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ى ل  قال تعا

  ْشُكَر ي َأْن َأ ْرَضاُه َربِّ َأْوِزْعِن ِلحًا ت َ َل َصا َليَّ َوَعَلى َواِلَدّي َوَأْن َأْعَم ْمَت َع َأنْ َع
ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك  ْلِني  نَ َوَأْدِخ ِلِحي ي الصَّا َمَتَك الَِّت اآلية  نِْع                                                                                                                                        .91سورة النمل 

عالى و قال  هلل   : ت  من لم يشكر الناس لم يشكر ا
ع ل المتواض عز وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العم اهلل   في البداية نشكر 

ه بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا  نتوج ث فيكما   إنجاز هذا البح
قريب سمى  يشرفناأو من بعيد ، كما  سواء من  ت الشكر و أن نتقدم بأ يرعبارا  التقد

لمشرف ضا إلى األستاذ ا وت محمد ر ة سرب م ه القي صائح بن ل علينا   الذي لم يبخ
أ يفوتنا  لطريق إلتمام هذا البحث ، و ال  مهدت لنا ا لعرفانالتي  كر وا إلى كل  ن نتقدم بجزيل الش

ضية وعمال أساتذة لريا طات البدنية وا ت النشا عهد علوم وتقنيا شور م معة زيان عا لفة  لجا ة الج بوالي
ستنا طوال مدة درا عنا   .على صبرهم م

 
                                                                   



 
 
 

 اهداء 

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني  : قال تعالى

 42:اإلسراءَصِغيرا  

إىل اليت أوصاين هبا املوىل خريا وبرا، إىل اليت محلتين وهنا على وهن، إىل اليت سهرت الليايل ألنام ملئ 

ورعاها يف   اهلل حفظها حلب واحلنان إىل رمز الصفاء والوفاء والعطاء، إىل أمي الغاليةأجفاين إىل منبع ا

 .التنامكل وقت بعينه اليت 

 اخوايل و خااليت؛و  جدي وجديت أطال اهلل يف عمرمها ؛ وأعمامي وعمايت؛ و وايل كل اإلخوة واألخوات

 ايل كل األصدقاءو ؛قارباألهل و وكل األ

                                                           



 
 

 
 
 
 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

َرى اللَّه عََملُكْم َورَُسوله وَاْلُمْؤِمُنونَ  }   { َوق ُْل اِْعَمُلوا فََسَي
 صدق هللا العظيم

إِلهيّ  ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك..وال تطيب اللحظات إال بذكرك ..وال 

إال برؤيتكوال تطيب الجنة ..تطيب اآلخرة إال بعفوك  

"هللا جل جالله"  

الى نبي الرحمة ونور العالمين..ونصح األمة ..الى من بلغ الرسالة وأدى األمانة  

"سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم"  

الى بسمة الحياة ..الى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني..الى مالكي في الحياة

 والوجود الى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الى اغلى الحبايب 

"امي الحبيبة"  

الى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء الى ينابيع الصدق الصافي الى من معهم 

م في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت الى من كانوا معي على طريق وبرفقته.سعدت

 النجاح والخير  

"االخوة واألخوات"  
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مقدمة العامهال  
 

 :مقدمة 

تعد الرياضة منذ العصور القدمية عنصر جد فعال يف احلياة االجتماعية  لبناء جسم سليم ومبرور الزمن تطورت     
 .وأغراض يف ممارستها وأصبح هلا قوانني وأماكن خمصصة

من حيث أصبح للرياضة يف عصرنا هذا عدة أنواع ختتلف هذه األنواع من نوع آلخر يف حيث األمهية والغرض 
 .ممارستها، وتتم ممارستها وفق شروط وقواعد وضعت من أجل التحكم فيها

ويعترب التخطيط أحد العناصر اليت تتحكم يف املمارسـة الرياضيـة، إذ أصبـح يف اآلونة األخري حمل اهتمـام املختصني 
يقي الذي ميكن من خالله األداء الفعلي أثناء املنافسات و املؤشر احلقو هو .يف التدريب و التسيري الرياضيني

التعرف على املستويات املختلفة سواء ا كانت مرتفعة أو منخفضة، كما يعين به التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل 
معوقات التنفيذ والعمل  ةلتحقيق هدف مطلوب حتقيقه يف اجملال الرياضي و االستعداد بعناصر العمل ومواجه

 .ام مبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت املناسبعلى تذليلها يف إطار زمين حمدد والقي

ومن هنا كانت االنطالقة لدراسة هذا املوضوع و التعرف على التخطيط الرياضي يف كرة اليد و تأثريه على الرفع 
من مستوى أداء املهارات، واقتصرت دراستنا على فئة األشبال كون هذه الفئة ذات ميزة مقارنة بالفئات األخرى 

زة تكمن يف أن فئة األشبال هي فئة ميكن فيها للطفل التحكم يف احلركات وتعلمها بأسهل ما ميكن وهذه املي
 .حيث تعد هذه املرحلة هي املرحلة احلساسة يف حياة اإلنسان من ناحية التعلم واكتســاب املعلومات
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 :اإلشكاليـــة  -1

د الرياضي يف كرة .تعترب كرة اليد من إحدى الرياضات اليت هلا وزهنا على الساحة العاملية واحمللية      لذا فان اعدا
حىت يتمكن من كسب االسس الفنية والبدنية اليت .اليد يتأسس على تبادل املعلومات بني املدرب والالعب

 تساهم يف االرتقاء مبستواه

املنافسة الرياضية تعترب عامال هاما وضروري ألي نشاط رياضي وخاصة كرة اليد اذ يتطلب ضرورة استخدام والن 
 .الفرد ألقصى قدراته البدنية والنفسية 

وهذا االخري ال ميكن التحكم فيه عشوائيا بل ال بد .ومما ال شك فيه ان النتيجة اجليدة تأيت بعد جهد معني كبري 
ومنه .ومبعىن اخر نقول ان العمل املدروس واجليد ال ينتج عنه إال اهلدف اجليد .ت مسبقة له من ختطيط وحسابا

 .فان االداء الرياضي اجليد ال بد له من ختطيط علمي مدروس ومسبق يعمل به املدرب

ريا مباشرا يف و يف كرة اليد يلعب األداء املهاري دورا كبريا يف حتقيق النتائج االجيابية لصاحل الفريق،كما يؤثر تأث
عملية إتقان وجناح طريقة لعب الفريق، مما يؤدي إىل إرباك اخلصم وقهر قدرته على أداء املبارة على الوجه األحسن 

 .وبالتايل الفوز عليه بكل بساطة

بد هلا ، وعملية اإلعداد هذه الةو تعترب عملية اإلعداد املهاري يف كرة اليد من القواعد الرئيسية يف العملية التدريبي
 .من طرق ووسائل مدروسة يتم التخطيط هلا مسبقا من طرف اهليئة املشرفة على الفريق

التنبؤ إىل أبعد مدى جبميع ردود األفعال وأخذها )) فالتخطيط جيعلنا نتنبأ باألشياء اليت حتدث يف املستقبل، فهو
 . (1)((نفيذ يف االعتبار سلفا بطريقة منسقة وباالختيار بني مناهج بديلة قابلة للت

التخطيط بأنه عبارة عن عملية التوقع الفكري لنشاط يرغب الفرد يف أدائه، وهو يعترب كمشروع )) وهو كذلك
 .(2)((لشكل وحمتويات وشروط عملية التدريب هذا املشروع يتم تطويره وحتسينه

                                                                 
 . 201،209،ص 2891، مكتبة االجنلو املصرية،القاهرةالتخطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالته :د حممود موسىـحمم2،1
  . 11، ص 2819، املعهد القومي للتخطيط ، القاهرة ، مصر ، والنتابعةالتخطيط : علي السلمي  3
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إن التنبؤ يف جمال الرتبية ))والرياضيةعلى التنبؤ والتخطيط لتطوير الرتبية البدنية "  Kockooshken "ويقول 
البدنية و الرياضية هو تنبؤ مدروس للتغيري يف تطوير االجتاه الرئيسي و النتائج وهذا التطوير يتم  على أساس 

 . (3)((اإلمكانيات املوضوعة واملتوفرة

 .استنا على فئة املراهقنيومن كل هذا أردنا ربط عملية التخطيط العام باجلانب الرياضي يف كرة اليد، وخصصنا در 

 :وأثار فضولنا يف دراستنا هذه التساؤالت التالية

 :التساؤل العام

 ؟( سنة 11-11)هل يؤثر التخطيط الرياضي على حتسني أداء العيب كرة اليد أشبال 

 :التساؤالت الجزئية

 هل الوقت عامل رئيسي جيب اختاذه بعني االعتبار يف عملية التخطيط الرياضي؟ 

 من أنواع التخطيط يعتمد عليه كثريا للرفع من األداء الرياضي يف كرة اليـــد؟ أي نوع 

 هل تؤثر الظروف املادية والبشرية على عملية التخطيط الرياضي يف كرة اليــد؟ 

 :ات ـــالفرضي -2

 :الفرضية العامة 

 كرة اليــد يف  ( سنة 11-11)للتخطيط الرياضي أثر فعال يف حتسني األداء الرياضي للمراهقني. 

 :الجزئية  اتالفرضي

 للتخطيط الرياضي أثر فعال يف حتسني األداء اخلططي للمراهقني يف كرة اليــد. 
  للتخطيط الرياضي أثر فعال يف حتسني األداء املهاري للمراهقني يف كرة اليــد. 
  للتخطيط الرياضي أثر فعال يف حتسني األداء البدين للمراهقني يف كرة اليــد. 
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 :أهميــة الدراســة -3 

سلط الضوء على واقع إذ يموضوع البحث حيمل يف أعماقه الكثري من الدالئل واملؤشرات اليت تربز أمهيته  إن   
 :فيما يلي تهعبارة عن دراسة تطبيقية تتجلى أمهي ،و هوالرياضي لدى املراهقني التخطيط

  للوصول إىل األداء اجليد لدى ممارسي كرة اليد معرفة قيمة وأمهية التخطيط ودوره كطريقة حديثة
 .للمراهقني

  التعرف على أجنع الطرق واألساليب احلديثة للتخطيط اليت تساعد على رفع مستوى أداء املهارات
 .األساسية يف كرة اليد 

 إثراء املكتبة العلمية والزيادة يف الرصيد العلمي للمدربني بصفة خاصة. 

 :أهـداف الدراســة -4

 :الهدف الرئيسي 

 .كطريقة حديثة لتعلم  األداء املهاري يف كرة اليد لدى املراهقنيالرياضي  حماولة إبراز أمهية دور التخطيط 

 :األهداف الجزئية  

حديثة تساعد يف تنمية املهارات األساسية  تدريبيةداء الرياضي كطريقة األ التخطيط يف حتسني  دراسة اثر   
الصقل الذي مييز الطفل باستعدادات مهارية قابلة للنمو و (   سنة11-11)ساسخصوصا يف هذا السن احل

 .التطورو 

 معرفة الوسائل والطرق اليت ترفع من اجلانب البدين ملمارسي كرة اليد لدى املراهقني. 
 إجياد احلل املناسب ملشكلة ضعف األداء املهاري يف كرة اليد لدى املراهقني. 
 عتبار اجلانب اخلططي لدى املراهقنيمعرفة كيفية األخذ بعني اال. 
 ةدراسة املمارسة الفعلية لطريقة كرة اليد أثناء احلصص التدريبي. 
 إعطاء اقرتاحات ميدانية لتعميم واستعمال التخطيط يف التدريب كمنهج علمي يف احلصص التدريبية. 
  جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرياضي 
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 :اختيـار الموضـوعأسبـاب  - 5

 :إن اختيارنا هلذا املوضوع راجع لألسباب التالية

 فئة األصاغر و األشبال هي مستقبل الكرة اجلزائرية. 
 ضعف مستوى البطولة اجلزائرية عند األكابر وهذا راجع إىل الطرق التدريبية املستعملة لدى املراهقني. 
  الالعبني البالغني مما حيتم علينا إجياد أنسب احللولإن املراهقني يكتسبون طبعا خاصا، فهم خيتلفون عن 

 .البديلة
 حماولة التعرف على دور التخطيط كطريقة حديثة لتعلم مهارات األداء الرياضي. 
 عدم مشولية ودقة النتائج احملصل عليها من الدراسات السابقة. 

 تحديـد المفاهيـم والمصطلحـات -6

اللعبة اليت حيبها األطفال واليت جتري يف مساحات حمدودة وبعدد معني من كرة اليد هي تلك ) :(1)كرة اليد    
 (.الالعبني

 هي لعبة مجاعية تلعب وفق قوانني وحتتاج اىل ملعب خاص هبا وكرة باإلضافة اىل عدد معني من الالعبني:اجرائيا
 . وقت معنييف

ير ، تثبيت ،استخدام واحتفاظ باملهارات التعلم احلركي يف الرياضة هو اكتساب ، تطو ) :(2)التعلم الحركي   
 (.احلركية ،الذي يرتبط بالتطوير مع اكتساب اخلصائص السلوكية

 هو التنسيق بني احلركات وتطويرها اىل االحسن بالعمل املتواصل :إجرائيا

ـــارات األساســـية    ء يســـتلزم املهــارات األساســـية يف كــرة اليـــد هـــي عبــارة عـــن نــوع معـــني مــن العمـــل واألدا: )(3)المه
 (. استخدام العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص

  املساعدة يف رفع املستوى  هي التقنيات:اجرائيا
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 : (4)األداء الحركي 

ميثـل األاــاط احلركيــة سلسـلة مــن حركــات اجلهــاز اهليكلـي ذات مواصــفات خاصــة وهلــا مفـردات معروفــة مــن حيــث  " 
 .  (املشي، اجلري، الوثب، الرمي)احليز املكاين الذي تؤدي فيه الشكل الذي تؤدى عليه ومن أمثلة األااط احلركية

بربلــني، وهلــذا تعتــرب جديـــدة يف  1877عــام ل يعــود هــذه اللعبــةهــو كــل العمليــات الــيت تقــام غــري الســكون  :إجرائيــا
مــن حيــث تعلمهــا والتقــدم فيهــا  ةالعـا  كلــه، وبــالرغم مــن حداثــة عمرهــا فقــد أخــذت هـذه اللعبــة يف االنتشــار بســرع

وقانوهنـــا املبســـط، باإلضـــافة إىل فائـــدما الشـــاملة جلميـــع أجـــزاء اجلســــم نتيجـــة مـــا حتملـــه منافســـاما مـــن ســـرعة وكفــــاح 
 3.( املهامجني واملدافعنيمستمر بني

 .نظامها التعليمي ية والثانوية يفهي املرحلة املتوسطة بني الطفولة والرشد، وهي تقابل املرحلتني اإلعداد: المراهقــة

 :ةـة والمرتبطـات السابقـالدراس -7

بعـــد اجتهادنـــا يف البحــــث عـــن الدراســـات الســــابقة   نتحصـــل علـــى أي دراســــة مشـــاهبة  امـــا لدراســــتنا، بـــل وجــــدنا 
 : مايلى 

  أمهيـــة التخطـــيط يف التـــدريب يف  ":مــذكرة ختـــرج مـــتم بدراســـة التخطـــيط يف التـــدريب الرياضـــي وكـــان عنواهنـــا كـــا يت

 . ميدان كرة القدم 

 . "دراسة ميدانيـة لواليـة تيزي وزو  -أمهية التخطيط يف التدريب يف ميدان كرة القدم " :عنوان الدراسة 

 .مذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة اللسانس يف الرتبية البدنية والرياضية  :نوع الدراسة 

 . لعمايل مسيـر* . لعموشي شعبان * .  بوثلجة مسعود *  :من إعداد الطلبة 

 (.مدايل إبراهي)،جامعة اجلزائر 0222/0221املوسم اجلامعي :الدفعة 

                                                                 
 .22، ص 2881، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر ،  كرة اليد الحديثة: ياسر حممـد حسن دبور  2
 . 331، ص 2881، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، علم النفس الرياضي :حممـد حسن عالوي1
 .232، ص7891مديرية دار الكتب، املوصل  ،نصيفلي الحركي، ترجمة عالتعلم . كورت ماينل3
 20، ص 2883، دار الفكر العريب،الميكانيكا الحيوية األسس النظرية التطبيقية :طلحة حسني حسام الدين  1
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 ما األمهية اليت يوليها التخطيط يف التدريب يف ميدان كرة القدم ؟ :إشكالية البحث

 :الفرضيات المقترحة 

  التخطيط يف التدريب له أمهية كبرية يف ميدان كرة القدم. 
  مستوى أداء العيب كرة القدم التحكم األمثل يف ختطيط الربنامج التدرييب يرفع من. 

 :الوسائل المستعملة للدراسة 

وذلـك لكــون املوضــوع املطـروح يعتمــد علــى أراء .اتبـع يف هــذه الدراسـة املــنهج الوصــفي باسـتعمال طريقــة االســتبيان   
 .، حيث أُستعملت استمارتني هلذا الغرض املدربني وكذا الالعبني

 :في البحثالنتائج المتحصل عليها 

 :ص الباحث من خالل هذه املذكرة إىل عدة نتائج نذكر منها مايلي خل  

  التخطيط يف التدريب حيسن من مردود أندية كرة القدم. 
  التحكم يف التخطيط يف التدريب حيسن من عمل املدرب عند القيام بعمله التدرييب. 

