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 شكر وعرفان    

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا "  قال تعالى:
 .91النمل اآلية " ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 

 الحمد هلل الواحد األحد والصالة وأزكى التسليم عل نبيه أحمد، أما بعد:

 لنا في إنجاز هذه المذكرةنتوجه بخالص الشكر إلى من كان سندا 

 الذي تابع عملنا هذا، ولم يبخل علينا * بلفريطس ياسين *إلى األستاذ المشرف 

 بنصائحه، القيمة والمفيدة، ولم يبخل علينا بوقته الثمين.

 كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى مدرب والعبي فريق:

 ".شباب بودوخة " 

لى كل من أمّد لنا يد المساعدة و  ن م الزمالء من األساتذة أو الطلبةفي إنجاز هذه المذكرة ا 
 .ولو بكلمة طيبة أو نصيحة قيمة قريب أو من بعيد

 

 

 ."شقرون حسام" ،"دريدي صابر"

 

 



 ب
 

 إهــــــداء
 

 "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراقال تعالى: "

إلى من أعطتني حياتها وغمرتني بحبها وحنانها، إلى التي سهرت الليالي وغمرتني بدفء 
 .أمي الغاليةإلى  إلى سيدة النساء، نفسها وطيبة قلبها،

يرة في كل صغ إلى الذي وهبني حياته وأعطاني األمل في النجاح، إلى الذي وقف بجانبي
 .أبي الغاليإلى  إلى خير اآلباء، وكبيرة وعلمني معنى الرجولة،

 فليحفظهما لي اهلل ويهب لهما الصحة والعافية ان شاء اهلل.

 إلى كل أفراد العائلة واألهل واألقارب.

وتقاسمت معهم طعم حياة اإلقامة الجامعية حلوها ومرها إلى كل األصدقاء الذين عرفتهم 
إسماعيل، أسامة، عبد الرؤوف، أنيس، أنور، هاني، شعيب، رامي، حسام، وأخص بالذكر: 

لى كل الذين لم أذكر أسماءهم.  وا 

 إلى كل من أعانني على إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد.

.إلى قارئ هذا اإلهداء  

 

 

-صابر-  

 



 ج
 

     هداء إ                       

ستوى من ا المدنا بنعمة الدراسة والوصول الى هذمأالحمد له الذي  ،الحمد هلل حمد الشاكرين
اهلل عليه  والصالة والسالم على سيد الخلق والبشرية محمد بن عبد اهلل صلوات التعليم

 وسالمه وبعد:

مي أ والداي: علم والفضيلة الىالطريقي الى الخلق و  رسموااهدي جهدي المتواضع الى الدين 
بي اطال اهلل في عمرهما.أو   

.يه الى اخوتي وأخواتي االعزاء وأرجو لهم التوفيق من اهلل سبحانه وتعالىواهد  

البدنية  والى كل رمز الصداقة وحسن العالقة زمالء الدراسة دفعة علوم وتقنيات النشاطات
 والرياضية

.معنا وسهل لنا ما كان صعب علينا يد المساعدة لنا وساهموالى كل من مدى   

.من أساتذة وطالب وأصدقاء...الخ  

ولم يذكرهم  والى كل االصدقاء الدين هم في قلبي ،كل من اعاننا حتى ولو بكلمة طيبةوالى 
 قلمي.

 

                                                                                                                                                  
 .حسام شقرون    
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 مقدمة:  
 بصورة خاصة، القدمكرة التمعات بظاهرة الرياضة بصورة عامة و لمجاالشعوب و  الكثير من تهتما   

وعالجا لبعض األمراض  ،والتفاعل فيما بينهم جتماعياإلتواصل ال من مظاهر اباعتبارها مظهر 
تمع سواء كانوا شرائح المجمن  ا تشغل جانب من جوانب الحياة اليومية للكثيرنهاالجتماعية،كما أ

في  بالدول فيكذلك هي مجال يسمح باإلشهار والتعر  أنصار، ممارسين أو مؤطرين أو متتبعين أو
يد عداد الجإ المحافل الدولية من بطوالت عالمية وأولمبية وبذلك أصبحت تتنافس بشدة من أجل

ألتكوين وتخصيص ميزانيات ضخمة و  بالتطيرت الرياضية الخاصة آكثرت الهي تزامنا مع هذاو  للرياضيين،
دف إلى وضع األسس والقواعد التي تساعد على ته ظهرت العديد من الدراسات التيمن أجل ذلك كما 

بكافة الجوانب المحيطة بها، والتي تعمل  ومع إنتشارها دفع الباحثين إلى اإلهتمام الممارسة، رفع مستوى
على الرفع من مستوى األداء المهاري للرياضي ومعرفة كافة العوامل المؤثرة عليه عبر دراسات معمقـة 
ومن المواضيع التي تـم التـطـرق إليها، مـوضوع شخصية المدرب الرياضي نظرا ألهمية موقع المدرب 

 بغية تحقيق أهداف الفريق الرياضي.عبين القائد العامل على توجيه وتسيير الال
عملية مستمرة الفعالية يرتبط نجاحها ومما يميز شخصية المدرب الرياضي على غيرها كونها    

الالعبين وهذه العالقة هي التي تمكن المدرب من و بين المدرب  باالستمرارية التي تسمح بتوطيد العالقة
الذي يسمح بتحقيق النتائج  ستوى إنجازهموم رياضيائهم الالالعبين ومن ثم في أد أداءالتأثير في 

ة، ومدى فاعلية هذه العملية تعتمد بشكل أخص على خبرة هذا المدرب القائد في توظيف فلسفته المرجو 
والتي جاءت تحت  هذه الدراسةومن خالل  موارده،إستغالل مقومات الفريق الرياضي و وقدراته على 

لوالية ي لدى العبي كرة القدم صنف أكابر، ضي وعالقتها باألداء الرياضشخصية المدرب الريا عنوان:
 سنتناول:دراسة ميدانية لنادي شباب بودوخة  سكيكدة،

 :والذي تضمن االشكالية، فرضيات الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، أسباب  الفصل التمهيدي
 سابقة.اختيار موضوع الدراسة، مفاهيم الدراسة ثم الدراسات ال

 وتضمن ثالث فصول نظرية هي:النظري للدراسة الجانب ، 
  :مفهوم التدريب  والذي تضمن: تمهيد، شخصية المدرب الرياضي، :تحت عنوانالفصل األول

 ،خصائص التدريب الرياضي ،مفهوم المدرب الرياضي ،خصائص التدريب الرياضي ،الرياضي
 الرياضي،أنواع الشخصية، مفهوم التدريب  ،صية، العوامل المؤثرة في الشخصيةتعريف الشخ
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 ،ائص وصفات المدرب الرياضي الناجح، أنواع المدربين الرياضيينخص ،المدربينتقسيمات مستويات 
 .ت المدرب الرياضي ثم خالصة الفصلوظائف وواجبا

  :ء، تمهيد، مفهوم األداء، أنواع األدا :والذي تضمناألداء الرياضي،  :تحت عنوانالفصل الثاني
العوامل المساهمة في األداء، دور المدرب في ثبات األداء، إعتبارات المدرب عند تقويم األداء فئات 

على أساس النتائج ونوعية األداء، سلوك األداء الرياضي، فسيولوجيا األداء في كرة  تصنيف رياضيين
 .ئية لتحسن األداء ثم خالصة الفصل، التطبيقات الغداالقدم

  نبدة تاريخية عن  ، تعريف كرة القدم،: تمهيدوالذي تضمن، قدمكرة ال تحت عنوان: :الفصل الثالث
كرة القدم في الجزائر، المبادئ األساسية لكرة القدم، متطلبات كرة القدم، أهداف رياضة كرة  كرة القدم،

 .القدم في المجتمع ثم خالصة الفصلأهمية كرة القدم، 
 فصلين هما:، وتضمن التطبيقي للدراسة الجانب 
 :الدراسة  والذي تضمن: تمهيد، اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، :تحت عنوان الفصل الرابع

تقنيات ، مبررات إختيار العينة، عينة الدراسة ،منهج الدراسة ،مجـــــاالت الـدراســـــة، ستطالعيةاال
 .األساليب اإلحصائية، الدراسة

 :مناقشة وتحليل نتائج والذي تضمن: تمهيد،  مناقشة نتائج الدراسة،: تحت عنوان الفصل الخامس
مناقشة وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الدراسات المشابهة.ثم خالصة  الدراسة في ضوء فروضها،

 الفصل.

توصيات ثم تمت اإلشارة إلى القترحات و اإلوأخيرا انتهت الدراسة بخاتمة بعد التأكيد على مجموعة من 
 .معتمدة والمستعملةال المراجع

 



 

 الفصل التمهيدي
 اإلطار العام للدراسة
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 :اإلشكالية-1

إن الرياضة نظام اجتماعي كبير، وهي واقع ملموس في حياتنا يحدث فيها كل أنواع السلوك التي تحدث    
في الحياة العادية، ويتجلى تأثير الرياضة في مجتمعنا من خالل تخصيص مساحات زمنية لها وعرض 

ف الصحف الرسمية، وحتى هناك صحالمباريات والبرامج الرياضية، كما تخصص لها صفحات عديدة في 
 1رياضية متخصصة تتناول الموضوعات الرياضية فقط.

وكما هو معلوم تنقسم هذه الرياضات إلى رياضات فردية وأخرى جماعية وهذه األخيرة تشمل أنواعا مختلفة   
ثر شيوعا هي األكككرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، والشيء الذي ال يمكننا اإلختالف فيه هو أن كرة القدم 

واألكثر شعبية في العالم وذلك الستقطابها أكبر عدد من الممارسين والمتفرجين بمختلف األعمار وبمختلف 
 شرائح المجتمع.

من حيث القوانين وطرق التدريب والتكوين سواء فيما يخص الالعب أو العوامل المؤثرة فيه في شتى   
بين هذه العوامل نجد التدريب الرياضي الذي يعرفه محمد  الجوانب بغية تحقيق أفضل المستويات، ومن

حسن عالوي بأنه: عملية تربوية وتعليمية منظمة تخضع لألسس والمبادئ العلمية وتهدف أساسا إلى إعداد 
 2الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن في المنافسات الرياضية 

رسة ميدانية، ولعل المدرب الرياضي من أهم حيث أن التدريب أصبح عملية معقدة تستدعي علما ومما  
العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير عملية التدريب إذ يعتبر المحرك األول للفريق فمهمته األساسية 
عدادهم بدنيا ونفسيا مهاريا وفنيا للوصول بهم إلى أعلى المستويات، فمهنة التدريب تعتبر من  بناء العبيه وا 

تاج إلى شخصية ذات طابع خاص فهذه المهنة تحتاج إلى مجهود ذهني وجسماني الوظائف الصعبة وتح
 3كبير

الجتماعية اات الجسمية والعقلية والمزاجية و فالشخصية هي الصفة المميزة لكل شخص إذ أنها جملة الصف
  4والخلقية التي تميزه عن غيره تميزا واضحا.

                                                           
ص ، 2، ط1002مصر، مركز الكتاب للنشر، إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهي: االجتماع الرياضي، -1

12-00. 
 .21ص  ،1001القاهرة، في التدريب والمنافسات، دار الفكر للنشر والتوزيع، النفس الرياضيمحمد حسن عالوي: علم  -2
 .21، ص2221زكي محمد حسن: المدرب الرياضي، أسس العمل ومهنة التدريب، منشأة المعرفة، مصر،  -3
درية، ة عالم الرياضة، اإلسكنالشخصية الرياضية، أبعادها ومالمحها النفسية، مؤسس :أحمد أمين فوزي، بثينة محمد فاضل -4

 .20، ص1022، 2ط 
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حيث ان قوة الشخصية أو باألحرى الشخصية المثالية للمدرب تمكنه من التحكم في النفس والصرامة 
واإلنضباط في العمل أثناء المواقف التدريبية، هذه األخيرة هي الدعامة األساسية للمدرب وما يمكنه من 

 الوصول إلى أفضل أداء وهذا ما ينعكس على الفريق ككل. 

 التالي: الرئيسي نا طرح التساؤل سبق يمكن وعلى ضوء ما

 ؟صنف أكابرأداء العبي كرة القدم ب عالقةهل لشخصية المدرب 

 ومنه اندرج تساؤالن فرعيان هما: 

 ؟هل لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر -
 ؟ بأداء العبي كرة القدم صنف أكابرلصرامة وانضباط المدرب عالقة هل  -

 الدراسة:فرضيات -2

 الفرضية الرئيسية:-2-1

 .أداء العبي كرة القدم صنف أكابرعالقة بدرب لشخصية الم

 الفرضيتان الجزئيتان:-2-2

 لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر. -
 لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر. -

 أسباب اختيار الموضوع: -3

وضوعية ملكل دراسة أسباب تدفع الباحث لدراستها دون غيرها وتنقسم هذه األسباب إلى نوعين، أسباب 
 :وأخرى ذاتية وهي كما يلي

 األسباب موضوعية:-3-1

العبي  دىالرياضي ل داءعالقتها باألشخصية المدرب الرياضي و  النقص في الدراسات التي تبحث عن -  
 طالعنا.اكرة القدم حسب 

 ير البدني الرياضي. ضدرج في إطار التخصص أال وهو التحكون موضوع الدراسة ين -  
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محاولة إثراء مجال البحث العلمي وتدعيم المكتبة بالمراجع التي تخدم طالب علوم وتقنيات النشاطات  -
 البدنية والرياضية.

 األسباب الذاتية: -3-2

 المدرب والالعبين داخل النوادي الرياضية.الفضول للكشف عن طبيعة العملية التفاعلية بين  -
 الميل إلى المواضيع التي لها عالقة بالشخصية بصفة خاصة وكرة القدم بصفة عامة. -

 أهمية الدراسة: -4

هذا  أداء الالعبين، ويهدفب عالقتهانية تحليلية لشخصية المدرب و تكمن أهمية الدراسة أنها دراسة ميدا
ى إلى إيضاح نسعستمارة ، وباإلعتماد على اإلن المدرب والالعبين داخل الفريقالبحث إلى العالقة القائمة بي

شخصية المدرب على الالعبين وما تحققه من نتائج وفوائد للفريق، وتبقى أهمية البحث  وعالقةوبيان أهمية 
 األولى هي تدعيم البحث العلمي في الجزائر خاصة في ميادين التربية البدنية والرياضية. 

 :أهداف الدراسة-5

براز خصائصها. -  دراسة وتحليل شخصية المدرب وا 

 محاولة معرفة وتحليل مختلف العوامل المتحكمة في بناء العالقات داخل الفريق الرياضي. -

 براز دور شخصية المدرب في نجاح عملية التدريب.إ -

 دراسة نوعية العالقة التي تربط المدربين بالالعبين. -

 .تطوير األداء الرياضي الضوء على ما تحققه بعض سمات شخصية المدرب من عوامل محاولة تسليط -

 مفاهيم الدراسة:تحديد -6

 الشخصية:-6-1

 لغة: 

 mask.1والتي تعني القناع  personaمشتق من الكلمة الالتينية  personalityمصطلح 

                                                           
 .12، ص2221محمد السيد عبد الرحمان: نظريات الشخصية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -1
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 إصطالحا:

عند اإلنسان وتعبر عادات الفعل والشعور واإلتجاهات واالراء  تعني الشخصية التكامل النفسي واإلجتماعي 
عن هذا التكامل، وهي عبارة عن نتيجة تكامل وتفاعل وانتظام في الصفات والوظائف المختلفة في وحدة 

 1واحدة سواء كانت داخلبة أو خارجية لسلوك الفرد.

 : إجرائيا

جه والدائم إلى حد ما لطباع الفرد ومزا تنظيم الثابتهي مجموعة من السمات التي تميز فردا ما، وهي ذلك ال
 عن طريق المالحظة الفعلية للسلوك.ومجموعة األنشطة التي يمكن اكتشافها 

 :المدرب-6-2

  لغة:

 2: عوده إياه.بالشيء وفيه وعليه

 إصطالحا:

نموذج المثل األعلى وال: " هو " محمد فتحي الكرداني " على أنه توجد عدة تعاريف لهذا المفهوم من بينها 
األمثل والشخصية التي يقع على عاتقه القيام باإلجراءات والخطوات التنفيذية للعملية التدريبية بما يشمل 
جراء البرامج التدريبية وتقويمها باإلضافة إلى إعداد العبيه بدنيا ونفسيا وعقليا وذلك  من تخطيط وتنفيذ وا 

   3حقيق أعلى المستويات الرياضية المحلية والدولية."على أسس علمية وتربوية سليمة بهدف ت

  :إجرائيا 

هو تلك الشخصية الرياضية التي تقوم بالعملية التدريبية والتي من خاللها يتم إداد االعبين بدنيا ونفسيا 
من أجل الوصول إلى مستويات عالية من األداء الرياضي، ونقصد به في هذه الدراسة  ومهاريا وخططيا

 مدربي فرق كرة القدم.

 

                                                           
 .11، ص2222محمد السيد الزعيالوي: تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس، مؤسسة الكتب الثقافية،  -1
 .021، ص 21لمطبعة الكاثوليكية، بيروت، طقاموس المنجد في اللغة واألدب والعلوم، ا -2
محمد فتحي الكرداني: المدرب الرياضي لأللعاب الجماعية والفردية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -3

 .1، ص1021، 2ط
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 األداء الرياضي:-6-3

 : لغة

تسديد أو  : أسلوب تعبيٍره وطريقُتهبٍإكماٍل، كان أداؤه للنص سليما : بٍإنجاٍزٍه،مصدر أدَّى، قاَم بأداء واجبه
 1اهلل أحُق باألداٍء من ديٍن العبٍد. هو واجب ومستحق دينُ  دفع ما

 : إصطالحا

: إيصال الشيء إلى المرسل إليه، وهو عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع يعرفه "عصام عبد الخالق" على أنه
لكل فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة تأثيرات متبادلة للقوة الداخلية، غالبا ما يؤدى بصورة فردية، وهو نشاط 

ى نتيجة كما هو المقياس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو الوسيلة للتعبير عن عملية أو سلوك يوصل إل
   2التعليم سلوكيا.

 : إجرائيا

هو تنفيذ الالعب ألعماله ومسؤولياته التي يكلفه بها المدرب بعد تنمية المدرب لمختلف قدراته ومهاراته عن 
طريق التدريب والوسائل الخاصة بتطويرها والتي تندرج في العملية التدريبية زائد رغبته في تحقيق أحسن 

 نتيجة. 

 :كرة القدم-6-4

 لغة:

" هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتبرون هذه األخيرة ما  Footballكرة القدم "  
 ". Soccer" أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم المعروفة تسمى "  Regbyيسمى عندهم بالـ " 

 

 

 

                                                           
 معجم عربي عربي -1
 .121-122، ص2221اضي، دار الحكمة للطباعة، بغداد، العراق، نزار مجيد الطالب: علم النفس الري -2
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 : صطالحاا

يرة ذات مقياس عالمي العبا يستعملون كرة منفوخة مستد 11هي لعبة جماعية تتم بين فريقين، كل فريق من 
محدد في ملعب مستطيل ذو أبعاد محددة في كل طرف من طرفيه مرمى الهدف ويحاول كل فريق إدخال 

 1الكرة فيه عبر حارس المرمى للحصول على هدف.

 :إجرائيا

كرة القدم رياضة تمارس من طرف جميع األصناف وكال الجنسين، تلعب بين فريقين يتألف كل فريق من  
يتم  ةفيها مرمى، تلعب بواسطة كرة منفوخداخل أرضية مستطيلة وفي نهاية كل طرف من طر  العبا 11

تحريكها بواسطة األقدام وال يسمح إال لحارس المرمى بلمسها باليدين، ويشرف على تحكيم المباراة حكم 
كل فريق  مقسمة لشوطين بينهما فترة راحة، يسعى 09وسط وحكمان للتماس وحكم رابع، توقيت المباراة 

لتسجيل أهداف في مرمى الفريق الخصم ويفوز األكثر تسجيال، في حالة تعادل في مسابقة خروج المغلوب 
دقيقة، في حال استمرار التعادل يضطر الحكم لضربات  11يتم اللجوء لشوطين إضافيين مدة كل شوط 

 .الجزاء للفصل بين الفريقين

 :الدراسات السابقة والمشابهة-7

 .22002: عمر سعيدي والسعيد بوكشاوي األولى الدراسة-7-1

 ر.في التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم جامعة الجزائ الماجستيرمذكرة قدمها الباحث لنيل شهادة  هي

 .والالعبين وتأثيرها على النتائج بين مدرب كرة القدمالعالقة  :عنوان الدراسة

 ؟دم والالعبين وأثرها على النتائجما العالقة بين مدرب كرة الق :إشكالية الدراسة

 :ورج على هذا التساؤل تساؤل فرعي هاند

 ؟رها على النتائج الرياضية إيجابيأثالالعبين و هل توجد عالقة بين المدرب و 

 

                                                           
 .2، ص2221 ،1ط مأمور بن حسن آل سلمان: كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشرعية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، -1
 الماجستير على النتائج، مذكرة لنيل شهادة العالقة بين مدرب كرة القدم والالعبين وتأثيرها :عمر سعيدي والسعيد بوكشاوي-2

 .2992في التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم جامعة الجزائر سنة 
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 :فروض الدراسة

 توجد عالقة بين المدرب والالعبين وأثرها على النتائج ايجابي. :الفرضية الفرعية

 .والالعبين وتأثيرها على النتائج الكشف عن العالقة بين مدرب كرة القدم هدف الدراسة:

 .استخدام الباحث المنهج الوصفي :منهج الدراس

 .تمارة االستبيان كأداة قياس بحثهاستخدم الباحث اس :ة الدراسةاأد

 .النسبة المئوية :اإلحصائيةاألدوات 

إنتهاج  نوجود عالقة بين المدرب والالعبين وأثرها على النتائج الرياضية إيجابي كما أ :نتائج الدراسة
 .يجابيا على مردود الفريق الرياضييؤثر إ المدرب لألسلوب القيادي

 .20151-2014قرين عبد الحق  الدراسة الثانية:-7-2

ة بجامعة لبدنية والرياضيفي ميدان علوم وتقنيات النشاطات ا الماسترهي مذكرة قدمها الباحث لنيل شهادة 
 .البويرة

 .عالقة شخصية المدرب الرياضي بأداء العبي كرة القدم :عنوان الدراسة

 .استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي منهج الدراسة:

مدرب  12صل مدرب من أ 22دي والتي اشتملت على الباحث باختيار العينة بشكل قص قام :عينة الدراسة
 العب من الرابطة الوالئية للبويرة.  51و %15نسبته  اي ما

 لذي صممه الدكتور محمد حسن عالوي: استعمل الباحث مقياس الشخصية للمدرب الرياضي ااداة الدراسة
1001. 

 .المئويةالنسبة  :اإلحصائيةاألساليب 

                                                           

علوم  في ميدان الماسترمذكرة لنيل شهادة  ،ب الرياضي بأداء العبي كرة القدمعالقة شخصية المدر  قرين عبد الحق: -1 
 .2911-2911وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة سنة 
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يتحدد وصول الالعب ألعلى المستويات الرياضية بعدة عوامل من اهمها المدرب الرياضي  :نتائج الدراسة
تدريب لإذ يرتبط الوصول إلى المستويات الرياضية ارتباطا مباشرا بمدى قدرة المدرب على إدارة عملية ا

رشاد او  وتقييمالرياضي أي تخطيط وتنفيذ   .وبعد المبارياتلالعب قبل وأثناء ا 

إن القدرة على التنسيق والترتيب المنظم للجهود الجماعية من اجل التوصل إلى تطوير مستوى وقدرات 
 الالعبين إلى اقصى درجة بعد من السمات الهامة للمدرب الناجح.

 2016.1-2015مكتوت يوسف  :الدراسة الثالثة-7-3

ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في مذكرة 
 بجامعة المسيلة.

 .ة كرة الطائرةاشخصية المدرب وأثرها على أداء الفريق أثناء مبار  :عنوان الدراسة

 ؟ائرةهل لشخصية المدرب تأثير على أداء الفريق اثناء المباراة في كرة الط :اشكالية الدراسة

 :فروض الدراسة

 .قرار أثر على وحدة وتماسك الفريقفي اتخاذ المدرب لشجاعة ال -

 .في تنمية وتطوير قدرات الالعبين لقدرة المدرب على االبداع األثر -

 .أثر على نجاح العملية التدريبية لقدرة المدرب على فرض االنضباط -

 .لطائرةكرة اق أثناء المباراة في معرفة مدى تأثير شخصية المدرب وأثرها على أداء الفري: هدف الدراسة

 الدراسة على المنهج الوصفي. :منهج الدراسة

ائرة سيدي عامر ودائرة العبا في كرة الطائرة من فرق د 59على  عينة الدراسة تاشتمل :الدراسةعينة 
 مساعدين. 5مدربين باإلضافة الى  5بوسعادة و

                                                           
مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل  ،الفريق أثناء مباراة كرة الطائرةشخصية المدرب وأثرها على أداء  :مكتوت يوسف -1

 .2912-2911، سنة لمسيلةلبدنية والرياضية بجامعة افي ميدان علوم وتقنيات النشاطات ا الماسترشهادة 
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عبارة موزعين على  11االستبيان كأداة للقياس حيث اشتمل على  اعتمدت هذه الدراسة على :داة الدراسةأ 
 اربعة محاور. 

