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الملخص :
إن ادلتتبععل للاضا ععة اجليا اضععة ضداععا ايداو السععيا ذادلععاينفم الععكي عععائ ما ع الكععاة اجليا اضععة
خصوصا كاة القدم ،ذهكا يف العشاضة ايخَتة مقارنة بالدذل اإلفاضقية ذالعادلية.
ذ يف كععاة القععدم ضلعععء ايداو ادلوععاري دذرا كب عَتا يف ئقيععجي الاتععا افرابيععة لصععاحل الفاضععجي ،كمععا
ضعث ا ععري َتا مبااعاا يف عمليعة إ قععان ذصلععاح اضقععة لععء الفاضععجي ،شلععا ضعثدي إذل إربععاك اخلصع ذ وععا
در على أداو ادلباراة على الوج اياسن ذبالتارل الفوز علي بكل بسا ة.
ذ عتع عمليعة اإلععداد ادلوععار يف كعاة القعدم معن القواعععد الا يسعية يف العمليعة التدرضبيعة ،ذعمليععة
اإلعداد هكه فبد ذلا من اق ذذسا ل مدرذسة ضت التينطيط ذلا مسبقا من اف اذليئة ادلشافة
على الفاضجي.
الكلمات الدالة :التينطيط -مستو ايداو الاضا ي -فعيب كاة القدم.

Summary:
The observer of the Algerian sports notes the poor and low
performance suffered by the Algerian football, especially football,
and this in the last decade compared to African countries and the
world.
In football, skilled performance plays a major role in achieving
positive results for the team, and directly affects the process of
mastery and success of the way the team plays, which confuses the
opponent and conquer his ability to perform the game better and
thus simply beat it.
The process of skill preparation in football is one of the main rules
in the training process, and this preparation process has to have
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ways and means of study are planned in advance by the body
supervising the team.

-1مقدمـ ــة واشكالية البحث :عد الاضا ة ماك العصور القددية عاصا جد فعال يف احلياة
افجتماعية لبااو جس سلي ذمباذر اليمن طورت ذأصبح ذلا وانُت ذأماكن سلصصة ذأغااض
يف شلارستوا ،ايث أصبح للاضا ة يف عصانا هكا عدة أنواع ختتلف هكه اينواع من نوع آلخا
يف ايث ايمهية ذالغاض من شلارستوا ،ذ ت شلارستوا ذفجي ااذط ذ واعد ذ عت من أجل
التحك فيوا ،ذضعت التينطيط أاد العااصا اليت تحك يف ادلمارسعة الاضا يعة ،إذ أصبعح يف
اآلذنة ايخَت زلل اهتمعام ادلينتصُت يف التدرضء ذ التسيَت الاضا يُت .ذ هو ايداو الفعلي أ ااو
ادلاافسات ذادلثاا احلقيقي الكي ديكن من خدل التعاف على ادلستوضات ادلينتلفة سواو كانت
ما فعة أذ ماينفضة ،كما ضعٍت ب التابث مبا سيكون يف ادلستقبل لتحقيجي هدف مطلوب ئقيق
يف اجملال الاضا ي ذ افستعداد بعااصا العمل ذمواجوة معو ات التافيك ذالعمل على كليلوا يف
إ ار زمٍت زلدد ذالقيام مبتابعة كافة اجلوانء يف التو يت ادلااسء.
ذمن هاا كانت افنطد ة لدراسة هكا ادلو وع ذ التعاف على التينطيط يف رلال التدرضء يف
كاة القدم ذ ري َته على الافل من مستو أداو ادلوارات ،ذا تصات دراستاا على فئة ايابال كون
هكه الفئة ذات ميية مقارنة بالفئات ايخا ذهكه ادليية كمن يف أن فئة ايابال هي فئة ديكن
فيوا للطفل التحك يف احلاكات ذ علموا بريسول ما ديكن ايث عد هكه ادلاالة هي ادلاالة
احلساسة يف اياة اإلنسان من نااية التعل ذاكتسععاب ادلعلومات .
ذشلا ف اك في أن الاتيجة اجليدة رييت بعد جود كبَت معُت ،ذهكا ايخَت ف ديكن التحك في
عشوا يا بل ف بد ل من ختطيط ذ اسابات مسبقة ،ذمبعٌت آخا نقول أن العمل ادلدرذس
ذاجليد فضات عا إف اذلدف اجليد ،ذما فان ايداو الاضا ي اجليد فبد ل من ختطيط علمي
مدرذس ذمسبجي ضعمل ب ادلدرب.
إن ادلتتبل للاضا ة اجليا اضة ضداا ايداو السيا ذ ادلاينفم الكي عائ ما الكاة اجليا اضة
خصوصا كاة القدم ،ذهكا يف العشاضة ايخَتة مقارنة بالدذل اإلفاضقية ذالعادلية.
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ذ يف كاة القدم ضلعء ايداو ادلواري دذرا كبَتا يف ئقيجي الاتا افرابية لصاحل الفاضجي ،كما
ضث ا ري َتا مباااا يف عملية إ قان ذصلاح اضقة لعء الفاضجي ،شلا ضثدي إذل إرباك اخلص ذ وا
در على أداو ادلباراة على الوج اياسن ذبالتارل الفوز علي بكل بسا ة  ،ذ عت عملية
اإل عداد ادلواري يف كاة القدم من القواعد الا يسية يف العملية التدرضبية ،ذعملية اإلعداد هكه
فبد ذلا من اق ذذسا ل مدرذسة ضت التينطيط ذلا مسبقا من اف اذليئة ادلشافة على الفاضجي.
فالتينطيط رعلاا نتابري باياياو اليت ئدث يف ادلستقبل ،فوو(( التابث إذل أبعد مد جبميل ردذد
ايفعال ذأخكها يف افعتبار سلفا بطاضقة ماسقة ذبافختيار بُت مااه بدضلة ابلة للتافيك ))
(محمد محمود موسى،1985،ص )107