  ميكن لالعب حتسني أداءه من خالل التخطيط يف التدريب. 
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 :تمهيد 
إن التخطيط    ديذ تا يش ط يدمي ويذي   ليط   لطيذ الاصي، اقددتي،ر معيذ  طيذك ءيا  طيذك تويدت ا ط يدن   ذلييذ      

ويييذكإل ا ط ييييدن خطيييح التخطييييط  دطن يييد  طييييذك ا ط يييدن ءييييم ء،دطيييل الاطيييي،إل  ال ، ييي إل  إ  ء،دطييييل ال يييطذوطل ا يييي،إل  اليييي  
ذكك اق،امي  اقت ي إل م ييم   ل اةططايل انييتخذان ا ط يدن  يي    صذطي  ءدايد العييذكا  الدعططيل ل،ط ييدنر مدنيتطد   ن  يي

اةدتيطل   اد ييل طا ييش ءييم اوختييذات   عيياد  و امدييش الاطذلذلطيل  ك اد ييش النا ييطلر مصط ييد  او    ا ييش وط ييد  طيي  
ذ لالطتايد  ويذاكو ياطديل  النييدلطل  مايت  نيدك   طييل طايذت إ   طيل   ي،   التخطييط    التيذك ل ال، د يح  ع يي

ايش التنايإ إ   ادييذ ءيذ  ر طييا كو و اأمديدل    يي  د   اوختايدك نييطاد اط، عيل ءن ييعل  ادو تطيدك ايي  ءنيد   اذ طييل 
 . وداطل لطتناط 

  ع ييذ ايييدلتخطط    التييذك ل ال، د يييح  ييذ اأوات الادطيييح  هنييدت اقندم يييد    ييذ اقإعييي، ا عطعييح الييي    صييم ءيييم  
طايييل نيييذات ا ودطيي  ء، اديييل    ءنخاايييل  دتيييل إتا العطيييد    وطدنيييد  خط طيييل  اللييش التدييي،  خطيييا اق يييتذ د  اقخت
  وطيد  دميا ا  يت ا ،ويح   وانيش ءيم يي،  اقيذكا    يدخذ ودي ا    ذ يذ ل لك  صم  ن  صيذن و ك التخطيط  

وات ذكا    ختطييط  ميياا  ا خيييذاو لطناييذ  ايييدأليييك  ميي  ءإعيي،ا    ءديييذو    ييتد طاد اقيييت دمييدن التييذك اد    
 . نا    اأوات ال، د حخ ططل اأوات ال حطح اقخط    اقال، د ح إ   خطا اق تذ د   ءد خيذن 
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 :ماهية التخطيط -1
 ييذ إهاييد  لاصي،إل ءييد ادل،نييا ر  الصتدايل  لدطاييد  يذل خطييا وولييل  دءيل خطييا ءد ع ييذ   ( اقدي  الط ييذ  لطتخطيط    

 (1)(خنذءد  صذن  ا حل خطا الذكق ماح ءد ال   دءال   ال  م  الدص  ال ذكإل    ال،نا  الاص،إل
 :التخطط    نذخ  لألنادب التدلطل  ف دذو   ددك  :اقد  اوتطالدح لطتخطط  

 التد، ف اد تال  الااإل التدكخيطل   تال ا. 
  اأ ذا  اد تال  اجملت دد   ا تال. 

  ال اأند  ا  ذ ذلذلح   الذ ل اقتخط ا تال. 

  اقدين اد تال  طذ   ءطذان التخطط   ءطذاطش  خ ططد  الن دمي  ا تال. 

  طاطدهتا ا  ذ ذلذلطل  الاص، ل خت ص الاددد   اقذكا   ا تال  . 

  التخطط   ذ  نطذب  ت اق صال.  

   التخطط   ذ جم ذ  التذاا  اقنظ ل لطت ا. 

 : (2)التخطط  إ  ف  ،لا  اد م  ددك  
    ذا ت الد ططد   ا ل،اتا  ال   تططااد التخطط  دذو. 
  ناط      نذ  ءذا ت التخطط   اناا طمطد . 

   اولت يييدخح عييصال ءيييم  عييصدل التدايي   اختاييدك منطيييد معيي  ر  إنييد  صيييم   نييطذبو  دتييا التخطييط
  . اووت دو ل  اولت دخطل طذخد ءم  طذا  ا واكإل 

 :ين التدلطل ل لك معذ اخت  ء ططح التخطط  اقدد
  جم ذخل ءم الااا  الال ءل لطد ت   اق تعات. 
  نطذب  نظطا لد ططل التن طل . 

  خ ططل لتحعط    ذا  ء تعاططل. 

  اقذاكو اقتددل خطا اونتخذاءد     اقتططاد لتذ  ا  نططل. 

  ندنت اقندنال لتناط  اق ، خد  خ ططل ا تطدك الذ. 
 
 

                                                 
 .501رص 5891ر ءصتال اوجنطذ اق ، لرالعد ،إلالتخطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالته: ذ حم ذو ءذنايحم - 1
رص 5881-5881ركندلل ءدل ت رءداذ التخطط رلدءدل العد ،إلرالتخطيط المالي في إطار التخطيط الشامل: اذ خاذ الد    ال ،ود    -2

15 . 
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 :د ل جمدل اونتخذانر   صم  د، اش د ل ءد طح  ددك ف التخطط  ختتطف : تعاريف التخطيط -2
 : تعريف التخطيط وفقا للتخطيط المركز ي الشامل-2-1
ممييد  دييين  راأخاييدتإطيش الد ططييل اليي   صيم  نظييطا  طييا جميدو  التن طييل ا ،وطييل ر    ييتط ن  ،ااطيد   ن ييطعد ايي   طيا )

ر جملت ييا نييذ   ن ييذ ا يييذكإل ءنظ ييل  ء يياعل  الو ييا نيي،خل ممصنيييل مشطييش خطييا ططييدق خييدن  عييدءت ءيييم التلوييذ ءييم ا
حبطييمي  صييم ال ييطط،إل خططاييد ر  تلييك إئدءييد لطنتييدن  .  تلييك ادلتا يي، اييدقذاو اقذلييذوإل  اييلودذال  الظيي،   ال ييدنذإل 

 .(1)(اق تاذمل ءم اةطل
 :التخطيط من كونه تخطيطا جزئيا  تعريف -2-2
طيذ  ءيم ال يطذك الي   خيايا إ  ):  الطيش مطدي،  التخطيط    اليذ ل ال، ادلطيل ف ديدك  ينط ذو   ا النيذ  ءيم     

  .(2)( عذ ،  ا  لطتذودد  اق تعاططل
  اوختايدك نييطاد اط، عييل ءن ييعل     يي  د اأمدييدلالتناييإ إ   ادييذ ءييذ  ر طيا كو و  ) :  دي،  التخطييط  خطييا  طيش 

  .(3)( ادو تطدك ا  ءند   اذ طل وداطل لطتناط 
 : للتخصصتعريف التخطيط وفقا  -2-3
 اأمايييتال ييات   ا تطيييدك  عيييذ ، اقييذاكو  اأط ييطل    اأخ ييدل ذ يييذ  التخطيييط   ييذ): ءييم  لاييل طظييي، ا واك يي      

 .  (4)(ونتخذاءاد ءم الت  عط    ذا  ءدطنل
اقندم يييد ر   ييذ اقإعييي،  العطييد  الادطيييح  هنييدت الطيييشال، د ييح  اأوات ديي،  التخطيييط    : ) ءييم  لايييل طظيي، اقيييذكا  

مت  إتاا عطعييح اليي    صيييم ءييم  الليييش التديي،  خطيييا اق ييتذ د  اقختطاييل نيييذات ودطيي  ء، اديييل    ءنخااييل ر دتيييل 
العطييد     ييذت وطدنيييد  خ ططييل ر ايي لك  صيييم  ن  صييذن و ك التخطييط    وطيييد  دمييا الد ييت ا ،ويييح   وانييش ءيييم 

لتييذك اد ر  تليك  ميي  ءإعيي،ا     ءديذو    ييتد طاد اقييذكا    يي،  اقييذكا  نط يدخذ وديي ا    ذ ييذ  دميدن ا
ال ييحطح اقخطيي   اق يينا   اأواتخ ططيل  ن ءييد خيييذاق يتذ د   إ ال، د ييح  اييدأواتلطنايذ   ا خييذاوختطيط  ميياا  

 .(5)(، د حال اأوات  
  :  حلطتخطط ر  صم  ن ط تخطص ءم التددك ف ال داعل ال  د  اق اول 

                                                 
ةا: عدكل اتطاد تا 5ر1،4   . 45،71،15رص5888رواك اقددك رالعد ،إل4إادخطت تا  خاذ اهللرمي:ر ، للتخطيط والتنمي

 
 .501ء،لا ندا رص :ذ حم ذو ءذنايحم   7
 
  .51رص5819راقداذ العذءح لطتخطط ر العد ،إلالتخطيط والمتابعة :خطح نط ح1
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 طذب  ءنا  لطد ت الد طح اقنظا  ت دت  ن. 

  ع  ء تعاال    ذ  تا م   ا . 

  اقت  ا  اأ  د طظ،إل ء تعاططل لطتناإ ود نطصذن خططش . 

  اقتددل   ا ءصدططد لط ذاكو  اأءدتاونت الل. 

 

 : (1)مفهوم التخطيط في المجال الرياضي -3
اق يتعات لتحعطيي   يذ  ءططيذب  عطعييش   اجمليدل ال، د ييح    التخطيط    اجمليدل ال، د ييح  ديين التنايإ وييد نيطصذن  

 ءيييين حمييذو  العطيييدن وتدادييل ودميييل  إيييدكءدذويييد  التناطيي   الد يييت خطييا  ييي لططاد    ل ءذالايياونييتدذاو ادندتيي، الد يييت 
 .اجلذاطل   التذوط  اقندنل

 .(2)(لش نطصذن خططش اق تعات  اونتدذاو التناإ ءد): التخطط  الطش Fayolو د  د،  
 .(3)(هلد لالتناط  التناإ ادود اث اق تعاططل اندت خطا التذودد   خ ت الااء  ) :الطش  Hodgetts خ،مش 

 : (4)مبادئ التخطيط -4
 :واذ لطتخطط  لطصذن جمذ   ن  طت ن ادقادوئ التدلطل  ال    صت ا يدك الاص،  قم  عذن اد ططل التخطط  

 انت ييييي،ا   ي، عييييل التناييييإ     يييييا اقدطذءييييد    طططاييييد  اونيييييتادوإل ءناييييد     ن  دت ييييذ الط، عييييل الد ططيييييل 
 .اق تعات 

  يدوتنيد   التناييإ خطييا الاوطي  خطييا اهليذ  اقيي،او  عطعيش   يي ا  ديين خنييذءد نطيي  ل يف  ييل  ن طذليش ودمييل
دهلييذ  الييي   اجلدطاطييل الييي  و  ييإه،  ليييط  هلييد تيييطل ا ايييدأءذكتلييك ال ييف حتيييذ   عطعييش  خيييذن اوط يي دل 

 .نط  لش 

  اقتدطعييييييل   اأنيييييدلطل الذنيييييدنت  اأط يييييطلمشذلطيييييل التخطيييييط    ديييييين  طيييييش  يييييل  ن   يييييي ت التخطيييييط  ودميييييل       
    .الا، ك ل لتحعط  ال د ل    اهلذ   ا ءصدططد ادهلذ  ال   نط  لش   ن طذم، ودمل 

 طي   خييذن اهليذ  ا يصت مديدلر    طيح  مدخططل  واد ل التخطيط     ي ا  ديين  ن  صيذن التخطيط  ويداال لطتطا
 .الا، ك ل لتحعط  ال د ل  اهلذ   ا ءصدططد    اأندلطل الذندنت    اأط طلودمل 

    ء، طيل التخطيط    يي ا  ديين  ن  صيذن الت ييذك اق يتعاطح تا  يطييد   انيدل  صيم التحيي،ك  الهليد ا يياذلل
 .ءذالال الت  ا  اق تعاططل 

 .الت   اق تعاطح  إءصدططلءتحم، و   تذخل  إيدك  د ، لطتخطط    حمت طل  لط اذانتءم  الل 
                                                 

 . 77رص 41رص5888و  الصتل لطن ،ر العد ،إلرء،    الطادل اورالتطبيقات اإلدارية الرياضية :ءا  إا،ا طا ادو  7ر4ر5
 . 51ء،لا ندا  ر ص : خطح ال ط ح  1
 . 558ء،لا ندا  ر ص : ذ حم ذو ءذنا يحم  1
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 : (1)أهمية ومزايا التخطيط -5
ءا ويييل  اأءيييذكالتخطييط   يييذ الييي    ،نييا تيييذكإل الد يييت   عييي  اجملييدو   طيييذو ء يييدك ر  ايييذ ن التخطييط    ييياح 

 :اهلدو ر  ءم   ا ء ا د التخطط   لطعذك    الد ت الد ذانح ال  
 

  لصيييح  اأ ييذا ر  ويي لك  ذ ييح اأخ يييدلخنييذ  ناطيي   اأميي،اوالط، يي  اليي    ييل  ن   يييطصش  طييا  ذ ييح 
 .  ات  عطعاد 

  الظييييييي، الييييييال ن انييييييتخذاءاد و ييييييد  طذخييييييدر  ايييييي لك  صييييييم اونييييييتدذاو لصييييييت  ايييييي  ءعييييييذءد  طييييييا اقييييييذاكو     
 . اودت دو  

  اونتع،اك  ادأءدنال دذك   دخذ خطا التخطص ءم اق دوت  الد ت خطا  ادو  دذ هاد ممد    ذ . 

  اقذاكو   اأءذال صم اذانطتش التناإ ادودتطدلد  الادطذإل ءم دطمي الد دل . 

 :التخطيط الرياضي -6
طظييي،ا أن التخطيييط  عييي   تايييا   عييي  اجمليييدو   يييي دطد لتحعطييي  اهليييذ     ييي ا اجمليييدل ر ميييدن الذنيييططل اقدطييييا      

 .وطد  ال، د ل    دلاطل الذ ل اقتعذءل ك د طد    اآلناقنا  ال دنا   اق تخذن 
  .مدلتخطط  ال    تد،  لط  تعات  دت ذ خطا التناإ الد طح ال    ذخ ش اةاا  اقد طل   اجملدل اقخط  لش

ء تخط يييد اط، عييل خط طيييل اةييياا     اييدلييي ا  دت ييذ اجمليييدل ال، د ييح خطيييا  ييي ا  ا ءصدططيييد اقتيييدن ءييم  إ  اد  ييدمل
اقذليييذوإل   ا د يييي،  اد ءصدططييييد ال ءيييم اقد ييييح   اقذخ يييل ادلنتييييد، اقتح يييت خططاييييدر  الييي  طييييد ل  طذ ، يييد اقصت ييي

 .  اقتذوا د  هل ءا اونتدذاو هل ا اق تعات اعذك اق تطد     ذ ش حمد لل جمدحتل اق تعات اصت 
إن التناييإ   جمييدل الااطيييل )، د ييطلخطييا التناييإ  التخطييط  لتطييذ ، الااطيييل الاذططييل  ال   Kockooshken  عييذل 

الاذططييل   ال، د يييطل  يييذ  نايييإ ءيييذك   لطت طيي     طيييذ ، اوئيييد  ال،نط يييح   النتيييدن    يي ا التطيييذ ،  يييتا  خطيييا  نيييد  
 . (2)(اقذ ذخل  اقتذم،إل ا ءصدططد 

ادوئد ييييد   اأط ييييطل  التنايييإ و  دتييييا معييي  و يييي،مي   يل لطتخطييييط  اقديييديل  لصنييييش   اييييد  اديييذ ءييييم  نيييي   نظيييطا 
الاذططييييل ال،نط يييطل  ،ويييل الااطيييل الاذططيييل  ال، د يييطلر   تدطييي   طيييذ ، ا ،ويييل ال، د يييطل   جميييدو  التنايييإ   حميييط  الااطيييل 

 : (3) طح و د  ال،نط طل ال، د طل  معد هل   اوئد د  
  اقختطال قختطف ء تذ د  ا ،ول ال، د طل  ا واك ل   ا وطط طلالنذادح. 

                                                 
 
 .44ء،لا ندا رص :خطح ال ط ا 2
الن ،ر دت لذططد الطادخل   رواك الذم4اجل ت الددينرالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية :إا،ا طا حم ذو خاذ اقع ذو   د م  اذ ال دمدح 3

 .501رص4007رء ،راونصنذك ل
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 لد طييح التطذ ، ا. 

  اقتططاد  الال ءل قختطف اقن آ  ال، د طل  اأو ا . 

  (.اخل...و،إل الطذرو،إل الطدن،إل)اقتخ  ل   وت جمدل ا يدكا 

  لألم،او طذ ، العذكإل الاذططل . 

 (.وطدنطل  كودن) طذ ، ء تذ  اقادكا  ال، د طل  اقنم ا  ال،و طل 

 ل  طذ ، التنظطا   الااطل الاذططل  ال، د ط. 

 لييذو العييذك الصييد  ءييم اقدطذءييد  ءييم   يييا  يي، ك د  التناييإ   التخطييط  معيي  راييت   اييد  تططييل  ديييذإل   و  دتييا
 . ن ط      اقدطذءد  

 :أهم نواحي التخطيط لتطوير الحركة الرياضية  -7
  كما إ عد  ء تذ  الااطل الاذططل  ال، د طل. 

  كما اق تذ  الاذين  ال حح لط  دك. 

 (.الاذططلرالتصتطصطل)كا  اقادك ل ءم وت اجلذاطلكما العذ 

 (.حمططلرلاذ لرودك لرو لطل)كما ء تذ  اوجند ا  ال، د طل لتحططا  كودن وطدنطل 

  (.اأ القرالدالود  اولت دخطل)او ت دن ادلذ ك الااذ  لط  دكن 

 
 : (1)عناصر التخطيط الجيد -8

  طذا  التذك ل  ذ ذ  ط ل . 

 ت م،و  إخطدنش وت ءد نذمي اش  ذ ذ  الاد  و. 

   ال ءين لط ،ادت اقختطال  ذ ذ التذوط. 

 ذ ذ اأ ذا  اق،او  عطعاد . 