 اعتمد الباحث على: :االحصائية الوسائل

 . ب المئوية لحساب نتائج االستبيان* النس

 .* المتوسط الحسابي

 * االنحراف المعياري.

 :نتائج الدراسة 

 .تحققت جميع الفرضيات -

ح عملية االفريق الرياضي تعود للمدرب واحترامها وتطبيقها واجب من اجل انجاتخاذ القرارات التقنية في  -
 .التدريب وتحقيق االهداف

 .رار األثر على وحدة تماسك الفريقأن لشجاعة المدرب في إتخاذ الق -

 .20121-2017بوكريطة هشام عالش إبراهيم و  :الرابعة الدراسة-7-4

تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة مذكرة 
 الجياللي بونعامة خميس مليانة.

 أبعاد شخصية المدرب وانعكاسها على الكفاءات المهنية لدى العبي كرة القدم. :عنوان الدراسة

 :مفاده: انطلقة الدراسة من تساؤل رئيسي إشكالية الدراسة

 ما انعكاس البعاد شخصية المدرب على الكفاءات المهنية لدى العبي كرة القدم؟

 :درج عنه ثالثت تساؤالت فرعية هي هذا التساؤل الرئيسي ان

                                                           

ذكرة م أبعاد شخصية المدرب وانعكاسها على الكفاءات المهنية لدى العبي كرة القدم،عالش إبراهيم وبوكريطة هشام:  -1 
عامة خميس عة الجياللي بونتخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجام

 .2912-2912، سنة مليانة
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 هل لشجاعة المدرب في اتخاذ القرار انعكاس على وحدة تماسك الفريق؟ -

 ؟بينرات الالعهل لقدرة المدرب على االبداع انعكاس في تنمية وتطوير قد -

 ؟ط انعكاس على نجاح عملية التدريبهل لقدرة المدرب على فرض االنضبا -

 :وتمثلت فيما يلي :فروض الدراسة

 .قدمءات المهنية لدى العبي كرة البعاد شخصية المدرب انعكاس كبير على الكفاألالفرضية الرئيسية: 

  :الفروض الفرعية

 وحدة تماسك الفريق.لشجاعة المدرب في اتخاذ القرار انعكاس على  -

 .في تنمية وتطوير قدرات الالعبين لقدرة المدرب على االبداع انعكاس -

 .ط انعكاس على نجاح عملية التدريبلقدرة المدرب على فرض االنضبا -

 :هدفت هذه الدراسة الى :هدف الدراسة

 .ة وتماسك الفريقابراز انعكاس شجاعة المدرب في اتخاذ القرار على وحد -

 .في تنمية وتطوير قدرات الالعبين ابراز انعكاس قدرة المدرب على االبداع -

 .االنضباط على نجاح عملية التدريبابراز انعكاس قدرة المدرب على فرض  -

 .ءات المهنية لدى العبي كرة القدمتوضيح انعكاس ابعاد شخصية المدرب على الكفا -

 .الوصفي ت هذه الدراسة على المنهجإعتمد :منهج الدراسة

: إشتملت عينة الدراسة فرق كل من فريق بوقارة لوالية البليدة وفريق مولودية لخميس لمدينة عينة الدراسة
  خميس مليانة.

 .عتمدت هذه الدراسة على االستبيانإ :الدراسةة اأد

 :االحصائية الوسائل

  .النسب المئوية -

 2اختبار كا -
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 :نتائج الدراسة 

 .ار إنعكاس على وحدة تماسك الفريقإن لشجاعة المدرب في إتخاذ القر  -

 إن لقدرة المدرب في اإلبداع إنعكاس في تنمية وتطوير قدرات الفريق. -

 .اط إنعكاس في نجاح عملية التدريبإن لقدرة المدرب على فرض اإلنضب -

 التعقيب على الدراسات السابقة والمشابهة:-2

رها على والالعبين وتأثي بين مدرب كرة القدمالعالقة : لعمر سعيدي والسعيد بوكشاويفي الدراسة االولى 
الدراسة دون ذكر الفرضية الرئيسية اما فيما يخص عينة الدراسة فلم يتم تحديد ، تم ذكر تساؤالت النتائج

 نوعها وال نسبة السحب وال طريقة السحب.

فلم يتم  ،عالقة شخصية المدرب الرياضي بأداء العبي كرة القدم: لقرين عبد الحقاما في الدراسة الثانية 
( صديةد تم ذكرها )عينة احتمالية قذكر تساؤالت الدراسة وال فروض الدراسة اما فيما يخص عينة الدراسة فق

 . طريقة السحبة السحب و دون تحديد دقيق كا لم يحدد نسب

 ،ة الطائرةة كر اوأثرها على أداء الفريق أثناء مبار  شخصية المدرب :لمكتوت يوسفاما في الدراسة الثالثة 
، فقد تم ذكر التساؤالت والفرضيات اما فيما يخص العينة ة لفرق مدينة بوسعادة وسيدي عامردراسة ميداني

 فلم يتم تحديد نوع العينة وال نسبة السحب وال طريقة السحب.

أبعاد شخصية المدرب وانعكاسها على الكفاءات المهنية  :لعالش إبراهيم وبوكريطة هشامالدراسة الربعة 
قد تم ذكر فندية الجهوي االول رابطة البليدة، ، دراسة ميدانية لبعض الدى العبي كرة القدم صنف االكابر

 حب.وال نسبة السحب وال طريقة السالتساؤالت والفرضيات اما فيما يخص العينة فلم يتم تحديد نوعها 

طريقة ل طار التصوريسات السابقة والمشابهة في وضع اإلد تم االستفادة من هذه الدراوبالرغم من ذلك فق
 كذا بناء الفصول، و بناء اإلشكالية وصياغة الفرضيات ، وذلك من خاللطرح موضوع الدراسة الحالية

 .الرئيسيةوتصميم تقنية الدراسة  ،النظرية للدراسة

 الخطوات المتبعة في اجراءات الدراسة.العام للدراسة الحالية وكذلك تحديد اإلطار 

 االستفادة من هذه الدراسات بالعمل بالمقترحات والتوصيات في إنجاز هذه الدراسة.

 



 

 الجانب النظري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 
 شخصية المدرب الرياضي
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 تمهيد:
قع على عاتقه القيام المدرب الرياضي هو المثل األعلى والنموذج األمثل والشخصية الذي ي     

جراء البرامج باإلجراءات  التدريبية والخطوات التنفيذية للعملية التدريبية بما تشمل من تخطيط وتنفيذ وا 
لك على أسس عملية وتربوية ذوتقويمها باإلضافة إلى إعداد العبيه بدنيا وتربويا وفنيا ونفسيا وعقليا و 

 سليمة بهدف تحقيق أعلى المستويات الرياضية المحلية والدولية.
ات بعملية التعليم لمختلف المبادئ والمهار  قيامةويفضل أن يبدأ المدرب كمعلم أوال حتى يستطيع      

ويقوم المدرب  جهاعالفردية أو جماعية واكتشاف األخطاء وكيفية  اتالرياض أنواعاألساسية لمختلف 
كمعلم أوال بتعليم العبيه األداء الحركي المناسب لنوع الرياضة الممارسة مستخدما طرق التعلم المختلفة ثم 

 ية.ويره وذلك على أسس تربوية وعلما األداء ثم تحسين وتطذتثبيت ه
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  :مفهوم التدريب الرياضي-1
رتقاء بمستوى األداء الفردي والجماعي إلى أعلى إلهادفة طويلة المدى لالتدريب عملية تربوية      

مستوى والتدريب يعني التنظيم والعمل طوال العام والتدريب العملي طويل المدى ويتضمن أيضا تطوير 
جتماعية والنفسية التي تسهم في تطوير في ذلك تطوير الحاجات اإلة التي تسهم في كل المعدات المتداخل

 1العوامل المساعدة والعوامل المحددة لألداء.

 :خصائص التدريب الرياضي-2

تتحدد الخصائص بإخضاع كافة عمليات التدريب الرياضي لألسس والمبادئ العلمية التي أمكن      
الرياضية وعلوم الحركة الرياضية وعلم النفس الرياضي وعلم التوصل إليها في علوم الرياضة والتربية 

 جتماع الرياضي واإلدارة الرياضية والعلوم التربوية بصفة عامة.الا

 تعريف الشخصية:–3

تختلف باختالف آراء  تعاريفعطاء الشخصية تعريفها ثابتا ليس باألمر السهل وذلك لوجود عدة إ
 الباحثين والباحثات.

Eysenck على أنها " التنظيم الثابث والدائم الى حد ما لطبع الفرد ومزاجه وتكوينه العقلي "يعرفها
 2والجسمي، والذي يحدد أساليب توافقه مع البيئة بشكل مميز.

" هي مجموع انواع النشاط التي يمكن التعرف عليها من سلوك الفرد عبر فترة كافية wastonويعرفها "
، الشخصية هي ج النهائي للعادات المنظمة لديناست سوى النتامن الزمن، وبمعنى اخر فالشخصية لي

 مجموع الصفات والمزايا الذاتية التي يمتاز بها الشخص عن عيره سواء كانت تلك الصفات حسنة

 

 

                                                           

 ،اإلسكندرية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ،ي من خالل معايير الجودة الشاملةالمدرب الرياضعمر نصر اهلل قشطة: 1 
 .5ص ،1111، 1ط

 .15ص ،1991الشخصية نظرياتها وأساليب قياسها، منشورات الجامعة المفتوحة، رمضان محمد القدافي:2 
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الفروق  ن مجموعةأنسان كما إلو هي مجموع الصفات الجسمية والخلقية التي تصف بها اأقبيحة،  وأ 
 1.التي تميز الشخص عن غيره

 :علماء النفس لمفهوم الشخصية تجاهاتا-3-1

 تجاهين رئيسيين يؤثران في دراسة الشخصية:إن نميز بين أيمكننا 

 تجاه االول:ل ا-3-1-1

تجاه يظهر إلي بطريقة المالحظة الخارجية، ومن هذا اأفعال السلوكية أليضم علماء النفس المهتمين با
كتشافها بالمالحظة إ: كمية النشاط التي يمكن هيالذي يعد الشخصية  1911" عام واطسنتعريف "

 .ةعطاء معلومات دقيقة وثابتإالدقيقة لمدة طويلة حتى يتمكن المالحظ من 

 تجاه الثاني:ل ا-3-1-2

و القوة المركزية الداخلية التي توجه أو المفاهيم الديناميكية أهتموا بالمدركات اويظم علماء النفس الذين 
الشخصية هي:" الكمية الكلية الذي يعد  1911عام  "مورتن برانس"تجاه تعريف االالفرد، ويظهر في هذا 

ستعدادات والميول لك الصفات واالية والموروثة وكذالفطر يول والغرائز والقوى البيولوجية ستعداد والمالمن ا
 المكتسبة من الخبرة.

 ،حدهما في اآلخرأإن هذين التعريفين قاصران ألنهما يصوران جانبا واحدا من الشخصية وال يندمج 
ألول خارجي يهتم بالسلوك الناتج عن الفرد من يراه من غيره والثاني يهتم بالمكونات الداخلية للفرد التي فا

  .توجهه وتحدد سلوكه

 تجاهين ما يأتي:ومن التعاريف التي تجمع اال

لحد ما لخلق الفرد وصفاته المزاجية وذكائه وصفاته  : بأنها التنظيم الثابت1991شخصية مكنون ال يعرف
 ندماجها معا وتوافقها مع البيئة.االجسمية، حيث تتعد ب

ستعدادات الشخصية: بأنها التنظيم الديناميكي من نفس الفرد لتلك اال 1911عام  "آلبورت "ويعرف
 طريقة خاصة في التوافق مع البيئة. الجسمية والنفسية التي تحدد

                                                           

 .115، ص1ط محمد عطية االبرشي: علم النفس التربوي، الدار القومية للنشر،1 
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عدادات الجسمية والعقلية ستالشخصية بأنها: النظام الكامل من الميول واإل 1911ويعرفه بيرت عام 
 جتماعية.الثابتة نسبيا التي تعد مميزة وتحدد طريقته الخاصة في التوافق مع البيئة المادية واإل

تظهر فكرة تكامل الشخصية التي أنها ليست مجموعة صفات و  بيرتالبورت و من تعريف كل من 
نما هي وحدة مندمجة تعمل ككل،إ فهي تشبه المركب الكيمياء، كما يظهر في هذين التعريفين  تجاهات وا 
  1همية البيئة وأثر الصفات الفردية في توافقه معها.أ

 العوامل المؤثرة في الشخصية:-4

خبرات الشخص داخل البيئة المحيطة به أثارهما الرئيسية على خصائص قد يكون لالخبرة البيئية: -4-1
و تكون مشتركة بين العديد من أنمو شخصية، وهذه الخبرات تكون فريدة، تتصل بشخص واحد فقط، 

 2األشخاص.

وتتأثر بعادات وتقاليد وخصائص المنطقة،  ختالف المنطقة التي ينمو بها،فتكوين شخصية الفرد تختلف با
أن الشخص الذي ترعرع في مجتمع محافظ يختلف عن الشخص الذي ترعرع في مجتمع متفتح فنجد 

 على العصرنة.

خصاب، يؤثر في الوراثي الخاص يتكون من اللحظة التي يتم فيها اإل ن النمطإ الوراثة: تأثير-4-2
و التشوهات أشخصية الفرد التي سوف تنمو فيما بعد وفي الحاالت المتطرفة، نجد أن تلف مخ الموروث 

خرى مثل الطول أعوامل  ذلك تمس الجلي على سلوك الفرد، وفضال علىالوالدة قد يكون لها تأثيرها 
 شخصية.والوزن، الجلد وفعالية قضاء الحس، وما شبه ذلك قد يؤثر في نمو ال

أثيرات الوراثية ير من صفات الشخصية عن مزج من التج الكثينتالتفاعل بين الوراثة والبيئة: -4-3
 ثنين معا يعمالن في تفاعل.والبيئية، لكن يسهل أن نرى اإل

                                                           

، 1، األردن، طوالتوزيع رصالح حسين الداهري، ناظم هشام العديدي: الشخصية والصحة النفسية، درا الكندي للنش 1 
 . 151، ص1999

 .151ص، 1991، 1ان المطبوعات الجامعية، ط: مدخل في علم النفس، ديو انواف اوتينغ 2 
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بصفة عامة كلما كانت العالقة أوثق بين الفردين من الناس كلما كانت خصائص شخصيتهما أقرب الى 
فإن هذا الميل يتأثر بالظروف البيئية، وعلى ذلك فإن التوأمين المتماثلين اللذان يربيان  التماثل، ومع ذلك

 1متباعدين يكونان أميل إلى التشابه من األخوة غير التوأم.

 نواع الشخصية:أ-5

فالتفريق  ،أفضل األمور النظرية أم العلمية نوعان فكرية وعملية فكثيرا ما يسأل اإلنسان أيهماالشخصية 
فاألفكار  بين النظريات والعلميات ليس باألمر السهل ألنهما متكامالن، وكل منهما متوقف على اآلخر،

 أمهات األعمال.

يقوم به  شك في الشخصية العلمية تظهر في العمل والتنفيذ، مثل ذلك ما ال الشخصية العلمية:-5-1
والقادة والمربيين، الذين تر أثارهم في على أرض الواقع، فتتمثل الشخصية العلمية في المصلحين الناس 

عملهم الذين قاموا به، وهي التي تحقق خدمة إنسانية، فالشخصية العلمية أكثر من رجال الفكر، فنحن 
 2.رنتأثر باألعمال النبيلة أكثر ما نتأثر باألفكا

، فلم ينجحوا نفيذوالتوطالما صادفنا أشخاص كثر تتوفر فيهم كل الوسائل الضرورية وهي القوة والعزيمة 
، ل ويضيعون الفرص التي قد ال تعودفي أعمالهم ألنهم يميلون إلى الشك في أنفسهم وكثيروا النقد والتحلي

 هم وسائل تقوية الشخصية العلمية نذكر ما يلي: أومن 

 الرغبة في العمل.  -

 تحديد الفرص والطريق الموصل. -

 الشعور بالواجب.  -

عظيم في خلقه وأن العالم الذي  ،نسان قوي بروحهإلن اأوهي التي تعرف في  الشخصية الفكرية:-5-2
هو إال عصارة أذهان تلك الشخصية القوية التي فكرت وتخيلت  نراه اليوم بما فيه من تقدم وحضارة ما

والشخصية الفكرية تظهر في الشعور والفلسفة والفنون الجميلة، وفي األعمال الهامة في الحياة وتصورت، 

                                                           

 . 151ص ،مرجع سابق : مدخل في علم النفس،أنوف أوتينغ 1 
 .111ص ،1991، 1ط ،المؤسسة الوطنية للطباعة ،حمد اليعقوبي: الوجيز في الفلسفةم2 
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بث في اإلنسان المثل العليا وتزيده قوة، والنشاط الضروري لتنفيذ هذه المهمة والوصول إلى الهدف، ومن ت
 الصفات المميزة لهذه الشخصية: 

 والقلق الذي يكتسب بالتربية والتهذيب. ،الهدوء العقلي، عدم اإلضطراب النفسي-

 1ويحتج بما يجب اإلحتجاج عليه.الرضا بالحياة والفكر، ومعنى أن يرضى بما يحب الرضا به، -

 مفهوم المدرب الرياضي:-6

 المدرب الرياضي العامل األساسي والمهم في عملية التدريب فتزويد الفريق أو الفرق الرياضيةيمثل     
 إن إعداد المسؤولين ومديري األندية،بالمدرب المناسب يعد أحد المشاكل الرئيسية التي تقابل الالعبين و 

 نتباه الفيزيولوجيين األطباء والنفسانيين، وكلهمإالالعب ويتبعه الفريق أصبح حدثا متعدد األنظمة يجذب 
 الرجل يا يتعاونون مع الرجل والذي دائما ما يبقى في الصورة المركزية لكل فرد في الفريق فمن يكون هذا

 مرافق األداء الصعب يصبحو "أن المدرب هو المحرك األول للفريق وفي بعض  ،ترى؟ إنه المدرب
 عدادهم بدنيا ونفسيا، ومهاريا وفنيا للوصول بهم إلىا  المدرب بمثابة المعلم، فمهنته األساسية بناء العبيه  و 

أعلى المستويات، فهو أوال وأخيرا يقع على عاتقه العبء األكبر من المنهج التدريبي والنشاط التدريبي 
 مهنة التدريب تعتبر من الوظائف الصعبة تحتاج إلى شخصية يجب توضيح حقيقة هامة وهي أن وأخيرا

 "2.ذات طابع خاص فهذه المهنة تحتاج إلى مجهود ذهني وجسماني كبير

المدرب الرياضي بأنه:" الشخصية التربوية التي تتولى عملية  وجدي مصطفى الفاتح"يعرف الدكتور "و    
وله دور فعال في تطوير شخصية الالعب  ،وتؤثر في مستواهم تأثيرا مباشرا تربية وتدريب الالعبين

                                                           

 .111مرجع سابق، ص  : علم النفس التربوي،محمد عطية االبرشي 1 
: دور كل من السلوك القيادي للمدرب والتوافق النفسي االجتماعي لالعبين في تماسك الفريق بوكبوس محمد لمين2 

الرياضي، دراسة ميدانية لبعض نوادي رياضة كرة القدم بشرق الجزائر، أطروحة دكتوراه في النشاط البدني الرياضي التربوي 
 .119ص ،1119، 1الجزائر جامعة 
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متزنا لذلك وجب ان يكون المدرب مثال أعلى يتحدى بيه في جميع تصرفاته ومعلوماته ،ويمثل  ،تطويرا
 1.المدرب الرياضي العامل األساسي والهام في عملية التدريب

تربوية التي تقوم بدور القيادة في العملية التربوية كذلك يعد المدرب الرياضي من الشخصيات ال   
 .كبيرا ومباشرا على شخصية الفرد الرياضي تأثيرا والتعليمية ويؤثر

 المدربين: (تقسيمات )مستويات-7
 المدرب العام:-7-1-1

و المدرب الرئيسي وهو المدرب المسؤول عن تخطيط وتنسيق أويطلق عليه أحيانا المدرب الفني      
 .وتقويم العملية التدريبية

  المدرب:-7-1-2   
وهو المسؤول عن القيام بتنفيذ العملية التدريبية بالتنسيق مع المدرب العام وهناك تخصصات متنوعة      

 مثل مدرب اللياقة البدنية أو مدرب الحراس ...الخ.
    المدرب األخصائي:- 7-1-3  

 ،أخصائي التغذيةوهو يدخل ضمن إطار هيئة التدريب مثل    

 2وأخصائي العالج الطبيعي واإلصابات واألخصائي النفسي...الخ.

 خصائص وصفات المدرب الرياضي الناجح:-8

ويتضمن نوعية السمات الشخصية التي يتسم بها المدرب الرياضي ومدى تفاعل هذه السمات      
كان هذا النمط السلوكي نحو  بعض، وكذلك السلوك المفضل لدى المدرب الرياضي وعما إذا مع بعضها

هتمام بمشاعر الالعبين ونحو االهتمام بكل الالعبين واألداء معا وكذلك مقدار النفوذ باألداء واال هتمامالا

                                                           
ميدانية في بعض اندية والية داء العبي الكرة الطائرة، دراسة أة المدرب في تحسين دور شخصي :وآخرون ،بوفليغة عيسى1

جامعة  ،علوم ،تخصص تدريب رياضي تنافسيمذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس  ،صنف أواسط ،جيجل
 .11ص ،1111-1119محمد الصديق بن يحي جيجل ،

 .1ص مرجع سابق، ،الجماعية والفردية المدرب الرياضي لأللعاب محمد فتحي الكرداني:2 
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 .المركز الذي يساهم في التأثير والتوجيه على سلوك الالعبين أو نفوذ المنصب أو الشخصي
 :ويتمتع بها المدرب الرياضي وهي كما يليوفيما يلي نذكر بعض الخصائص والصفات التي يتميز 

أن يكون مؤمنا محبا لعمله مقتنعا بقيمته في تدعيم وتربية وتدريب الالعبين للوصول بهم الى -1-1
 المستويات العليا. 