ذهو ككلك ((التينطيط برين عبارة عن عملية التو ل الفكاي لاشاط ضاغء الفاد يف أدا  ،ذهو
ضعت كمشاذع لشكل ذزلتوضات ذااذط عملية التدرضء هكا ادلشاذع ضت طوضاه ذئسيا ))

(محمد محمود موسى،1985،ص )108

ذضقول " " Kockooshkenعلى التابث ذالتينطيط لتطوضا الًتبية البدنية ذالاضا ية((إن
التابث يف رلال الًتبية البدنية ذ الاضا ية هو ابث مدرذس للتغيَت يف طوضا افجتاه الا يسي

ذالاتا ذهكا التطوضا ضت على أساس اإلمكانيات ادلو وعة ذادلتوفاة)) (علي السلمي1978،

 ،ص ، )22ذمن كل هكا أردنا ربط عملية التينطيط العام بعملية التدرضء الاضا ي يف كاة
القدم ،ذخصصاا دراستاا على فئة ادلااهقُت .ذأ ار فضولاا يف دراستاا هكه التساؤفت التالية:

اإلشكالية العامة :هل للتينطيط يف التدرضء دذرا فعال ضافل من مستو ايداو الاضا يلألابال( 15-14ساة) يف كاة القدم ؟
-اإلشكالية الجزئية:

هل للين ة بالاسبة للمدرب ري َت على عملية التينطيط يف التدرضء؟هل الو ت عامل ر يسي رء اختاذه بعُت افعتبار يف عملية التينطيط يف التدرضء الاضا ي؟أي نوع من أنواع التينطيط ضعتمد علي كثَتا للافل من ايداو الاضا ي يف كاة القدم؟هل الظاذف ادلادضة ذالبشاضة عا ل عملية التينطيط يف التدرضء الاضا ي يف كاة القدم؟218
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 -2الفرضي ــات :

-الفرضية العامة  :للتينطيط يف التدرضء دذرا فعال ضافل من مستو ايداو الاضا ي

للمااهقُت( 15-14ساة) يف كاة القدم .

الفرضيات الجزئية: افهتمام بعاصا التينطيط يف التدرضء ضثدي باسبة كبَتة إذل رفل مستو كاة القدم اجليا اضةللمااهقُت ذ الوصول هبا إذل ماكي جيد يف العادل .
 التينطيط هو ايسلوب ايصلل للوصول إذل ايداو ادلواري اجليد للمااهجي ادلمارس لكاة القدم. -الظاذف ادلادضة ذالبشاضة ري ا بشكل كبَت على عملية التينطيط يف التدرضء الاضا ي.

 -3أهميــة الدراســة :إن مو وع البحث حيمل يف أعما الكثَت من الدف ل ذادلثااات اليت
ز دذره إذ ضسلط الضوو على ذا ل التدرضء الاضا ي لد ادلااهقُت،ذ هو عبارة عن دراسة
طبيقية ضتجلى دذره فيما ضلي:
 معافة يمة التينطيط ذدذره كطاضقة درضبية ادضثة للوصول إذل ايداو اجليد لد شلارسي كاةالقدم للمااهقُت.
 التعاف على أصلل الطاق ذايساليء احلدضثة للتينطيط اليت ساعد على رفل مستو أداوادلوارات ايساسية يف كاة القدم .
 -إ ااو ادلكتبة العلمية ذاليضادة يف الاصيد العلمي للمدربُت بصفة خاصة.