طتديدك      يذا   طيل التييذك ل ءيا ءطيذل  ددليد  اق دكنيي  ال لاي دن خدءيت جنيدن التخطيط  ال، د ييح  نا يح  ل
اوك اييييد  ادق ييييتذ  ل ال، د ييييطل   ذ  إ   صييييذ م ال خ ييييط ك اييييدهتا  خططييييش  لييييل   ييييا ختطييييط  ك د ييييح خ طييييح  ايييي

الدط طيل ا ذ ديل   ذ ييذ   اوطت ييدكا ر  تليك ءيم  يالل انيدت  طييل ياعيد لألني ال، د يح   عطي  اوجنيد ا  اقططذايل 
 .  ا  الاد  التذك ل ال، د حر  تلك و، طل اةطل اقعذءل  اوك ادمي ادلتعذي 

 :تعريف التخطيط للتدريب الرياضي  -9
خطيا كميا اق يتذ  ال، د ييحر اهلدوميل لاي دن الد يت  اأني ادلن يال لد ططيد  التيذك ل ال، د يح ءيم   دتيا التخطيط 

مدلذتذل إ  اق تذ د  ال، د طل الددلطيل و يلع خ يذانطد ايت ءيم  يالل التخطيط  لطتيذك ل اقينظا لاياإل يذ طيلر   ي ا 
                                                 

 .14رص5888رء،و  الصتدب لطن ،رالعد ،إل5الطادل او  رمقدمة في اإلدارة الرياضية :يطحل د دن خطح   خذلش خط ا ءط، 1
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التخطييط  هلي   الد ططييل ر  يل او  ااييا ان التخطيط   يي، ا  وان يد اييدلااا  ادل ييل لطيذ ك اليي    طدايش   مهطيلءيد دطح 
 التا ييططل الذالايد   اأ يذا  التخطيط  لاياا  و ي إل اقييذ   الي   صيم مطايد  ذ يذ الاي، ك الطذ طيلرات اطيش ءيم 

 .لصت ء،دطل
ح لعطيد  الاطذليل الييذ يل  و  الدن يي، اهليدن   التخطيط  ال، د ي اأندنيح  ديذ التخطيط  لطتيذك ل ال، د يح الذاليل 

خ ططييل التخطييط  ال، د يييح وصييت   يي ت ويييت   ن إتاق ييدخذإل   التخطييط  ال، د يييح  اأ ييي،  صييم ئد ييت الدندتيي، 
  . ذ التخطط  لطتذك ل ال، د ح  مهاد    الدندت، لصم 

  يييذ  دتييييا   ر وانييييشخايييدكإل خييييم خ ططيييل التذويييا الاصيييي،  لن يييدمي  ، ييييل الاييي،و    الطييييش التخطيييط )( ماااااتيف)  دييي،  
 .(1)(و  ،   ل صت  حمتذ د   ع، مي خ ططل التذك ل   ا اق ،    تا  طذ ،     طنش

 :  ح  طذا تخطط  ال، د ح هالهل لط :الرياضي التخطيط أنواع -50  
  ختطط  يذ ت اقذ. 
 طط  و   اقذ خت. 
 دك اجلتخطط  ال 

 

 :(2)المدىتخطيط طويل  -أ
 وييذ  رالي     يا ألطيش مط يد  ت يت انذخطيل اق دكني   ال ي،  لصيم  ريذ طيل  يتا ل ينذا  عدخيذإلالتخطيط  و   ي ا 

  وييييذ  األديييدباطيييذو  الديييدري   ودييي  ءيييم   قاطيييل   نييينذا    يييح الاييياإل اييي  اليييذ كا  اأ( 01) صيييذن  ييي   اقيييذإل 
  يل راألددبدي  ننتدن ودلااإل اي  اطذليل   كايد ءيدال    ويذ  صيذن ل ينل  اديذإل   يح الاياإل اي  اطذليل الديدري   ا

ا  ييدلش اد ططييل  ذ  ييا اةطيييل التذك اطييل خطييا و كإل  ذك اطييل  ادييذإل وايي إل ر يي   اليييذ كإل  اقييذ  ن  ،اخييح التخطييط  يذ ييت 
. ا خيذاو  التحاي  اجلطيذ لط  دكنيي  ءيم ويت النييذادح *:ر   ييل  ن   ي ت الاياا  اليدالث   ييحديذإل عياذكلئيذو 
ت يدب الدعييل ليذ  اق دكني    ويي،إل العيذنر  وي لك  هنييدت اقندم يل  تلييك او ت يدن اصيت تيي  إل  واي إل ءيم  لييت او *

اجلذاطيييل نييذات الاذططيييل    اقادك ييل    التصتطصطيييلر   ويي لك   اق،دطيييل اوطتعدلطييل الييي   طييح عد يييل اتعييذي وييت ءيييد خيييص 
 .ر   ت دت   ال،ادل الن طل    او داطل(ءذنا اقندم د )اقذنا ال، د ح 

 :ر المدى تخطيط قصي -ب
  يذ التخطييط  الي    ييتا   مدتييت و ي   حمييذور ماييح خ ططيل التييذك ل ال، د يح  ييتا التخطييط  الع ي  اقييذ  لايياإل 

ذن ءالن يد ق دكنييح  طي ن  ن  صيك لقيذ  خطيا ءاييذ  التحذ يذ  الذاودطيلر  لي  ذك اطيل  اديذإلر   دت يذ التخطيط  و ي  ا
 .طلر تلك ءا ء،اخدإل وت اجلذا(و،إل الطذ)    الطدال 

                                                 
 .509ء،لا ندا رص :ذ حم ذو ءذنايحم  1
 .51ص,ء،لا ندا : د م  اذ ال دمدح    اذ مص،  نطط دن  2
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 :التخطيط الجاري  -ج
: التخطيط  يذ يت اقيذ ر   ت طي  اذ يذن   ذ يذ اهليذ  اجليدك   ناطي     اق،دطيل ال،ا نيلر ءيدال   دت يذ  ندنيد خطيا 

 .وطاطل الت ذ ل حنذ اق،ءا نذات ءم الداد     ءم اوك اد ر  و لك طذو  ود، الط،ق  الذندنت الال ءل لطد ت 
 : دنط  مهد  تله، التخطط  اددءط   ن

 الذاودطييل. 
  وويل اقتدادل. 

 
 :لتدريب الرياضي في اأنواع التخطيط  -11
 : مهاد (  ط  التذك ل ال، د ح) طذا  ءتدذوإل ءم التخطط  لطتذك ل ال، د ح  ندك 
   ط  التن طل ال، د طل الطذ طل اقذ . 

  ط  ا خذاو لطاطذلل ال، د طل . 

  اةط  ال نذ ل. 

     (.ماا  ءدطنل)الاا لاةط  اجل نطل 

  اةط  الطذءطل. 

ويي،إل الطييذ ال ييدلال اليي و،  يي و، خطييا  نييي    ييل خططنييد  ن طاييا   اوختاييدك  ن وييت  طييذا  التخطييط  ليييذ  ممدكنييح  
ءاااطيل لطد ترميدلتخطط  لطتن طيل ال، د يطل الطذ طيل اقيذ   يذ الي    ،نيا اةطي   اقديدري ال،نط يطل لد ططيد  التييذك ل 

حتيي ا النييذ  ءيييم  ييل  ن   يي  خطيييا ءييذا د وييت  طييذا  خ ططيييد  التخطييط  اأ يي، ر  ليي ا  يييل الاييذت ال، د ييح  اليي  
التخطييط ر اد  يييدمل إ  تليييك  ييل ء،اخيييدإل  طيييش وط ييد ويييت  ءيييم اةطييل وط يييد  ططيييل اأءيي،  ييي، كإل التمذ يييذ ال يييدءت 

 .حملتذ دهتد 
 : (1)الرياضية الطويلة المدى ةخطة التنمي -11-1

ال، د ييطل الطذ طيييل اقيييذ   وييا  ديييذإل طظيييدن ختطييط  التيييذك ل ال، د يييحر    يي ت  ييي ا النيييذ  ءيييم  دتييا  طيييل التن طيييل 
لطن يييدمي ال، د ييييح    اأ لطيييلنييينلر     ايييذ  ءيييم خ ططيييل اق دكنيييل  51-9التخطيييط  خطيييا مييياإل  ييياا ن  دلايييد ءيييدا  

ادة يييذص    ن طيييل ال، د يييطلر  اأط ييطلالذتييذل أخطيييا ء يييتذ  ك د يييحر مدلذتييذل لط  يييتذ د  الددلطيييل    طيييا 
لييذ  ممدكنييح ويي،إل الطييذر مييال  نييت   لطييذ الطحظييل     ال ييذمل    تصييذن ايي   ييذن ال، د ييح  اييدأواتاقاييدكا   الناييذ  

 لططييلر  لصييم  ن ييذ   تطيييذك  ييذك طد ءييم  ييالل التخطيييط  ال ييحطح لد ططييد  التييذك ل ال، د يييح  لييذ  ممدكنييح وييي،إل 
ر  ، صييي  وييت ءنايييد خطييا اق،دطيييل ال ييداعل هليييد إتناييد ق،اديييت ءتدييذوإل الطييذر  اليي    تيييذ ل يينذا  ييييذال  نع ييا مط يييد اط

لط يييذ  الطذ يييتر   نا يييح  ن  صيييذن    ييل  ن   ييي ت  ييي ا النيييذ  ءيييم لتخطيييط  خطيييا   ييا اأ يييذا    الذالايييد  
                                                 

 .557ر554ء،لا ندا رص :ا طا حم ذو خاذ اقع ذو   د م  اذ ال دمدحإا،  1
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 اهليذ  الناييدنح ةطيي  التن طييل ال، د يطل لييذ  ممدكنييح ويي،إل الطيذ الطذ طييلر اليي    ييذ حمد ليل لتحعطيي  اق ييتذ د  الدططييد 
اق ييتذ د  طظي،ا أن اق ييتذ  الدييدقح و  عييف خنييذ طعطييل هداتييل  ادييذإلر ا ء،اخييدإل  ذوييا وكلييل التطييذك ادلن ييال هليي   ءي

 .ات  ت ط  اذ ان التطذك  ال،وح
د   خطييييا تلييييك مييييدن و ان اوك عييييدت   التطييييذك ادلن ييييال لط  ييييتذ د  الددقطييييل   ييييتط ن ادلايييي، كإل ء، طييييل التخطييييط  و ييييي 

 نطييل اقططيييذب  عطعاييدر ءديييت اق ييتذ د  اقططييذب ادلن يييال لذكلييل نيييذ   طييذك ال ييياد   تططييل  ذ ييذ اق يييتذ د  اجل
الاذططييل   اقايييدكا  ا ،وطيييل   العيييذكا  اةطططيييل   اقديييدك    اقدطذءييد  النظ، يييلر اد  يييدمل إ  تليييك  نا يييح  ذ يييذ 

 .الذو  اقال ن لتحعط  وت     اقتططاد  ءا  ذ ذ اأناعطل ال حطحل لصت ءناد 
ادلن ييال لطييذ كا  ال، د ييطل اليي    يي ت خطييا  لالاطييذو ر   دتيي يي     تمييش اديي  الييذ ل ادلن ييال لتخطططاييد ءدييت 
الييي  ال، د ييطل  اأط يييطلالاوطييي  خطييا اديي  :    الييذ كا  الد،اطييلرءدال لخييذو ءديي  ءيييم األدييدبر ودألدييدب او قاطييي

ال، د يييطل خطيييا وكانيييد  خ ططيييل  اأط يييطلدك يييد هلييي   اق،ا يييل اقتعذءيييل   تلنيي  ا تط إدييي،ا   يييتططا مطايييد   عيييد دتعييذ 
 ءد،مل اق تذ  الددن هل ا النذ  ءم الن دمي ال، د حر  و لك ءد،مل وكلل اق تذ  اذ  ت 
ا يييديل   إءصدططييييل  طيييذ ،  ادلن ييييال أاطدهليييد ر  ءييييم ء ا ييييد  ييي ا الاوطيييي  إءصدططيييل  ييييذم  الصايييدتا   الطدوييييد  الال ءييييل  

 .لتطذ ، اق تذ  ال، د ح 
ءدييش عييدت  ذ  دتيا التخطييط  خن يي،ا ءال ءييد ل،ط يدن ءنيي  العييذن انييتخذءش    ري   ييتخذءش و يذ     ري  ع ييذ  مايي

اكلكأ ل لعيلل  للإعمل لدلل   )هذك خييم ا نيالن الي   طيي  خطيا التخطييط   ظاي،  العييذل اقيل   ري   يدت   ي ا ءييد
 . (كأ  لعموتلغ اأب الواعم لآلخرع لل

 : (1)ويلأهداف الخطط للمدى الط -11-1-1
  التذك ل  ا  عدن ال، د ح إ   خطا ء تذ  ءم اق دكنل. 

 دططا اق إ لطل لط ادب ادلن ديد  اجلاذ ل   صذ م ا صدن ال ادب . 

   ا وءد، اولت دخح لط ادب اقنح،م. 

 ن ط  ك د ل ا يح . 

  يييذا  الددءيييل تا  اأ   الن ييديد  الاذططيييل  وييي  الاييي،اىل لطم طييا رإ  لدطيييل انييتعادل اجل ايييذك ال،اعيييذ 
اقيييذ  الطذ يييت الييي    يييصت اديييل النيييدو  جنيييذ اأ ييييذا  اةدتيييل اأودييي،  اودطيييل  الييي   يييل  عطعايييد خطيييا اقييييذ  

 .اقذاكو اقدلطل لطندو  اوختادك  اقذنا ال، د ح  تلك ال   ادم   الع    

 :)المدى القصير والمتوسط( ةالخطط السنوي -11-2

                                                 
 .51 ر51ص,4007ءداذ الااطل الاذططل  ال، د طلرلدءدل اجل ان،راجل ان،كندلل ءدل ت ررالممارسة الرياضية في األندية وأثرها :ام  وطح و،ي 1
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وييذن اقييذكب    اق يي،    التييذك ل ال، د ييح  عييذن ات ييط  الاطييدء  ال يينذ   اةططيييح هتييذ  اةطيي  ال يينذ ل إ   
  تلك و،اخدإل  إط دت الدالود  الذا ططل   الا،   معد جمل ذخل ءم اقدططد   ا ءصدططد  اقتددل 

  الذديذا  التذك اطييل  إاي،ا     ذتيطل ويت الت ، نيد  اقططذايل ءيم اجمل ذخييل  وانايد  إ عدعيد  يالل جم ذخيل اليذ كا    
 .ال   نذك،  م  اةط  ال نذ ل 

 إن اقييييذكب  عييييذن انخييييذاو ا،طيييييدء   ندنيييير  ء،دطييييل اقتندم ييييي    ويييي،إل الطييييذر  تليييييك و،اخييييدإل ا ءصدططييييد   العيييييذكا  
 . خذن اوتطذان وم ذخل ءم اقدذود  الطدكنل   طدء  حب ام  لذ  اق دكن  ءم  لت  طاط  الا  اقإ ال  

 
 
 

 :أهداف الخطط للمدى القصير والمتوسط  -11-2-1
  ط  ط ديد  لذ ذإل لطندو . 

  نظطا  ظد ،ا  ك د طل . 

 اندت جمت ا ت   ذ  ك د ح. 

 إط دت الدالود  الذا ططل. 

 اوت دب الدعل ادلنا   الت ط  خم اأعخدص اآل ، م. 

 إا،ا  العذكا   اقادكا  اجلذ ذإل  تعطاد    ظت التذك ل. 

 دلدندت، ال دال اقصت ال اأطذ ل  اقنتخاد  ا التل ت   ذخطا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التخطيط في تدريب كره                                                                       األول الفصل 
 اليد                     

 

- 41 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :خالصة
التخطيط  خن يي، ءييال ن ل،ط ييدن ءني  العييذن انييتخذءش    ري   ييتخذءش ويي ذ     ري  ع ييذ  ماييذ ءدييش عييدت    ري   

خمطييذق  " ن ا ط يدن   يل   ي ا ءييد  ظاي،  ءيم  مهطييل   دطيدإل ال ييخص اق يدك  لصي،إل الطييذ اداذ تيش   طعدنطتيش  ال ييدنا
 ."خمط  

مييدلتخطط  ال، د ييح  د ييت خطييا  ذ يييذ اهلييذ  ءييم اق يي،   اذ ييذن   طيييح تلييك كنييا   ذ ييذ ا ءصدططييد    إوييي،اك 
ا لييي،اتا   خ يييت اليييااء  ال ءنطيييل ر  ءيييم ء ا يييد التخطيييط   طيييش  دت يييذ خطيييا التنايييإ اليييذوط  الييي    د يييت خطيييا  عططيييت 

 . ،  اأ طدت   ادو  اق دوت ال   ذالش اق
 إن التخطييط  اليي   و   ييت   خنييش   جمييدل ال، د ييح ادة يييذص ق دكنييح ويي،إل الطييذ  تيياح   اييد  يي، كإل لطنايييذ  

ال، د يح خ ذءيد  وطيد  الاطذلييل   ذتيدر  اأمهطيل الي   طداايد التخطييط    ءصدطتيش  اأمهطيل الادل يل لصذطييش   ادق يتذ 
 .حخن ،  دو   طدلا لطناذ  ادلتذك ل   اجملدل ال، د 
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 :تمهيد 
مننننظ اهرننننرافة ااملةلونننن  لااةهروننننن  إ االننننيأ اإىل ننننيىلل   ع اهانننننةا ،ننننةك  ن فنننن ا اهملنننني   ننننني  ا   ننننمللاي       نننن  منننننظ    

إذا اهقلنني ىلرنةأ وية ن   ن فن ا اه نيذظ منن   ع كنيع ىلران  إ  نةار م ن   ن    وناهق لل    لاألمنيط اه  ركل اهقدرات 
 مننظ اه تنرات إ كننل  راىلننف ةليهن  وحملنند  ع كننيع  ، ن رلة  ع ،نرنن      نن   ع ، نح   ىل ننيىلي   ننرح ه نيةح  ك ننر

لاةندأ ،حندب  نرن  بلن اه   نيت اهنم همل  بني  ل ملند  ع كيىلن  ةةكيهن   رينراذل  لينر من ر ن  ، نح  بك نة  ندرأ   ن  
رات ه ن  ة وننرا  ع فنن ا اه تنب  ذاهقلني  رةكيهن  ي ،ند مننظ اهد ن  لاهقنح  ولقنر   ننيه ةو  لاارينو  لاهنةك   لاهقان  

ونن أ ةلنننيأ اإىل ننيع لهحقننن  إ هتننر م ننن  ة منني اا  اإىل نننيع   نن   لننند االننيأ  لفننن ا اه تننرات ،ر ننن    لبنني م نننر   
لاهنن ح ،ننند    نن  اه تننرات اه  ر،نلننن  اهننم منندع إ  ننننيز ا  نن  لب قننيذ  لب ب هننن  ( Development)اه رننرر 

لاهن ح ،نياح  ن اه تنر إ األااز ااةكنو منظ مةة ن   ن  يهملرامنل لكن ه  اه تنرات إ لئيذابني ل   ن  ه ن  اه تنرات 
 .بخةى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الرياضي في كره  األداء                                    الفصل الثاني                                      
 اليد

 

- 72 - 

 

 
  :طبيعة األداء المهاري في كرة اليد  -1
األااز ااةكننو اهحريننةح  نننيهي اه ملقلنندات  ألىلننن  مةكننف منننظ  رامننل  د،نندأ ل م ا رننن  م ننل  رامنننل  ق لنن  ل  ننن ل  ل ))

 نني  لوننن  ومنننيع لم نننيع   ونننيرمنننل اهننن ح ،نريننة  ننن  ب قنننيز ا  نن  اا   اننن  إ لئلالنن   لمننندع ااةكننن  ىل ل نن  ه   ي
 ةىلنننن  فنننياه ل مر نننن  ه  قلنننن  فنننده مننننظ خنننن   هني ننن    ر نننن  مننننظ حمننندا،ظ  ةلننننس بع اه نننن ري ااةكنننو ،  لنننن  
  .ااةكيت اا ا ر  ول ي  لنبي إ األااز لاه ميع 

  نننيي  ل هنن امظ مر نن   األااز  اهمل ننل اهملقنن و اارينن ي إ له ملنف اال ،نني اهمل ننحل  لمةك فنني إ اانن  الر كحننر إ هر لن
 .(1) (الدم  م ر حيت األااز ل اهنرييط اه    و اه ح  ير   اهاةا

اهة،ي نننل  ا  ي لنن  اهنننم ولننن  اه ننن ري ااةكنننو ولبنني  نننيه نرال لاه ملنننداا ىلرةا هر نننرا   نننف ل  األهملننني لكننةأ اهلننند منننظ ) 
  هنن ه  ،  لنن  األااز اابنيرح فننني  ةىلنن    ر نن  مننظ ااةكننيت ااةهحرنن  ل ل يننر منقرننةخ ن  لبااأ إ هاي ننل م نن  ة 