 .أن يكون معدا مهنيا حتى يستطيع التقدم باستمرار-1-1

 .أفكاره تعبيرا واضحا ختيار الكلمات المناسبة والمعبرة عناأن يكون قادرا على -1-1
 .كتشاف المواهباأن يتميز بعين المدرب الخبيرة في -1-1
 .من اإلمكانيات والقدرات العقلية أن يكون ذكيا، متمتعا بمستوى عال-1-5
حترام المتبادل مع زمالئه في األجهزة التي يعمل معها الجهاز أن يبني عالقاته على الحب، واال-1-9

 .حترام تنفيذ القوانين ومراعاة اللعب والتنافس النظيف والشريفاوكذلك  الجمهورالطبي، الحكام،  الفني،

 :هي الصفات التي يجب توفرها في المدرب الرياضيوهناك من يرى بأن 
 عالي اإلنتاج في تخصصه(. التمتع بتقدير عالي للذات( 
 .ممارسة المسؤولية الشخصية 
 نضباط الذاتي.اال 
 .المثابرة 
  والتمتع بالصحة الجيدة.اللياقة البدنية 
 .التنفيذ العملي لما يجب يقوم به     
 حتفاظ بقدر عالي من الصدق واألمانة.اال 
 .المرونة والقدرة على التكيف حسب الظروف المحيطة والطارئة 
 لخ(.إالجمهور ...-أولياء األمور–)الالعبين  التواصل مع الجميع بشكل جيد 
 ما هو جيد(. السعي المتواصل لتحسين الذات )معرفة 
 حدث الكتب والمؤلفات.أطالع على اال 
 تصال بالعالم الخارجي.اال 
 .معاملة الجميع بطريقة عادية 
 تفاقيات.لتزامات والعهود واالالحترام اا 
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 .1لفت أنظار الالعبين أو المسئولين ألخطائهم بطريقة غير مباشرة 
 :في النقاط التالية ، فانه تتحددلخصائص وصفات المدرب الرياضي الناجحبالنسبة   

 يتميز بالواقعية وعدم الغرور واإلخالص في العمل. 
  بادل وبالتفكير العقالني والمنطقحترام المتيتميز باال. 
 نفعالي والتماسك في المواقف الصعبةيتميز بالثبات اال. 
  يتميز بالحماس والرغبة في تحقيق الفوز والثقة بالنفس. 
   الموهوبين وبالعدل وعدم التفرقة بين الالعبينكتشاف ايتميز بالقدرة على. 
 يهتم بالثقافة الرياضية العامة والخاصة. 
 يتميز باألخالق الفاضلة وباألمانة وعدم التعدي على اآلخرين. 
  قادر على التنظيم والتنسيق في الظروف الصعبة. 
 قادر على التخطيط العلمي السليم لبرامج التدريب. 
 ارفكقادر على الربط بين األ. 
 يتميز بالوفاء والجدية في العمل. 
 يستطيع الدعابة والمرح وفقا للظروف المناسبة لذلك. 
 يتميز بالمرونة وقراءة المواقف الصعبة المتغيرة. 
 يتمتع بقدر عال من التأهيل المهني. 
  رثقفا ومطلعا على كل مستجدات العصيكون م. 
 أن يكون الئقا طيبا ورياضيا ويتمتع بصحة جيدة. 
 2.ال يكون مدخنا حتى ال يكون قدوة لالعبينن يجب أ 

لى إن المدرب أو المدرس أو القائد الرياضي بصفة عامة يعتبر إ عادل عبد البصيريشير في حين    
حتكاكه اليومي بهم االمثل األعلى لتالميذه أو طالبه أو العبيه لكون تصرفاته تنعكس على تالميذه خالل 

 لذا يتطلب توافر الخصائص التالية في المدرب أو القائد الرياضي: 
 الثقة بالنفس: 

                                                           

  .9ص مرجع سابق، ،المدرب الرياضي لأللعاب الجماعية والفردية محمد فتحي الكرداني،1 

دور كل من السلوك القيادي للمدرب والتوافق النفسي االجتماعي لالعبين في تماسك الفريق  :بوكبوس محمد لمين2 
 .119ص مرجع سابق، ،الرياضي
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الثقة بالنفس سمة تستسقى من أحكام أو تقديرات الشخص لصورة نفسه أو أدائه أو تصوره عن       
السلوك الذي يتميز به ن تظهر في أو القائد الرياضي يمكن أنفسه وخصائص الثقة بالنفس لدى المدرب 

بما يلي: السعادة والواقعية الصالبة الحذر اليقظة الحيوية الطاقة الخلو من الخوف والقلق األمل 
  .الطمأنينة

 :الشجاعة 
ن أالمفعمة بالحيوية والثقة بالنفس ويمكن  الجرأةمع  لشجاعة المشي نحو ميدان الرياضاتوتقضي ا      

  :اعةنفرق بين ثالثة أنواع من الشج

 شجاعة بدنية: 
  الحترام عن طريق الجميع.اهو  ذاوتتضمن الجسارة وه       

  ذهنيةشجاعة: 
 وهي امتالك القوة االساسية والتصرف فيها بحكمة.       
  أخالقيةشجاعة: 

 تصمم بواسطة المعايير االجتماعية. عملها الصواب والخطأ، و        
 مانةألا:   

تقابل الخداع  واألمانةصحته  يثبت الذين تحترم كتعبير مضبوط للواقع أ والبدهي الحقيقة       
و القادة أوالخداع والمدربون  الكذبعلى الوعود ومقاومة  والمحافظةوالتزييف وتتضمن الحقيقة في العمل 

خالقية خالقي والمعايير األجراء الدستور األإخرين في نفسهم وليس عن اآلأالرياضيون مسؤولون عن 
 1.غلبيةاأل رأيمصممة عن طريق  والتكنن تكون كاملة أيجب 
 :الشرف 

واجبه  داءأو وعد ويكون واضحا في أمطلوب والفرد يصبح شريفا يحافظ على كلمة  تأثيرالشرف        
هو مطلوب  لمهنة التدريب وعمل ما المبادئ ل بشرف مع الالعبين ويتضمن الشرفالمحدود وفي التعام
 عمله للفرد بالضبط.

 :العدل 
                                                           

ميدانية في بعض اندية والية داء العبي الكرة الطائرة، دراسة أدور شخصية المدرب في تحسين خرون: بوفليغة عيسى وآ 1
 .19ص ،سابق مرجع ،جيجل
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صل بالقضاء حيال يتضمن العدل النزاهة في مواقف اللعب بدون تحيز والمدرب يقوم في األ         
 الالعبين والقواعد التي تحكم المشاركة.

 :الخالص 
و القائد الرياضي وتتطلب من أهم الصفات التي يجب توفرها لدى المدرب أنتماء من و االأالوالء        

 التي يعملون فيها. إلدارةلو ن يكون لديهم الوالء للمؤسسة أيمكنهم و  مان يعطوا أفراد ألا
 :المثابرة 

وهي القدرة على التحمل ببطء وثبات التقدم نحو الهدف المحدد وتتضمن بعض التقدم مع عدم         
 مل.نها توضح نقطة انطالق جديدة لتحقيق النجاح دون فقدان األأستخفاف بالعوائق كما اال
 المسؤولية: 

من قرارات سواء  يتخذه ي تحمل نتائج ماأا، وأخير وال أفعاله أتتضمن المسؤولية مسؤولية الفرد عن        
 واألخيرل ألو خرين فالمدرب هو المسؤول ان يلقي اللوم على اآلأو سلبية بدون أكانت هذه النتائج ايجابية 

 عن نتائج فريقه وعن تصرفاته خالل التدريب والمنافسات.
 :ضبط النفس 

فراد لضبط النفس سوف ألخاصية هامة وضرورية نسعى الى تحقيقها لدى الرياضيين فامتالك ا       
 المباراة وال خسرواذا إ وأقوياءراسخين  ثابتينالمتزني العقل يكونون  فاألفرادلى الشكل المقبول إيقودهم 

سياد أتزانهم ومن يمتلك هذه الخصائص سيكونون اخرين وعندما يكسبون المباريات يحتفظون بون اآليلوم
 1قدراتهم.

 :الصدق 
في قول الحق والتكلم بصراحة في قوة وحماسة  ألمانةاو من الصدق السلوك الواضح والتربية ضيت     

 .يعطيه شيئا ماهذه الخصائص دائما ما يمتلك والفرد الذي يمتلك 
 :العالقات الرياضية 
عامل  الذهنيةمن القاعدة  ذورهاجساسية للعالقات الرياضية التي تنبت ألحد المعتقدات اأتزان اال    

 تزان العقلي والحضور الذهني.ن يعاملوك وتتطلب هذه القاعدة كمية مالئمة من االأالناس بما تحب 
 نواع المدربين الرياضيين:أ-9

                                                           
ميدانية في بعض اندية والية داء العبي الكرة الطائرة، دراسة أدور شخصية المدرب في تحسين  ،خرونعيسى وآ بوفليغة1

 .19ص مرجع سابق، ،جيجل
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ي المالعب دربين الرياضيين الذين يعملون فمختلفة من الم وأنواع بأشكال مليءالحقل الرياضي        
ن أوضح سيادته بأا الموضوع حيث ذفي ه صبحي حسانيناشار  المفتوحة وداخل القاعات المغلقة قد

 نواع المدربين يكونون على النحو التالي:أ
 المدرب المثالي:-9-1

قيادتها  وأسلوبوتعاملها  وأخالقهالى حد ما في تفكيرها إوهذا النوع من المدربين نجدها مثالية     
 دارة والنقاد الرياضيين.لالعبين وطريقة الحوار مع العبيها مع اإل

 المدرب المتسلق:-9-2
لى المستويات العالية دون بدل الجهد والعطاء ودائما يتقرب للمسؤولية إالوصول  سرعةالذي يرغب في   

فال طاحة به تم اإلإذ يجابية إن يحقق نتائج أنه االفضل في منصبه دون أبطريقة مكتوبة ويوضح لهم 
 1مكان له بين المدربين الشرفاء. يجد
 المدرب الطموح:-9-3

هتمام بالبحث ساليب التدريبية واإلحدث األأوهذا النوع من المدربين دائما يرغب في التجديد ومعرفة       
 التدريبية.العلمي والتقييم المستمر للعملية 

 المدرب المجتهد:-9-4
شتراكه في الدورات التدريبية سواء ايرغب في التجديد وزيادة معلوماته ومعارفه من خالل  الذي    

 و بالخارج.أبالداخل 
 المدرب الواقعي:-9-5

 مور بنظرة واقعية.لى األإوهو المدرب الذي ينظر     
    لمدرب الحائر:ا-9-6

ى دن مستوى التفكير لألتزام ولذلك نجد الالمدربين قليلة الحيلة وينقصها الواقعية واه النوعية من ذوه    
 هؤالء المدربين ينقصها الدقة والوعي.

 المدرب الطواف:-9-7

                                                           
ميدانية في بعض اندية والية داء العبي الكرة الطائرة، دراسة أدور شخصية المدرب في تحسين  ،خرونعيسى وآ بوفليغة 1

 .11ص مرجع سابق،، جيجل
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 كأساسيلى الجانب المادي إوتكون هذه النوعية من المدربين غير مستقرة على وضع معين وينظر     
 1للتدريب. تنفيذهفي 
 الحديث:المدرب -9-8
كثر من لغة أطالع ترغب في التحديث وبعضهم يجيد نها كثيرة االأه النوعية من المدربين نجد ذوه    
 جنبية.شتراك في الدورات التدريبية المتقدمة في الدول األالجنبية ودائما اأ

 المدرب الرياضي: وظائف وواجبات-11
    وظائف المدرب الرياضي:-11-1 

 جتماعية وكذلكاهناك مجموعة من الوظائف التي يجب عل المدرب القيام بها من تدريب ووظائف      
 نوظائف تتعلق بتطوير الشخصية إال أن التدريب يعتبر الوظيفة األكثر أهمية بالنسبة لعمل المدرب أل

والنفسية، فالتدريب الجيد والخططية  نجاح المدرب في هذه الوظيفة بأقطابها األربعة البدنية والمهارية
 إلى نتائج جيدة وهذه النتائج دوما في نظر المتتبعين هي المقياس الحقيقي لنجاح المدرب يؤدي

توماس " ويرى، كما يجب على المدرب العمل المستمر على خلق ظروف التماسك الدائم بين أفراد الفريق
 :إن وظيفة المدرب كما يلي THOMAS Raymond"ريموند 

 تتضمن كل الفرق على شخص له دور متميز فهذا المدرب له ميزة إيصال المهارات الحركية وتلقينها،   

وتسطير، وتخطيط التدريب، وتوزيعه بطريقة علمية من حيث الكم والكيف، العمل على خلق جو 
 كلالصراعات والوقوف في وجه المشايسهل من العمل، كما من دوره حل النزاعات والحد من  جتماعيإ

1األداء الحسن للفريق. تهدد التي
 

 ووضع البرامج الفصلية والسنوية بل له دور المعلم ويبدو أن وظيفة المدرب تتعدى وبوضوح التدريب،   

 .المحافظة على العالقات الحسنة في الفريق والمربي والموجه،و
 

 المدرب الرياضي: اجباتو -11-2 
والمدرب  حيث تقع على عاتقه هذه المسؤولية، التدريب، لعمليةالمدرب الرياضي هو العمود الفقري     

كما أن عليه أن يكون مثال أعلى لكل  ،متفهما لوجباته من الناحية التربوية يكون قائدا تربوياأن يجب 
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الالعبين من الناحية، وخاصة الناشئين هذا باإلضافة إلى أن سلوكه في الحياة العامة يجب أن يتصف 
إن عملية التدريب الرياضي تلقي عدة مسؤوليات على المدرب نتيجة طبيعة  مل بمسؤولياتهباإلدراك الكا

مع الالعبين، واألجهزة الفنية، واإلدارية، وسوف نحدد هنا بعض من تلك  ،والعالقة المتعددة العمل
التي اجبات ومن أهم الو ، أن يحققها خالل عمله في تدريب الفريق الواجبات التي يجب على المدرب

 :واجبات تربوية، وواجبات تعليمية فنية وتتلخص فيما يلي ،يسعى المدرب لتحقيقها
 :التربوية الواجبات-11-2
ن يكون مثله األعلى وهدفه الذي يعمل على أن أ،و  العمل على أن يحب الالعب لعبته أوال-11-2-1

وما يقتضيه ذلك من  الرياضي،،وشغف وهو الوصول إلى أعلى مستوى من األداء  أكيدة يحققه برغبة
 .طبيعي بذل جهد

زيادة الوعي الوطني لالعب ويبدأ اللعب هنا على تربية الوالء الخالص لالعبين نحو ناديهم -11-2-2
 .،والخلقية لالعب ،ويكون هذا الوالء هو القاعدة التي يبنى عليها تنمية باقي الصفات اإلرادية ووطنهم

 :الواجبات التعليمية-11-3
 1:وتتمثل الواجبات التعليمية التي يسعى إليها المدرب فيما يلي    
التنمية الشاملة المتزنة للصفات والقدرات البدنية األساسية، كالقوة العضلية، السرعة والتحمل، -11-3-1

 .الرشاقة، وغيرها من الصفات أو القدرات البدنية المرونة،
البدنية الضروري لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص التنمية الخاصة للصفات أو القدرات -11-3-2

 .الرياضي فيه الالعب
 .تعليم القدرات الخططية الضرورية للمنافسات الرياضية-11-3-3
كتساب المعارف والمعلومات النظرية على النواحي الفنية لألداء الحركي ومن خطط اللعب إ-11-3-4

فسية، والقوانين واللوائح، واألنظمة األساسية المرتبطة التدريب المختلفة، والجوانب الصحية والن وطرق
 .الرياضي التخصصي بالنشاط

 يجب عليه تنبيه الفريق للقيام بعمليات التسخين العامة قبل بدء المباراة-11-3-5
  :والمتمثلة في"ناهد سكر" باإلضافة إلى الواجبات التي يلخصها -11-3-6
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 ي:العداد البدن  
 األول للمدرب إذ أن الالعب بدون قدرة بدنية ال يستطيع أن يؤدي المبارياتوهو الواجب        

 .بإتقان، وهذا ما يؤثر نسبيا على مستوى تنفيذ لخطط اللعب
  ي:العداد المهار  
 وذلك بالعمل على أن يصل اللعب إلى اإلتقان التام والمتكامل في األداء الفني للمهارة      

وهذا يساعد على  ويهدف المدرب إلى تلقين الالعب إتقان المهارة، ة،تحت أي ظرف من ظروف المبارا
 .يعيد تفكيره في تنفيذ التحرك المخطط فقط مما يسهل عمله ويجعله أكثر تركيزا أن

 العداد الذهني: 
وخاصة  والمبادرة متطلبات هامة جذا لكل العب أثناء المباراة والتصرف الحسن، إن العقل السليم،      
 .اللحظات الحاسمةأثناء 
 1.لكرة القدمومن خالل هذا كله يمكننا أن نستخلص واجبات المدرب الرياضي     

  لدى الالعبين.تنمية الصفات الخلقية والمفاهيم 
 حتفاظ باللياقة البدنية.الالقدرة على ا 
 .شرح وتطبيق مهارات اللعبة وخططها لالعبين 
 الفريق.و لمام الكافي بشتى المعلومات التي لها عالقة بالتدريب في اللعبة لرفع مستوى الالعبين اإل 
 .المعرفة بالقوانين واألنظمة للدورات والمنافسات الرياضية 
 خرين وقيادتهموالقدرة على التأثير على اآل ،لمام بالمعلومات الخاصة بتنمية شخصية الالعبيناإل.  
 وبدنيا قبل بداية المنافسة عداد الفريق نفسياإ. 

 

 

 
                                                           

الوطني ، دراسة ميدانية لفر القسم دور االتصال بين المدربين والالعبين في الرفع من نتائج الفريق :صالح الدين عيساني 1
في التربية  مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس ،االول للكرة الطائرة )رائد رجاء المسلة، نادي برج بوعريريج(

 .15ص ،1119-1111البدنية والرياضية جامعة المسيلة،
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 خالصة:

إذ يقع على عاتقه  من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نجد أن المدرب هو العمود الفقري للفريق،   
وهو الوحيد القادر على تكوين  المسؤولية وقيادة الفريق وتوجيه الالعبين من خالل احتكاكه الدائم بهم،

عدادهم عن  طريق ممارسة النشاط الرياضي من خالل عملية التدريب التي يتحدد بها أعضاء الفريق وا 
ونجاحه باالرتقاء بقدرات  ويرتبط ذلك بمدى قدرة المدرب على إدارة وتنفيذ عملية التدريب أداء الفريق،

 مراتب تحقيقوبناء العالقات الجديدة معهم بغية الوصول بالالعبين والفريق الرياضي إلى أعلى ال ،العبيه
وغالبا ما يحتل هذا النوع من المدربين مكانة عالية في نفوس أفراد الفريق  ،أهداف وغايات الفريق

 .والمسؤولينوالجمهور 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 األداء الرياضي
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 : تمهيد

إن األداء الرياضي يشمل جميع ميادين الحياة من سلوكيات ونشاطات يقوم بها الفرد بشكل مستمر     
ان في ك وأغراضه المددة سواءمتواصل في كل أفعاله وأقواله لتحقيق أهداف معينة ومن أجل بلوغ حاجاته 

المجال العلمي أو التعليمي أو المجال الرياضي، وللوصول بفريق ما لتحقيق نتائج إيجابية يعتمد بالدرجة 
األولى على إتقان أفراد الفريق للمبادئ األساسية للعبة وفي جميع المواقف، ويعتمد على األسلوب الصحيح 

فضل لالعب إلى نتائج جيدة في األداء مع أوالعلمي في طرق التدريب والتحضير النفسي الجيد للوصول با
 اقتصاد في المجهود.
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 :اءمفهوم األد-1

: أن الكثير من "thomasكثيرا ما يستعمل مصطلح أداء للداللة على مقدار اإلنتاج الذي ُأنجز، فيذكر "   
لرياضة كثيرا بين العمل واالبحوث المنجزة في ميدان العمل سايرتها بحوث أخرى في الرياضة، وترتبط 

 والفريق، لذا فإن أغلب التعاريف التي أعطيت لألداء كانت ذات صلة كبيرة باإلنتاج.

: بأنه كفاءة العامل لعمله ومسلكه فيه، ومدى صالحيته في النهوض لألداء 3791وكان تعريف منصور    
رد ترتكز كفاءة الفبأعباء عمله وتحمل المسؤولية في فترة زمنية محددة، وتأسيسها على هذا المعنى فإن 

 : على أمرين هما

  :األول

 مدى كفاءة الفرد في القيام بعمله، أي واجباته ومسؤولياته.  

 :الثاني

ي هذا المعنى ففي صفات الفرد الشخصية ومدى ارتباطها وآثارها على مستوى أداء عمله، ويدخل يتمثل     
أن  thomas "3797"ستعداد الشخصي له، ويرى د على العامل وتفكيره المتزن واالتمااألخير إمكانية االع

داد والدافعية... ستعواال ات بين مفاهيم عديدة كالقدرةعلماء النفس العاملين في الحقل الرياضي وجدوا ارتباط
: أن األداء هو المهارات المكتسبة، ويضيف singer "3791وأغلبها تشكل مفهوم األداء حيث ذكر "

"thomas"1ستعداد باإلضافة إلى المهارات المكتسبة.: أن األداء هو اال 

فع كل فرد األداء بصفة عامة حيث يذكر: هو انعكاس لقدرات ودوا 3771ويعرف عصام عبد الخالق    
ألفضل سلوك ممكن نتيجة لتأثيرات متبادلة للقوى الداخلية، غالبا ما يؤدى بصورة فردية وهو نشاط أو سلوك 

 2وصل إلى نتيجة وهو المقياس الذي تقاس به نتائج التعلم.

                                                           
هادة ش ثير على مردود الالعبين، مذكرة ضمن متطلبات نيل: دور قلق المنافسة في التأالغفار عروسي، دحمان معمر عبد1

 .1001-1002ليسانس، معهد التربية البدنية والرياضية، سيدي عبد اهلل، جامعة الجزائر، 
 .369، ص3771 ،3ط القاهرة، : التدريب الرياضي، دار الفكر العربي،عصام عبد الخالق 2
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ويستخدم محمد نصر الدين رضوان وآخرون مصطلح األداء بنفس المعنى والمفهوم حيث يطلق عليه    
"األداء األقصى" ويستعمل بشكل واسع للتعبير عن جل المهارات التي يمكن رؤيتها ومالحظتها مصطلح 

ظهار القدرات والمهارات.  1في جميع المجاالت كمها المجال النفسي الحركي التي تتطلب تتذكر المعلومات وا 

 :أنواع األداء-2

 : داء ممواهه األ-2-1

لنوع األداء نفسه في وقت واحد، ويستطيع المدرب أن يوجه جميع أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين    
 إجراءاته التنظيمية للصف في وحدة مناسبة.

 : دائريالداء األ-2-2

طريقة هادفة من طرق األداء في التدريب تؤدي إلى تنمية الصفات البدنية وخاصة القوة العضلية    
 ن إلى مجموعات يؤدون العبء عدة مرات بصورة متوالية.والمطاولة، وفي هذا النوع من األداء يقسم الالعبي

 : داء يي مطاا األ-2-5

أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين مع تغيير في المحطات أو أداء الصف كله في محطات مختلفة    
 وأداءات مختلفة، أي تثبيت في األداء الحركي باستخدام الحمل.

 : داء يي مهمواا األ-2-4

باألداء في مجموعات استخدام مجموعات متعددة في الصف أو التدريب الرياضي على شكل يقصد    
محطات، حيث يقوم الالعبين الذين يشكلون كل مجموعة باألداء بصورة فردية، وتعد من أقدم طرق التدريب 

  2الرياضي.

 :وظيفي يتطكم يي وضع الهسمالداء األ-2-3

                                                           
 .369، ص3771 ،1ط ، القاهرة،ربية الرياضية، دار الفكر العربيمحمد نصر الدين رضوان: مقدمة في التقويم والت 1
حمالوي سارة: انعكاس الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة  2

 .39، ص 1031-1032ماستر، جامعة البويرة، 
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ي أو الشد نعكاسوالذي شد على وترها يسمى الشد االنعكاسي أو التلقائي لعضلة سليمة االنقباض اال    
 بت، وهذا ما يفسر وضع الجسم،التلقائي، والشد على هذه األوتار بدرجة ثابتة يؤدي إلى انقباض ثا

 : ت التي تتحكم في وضع الجسم نوعاننعكاساواال

انعكاسات عامة وأخرى جزئية، والعامة تشمل الجسم بأكمله أو على  نعكاسات ثابتة، وتنقسم إاىا -
 األقل األطراف األربع.

دث عند حركة الرأس أو عند المشي أو أداء أي عمل أو حركة عكاسات حركية أو وضعية، وتحان -
 نعكاسات يتحكم في وضع الجسم أثناء الحركة. رياضية أو عادية، ونتيجة لهذه اال

داية الحركة نقباض في بوازدياد الشد خالل االفالتغير الطولي في انقباض عضالت الرجل أثناء الركض     
غير كاٍف لبداية الحركة األمامية للجسم، ويسبب انقباض األوتار للتمدد، وبعد هذا التغير من دائرة الركض 

 م. ندفاع لألماببا ومساعدا للرجل في االتصبح األوتار في وضع التقصير مس
 :رياضي والههاز العصميالداء األ-2-3
نعكاسي على تحقيق الوقاية الميكانيكية في الحركات الرياضية، حيث يقي أداء الجسم يعمل األداء اال   

اصة نعكاسي أهبة كبيرة أثناء أداء الحركة وخائف األجهزة الوظيفية، لألداء االقبل وقوع اإلصابة، ويوجه وظ
وبالذات للحركات المتعلمة حديثا، ويكون األداء الحركي في البداية مجهدا ألن  بالنسبة للتوافق الحركي

دراكه مهما كانت الحركة بسيطة، وتؤدي الحركة إلى سرعة شعور  الالعب يؤدي الحركة بكل حواسه وا 
 1الرياضي بالتعب بسبب حدوث حركات جانبية تشترك مع الحركة األصلية.

 : العوامل المساهم  يي األداء-5
يشتمل األداء اإلنساني العديد من أوجه النشاط الحركي مبتدأ بالمحاوالت التي يبذلها الطفل في سنوات    

العمر األولى وغيرها من الحركات األخرى، وتعتبر األنشطة الرياضية واحدة من األنشطة الحركية في مجال 
ختلف خاصة تتعلق بهذا النشاط، وت أداء الفرد وهي تتطلب استخدام الجسم في النشاط وفقا ألسس وقواعد

 : األلعاب وفقا لبعض المتغيرات هي درجات األداء في
 درجة صعوبة أو سهولة المقابلة. -
 الغرض من األداء يمكن أن يكون ترويحي أو تنافسي. -

                                                           
 .39ص ،، مرجع سابقانعكاس الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة: حمالوي سارة 1
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مقدار الطاقة التي يتطلبها األداء البدني في النشاط وهي تختلف باختالف المناخ والطقس وطبيعة  -
 1لغرض من األداء والسن والجنس وغيرها.النشاط وا

وقد بذل المختصون في المجال الرياضي محاوالت متعددة لتحديد العوامل الالزمة لألداء في األنشطة 
 :يلي ن الكثير من العوامل أهمها ماالرياضية المختلفة، وقد كشفت تلك المحاوالت ع

 :القوة العضلي -5-1
 وأكثر العوامل المرتبطة باألداء في جميع األلعاب الرياضية، وتكمن هذهتعتبر القوة العضلية من أهم     

األهمية بصفة خاصة بالدور الذي تلعبه القوة في أداء المهارة أثناء المنافسة وأثناء التدريب واكتساب المهارة 
 وفي تثبيتها وتحسينها.