 -4أهـداف الدراســة:

ايداو ادلواري يف كاة القدم لد

 زلاذلة دذر التينطيط يف التدرضء كطاضقة ادضثة لتعلادلااهقُت.
 دراسة دذر التينطيط يف التدرضء للافل من ايداو الاضا ي كطاضقة درضبية ادضثة ساعد يفامية ادلوارات ايساسية خصوصا يف هكا السن احلساس(15-14ساة) الكي دييي الطفل
باستعدادات موارضة ابلة للامو ذالصقل ذالتطور.
 معافة الوسا ل ذالطاق اليت افل من ايداو الاضا ي دلمارسي كاة القدم لد ادلااهقُت.219
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 إراد احلل ادلااسء دلشكلة عف ايداو ادلواري يف كاة القدم لد ادلااهقُت. دراسة ادلمارسة الفعلية لطاضقة كاة القدم أ ااو احلصص التدرضبية. إعطاو ا ًتااات ميدانية لتعمي ذاستعمال التينطيط يف التدرضء كماو علمي يف احلصصالتدرضبية.

-5الجانب النظري :

ماهية التخطيط :ادلعٌت اللغوي للتينطيط ))هو إ بات لفكاة ما بالاس  ،ذالكتابة ذجعلوادل على دفلة امة على ما ضقصد يف الصورة أذ الاس ذالفكاة عادما كون ذا حة على

الورق فوي مازالت غامضة يف الكهن ذالعكس )) (محمد محمود موسى،5891،ص )501

المعنى االصطالحي للتخطيط  :عددت عارضف التينطيط ذ اوعت لألسباب التالية :اختدف التعاضف باختدف الفًتة التارخيية .اختدف ايهداف باختدف اجملتمعات .اختدف ايساس اإلضدضولوجي يف الدذل ادلتينلفة .اختدف ادلعٍت باختدف نوع ذميدان التينطيط ذميدان ذعمليات الاشاط.اختدف ختصص البااثُت ذادلدربُت ذخلفياهت اإلضدضولوجية ذالفكاضة.التينطيط هو أسلوب حلل ادلشكدت.-التينطيط هو رلموع التدابَت ادلاظمة للتغبَت .

ذضاجل باضن عارضف التينطيط إذل (الشرقاوي ،5881-5881،ص :)15

 عدد ذ داخل العمليات ذاإلجااوات اليت ضتطلبوا التينطيط. اوع مداخل التينطيط ذاسًتا يجيات افيكه .ف ضعت التينطيط أسلوب فايا فقط  ،ذإمنا ديكن اعتباره اكد من أاكال التعبَت افجتماعي.
ذنوعا من أنواع اإلدارة اف تصادضة ذافجتماعية
لكلك فقد اختك مصطلح التينطيط ادلعائ التالية:
رلموعة من الفًتات الدزمة للعمل يف ادلستقبل .220
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أسلوب اظي لعملية التامية .عملية لتحقيجي أهداف مستقبلية .ذسيلة لتوزضل ادلوارد ادلتااة على افستيندامات أذ ادلتطلبات.-عملية اختيار الوسا ل ادلااسبة لتافيك ادلشاذعات .

 -تعاريف التخطيط :ختتلف عارضف التينطيط اسء رلال افستيندام ،ذديكن عاضف اسء

ماضلي :

-1تعريف التخطيط وفقا للتخطيط المركز ي الشامل :
(( إن العملية اليت ديكن اظي مجيل رلافت التامية احلاكية  ،ذ ستليم اابطا ذ اسيقا بُت مجيل
ايعضاو ،شلا ضعٍت مشل على نطاق عام ذاامل من التريكد من اجملتمل سوف ضامو بصورة
ماظمة ذمسبقة ذبري صى ساعة شلكاة  ،ذذلك بالتبصا بادلواد ادلوجودة ذباياوال ذالظاذف
السا دة  .حبيث ديكن السيطاة عليوا  ،ذذلك إمتاما للاتا
بتلهايتم،1999ص.) 21

ادلستودفة من اخلطة )) (شارل

 -2تعريف التخطيط من كونه تخطيطا جزئيا  :سيسود هكا الاوع من عار ضف يف الدذل
الاأمسالية فيعاف التينطيط برين (( :نوع من السلوك الكي خيضل إذل قدضا ذاع للتو عات

ادلستقبلية )) (شارل بتلهايتم،1999ص.)37

ذضعاف التينطيط على أن  (( :التابث إذل أبعد مد جبميل ردذد ايفعال ذأخكها يف افعتبار