اار نو اهن ح  ننة  ن  خن   اانيو ننيت ه  قلن  ادنده  ممل  نندا إ  م ر حننيتااند ن  ل اهنم ،يا،بنني اه  نف ة نف 
ار نن    ن األاازلن  ذهن    ن   دراهن  لين ةليه  اهحدىللن  لكن ا مبيراهنن  لةيه ن  اهنا نل  ل اهملق لن  لهاني  ب   لملني ه ر 

 ر نرا منننيوجي ا نيا إ اة  ننيي م نن  ة  اه نيو ننل  اهنم ه  لنن  األىلريننر  يهلن  مننظ ا  نيو ل اهاي  لنن   لكنةأ اهلنند منظ 
ذهنن  ،نن   خنن    لننة اهققنني،ي اد رملن  لاهدوي لنن  اهننم هن   مننظ  حننل اانننيوجي  كنل   ةحننيط  ننل  نراا ل نلنو حمننيل  

 لنن  األااز اابننيرح  ننند اه  ننف  يهاي  لنن  لاه اي،نن  لاه  لننو  يملنن  بع  قنن   را ند حمنندا  نن اي هنن ه   ننف بع ، 
اه  نف ادننده مننظ األااز إ اهر ن  اتنندا لمنن  بح ئننةله ممللقن  ألااذنن   هنن ه   نف بع ،  لنن   نن رك  ااةكننو 

ينننتر   ني نن  ل ه   ننل لا نن  ل هر لننن   نن ل  ، ني ننف مننة مر نننو اال ننر  ل اهنن م ز  ةلننس بع م ملنننف كننةأ اهلنند 
ه  نننر،ف  در ننن    ننة   إ اه  نننةي ل اه  ة،نننة ل ا األاازىل ننحلي  يهن نننح  هملننندا اه  حننن  ااخ نن  هننن ه   نننف بع ،ننن   

  ر نن  منظ ا  ن  ي يت االيينن   ألهنني ي  ننيو إ ىلرينيط مملن   ااذ ني  يهلن  منظ اهاي  لن  لا  ننيو  ألع اابنيرأ هنةهح 
لنو مننة فن ا اارا نو  ن     لا نن  لا   نيا ل نة     نيو بوقننل هنياى إ مرا نو م تننرأ   لاار نر  فنر اه   اهنم

 . (2)(اهن يذج
    ننظ اها ننل  ننن  ا  ذلننيت اا رىلنن  دنني   كنن ه  م ننرح   ننو اهملد،نند منننظ لمبننيرات كننةأ اهلنند ه  لنن   ةهننني م ا رنن  

ااخنننل اننننيوجي  ع اه  ننف ا  نن  ي يت ااةكلنن  اا نر ننن  ا تننرات يننر م ر ملننن  إ اهحلرينن  االير لنن  اهتنننر م ر ملنن  مننظ ا
ي ر حننيت حمنننداأ  اازا ةلننس بع خرننن  اه ملننف إ كنننةأ اهلنند ه  لننن  ،قنننر   ننيألااز إ ئنننةله ه ننملف اه نحننني اا ملننف 

                                                 
 .19 ص1991 م ة اإ  ندر،   منريةأ اامليره    كرة اليد الحديثة:  د ة ظ ا ررن،ي ة حم  1
  8991   ننيع   األراع اار اها ننة اهملننةا    الموسووو ة الرياضوية بالبدنيووة ال ووااألة فووي األلعووات بالفعاليوا  الرياضووية : ي ن  ة ننظ ة نن   7
 .811ص
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  ملنندا لهننننرال اا ر حنننيت اابير،ننن  اار ر ننن  ه نالننن في   لفننن ا اا ر حنننيت اابير،ننن  ااذ ننني مننني ه نننرع مةكحننن  إ  نننل ةةكلننن  
باازات م  نننننةرأ بل  نننندأ ( ا  ننننن    بل اه  ة،ننننة بل اه  نننننر،ف)باازات لةلنننندأه ننننةهو مننننظ ةلنننننس اه  ننننر،ظ إ  ننننندأ 

 .(ا      مث ا ةح مث اه  ة،ة)ت هري ل ا ثن  مملي م لبل  دأ باازا( يه ةأ ا ةح )م ل
 هندااز اه ننيت ه  ننر،ظ اإ داا،نن ل، ر نف فنن ا ه   نل األاازات ااةكلنن  لامنج لاىل ننبير ااةة نن  اهنبيذلن  مننة ااةة ن   

هر نننة اه  نننف م نننحقي   ذا     نننظ بع ،ننن   فننن ا اهنننة    رينن ل  لننند  مةة نن   لنلننن  مند ننن  دننني مراينننايت خيينن  ل 
 . ااةكو اه يت  هدااز
ه قنننن ظ ( بااز ةةكننننو مةكنننف)وانننو كنننةأ اهلنننند   نننل ا نننن    اه  نننف ه  نننةأ لوة،ةفنننني محي نننةأ   نننن  ةةكلننن  م  يهلننن  )) 

 .(ادده األل  ا     اه ةأ لاه يين وة،ةفي)ب ي فده م  قل له ل  ن ة من( ةةك   لةده ) ن ة،ظ 
لاار نر  فنر بااز م ننل فن ا ا  ننل ااةكلن    ننة   مني نح  ه  ر نو اه نيو ننو اهن ح ه ر حنن  االرن  اد رملنن  اهنم هنن   
  ةلنننننس بع  نننننة   هنننننةاا ااةكنننننيت إ كنننننةأ اهلننننند  ننننند هنننننندمج منننننة  ملقنننننبي اهنننننحمل    نننننو اه نننننرات لوننننن  هةهلنننننف ومنننننظ 

 يه لالن  اهنم ، ملن ر ا  لقنيت اه ملي ننف ( ه امنلني)بل هنةهح  منة  ملقنبي اهنحمل    ننو اه نراوح ( ا ن    مث وة،نة)يةندلثب
هر نننة اارا ننو خننن   ااحنننيراأ بةننند ل،مل ننن     (هنرننل  اه نننةأ منننظ ا ننةح  بل ا ننن    منننة مةالينن )ااننياع  لنب ننني م نننل 

ل،مل  ننند ذهننن    ننن  خننن أ اه  نننف اهري  نننل  ل هرنننرر  اهملرامننل اهنننم   ننن  ب ي نننبي ،ننن   اخ لنننير ىلنننرال األااز ااني ننف
اار و مظ مر ة كل وملل ل منيوجي إ هر ل  مني نف ، حنة اه  نف هنرنل  باازا يني ، ني نف منة ذهن   هن ه   ند 

مننظ  ند  ل نرا اى ةةكنن  ا ن ملداا مةذلن  مننظ  حنل ااننيوجي ل ااةكننيت بع ةنير  ااةمن  ، ر نة ةةكنن  اه  نر،ف  نيهةي  
 نن ي  ك نرأ ل م ملننداأ ينني ، ني ننف ل م ر حنيت اهر ننو خلننده اه ت ننف اال ن  لهقنن لل هر مليهنن   نن  االدا لن  هنن    ة

اخ لننيرات م ملننداأ هننياح  ن هننةخر ا نن  ي   ااني ننح  دننده اه  ننف  لااةكننيت االدا لنن  ل اهننم إ اهتيهننف منني ،نن   
ل ىل ل ننن  دنن ا ااةكنننيت  مث هنننةك ااةكننن    ل ننننيز   لبننني ،قنننر  اانننيوجي  نننةا وملننن(ةةكننن  كيذ نن )منننظ ااةكننن  األل إ ا نن ز 
مقلنن  ادننده اانةاا اهريننر   هلنن  إ ااحننيراأ   نراز كننيع وة،ننة بل ه ننر،ف   ناهنم دننده ( ااةكنن  ااقلقلنن )األ ي نل 

بل هنرننل   لااةكنننيت االدا لننن  همل ننن  منننظ ا اازات ااةكلننن  اهننم هننندمج ااةة ننن  اهنبيذلننن  األلن منننة ااةة ننن  اه  بلد،ننن  
 ي  ن  هنندااز اه نيت ه  ننر،ظ مةة ن  مند نن  ذات بوملنني  خيين   ل يه ننيت ه  لن  منررمنن  األااز ااةكنو ااةكننف  ننراص اه

  (1) ((. د،دأ   ه روة     بح مظ األ  از ااناةاأ ل اا رىل  هدااز ااةكو
  نننو ك لننني  نننظ األخنننة منننظ ،  لننن   ة ننن ي  لا ننن  داميت م ملنننداأ خةلنننس بع األااز اانانننةا بل ااةكنننف إ كنننةأ اهلننند 

إ  ملننن  ا اازات ااةكلنننن  إ ةلنننس ب ننن ر  األااز لهر لننن  ا ننن  دام  ل ادنننده مننننن  ل ا   قنننيا اه  نننو ه  ريننني   
ول   نو مننظ ةلنس ل ئننةله األااز لئةلونن  األىلرينر  اهة،ي ننل    ،  نيلو ةنندلا اه  ن ل  وقنن   اميىلرني  ااقنن رع 

 ا ننن  دا  بوملنننني  بل باازات ةةكلننن  مةكحنننن  إ ينننلي بل   نننن ي  لا جتيفنننيت اا ننن  دم   هنننن ه  ،ننن     نننن  اه  حننن 
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خم  ان  هننياح كننل ةةكنن  الرفنني اتنندا إ األااز اه  ننو  يه لالنن  اهننم ه ني ننف مننة ادننده اهملنني  هنندااز ااةكننف  ك نني 
 هن ا   مننة  ملقننبي اهننحمل  إ لاةنندات ك لنن  م  يم نن  هدوملني  ااةكلنن  ه رينن ل إ اهنبي،نن  ىلريمنني خيينني  ، نن   فنن ا

 .اهنري  مظ ل ب  ىلرة اهحلرمل يىلل ل   يانررم  ااةكل  
 ة نبي  نظ وحلملن  األااز اابنيرح ل ااةكنو إ كنةأ اهلند  ند اىلن   نند همل نل  لهندر،ف كننةأ ل منظ خن   ااانيفل  اهنم   

اننيفل  ل،ملننةه اهلند  ننف بع ،ر نة إ ا   حننير فن ا اااننيفل  لاة ننراز اار نو اه مل ل ننو ل اه ندر،ا   نن  اا رىلنيت لاا
كلنننو ، ننننلتبي إ بفننننداه هدر،حلننن  مننننظ خنننن   هنننندر،حيت مر بننن  ل مقنننني ا   رينننن ل  قننن  األفننننداه اهننننم ، ننننمل  

 .ه  قلقبي 
 :طرق النقل في التعألم الحركي  -2
 : (1)األخر الطرف إلىالجسم  أطراف إحدىالنقل ان  -2-1

مننظ   ننوزاهلنند اهل نةى  ملنند   نظ ىلق بني   ننبره  اابننيرأ اهننم ه مل  بني  يهلنند اهل نن    نن بعاثحن  اهملد،نند مننظ اهح نرع 
ألىلننني إ كنةأ اهلنند ىلر ننف    لمننظ اهرحلملنواألخنة  نا  نن   بونةاههنقنل اابننيرأ منظ اةنند   يهن ننح  ب،قنياه  نة،ظ لفنن ا 

منظ اه  نف بع ،قنر   ي ن مل ي  ذرا ن  اا نلرة  نياأ له نظ   لنني بع ىلن ن  بع   نف كنةأ اهلند اهن ح ، ن رلة   ن  
 .ح ،  مل ل ،د لاةدأل    ر مظ اه  ف اه ،د،  فر بوق

 ملننن  ا   حنننير ل ا  ننن اياأ  قننندر  األخننن ل فننن ا ،نرحننن    ننن   ننني و األهملننني  ل  ننن   ننني و األهملننني   ل  ننن  ااننندر   
 .اابيرح     اهرةو    ةاازمظ فدا اهرة،ق  ه ري لة اه  ح   اإم يع

 : (2)التنقل ان اهارة إلى اهارة أخرى -2-2
  م ني    ن  ذهن  اهدرا نن  األهملني ىلقنل  ملن  اهملنيينة اا رينيخل   ن    حن  ل اهتنر م رينيخل   ن   ندا منظ  ،ن  لفنني 
 :اه يهل   األهملي ه  د،د ك ل  اهنقل     1992( Nelson-ىل جي)اهملي   ب ةدياهم 

 اه نجي اهة،ري  اهريذةأ 
  كةأ اه    اه  ة،ة إ كةأ اهلد 

 اارا    حي  اه ةأ اهريذةأ اه حية 
 .هدهملي  اهة،ي ل  اا   ا  األ ي ل اابيرات  باازلمظ ىل يذج ف ا اهح س اهةوة مظ 

 : (3)النقل باالستناد إلى فهم األسس العااة لألحركة -2-3
اهمليمن  اهنم هننيثة   ن  خن   نر اه نةأ ل ارهننداافي  ل ني د إ همل نل  اابنيرات اهنم ه ر ننف  هد نجيوبن  اه  نف   ع

اا ننن  دم  إ  ملنننن   األالاتلكننن ه  وننننيع وبننن  اه  ننننف ه قنننراىل  اهال ،يذلنننن  اهنننم هننننيثة   ننن  ةةكنننن   ارهنننداا اه ننننةأ 
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 األهملنني م ننل رمننو ا  ن   رمننو اهننةم    كنةأ اه نن    كننةأ اهرنيذةأ   ل نني د   نن  اك  ني  اابننيرات إ ه نن   األهملني 
 .اهمليم  ويىل  ،  رلة ا   دامبي ه يحل همل ل  مبيرات  د،دأ ااحيائل مىت ا  ريال اه  ف وب  

 :   (1)(التدرج)الصعب إلىان السهل  النقل -2-4
 ع    لنن  اه نندرت إ همل نن  اابننيرات اه ننب   مث ا ىل قنني   ن اه نننملف م نن  د مننظ مملةو ننني ألع    لنن  اه نقننل  ننن  رع 

ه نندرت محننى   ن  ب نني  بع اا ننير   ننلنقل منني همل  نن  ب نبل  ذا هنندر ني مننظ ىليةلنن  اه ننملر    وانو اه  نند،د  لفنن ا ا
 إهحننيال اهن ننيذ  ( ااريننةو  إ  نني  اه نندر،ف اهة،ي ننو)إ اابنيرات اهننم ه لبنني إ اه ننملر   ل رينن ل  نني  ،ن نن  االن از

 :اه يهل   ند همل   اابيرات 
   لي    اال ات اه ي ق   ه ر،ظ اال ات ا د،دأ  ملد ثحيت  نا ىل قي. 

 ألخريز لمملةو  ب حي  لل ة وة     بي  ي ت ا. 

  ناه ننملف لمننظ اامل ننر    نمةا نيأ  را نند اه نندرت إ    لننيت اهنن مل   مننظ اهح ننل   ن ااةكننف لمننظ اه ننبل  
 .اجملبر  

    ظ ا   دا  اهرة،ق  ا  ذل  إ اه مل   إ ةيه  يملر   اابيرات اا مل    ،. 

    (.ابيرات ااا رة خيي ي ا)هتر اهرةله االير ل   ند ااي 

 
 :ابادئ انتقال أثر التعألم بالتدريب في المهارا  الحركية  -3

  ل  اهنقل إ اابيرات اا رييخل  ه ااا   . 

  همل   ا    ي   ا د،دأ ايو   دمي ،ن ج  نن  ىلقنل  ن ا  لفن ا ،ر ن   نحف اه نملر   اهنم ،  لبني اه  نف
 .وة،ق  ممللن  مث  يل  هتلرفي  إ اهرثف اهمليت اه ح هدر  ها أ ور،      

   ا نن  ي   اننيو   د،ند  ننلن ج  ننن  ىلقنل ا ننيا و نن   ، ن رلة اهة،ي ننو ىلقننل اتننيلرأ همل ن  اهقلنني  رةكنن   د ن
 .إ كةأ اه     ن كةأ اهلد 

    ع    ل  اهنقل    مبيره  م رييخل   هل      لن  بلهرميهل لن  وقند  ، ن رلة اه  نف م ةرن  اه ريني 
ميهمل  ننن   ننني قي إ همل ننن    مبنننيره  ل  ننن  ااننندر  هنحلننن  اه  نننف  ن بل ننن  اه ريننني   لهريننن لة ا ننن  دا  ننن 

 .مبيرأ  د،دأ 

  ( اه  ننف بل اا نننير  ) ع همل نن  ااحنننيائ األ ي ننل  ه  ةكننن   ننلياح  ن ه نننبلل    لنن  اهنقنننل ويهنن ح ،ابننن
 .كيت ر،ي ل  ك رأ   ن  ا   دامبي إ ةة (  راىل  ىللرهظ )محيائ اهقراىل  اال يىلل ل 
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 لنن  اهنقننل همل  نند   نن  هملننداا يننملر   ااةكنن  ل  نن   نندرات اه  ننف  له ننظ اه  ننف ااننيفة ، ننن رلة   ع   
 .مبيرات  د،دأ   نىلقل مي همل    

 
 
 : (1)اسار التعألم الحركي -4

ااةكن  ،ننروة    ن  أاهن ح ، نو م نير اهن مل   ااةكنو منظ ارن   داذلن  ةنىت ارن  اه نلرة  ع ارا ن  اه   نلل ااةكنو 
اه نننن ري ااةكنننو ا لنننند اا   ننننل إ اه نننلرةأ   نننن  اه    ننننل   نا خ  نننيص   لبع اهنننن مل   ااةكننننو ،بنننده ه ريننننر  

ر،ف ي  االنن ات ااةكلننن  إ مرا ننو اه ننندا ننن مل  ل  ننياأاه قننى ه  بننيرأ   ل،  قننن  فنن ا  نننظ وة،نن  ه ننن لل لا نن ت   
 مل   ااةكننو رلننس  ،ر ننند همل نن   نندلع ذاكنننةأ ويه  ننير  اه ننني ق  الرا ا ي لنني إ    لنن  اهننن اهننن اكةأاا   انن   له ملننف 

  ل،نن   اا نننير اه مل  ننو ااةكنننو   نن  ث ثننن  )(بخنننةىخت نن ع إ اهنن اكةأ اهنننم دنني  ننندرأ كحننرأ   ننن  ا نن ت دي إ مرا ننو 
ي إ مةاةنننل م  يهلننن   ه  نننل  ملقنننبي اهنننحمل   ننندا، ي  يا ننننر   نننل اامل رمنننيت ةنننر  ااةكننن  مث ه حلننن  ااةكننن  لهرحلقبنننن

م تنننرات  لريلننن  خم  اننن  ل، ننن   فننن ا اه قلنننل   ننننيه     إ اه نرنننل  اانب نننو ه ننن مل   اهنا نننو ااةكنننو  لمنننظ    ننننبره  
 .اه اة،  مظ ف ا ااةاةل لا   ا  ار   اه راو  ااةكو ك مللير ه  اة،      ف ا ااةاةل 