 : التوازن-5-2
اء تفاظ بثبات الجسم في أوضاع محددة أثناء الوقوف وأثنطلح يشير إلى قدرة الفرد على االحالتوازن مص    

ولقد اتفق العديد من األخصائيين على أن التوازن  من التوازن )ثبات، ديناميكي(، الحركة وهناك نوعين
يلعب دورا هاما في العديد من األنشطة الرياضية التي تتطلب درجة عالية منه كالرقص، التزحلق على 

 الجليد والجمباز.
 : المرون -5-4
أو مجموعة المفاصل المشتركة في الحركة: حيث  تشير المرونة إلى مدى الحركة على المفاصل المعينة   

تتأثر بتركيب العظام التي تدخل في تكوين المفاصل وبالخصائص الفيزيولوجية للعضالت واألربطة واألوتار 
ن م وجمع األنسجة المحيطة بالمفاصل وتعتمد المهارات في معظم األلعاب الرياضية على مرونة أكثر

المهارة خالل أدائها تتطلب تكاثف جهود المهارة في نظام ألداء حركات  نمفصل واخد من مفاصل الجسم أل
مرونة ات مختلفة ومتباينة من المعظم األلعاب الرياضية توفر مستويوتتطلب  في آن واحد أو بالتدرج ..،

 فهناك رياضات تتطلب نوع من المرونة المتوسطة بينما هناك أنشطة تتطلب مستوى عالي من المرونة، 
 : لتطملا-5-4

                                                           
 ختبارات النفسية والمهارية في المجال الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة،: االمحمد حسن عالوي، نصرالدين رضوان 1
 .21-23ص  ،3799 ،3ط
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يساهم التحمل في أداء األلعاب الرياضية المختلفة بدرجة تختلف باختالف نوع وطبيعة النشاط ويتفق    
العديد من الباحثين على أهمية كل من التحمل العضلي والتحمل الدوري التنفسي بالنشبة للكثير من األنشطة 

 الجماعية.الرياضية كالسباحة، العدو، كرة القدم وغيرها من الرياضات 
 بينما تتطلب بعض األنشطة األخرى مستوى أقل من التحمل العضلي والتحمل الدوري التنفسي مثل التنس.

 :الذكاء-5-3
يتطلب األداء الحركي العام في معظم األلعاب الرياضية المنظمة ضرورة توفر الحد األدنى من الذكاء    

ضافة إلى هذا ثبت أن بعض الرياضات الجما عية تستخدم خطط واستراتيجيات خاصة، تستلزم العام، وا 
 1توافر مستويات مرتفعة من القدرة العقلية العامة ألداء النشاط بنجاح.

 : السرا -5-3
عام يشير إلى سرعة الحركة للجسم أو بعض أجزائه وهي تتنوع إلى أنواع أخرى كسرعة رد  مصطلح   

 الفعل، سرعة الجري لمسافات قصيرة ... إلخ.
من المكونات المهمة من األداء لمعظم األنشطة الرياضية فهي من العوامل  والسرعة في مفهومها العام تعتبر

 .رتبطة بالنسبة لألداء في األلعابالم
 :الرشاق -5-3
رعة أو سالرشاقة تشبه السرعة من حيث أهميتها في األلعاب الجماعية والفردية فاستخدام الرشاقة مع ال   

 خاصة خالل المنافسة.تجاه نظرا لما تحدثه من تغير في المواقف اال السرعة في تغييرما يطلق 
 :التوايق-5-3
مال عإطار حركي توافقي واحد للقيام بأهو القدرة على الربط أو الدمج بين عدد من القدرات المنفصلة في    

ين عمل األولى على التوقيت السليم بوواجبات مركبة أكثر صعوبة، والتوافق بهذا المفهوم يعتمد بالدرجة 
 الجهازين العضلي والعصبي.

من ناحية أخرى لم تكشف الدراسات العلمية عن وجود للتوافق يمكن استخدامه للتنبؤ بالقدرة التوافقية    
 لأللعاب الرياضية، لهذا يظهر ارتباطه بطبيعة المهارات الخاصة في النشاط حسب اختالفه.

 : ي القدرة اإلمداا-5-3

                                                           
فضيل موساوي، عبد القادر قالل: عامل الضغط النفسي ومدى انعكاسه على أداء الرياضي أثناء المنافسة، مذكرة تخرج  1

 .99، ص 1002-1001شهادة ليسانس، معهد التربية البدنية والرياضية، الجزائر،  ضمن متطلبات نيل
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تشير بعض الدراسات التخصصية في علم النفس الرياضي إلى أن األلعاب الرياضة التي تحكمها قواعد    
ونظم وقوانين محددة، يقل فيها اإلبداع الحركي في األنشطة التي تتطلب التوقع الحركي، وكذا األنشطة 

 التي تستلزم توافق القدرة على اإلبداع الحركي بدرجة عالية نسبيا.
 :الدايعي -5-14
امل فسية التربوية على أهمية الدافعية كعالمتخصصين في مجاالت الدراسات النيؤكد معظم الباحثين و    

مؤثر في نتائج اختبارات األداء العقلي والبدني، وتعد الدافعية في الوقت الحالي من أهم العوامل التي يوليها 
 وخاصة في مجاالت التدريب والتعليم والمنافسة الرياضية.العاملون في المجال الرياضي اهتماما كبيرا، 

الدوافع طبقا  pumi "3761الدوافع إلى دوافع مباشرة ودوافع غير مباشرة وقسم "ولقد قسم بعض العلماء 
 : يدوافعها الخاصة، وهذه المراحل هللمراحل األساسية التي يمر بها الفرد، إذ يرى أن لكل مرحلة رياضية 

 الممارسة األولية من نشاط رياضي. مرحلة -
 1مرحلة الممارسة الفعلية. -

 : ر المدرب يي ثما  األداء الرياضيدو -4
يعد ثبات األداء الرياضي لالعب أحد المؤشرات الهامة لعمل المدرب حيث أنها تعبر عن ارتفاع وازدهار    

 ثر هذا الثبات بجملة عوامل منها:كافة جوانب إعداده إذ يتأ
 نفعالي والعاطفي في المنافسات.الثبات االدرجة  -
 كيفية التحكم في انفعاالت الالعب أثناء المنافسة. -
 الدوافع المرتبطة باشتراك الالعب في المنافسة. -
وثبات األداء الحركي لالعبين يعني القدرة أو اإلمكانية في المحافظة المستمرة والمستقرة على مستوى    

ء خالل الظروف القصوى للتدريب أو المسابقات في إطار حالة نفسية إيجابية عال من الكفاءة الحركية سوا
 :ما يليمجموعة من العوامل النفسية منها ويؤثر على حالة ثبات األداء الحركي 

لواجبات نتباه، سرعة رد الفعل، التصور لتنفيذ مختلف ا: التذك، االالصفات العقلية ودرجة ثباتها مثل -
كافة الظروف التدريبية أو التنافسية سواء كانت عالية أو منخفضة الشدة وذلك الحركية المهارية في 

عن طريق ظهور بعض ردود األفعال العصبية المترتبة على ذلك بغض النظر عن حالة اإلجهاد 
 والصعوبات الخارجية،

                                                           
 ع سابق،، مرجفضيل موساوي، عبد القادر قالل: عامل الضغط النفسي ومدى انعكاسه على أداء الرياضي أثناء المنافسة 1

 .99ص 
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قيق تح الصفات الشخصية ودرجتها سواء من حيث الشدة أو الثبات مثل الدوافع المساعدة في -
تزان العاطفي لالعب، مستوى التنافس أو الطموح النفسي نجاز ودرجة الثبات واالستقرار أو االاإل

ودرجة تغييره أو تبديله على ضوء خبرات الفشل أو النجاح التي يحققها الالعب، ومستوى نمو 
 العمليات العصبية والنفسية والمقدرة على تحمل األعباء النفسية.

حالة النفسية قبل وأثناء المنافسة تحت مختلف الظروف أو الدوافع المقدرة على التحكم في ال -
واألشكال سواء كانت )صعوبات داخلية أو خارجية(، فالتحكم الواعي في مثل هذه الحالة من خالل 

المنتظم يساعد على اإلرتفاع في درجة ثبات أداء الالعبين خالل المباراة، كذلك التدريب اليومي 
 افة العوامل التي تساعد على عدم تركيز الالعب قبل المنافسة.المساعدة في تمييز ك

جتماعية بين أفراد الفريق والتي تساعد على األداء الثابت للفريق المتمثلة في العالقات النفسية واال -
 1درجة التحام أو تماسك الفريق بما يحقق جوا نفسيا وعالقات متبادلة ومالئمة.

 :األداء الرياضيااتمارا  المدرب اند تقويم -3
يكون هناك تقويم لمستوى األداء عقب نهاية كل وحدة تدريبية لكي يتسنى لالعبين التعرف على  يجب أن   

مستواهم خالل الوحدات التدريبية لكي يستطيعوا مواصلة التقدم خالل الوحدات التدريبية الالحقة وهناك 
 :وهياعاتها عند تقويم هذا األداء اعتبارات على المدرب مر 

لكل وحدة تدريبية هناك هدف لذلك على المدرب تبليغ الالعبين بتحقيق ذلك الهدف أو عدمه وكذلك  -
تحقيق هدف للوحدة التدريبية الالحقة وهكذا، لذلك عند وضع الوحدة الجديدة يجب أن يكون هناك 

 وحدة الالحقة.التفادي لجميع األخطاء والسلبيات التي رافقت الوحدة التدريبية والبدء من جديد في 
يجابيات وحدة  - املة والتعرف من مراجعة شتدريبية ليتسنى بعد ذلك أن يكون هناك تسجيل لسلبيات وا 

 2على مدى التطور الذي حصل لالعبين والتحقق من تحقيق األهداف المرسومة.
 : الى أساس النتائج ونواي  األداء   تصنيف الرياضيينيئا-3

                                                           
وجدي مصطفى الفاتح، محمد السيد لطفي: األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب والمدرب، دار الهدى للنشر والتوزيع،  1

 .369، ص1000مصر، 
ماستر،  ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة: دراسة عالقة العملية التدريبية باألداء الرياضي لالعبي كرة اليد، بوغربي محمد 2

 .37، ص1031-1032جامعة البويرة، 
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واحدة من الفئات األربع المحددة، حيث يمكن للرياضي أو إن نتائج أي مسابقة ألي رياضي تقع في    
 :يضعيفا وهذه الفئات ه الفريق أن يكسب أو يخسر المباراة، كما يمكن أن يكون مستوى األداء جيدا أو

 : المكسب واألداء الهيد-3-1
ح الرياضيين حيث أن األداء الجيد والمكافأة أي الفوز تحقق وتمنتعتبر هذه الفئة األسهل في التعامل مع    

المدرب بتوجيه التقدير للرياضيين على هذا اإلنجاز، كذلك من األهمية تفسير نجاح الرياضيين في ضوء 
يتمتعون به من قدرات مهارية ونفسية، حيث أن ذلك يزيد من ثقتهم بأنفسهم وقيمة الذات لديهم إضافة  ما

بق يجب التركيز أكثر على الجهد الذي يبذله الرياضيون في المباراة وأهداف األداء، كما يجب إلى ما س
عدم التركيز على المكسب فبالرغم من أنه شيء مستحب، وتجدر اإلشارة إلى أهمية توجيه الرياضيين إلى 

لس بعد مرين التالي و قتراحات لتطوير األداء، على أن يتم في التط السلبية في المباراة، وماهي االالنقا
 المباراة مباشرة ويقدم في شكل التوجيه البناء وليس النقد السلبي.

 : داء ضعيفالمكسب ولكن األ-3-2
 في المسابقة كان ضعيفا فمن بالرغم من أن مستوى األداء عندما يكسب الفريق مباراة أو يحقق فوز   

اتهم تحقيق جاء بسبب ضعف المنافس وليس كنتيجة لقدر األهمية أن يعرف أفراد الفريق أن المكسب الذي تم 
 وجهدهم وذلك يخالف الواقع.

هذا بالرغم من ضعف األداء فمن األهمية مكافأة الرياضيين الذين تميزوا باألداء الجيد ومساعدة    
 الرياضيين من التعرف على جوانب الضعف ومن تم التمرن عليها وتطويرها.

يكون التوجيه ضربا من العقاب نتيجة ضعف األداء، ولكن يقدم في  أن ال وبشكل عام، من األهمية   
 شكل إيجابي وبناء.

 : الخسارة لكن األداء هيد-3-5
تمثل هذه الفئة من النتائج المتوقعة األكثر صعوبة، فما أقصى على النفس من الخسارة بالرغم من األداء    

الجيد، وهنا يجدر التساؤل عن كيفية تدعيم النواحي اإليجابية لألداء، وكيف يمكن التعامل مع انخفاض 
 الروح المعنوية للرياضيين أو الفريق؟ 

م المدرب حديثا موجزا مع الرياضيين عقب المباراة، ربما ال يتجاوز الدقيقتين ربما كان من المناسب أن يقد   
  :أن يتضمن الحديث النقاط التالية حيث أن كل رياضي يعيش تجربة الفشل بطريقته، ويفضل

 تقدير الجهد واألداء المتميزين بالرغم من الخسارة. -
 هد المبذول.من التقدير لألداء الجيد والج الخسارة تعتبر شيئا طبيعيا ومتوقعا في الرياضة وال تنقص -
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الغضب( تمثل ردود فعل طبيعية للخسارة وربما يصعب التخلص  توضيح أن المشاعر )الحزن، -
 منها بعد المباراة مباشرة، ولكن يمكن التخلص منها مع مضي الوقت يوما أو يومين.

تقدير  أثير السلبي للخسارة علىيمكن اإلقالل من أهمية النتائج لهذه المسابقة، وذلك لتقليل الت -
 الرياضي لذاته.

 :الخسارة واللعب الضعيف-3-4

عندما يواجه المدرب هذه الفئة فمن األهمية أن يعزي الفشل كنتيجة للتقصير في الجهد الحاجة إلى    
 تحسين المهارات البدنية والمهارات النفسية، كما أن األهمية أن يعبر عن عدم الرضا للجهد واألداء

 الضعيفين.

رجاء ذلك إلىوينصح في هذه الحالة بعدم التحدث مع الرياضيين بعد المباراة     مرين التالي الت مباشرة، وا 
للمسابقة حيث يتم التركيز على المشكالت الفعلية وكيفية تطويرها، وبالرغم من ذلك يجب عدم إغفال تقدير 

 1ن.الجهد واألداء لبعض الرياضيين الذين أظهروا أداء حس

 :سلوك األداء الرياضي-3

ئيسية عوامل ر إن سلوك األداء الرياضي الذي يقوم به الرياضيون أو باألحرى الالعبين، تحدده ثالث    
 باإلضافة إلى إدراك الالعب لدوره،: الجهد المبذول، القدرات والخصائص الفردية لالعبين هي

 لالعبين + إدراك الالعب لدوره.األداء = الجهد المبذول + القدرات والخصائص الفردية 

 :الههد الممذول-3-1

يعكس في الواقع درجة حماس الالعب ألدائه دوره، أي أن الالعب إذا ما بذل مجهودا ما فهذا ألن هناك    
 دوافع تدفعه للقيام بذلك.

 : لقدرا  والخصائص الفردي  لالامينا-3-2

 تحدد درجة وفعالية الجهود المبذولة.وتتمثل في قدرة الالعب وخبراته السابقة التي    

 إدراك الالاب لدوره:-3-5

                                                           
 .13ص  ، مرجع سابق،بوغربي محمد: دراسة عالقة العملية التدريبية باألداء الرياضي لالعبي كرة اليد 1
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يقصد بهذا تصوراته وانطباعاته عن السلوك واألنشطة التي تتكون منها مهامه، وعن الكيفية التي ينبغي    
 أن يمارس بها دوره.

توقف ا بدوره يوعليه فإن سلوك األداء يتوقف على مدى تأثير قدرات وكفاءة الالعب ألداء مهامه، وهذ   
على ما توفره وتهيئه ظروف بيئته الرياضية وحتى االجتماعية من التسهيالت بتطبيق هذه القدرات والكفاءات 

 1والوصول إلى أعلى مستوى من األداء والنتائج.

 :ييزيولوهيا األداء يي كرة القدم-3

يتوقف مستوى األداء في كرة القدم بجوانبه المختلفة على التخطيط الدقيق لعملية التدريب الرياضي     
 رتقاء باألداء والوصول إلى أعلى المستويات.وارتباطه بالعلوم األخرى بهدف اال

ية جويتأثر مستوى األداء لالعب كرة القدم بعدة عوامل مختلفة منها العوامل البيولوجية الفيسيولو     
والمورفولوجية والبعض اآلخر يرتبط بالعوامل التربوية والنفسية إال أن العوامل الفيسيولوجية تأتي في مقدمة 
تلك العوامل للتأثير على مستوى األداء البدني بصفة خاصة في لعبة كرة القدم، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا 

في األداء  ستمرارلى مقاومة التعب واالرته عيب وعمليات التكيف المختلفة ألجهزة الجسم وقدر بحمل التد
قباض نارات العصبية المالئمة لنوعية االطوال زمن المقابلة، كما أن قدرة العب كرة القدم على إصدار اإلش

 العضلي لألداء وأيضا ارتباط اإلشارات العصبية بدقة األداء المهاري والفني في كرة القدم.

ويتضح لنا الدور اإليجابي والحيوي للجهازين العصبي والعضلي كأساس للجهاز الحركي واإلنعكاس      
على مستوى األداء في كرة القدم، كما أن األجهزة الفيسيولوجية على الجانب اآلخر لها دور في إمداد الجسم 

 عددة.تقف اللعب المبالطاقة الالزمة للحركات المتمثلة في الجانب البدني والمهاري والفني وموا

ولقد أثبتت الدراسات والبحوث أن التخطيط لعملية التدريب وأيضا الحمل التدريبي دون دراسة التأثيرات     
الفيسيولوجية على الجسم ومراعاة الظروف المختلفة يؤدي في كثير من األحيان إلى اإلصابات التي تظهر 

 خالل الموسم.

                                                           
نيل شهادة  ضمن متطلبات، مذكرة للياقة البدنية لالعبي كرة القدم: مدى تأثير كثافة المنافسة الرياضية على انحوي عماد 1

 .19، ص1031-1033جامعة بسكرة، ماستر، 
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في كرة القدم وما يتطلبه من زيادة هائلة في حمل التدريب سواء من حيث ونظرا لطبيعة األداء الحديث     
الشدة أو الحجم كان على المدرب أن يلم بالمظاهر الفيسيولوجية الناتجة عن تأثير الحمل على العبيه لكي 
 ىيتمكن من تقنينه والتدرج به والوقوف عند حد مناسب ليتعدى الزيادة التي تسبب في التأثير العكسي عل

 الحالة الوظيفية والصحية لالعب.

رتباط بمراكز التدريب والواجبات المصاحبة لخطط وطرق ف نوعية األداء في كرة القدم واالنظرا إلى اختال   
همية كبيرة في أاللعب فرديا في إطارها الجماعي فإن الفروق الفردية واختالف القدرات بين العبي الفريق له 

لموسم التدريبي والوحدات والفترات المكونة له، حيث أن اكتشاف القدرات عملية اإلعداد والتخطيط ل
الفيزيولوجية التي يتميز بها كل العب تعد عامال هاما في التوجيه نحو ما يناسبه من أداء وواجبات عند 

 وضع خطط اللعب الهجومية والدفاعية.

حدات يلزم المدرب إعداد و  الفريق وهو ماكما أن اإلمكانيات الفيزيولوجية تختلف من العب إلى آخر في    
مكانية الجهالتدريب الفردي بما يناسب كال منهما ومن اإلمكانيات الفيزيولوجية الحالة الص از التنفسي حية وا 

ل الحمل تشكيقتصاد الوظيفي للعمليات الالإرادية، كما أن العمر الزمني والتدريبي له دور هام في واال
  1ال يستخدم لدى الناشئين لتفادي أي ضرر. صىواألداء، فالحمل األق

 :ي  التي تطسن األداء الرياضيالتاميقا  الغذائ-3

تي يتناولها الرياضي ال قات المختلفة للوجباتفي تحسين األداء الرياضي في األو  تتمثل التطبيقات الغذائية   
 : فيما يلي

 :مين إلى ثالث  أيام قمل المنايس الغذاء خالل يو -3-1

تتمثل الوجبات التي يتناولها الرياضيون خالل األيام الثالثة األولى قبل المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة    
لألداء أثناء المنافسة، ألنها تلعب دورا هاما في تزويد الجسم بالكليوجين الذي سوف يخزن في العضالت 

ويات مستوياته الطبيعية أو مستالعاملة، فالرياضي يجب أن يكون لديه مخزون كافي من الكليوجين عند 
 أعلى عندما يشارك في المنافسات الرياضية.

                                                           
حامد عالء الدين، زواقي كريم، شاللو بالل: أثر التخطيط الرياضي على أداء العبي كرة القدم، مذكرة ضمن متطلبات نيل 1

 .13، ص 1037-1039شهادة ليسانس، جامعة البويرة، 
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 :قمل المنايس  وهم  ما-3-2

يرى العديد من العلماء أن هذه الوجبة يجب أن تكون قليلة جدا من أجل تحسين األداء وتقليل اإلحساس    
بذول وال رض مع مستوى المجهود المبالجوع ألن هذه الوجبات الغذائية التي تسبق المنافسة يجب أن ال تتعا

 :ر بالغثيان، وشروط هذه الوجبة هيتكون المعدة ممتلئة عند المشاركة في المنافسة مما يسبب الشعو 

 أن تكون صغيرة وسهلة الهضم لدرجة أن الفرد الرياضي ال يدخل المنافسة والمعدة ممتلئة. -
 ومطهو جيدا كي ال يسبب ألم الهضم.يجب أن يكون محتوى طعام هذه الوجبة مألوفا للرياضي  -

 :منايس وهم  ما معد ال-3-5

بعد المنافسة ألنه يمثل أهمية كبيرة، حيث أن يجعل  يجب مراعاة الوقت المناسب الخاص بوجبة ما   
أسرع عندما يكون تناول هذه الوجبات خالل الساعتان األوليتان بعد  استعادة تزويد العضلة بالكليوجين

التمرين أو المنافسة، أو الوجبات الصغيرة الدسمة التي يوصى بها الالعبون بعد التدريبات، يمكن أن تمد 
 أيضا الجسم بالغلوكوز الذي يحتاج إليه الجسم الستعادة تكوين الطاقة.

 :لمنايس ورة تناول الغذاء أثناء اخا-3-4

إن تناول كمية من الطعام أثناء المنافسة أو التدريب سيؤدي إلى امتالء المعدة مما يسبب حدوث ضيق    
ى األداء لكن ال علم، هذا كله يسبب أثر غير إيجابي في التنفس وتناقل حركة الجسم وأحيانا رغبة في النو 

ن هذه ..، لتعويض الكمية المفقودة مصيرالعيضر الرياضي تناول أو شرب كمية قليلة من السوائل كالماء و 
  1السوائل المستهلكة وتجديد الطاقة .

 

 

 

                                                           
يوسف، مقدم فؤاد: دور شخصية المدرب في تطوير أداء العبي كرة اليد، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس،  ميدات 1

 .11، ص1037-1039جامعة البويرة، 
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  :خالص 

من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستنتج بأن األداء الرياضي أصبح يعرف تطورا كبيرا وملحوظا      
في مجال كرة القدم، وذلك نتيجة األبحاث العلمية الحديثة والمتعددة في محاولة لتحسينه، واألداء الجيد هو 

ن ان األداء جيدا فإن الرياضي متحررا مستمرار في التدريبات، فإذا كثمار العمل المتواصل للرياضي واال
 جميع النواحي البدنية، التقنية والنفسية.