سلفا بطاضقة ماسقة ذبافختيار بُت مااه بدضلة ابلة للتافيك )) (موسى،5891 ،ص)501

 -3تعريف التخطيط وفقا للتخصص  :من ذجوة نظا اإلدارضُت (( :التينطيط هو ئدضد
ايعمال أذ اينشطة ذ قدضا ادلوارد ذاختيار السبل ايفضل فستينداموا من اجل ئقيجي أهداف

معياة)) (شارل بتلهايتم،1999ص.)41

ذمن ذجوة نظا ادلدربُت (( :ضعاف التينطيط يف ايداو الاضا ي برين القياس الفعلي أ ااو
ادلاافسات ،ذهو ادلثاا احلقيقي الكي ديكن من خدل التعاف على ادلستوضات ادلينتلفة سواو
كانت ما فعة أذ ماينفضة ،خاصة إذا مت القياس يف وو ياسات عملية ،بكلك ديكن أن
221
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ضكون دذر التينطيط يف ياس اج العمل احلاكي ذأدا من اف ادلدربُت سيساعد كثَتا يف
ئدضد أاجام التدرضبات ،ذذلك ذفجي مثااات أذ معدفت ضستعملوا ادلدربُت يف ختطيط فًتات
اإلعداد للاووض بايداو الاضا ي إذل ادلستوضات ذما خيدم عملية ايداو الصحيح ادلينطط
ذادلماو

يف ايداو الاضا ي)) (علي سلمي،1978،ص.)15ذديكن أن نستينلص من

التعارضف السابقة السمات ادلشًتكة للتينطيط ،ذهي:
ضتمثل أسلوب ذماو للعمل العملي ادلاظ .ضتضمن ذ ل أهدف ئقجي مستقبد .نظاة مستقبلية للتابث مبا سيكون علي ايذ اع ذادلتغَتات.-افستغدل ايمثل للموارد ذاإلمكانيات ادلتااة .

 -مفهوم التخطيط في المجال الرياضي (مفتي ،5888،ص: )33-71التينطيط يف اجملال

الاضا ي ضعٍت التابث مبا سيكون يف ادلستقبل لتحقيجي هدف مطلوب ئقيق يف اجملال الاضا ي
ذافستعداد بعااصا العمل ذمواجوة معو ات التافيك ذالعمل على كليلوا يف إ ار زمٍت زلدد
ذالقيام مبتابعة كافة اجلوانء يف التو يت ادلااسء.كما ضعاف  Fayolالتينطيط برين  (( :التابث
ما سيكون علي ادلستقبل ذافستعداد ل )).ذعاف  Hodgettsبرين (( :التابث بافاداث
ادلستقبلية بااو على التو عات ذعمل ال ام التافيكضة ذلا)).
 -التدريب الرياضي في كرة القدم :

 -1كرة القدم:

 -1 -1نبذة تاريخية عن كرة القدم :عت كاة القدم اللعبة ايكثا ايوعا يف العادل  ،ذهي
ايعظ يف نضا الدعبُت ذادلتفاجُت ذنشريت كاة القدم يف باضطانيا  ،ذأذل من لعء الكاة كان
عام 1175م  ،من بل لبة ادلدارس افصللييضة  ،ذيف ساة 1334م ام ادللك (ادذار الثائ)
بتحامي لعء الكاة يف ادلدضاة نضاا لدنيعاج الكبَت كما استمات هكه الاظاة من اف (ادذار
الثالث) ذر شارد الثائ ذهااي اخلامس (1373م1453-م) نضاا لدنعكاس السليب لتدرضء
القوات العسكاضة.
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 لعبت أذل ماة يف مدضاة لادن بعشاضن فعء لكل فاضجي ،ذذلك يف اضجي وضل مفتوح منايمام ذمغلجي من اخللف ،ايث اامت الضابات الطوضلة ذادلااذفت ايمامية،كما لعبة مباراة
أخا يف ( اضتون  )Etonبافس العدد من الدعبُت يف سااة وذلا 110م،ذعا وا 5.5م
ذسجل هدفان يف لك ادلباراة.
بدا ذ ل بعم القوانُت ساة1830م،حبيث مت التعاف على ابات اذلدف ذالامية اجلانبية
،ذأسس نظام التسلل انون هاذر ( )haourكما اخاج القانون ادلعاذف بقواعد كم ج عام
1848م ذاليت عت اخلطوة ايذذل لو ل وانُت كاة القدم ،ذيف عام 1862م أنشريت القوانُت
العشاة ئت عاوان ":اللعبة ايسول" ايث جاو في ئامي اب الكاة بكعء القدم ذإعادة
الدعء للكاة إذل داخل ادللعء بضابة باجتاه خط الوسط اُت خاذجوا .