  : (2)اراحل التعألم الحركي -9

 . هررر اه راو  األل  :المرحألة األبلى 

 .هررر اه راو  اهد ل  :المرحألة الثانية 
  .ه حل ي اه راو  اهد ل  لهررر ا ىل  ي  ه ر ملليت اا   ا  :المرحألة الثالثة 

 ع فندا ااةاةنل اهن  ع فنو مةهحنن  لم    ن   ل    نظ خميهان  فندا اه    ننل  إ اهمل  لن  اه در،حلن  لاه مل ل لن  لخميهانن  
هنلجي  ننيألمة ادنن   نل اىلنن  ، نن د و  دع إ اهمل  لنن  لا ن دراي فنندا االرننة ند ةننفن ا اه    ننل ،ملنى اىل  ننير بل  نن  

خنن أ لكانننيزأ  يهلننن  ه  نندر  بل اانننةا اهة،ي نننو لفننندا منني ،ربنننة  نننند   نننا األلا نن  لاألكننني ة إ خم  نننو األىلرينننر  
 :لاهة،ي يت لفني ىلريةت كل مةة       ةدح ول ي ، و 

 :المرحألة األبلى 
 دا،ننن  اهمل  لنننن  ه نننرع  إ، ننني  اامل رمنننيت مننننظ ( اه راوننن  األل )األ ي ننننو لبلت ه  ةكننن  فنننو مةة ننن  اك  ننني  اا نننير 

اانةا بل اانندر   ن اهراننل بل اا نير    هنن      لنن   ، ني  اامل رمننيت  ن اهرينن    نظ وة،نن  اهريننةت اهريننارح بح 
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بل  ننظ وة،نن  اهح ننة خننن    عذاانن مل   بل اا ننير   ننظ وة،ننن  األ ،ريننل ااننةا بل اانندر  اامل رمننيت اهرينننار،  ،  قيفنني
 .( ار،     ة، )اهرة،ق   مملي رؤ،  اهن رذت اارةد  ي  مل ي  اهر يذل اه  ملل  اهح ة،    ل  ظ امج 

 
 
 
 

 :المرحألة الثانية 
فنو ااةة ن  اهننم ه نو ااةة ن  األلن لفننو  حنيرأ  نظ ه حلنن  لهنر،نة ،ن   ظ بثنيذبنني اان مل   بل اا نير  مننظ مةا حن  ااةكنن  

لفننو مةة نن  اه راونن  اهنند ل   ب،ننظ ،ن قننل ل   را ننر  مةاكنن  اإة نني  اه اهلنن      إ اهملرامننل االير لنن  اهننم مننلاهنن  
اانن مل   بل اا ننير   ن مةة نن  هنرننل    ننل اهقننرى لاأل نن از ااةكلنن  لخت لنن   ننظ  نند  ا بنند اه اذنند لاهقننرأ اهتننر اه ومنن  

ظ اهنن مل   منظ اهرنرر األل   ن اهرنرر اه ننيين بح منظ ااني  االنني   ن خم  ان  منظ اتنيل ت االيورينن  له   نر  بل اه قند  من
اه   نل  لاه نند ل  ويىلنن  ،حنندب إ ا نن مل ي  اهقننرى إ بل ننيت ااي نن  ل رة،قنن   د،نن  ه ننظ  نند  نندع ثحننيت إ فنندا 

دع فنننندا اهرنننرر  اننن أ ممللنننن  ريننن  ا ننن  ةار اا ير ننن  ل، حنننة فنننني اه حنننيت إ  ملننن  األةلنننيع وننن أ كحنننرأ إ اه رنننرر ل ننن
اه رنننرر اااننني    نننياأ  ننننند ا ىلقرنننيال  نننظ اه نننندر،ف مث اهملنننراأ  ل ننند ، نننن تة  همل ننن  مبنننيرأ لاةنننندأ مننندأ ور، ننن  لفنننندا 

 .،نمل جي     اهرة  اا  مل    اهم ،   في اادر  
 :المرحألة الثالثة 

  لنل لمنظ خنن   مني  لن  فندا ااةة نن  فنر  نيت إ األااز ااةكننو من   لنة اهرنةله لاا ر حننيت ل ند   بند   ننا 
اانيو نننيت اهننننم  ة،بنننني اهة،ي ننننو ه   ننننل اهمل  لنننن  اه مل ل لننن  لاه در،حلنننن  له   ننننظ  رينننن ل  لنننند    لنننن  األااز ااةكننننو 

 .لاابيرح ل، ااا اإة ي  اهريملررح  ياةك  ممي ، بل    ل  اه راو  اهد ل  لاه ي   ه  ةك  
 حل   رامل اا يع لاه ميع لاهد،نيمل ل   يهن ح  ل ده    ظ اهقر   يع لا حيت ااةة   اه يه   همل ل     ه

لاهداخ ل  ليي  ع اهة،ي و ، ةظ وم ذ  ل، ةظ ةةكيه  ويع ( اتلر )ه  ةك  ل د  اه ةثة  يايثةات االير ل  
اا ةر  فدا ه  ر  ه  ح   ة ي ي ل ملرر  ق و م  ل    ول     مظ اهنرة  ن األوةاه بثنيز األااز 

لفق  اامل رميت اهد لق  ألااز ةةك  ك ي ول  فدا    ررأ آهل  لفو مةة   ه نلو  ي  لمليل،رح        
ااةة   ىلرال مظ اه  رر اإ دا و ب،ظ ،حيهي اهة،ي و إ اإهقيع ا  يت ه  ةك  لإ ىلاجي اهر   ،  ف  درأ 

اهرئلاو رح   ل     اه  يمل األااز اابي    هاياح األخريز  حل ل ر بي لفدا مي    دا إ األااز ااةكو ل 
:   (1)اه ح  يوظ     ا   ه ق  ااةك  لهر لببي   ل  ظ ه  ل  فدا ااةة   إ  دأ ىلقيط فو  

                                                 

 .72 ص1999ر  يممل  ا  اذة ا  اذة م كةأ هل يىلجي مملبد ت   تعألم اهارة التسديد  ألى األجنحة  ند ال بي كرة اليد: مقي  ك ي  1 
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    األااز اهد ل  لااقحرط ه  ةك  ل  ررأ آهل  منر. 
   ا    ةار إ األااز ا لد لثحيت اهملنيية ااب   ه  ةك. 

 رةله اا   ا    يا اا ر  اه ة،مل  ه زمي مة اه. 

   اه نر،ة إ  م يىلل  األااز لاهرير   ن   دا يت خيي. 

 

 
 

 :خالصة 
 ع األمهلننن  اهنننم ، ملحبننني األااز اابنننيرح بل ااةكنننو بمهلننن   يهتننن  ةلنننس ،مل ننن  ي ي ننن  اهانننظ بل ا ىل ننن ي   ةلنننس ،ملنننند    

 نننندرت   ةلنننس مقنننن  بوقنننل اا ننننر  األااز ااةكنننو مننننظ اهقنننراىل  اهننننم ه ننن  د  إ بااز ةةكننننيت لإ بع لاةننند بل  يه
ه را حنيت ااةكلن  اامللنن  منظ ا نل اا نر    ن  ىل نيذج ر،ي نل   يهلن   نيهنرة  ن مةاةنل   ن لملي  لاه  لنو   ن  وننظ 
األااز ااةكننو   ع همل نن  وننظ األااز ااةكنننو اهة،ي ننو إ كننةأ اهلنند   ،بنننده  ن اك  نني  األااز ااةكننو األم ننل اهننن ح 

،ملننند  ذقيهنننني ه  قلننن  اا نن رى اهة،ي نننو   بااز اه  ة،نننيت إ اانيو نننيت اهة،ي نننل  لحميلهنن   ه ، نن  دم  اهة،ي نننو  ثننننيز
اإهقنيع ا لند لاه يمنل ه  ةكنيت اهة،ي ننل  لادنده اهنبنيذو همل  لن  هندر،ف وننظ األااز اةكنو   لاهن    حنيت ااةكننيت 

 .ىلرال اهامليهل  بل إ ةدلا اه ملح  اهة،ي ل  ااةكل  لمقل  اا  رى األوقل إ  ري ل كيمل له ،ياأ اهقي  ل  اهحدىلل 
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 :تمهيد 
العمريةةة  اةةةل املرحلةةة  املةمةةة  ن ححةةةأن اذا ةةةأني ححةةةةه ون اةةةتا ا مةةة  ي  ةةةل   ةةة     ةةة  ا ا  ةةةأ   ةةةة   إن املرحلةةة    

 رحلة  ممرية  إأ ومةرحي ححةه ون رة   رحلة  ئةأ موأمموةةةأ   احيتاتةأ   الةط بع حةةأ ال ةأوا املمحةيت ئةأي  املرحلة  الةةط 
ي  بأمةةةت ححةةةيت  احةةةةاأ ن ححةةةأن ال ةةةةرتي  ملحةةة   وةةةةس  ةةة  إم أممةةةةةأ حنةةة  ووةةةست ت ااةةةة ةأ ئةةةأ سةةةةأ    ةةةمح   ا  ةةةةح 
 .    ح   ل ب    ا مهح   ا م بأ  وثنأء ال س يب
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 ( :11-11)التعريف بالمرحلة العمرية -1
ي  اك اذتالبلةةة ه  إأي   عنأاةةأ ال صةة   (mubilite)ي و  (puberté)ا صةة البلةة ه اةةل رلمةةة   بحنحةة  )) :لغتااا

 .(1)((اليت اج إأ ا  البل ه ا  ا  ال أا  
للةةتر  ي  اةةةل اةةن  وألن ةةب   16-11اةةن  وألن ةةب  للبنةةأ ي   ةة   11-11نضةةه اةةل  ةة   رحلةة  ال :اصااحاحا 

  11للةةةتر    ةةة      (pubertaire)املرحلةة  املم ةةةسن وةةةا  رحلةةة  ال ةةة  املس اةةةل امل ةةةأمري   رحلةةة  البلةةة ه امل ةةةأمرن 
اةةن   اةةةل  رحلةة  و حوةة  النمةةة  ب ةة  ر  حةةةأ ا ا عةةةأ  ي ي ةةةر  حةةةأ ال  ةةة   11-16 اةةن ي و ةةأ اذاةةةأ   ةة 11-

 اةةةرم  ن الن ةةأك ا ررةةةلي  ي ةةةر حةةةعا ال ةةس ن ملةةةا املرةةأورن   اهةةةةس  ا ا راتيةة ي ححةةةه اةةل  رحلةةة  طأقةة  ربةة ن 
ات  حلة   ةةب املرةةأ رن تلك ين  ةة   ة  ال  ةةب إأ  رحلةة  اذب ةأني  يةةيتتإب ةأن للربةةون  املةةأ ا  الع لحةة   ا ررةةأ ي  وة

  املنأ  ة  ال  يةة ي ححةه ي ةةةر ام ل ةةأ   لا نة   ةة  النأححةة  اهن ةح  وةةا الةتر     اذاةةأ ي  اةةتا  ةأ ين ةةر منةة  
 .ب    التر   إأ ا لعأب العضلح  العنح  ي  البنأ  إأ ا لعأب ا ق  من أ 

ورةةو  مةةأ ال أمسية  ملةةا  ةة   منأصةر   اح حةةح  للة عل  ا ررةةل ي ةةمت وأر  ةأب ال  نحةةأ  الريأ ا  ضةة ال ة    ))
ا ررحةةةة ي    ةةةأ  قةةةس ا  ال علةةةةح  ن اةةةت  املرحلةةةة    بعةةةست ال  اةةةةعأ  للم  ةةةرا ( ا حنةةةرال الع ةةةةل  امل  ةةة )  عأهةةة  

رةةةل     ن النةأيةةة  حبةةت ا ررةةةأ  السقح ةة  رةةة   ةةرني  ةةةب العمةةة   بااةةة حعأو  هنةةأ   ةةة عمل  ت عةة   احةةةسن  ةةة  و ةة  
 . (2)(( جتنب ا ا مرا  ن ال عل   ا ال   ي ( وم أء حررح )  ح   آلح  الر جنع  ا ررأ  

ون اةةت  املرحلة  ب  لةب ب ة ير ال  ا ةة   بعلة  ا ررةأ  ال ةةل   الوةةعب  ( la dislave.H) ي ة   لسي ةلل) -
 . (3)(   مل  ال مرينأ  امل ب  

 ةةأن اةةةتا العمةةر اةة  و ضةةة  ممةةر   ةةة   اا لقةةأ  ةة    ةةةة  ا ةةرن ال  ةةة   ا ررةةل( Korte) ي ةة   ويضةةأ رةةة   ) -
 . (4)( ب اا رمأ   ل   ير ال أولح  ا ررح  امل ن م  ال   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .14يص 1991أن ييلبن و    يال بع  الرأاح  للن ر ي سي تا  ال أ   المراهق: ا   حأ ظ  1
 

Jurgen weineck.Biologie de sport. Edition  vigot. Paris. France .1997.p 324. 1 
.entrainement de foot  balle. Edition group Esc.lyon. france.1984.p 82. la dislave.H6 

Korte.sport de competition. Edition vigot. Paris.france.1997.p 117. 1 
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 :النمو  -2
 :معنى النمو -2-1

ي   النم  إأ بلك العملحةأ  امل  أوعة   ة  ال رة ا  ال   ينحة   ال نح حة   نةت ب ة ي  اقلحة  املل اة   ب ة مر وأاة مرا  
ت  ال رةةة ا  وأل ةةرم  ن املراحةةة  ا  أ  ةة  العمةةةر حةة  ار مةةةأ  البلةة ه   يع يةةةةأ الةةب ء وعةةةس ححةةأن ال ةةرتي  ب محةةةيت اةة

 .ذلك
ي وةس وةأل ر ا  ال   ينحة  بلةك ال رة ا  الةط ب نةأ   اةة احل ال ة    الة  ن  العةرج  ال ة    ا  ة   ب ة م  ملةةا )

ال نح حةةةة     ةةةةم  ملةةةةا ال رةةةة ا  الةةةةط ب نةةةةأ   ال رةةةة ا  الةةةةط ب نةةةةأ   امل ةةةةةر اقةةةةأ  ل العةةةةأ  لل ةةةةأمم ي و ةةةةأ ال رةةةة ا  
وةةةة  ا تيةةةأت ح ةةةة     ةةةةأن النمةةة . ال نةةةأمما ا ررحةةةة   اه ةةةمح   الع لحةةةة   ا   مأمحةةة   ا ا عألحةةةة  ل  ةةةأير ب ةةةة   ا حةةةأن

 .(1)( ال أمم  ا ل  ومضأمم   رتلك ا تيأت ال س ا  املرب ل   لل أمم  ا ل رأل س ا  ا ررح  و  الع لح   غ اأ
 :دراسة النمو  أهمية -2-2

إن ومهحةة  ت ااةة  النمةة  ئةةأ ومهحةة  ربةة ن منةةس العلمةةةأء   البةةأحرا ن خ لةةا ا ةةأ  ي  معر ةة  موةةأمم   ةة  ال  ةةة    
ذلةك  ن  عر ةة  طبحعة  املرحلة  الةط اةةر  ةأ ال ةرت ط ةل رةةأن املرااة  ب حةس ال بحةب  ا موةةأممل الن  ةل ا   مةأملي   

ال ةلحم  الةط ينبرةل ون ي ةة   حةةأ ل ةل يوةبت   اطنةةأ صةأ أ    ح ةأ  ةا ا  ةة   ال  ةةة  و   راا ةأ ب ةأمس ملةا ب  حة 
 .  ا ا  ما التي يعحش  ح 

 تةةسل الس ااةةة  العلمحةةة  للنمةةة  إأ ار  ةةةأل امل ةةةأيح   املعةةةأي  املنأاةةةب  ل ةةة    ةةةةر  ةةة    ةةةأار ي رمعر ةةة  ملقةةة  )
 ة  رراحةة   ة  ي  وةةتلك ي ة  حا البأحةةه ون ي ةةح  طة   ال ةةرت وعمةر  الةةيت  ي  ملقة    اةة  و  لة   ممةةر ي  ملقةة  لر

النمةة  ال ةةريا امل  ةةس ي  ا ةةتا بةة تي ونةةةأ اةةت  الس ااةة  إأ  عر ةة  اهنةة د الةةةتي يةةل   وعةة  ا  ةةرات ن وطةة ا   ةةة ا  
املرب ل ةة ي  بةة تي ويضةةةأ إأ  عر ةة   ةةةسح ا مةة لل مةةة  النمةة  العةةةأتي   ةةتا ا ةةة  حا مةةلج اةةة  ء اذ ةةرات مل ةةةأ 

 .(2)(حأ  ا  مأمحأ  محأي ا  
 : (3) مظاهر النمو -2-3
 اعة  وة   ة  ال ةرت ن ائحوة   ال ة    الة  ن  ال  ة ي  ا ح ة  ل  لة   مرحة   ا ب أمة ي  :النماو التواوين  -2-3-1

 . أل رت ينم  ر   ن   ةر  اقأ  ل العأ   ينم  تاملحأ ببعأ لنم  ومضأمم  املرب ل  
 
 
 

                                                 
 .  11يص 1111ا  تني  ي ال بع  ا  أ  ي تا  العلمح  الس لح  للن ر  ال   يايالنمو البدن  و التعلم الحرك  : ان مبس ا حس ر   1
 .11يص 1994 ور ي يال بع  ا  أ  رريت ال  أب للن ري ال أارن ييسيوولوجية النمو للمرب  الرياض  :س ح   مل يةحمم 2
 .11يص 1994ال أارني  ور ييبع  ا  أ   ال تا  ال  ر العريبي يرامج التربية البدنية والرياضيةأسس بناء ب:  يمس ا ماأ ل  و ا اقةحم  3
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 ةة  ال ةةرت ن ائحوةة   ال ةة    الة  ن  ال  ةة ي  ا ح ةة  ل  لةة   وةةتلك ي ةة م    اعةة  وة  :النمااو الااو يف  -2-3-2
 .النم  ر ةري  الرممح حا ملا بر ا  رحمحأممح    ح ل  ح  طبحعح ي ا  ح   ا  مأمح 

 
 :مراحل النمو -2-1

ب ةةةة ن   غةةةة  ون ححةةةأن ال ةةةرت  رج ئةةةأ ال ةةةأمم  ا ةةةليحيةةةس  النمةةة  ن رأ ةةة    ةةةةأار  ن  ةةة   برةةة ا   ب ةةة  ا  ي عةةةة
 . احسن إ  ون النم  ار رراح  ب محيت ر   نةأ خبوأمم   احا 

إ  ون  راحة  النمة  ب ةسام  ن وعضةةأ الةةبع   يوةعب ال مححةيت و   ححةيت موةأمم  هنأيةة   رحلة   ة  املراحة  مةة    ))
س  ةةة  يوةةةعب موةةأمم  وسايةةة   رحلةةة  بألحةة  ئةةةأي إذ ون هنأيةةة  املرحلةةة   وسايةة  املرحلةةة  الةةةط بلحةةةةأ ب  اةةأن   ةةةسامل أن و

 (1) ((ال مححيت وا موأمموةأ
 
 :مفهوم المراهقة -3

إن رلمة  املراا ة    ة     ة  ال عة   ااة  رعة   ة  و  وتي  ةةل ب حةس ا قة اب  الةسا   ة  ا لة ي  ةأملراا   )) :لغويا
 .(2) (( تا املع  ا  ال رت التي يسا     ا ل   ار مأ  النضه

 :اصحااحا
(( ملةا ال ةرت غة  النأحةةه اا عألحةأ    ةمأاحأ  م لحةأي  ةة   رحلة  البلة ه   الر ةس  ألر  لةة  اةل ل  ة   صة ح  ب لةة ))
(3). 