لذلك فإن األداء الجيد لالعبين في مجال كرة القدم مرتبط بعدة جوانب، فكلما كان الالعب في حالة جيدة 
ق مستويات يمن تلك الجوانب فإن مستوى األداء الرياضي لديه سيكون في حالة جيدة وبالتالي يستطيع تحق

 عالية مستقبال.
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 تمهيد:

ويحضر  الجماعية األكثر شعبية في العالم وألنها تتميز باإلثارة  من الرياضات كرة القدملعبة  تعتبر    
 ،الجماعية األخرىمبارياتها الكثير من المشاهدين كما أنها تضم أكبر عدد من الالعبين مقارنة باأللعاب 

سة ومشاهدة                     كما تتميز أيضا بطابعها الترويحي لذا فهي المفضلة في قضاء أوقات الفراغ ممار 
وقد مرت بعدة مراحل وتطورات من ناحية قوانينها وطريقة    ،ل على تكوين العالقات االجتماعيةكما تعم

وفوائدها وتعددت طرق ومناهج التحضير والتدريب فيها ،حيث   ممارستها ومفهومها والنظرة الشعبية لها 
أصبحت هناك مدارس ومعاهد متخصصة في دراستها وتكوين إطارات مختصة في هذه اللعبة ،وبعدما 
كانت مجرد لعبة تمارس في أوقات الفراغ أصبحت تمارس بانتظام ولها بطولة خاصة وقوانين مضبوطة 

  في كل فرق العالم. كما أن لها هيئة عالمية تتحكم
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 :كرة القدمتعريف -1

 :التعريف اللغوي-1-1

( هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم فاألمريكيون يعتبرون )الفوتبول( مايسمى foot Ballكرة القدم )
 Soccer.1عندهم بالريقبي أو كرة القدم االمريكية ،أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها تسمى 

 :اصطالحا-1-2

العبا يستعملون الكرة ،وفي نهاية كل طرف من طرفي  11هي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منهما من 
بغية تسجيل الملعب مرمى هدف يحاول كل فريق إدخال الكرة في مرمى خصمه عبر حارس المرمى ،

والرأس ،خالل اللعب ال يسمح إال لحارس هدف والتفوق على الفريق المنافس ،ويتم تحريك الكرة باألقدام 
راة، المرمى أن يمسك الكرة بيديه داخل المنطقة التي تعرف بمنطقة الجزاء كما يشرف على تحكيم المبا

 دقيقة  54وتوقيت المباراة شوطين لكل شوط  ،وحكم رابع لمراقبة الوقت ،حكم رئيسي وحكمين مساعدين

( فيكون هناك على التعادل )في حالة مقابلة كأسإدا انتهت المباراة ، دقيقة 14ينهما فترة راحة تقدر ب وب
 2.طر الحكم إلى إجراء ضربات الجزاءوفي حالة التعادل يض ،دقيقة 14ن إضافيين وقت كل منهما شوطي

 نبذة تاريخية عن كرة القدم:-2

جين. نظر الالعبين والمتفر ، وهي األعظم في اللعبة األكثر شعبية وشيوعا في العالم كرة القدم تعتبر    
 ،من قبل طلبة المدارس االنجليزية م 1114وأول من لعب الكرة كان عام  ،نشأت كرة القدم في بريطانيا

( بتحريم لعبة كرة القدم في المدينة نظرا لالنزعاج الكبير كما م قام الملك )ادوار الثاني 1335 وفي سنة
م(  1543 –م  1313( ورتشارد الثاني وهنري الخامس ) هذه النظرة من طرف) ادوار الثالثاستمرت 

 نظرا لالنعكاس السلبي لتدريب القوات العسكرية. 

 

                                                           

 .54ص ،1891 ،2، طيروتب ،النفائس دار ،فن كرة القدم :رومي جميل1 
 .211ص  ،1888، 1، طعمان ،عبوردار النظير  ن: موسوعة كنوز المعرفة الرياضية،خرو آرشيد فرحات و 2 
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وس " أما قي هذا الزمان فعرفت " ايبسكير  في اليونان فكانوا يسمونها باسم كما ظهرت هذه اللعبة قديما
 1".باسم آخر وهو"هاربارستوم

وذلك في طريق طويل مفتوح من االمام ومغلق  ،لكل فريق مدينة لندن بعشرين العبلعبة أول مرة في 
عبة مباراة اخرى في )ايتون( بنفس لكما  ،بات الطويلة والمناوالت األماميةمن الخلف، حيث حرمت الضر 

 م وسجل هدفان في تلك المباراة. 4.4م وعرضها  115العدد من الالعبين في ساحة طولها 

سس أو  ،لى ضربات الهدف والرمية الجانبيةحيث تم التعرف عب ،م1935القوانين سنة بعض ضع بدأ و 
والتي تعتبر م  1959ج عام خرج القانون المعروف بقواعد كمبر أكما ( hourd) نظام التسلسل قانون هاور

اللعبة " :ت القوانين العشرة تحت عنواننشئأم 1912 وفي عام ،قدمألولى لوضع قوانين كرة الالخطوة ا
عادة الالعب للكرة الى داخل الملعب بضربة ا  فيه تحريم ضرب الكرة بكعب القدم و جاء حيث  "سهلألا

 الوسط حين خروجها. طباتجاه خ

م  1999جريت في عام أول بطولة أو  ساس نفس القواعدأتحاد الكرة على إ سسأم  1913 وفي عام
تحاد الدانمركي لكرة إلسس اأم ت 1913 وفي عام ،ستعمال الصفارةإين بدا الحكام بأ (كاس اتحاد الكرة)

 .فريق دانمركي 14 ب س البطولةأقيمت كأو  ،القدم

هولندا بلجيكا  ،بمشاركة كل من فرنسا كلذو  FIFA تحاد الدولي لكرة القدمتشكل اإل 1855في عام 
 2.وفازت بها م1835رغواي ألقيمت في اأس العالم أبطولة لكل و أو  ،سويسرا والدانمرك

شتد ابين القارات الخمس و  صبح كمنافسةأوالتطور  ،العالم موضوع ليس له حدودن تطور كرة القدم في إ
صبح مقياس التطور في أو  ،وربية السائدة في جميع المنافساتاألمريكية و القارتين األالتطور بين  صراع

سنة  س العالميةأت منافسات الكأن بدأتطور كرة القدم مند  أوبد ،كرة القدم هو منافسة كاس العالم
 3م.1835

 

                                                           

 .32ص ،1895،بيروت ،دار العلم للمالين ،هيم عالم: كأس العالم لكرة القدمإبرا1 
 .58ص ،1888، لبنان، ولى: اإلعداد الوظيفي لكرة القدم، دار الفكر، بدون طبعةموفق مجيد الم2 
 .11، ص1899بيروت ، ، بدون طبعة،مكتبة المعارف ،كرة القدم لعبة الماليين :مختار سالم3 
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 :وفيما يلي التسلسل التاريخي لتطور كرة القدم

 1913: القدم سس االتحاد البريطاني لكرةأ. 
 1913اسكتلنداو  ترالنجإول مقابلة دولية بين : أ. 
 1855 :تحاد الدولي لكرة القدمسيس اإلأت. 
 1835.أول كأس عالمية فازت بها األرغواي : 
 1813: .أول دورة بإسم كأس العرب 
 1889: فرق من  4منتخب من بينها  32كأس العالم في فرنسا وفازت بها أول مرة نظمت ب دورة

 إفريقيا.

 :ركرة القدم في الجزائ-3

وهذا بفضل الشيخ "  ،شعبية كبيرة كتسبتوالتي ا ،م من بين أول الرياضات التي ظهرتتعد كرة القد   
)طليعة  سمفريق رياضي جزائري تحت ام أول  1984الذي أسس سنة  "علي رايس"، عمر بن محمود "،

م  1821أوت  1وفي  ،م 1811القدم في هذه الجمعية عام ( وظهر فرع كرة الحياة في الهواء الكبير
" غير أن هناك من يقول أن النادي الرياضي قدم الجزائرية "مولودية الجزائرتأسس أول فريق رسمي لكرة ال

  م. 1821بل سنة هو أول نادي رياضي تأسس ق (cscلقسنطينة )

تأسست عدة فرق أخرى منها غالي معسكر اإلتحاد اإلسالمي لوهران  ،بعد تأسيس مولودية الجزائر    
 1واإلتحاد الرياضي اإلسالمي للبليدة واإلتحاد اإلسالمي الرياضي للجزائر.

االستعمار ،فكانت مام والتكتل لصد ل االنضونظرا لحاجة الشعب الجزائري الماسة لكل قوى أبنائها من أج
ين، كرة القدم أحد هذه الوسائل المحققة لذلك ،حيث كانت المقابالت تمع الفرق الجزائرية مع فرق المعمر 

وبالتالي أصبحت فرق المعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية  ،وبالتالي أصبحت فرق المعمرين
ة الى ية ،مع هذا تم تفطن السلطات الفرنسيالجزائرية اإلسالمية التي تعمل على زيادة وزرع الروح الوطن

م 1841الفرصة ألبناء الشعب للتجمع والتظاهر بعد كل لقاء ،حيث في سنة المقابالت التي تجرى تعطي 

                                                           

، 5ط لبنان، ،قانون الدولي، دار العلم للمالينحسن عبد الجواد: كرة القدم المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية وال1 
 .111ص
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، )سانت اوجين ورلي منأوقعت اشتباكات عنيفة بعد المقابلة التي جمعت بين مولودية الجزائر وفريق 
لى تجميد النشاطات إدى بقيادة الثورة أديد من الجزائريين مما ل الععتقإثرها إالتي على  (بولوغين حاليا
ضرار التي تلحق بالجزائريين وقد عرفت الثورة التحريرية تكوين ألم تجنبا ل 1841مارس11الرياضية في 

حسن الالعبين الجزائريين أي كان مشكال من لذم ا 1849فريل أ 19فريق جبهة التحرير الوطني في 
، كريمو، زوبا، كرمالي ،سوخان ،نداك في صفوف فريق سانت ايتانأي كان يلعب ذمخلوفي المثال رشيد أ

 . ابرير...

وقد عرفت كرة القدم الجزائرية بعد  ،ختلف المنافسات العربية والدوليةا الفريق يمثل الجزائر في مذوكان ه
"محمد م وكان  1812نة تحادية جزائرية لكرة القدم سإول أسيس أستقالل مرحلة اخرى حيث تم تإلا

يشكلون  رياضي115555ر من ويبلغ عدد الممارسين لهده اللعبة في الجزائر اكث ،ول رئيسا لهاأمعوش" 
 رابطات جهوية. 1والية و 59جمعية رياضية ضمن  1515حوالي 

 تحادم وفاز بها فريق اإل1813-1812ول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل الموسم أوقد نظمت      
ي ذم وفاز بها فريق وفاق سطيف ال 1813 س الجمهورية سنةأونظمت كسالمي للجزائر الرياضي اإل
ول لقاء أم كان  1813ي في أفريقية وفي نفس السنة حسن تمثيل في منافسات الكؤوس اإلأمثل الجزائر 

بيض حر األمع الفريق الفرنسي خالل العاب الب ول منافسة رسمية للفريق الوطنيأو  ،للفريق الوطني
 1هبية.ذم وحصوله على الميدالية ال 1814المتوسط لسنة 

م وشارك 1885فريقيا مرة واحدة بالجزائر سنة إس أوفاز بك ،م 1895ولمبياد موسكو سنة أكما شارك في 
لك لم ذودون  ،م1891م والثانية بالمكسيك سنة 1892سبانيا سنة إولى بس العالم األأفي دورتين لك

نجابه لعدة إس العالم الباقية رغم كأمن تصفيات  اقصيأحيث  ،ى المنتخب الوطني بتتويجات كبيرةيحظ
م  1892وفي بداية الثمانينات  ،دراوي ،فريحة كركور ،ظهير ،عاشور ،ماسلمثال الأكفاء أالعبين 

 ،مرزقان ،زيدان ،عصاد ،ماجر ،بلومي :مثالأحسن تمثيل أظهرت وجوه المعة مثلت الكرة الجزائرية 
 ... .  بطروني، سرباح

                                                           

دور الصحافة الرياضية المرئية في تطوير كرة القدم الجزائرية، معهد  :بلقاسم تلي، مزهود لوصيف، الجابري عيساني1 
 .51.51ص ،1881،ة ليسانسمذكر  ،دالي ابراهيم ،التربية البدنية والرياضية
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ندية فقد ما األأا عن الفريق الوطني ذه ،خرونآتاسفاوت و ظهر كل من صايب و قد ما في التسعينات فأ
دوار النهائية بالنسبة ألبرهنت عن وجود الكرة الجزائرية على المستوى االفريقي والدليل على ذلك لعبها ل

ا نديتنأس لبعض أس الكؤوس والحصول على الكأسيوية وكفرو أس األأوك ،ندية البطلةألفريقيا لإس ألك
 مولودية الجزائر. ،وفاق سطيفالعريقة امثال شبيبة القبائل و 

 المبادئ األساسية لكرة القدم:-4

كرة القدم كأي لعبة من األلعاب لها مبادئها األساسية المتعددة والتي تعتمد في إتقانها على إتباع       
 في طرق التدريب. األسلوب السليم

إن فريق  ،ن أفراده للمبادئ األساسية للعبةعلى مدى إتقا ،نجاح أي فريق وتقدمه إلى حد كبيرويتوقف 
كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من افراده ان يؤدي ضربات الكرة على إختالف أنواعها بخفة 

ويستخدم ضرب  ،ويكتم الكرة بسهولة ويسر ،ر بدقة وتوقيف سليم بمختلف الطرقويقوم بالتمري ورشاقة،
ويتعاون تعاون تام مع بقية أعضاء  ،ويحاور عند اللزوم ،رأس في المكان والظروف المناسبينالكرة بال

 الفريق في عمل جماعي منسق.

ة من حيث تخصصه في القيام بدوار وصحيح أن العب كرة قدم يختلف عن العب كرة السلة والطائر      
ملعب سواء في الدفاع أو الهجوم إال أن هذا ال يمنع مطلقا أن يكون العب كرة قدم متقننا معين في ال

عدم لذلك يحب  ،سية لكرة القدم متعددة ومتنوعةوهذه المبادئ األسا ،ع المبادئ األساسية إـتقانا تامالجمي
عبين على ناحيتين أو هتمام بها دائما عن طريق تدريب الالكما يجب اال ،محاولة تعليمها في مدة قصيرة

 1أكثر في كل تمرين وقبل البدء باللعب.

 يلي:  وتقسم المبادئ األساسية لكرة القدم إلى ما

 ستقبال الكرة.ا 
 .المحاورة 
 المهاجمة. 
 التماس. رمية 

                                                           

 .21-24ص  ،مرجع سابق ،قانون الدوليكرة القدم المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والحسن عبد الجواد: 1 
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 .ضرب الكرة 
 .لعب الكرة بالرأس 
 .حراسة المرمى 

 متطلبات كرة القدم:-5
 الجانب البدني:-5-1
 المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم: -5-1-1

 ،اللياقة البدنية لالعب كرة القدمتعد المتطلبات البدنية للمباراة الركيزة األساسية التي يبنى عليها مفهوم 
 ،ة االستحواذ على الكرة قبل الخصملما تتطلبه من جري سريع لمحاول ،والتي تعد أحد أساسيات المباراة

وكذا والذي قد يمتد من أكثر من ذلك في كثير من األوقات  ،دقيقة 85ول زمن المباراة مستمر طواألداء ال
والوثب لضرب الكرة بالرأس وتكرار الجري لالشتراك في الهجوم  ،تبادل المراكز وتغيير االتجاهات سرعة

  1والدفاع بفعالية.
ولذا يجب أن يتصف العب الكرة بدرجة عالية بكل ما تحتاجه المباراة والعمل على رفع كفاءته حتى 

اجب الهجوم واإلشتراك فقد أصبح حاليا من و  ،ارية والخططية والمختلفة بفعاليةيتمكن من تنفيذ المهام المه
عدة في الهجوم عند امتالك وأيضا من واجب الدفاع المسا ،في الدفاع في حالة امتالك الكرة لدى الخصم

 الفريق للكرة.
  :البدني لكرة القدماإلعداد – 5-1-1-1
في فترة اإلعداد أو على وجه الخصوص وأولها  ،بدني أحد عناصر اإلعداد الرئيسيةاليعتبر اإلعداد    

هزة ويقصد به كل العمليات الموجهة لتحسين قدرات الالعبين البدنية العامة والخاصة ورفع كفاءة أج
وتؤدي تدريبات اإلعداد البدني على مدار السنة بكاملها حيث تدخل ضمن  ،الجسم الوظفية وتكامل أدائها

ونجد نوعين من اإلعداد  ،من خالل وحدات التندريب اليوميةمحتويات البرامج التدريبية بشكل أساسي 
 البدني: 

عداد بدني خا  2.صإعداد بدني عام وا 
                                                           

منشأة المعارف،  حسن احمد الشافعي وسوزان أحمد علي مرسي: مبادئ البحث العلمي والتربية البدنية والرياضية، 1 
 .23ص ،1884اإلسكندرية،

، 1889 ،1ط اإلسكندرية، مصر،، ، منشأة المعارفقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتهالباسطي: أسس و  أحمد أمر اهلل 2 
 .15ص
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 العام:اإلعداد البدني -5-1-1-2
ويمثل مرحلة بسيطة خاصة بتطوير  ،هو التطور الجيد للصفات الحركية بدون التوجه إلى رياضة معينة 

ت موجهة إلى تطور الصفات الحركية، الصفات البدنية العامة الذي يخضع طيلة هذه المرحلة لتمرينا
ية عمل األجهزة ي من دعم وتقو التحضير البدنويسمح لنا هذا النوع من  المرونة ... إلخ ،القوة ،المقاومة

 1(.ز الدموي التنفسي والجهاز العصبيزيولوجية )الجهايوكذا األجهزة الف ،العضلية والمفصلة
  اإلعداد البدني الخاص:-5-1-1-3
 أجهزة الجسم وزيادة اإلمكانيات الوظيفية والبدنية طبقاالخاص يقصد به تقوية أنظمة و اإلعداد البدني    

 أي تطوير الصفات المميزة لالعب الكرة مثل العمل الدوري التنفسي، ،لمتطلبات المباراة في كرة القدم
والمرونة الخاصة والسرعة لمسافات قصيرة والقوة المميزة بالسرعة  ،والسرعة الحركية وسرعة رد الفعل

 للرجلين والرشاقة وتحمل السرعة ...الخ.
أو الجري لمسافة  ،ةمترا لتحسين السرع35فمثال العدو لمسافة هذه الصفات مرتبطة مع بعضها    

وتقل تدريبات اإلعداد البدني  ،وة لتطوير التحمل الدوري التنفسيبطريقة التناوب أو تبادل الخطمحدودة 
إلى أعلى نسبة لها في مرحلة اإلعداد حيث تصل  ،رة اإلعداد مقارنة لإلعداد العامالخاص في بداية فت

 2.ياتر ستعداد للمباالخاص واإل
 : ةعناصر اللياقة البدني-5-1-2
عامة التحمل هو القدرة على مقاومة التعب والعودة إلى الحالة الطبيعية في أسرع  :التحمل-5-1-2-1

 ممكن.وقت 
ويعتبر التحمل أحد المتطلبات الضرورية لالعبي كرة القدم ،ويقصد به قدرة الالعب في االستمرار    

والمحافظة على مستواه البدني والوظيفي ألطول فترة ممكنة خالل تأخير التعب الناتج أثناء أداء الالعب 
 ير عمل القلب والرئتين والسعةيشير إلى أهمية إتجاه التدريب أساسا نحو تطو خالل المباراة ،وهذا المفهوم 

رة األداء أو العمل بدون أكسجين القدرة الهوائية وكذلك بإطالة فت ،الحيوية وسرعة نقل الدم للعضالت
الالعب من الهجوم  وتظهر أهمية التحمل في كرة القدم خالل المباراة في إمكانية التحول والالهوائية

 .ةا تتطلبه المباراة من إنجاز حركي بالكرة أو بدون كر وباستمرار مع أداء كبير مم ،للدفاع والعكس
                                                           

éparation physique collection entrainment,INSER, publication, pr :La PRADET Michel 1

Paris,1997,P22. 
 .13ص ،مرجع سابق ،قواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتهأسس و  :الباسطي أحمد أمر اهلل2 
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 القوة العضلية:-5-1-2-2
، وتعرف هذه القوة ء العبي كرة القدم خالل المباراةأدادورا بالغ األهمية في إنجاز تلعب القوة العضلية    

 المختلفة أو مواجهتها بقدرة الالعب في التغلب على المقاومات 
عبي حيث ترتبط بمعظم المتطلبات البدنية الخاصة لالوهي واحدة من أهم مكونات ذات اللياقة البدنية، 

، ويتضح احتياج الالعب لها في كثير من المواقف أثناء اللعب، كالوثب كرة القدم وتؤثر في مستواها
ختلف المهارات بالقوة لضرب الكرة بالرأس أو التصويب من المرمى أو التمريرات المختلفة وعند أداء م

ما تتطلبه المباراة من الكفاح واالحتكاك المستمر مع والسرعة المناسبة، كما يحتاج إليها الالعب أيضا في 
الخصم لالستحواذ على الكرة أو الرقابة المحكمة مع التغلب على وزن الجسم أثناء األداء طول زمن 

 1المباراة.

 :السرعة-5-1-2-3

السرعة كصفة حركية قدرة اإلنسان على القيام بالحركات في أقصر فترة زمنية وفي : نفهم من تعريفها
 يستمر طويال. ظروف معينة، ويفترض في هذه الحالة أن تنفيذ الحركة ال

كذلك القدرة على أداء الحركات المتشابهة أو غير المتشابهة بصورة متتابعة وناجحة وتعني السرعة      
جوم إلحداث أهميتها في المباراة عند مفاجأة الخصم أو الفريق المنافس بالهفي أقل وقت ممكن وتتضح 

وتعتبر السرعة بكل  ،التمرير والتحرك وتغيرات المراكزمن خالل سرعة أداء  ،تغيرات في دفاع الخصم
 2أنواعها من أهم مميزات العب الكرة الحديثة حيث يساهم ذلك في زيادة فعالية الخطط الهجومية.

 تحمل السرعة:-5-1-2-4

وتعميق قدرة الالعب على  ،امل األساسية لإلنجاز لكرة القدمتعرف تحمل السرعة بأنها أحد العو   
أي تحمل توالي السرعات التي  ،أثناء تكرار الجري خالل المباراةحتفاظ بمعدل عالي من سرعة الحركة اال

تختلف شدتها حسب متطلبات مواقف اللعبة المختلفة، حيث تتطلب المباراة قدرة فائقة على تكرار التجارب 

                                                           

 .111مرجع سابق، ص ،قواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتهأسس و  :الباسطيأحمد أمر اهلل 1 
 .59ص ،1881، 1، طاألردن ،عماندار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  أسس التدريب الرياضي،قاسم حسن حسين: 2 
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بالواجبات الدفاعية  ي وقت خالل زمن المباراة، للقيامباالنتقال من مكان آلخر بأقصى سرعة في أ
 1والهجومية.

  الرشاقة:-5-1-2-5

وتحديد مفهوم الرشاقة نظرا الرتباطها الوثيق بالصفات  ،معاني كثيرة حول مفهوم الرشاقةك هنا تعريفها:
كما  ،لفرد على تغيير أوضاعه في الهواءوتعرف بأنها قدرة ا ،ية من جهة والتقنيات من جهة أخرىالبدن

 2ة.تجاه وهو عامل هام في معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعتتضمن أيضا عناصر تغيير اال
ويرى البعض أن الرشاقة هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء     

 جسمه أو بجزء معين منه.
هوتز( من أنسن التعاريف الحالية لمفهوم الرشاقة في عملية التدريب التعريف الذي يقدمه )ويعتبر     

 الرياضي إذ يرى أن الرشاقة هي:
 القدرة على إتقان التوافقات الحركية المعقدة.: أوال
تقان المهارات الحركية الرياضية. ثانيا  : القدرة على سرعة وا 
 3: القدرة على سرعة تعديل األداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة.ثالثا

 : المرونة-5-1-2-6

واسع وسهولة ويسر نتيجة إطالة العضالت هي قدرة الالعب على األداء الحركي بمدى  تعريفها:
فهي الصفة التي تسمح  ،لمدى الالزم لألداء في كرة القدمواألربطة العاملة على تلك المفاصل لتحقيق ا

وأوسع وأعلى لكل قدراته حيث تساعده على اإلقتصاد في الوقت والجهد أثناء للرياضي باستعمال أحسن 
 التدريب كما تساعده في:

 السريع لحركة رياضية ما. قدرة التعلم 
 .قدرة أخذ القرار بسرعة أثناء حالة تنافسية 

                                                           

 ،طبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندريةمكتبة وم ،حديثة في تخطيط وتدريب كرة القدماإلتجاهات ال :حسن السيد أبو عبده1 
 .15-38ص ،2551، 1ط مصر،

 .255ص ،مرجع سابق ،أسس التدريب الرياضي :قاسم حسن حسين2 
 .115ص ،1885، 13ط مصر، ،القاهرة ،دار المعارف ،حسن عالوي: علم التدريب الرياضي محمد3 
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 قدرة التكرار لتمرين الدقة 

وقد ظهر أن األنشطة الرياضية التي تكون فيها إحتكاك مباشر مع الخصم تتطلب مستوى من المرونة 
مرونة تحد حيث أن ال ،عض المفاصل خاصة مفصل الركبةأعلى من المتوسط أو المستوى الطبيعي لب

 1من وقوع اإلصابات المختلفة.