ثانيا-الجانب التطبيقي:

 -1المنهج المتبع :ادلاو الوصفي التحليلي دلد مت لطبيعة الدراسة.

-2عينة البحث وكيفية اختيارها :عياة البحث هي رلتمل الدراسة اليت جتمل ما البيانات
ادليدانية ،ذهي عت جيو من الكل ،مبعٌت أن ريخك رلموعة من أفااد اجملتمل ايصلي ،مث عم
نتا الدراسة على اجملتمل ككل(ايصلي).
من أجل الوصول إرل نتا أكثا د ة ذمو وعية ذمطابقة للوا ل ماا باختيار عياة البحث
بطاضقة عشوا ية ،ذ د مشلت مدريب أندضة كاة القدم لوفضة اجللفة ،ذكان اج العياة ()20
مدربا.
 -2ضبط متغيرات الدراسة :إن أي مو وع من ادلوا يل اخلا عة للدراسة ضتوفا على متغَتضن
أذذلما متغَت مستقل ذاآلخا متغَت ابل.

 -3المتغير المستقل :إن ادلتغَت ادلستقل هو عبارة عن السبء يف الدراسة ذيف دراستاا ادلتغَت
ادلستقل هو "التينطيط يف التدرضء الاضا ي".

-4المتغير التابع :هو نتيجة ادلتغَت ادلستقل ذيف هكه الدراسة ادلتغَت التابل هو" ايداو الاضا ي
يف كاة القدم".
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/مجيلي صالح

د/بكلي عيسى

 -5أدوات الدراسة:

-االستبيان :هي ذسيلة من ذسا ل مجل البيانات ذضعتمد أساسا على استمارة تكون من

رلموعة من ايسئلة سل إذل أايناص ضت اختياره من أجل القيام بدراسة مو وع معُت،
فيقومون بتسجيل إجاباهت على ايسئلة الواردة يف هكه افستمارة ذضت إعادهتا انية إذل البااث
 ،كما ضعاف على أن ((ذسيلة من ذسا ل البحث الشا ل ،ذهو ضطاح رلموعة من ايسئلة اليت
هتدف إذل مجل معلومات ا بط مبو وع البحث ذفوا ده كون ا تصادي يف الو ت ذ التكيف،
اىت من ارابيات افستبيان ضكمن يف كمي ادلعلومات ادلااسبة للبحث ذ اليت ساعد البااث
يف حبث ذمتول لليناذج مبفووم لد اجلميل ،أما العيوب كمن يف فقدان اإلضصال الشينصي
بريفااد العيا ة ذ أضضا يف صعوبة التريكد من ادلعلومات ،إذ بقى ادلتوصل إليوا نسبيا( )) .أحمد

شلبي ،1992 ،ص  ، )25فوي عد أه أدذات البحث اليت اعتمدنا عليوا  ،ايث مت
إعداد أسئلة افستمارة اليت ااذلاا أن كون ااملة جلميل ما جاو يف اجليو الاظاي ذ د راعياا
عاد صياغة ايسئلة يف افستمارة التالية:
صياغة ايسئلة بطاضقة ذا حة ذسولة.ربط ايسئلة بايهداف ادلااد احلصول عليوا.صياغة ايسئلة باللغة العابية مل مااعاة ادلستو الثقايف ذالعلمي لكل مدرب.-ئتوي استمارة افستبيان اليت اعتمدنا عليوا يف دراستاا على  19سثال ايث مت صمي هكا

افستبيان على أساس الفا يات اجلي ية ايث س إذل أربعة زلاذر.

 -6الوسائل اإلحصائية المستعملة :يف دراستاا للجانء التطبيقي استعملاا قاية كا ابيل
افستبيان اذل ار ام ابلة للتحليل ذ التفسَت ذ مت

لتحوضل التكاار ادلتحصل علي من نتا
اساب بطاضقة التالية
كا=رلموع كاارت ادلشاهدة – كاارت الاظاضة  /كاارت الاظاضة
ايث درجة احلاضة = dfعدد افسطا – عدد افعمدة
مستو 1=1-2=df a= 0.5
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-هناك أربعة محاور يتمحور عليها بحثنا و هي :

أ -المحور األول :للين ة بالاسبة للمدرب ري َت كبَت على عملية التينطيط يف التدرضء
الاضا ي ،ذحيوي هكا احملور ستة()06أسئلة.