))رعةة  رةةةو   ةةةا Grandir  بعةة  وأللبحنحةةة a dolesciéreاملراا ةة  اةةةل اةة  ال رحةةة    ةة     ةةة   )) -
(4)    

 ((   لةة  امل ةةأمرن  وسايةة   رحلةة  النضةةهاملراا ة  بعةة  ا قةة اب  ةة  النضةةهي  اةةل ال ةة ن الةةط ب ةةا وةةا  رحلةة  ال )) -
(5). 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16يص  ر ا اأو   : س ا ماأ ل  و ا اق يةحمم 1
 .113يص1199ي تا  ال  ر العريبي ال أارني وري  األسس النفسية للنمو من الحفولة إلى الشيخوخة :  ات ذايب ال حس  2
 .111يص1949ياهيتاممر يال بع  ا  أ  تي ان امل ب مأ  اهأ عح ي يأصول التربية والتعليم: بررل  اوت  3
 .13ي11يص 1999ي تا  البا   العلمح ي ال  يتي  سيوولوجية المراهقة :س ملل  أ رةاعسي  حمم  1ي1
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 : (سنة11-12)المراهقة المبورةخصائص  -1
ي  ب محةةيت املرحلةة  اذمساتيةة  (اةةن  11-11)ب ةما رةةتلك ررحلةة  املراا ةة  ا  أي  اةةل ب ةةا وةةا املرحلةة  ال ةةنح     

 ا ا عألح   ا   مأمح  املمحيتنو ضأؤ  ال ل ك لسح ال   ي  ببسو امل أار اه مح   ال  ح ل  ح   الع لح    
 .للمراا   ن ال ة       ك ون    وور    أار النم  ن ات  املرحل  النم  اهن ل

 : (1)النمو البدن  -1-1
انأ ي        ال رت    ةر ملحة    ةأر ي مأصة  و ةبب اضة   البح لة  ل  ي ةةر بةأث  النأححة  ال  ةح ل  ح  و ة   

 .لب  ي رع النم  اه مل منس البنأ  م  ا   ت و أ ق مأ ا احتي  حيتتات    ح   ال 
 :التحور النفس  والعصب   -1-2
 ة  مةةل  النمةة  البةةس  ال ةةريا  غةة  املنةة    يضةة رب ال  ا ة  العوةةيب العضةةلل    ةة  اق ةة   الر ةةأق  ي رمةةأ ب ةةأثر   

ع مةةأط لي  مةةس  ال  ا ةةة  الرةةستي  قةةس ينةة ه مةة  اةةتا وعةة  ا  ةةراج  اا  ةةةأ  حةةب ال ةةبأبي  يوةةاب ذلةةك صةةرا 
 .ا   مأملي يأمت ال    وأا  أو  ملس اح  وررر     الس ي  يضا ال بأ  حم  إم أب ل 

 :التحور الحرك   -1-3
إن   ةةس ن املرااةةة  حةةم  اةةةت  املرحلةة  ملةةةا ال  حةةا  ال   حةةة   ال  ةة ي  ا ررةةةل ب ةة ن حةةةعح  ي ححةةه   ي ةةة  حا   

اء ا ررةةلي  الةط   بن ةة    ةا ال ا ةةب ا ررةل للمةةةأ ني  وةتلك   ي ةة  حا ال ةح رن ال أ ةة  ملةا ومضةةأمم  وثنةأء ا ت
 الةتي يبةس  ملةا املرااة   –ائح ةأن ا ررةل  –حت حة  ائةسل الةتي ي ةعا إلحة ي  ذلةك  ةأن  ةأ احةيت اةت  املرحلة  اة  

 .ل ريب   ن    مل  مس    س ب  ملا ا ا  را  ن   أن  عا ل  ن ط يل  و  اا رأل  السامم  وأ  حأء ا
 ب  لةب اةت  املرحلة  إأ العةأب ةأمحة  بعة ت وأل ل حةت إأ ال ةح  ا   مأمحة   ة  إمةلص  بعةأ ن  طأمة   بن ةح  ن 

يأحةةح    ةةب  ةة ء ححةةأت  وةةألن احل ال  حيحةة   إ ةةرأ  و قةةأ   ةةراقة  ووةة  ن اأت ةة ي رمةةأ اةةرح ااةة  ن اةةت  ال ةرق الر 
 .املرحل  ب  ح ا  ةيتن الساملح  لل      يتتات وتلك   أ    ال مري   ر  أب ال ام 

اء حررةةةةل  ب محةةةةيت اةةةةت  املرحلةةةة  و لةةةة  ال   حةةةة  ا ررةةةةل  الةةةةتي يةةةة تي إأ حةةةةس   حررةةةةأ   وةةةةأحب   سيةةةةسن  ةةةةا وت)
  وةةةلبي إحةةةأ   إأ ال  ةةة  يبةةةس   احةةةاأ ملةةةا وعةةة  املةةةراا ا ن اةةةت  املرحلةةة ي  ةةة  اأححةةة  ومةةةرح ب ةةة ن قأولحةةة  

منةةةس  العوةةةبح ال  بةةا ا ررةةةل قلحلةةة  ي  اةةةبب ذلةةةك النمةةة  امل ةةةأ ر لل ةةة    اليتيةةةأتن ال ةةةريع  ن الةةة  ن إحةةةأ   إأ ون 
 .(2) (راا ا  املراا أ  ب  ن رب ن ن ات  املرحل امل
 
 
 
 

                                                 

  
 .163 ر ا اأو يص:  ات ذايب ال حس 1
  .11ص  ر ا اأو ي: ا حس ر ان إورااح  مبس   2 
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 :النمو الفسيولوج   -1-1
و  الح  ةةة  اهن ةةةح  لل ةةرتي  ي اةةةست البلةةة ه ( املةةةحلت اهن ةةل)  ةة    أاراةةةأ البلةة ه اهن ةةةلي  يع ةةةو البلةة ه ررأوةةة  )  

 منةةس اذاةأ  منةةس حةةس   و   . اهن ةل منةةس الةتر   حبةةس   و   قةتل  نةة ي  نةةة   اقوةأمم  اهن ةةح  الرأا ية 
الرأا يةةةة ي  يع ةةةو البلةةةة ه اهن ةةةةل ا  ةةة  حتةةةة    مل ةةةة  اا  ةةةأ   ةةةة  ال   لةةةة  إأ  حةةةح    نةةةةة   اقوةةةأمم  اهن ةةةةح 

 (1) (ان  11-16املراا  ي  اا   لء ن البل ه ا  اضه الرست اهن ح   حيس  اتا غألبأ    ا  
 :النمو الجسم   -1-1
اةةن ا  6اةرم   ملةةسن حةة اي  ي محةيت النمةة  اه ةةمل ن اةت  املرحلةة  و ةةرم   ال بةة ني  يلحةظ ط ةةرن النمةة   ا تيةةأت   
ي  ذلةك وعةس  ةة ن ائةأتمل ن املرحلة  ال ةأو  ي ملةةا ون (اةن  منةةس الةتر   13-11اةن  منةس اذاةأ     11-11)

لةةسح الةتر  ي  بوةة  وقوةا اةرم  للنمةة  اه ةمل منةةس اةن   11اةن  لةةسح اذاةأ    14النمة  ي ة مر إأ حةة اي 
 .ان  11ان   منس التر   ن ا   11اذاأ  ن ا  

 
 :  ااالنمو العقل -1-6
 "رلةةة "ب ةةةةس  رحلةةة  املراا ةةة    نةةةت وةةةساي ةأ ال  ةةةرن النةأممحةةة  ن النمةةة  الع لةةةل مم  ةةةأي   ةةة     ةةةأن بعلةةةح  املرااةةة    

ي ةةم  بيت يةةس  و ةة ن م لحةةة  م حمةة  ب ةةأمس  ملةةا  ةةة   امل  أ ةة ي  بوةةبت ال ةةس ا  الع لحةةة  وررةةر تقةة  ن ال عبةة   رةةة  
 (.ال س ن ملا ا  أب)عستي  ال س ن الل  ح   ال س ن ال

  ةأ يةمنةةأ وررةةر ن اةةت  املرحلة  اةة   ةة  ال ةةس ن ملةا الةة عل   ال ةةس ن ملةةا ار  ةأب املةةةأ ا   املعل  ةةأ   ب  ةة    عةة  
 .اخل...اذت اك  –ال ترر  –جمم م     اقوأمم   ر  ا ا بأ  

 :(2)    وا   أ ي ثر ملا النم  الع لل جنس  أ يلل 
  ال  اث. 
 البحوح   اقون  ال س يبال  ةحل  . 

 ال  ا   ا ا عأي. 

 اهراممس أ اأمم  اذمل ي مأص أ اذذام يال ل أ يال حنم . 
 
 
 
 
 

                                                 
 .616ي666يص1991ال أارني  وري  ي1ك مأمل ال  أبي، "الحفولة والمراهقة"علم نفس النمو: حأ س مبس ال ل   اران  1ي1
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 :النمو االجتماع   -1-7
الحةةةةظ ن اةةةةت  املرحلةةةةة   ةةةة  الةةةةة مل ا   مةةةةأمل لةةةةةسح ا ط ةةةةأ ي رمةةةةةأ الحةةةةظ ال   ةةةةة  ن ةأمةةةةأ  وصةةةةةسقأءي    

 ا اسيةة    ة  مةل  رةة  اةتا ب  ةا تاممةةرن ال  أمة  ا   مةأملي  أملنأ  ةة    ال ةعل للاوة   ملةةا العضة ي  ن ال ةرق
 قةةةةس )) .بع ةةةو  ةةة    ةةةأار العلقةةةأ  ا   مأمحةةةة   ن ةةةس ال  ةةة  ي ةةةأ ن ا  ةةة  ويت لممةةةة   حيةةةأ   تامممةةةأ ال  ةةة ق ملةةةحة 

 يلحةةظ رةةتلك ال مةةرت  ال ةةربري   ال عوةةب  املنأ  ةة ي  حةةعا ال ةةس ن ملةةا  ةةة    ةةة  ا ةةر ال بةةأ   حةةح  الوةةةس 
للنوةةةحا ي  حنةةةة  جنةةةس وعةةةة  ا ط ةةةأ  ئةةةة  لرةةة  مأصةةةة    وةةة لاأ  ب ةةةةأت ب ةةة ن اةةةةريع ي رمةةةأ الحةةةةظ ا ا مةةةةأ  

 (1).((وأمل ةر ال ربول مأص  لسح ال  حأ   اتا يبس ا  لحأ ن ام حأ  امللو   ا ل ان اليتااح 
ال بةةةةة    حمأ لةةةة  ا ا ةةةة أ   ةةةةا ا ةةةةةح   ب محةةةةيت املراا ةةةة  املب ةةةةرن وأهنةةةةأ  رحلةةةةة  امل ةةةةأيرن  ا ةةةةأ  ن  امل ا  ةةةة   ا   رةةةةأ    ))

 (2) ((.ا   مأمل  قب   العأتا   املعأي  ا   مأمح  ال أممع  ورح  حت ح  ال  ا   ا   مأمل 
إذن اةةةةةةأ اةةةةةةب  يبةةةةةةس ا لنةةةةةةأ اةةةةةةل ك ال  ةةةةةة  ن  رحلةةةةةة  البلةةةةةة ه اةةةةةة  ا م مةةةةةةأت ملةةةةةةا الةةةةةةن   ل أرحةةةةةةس ال  ةةةةةة ت  ا ريةةةةةة  

 .مأء لل مأم ال ربوح ي  ع    حبأ    لا   حر  ي  للا 
 :النمو االنفعال   -1-8
 ةةةةت  ))ي مرةةة  ن  ةةةسح ا ا عةةةأ    اةةةل  ربب ةةة  وةةةأل ر ا  الةةةط ب ةةةرو ملةةةا ا ط ةةةأ  ن  رحلةةة  املراا ةةة  املب ةةةرني   

 رحلةة  احةةة راوأ  اا  ألحةة   ح أاةةةح   ةةةسيسن الر ةة   ا ا مةةةأ  ال ةةسيس وأه ةةة   ال لةةة  لل رةة ا  امل أ وةةة  ن النمةةة ي 
 (3)(ملا البع  و بب امل أار اه مح   قس يبس  اق  

ب وةةةا ا ا عةةةأ   ن اةةةت  املرحلةةة  وأهنةةةأ اا عةةةأ   منح ةةة   ن ل ةةة    ةةةة  ن   ب نأاةةةب  ر اتةةةأ ي قةةةس   ي ةةة  حا  (
  املرااةةةة  الةةةةة ا    حةةةةةأ    ن امل ةةةةةأار اقأ  حةةةةة  ئةةةةأ ي قةةةةةس يلحةةةةةظ ال نةةةةأق  ا ا عةةةةةأي  ثنأممحةةةةة  امل ةةةةأمر حنةةةةة  ا ةةةةة

) ال  أم   اق ل  حا ي توتب ا ا عأ  وا ا بيال ر  يامل قا رمأ حيس ال رب  و  ال لء و 
(4). 

 يع ةةةو ا ةةةب  ةةة  واةةة    ةةةةأار ا حةةةأن ا ا عألحةةة  للمرااةةة   ةةةة  حيةةةةب ا مةةةري   حي ةةةأج إأ حةةةب ا مةةةري  لةةةة  ي    )
ي ا ةب رأا عةأ   ةةة   ةسا  ن إ ةبأع ا أ ة  إأ ا ةةب  ا بة   ة  ولةيت   ةةأ ي ة ن ل ا حة  الوةا  الن  ةةح  للمرااة  

 (5).( بأت  ييتيس ا ل    ييتي  ال ل  وألن ب  للاحأن ا ا عألح   ا   مأمح  للمراا  ي أ ب امل
 
 
 

                                                 
 . 613،611،611ي  ر ا اأو  : حأ س مبس ال ل   اران  1-1-1

 
 .11يص 1999يلبنأن ي   و   ي تا  ا  أقيمشوات الحفولة والمراهقة: واعس  حربأممح  إورااح   3
 
 .111 ر ا اأو يص: مس ح   مل نةحم 5
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 : خاصة 

 م مةة   ةة  ال اةة    الةةط  ةة  رةة    ااةةةب ر اةةرجنةةس ون ال  ةة  املرااةة  ن اةةت  املرحلةة   ي ةة  مةةل   ةةأ اةةب     
  لعة  اةتا  ةأ  ير ةرت  ة  و ةرات ا  مةا ححةه ي ةأثر راح ة    ية ثر  حة  ربوح     ي ثر ملةل رة    ااةب  ربوةح    
  ب ةة ن اةةت  املرحلة  ررأوةة  التانحةة  للةة عل   اة  يلحةةظ ملحةة  حةةب  يي ة   قس ابةة  ملةةل ا ر  ةةأب   بعلة  املةةةأ ا 

 ةةة  ق امةةس     إأيوأذحةةأالةةط ب  لةةب املةةةأ ن  رةة  رةةرن الحةةس   رةةرن ال ةةس    رةةرن ال ةةل    ال ن  عةةأبا لامل ةةأ ر  ن 
ال ة ن البساحةة   رةتا الر ةةا  ةة     رةةأ ي  ةر اةةت  العلقة   ةة  ب ةة ير .   ي ة ن مضةة ا ا ة  ن ال ريةة   يالنوةر  ائيتاةة 

 .ا مرح وأقل الو أ  البساح  رمأ ي ثر ملا ا تاء الريأحل ا ررل
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 :تمهيد 
أربعة فصول، و الذي ضم  ناثحبموضوع ينتمي إىل معريف رصيد  نا فيهبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول     

و   ,لدراسة املوضوع دراسة ميدانية حىت نعطي منهجيته العلمية( امليداين)اجلانب التطبيقي  إىلسنحاول االنتقال 
 .ولناها يف الفصول السابقةكذلك التحقق من املعلومات النظرية اليت تنا

بالقيام بدراسة ميدانية وذلك جلانب انقوم يف هذا س ،يعترب هذا الفصل العمود الفقري لتصميم وبناء حبث علمي
عن طريق توزيع استمارات االستبيان على أفراد العينة املختارة واليت تقوم أساسا حول الفرضيات اليت قمنا بوضعها 

حبيث  وبعد ذلك نقوم بعملية تفريغ اإلجابات، األسئلة اليت طرحنها يف هذه االستمارةمث تقدمي مناقشة وحتليل 
ويف األخري نقوم بعرض  ,واليت تتضمن عدد اإلجابات بالنسب املئوية املوافقة هلانقوم بوضع جدول لكل سؤال 

 .حبثناوالذي نوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتضمنها  ،االستنتاج
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 :الدراسة االستطالعية -1
قبللل قيامنلللا بتوزيلللع اسللتمارات االسلللتبيان ارتبينلللا أن نتصللل بلللبع  ملللدرال أنديللة كلللرة اليلللد  للد  االطللل ع عللللى       

، وعللى ضلوء كللل كيفيلة عملهلم عللى مسلتوى نللاديهم ومعرفلة األملور الليت تسللاعد واألملور الليت تعرقلل عملهللم التلدريي
يف  و الوقللو  علللى دور وأايللة التخطلللي  وذلللك للكشللل  ،ص مبللدرال بعلل  األنديللةهللذا قمنللا بءنشللاء اسللتبيان خلللا

 .الرياضي يف كرة اليد 
  :المجال المكاني والزماني  -1-1
 تنا مدرال أندية كرة اليد لوالية اجللفةدراسمشلت  :المجال المكاني  -
 6104/6104 اجلامعيةللسنة ( مارس)دامت مدة الدراسة شهرا كام   :المجال الزماني -
 :ضبط متغيرات الدراسة -1-2

 .إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل واآلخر متغري تابع
لمستقل      متغير ا إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا املتغري املستقل :ال
 ".التخطي  الرياضي"هو

 ".األداء الرياضي يف كرة اليد "هذه الدراسة املتغري التابع هو املستقل ويف نتيجة املتغريهو  :المتغير التابع     
 :عينة البحث وكيفية اختيارها -1-3