 الجانب النفسي:-2 -5

اإلعداد النفسي أحد جوانب اإلعداد الهامة للوصول بالالعب إلى تحقيق المستويات الفنية  يعتبر       
ة  دار العالية بما يمتلكه الالعب من السمات الشخصية ،مثل الشجاعة والمثابرة والثقة بالنفس والتعاون واإل

لدفاعية تحت العمليات العقلية العليا مثل: التفكير والتذكير واإلدراك والتخيل وا،وكذلك القدرة على إستخدام 
العوامل المؤثرة في نتائج المباريات ذات أحد وكذلك أصبح اإلعداد النفسي  ،ظروف التنافس الصحية

بين الفرق المتقاربة وتحسم نتائج ،المستويات المتقاربة والتي يشتد فيها التنافس في أوقات المباراة الصعبة 
 اللقاء للفريق األكثر إعدادا من الناحية النفسية واإلرادية، مباشرة بعد نهاية جرعة التدريب.

 الجانب المهاري:-3 – 5

اإلعداد المهاري في كرة القدم في تعليم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعب خالل يتمثل        
ة إتقانها وتطبيقها حتى يمكن تحقيق أعلى المستويات، كما يلعب األداء المباريات والمنافسات ومحاول

مباشرا في عملية إتقان ونجاح ويؤثر تأثير المهاري دورا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الفريق، 
 2الطريقة التي يلعب بها والسيطرة على مجريات اللعب واألداء .... .

 أهداف رياضة كرة القدم:-6

يجب على مدرب كرة القدم أن يقترح أهداف أساسية هامة من أجل تطوير نفس الصفات الخاصة       
 هداف االساسية فيما يلي: في رياضة كرة القدم ذات الطابع الجماعي وتلخص هاته األ

                                                           

، 1885مصر، ،األداء الحركي، مطبعة دار الصفاءمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان: إختبارات 1 
 .319ص

 .121مرجع سابق ص، كرة القدمحديثة في تخطيط وتدريب اإلتجاهات ال :حسن السيد أبو عبده2 
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 .فهم واستيعاب مختلف الحاالت الرياضية الجماعية والتكيف معها 
 .التنظيم الجماعي مثل: الهجوم أو الدفاع ومختلف أنواع ومراحل اللعب في كرة القدم 
 .الوعي بالعناصر والمكونات الجماعية والفردية في رياضة كرة القدم 
  سواء الجماعية أو الفردية في مستوى اللعب.تحسين الوضع والمهارات األساسية 
 .إعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكنيكي واستيعاب الوضعيات المختلفة 
 .دراك العالقات الدفاعية الالزمة التي تستحق اإلستيعاب الجيد ثم التنفيذ  1إدماج وا 

 أهمية كرة القدم في المجتمع:-7

طا جيدا لحدوث التواصل إذ تعتبر وس ،وأهمية بالغة بين أفراد المجتمع للرياضة دور كبير إن    
بين أفراده ولعبة كرة القدم على إعتبار أنها الرياضة األكثر شعبية في العالم فإنها تؤدي عدة  اإلجتماعي

 أدوار يمكن أن نلخصها فيمل يلي: 

 الدور اإلجتماعي : 
القات بشتى الطرق تقدم لنا العون في إنشاء شبكة واسعة من الع اجتماعيكنظام لعبة كرة القدم     

التماسك والتكافل زيادة على منح فرصة التعارف وما ينتج عنه من  ،كالتعاون والمثابرة ،ومختلف أنواعها
ثقافة شخصية متزنة كما تعمل هذه اللعبة الرياضية على تكوين  ،ة الحب والصداقة والتسامح ...الخميز 

 .تماعيللفرد اج
 الدور النفسي التربوي: 
كرة القدم دورا هاما في سد الفراغ القاتل الذي يعاني منه األفراد كما تلعب دورا مميزا أيضا في  تلعب   

نذكر من أهم ترقية المستوى التربوي واألخالقي للشخص كونها أخالق في مبادئها قبل كل شيء، 
كتساب المواطنة  الصفات األخالقية المتمثلة في الروح الرياضية وتقبل اآلخرين ونتائجهم النزيهة وا 

 الصالحة وتقبل القيادة والتمثيل من الغير.
 :الدور اإلقتصادي 
، الرياضي ال ينفصل عن المؤثرات اإلقتصادية ومجرياتها القطاعات األخرى فإن القطاع بإختالف   

" عالم اجتماع الرياضة ستوفيكسهرت دراسات متعددة حول اقتصاديات الرياضة ويعتقد "حيث ظ
                                                           

 .28، ص1895مناهج التربية البدنية: منشورات لوزارة التربية الوطنية ،1 
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قد أدى إلى إكتساب الرياضة لمكانة  ،مع المصالح االقتصاديةإن تكامل النشاط الرياضي  ،الهولندية
كرة القدم أهم هذه الرياضة فدورها االقتصادي يتجسد في  رفيعة وعالية في الحياة اإلجتماعية وبإعتبار

أسعار الالعبين  ت على كل المستويات باإلضافة إلىاإلشهار والتمويل وكذا مداخيل المباريات والمنافسا
 والمدربين ....الخ.

 الدور السياسي: 
ناصرة وممارسة، جعل من لعبة كرة القدم تعتبر الرقم األول في سجل ترتيب الرياضة الشعبية مبما أن     

كما لعبت هذه الرياضة في كسر الحساسيات والحواجز السياسية بين الدول  مختلف الهيئات السياسية،
والجمع بينهم في المحافل القارية والدولية ونزع الصراعات والخالفات جانبا ومثال ذلك التقاء منتخب 

يران في مونديال بفرنسا رغم الجمود السياسي  1 بين البلدين. أمريكا وا 
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 خالصة: 

كثر إنتشارا في العالم مند التطورات التي عرفتا كرة القدم عبر مراحل التاريخ والتي تعتب اللعبة االإن    
بفضل ما خصص لها من إمكانيات  ،التي تفرض نفسها على كل األصعدة فأصبحت الرياضة ،القدم
في مقدمة الرياضات التي يجب تطويرها والنهوض بها للوصول إلى التي جعلتها  ،من طرف الدولكبيرة 

 المستوى العالمي.

ه الرياضة هو ي هذواألكيد أن أهم عضو ف ، إذا عرفنا متطلبات هذه الرياضةى إاليتسن وهذا ال    
كما أن الالعب نفسه أصبح ملزما بخوض التدريبات الالزمة من أجل أداء الدور المطلوب منه  ،الالعب

  في المباريات سواء من الناحية البدنية أو النفسية أو الجانب التكتيكي كل حسب وضعيته.

ويسهر على ذلك المدرب وبعض األخصائيين الذين يتابعون هذا لالعب باستمرار قبل وبعد المباراة،    
ايجابيا  كي يكون له دورولهذا يجب اإلهتمام به ومعرفة الصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر فيه 

عطاء النتائج المرجوة منه. معادلةفي هذه ال  وا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي 



 

 الرابعالفصل 
  للدراسةاإلجراءات المنهجية 
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 تمهيد:

بعد القيام بالجانب النظري للمذكرة، سنقوم في هذا الفصل بتوضيح اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية      
 والمتمثلة في: 

البشري، المجال الزمني(، منهج الدراسة، الدراسة اإلستطالعية، مجاالت الدراسة )المجال المكاني، المجال 
 عينة الدراسة، تقنية الدراسة، ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.
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 الدراسة اإلستطالعية: -7

من أهم المراحل التي يجب على الباحث القيام بها، كما تعتبر أول خطوة  تعتبر الدراسة اإلستطالعية      
ا بجمع المعلومات قمن نقوم بها في دراستنا وقبل الشروع في الجانب الميداني تتم هذه الدراسة على مرحلتين:

القة ع ضطالع على الكتب والمقاالت العلمية إضافة إلى الدراسات السابقة والمشابهة لتي لهامن خالل اال
 أو صلة بموضوع دراستنا، وبعد التأكد من وجود معلومات في الجانب النظري تأتي المرحلة الثانية.

خالل الفترة الممتدة من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر أفريل وبعد التشاور مع األستاذ المشرف  
 ع المدربقد تم الحديث مالحالية، و تم النزول إلى الميدان لمعرفة طبيعة ونوع العينة ومدى مالءمتها للدراسة 

حول الفئات الموجودة والتي تتالءم مع موضوع الدراسة في حدود اإلمكانيات المتوفرة في النادي الرياضي 
 في والية سكيكدة، وعليه تم اختيار صنف األكابر. المختار

 منهج الدراسة: -2

تم ي يهتم بوصف ما هو كائن وتفسيره ويهتم اإلعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي: وهو الذ   
بتحدبد الظروف والعالقات التي توجد من الواقع، كما تهتم ـأيضا بتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة 
والتعرف على المعتقدات واإلتجاهات عند األفراد والجماعات، وقد عرفه عطا اهلل أحمد وآخرون بأنه: "يعتمد 

هرة كما توجد عليه في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا على دراسة الواقع أو الظا
أو تعبيرا كميا"، وقد جاءت في المراجع تعريفات عديدة فمنهم من عرف المنهج الوصفي بأنه: "طريقة من 
 طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محدودة لوضعيات إجتماعية أو

    1مشكلة إجتماعية معينة".

وفي الدراسة الحالية تم استخدام المنهج الوصفي لوصف شخصية المدرب وعالقتها باألداء الرياضي لدى 
 العبي كرة القدم صنف أكابر.

 مجتمع وعينة الدراسة:-3

 مجتمع الدراسة:-3-7

                                                           
، 1البدنية والرياضية، ديوان المطبوعات، الجزائر، طعطا اهلل أحمد: المرشد في البحث لطلبة التربية  عبد اليامين بوداود، 1

9002 ،191. 
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 1الدراسة".ويعرف بأنه: "يشمل جميع عناصر ومفردات المشكلة أو الظاهرة قيد 

العب  92وفي دراستنا هذه يتمثل مجتمع الدراسة في العبي كرة القدم لفئة األكابر، والمقدر عددهم  
 ينشطون بنادي شباب بودوخة بوالية سكيكدة.

 عينة الدراسة:-3-2

صد القصدية، وهي العينة التي يتم اختيارها ق تمثلت عينة الدراسة الحالية في العينة الغير إحتمالية    
اعتقاد الباحث أنها تمصل المجتمع األصلي تمثيال صحيحا واعتقاده لو استخدم نوع آخر من العينات فإنها 
قد تكون ممثلة لخصائص المجتمع كما تمثلها هذه العينة على أن يكون هذا اإلعتقاد قائما على أسس علمية 

ومزاجه الشخصي، أو عدم استعداده لتكبد الجهد والعناء في البحث كأن يختار  وليس على أهواء الباحث
الباحث عينة من فئة لديه من األدلة ما يمكن قبوله على أن أفراد هذه الفئة يحملون خصائص المجتمع 

 2يمكن الحصول عليه عند استخدام أنواع أخرى من العينات. ويمثلونه تمثيال صحيحا بمستوى ال

العب كرة قدم صنف أكابر، وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لجميع  92عدد عينة هذه الدراسة وقد بلغ 
 .%100أفراد العينة بنسبة 

 مبررات اختيار العينة:-3-2-7

ف حول عدد الفرق التي تنشط في القسم الشرفي لوالية سكيكدة، ونظرا للظرو  بعد القيام بالدراسة اإلستطالعية
 ثالصحية إثر انتشار الوباء التي أدت لعدم انخراط الفرق في المنافسة اخترنا التوجه للفريق األقرب حي

 تلقينا تسهيالت من رئيس الفريق وأيضا من المدرب الذي ساعدنا على جمع الالعبين.

 :تقنية الدراسة-4

 ستمارة.ماد في هذه دراستنا على تقنية االعتتم اال

 اإلستمارة:-3-7

                                                           
 .152، ص9012إجراءاته، بيت األفكار الدولية، عمان، -أساليبه-مناهجه-أسسه-ربحي مصطفى عليان: البحث العلمي 1
، 9002 ألردن،المناهج للنشر، ا عطية علي محسن: البحث العلمي في التربية، مناهجه أدواته وسائله اإلحصائية، دار 2

 .102ص
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وتعتبر من أهم وأدق طرق البحث وجمع البيانات في علوم التربية الرياضية، وخاصة في البحوث الوصفية، 
 وتشير إلى: 

تبيان في سستمارة يملؤها المجيب بنفسه، واال"الوسيلة التي تستخدم على أجوبة ألسئلة معينة في شكل إ
أبسط صوره له هو عبارة عن عدد من األسئلة المحددة يعرض على عينة من األفراد ويطلب إليهم اإلجابة 
عنها كتابيا، فال يتطلب األمر شرحا شفويا مباشرا أو تفسيرا من الباحث، وتكتب األسئلة أو تطبع على ما 

 1يسمى "إستمارة" "إستبانة".

 اإلستمارة الحالية بناء على:وقد تم تصميم وبناء هذه 

 محور البيانات الشخصية: 

 ويضم البيانات الشخصية لالعبين.

 المحور األول: 

إلى  01لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر، ويضم عشرة أسئلة ) من بعنوان: 
10.) 

  الثانيالمحور : 

 11العبي كرة القدم صنف أكابر، ويضم عشرة أسئلة )منبعنوان: لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء 
 .(90إلى 

 :صدق اإلستمارة 
لقياس صدق اإلستمارة تم اإلعتماد على صدق المحكمين، حيث تم تحكيم هذه اإلستمارة من طرف أساتذة 

 في التخصص بغية معرفة:
 .مدى مالءمة األسئلة للمحاور 
 .تنوع األسئلة 
  2التعديالت المقترحة من قبل المحكمين.عددها، وقد تم التعامل مع 

                                                           
 .125، ص9000، 1مروان عبد المجيد إبراهيم: أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق، األردن، ط 1
 أنظر قائمة المالحق. 2
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 متغيرات الدراسة:-5
 تمثلت متغيرات الدراسة فيما يلي:

وهو المتغير الذي يتحكم فيه الباحث عن طريق تثبيت جميع المتغيرات، ما عدا  المتغير المستقل:-5-7
راسته قد معينة، ود متغير واحد، أو هو المتغير الذي يفترض الباحث أنه السبب، أو أحد األسباب لنتيجة

 1تؤدي إلى معرفة أثره على متغير آخر.
 خصية المدرب.والمتغير في دراستا هو: ش

 2.شف عن تأثير المتغير المستقل فيههو ذلك المتغير الذي يسعى الباحث للك المتغير التابع:-5-2
 والمتغير المستقل في دراستنا هو: األداء الرياضي. 

  مجاالت الدراسة:-6

 وتم تقسيمها إلى ثالث مجاالت كاآلتي:     

 المجال المكاني:-6-7

ويتمثل في هذه الدراسة فريق كرة قدم شباب بودوخة بوالية سكيكدة صنف أكابر والذي ينشط على     
والذي ينشط حاليا في القسم  1222مستوى ملعب بودوخة دائرة عين قشرة والية سكيكدة، والذي تأسس سنة 

 ة سكيكدة.الشرفي لوالي

 المجال البشري:-6-2

 العب لكرة القدم صنف أكابر ينشطون في نادي شباب بودوخة بوالية سكيكدة. 92حيث يشمل     

 ي:المجال الزمن-6-3

، 9091 في شهر جانفيبعد االتفاق مع األستاذ المشرف حول العنوان الحالية تم اإلنطالق في الدراسة     
حيث تم الشروع في اإلطار النظري للدراسة في شهر فيفري من خالل جمع المراجع والمؤلفات التي لها 
عالقة بموضوع الدراسة، أما في اإلطار الميداني فقد تم إعداد اإلستمارة كتقنية رئيسية والتي تم من خاللها 

                                                           
مطبوعات الجامعية، البوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمد: المرشد في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية والرياضية، ديوان  1

 .112، ص9002
طاهر حسو الزيباري: أساليب البحث العلمي في علم االجتماع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  2
 .101، ص9011، 1ط
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صف شهر ماي، وأما اإلخراج النهائي جمع البيانات من الميدان في حوالي منتصف أفريل إلى غاية منت
 للمذكرة فكان في أواخر شهر جوان.

 األساليب اإلحصائية للدراسة: -0

بعدما استرجعنا اإلستمارات، قمنا بتفريغ البيانات التي تحتويها وفرزها، ومن هذا المنطلق قمنا باستخدام 
 أسلوبين من األساليب اإلحصائية هما:

 ²يرمز له بالحرف كا (:²قانون كاف التربيع )كا  =x²  من اإلختبارات الالبرامترية، يستخدم لمعرفة داللة
 على األسئلة الموجهة إليهم: الفروق المعنوية في إجابات الالعبين

 = مجموع²كا 
 (ت ح−ت ن)

 ت ن
  

 : يمثل القيمة المحسوبة من خالل االختبار.²كاحيث 

 ت ح: تمثل عدد التكرارات الحقيقية.

 (.عدد التكرارات النظرية )المشاهدةن: تمثل ت 

 :دة الثالثية وهي كالتالي:وذلك بتطبيق القاع النسبة المئوية                                    

 (./ مجموع التكرارت 777× الكرارت  عدد)النسبة المئوية =                  
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 خالصة:

تضمن هذا الفصل مجموعة من اإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسة بدءا من الدراسات اإلستطالعية،     
راسة وكذلك دومنهج الدراسة وهو المنهج الوصفي، ومجتمع الدراسة والعينة، كما تضمن هذا الفصل تقنية ال

إلى  ل ذلك من أجل الوصولواألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج، ك بيان مجاالت الدراسة،
 نتائج علمية موثوق بها.

 

 

 



 

 الخامسالفصل 
  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 تمهيد:

جراءاتها    موجهة ستمارة السنتطرق إلى عرض وتحليل نتائج اال بعد أن تطرقنا إلى منهجية البحث وا 
لالعبين، وعبد توزيعها وجمعها سيتم تحليل المعلومات والبيانات ومناقشة النتائج وفق الفرضيات، ثم وفق 

 ستنتاج العام للدراسة.راسات السابقة، ثم التوصل إلى االالد
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 عرض وتحليل النتائج:-1 

 محور البيانات الشخصية:تحليل نتائج -1-1

 :: يمثل سن الالعبين المبحوثين11الجدول رقم 

 

سنة، تليها  01إلى  52أعمارهم تتراوح من  %5..2أن أكبر نسبة تقدر بـ  10يتضح من الجدول رقم 
من مجموع الالعبين  %3.0سنة، في حين تمثل نسبة  52من الالعبين أعمارهم أقل من  %2..0نسبة 

 سنة. 01أعمارهم فوق 

 

 

 

 

 

 

 

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 52من  ٌأقل

 سنة
9 

    
%0..2 

 دالة  1.12 2.99 2...
إلى  52من 
01 
 

00 2..5% 

 01أكثر من 
 سنة

5 3.0% 

 %011 .5 المجموع
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 .يمثل سن الالعبين: 11الشكل رقم 

 
 .: يمثل المستوى التعليمي لالعبين المبحوثين10الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 إبتدائي
 

0 ..5% 

 دالة 0 1.12 30.. 05,00

 متوسط
 

0 05.2% 

 ثانوي
 

3 00.0% 

 جامعي
 

05 21% 

 %011 .5 المجموع
  

من الالعبين  %00.0مستواهم جامعي، تليها نسبة  %21أن أكبر نسبة تقدر بـ  15يتضح من الجدول رقم 
من مجموع  %5..من الالعبين مستواهم متوسط، في حين تمثل نسبة  %05.2مستواهم ثانوي، تليها نسبة 

 في المستوى اإلبتدائي. الالعبين

 

38%

54%

8%

سنة 25أقل من 

سنة 30إلى 25من 

سنة 30أكثر من 
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 .: يمثل المستوى التعليمي لالعبين10الشكل رقم 

 
 

 :: يمثل مدة اإلنخراط في الفريق10الجدول رقم 

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 0أقل من 
 سنوات

02 55.2% 

سنوات  0 غيردالة  1.12 0.33 0.2
 فما فوق

9 0..2% 

 %011 .5 المجموع
 

سنوات  10من مجموع الالعبين لديهم أقل من %55.2أن أكبر نسبة تقدر بـ  10يتضح من الجدول رقم 
 سنوات انخراط. 10الالعبين الذين لديهم أكثر من  %2..0منخرطين في الفريق، في حين تمثل نسبة 

 

 

4%
13%

33%

50% ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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 :: يمثل مدة انخراط الالعبين في الفريق10الشكل رقم 

 
 

 المحور األول: لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم:تحليل نتائج -1-0

 هل ترى أن تدخل المدرب بخبرته أدت إلى كسب وربح المقابالت؟: 11السؤال رقم 

 .10إلجابات الالعبين على السؤال رقم  ²يمثل النسب المئوية وكا :10الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

يرون بأن تدخل المدرب ، تبين أن كل الالعبين .1من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
 .%011وذلك بنسبة  بخبرته يؤدي إلى كسب وربح المقابالت

62%

38%

سنوات3أقل من 

سنوات3أكثر من 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %011 .5 نعم
 %11 11 ال دالة 0 1.12 2.99 .5

 %011 .5 المجموع
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عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا .5المحسوبة المقدرة بـ  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0، ودرجة الحرية 1.12
 لصالح الالعبين الذين أجابوا بنعم. 10

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نسنتنج أن كل عينة الدراسة يرون بأن تدخل المدرب بخبرته يؤدي إلى 
 ت.كسب المقابال

 .10التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :10الشكل رقم 

 
 إلى ماذا ترجعون األداء الجيد أثناء الحصة التدريبية؟ :10السؤال رقم 

 .15إلجابات الالعبين على السؤال رقم  ²يمثل النسب المئوية وكا: 10الجدول رقم 

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 كفاءة المدرب
 50 3..2% 

 دالة 5 1.12 2.99 2..00
المدرب  ثقة

 %5.. 0 بالالعبين

مستوى 
 %3.0 5 الالعبين

 %011 .5 المجموع
 

100%

نعم

ال
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 تحليل النتائج:

من الالعبين يرجعون األداء  %2..3، تبين أن نسبة 12ائج المتحصل عليها في الجدول رقم من خالل النت
من الالعبين يرجعون ذلك لثقة المدرب  %5..الجيد أثناء الحصة التدريبية لكفاءة المدرب، بينما نسبة 

 ٌأقرت أن األداء الجيد أثناء الحصة التدريبية راجع لمستوى الالعبين. %3.0بالالعبين، في حين أن نسبة 

عند مستوى  2.99المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا 2..00بـ  المحسوبة المقدرة ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 5حرية ، ودرجة ال1.12الداللة 

 .ـ كفاءة المدربلصالح الالعبين الذين أجابوا ب 15السؤال رقم 

ة الالعبين يرجعون األداء الجيد أثناء الحصة التدريبيومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم 
 لكفاءة المدرب.

 .15التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :10الشكل رقم

 
 

 هل عصبية المدرب أثناء تدريبك تخفض من أدائك؟ :10السؤال رقم 

 

 

 

88%

4%
8%

كفاءة المدرب

ثقة المدرب بالالعبين

مستوى الالعبين
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 .10إلجابات الالعبين على السؤال رقم  ²يمثل النسب المئوية وكا :10الجدول رقم 

   

 تحليل النتائج:

من الالعبين يؤكدون بأن  %2.، تبين أن نسبة 15 ائج المتحصل عليها في الجدول رقممن خالل النت
أقرت بأن عصبية المدرب ال  %52عصبية المدرب أثناء التدريب تخفض من أدائهم، في حين أن نسبة 

 تخفض من أدائهم.

مستوى الداللة  عند .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا 5بـ المحسوبة المقدرة  ²كما يتضح أن نسبة كا
 مإجابات الالعبين على السؤال رق توجد فروق ذات داللة إحصائية بين، وبالتالي 0حرية ، ودرجة ال1.12
 .ـ نعملصالح الالعبين الذين أجابوا ب 10

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن عصبية المدرب أثناء التدريب 
 تخفض من أدائهم.

 .10 مالتمثيل البياني لنتائج السؤال رق: 10 رقم الشكل

 

75%

25%

نعم

ال

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %2. 03 نعم
 %52 5 ال دالة 0 1.12 .0.3 5

 %011 .5 المجموع
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 أداء جيدا أثناء الحصة التدريبية؟هل يقدم المدرب تشجيعا لالعب الذي يقدم : 10السؤال رقم 

 ..1إلجابات الالعبين على السؤال رقم  ²يمثل النسب المئوية وكا: 18الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج: 

 من الالعبين يؤكدون بأن %1.3.تبين أن نسبة ، .1 ائج المتحصل عليها في الجدول رقممن خالل النت
 %59.5أداء جيدا أثناء الحصة التدريبية، في حين أن نسبة لالعب الذي يقدم  يقدم التشجيعدائما المدرب 

أقرت بأن المدرب أحيانا فقط ما يقدم التشجيع لالعب الذي يؤدي جيدا خالل الحصة التدريبية، بينما لم 
 يجب أي العب بـ أبدا أو ناذرا.