السؤال األول  -:هل ضًتاذح ساك مابُت  45-36ساة..
الجدول رقم ()01

التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-18

90

اجملبُت ف

10-02

10

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

12.8

3.84

01

0.05

الداللة
دالة

تحليل الجدول :من خدل اجلدذل نداا أن  18من ادلدربُت ًتاذح أعماره بُت45-36
ساة ذهكا باسبة  %90ذهدا ضعٍت أن معظ ادلدربُت يف هكا السن ايكثا خ ة يف ادليدان .اما
 02من ادلدربُت ان اعماره ا ل من  36ساة اي بالاسبة . 10
االستنتاج  :من خدل ما سبجي نستات أن معظ ادلدربُت ًتاذح أعماره بُت 45-36ساة
ذهكا ضعٍت أن كلما زاد سن ادلدرب زادت جتابت يف ميدان التينطيط يف التدرضء من خدل
اكتساب خ ات ذمثهدت ذاليت متكا من التحك اجليد ذايمثل في  ،مبا ان كا احملسوبة اك
من كا اجملدذلة فاهنا دالة.

السؤال الثاني :هل سبجي لك ذان مارست كاة القدم يف نادي معُت ؟

الجدول رقم ()02

التكرارات

النسبة

نع

10-12

60

ف

10-8

40

اجملموع

20

100

كا

كا

المحسوبة

الجدولية

0.4

3.84

درجة

الحرية
01

مستوى

الداللة

0.05

غَت دالة

الداللة
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/بكلي عيسى

د/مجيلي صالح

تحليل الجدول  :من خدل اجلدذل نداا أن  12دلدربُت د مارسوا كاة لقدم أي بالاسبة
 60يف أندضة معياة  ،ذماو من دل ديارسوا ذهكا باسبة  .%40اي8مدربُت

االستنتاج  :نداا أن معظ ادلدربُت د مارسوا كاة القدم يف أندضة معياة،ذهكا نفساه برين
ادلمارسة ث ا بصفة ارابية على عملية التينطيط يف التدرضء الاضا ي ذ مبا أن كا احملسوبة ا ل
من كا اجملدذلة فإهنا غَت دالة
السؤال الثالث  :هل ضاتمي مدرب نادضك اذل صاف فعبون دامى؟

الجدول رقم ()03

التكرارات

النسبة

نع

10-18

90

ف

10-02

10

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

12.8

3.84

01

مستوى
الداللة

0.05

الداللة
دالة

تحليل الجدول :من خدل اجلدذل نداا أن 18من ادلستجوبُت أكدذا أن مدربيو
(مابيو )كانوا من فئة الدعبون القدماو باسبة قدر بع  ،%90ذنسبة  %10عٍت ادلدربُت
الكضن دربوه مدربُت ذذ ختصص مايب سلتص.

االستنتاج :نستات أن الصاف الكي كان ضاتمي إلي معظ ادلابُت للاوادي كانوا من صاف
فعبو دماو ذهكا ضعٍت أن خ ة ادلدرب كون أك عادما ضتلقي التدرضء من اف فعء ذذ
أ دمية يف شلارسة اللعبة ذ مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فإهنا دالة

السؤال الرابع :هل تجاذز مدة شلارسة مواة درضبك  05ساوات؟
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الجدول رقم()04النسبة

التكرارات
نع

10-07

35

ف

10-13

65

20

100

اجملموع

المحسوبة

الجدولية

الحرية

مستوى
الداللة

الداللة

كا

كا

درجة

1.8

3.84

01

0.05

غَت دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل أن 07مدربُت أندضة كاة القدم مارسوا مواةالتدرضء يف فًتة زماية يضد عن05ساوات باسبة  .%35اما  13مدرب دل تجاذز مدة
درضبو  05ساوات اي بالاسبة . 65

االستنتاج  :نستات أن مدة شلارسة مواة التدرضء ذلا دذر كبَت يف إكساب ادلدرب خ ات،فكلما زادت مدة ادلمارسة دلواة التدرضء زادت اخل ة ذالتجابة يف هكا ادليدان ،ذما التحك يف
عملية التينطيط يف التدرضء ذ مبا ان كا احملسوبة ا ل من كا اجملدذلة فإهنا غَت دالة
-السؤال الخامس  :بصفتك مدرب ،هل لقيت ابص كوضٍت ؟

الجدول رقم()05

التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-17

85

اجملبُت ف

10-03

15

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

9.8

3.84

01

0.0

الداللة
دالة

تحليل الجدول :نداا أن  17مدرب اي بالاسبة  %85من ادلدربُت د لقوا ابصكوضٍت ،ذهي نسبة كبَتة مقارنة مل  03من ادلدربُت اي نسبة  %15ذاليت ع عن ادلدربُت
الكضن دل خيضعوا لًتبص كوضٍت.
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/بكلي عيسى