هلللي عتملللع الدراسلللة الللليت املللع منللله البيانلللات امليدانيللة ،وهلللي تعتلللرب جللل ء ملللن الكلللل ،مبعللل  أنللله تبخلللذ عينللة البحلللث 
  .(األصلي)تمع األصلي ،مث تعمم نتا ا الدراسة على اجملتمع ككلعموعة من أفراد اجمل

قللد و , ملن أجلل الوصللول إا نتلا ا أكثللر دقلة وموضللوعية ومطابقلة للواقلع قمنللا باختيلار عينللة البحلث بطريقللة عشلوا ية
 .لوالية اجللفةمدرال أندية كرة اليد مشلت 

 مجتمع الدراسة -1-4
 .جللفة وذلك للحصول على نتا ا اكثر موضوعية ودقةهم مدرال والعي كرة اليد لوالية ا

 :المنهج المستخدم -2
ويف دراسلتنا هلذه ولطبيعلة املشللكلة  ،يلرتب  اسلتخدام الباحلث مللنها دون بلريه بطبيعلة املوضللوع اللذي يتطلرق إليله     

كلون هللذا امللنها يسللاعد وهللذا االختيلار نللابع أساسلا مللن  , لبحثنلااملطروحلة نلرى أن املللنها الوصلفي هللو امللنها امل  للم 
اين اللذي الري فيلله عللى اصصلول عللى املعلوملات الشللاملة حلول متغلريات املشلكلة واسلتط ع املوقلل  العلملي أو امليلد

 .وصيابتها صيابة علمية دقيقةقصد حتديدها 
ويقلللوم املللللنها الوصللللفي كغللللريه مللللن املنللللاها األخللللرى علللللى عللللدة مراحللللل أاهللللا التعللللر  علللللى مشللللكلة البحللللث )     

ووضللللع قواعلللللد , واختيلللللار أسللللاليب اللللع البيانللللات وإعللللدادها, واختيللللار الفئللللة املناسللللبة, ووضللللع الفللللروض, وحتديللللدها 
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وحماوللللة اسللتخ ص تعميملللات ذات مغلل ى تلللؤدي , ووضللع النتلللا ا وحتليلهللا يف عبلللارات واضللحة, لتصللني  البيانلللات 
 (1).(إا تقدم املعرفة

عموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوص   ببنه) لوصفياملنها ا أما بشري صاحل الرشيدي فيعر       
الظاهرة أو املوضوع اعتمادا على اع اصقا ق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليها حتلي  كافيا ودقيقا 

  (2)(.الستخ ص والوصول إىل نتا ا وتعميمات عن الظاهرة أي املوضوع حمل البحث
 :أدوات الدراسة  -2-1

اسلتمارة تتكلون ملن عموعلة ملن األسلئلة تسلللم  ىهلي وسليلة ملن وسلا ل الع البيانلات ويعتمللد أساسلا علل: تبياناالس 
إىل أشلخاص يلتم اختيللارهم ملن أجللل القيلام بدراسللة موضلوع معللس، فيقوملون بتسللجيل إجابلاام علللى األسلئلة الللواردة 

 .يف هذه االستمارة ويتم إعاداا ثانية إىل الباحث
الللع  إىلوسلليلة ملللن وسلللا ل البحلللث الشللا ع، وهلللو يطلللرل عموعلللة مللن األسلللئلة الللليت الللد  ) علللر  عللللى أنلللهيكمللا   

معلومات ترتب  مبوضوع البحلث وفوا لده كونله اقتصلادي  يف الوقلت و التكيل ، حلىت ملن االابيلات االسلتبيان يكملن 
 أمللللالخلللروج مبفهللللوم للللدى اجلميللللع، يف تكمللليم املعلومللللات املناسلللبة للبحللللث و الللليت تسللللاعد الباحللللث يف حبثللله و هللللله ل

تبقللللى  إذالشخصللللي بللللبفراد العينلللة و أيضللللا يف صللللعوبة التبكللللد مللللن املعلومللللات،  اإليصللللالالعيلللوك تكمللللن يف فقللللدان 
 (3) (.نسبيا إليهااملتوصل 

حيللث إ إعللداد أسللئلة االسللتمارة اللليت حاولنللا أن تكللون شللاملة , فهلي تعللد أهللم أدوات البحللث اللليت اعتمللدنا عليهللا 
 :ما جاء يف اجل ء النظري وقد راعينا عند صيابة األسئلة يف االستمارة التاليةجلميع 

 صيابة األسئلة بطريقة واضحة وسهلة. 
 رب  األسئلة باألهدا  املراد اصصول عليها. 

 ركملستوى الثقايف والعلمي لكل مدامراعاة مع غة العربية لصيابة األسئلة بال. 

 وأسللئلة شللبه مفتوحلللة , نعلللم أو ال:لقلللة اليللب عليهللا أفلللراد العينللة بلللاحتللواء هللذه االسلللتمارة علللى أسللئلة مغ
 .تتحدد هلا إجابات خيتار املستقصي منه إحداها وأسئلة مفتوحة القرتال اصلول املناسبة 
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 :المستعملة الوسائل اإلحصائية -6-2
سللب التكلرارات يف اإلجابللات اسلتجابة لطبيعلة البحللث اسلتعنا يف هللذه الدراسلة بوسلليلة إحصلا ية واحللدة صسلاك ن   

 :   وهذا من أجل حتويل املعلومات الكيفية إا معلومات كمية لتصبح أكثر دقة ومصداقية وهذه الوسيلة هي 
        

 
 
 
 :إجراءات التطبيق الميداني -3

نا إليلله يف وهللذا انط قللا مللا تعرضلل( التسللاتالت املطروحللة والفرضليات املقرتحللة)حسللب  بتصللميم أسللئلة االسللتبيان قمنلا
نسلخة حسلب علدد العينلة املختلارة و إ توزيلع ( 02)اجلانب النظري بعد ذللك قمنلا بكتابلة هلذه األسلئلة وطبعهلا يف 

وعنللد إعطللاء كلللل , املللدرب( 02)واملقللدر عللددهم ة اجللفلللة هللذه االسللتمارات علللى ايلللع مللدرال أنديللة كلللرة اليللد لواليلل
املوزعلة علللى قمنلا مملع اسلتمارات االسلتبيان يوملا  02وبعلد ,نقلوم بشلرل ملا نلود أن نتوصلل إليلله ملدركنسلخة لكلل 
هللا يف هللذه ااألسللئلة اللليت طرحن اعمليللة اللع و فللرز اإلجابللات وحتليللل نتللا  مث تطرقنللا إىل, مقللراءة إجابللاااملللدربس وإ 
واهللللد  ملللن كللل سلللؤال وتوضللليح  ,حبيلللث قمنللا بوضلللع جلللدول لكللل سلللؤال والللليت يتضللمن العلللدد والنسللبة, االسللتمارة

ويف األخللري نقلللوم بعللرض االسللتنتاج واللللذي نوضللح فيللله مللدى وصللدق الفرضللليات اللليت يتضلللمنها . بللدا رة نسلللبيةلللك ذ
 .البحث

 :حدود الدراسة  -4
هلذا املوضلوع  الختيلارالفكلرة  ، وقلد كانلت لواليلة اجللفلة على مستوى األنديلة الرياضلية لكلرة اليلد قمنا بدراستنا      

املشللللاكل  تعتللللرب كما،الللللذي تعللللاين منلللله معظللللم األنديللللة ي  الرياضللللي يف كللللرة اليلللدلعمليللللة التخطلللل الكبللللريهلللو الللللنق  
  .أندية كرة اليد والعراقيل اليت تتخب  فيها 

أداء الرياضلي حتسلس وتلبثريه عللى الرياضلي التخطلي  ارتبينلا أن ننلاقف فكلرة , ا من إمياننا القوي مبوضوع حبثنلاوانط ق
قللللدراتنا املتواضلللعة ماديللللا أنديللللة اللللوطن نظلللرا لراسللللة امليدانيلللة عللللى مسللللتوى ايلللع والسللللتحالة قيامنلللا بالد ,يف كلللرة اليلللد
علللى بللرار مثي الللا يف  وهللي( واليلللة اجللفللة)صللل إليلله نسللتطيع أن تشلللمل مللا نة حبثنللا ينللارتبينللا أن تكللون ع, ومعنويللا 
دانيا ميكلللن تسللللليطه أنلللله ميكلللن اعتبلللار النتللللا ا املتحصلللل عليهللللا نظريلللا وميلللل حبيلللث ,تعلللاين مللللن نفلللس املشللللاكلاللللوطن 

 . أندية الوطنوإسقاطه على باقي 
  

 

 مجموع أفراد العينة/  x111  عدد التكرارات=  لمئويةالنسب ا    
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:عليها حبثنا و هي  رهناك ثالث حماور يتمحو   
التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء  املهاري اجليد لفئة األشبال املمارسة لكرة : االول رالمحو  -أ

  .اليد
: السؤال االول  

فاق خمططاتكم؟ضمن أي نوع تصنفون آ -  
.ا املدرب األفاق التخطيطية اليت يطمح إليه معرفة :الغرض من السؤال  

(01)الجدول رقم  
 

%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 قصيرة المدى 20 31
 متوسطة المدى 20 11
 طويلة المدى 20 05

 المجموع 30 322
نالحظ من خالل اجلدول أن الكثري من املدربني يعتمدون يف التخطيط على األفاق طويلة املدى بنسبة تقدر 

ابة آخرين فإهنم يعتمدون يف ختطيطهم على أفاق متوسطة املدى بنسبة تقدربـ ، وحسب إج%( 05)بـ
،وهناك آخرون من يرى أن األفاق قصرية املدى هي األجنع يف التخطيط يف التدريب ودلك بنسبة تقدر %(11)
%(.31)بـ  

:االستنتاج  
يوعا لدى املدربني، فهو من خالل ما سبق  نرى أن التخطيط الذي يعتمد على آفاق طويلة املدى األكثر ش

.األجنع واملناسب يف التدريب وذلك من خالل النتائج احملققة يف امليدان   
يوضح األفاق اليت يعتمد عليها املدربني يف خمططاهتم (:01)الشكل رقم   

 

رارات النسب املئوية لعدد التك

13%

33%54%

قصيرة المدى

متوسطة المدى

طويلة المدى
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  :الثانيالسؤال 
هل متارسون نشاط مبارياتكم وفقا رزنامة رمسية للمنافسات؟ -  

إذا كان النادي مقيد برزنامة رمسية أم ال، أي إجبارية أوعدم إجبارية النادي يف  معرفة :الغرض من السؤال
  .املشاركة يف املباريات

(00)الجدول رقم  
 

%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 نعم 31 08
 ال 20 31

 المجموع 30 322
خالل إجابات  وفق لرزنامة رمسية وذلك من انالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية النوادي متارس نشاط مبارياهت

% .31، و منهم من أجاب عكس ذلك بنسبة مقدرة بـ %08املستجوبني املقدرة بنسبة   
:االستنتاج  

املعطاة من طرف املدربني، أن أغلبية املدربني ميارسون عملية التدريب وفق رزنامة رمسية  نستنتج من خالل األجوبة
هتمام الذي يتص  ب  معمم املدربني يف اجال التخطيط يف التدريب و الذي وهذا إن دل فإمنا يدل على اال

يهدف إىل الرفع من األداء الرياضي لدى املمارسني واكتساب املهارات واملعارف العلمية املمنهجة وذلك كل  
.لصاحل الفريق والنادي من النتائج واملراكز املهمة  

.زنامة الرمسيةيوضح نشاط النادي وفق الر (: 00)الشكل رقم   
 

النسب المئوية لعدد التكرارات

87%

13%
نعم

ال
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: الثالثالسؤال   
 هل انتم من املدربون الذين يؤمنون بتحديد األهداف قبل بداية املنافسات ؟ 

معرفة إذا كان للمدرب أهداف مسطرة قبل بداية املنافسات، وما األمهية اليت يوليها هلذه  :الغرض من السؤال 
.األهداف   

(00)الجدول رقم   
%ةالمئوي النسبة كراراتالت عدد  الفئات نوع   

 نعم 35 31
 ال 23 28

 المجموع 30 322
نالحظ من اجلدول أغلب املدربني يؤمنون بتحديد األهداف قبل بداية املنافسات، وهذا حسب النسبة اليت تقدر 

%(.31)بـ  
:االستنتاج   

حيث ختتل  هذه  مما سبق نستنتج أن مدريب كرة اليد يعتمدون يف عملهم التدرييب على حتديد أهداف معينة
.األهداف من مدرب إىل آخر، ومن هذا نقول أن حتديد األهداف هو جزء من التخطيط يف التدريب  

. يوضح نسبة إميان املدربني بتحديد األهداف املسطرة ( :00)الشكل رقم    
 

النسب المئوية لعدد التكرارات

93%

7%
نعم

ال
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      :لرابعالسؤال ا
 ددمتوها هذا املوسم ؟بنعم على السؤال السابق، فماهي األهداف اليت ح مإذا كانت اجيابتك 

.معرفة األهداف اليت يركز عليها املدربون ويطمحون لتحقيقها  :الغرض من السؤال   
(00)الجدول رقم   

%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 لقب البطولة 20 11
 الكأس 20 31
 البقاء 25 08
 أهداف أخرى 25 08
 المجموع  30 322

، كما يطمح آخرون %(11)أن معمم املدربون يطمحون يف نيل لقب البطولة بنسبة  نالحظ من خالل اجلدول
التكوين و : (إىل حتقيق  أهداف أخرى نذكر منها%(08)، كما يسعى آخرون بنسبة %(08)يف البقاء بنسبة 

ربني من املد% 31،وبنسبة ..(وحتسن املستوى، تكوين فريق، اللعب ضمن الفرق الوطنية ذات املستوى العايل
.أكدوا أهنم يركزون على حتقيق لقب الكأس   

:االستنتاج   
من خالل ما سبق أن البطولة تعين الكثري بالنسبة ملعمم املدربني أكثر من أي أهداف أخرى كالرفع من  نستنتج 

األداء املهاري لدى الالعبني، وهذا األخري يعد من األهداف اليت يستطيع املدرب حتقيقها يف هذه املرحلة 
، ألن ميزة هذه املرحلة عند الالعب هي أن  يكون يف أوج عطائ  املهاري، وبالتايل ميكن رفع أداءه (األشبال)

. املهاري  
.يوضح األهداف اليت يركز عليها املدربون  ( :00)الشكل رقم   

النسب المئوية لعدد التكرارات

33%

13%27%

27%

لقب البطولة

الكاس

البقاء

أهداف أخرى

 



الجانب التطبيقي                                                                            الفصل الثاني  
 

- 55 - 

 

:السؤال الخامس  
 ماهو صن  التخطيط الذي تعتمدون علي  ؟ 

.الذي يعتمده املدرب  حتديد صن  التخطيط:الغرض من السؤال   
(00)الجدول رقم   

%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 يومي  23 28
 أسبوعي 21 02
 شهري 20 52

 سنوي 20 11

 المجموع 30 322
% 11مث تليها نسبة % 52من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية املدربني يعتمدون على التخطيط الشهري نسبة 

نسبة املدربني الذين يعتمدون على التخطيط السنوي،وهناك بعض املدربني  يعتمدون على التخطيط  اليت تعين
% .02األسبوعي بنسبة تقدر بـ   

: االستنتاج   
نستخلص مما سبق أن التخطيط الشهري حيمى باألولوية لدى مدريب كرة اليد مقارنة مع أصناف التخطيط 

.لنتيجة أن التخطيط الشهري هو التخطيط األمثل و األجنع و املناسب األخرى، وبالتايل نقول من خالل هذه ا  
يوضح أصناف التخطيط اليت يعتمد عليها املدربني ( :00)الشكل رقم  

النسب المئوية لعدد التكرارات

7%

20%

40%

33%

يومي

أسبوعي

شهري

سنوي
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:السؤال السادس  
هل غالبا ما حققتم األهداف اليت سطرمتوها ؟ -   

.معرفة مدى حتقيق األهداف املسطرة من طرف املدربني  :الغرض من السؤال   
(00)الجدول رقم     

%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 نعم 32 08
 ال  20 11

 المجموع 30 322
 

% 11، أما %08أن جل املستجوبني أكدوا بأهنم غالبا ما حققوا األهداف اليت سطروها وهذا بنسبة نالحظ 
.من املدربني أكدوا عكس ذلك   

:االستنتاج   
.عادة ما يتحقق على أرض الواقع وهو ما يتوصل إلي  معمم مدريب األندية خالصة القول أن التخطيط  

 
. مدى حتقيق األهداف املسطرة من طرف املدربني  يوضح( : 00)الشكل رقم   

 

 النسب المئوية لعدد التكرارات

67%

33%

نعم

ال
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.وحيتوي هذا احملور على  ثالثة أسئلة :المحور الثاني-  
:السؤال السابع   

ماهو عدد احلصص التدريبية املرباجة أسبوعيا ؟ -  
.مكانة وقيمة احلصص التدريبية لدى املدرب معرفة:الغرض من السؤال   

حصص ( 25)عن هذا السؤال أن حل املدربني أكدوا لنا أن عدد احلصص أربع تنالحظ من خالل اإلجابا
ومنهم %15أسبوعيا بنسبة ( 20)من املستجوبني، ومنهم من أجاب بأن  يربمج حصتني% 52أسبوعيا بنسبة 

%.31أسبوعيا بنسبة ( 20)و مخسة حصص( 21)ربمج ثالثة حصصن  يأجاب أمن   
:االستنتاج   

آخر،  إىلخيتل  من مدرب عدد احلصص التدريبية أن ختصيص على هذا السؤال نستنتج من خالل اإلجابات  
يف كال حسب هدف   نيحرص املدرباختالف املدربني يف ختطيطهم وآرائهم، ويرجع هذا إىل وهذا يعكس لنا 

بعني االعتبار العوامل اليت يراها   يأخذ، كما ه للحصص التدريبية على حسب ما يتطلب  الربنامج املسطراختيار 
. (اخل...ارتباط الالعبني بالدراسة:)مثال يف العملية التدريبيةمؤثرة    

 
:السؤال الثامن   

أذكر احلجم الساعي يف عملكم أسبوعيا ؟ -  
.الالزم لعملية التدريب خالل األسبوع احلجم الساعي معرفة :الغرض من السؤال   

احلجم الساعي الالزم أسبوعيا عن هذا السؤال أن حل املدربني أكدوا لنا أن  تنالحظ من خالل اإلجابا
 %15ساعات أسبوعيا بنسبة(21: )من املستجوبني،ومنهم من أجاب بـ% 52ساعات وهذا بنسبة(20:)يقدربـ

ساعات أسبوعيا (8.0)سبوعيا ومنهم من أجاب أن  يربمجأ ساعة(5.0)ومنهم من أجاب بأن  يربمج 
%.31بنسبة  