مستوى  عند 30..المجدولة المقدرة بـ  ²ر من كاغصأ 05..بـ المحسوبة المقدرة  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 0حرية ، ودرجة ال1.12الداللة 

 .ـ دائمالصالح الالعبين الذين أجابوا ب .1السؤال رقم 

العب مدرب يقدم التشجيع لومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون بأن ال
 الذي يؤدي جيدا خالل الحصة التدريبية.

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 دائما
 

0. .1.3% 

 دالةغير  0 1.12 30.. 05..

 أحيانا
 

. 59.5% 

 ناذرا
 

11 11% 

 أبدا
 

11 11% 

 %011 .5 المجموع
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 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :18الشكل رقم 

 
 

 هل إلقاء المدرب المسؤولية على عاتقك عند انهزام الفريق يخفض من تطور أدائك؟: 10السؤال رقم 

 .12إلجابات الالعبين على السؤال رقم  ²يمثل النسب المئوية وكا :17الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

 من الالعبين يؤكدون بأن %23.0تبين أن نسبة ، 13عليها في الجدول رقم ائج المتحصل تمن خالل الن
 %..0.انهزام الفريق يخفض من تطور أدائهم، في حين أن نسبة عند  إلقاء المدرب المسؤولية على عاتقهم

 .انهزام الفريق ال يخفض من تطور أدائهمعند  أقرت بأن إلقاء المدرب المسؤولية على عاتقهم

مستوى  عند .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²ر من كاصغأ 1.55بـ المحسوبة المقدرة  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 0حرية ، ودرجة ال1.12الداللة 

 .ـ نعملصالح الالعبين الذين أجابوا ب 12السؤال رقم 

71%

29%

0%0%

دائما 

أحيانا

ناذرا

أبدا

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %23.0 .0 نعم
 %..0. 01 ال غير دالة 0 1.12 .0.3 1.55

 %011 .5 المجموع
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صل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون بأن إلقاء المدرب المسؤولية على ومن خالل النتائج المتح
 يخفض من تطور أدائهم.انهزام الفريق عند  عاتقهم

 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :17الشكل رقم 

 
 كيف يجب على المدرب أن يكون حسب رأيكم؟ :10السؤال رقم 

 .15 إلجابات الالعبين على السؤال رقم ²يمثل النسب المئوية وكا :17الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

 من الالعبين يؤكدون بأن %2.تبين أن نسبة ، 19ائج المتحصل عليها في الجدول رقم تخالل النمن 
أقرت بأن المدرب يجب أن يكون  %52المدرب يجب أن يكون ذو شهادة في الميدان، في حين أن نسبة 

 ذو خبرة في الميدان.

مستوى الداللة  عند .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²من كا كبرأ 5بـ المحسوبة المقدرة  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0حرية ، ودرجة ال1.12
 .ـأن المدرب يجب أن يكون ذو شهادة في الميدانلصالح الالعبين الذين أجابوا ب 15

58%

42%

نعم

ال

 التكرار اإلقتراحات  
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 %2. 03 ذو شهادة 
 %52 5 ذو خبرة دالة 0 1.12 .0.3 5

 %011 .5 المجموع
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 المدرب يجب أن يكون ذو معظم الالعبين يؤكدون بأنومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن 
 شهادة في الميدان.

 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :17الشكل رقم 

 
 هل تحس بأن المدرب يعطيك معارف جديدة لم تكن تعرفها؟ :18السؤال رقم 

 ..1 إلجابات الالعبين على السؤال رقم ²يمثل النسب المئوية وكا :11الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

يعطيهم يرون بأن المدرب ، تبين أن كل الالعبين 01من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
 .%011وذلك بنسبة خبرات جديدة لم يكونوا يعرفونها، 

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا .5المحسوبة المقدرة بـ  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0، ودرجة الحرية 1.12
 لصالح الالعبين الذين أجابوا بنعم. .1

75%

25%

ذو شهادة 

ذو خبرة

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الداللة الحرية

 %011 .5 نعم
 %11 11 ال دالة 0 1.12 .0.3 .5

 %011 .5 المجموع
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جديدة  يعطيهم خبراتج أن كل عينة الدراسة يرون بأن المدرب تنتخالل النتائج المتحصل عليها نسومن 
 نها.لم يكونوا يعرفو 

 .18 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :11الشكل رقم 

 
 ها المدرب فعالة لبلوغ هدف الحصة؟هل التمارين التي يقدم: 17السؤال رقم 

 .13رقم  إلجابات الالعبين على السؤال ²يمثل النسب المئوية وكا :11الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

ا هالتمارين التي يقدميرون بأن ، تبين أن كل الالعبين 00من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
 .%011وذلك بنسبة المدرب فعالة لبلوغ هدف الحصة، 

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا .5المحسوبة المقدرة بـ  ²كما يتضح أن نسبة كا
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0، ودرجة الحرية 1.12
 عبين الذين أجابوا بنعم.لصالح الال 13

100%

0%

نعم

ال
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ا المدرب هالتمارين التي يقدمج أن كل عينة الدراسة يرون بأن تنتخالل النتائج المتحصل عليها نسومن 
 فعالة لبلوغ هدف الحصة.

 .17 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :11الشكل رقم 

 
 

 هل التوجيهات التي يقدمها المدرب أثناء التدريب لها فائدة خالل المنافسات؟ :17السؤال رقم 

 .19رقم  إلجابات الالعبين على السؤال ²يمثل النسب المئوية وكا :10الجدول رقم 

 

 تحليل النتائج:

التوجيهات التي يرون بأن ، تبين أن كل الالعبين 05من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
 .%011وذلك بنسبة ، يقدمها المدرب أثناء التدريب لها فائدة خالل المنافسات
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عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة بـ  ²أكبر من كا .5المحسوبة المقدرة بـ  ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0، ودرجة الحرية 1.12
 لصالح الالعبين الذين أجابوا بنعم. 19

ا المدرب التوجيهات التي يقدمهج أن كل عينة الدراسة يرون بأن ستنتخالل النتائج المتحصل عليها نومن 
 .أثناء التدريب لها فائدة خالل المنافسات

 .17 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :10الشكل رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

نعم

ال
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 ؟المدرب على أدائك خالل المنافساتهل تنعكس شخصية  :11السؤال رقم 

 .01إلجابة الالعبين على السؤال رقم  ²كايمثل النسب المئوية و  :10الجدول رقم 

 
 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن % 2..3، تبين أن نسبة 00تحصل عليها في جدول رقم مائج الالنتمن خالل 
قرت بأن شخصية  %05.2في حين أن نسبة  ،تنعكس على األداء خالل المنافساتشخصية المدرب 

 المدرب ال تنعكس على األداء أثناء المنافسات.

عند مستوى  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر 00.2المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد قروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 0درجة الحرية و  ،1.12الداللة 

 .صالح الالعبين الذين أجابوا بنعمل 01السؤال رقم 

نعكاس لها إ ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن شخصية المدرب
 .ى أداء الالعبين أثناء المنافساتعل

 .11 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :10الشكل رقم 

 

 

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %2..3 50 نعم
 %05.2 0 ال دالة 1 1.2 3.84 00.2

 %011 .5 المجموع

87%

13%

نعم 

ال
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 :لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم المحور الثالث:تحليل نتائج -1-0

 : هل يتم فرض اإلنضباط داخل الفريق؟11 السؤال رقم

 .00 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :10الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 011 .5 نعم
 1 1 ال دالة 1 1.12 3.84 .5

 %011 .5 المجموع
  

 :تحليل النتائج

بأنه يتم من الالعبين يؤكدون %011تبين أن نسبة  ،.0تحصل عليها في جدول رقم مالمن خالل النتائج 
 .فرض انضباط داخل الفريق

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  كبرأ.5ـ المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
روق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم ، وبالتالي توجد ف0و درجة الحرية  ،1.12
  .صالح الالعبين الذين أجابوا بنعمل 00

 ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أنه يتم فرض إنضباط داخل الفريق.

 .00التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :10 لشكل رقما

  

100%

0%

نعم 

ال
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 ؟التي يصدرها المدرب خالل التدريبهل تتقبل القرارات  :10 السؤال رقم

 .05 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :10الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 011 .5 نعم
 1 1 ال دالة 1 1.12 3.84 .5

 %011 .5 المجموع
 

 النتائج: تحليل

من الالعبين يؤكدون بأنه يتم %011، تبين أن نسبة 02ئج المتحصل عليها في جدول رقم من خالل النتا
 تقبل القرارات التي يصدرها المدرب خالل التدريبات.

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر .5المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0و درجة الحرية  ،1.12
 لصالح الالعبين الذين أجابوا بنعم. 05

التي يصدرها  تومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أنه يتم تقبل القرارا
 المدرب خالل التدريبات.

 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :10الشكل رقم 

 

100%

0%

نعم 

ال
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 ؟ ر المدرب لالعبين بتنفيذ األوامركيف تعتبر إجبا :10السؤال رقم 

 .00 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :10الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 51.3 2 تقييد الالعب

 دالة 2 1.12 5.99 2..02

الروح القتالية 
 3.0 5 لالعب

 تحقيق النتائج
 1.3. .0 اإلجابية

 %011 .5 المجموع
 

 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن %1.3.، تبين أن نسبة 05تحصل عليها في جدول رقم مائج المن خالل النت
أقرت بأن إجبار المدرب %3.0في حين أن نسبة  ،جابيةيتنفيذ األوامر يحقق نتائج إإجبار المدرب لالعبين ب

 .وامر ينمي الروح القتالية لالعببتنفيذ األ

عند مستوى  2.99المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر 2..02المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 5و درجة الحرية  ،1.12الداللة 

 .جابيةيأجابوا بتحقيق النتائج اإللصالح الالعبين الذين  00السؤال رقم 

يذ يؤكدون أن إجبار المدرب لالعبين بتنفومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين 
 جابية.ياألوامر يحقق نتائج إ
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 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :10الشكل رقم 

 
 ؟نزعاج عندما ال يحترمه الالعبون: هل يشعر المدرب باإل10السؤال رقم 

 ..0إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :18الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %30.0 51 دائما 

 دالة 3 1.12 30.. .01.55
 0% 1 أبدا

 %..05 . أحيانا
 %0 1 نادرا

 %011 .5 المجموع
 

 :النتائجتحليل 

من الالعبين يؤكدون بأن %30.0، تبين أن نسبة .0تحصل عليها في جدول رقم ممن خالل النتائج ال
أقرت بأن المدرب % ..05في حين أن نسبة  ،دائما عندما ال يحترمه الالعبون المدرب يشعر باإلنزعاج

 .الالعبونيشعر باإلنزعاج أحيانا عندما ال يحترمه 

21%

8%

71%

تقييد الالعب

الروح القتالية لالعب

تحقيق النتائج اإلجابية
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عند مستوى 30..المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر .01.55المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 00و درجة الحرية  ،1.12الداللة 

 .لح الالعبين الذين أجابوا بدائمالصا .0السؤال رقم 

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن المدرب يشعر باإلنزعاج دائما 
 عندما ال يحترمه الالعبون.

 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :18الشكل رقم 

 
 

 ؟على ما يجب القيام به في التدريب: كيف ترى تأكيد المدرب 10السؤال رقم 

 .02إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و : 17الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %2..3 50 فرض رأيه

 دالة 1 1.12 3.84 00.2
الحد من 

 %05.2 0 حريته

 %011 .5 المجموع
 

دائما
83%

أبدا
0%

أحيانا
17%

نادرا
0%

دائما

أبدا

أحيانا

نادرا
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 :النتائجتحليل 

من الالعبين يؤكدون بأن  %2..3، تبين أن نسبة 03تحصل عليها في جدول رقم ممن خالل النتائج ال
أقرت بأن المدرب %05.2في حين أن نسبة  ،ى ما يجب القيام به في التدريباتالمدرب يقوم بفرض رأيه عل

 يجب القيام به في التدريب. يقوم بالحد من حريته على ما

عند مستوى  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر 00.2المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
روق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على ، وبالتالي توجد ف0ودرجة الحرية  ،1.12الداللة 

 لصالح الالعبين الذين أجابوا أن المدرب يقوم بفرض رأيه. 02السؤال رقم 

النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن المدرب يقوم بفرض رأيه على  ومن خالل
 ما يجب القيام به في التدريبات.

 .10 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :17الشكل رقم 

 
 

 هل القرارات المفروضة من طرف المدرب تساعد في نجاح عملية التدريب؟ :10السؤال رقم 

 

 

 

 

87%

13%

فرض رأيه

الحد من حريته
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 .05 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كا: يمثل النسب المئوية و 17الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %011 .5 نعم 
 %1 1 ال دالة 1 1.12 3.84 .5

 %011 .5 المجموع
 

 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن  %011، تبين أن نسبة 09تحصل عليها في جدول رقم ممن خالل النتائج ال
 .درب تساعد في نجاح عملية التدريبالقرارات المفروضة من طرف الم

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر .5المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0و درجة الحرية  ،1.12
 .صالح الالعبين الذين أجابوا بنعمل 05

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن القرارات المفروضة من طرف 
 .درب تساعد في نجاح عملية التدريبالم

 .05التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :17الشكل رقم 

 

100%

0%

نعم

ال
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 ؟م أثناء المباراة يؤثر على أدائكهل تحديد المدرب ما ينبغي القيام به من واجبات ومها :18السؤال رقم 

 ..0 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كا: يمثل النسب المئوية و 01الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %23.0 .0 نعم
 %..0. 01 ال دالةغير  1 1.12 3.84 .1.55

 %011 .5 المجموع
 

 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن %23.0، تبين أن نسبة 51تحصل عليها في جدول رقم ممن خالل النتائج ال
حين أن  في ،المباراة يؤثر على أداء الالعبينتحديد المدرب ما ينبغي القيام به من واجبات ومهام أثناء 

على  ال يؤثرمن واجبات ومهام أثناء المباراة أقرت بأن تحديد المدرب ما ينبغي القيام به % ..0.نسبة 
 أداء الالعبين.

عند مستوى  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أصغر .1.55المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 0و درجة الحرية  ،1.12الداللة 

 .صالح الالعبين الذين أجابوا بنعمل .0السؤال رقم 

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن تحديد المدرب ما ينبغي القيام 
 .المباراة يؤثر على أداء الالعبينبه من واجبات ومهام أثناء 
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 ..0التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :01الشكل رقم 

  
 

 تجعلك منضبطا داخل الفريق؟هي الشخصية التي تراها  ما :17 السؤال رقم

 .03 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :01الجدول رقم 

 النسب التكرار اإلقتراحات  
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %5.. 0 ديكتاتورية

 دالة 2 1.12 5.99 2..01
 %23.0 .0 وساطة

 %2..0 9 ديمقراطية
 %011 .5 المجموع

 

 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن %23.0، تبين أن نسبة 50تحصل عليها في جدول رقم ممن خالل النتائج ال
أقرت % 5..في حين أن نسبة  ،عل الالعبين منضبطين داخل الفريقوساطة شخصية المدرب هي التي تج

 شخصية المدرب هي التي تجعل الالعبين منضبطين داخل الفريق.بأن دكتاتورية 

58%

42%

نعم

ال
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عند مستوى  2.99المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر 2..01المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على 5و درجة الحرية  ،1.12الداللة 

 .ذين أجابوا بوساطة شخصية المدربلصالح الالعبين ال 03السؤال رقم 

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن وساطة شخصية المدرب هي 
 التي تجعل الالعبين منضبطين داخل الفريق.

 .17 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :01الشكل رقم 

 
 

 ؟ليك أثناء المنافسة على أكمل وجههل تقوم بتلبية المهام الموكلة إ :17السؤال رقم 

 .09 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كايمثل النسب المئوية و  :00الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

 %011 .5 نعم
 %1 1 ال دالة 1 1.12 3.84 .5

 %011 .5 المجموع
 

 

 

4%

58%

38%

ديكتاتورية

وساطة

ديمقراصية
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 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأنه يتم 100% تبين أن نسبة  ،55من خالل النتائج المتحصل عليها في جدول رقم 
 .وكلة من المدرب أثناء المنافساتالقيام بتلبية المهام الم

عند مستوى الداللة  .0.3المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر .5المحسوبة المقدرة ب ²كاكما يتضح أن نسبة 
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0درجة الحرية و  ،1.12
 .صالح الالعبين الذين أجابوا بنعمل 09

موكلة لمهام الالقيام بتلبية اومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أنه يتم 
 . من المدرب أثناء المنافسات

 .17 التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم :00الشكل رقم 

 
 

 ؟حالة غيابكم عن الحصص التدريبية كيف يعاملكم المدرب في :01السؤال رقم 

 

 

 

 

100%

0%

نعم

ال
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 .51 إلجابة الالعبين على السؤال رقم ²كا: يمثل النسب المئوية و 00الجدول رقم 

 التكرار اإلقتراحات  
 النسب
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

فرض 
عقوبات 
 تأديبية

05 55..% 

 دالة 2 1.12 5.99 00
إبعادكم عن 

 الفريق
5 3.0% 

يكون 
 متسامحا

5 52% 

 %011 .5 المجموع
 

 :تحليل النتائج

من الالعبين يؤكدون بأن % ..55، تبين أن نسبة 50تحصل عليها في جدول رقم مائج المن خالل النت
سبة في حين أن ن ،ص التدريبية يفرض عقوبات تأديبيةالمدرب في حالة غياب الالعبين عن الحص

 .بإبعادهم عن الفريقأقرت بأن المدرب في حالة غياب الالعبين عن الحصص التدريبية يقوم 3.0%

عند مستوى الداللة  2.99المجدولة المقدرة ب ²كامن  أكبر 00المحسوبة المقدرة ب ²كان نسبة كما يتضح أ
، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الالعبين على السؤال رقم 0، و درجة الحرية 1.12
لصالح الالعبين الذين أجابوا بأن المدرب في حالة غياب الالعبين عن الحصص التدريبية يفرض  51

 عقوبات تأديبية.

ومن خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن معظم الالعبين يؤكدون أن المدرب في حالة غياب الالعبين 
 عن الحصص التدريبية يفرض عقوبات تأديبية.
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 .51التمثيل البياني لنتائج السؤال رقم  :00الشكل رقم 

 
 ضوء الفرضيات: النتائج علىمناقشة -0

 الفرضية األولى: مناقشة-0-1

 لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر" تنص الفرضية الجزئية األولى على: "  

الموضوعة،  ةإجاباتهم تصب في اتجاه الفرضيأن أغلبية الالعبين كانت نتائج بعد المعالجة اإلحصائية نجد 
( واألشكال المبينة لها، ومن خالل تحليل النتائج 00إلى رقم  .1من رقم وقد تبين ذلك من خالل الجداول )

 وجدنا بأن:

وهذا ، %011وقد أكد الالعبون ذلك بنسبة تدخل المدرب بخبرته يؤدي إلى كسب وربح المقابالت،  إن  
المدرب الخططي أنه يسعى جاهدا لوضع : أن من مميزات " محمد حسن عالوي " إليهيتفق مع ما أشار 

بعض الخطط المضادة لخطط المنافسين، إضافة إلى اجتهاده في وضع خطط جديدة وتدخالت جيدة تساهم 
 1في تغير النتائج وتحقيق الربح في المباريات.

صة التدريبية يرجع لكفاءة المدرب، وهذا ما أكده "صويلح عزيز وضريف نبيل" األداء الجيد أثناء الح إن  
كفاءة المدرب في تخطيط البرامج التدريبية وانعكاسها على مستوى األداء  التي كانت بعنوانفي دراستهما 

                                                           
 .88، ص2002، 1العربي، مصر، طمحمد حسن عالوي: سيكولوجية المدرب الرياضي، دار الفكر  1

67%

8%

25%

فرض عقوبات تأديبية

إبعادكم عن الفريق

يكون متسامحا
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ريب كما دحيث توصال إلى أن: "أغلبية المدربين لديهم الخبرة الكافية في ميدان الت ،الرياضي لدى الالعبين
 2أن التخطيط الجيد والمنظم للبرامج التدريبية يعمل على تحسين مستوى أداء العبي كرة القدم".

ما يؤكده " حسن السيد أبو جديدة لالعبين، وهذا  ومعلومات بإعطاء معارف يقوم إن المدرب الرياضي  
الالعبين المعلومات والمعارف : أن من األهداف العلمية والتعليمية للمدرب أن يعمل على إكساب عبدة "

 3لنواحي األداء والخطط وقانون الرياضة.

ا ما يتضح ، وهذفعالة لبلوغ هدف الحصة خالل الحصة التدريبية تكون لتمارين التي يقدمها المدربا إن  
كون يائص المدرب الناجح، حيث ال بد أن في الفصل األول شخصية المدرب الرياضي في عنصر خص

 .بمستوى عال من اإلمكانيات والقدرات العقلية متمتعاو  ذكيا

والتي كانت بعنوان تأثير ، 5119-5113دراسة الطلبة بوزيدي عبد الحميد ومسعودي العربي وقد أكدت   
كانت أهم النتائج أن كفاءة وخبرة المدرب شخصية المدرب على أداء العبي كرة القدم صنف أواسط، حيث 

وبالتالي تحسين األداء في المباريات، كما أن خبرة المدرب تساهم بشكل كبير في تجعله يثق في الالعبين 
 4مساعدة الالعبين على تحقيق األهداف الفردية والجماعية.

خير يمكن القول أن جل النتائج السابقة المتحصل عليها من خالل األجوبة الخاصة بالمحور وفي األ  
ن كفاءة وخبرة المدرب واألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم أنه توجد عالقة ارتباطية بيتوضح األول 

، وذلك يتجلى في تركيز المدرب على مختلف التمارين الفعالة واستعماله أسلوب التحفيز صنف أكابر
ذا يدل على وه لما له من عالقة على األداء الرياضي لالعبين. وتقديمه للنصائح والتوجيهات والتشجيع

 لى.تحقق الفرضية األو 

 الفرضية الثانية: مناقشة-0-0

 تنص الفرضية الجزئية الثانية على: " لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم"  

                                                           
ضريف نبيل: كفاءة المدرب في تخطيط البرامج التدريبية وانعكاسها على مستوى األداء الرياضي لدى  صويلح عزيز، 2

 .151، ص 2012-2018جامعة جيجل،  مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر، الالعبين،
، 2001، 1وتدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، طحسن السيد أبو عبدة: اإلتجاهات الحديثة في تخطيط  3

 .22ص
ج مذكرة تخربوزيدي عبد الحميد، مسعودي العربي: تأثير شخصية المدرب على أداء العبي كرة القدم صنف أواسط،  4

 .121ص  ،2002-2008جامعة الجزائر،  ،ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس
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نجد أن أغلبية الالعبين كانت نتائج إجاباتهم تصب في اتجاه الفرضية الموضوعة، بعد المعالجة اإلحصائية 
( واألشكال المبينة لها، ومن خالل تحليل النتائج 50إلى رقم .0وقد تبين ذلك من خالل الجداول )من رقم 

 وجدنا بأن:

م وبوكريطة عالش إبراهيوهذا ما أكدته دراسة  يتم فرض اإلنضباط داخل الفريقكل الالعبين يؤكدون بأنه   
والتي كانت بعنوان أبعاد شخصية المدرب وانعكاساتها على الكفاءات المهنية لدى  5103-.510هشام 

عبي كرة القدم، حيث كانت أهم النتائج أن لقدرة المدرب على فرض اإلنضباط داخل الفريق انعكاس في ال
 5نجاح عملية التدريب وبالتالي تطوير األداء الرياضي لدى الالعبين.

تحقيق  ويعتبرونها مساعدة في الالعبين يتقبلون القرارت التي يصدرها المدرب خالل التدريبمعظم  إن  
: المدرب الناجح هو الذي يمكنه أن يتخذ القرارات ذا ما يؤكده " أسامة كامل راتب "اإليجابية، وه النتائج

 6بثقة وموضوعية وبدون تردد، وفي الوقت المناسب، فعدم التردد في األوامر يسمح ببث الثقة في األفراد.

كدته أيضا وهذا ما أ التدريبية،لالعبين الغائبين عن الحصص المدرب يقوم بفرض عقوبات تأديبية  إن  
والتي كانت بعنوان شخصية المدرب وأثرها على أداء الفريق أثناء  5105-5102دراسة مكتوت يوسف 

مباراة الكرة الطائرة، حيث كانت من أهم النتائج أن انتهاج المدربين أسلوب الصرامة في التسيير وكذا 
لالعبين عن الحصص التدريبية، وكذلك تأثير عامل التعامل مع فرض عقوبات تأديبية في حالة غياب ا

  7الغياب على نجاح عامل عملية التدريب مع المداومة والمواصلة وذلك لتحقيق وحصد نتائج إيجابية.