د/مجيلي صالح

االستنتاج  :من خدل ما سبجي نستات برين معظ ادلدربُت ه على دراضة بريمهية التكوضنالًتبصي ادلتمثل يف امية اكتساب ادلعارف ذالتري َت اجليد ذل مل مساضاة التطورات ادلتكارة ذلدا
التينصص ذمبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة
السؤال السادس  :هل سبجي لك ذ ان دربت صاف افصاغا؟-الجدول رقم ()06

التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-16

80

اجملبُت ف

10-04

20

اجملموع

20

100

المحسوبة

الجدولية

الحرية

مستوى
الداللة

الداللة

كا

كا

درجة

7.2

3.84

01

0.05

دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل أن 16من ادلدربُت انصء اهتمامو على درضء
فئات ايصاغا ذهكا  .أما  04مابُت سبجي ذل ذ إن دربوا أصااف أخا أي بالاسبة % 20
نسبة 80

االستنتاج  :نستات شلا سبجي أن مدريب أندضة كاة القدم ضوتمون بتدرضء فئة ايصاغا باسبةكبَتة مقارنة مل فئة ايابال ،كما ضوتمون بتدرضء هكه ايخَتة باسبة أك من الفئات
ايخا  ،ذمن هكا نقول أن مدريب كاة القدم ضوت معظمو هبا ُت الفئتُت ين الدعء يف هكه
ادلاالة من العما ضكون يف أذج عطا  ،ذبالتارل ديكن لدعء اكتساب ايداو اجليد للموارات،
فوكا افهتمام الكبَت هبكه الفئات ضعٍت لاا ضلن كبااثُت زضادة يف خ ة ادلدرب بالفئة ادلعاية.
مبا ان كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة
-استنتاج المحور األول :شلا سبجي ذكاه من ئليل الاتا

احملور ايذل بُت لاا أن لسن

ادلدرب ذ جتابت ادليدانية السابقة ضلعء دذر هام يف قوضة الشينصية ادلدرب ذ هكا اسء
جدذل  1ذ 2أن خ ة ادلدرب كون اك عادما ضتلقى التدرضء من اف فعبُت دامى ذا
ا دمية يف شلارسة اللعبة  ،ذ إن مدة شلارسة مواة التدرضء ذلا دذر كبَت يف اكتساب مدرب
خ ات  .ذهكا من خدل اجلدذل ¾ ،معظ ادلدربُت ه على دراضة بريمهية التكوضن الًتبصي
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كما أن ذل جتابة يف درضء صاف افصاغا ،ذ هبكه الاتا صلد ان الفا ية اخلاصة باحملور
افذل د ئققت ذ هي ان للين ة بالاسبة للمدرب ري َت كبَت على عملية التينطيط يف
التدرضء الاضا ي.

ب -المحور الثاني :الو ت عامل ر يسي رء ائاده بعُت افعتبار يف عملية التينطيط يف
التدرضء .
ذحيتوي هكا احملور على د ة أسئلة.
السؤال السابع  :هل عتمدذن على  04احلصص التدرضبية أسبوعيا ؟
التكرارات النسبة
اجملبُت نع

10-15

85

اجملبُت ف

10-05

15

اجملموع

20

100

كا

المحسوبة

5

كا

درجة

3.84

01

الجدولية الحرية

مستوى

الداللة

0.05

دالة

الداللة

تحليل الجدول :من خدل اجلدذل نداا أن  15مدرب ختصيص  04اصص أسبوعياكافية لتحقيجي ايهداف ادلسطاة .أما  05ادلدربُت فَتذن أن بارلة  02اصص كافية أي
بالاسبة .15

االستنتاج  :نستات من خدل اإلجابات على هكا السثال أن ختصيص عدد احلصصالتدرضبية خيتلف من مدرب إذل آخا ،ذهكا ضعكس لاا اختدف ادلدربُت يف ختطيطو ذآرا و ،
ذضاجل هكا إذل ااص ادلدربُت كد اسء هدف يف اختياره للحصص التدرضبية على اسء ما
ضتطلب ال نام ادلسطا ،كما ضريخك بعُت افعتبار العوامل اليت ضااها مث اة يف العملية التدرضبية
مثد(:ار باط الدعبُت بالدراسة...اخل) ذمبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فإهنا دالة

-السؤال الثامن :هل احلج الساعي يف عملك أسبوعيا ضقدر  06ساعات ؟
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/بكلي عيسى

د/مجيلي صالح

جدول رقم :08التكرارات النسبة

نع

10-16

80

ف

10-04

20

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى الداللة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