:االستنتاج  
 خر،آمن خالل اإلجابات على هذا السؤال أن احلجم الساعي يف العملية التدريبية خيتل  من مدرب إىل  نستنتج

ىل احلرص والوعي وهذا يرجع إجم الساعي الالزم لعملية التدريب، احل روهذا يعكس لنا اختالف املدربني يف اختيا
ب دور هاما يف العملية التدريبيةلدى املدرب كما يبني أن احلجم الساعي املخصص يلع  

 
:السؤال التاسع  

ترباجون تدريبات ناديكم؟ -  
.اليت خيتارها املدرب واليت يراها مناسبة إلجراء التدريب معرفة الفرتة :الغرض من السؤال  
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(00)الجدول رقم  
%ةالمئوي النسبة التكرارات عدد  الفئات نوع   

 في فترة الصباح 22 22
 في فترة المساء 35 31
 الفترتين معا 23 28
 المجموع 30 100

 
وهناك  ، %31بنسبةوهذا نالحظ من خالل اجلدول أن أغلب املدربني كانت إجاباهتم باختيار الفرتة املسائية 

االرتباطات ك  ألسبابيرجع هذه املواقيت  ختيار، وهذا ما يدل على أن ا%28معا بنسبة من يرى الفرتتني
  .واالنشغاالت اخلاصة باملدرب والالعبني

: االستنتاج  
أن من خالل إجابات املدربني اعتمادهم علي عملية التدريب يف الفرتة املسائية بنسبة كبرية وهذا يرجع  نستنتج

ناك من املدربني وبنسبة قليلة ومعتربة ، وه ىأسباب خاصة ومتعلقة بارتباط الالعبني بالدراسة وعوامل آخر  إيل
األيام من  لالعبني يف تلكأن عملية التدريب تتم يف الفرتتني معا ألسباب ميكن أن تكون عدم ارتباط ا أجاب

.الفرصة للتدريب يف الفارتني معا أتاحة األسبوع قد  
يوضح فرتات إجراء التدريبات :(00)الشكل رقم   

النسب المئوية لعدد التكرارات

0%

93%

7%

في الصباح

في المساء

الفترتين معا
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   :مناقشة نتائج الدراسة 
بعد تفريغ حمتوى االستبيان وعرضه، نلجأ بعدها إىل مناقشة النتائج املتحصل عليها على ضوء الفرضيات اليت      

وضعناها، ولكي تكون العملية أكثر دقة وموضوعية سنحاول تلخيص ماكان من إجابات من طرف املدربني يف 
 :فكانت مجلة النتائج كاآليت االستبيان الذي وضعناه بني أيديهم، 

  معظم املدربني ذوي اخلربة يف تدريب كرة اليد يتحكمون يف عملية التخطيط بطريقة جيدة وهذا مقارنة
 .باملدربني األقل خربة 

 اكتساب مهارات يف كرة اليد و الرفع من أداء الوقت املناسب و الكايف للتدريبات يساعد على  إعطاء
 .املمارسني 

 ملدربني أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد أكد معظم ا. 

  جل املدربون يثقون يف عملية التخطيط يف التدريب و تسطري األهداف. 

  يرى أغلب املدربون أن توفري الظروف املادية والبشرية تؤثر بشكل كبري على عملية التخطيط يف التدريب
 .ومنه على األداء املهاري 

  حسب آراء املدربني فان الظروف احمليطة بالنادي تتصف بالغري مالئمة. 

  مستوى األداء الرياضي ان حالة الوسائل البيداغوجية لدى النادي تؤثر بشكل كبري على  عملية الرفع من
 .للممارسني 

 "حممد حممود موسي" أكدهومنه نقول أن لعملية التخطيط أمهية بالغة يف الرفع من األداء الرياضي وذلك كما 
ط يرغب الفرد يف أدائه وعليه ميكن احلكم علي التخطيط بارة عن عملية التوقع الفكري لنشان التخطيط عبأ"

 ."بأنه عملية هامة وحساسة
التخطيط وانتهاجها علي وعليه أمجع معظم املستجوبني من املدربني بأن للخربة دورا كبريا يف التحكم يف عملية 

علي أنه نوع من السلوك الذي خيضع إيل تقدير واع " ،"متشارل بتلها تي"جنع والسليم كما أكدأهنا األسلوب األ
 .وهذا إذا دل إمنا يدل علي شيء واحد وهو عامل اخلربة  ،" للتوقعات من طرف املعين بالعملية

هام  أمروذلك  يساعد يف التحكم يف عملية التخطيط أمروهنا جيمع معظم املدربني بأن إعطاء الوقت الالزم 
بأن دور التخطيط يف قياس حجم  " ،"علي سلمي"وضروري للنهوض باألداء الرياضي للممارسني وهنا يشري 

العمل احلركي وأدائه من طرف املدربني سيساعد كثريا يف حتديد أحجام التدريبات وذلك يف ختطيط فرتات 
 ." اإلعداد وإعطائها الوقت الالزم واملناسب للقيام بالعملية

مـا جاء من خالل ونقـول يف النهاية أن الفرضيات املقرتحة جاءت يف سياق النتائج املتحصل عليها وقد أكده 
 .أجوبة املدربني 



 :ملخص الدراسة 

  .(سنة41-41)أثر التخطيط الرياضي يف حتسني أداء العيب كرة اليد  :عنوان الدراسة 

  :  أهداف الدراسة 

 :الهدف الرئيسي  -أ

 .حماولة إبراز أثر التخطيط الرياضي كطريقة حديثة لتعلم األداء املهاري يف كرة اليد لدى املراهقني 

 :األهداف الجزئية -ب

   دراسةةةة اثةةةر التخطةةةةيط الرياضةةةي لتاسةةةةني أداء الرياضةةةي كطريقةةةة نعلي يةةةةة حديثةةةة نسةةةةاعد يف نن يةةةة املهةةةةارا
الةةةني  يةةف الطسةةد باسةةتعدادا  بهاريةةة  ابلةةة للن ةةةا (   سةةنة41-41)األساسةةية خ وصا ةةا يف هةةنا السةة  ا سةةا 

 .والتطار
 ملراهقنيإجياد ا د املناسب ملشكلة ضعف األداء املهاري يف كرة اليد لدى ا. 
 إعطاء ا رتاحا  بيدانية لتع يم واستع ال التخطيط ك نهج عل ي يف ا صص التدريبية. 

 : مشكالت الدراسة 

 .؟( سنة41-41)هد للتخطيط أثر فعال يف حتسني أداء العيب كرة اليد لألشبال
 :فرضيات الدراسة 

 :الفرضية العامة 

 (.سنة41-41)لتاسني األداء العيب كرة اليد لألشبال للتخطيط الرياضي أثر فعال       

  :الفرضيات الجزئية

    الا ت عابد رئيسي جيب اختاذه بعني االعتبار يف ع لية التخطيط الرياضي. 

  التخطيط ها األسلاب األجنع للا ال إىل األداء املهاري اجليد لسئة األشبال امل ارسة لكرة اليد. 

  نؤثر بشكد كبري على ع لية التخطيط الرياضي الظروف املادية والبشرية. 
 

 



 : لميدانيةالدراسة ا إجراءات

  .املدربني و مشلت  ائيعينة حبثنا بشكد عشا  اوتيارمت :  العينة

  6102/6102:لل اسم اجلابعي( بار )دابت دراستنا شهرا كابال:الزمني المجال

 اليد لاالية اجللسةأندية كرة دراستنا على بستاى  أجريت: المكاني المجال

 .يف حبثنا املنهج الا سي  استخدبنا: المتبع  المنهج

ا قائق و البيانا  و ب  أدوا  ا صال على  أداة و ها االستبيان: المستعملة في الدراسة  األدوات 
 املعلابا  

 :المتوصل إليها  النتائج

  بعظم املدربني ذوي اخلربة يف ندريب كرة اليد يتاك ان يف ع لية التخطيط بطريقة جيدة وهنا بقارنة
 .باملدربني األ د وربة 

  إعطاء الا ت املناسب و الكايف للتدريبا  يساعد على اكتساب بهارا  يف كرة اليد و الرفع ب  أداء
 .امل ارسني 

  أكد بعظم املدربني أن التخطيط ها األسلاب األجنع للا ال إىل األداء املهاري اجليد. 

  جد املدربان يثقان يف ع لية التخطيط الرياضي يع د على نسطري األهداف. 

  يرى أغلب املدربان أن نافري الظروف املادية والبشرية نؤثر بشكد كبري على ع لية التخطيط الرياضي
 .املهاري  وبنه على األداء

  حسب آراء املدربني فان الظروف احمليطة بالنادي نتصف بالغري بالئ ة. 

  إن حالة الاسائد البيداغاجية لدى النادي نؤثر بشكد كبري على  ع لية الرفع ب  بستاى األداء الرياضي
 .لل  ارسني 

 :التوصيات واالقتراحات 

  املناسب و املالئم لع لية التدريب على بدريب كرة اليد لسئا  األشبال إعطاء الا ت. 
  ك  االستسادة ب  اخلربة اليت يكتسبها املدربان يف جمال التدريب عند القيام بع لية التخطيط يف 

 .التدريب

  املرحلة الع رية لسئة األشبال نناسب نطاير األداء و الرفع ب  بستااهخ وهنا األوري برنبط بناعية
 .التخطيط املنتهج 



  اجلانب البدين خ اجلانب النسسي خ اجلانب التقين خ ) اعى عند ع لية التخطيط كد اجلاانبالبد أن ير
 .وأونها بعني االعتبار يف الع لية التدريبية ( اخل..اجلانب التكتيكي
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 :التوصيات واالقتراحات 
 :على ضوء النتائج احملصل عليها من خالل دراستنا ميكن اخلروج بعدة توصيات واقرتاحات نذكر منها مايلى      
  على مدريب كرة اليد لفئات األشبال إعطاء الوقت املناسب و املالئم لعملية التدريب. 
 ال التدريب عند الييا  بعملية التططي  يف ميكن االستفادة من اخلربة اليت يكتسبها املدربون يف جم

 .التدريب

  تليي املدربون للرتبصات التكوينية تؤثر بشكل اجيايب على عملية التدريب الرياضي. 

  البد على املدربني االلتزا  بالتططي  يف التدريب كمنطلق يف العملية التدريبية، والييا  بعدة حبوث خمتصة
 .يف هذا اجملال 

 رية لفئة األشبال تناسب تطوير األداء و الرفع من مستواه، وهذا األخري مرتب  بنوعية املرحلة العم
 .التططي  املنتهج 

  تكوين فريق وطين ذو مستوى عايل مرتب  باالهتما  بالفئات الصغرى، خصوصا فئة األشبال، كون هذه
 .املرحلة هي مرحلة حساسة يف حياة اإلنسان، أي ميكن اكتساب وتطوير األداء املهاري 

 ندية كرة األداء املهاري اجليد و التططي  األجنع ال ميكن حتيييهما يف غياب الظروف املادية والبشرية أل
 .اليد 

 اجلانب البدين ، اجلانب النفسي ، اجلانب التيين ، ) البد أن يراعى عند عملية التططي  كل اجلوانب
 .  وأخذها بعني االعتبار يف العملية التدريبية ( اخل..اجلانب التكتيكي
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 : خاتمة

ميكن القول أن التخطيط الرياضي هو منهج علمي حديث ، حيث أخد يف اآلونة األخرية اهتماما بالغا من  
طرف املدربني وكذا الباحثني املختصني يف هذا اجملال إذ أن له عدة مزايا متس التدريب للرفع من األداء الرياضي 

 .هذا االختصاص  لالعب و الوصول بالفريق إىل مصاف الفرق الكبرية يف

وهذا االهتمام املتزايد بالتخطيط الرياضي جعل منه جزء ال يتجزأ من أي نشاط رياضي، وهو مبثابة احملرك الرئيسي 
 .عبارة عن تصور مستقبلي ملواجهة التغريات املستقبلية ( التخطيط)وشريان احلياة لدى النادي، كون هذه العملية 

وصلنا إليه ميكن أن يكون منار للمختصني يف هذه الرياضة، ويعمل على ويف األخري نستطيع القول أن ما ت
تشجيع ممارسة هذه الرياضة بالطريقة اجليدة من طرف املراهق ويُأخذ بيد هذا األخري إىل بر النجاح حىت ينمو 

يف اجملال سليم العقل و البدن، وبالتايل يكون إنسانا صاحلا يف هذا اجملتمع الذي يعاين من املشاكل الكربى 
 .الرياضي، كما يكون صاحلا يف هذا الوطن العزيز والغايل على قلوبنا 

 :  مناقشة نتائج الدراسة 

بعد تفريغ حمتوى االستبيان وعرضه، نلجأ بعدها إىل مناقشة النتائج املتحصل عليها على ضوء الفرضيات اليت    
خيص ماكان من إجابات من طرف املدربني يف وضعناها، ولكي تكون العملية أكثر دقة وموضوعية سنحاول تل
 :االستبيان الذي وضعناه بني أيديهم، فكانت مجلة النتائج كاآليت 

  معظم املدربني ذوي اخلربة يف تدريب كرة اليد يتحكمون يف عملية التخطيط بطريقة جيدة وهذا مقارنة
 .باملدربني األقل خربة 

  يساعد على اكتساب مهارات يف كرة اليد و الرفع من أداء إعطاء الوقت املناسب و الكايف للتدريبات
 .املمارسني 

  أكد معظم املدربني أن التخطيط هو األسلوب األجنع للوصول إىل األداء املهاري اجليد. 

  جل املدربون يثقون يف عملية التخطيط يف التدريب و تسطري األهداف. 

 رية تؤثر بشكل كبري على عملية التخطيط يف التدريب يرى أغلب املدربون أن توفري الظروف املادية والبش
 .ومنه على األداء املهاري 

  حسب آراء املدربني فان الظروف احمليطة بالنادي تتصف بالغري مالئمة. 
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  ان حالة الوسائل البيداغوجية لدى النادي تؤثر بشكل كبري على  عملية الرفع من مستوى األداء الرياضي
 .للممارسني 

" حممـد حممود موسي"ول أن لعملية التخطيط أمهية بالغة يف الرفع من األداء الرياضي وذلك كما أكده ومنه نق  
بأن التخطيط عبارة عن عملية التوقع الفكري لنشاط يرغب الفرد يف أدائه وعليه ميكن احلكم علي التخطيط "

 ".بأنه عملية هامة وحساسة

 بأن للخربة دورا كبريا يف التحكم يف عملية التخطيط وانتهاجها وعليه أمجع معظم املستجوبني من املدربني    
علي أنه نوع من السلوك الذي خيضع إيل تقدير "، "متشارل بتلها تي"علي أهنا األسلوب األجنع والسليم كما أكد

 .، وهذا إذا دل إمنا يدل علي شيء واحد وهو عامل اخلربة " واع للتوقعات من طرف املعين بالعملية

ا جيمع معظم املدربني بأن إعطاء الوقت الالزم أمر يساعد يف التحكم يف عملية التخطيط وذلك أمر هام وهن
بأن دور التخطيط يف قياس حجم " ، "علي سلمي"وضروري للنهوض باألداء الرياضي للممارسني وهنا يشري 

بات وذلك يف ختطيط فرتات العمل احلركي وأدائه من طرف املدربني سيساعد كثريا يف حتديد أحجام التدري
 " .اإلعداد وإعطائها الوقت الالزم واملناسب للقيام بالعملية

ونقـول يف النهاية أن الفرضيات املقرتحة جاءت يف سياق النتائج املتحصل عليها وقد أكده مـا جاء من خالل 
 .أجوبة املدربني 

 

 

 



 أثر التخطيط الرياضي في تحسين أداء العبي كرة اليد  
 (41-41)أشبال 

  الي والبحث العلميـوزارة التعليم الع 
- الجلفة -زيان عاشورة ـجامع  

  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  علوممعهد 
 

 (أشبالصنف ) ملدربي كرة اليد ةهموج انـاستبياستمارة 

 ةنيل شهادة ليسانس يف الرتبية البدنياليت تدخل ضمن متطلبات يف إطار إجناز مذكرة التخرج 
 :املتمثل عنواهنا يف و اضية والري

 
 

 
 

 
 

، (41-41)أشبال  كرة اليدالعيب   يف حتسني أداء الرياضي التخطيطأثر حبثنا املتمحور حول  إطاريف 
بعناية وااللتزام باملوضوعية من خالل أجوبتكم اليت  م باستمارتنا هذه طالبني منكم ملئهانتقد

و امأمام، وتت  ااجمال أمام دراسات أخر  أكثر ستقضي مصداقية أكرب على حبثنا الذي هو خطوة حن
 .تعمقا يف املوضوع

  .تائق االحرتام والتقدير منا نتقدم مسبقا بتشكراتنا على مسامهتكم املتواضعة، وتقبل سيدي
 .حسب اجيابتكم املقرتحة املناسبة يف اخلانة( ×)ضع عالمة -

 :تحت إشراف األستاذ                                                 :من إعداد الطلبة
 سربوت محمد رضا *                                             .صاري عبدالقادر 
 كربوعة حممد. 

    

 
ـة6142-6142ـــــالسنة الجامعي ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

 



 ..........:.............................................تسمية النادي

 

التخطيط هو امأسلوب امأجنع للوصول إىل امأداء املهاري اجليد لفئة امأشبال  ـىولالفرضية األ*

 .املمارسة لكرة اليـد

 ضمن أي نوع تصنفون أتاق خمططاتكـم؟ -4

 قصرية املد                    متوسطة املـد                   طويلة املـد           

 هل متارسون نشاط مبارياتكم وتق رزنامة رمسية للمناتسـات؟     نعم               ال -2

 هل أنتم من املدربني الذين يؤمنون بتحديد امأهداف قبل بداية املناتسات؟  نعم         ال -3

 ؟إذا كانت اجيابتكم بنعم على السؤال السابق ،تما هي امأهداف اليت حددمتوها هذا املوسم -1

 لقب البطولة                             الكـأس                       

 :......................................أهداف أخر              البقــاء  

 ماهو صنف التخطيط الذي تعتمدون عليـه؟ -1 

 سنوي       يومي                     أسبوعي                  شهري        

  هل غالبا ما حققتم امأهداف اليت سطرمتوها ؟     نعم                   ال -6 

 

 

 



جيب اختاذه بعني االعتبار يف عملية التخطيط يف  الوقت عامل رئيسي :ةـالفرضية الثاني*

 .التدريب

 .......................... أسبوعيا؟ املربجمة ماهو عدد احلصص التدريبية -7

 ..........................  أذكر احلجم الساعي يف عملكم أسبوعيا؟ -8

 ؟تربجمون تدريبات ناديكـم  -9

 الفرتتيـن معـا            ترتة املساء يف              ترتة الصباحيف   
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  2991، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، منهجية البحث العلمي: أمحد شليب 
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 . 2991، مصر، القاهرة
 القاهرة 02ط ، عيسى مطر عدلة،مقدمة يف اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشرو  حسام علي طلحة ،
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