جل النتائج السابقة المتحصل عليها من خالل األجوبة الخاصة بالمحور  وفي األخير يمكن القول أن  
الثاني توضح أنه توجد عالقة ارتباطية بين صرامة وانضباط المدرب واألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم 

، وذلك يتجلى في قدرة المدرب على فرض اإلنضباط من خالل فرض عقوبات تأديبية لحاالت صنف أكابر
دل على وهذا ي الجيدة، تحقيق النتائجبأداء الالعبين وبالتالي وهذا ما يدل على عالقة الصرامة  الغياب

 تحقق الفرضية الثانية.

 

 

                                                           
 هشام: مرجع سابق. عالش إبراهيم، بوكريطة 5
 .111، ص1221، 1ر الفكر العربي، مصر، طأسامة كامل راتب: علم النفس الرياضي، دا 6
 .مكتوت يوسف: مرجع سابق 7
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 مناقشة الفرضية الرئيسية:-0-0

بما أن الفرضيتان الجزئيتان محققتان فإن الفرضية الرئيسية التي مفادها أن لشخصية المدرب عالقة    
العبي كرة القدم صنف أكابر محققة ومثبتة، فمن خالل نتائج الجداول تبين أن لكل  باألداء الرياضي لدى

 نضباط عالقة باألداء الرياضي.من الكفاءة والخبرة والصرامة واال
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 خالصة:

من خالل عرض وتحليل ومناقشة النتائج توصلنا إلى إثبات صدق وصحة الفرضيتين الفرعيتين،     
وبناء على هذا فإن الفرضية الرئيسية القائلة "بأنه توجد عالقة بين شخصية المدرب واألداء الرياضي لدى 

 العبي كرة القدم صنف أكابر" محققة.
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 االستنتاج العام:

نا بوضوح حورين، يتبين لاستنتاجات الم ومناقشة النتائج المتحصل عليها وانطالقا منمن خالل تحليل     
 تم التوصل إلى:صنف أكابر، حيث  عالقة شخصية المدرب باألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم

 القدم األكابر. لكفاءة وخبرة المدرب عالقة باألداء الرياضي لدى العبي كرة -

 لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم األكابر. -

وعالقتهما بتطوير أداء الالعبين توصلنا على تأكيد الفرضية األولى والتي مفادها أن لكفاءة وخبرة المدرب    
التحفيز  ه ألسلوبعالقة بأداء العبي كرة القدم، وذلك يتجلى في التحضير الذي يقدمه المدرب واستعمال

والتشجيع لما له من أثر إيجابي على الالعبين واتسامه بالحالة الجيدة أثناء عملية التدريب وتقديمه للنصائح 
 والتوجيهات لتحسين األداء لدى الالعبين.

إضافة إلى الكفاءة والخبرة من السمات الشخصية للمدرب فرض االنضباط والصرامة والجد أثناء تطبيق    
امج التدريبية وحتى أثناء المنافسات، قصد االرتقاء بمستوى الفريق للوصول إلى أعلى المستويات من البر 

 جميع النواحي الفنية والمهارية، لكن كل هذه األمور ال يستطيع تجسيدها ميدانيا إال فئة معينة من المدربين.

نف ي لدى الالعبين في كرة القدم صأخيرا نستنتج أن لشخصية المدرب عالقة ارتباطية باألداء الرياض   
 األكابر.
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 االقتراحات والتوصيات:

واستخلصنا  بي كرة القدمبعد تناولنا لدراسة موضوع بحثنا شخصية المدرب وعالقتها باألداء الرياضي لدى الع    
بحثا على ا الموضوع وجب علينا إثراء الموضوع ذتخالصه من خالل األسئلة المطروحة حول هساما يمكن 

 التوصيات التي نأمل أن تساهم في إعطاء دفعة قوية للتربية البدنية والرياضية.قتراحات و مجموعة من اال

 ضرورة إلمام المدرب بطريقة التعامل مع الالعبين حيث أن لكل العب شخصية وثقافة تميزه عن األخرين. -

 ختصاص.                       د في مجال االهو جي طالع على مااال -

 .في التعامل جابيةياإلحترام و يدة مبنية على أساس االيجب على المدرب أن تكون عالقته بالعبيه ج -

ق النتائج لالعب في تحقييجب أن تكون القرارات المفروضة من طرف المدرب أثناء الحصص التدريبية تساعد ا -
 .جابيةياإل

 .هداف والمهام لكل عضو في الفريقالمدرب أن يوضح األيجب على  -

 .فسية لالعبين والمدربينضرورة تنمية القدرات الشخصية والن -

 دراسة عالقة الالعبين فيما بينهم لمعرفة نقاط القوة والضعف.  -
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 خاتمة:

شخصية تم التوصل في دراستنا هذه إلى إثبات الفرضية الرئيسية والتي تتمثل في أنه توجد عالقة بين    
ونظرا ألهمية هذا الموضوع حاولنا من خالل  كابرصنف أ قدملدى العبي كرة ال الرياضيلمدرب واألداء ا

ي لالعبين من خالل الدور الفعال رياضلمدرب واألداء الا شخصيةهذه الدراسة ان نوضح عالقة 
 ي لالعبين.رياضلمدرب في رفع وتحسين األداء الا شخصيةل

لذاتي حيث يجب أن يتميز المدرب بصفات تتمثل في، ممارسة المسؤولية الشخصية واالنضباط ا   
صل مع الجميع بشكل جيد ،السعي المتواصل اوأيضا االحتفاظ بقدر عالي من الصدق واألمانة والتو 

 شخصيةلتحقيق الذات ،المرونة والقدرة على التكيف حسب الظروف المحيطة وهي في مجالها تشكل 
نضباط المدرب و كفاءة وخبرة المدرب والذي يندرج تحته المدرب  يجب أن  حيث أن المدربصرامة وا 

تربطه عالقة خاصة ومميزات ذات احترام متبادل في قاعدة آمر ومأمور من جهة ومن جهة اخرى 
بالتشاور واالقتراح والتبادل ألن نجاح هذه النقاط هو نجاح للمدرب والالعب على حد سواء وبالتالي نجاح 

 الفريق.

بينه وبين الالعبين وماله من أهمية بالغة تؤثر  شخصيتهوخالصة القول أن المدرب الذي يقدر قيمة    
 ايجابيا على نتائج الفريق الرياضي ككل. 
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 الكتب: -

 .1891، بيروت إبراهيم عالم: كأس العالم لكرة القدم، دار العلم للمالين،-1

براهيم شعالنبو اأ-2 دار الفكر  ،فسيولوجيا التدريب في كرة القدم، بدون طبعة :لعالء عبد الفتاح وا 
 .1881،العربي، مصر

مؤسسة عالم : الشخصية الرياضية، أبعادها ومالمحها النفسية، أحمد أمين فوزي، بثينة محمد فاضل-3
 .2111 ،1ط الرياضة، اإلسكندرية،

 ،مصرمركز الكتاب للنشر،  إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهي: االجتماع الرياضي،-1 
 .2111، 1ط
 ،اإلسكندرية، مصر ،قواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، منشأة المعارفاهلل الباسطي: أسس و  أمر-5
 .1889 ،1ط
  .1886 ،لكويتا ، المجلس الوطني الثقافي والفنون واإلدارة،ن أنور الخولي: الرياضة والمجتمعأمي-6
 .1881، 1ط، ديوان المطبوعات الجامعية، انواف اوتينغ: مدخل في علم النفس-7
بوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمد: المرشد في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية والرياضية، ديوان -9

 .2118المطبوعات الجامعية، 
 البدنية والرياضية،: مبادئ البحث العلمي والتربية الشافعي وسوزان أحمد علي مرسي مدحسن اح-8

 .1885، اإلسكندرية،منشأة المعارف
مكتبة ومطبعة اإلشعاع  ،حديثة في تخطيط وتدريب كرة القدماإلتجاهات ال :حسن السيد أبو عبده-11

 .2111 ،1ط الفنية، اإلسكندرية، مصر،
 قانون الدولي، دار العلم للمالين،وال القدم المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية عبد الجواد: كرة حسن-11
 ، لبنان.1ط
إجراءاته، بيت األفكار الدولية، -أساليبه-مناهجه-أسسه-البحث العلميربحي مصطفى عليان: -12

 .2116عمان، 
 .1883،الشخصية نظرياتها وأساليب قياسها، منشورات الجامعة المفتوحة رمضان محمد القدافي:-13
 .1896 ،2ط ،بيروت ،دارالنفائس ،فن كرة القدم :رومي جميل-11



 قائمة المراجع 
 

117 
 

  .1887محمد حسن: المدرب الرياضي، أسس العمل ومهنة التدريب، منشأة المعرفة، مصر،  زكي-15
، ، درا الكندي للنشر والتوزيعالعديدي: الشخصية والصحة النفسيةصالح حسين الداهري، ناظم هشام -16

 . 1888، 1األردن، ط
سسة الجامعية للدراسات والنشر طاهر حسو الزيباري: أساليب البحث العلمي في علم االجتماع، المؤ -17

 .2111، 1والتوزيع، بيروت، ط
عطا اهلل أحمد: المرشد في البحث لطلبة التربية البدنية والرياضية، ديوان  عبد اليامين بوداود،-19

 .2118، 1المطبوعات، الجزائر، ط
 .1882 ،1ط القاهرة،عصام عبد الخالق: التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، -18
المناهج  عطية علي محسن: البحث العلمي في التربية، مناهجه أدواته وسائله اإلحصائية، دار-21

 .2118للنشر، األردن، 
دنيا الطباعة دار الوفاء ل ،ي من خالل معايير الجودة الشاملةعمر نصر اهلل قشطة: المدرب الرياض-21

 .2111، 1ط ،والنشر، اإلسكندرية
، األردن ،عمانر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دا ،تدريب الرياضيأسس ال: قاسم حسن حسين-22
 .1887 ،1ط
دار ابن حزم، بيروت، لبنان، مأمور بن حسن آل سلمان: كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشرعية، -23
 .1889 ،2ط
 .1881الثقافية،لم النفس، مؤسسة الكتب محمد السيد الزعيالوي: تربية المراهق بين اإلسالم وع-21
 .1889محمد السيد عبد الرحمان: نظريات الشخصية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -25
 .1869، 2ط ،محمد اليعقوبي: الوجيز في الفلسفة، المؤسسة الوطنية للطباعة-26
 .1881، 13ط مصر، ،القاهرة ،دار المعارف ،محمد حسن عالوي: علم التدريب الرياضي-27
 مطبعة دار الصفاء، ،ء الحركي: إختبارات األداحسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوانمحمد -29

  .1881،مصر
محمد حسن عالوي: علم النفس الرياضي في التدريب والمنافسات، دار الفكر للنشر والتوزيع،  -28

 .القاهرة
 2112، 1الفكر العربي، مصر، طمحمد حسن عالوي: سيكولوجية المدرب الرياضي، دار 30-



 قائمة المراجع 
 

118 
 

دار محمد حسن عالوي، نصرالدين رضوان: االختبارات النفسية والمهارية في المجال الرياضي، -31
 .1897 ،1ط الفكر العربي، القاهرة،

 .1ط : علم النفس التربوي، الدار القومية للنشر،محمد عطية االبرشي-32
لأللعاب الجماعية والفردية، دار الوفاء لدنيا الطباعة محمد فتحي الكرداني: المدرب الرياضي -33

 .2115، 1والنشر، اإلسكندرية، ط
 ،3ط القاهرة،محمد نصر الدين رضوان: مقدمة في التقويم والتربية الرياضية، دار الفكر العربي، -34

1882. 
 .1899،دون طبعة، بيروت، بكرة القدم لعبة الماليين، مكتبة المعارف :مختار سالم-35
مروان عبد المجيد إبراهيم: أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق، األردن، -36
 .2111، 1ط
 . 1888، لبنان، موفق مجيد المولى: اإلعداد الوظيفي لكرة القدم، دار الفكر، بدون طبعة-37
 .1889، بغداد، العراق، نزار مجيد الطالب: علم النفس الرياضي، دار الحكمة للطباعة-38
وجدي مصطفى الفاتح، محمد السيد لطفي: األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب والمدرب، دار -39

 .2111الهدى للنشر والتوزيع، مصر، 
 
 :المعاجمالقواميس و -

 معجم عربي عربي-40
  .، دون سنة12طقاموس المنجد في اللغة واألدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، -41
 
 الموسوعات: -
 .1888 ،1ط ،دار النظير عبور، عمان ،موسوعة كنوز المعرفة الرياضية :رشيد فرحات وأخرون-42
 .1891منشورات لوزارة التربية الوطنية ،: مناهج التربية البدنية-43
 
 
 
 



 قائمة المراجع 
 

119 
 

 اطروحة الدكتوراه: -
محمد لمين: دور كل من السلوك القيادي للمدرب والتوافق النفسي االجتماعي لالعبين في  بوكبوس-44

تماسك الفريق الرياضي ،دراسة ميدانية لبعض نوادي رياضة كرة القدم بشرق الجزائر، أطروحة دكتوراه في 
 .2116، 3النشاط البدني الرياضي التربوي جامعة الجزائر 

 
 رسائل الماجيستير: -
العالقة بين مدرب كرة القدم والالعبين وتأثيرها على النتائج، مذكرة : عمر سعيدي والسعيد بوكشاوي-45

 .2112في التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم جامعة الجزائر سنة  الماجستيرلنيل شهادة 
 
 :الماستر مذكرات -
نحوي عماد: مدى تأثير كثافة المنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم، مذكرة تخرج -46

بجامعة بسكرة،  نيات النشاطات البدنية والرياضيةفي علوم وتقالماستر ضمن متطلبات نيل شهادة 
2111-2112. 

قرين عبد الحق: عالقة شخصية المدرب الرياضي بأداء العبي كرة القدم، مذكرة لنيل شهادة -47
 .2115-2111في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة سنة  الماستر

خرج حمالوي سارة: انعكاس الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة، مذكرة ت-48
جامعة البويرة،  نيات النشاطات البدنية والرياضيةفي ميدان علوم وتق ،الماسترضمن متطلبات نيل شهادة 

  .2115-2111سنة 
بوغربي محمد: دراسة عالقة العملية التدريبية باألداء الرياضي لالعبي كرة اليد، مذكرة تخرج ضمن -49

-2111علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة،  في الماسترمتطلبات نيل شهادة 
2115. 

شخصية المدرب وأثرها على أداء الفريق أثناء مباراة كرة الطائرة، مذكرة تخرج ضمن  :مكتوت يوسف-50
في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة، سنة  الماسترمتطلبات نيل شهادة 

2115-2116. 



 قائمة المراجع 
 

120 
 

على الكفاءات المهنية لدى العبي  م: أبعاد شخصية المدرب وانعكاسهاعالش إبراهيم وبوكريطة هشا-51
ة والرياضية في علوم وتقنيات النشاطات البدني الماستركرة القدم، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة 

 .2119-2117بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، سنة 

 :مذكرات الليسانس -
في تطوير كرة القدم  ، الجابري عيساني: دور الصحافة الرياضية المرئيةبلقاسم تلي، مزهود لوصيف-52

والرياضية، دالي لبدنية الليسانس، في معهد التربية ا ذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة، مالجزائرية
 .1887، ابراهيم
فضيل موساوي، عبد القادر قالل: عامل الضغط النفسي ومدى انعكاسه على أداء الرياضي أثناء -53
ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس، معهد التربية البدنية والرياضية، الجزائر،  لمنافسة، مذكرة تخرجا

2113-2111 . 
معمر: دور قلق المنافسة في التأثير على مردود الالعبين، مذكرة تخرج دحمان  عبد الغفار عروسي،-54

ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس، معهد التربية البدنية والرياضية، سيدي عبد اهلل، جامعة الجزائر، 
2111-2115. 

ة ، دراسالعبين في الرفع من نتائج الفريقدور االتصال بين المدربين وال صالح الدين عيساني:-55
مذكرة تخرج  ميدانية لفر القسم الوطني االول للكرة الطائرة )رائد رجاء المسلة ، نادي برج بوعريريج(،

 .2118- 2119،البدنية والرياضية جامعة المسيلةضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في التربية 
كرة القدم صنف أداء العبي  بوزيدي عبد الحميد ومسعودي العربي: تأثير شخصية المدرب على-56

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر  ،اواسط
2119-2118. 

ميدانية ، دراسة داء العبي الكرة الطائرةأدور شخصية المدرب في تحسين  وآخرون: ،بوفليغة عيسى-57
ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس تخصص مذكرة تخرج  ،صنف أواسط ،في بعض اندية والية جيجل

 .2117-2116،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،علوم تدريب رياضي تنافسي،
ذكرة على أداء العبي كرة القم محامد عالء الدين، زواقي كريم، شاللو بالل: أثر التخطيط الرياضي -58

جامعة ب في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ليسانس،ال تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة
 .2118-2119البويرة، 



 قائمة المراجع 
 

121 
 

تخرج ضمن  ميدات يوسف، مقدم فؤاد: دور شخصية المدرب في تطوير أداء العبي كرة اليد، مذكرة-59
-2119جامعة البويرة، في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بليسانس، متطلبات نيل شهادة ال

2118. 
 :الكتب األجنبية -

60- PRADET Michel: La préparation physique collection entrainment ,INSER, publication,  

Paris,1997. 

 



 

 

 

 

 

 

 قائمة المالحق



االستمارة المستخدمة في الدراسة                                                      10الملحق رقم   

  -جيجل–امعة محمد الصديق بن يحي ج
 جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية واال

 قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 استمارة موجهة لالعبين
في إطار إعداد مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات 

 ياضي. ر تخصص تحضير بدني  ،النشاطات البدنية والرياضية
 تحت عنوان:

  .يكدةقسم شرفي والية سكفريق شباب بودوخة دراسة ميدانية ب
 

 تحية طيبة وبعد، 
يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة، ونرجو منكم اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها بكل صدق 

إجابتكم، ونحيطكم علما أن المعلومات  أمام العبارة التي تناسب( xوأمانة، وما عليكم سوى وضع عالمة )
 ألغراض البحث العلمي.المقدمة من طرفكم ستبقى سرية ولن تستعمل إال 

 تقبلوا منا جزيل الشكر والعرفان مسبقا.            
 

 :إشراف الدكتور                                                    :إعداد الطالبين          
                بلفريطس ياسين  -                                    دريدي صابر                 -
 مشقرون حسا -

                                
 

 
                    

 0100-0101السنة الجامعية:                         

صنف –شخصية المدرب وعالقتها باألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم 
 -أكابر
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 محور البيانات الشخصية:
  السن:-

سنة  52أقل من      
سنة  03إلى  52من      
سنة  03أكثر من      
:المستوى التعليمي-  

 إبتدائي    
 متوسط    
 ثانوي    
 جامعي    
     مدة اإلنخراط في الفريق:-

سنوات 0أقل من   
سنوات فما فوق 0  

        
 المحور األول: لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم:

؟    برته أدت إلى كسب وربح المقابالتهل ترى أن تدخل المدرب بخ-1س  
 نعم       
 ال                                  

إلى ماذا ترجعون األداء الجيد أثناء الحصة التدريبية؟  -5س  
كفاءة المدرب                  
ثقة المدرب بالالعبين        
مستوى الالعبين        

 
هل عصبية المدرب أثناء تدريبك تخفض من أدائك؟-0س  

 نعم                     
 ال       
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؟أداء جيدا أثناء الحصص التدريبيةيقدم هل يقدم المدرب تشجيعا لالعب الذي -4س  
دائما                    
أحيانا                     
نادرا                       
أبدا          

؟ أدائك هل إلقاء المدرب المسؤولية على عاتقك عند انهزام الفريق يخفض من تطور-2س  
نعم                   
ال       
؟ المدرب أن يكون حسب رأيكمجب على كيف ي-6س  

ذو شهادة في الميدان                          
ذو خبرة في الميدان                              
هل تحس بأن المدرب يعطيك معارف جديدة لم تكن تعرفها؟-7س  

 نعم                  
 ال        
؟  هدف الحصةمدرب فعالة لبلوغ هل التمارين التي يقدمها ال-8س  

 نعم                
 ال     
؟  لتدريب لها فائدة خالل المنافساتهل التوجيهات التي يقدمها المدرب أثناء ا-9س  

نعم                
ال                  
   
هل تنعكس شخصية مدربك على أدائك خالل المنافسات؟  -13س  

نعم        
ال             
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لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم؟ :نيالثا المحور  
؟ هل يتم فرض اإلنضباط داخل الفريق-11س  

نعم                   
ال         

؟    التي يصدرها المدرب خالل التدريبهل تتقبل القرارات -15س  
نعم       
ال             
 ؟ األوامرر المدرب لالعبين بتنفيذ كيف تعتبر إجبا-10س

 تقييد الالعب  
 قتل روح المبادرة لدى الالعب 

 مساعدة الالعب في تحقيق النتائج اإليجابية  
           

 هل يشعر المدرب باإلنزعاج عندما ال يحترمه الالعبون؟     -14س
 دائما                  
 أحيانا               
 نادرا                   
   أبدا     

 ؟  يجب القيام به في التدريبكيف ترى تأكيد المدرب على ما -12س
 فرض رأيه                    
 الحد من حريتك       

 
 ؟رب تساعد في نجاح عملية التدريبهل القرارات المفروضة من طرف المد-16س

 نعم                  
 ال                       

على  المباراة يؤثر ا ينبغي عليك فعله أو القيام به من واجبات ومهام أثناءهل لتحديد المدرب م-17س
 ؟ أدائك
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 نعم               
 ال                 
     
 ؟داخل الفريق ماهي الشخصية التي تراها تجعلك منضبطا-18س

 دكتاتورية         
 ديموقراطية       
 وسطية                       

؟ ليك أثناء المنافسة على أكمل وجهقوم بتلبية المهام الموكلة إهل ت-19س  
 

نعم                  ِ              
ال          

؟حالة غيابكم عن الحصص التدريبية كيف يعاملكم المدرب في-53س  
فرض عقوبات تأديبية        
إبعادكم عن الفريق        

 يكون متسامحا     
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 ملخص الدراسة
 كابر االشخصية المدرب وعالقتها باألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم صنف عنوان الدراسة: 

 هل لشخصية المدرب عالقة باألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم؟ التساؤل الرئيسي:

  التساؤالت الفرعية:

 أكابر؟صنف  هل لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم-

 هل لصرامة وانضباط المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر؟-

 لشخصية المدرب عالقة باألداء الرياضي لدى العبي كرة القدم صنف أكابر  ة:الفرضية الرئيسي

 الفرضيات الجزئية:

 لكفاءة وخبرة المدرب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر -

 ب عالقة بأداء العبي كرة القدم صنف أكابر لصرامة وانضباط المدر -

 عتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي تم اال المنهج:

تم و  ،-سكيكدة- العب كرة قدم صنف أكابر ينشطون بفريق شباب بودوخة 42وقد بلع عددها  العينة:
  %011استخدام أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد العينة بنسبة 

والنسبة المئوية وذلك للتحقق  (²وتم االعتماد في الدراسة الحالية على كاف التربيع )كا اإلحصائية:األساليب 
 من صدق أو نفي فروض الدراسة 

 كأداة لجمع البيانات االستمارة تم االعتماد على  األداة المستعملة في الدراسة:

 تم التوصل في الدراسة الحالية إلى أنه: أهم نتائج الدراسة:

 نف القدم صحصائية بين شخصية المدرب واألداء الرياضي لدى العبي كرة توجد عالقة ذات داللة إ
 أكابر 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كفاءة وخبرة المدرب وأداء العبي كرة القدم صنف أكابر 
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين صرامة وانضباط المدرب وأداء العبي كرة القدم صنف أكابر 



 القدم  الشخصية، المدرب الرياضي، األداء الرياضي، كرة الكلمات المفتاحية:

 

Summary of the study 

Title of the study: The character of the coach and its relationship to the athletic 

performance of soccer players. 

Problem of the study: Does coach personality have anything to do with 

footballers’ athletic performance?  

Sub-questions: 

- Does coach competence and experience have to do with footballers performing? 

- Does coach discipline have anything to do with footballers performing? 

The main hypothesis: The character of the coach is related to the athletic 

performance of the soccer players.  

Sub-hypotheses: 

- Coach experience has something to do with footballers performing. 

- Coach discipline has something to do with footballers performing. 

Methodology: the descriptive approach is used. 

Sample: The 24 soccer players active in C R Boudoukha team -skikda-. were 

swallowed up and 100% of all members of the sample were surveyed.  

Study tools: a questionnaire is used as a main tool for collecting data. 

Statistical methods: The current study relied on k² and percentage to verify the 

veracity or negation of the hypotheses of the study. 

Results of the study: we have come up the following results:  

- there is a relationship between coach persenality and the performance of 

footballers. 

- there is a relationship between the compitance and experionce of the coach and 

the performance. 

- there is a relationship between the rigour and discipline of the coach and the 

performance of footballers. 
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