7.2

3.84

01

0.05

دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل اإلجابات عن هكا السثال أن ال ادلدربُت  16مدربأكدذا لاا أن احلج الساعي الدزم أسبوعيا ضقدر بع)06(:ساعات ذهكا باسبة %80من
ادلستجوبُت ،ذماو من أجاب بع)03( :ساعات أسبوعيا باسبة.20
-االستنتاج :نستات من خدل اإلجابات على هكا السثال أن احلج الساعي يف العملية

التدرضبية خيتلف من مدرب إذل آخا ،ذهكا ضعكس لاا اختدف ادلدربُت يف اختيار احلج
الساعي الدزم لعملية التدرضء ،ذهكا ضاجل إذل احلاص ذالوعي لد ادلدرب كما ضبُت أن احلج
الساعي ادلينصص ضلعء دذر هاما يف العملية التدرضبية ذ مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة
فإهنا دالة.
السؤال التاسع:هل رلون درضبات نادضك يف الفًتة ادلسا ية؟-الجدول رقم()09

التكرارات

النسبة

نع

10-17

85

ف

10-03

15

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

9.8

3.84

01

مستوى
الداللة

0.05

الداللة
دالة

-تحليل الجدول  :نداا من خدل اجلدذل أن أغلء ادلدربُت  17مدرب كانت إجاباهت

باختيار الفًتة ادلسا ية ذهكا باسبة ،%85ذهااك من ضا الفًت ُت الصبااية ذ ادلسا ية معا
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باسبة ،%15ذهكا ما ضدل على أن اختيار هكه ادلوا يت ضاجل يسباب كافر با ات
ذافنشغافت اخلاصة بادلدرب ذالدعبُت.
-االستنتاج :نستات أن من خدل إجابات ادلدربُت اعتماده علي عملية التدرضء يف الفًتة

ادلسا ية باسبة كبَتة ذهكا ضاجل إرل أسباب خاصة ذمتعلقة بار باط الدعبُت بالدراسة ذعوامل
أخا  ،ذهااك من ادلدربُت ذباسبة ليلة ذمعت ة أجاب أن عملية التدرضء ت يف الفًت ُت معا
يسباب ديكن أن كون عدم ار باط الدعبُت يف لك ايضام من ايسبوع د أ اات الفاصة
للتدرضء يف الفار ُت معا .مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فإهنا دالة.

االستنتاج الخاص بالمحور الثاني :شلا سبجي ذكاه من ئليل الاتا احملور الثائ بُت لاا منخدل إجابات ادلستجوبُت أن ختصيص عدد احلصص التدرضء خيتلف من مدرب إذل آخا ذ
ذلك اسء ايهداف ادلسطاة كما أن اختيار احلج الساعي ضاجل إذل احلاص ذ الوعي لد
ادلدرب ذ هكا من خدل اجلدذل  8/7ذما نستات أن معظ ادلدربُت كان اعتماده يف عملية
التدرضء يف الفًتة ادلسا ية ذ هكا ضاجل إذل أسباب اخلاصة ذ هكا اسء اجلدذل 9
ذهبكه الاتا صلد أن الفا ية اخلاصة باحملور الثائ د ئققت ذ هي أن  :الو ت عامل ر يسي
رء ائاده بعُت افعتبار يف عملية التينطيط يف التدرضء.
 المحور الثالث :التينطيط هو ايسلوب ايصلل للوصول إذل ايداو ادلواري اجليد لفئةايابال ادلمارسة لكاة القدم.
السؤال العاشر :هل متارسون نشاط مبارضا ك ذفقا رزنامة رمسية للماافسات؟-الجدول رقم)10

التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-18

90

اجملبُت ف

10-02

10

اجملموع

20

100

كا

كا

المحسوبة

الجدولية

12.8

3.84

درجة

الحرية
01

مستوى

الداللة

0.05

دالة

الداللة
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/بكلي عيسى

د/مجيلي صالح

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل أن أغلبية الاوادي متارس نشاط مبارضاهتا ذفجيلازنامة رمسية ذذلك من خدل إجابات ادلستجوبُت  18الاادي ادلقدرة باسبة  ،%90ذ ماو
من أجاب عكس ذلك  02نادي باسبة مقدرة بع . %10

-االستنتاج :نستات من خدل ايجوبة ادلعطاة من اف ادلدربُت ،أن أغلبية ادلدربُت ديارسون

عملية التدرضء ذفجي رزنامة رمسية ذهكا إن دل فإمنا ضدل على افهتمام الكي ضتصف ب معظ
ادلدربُت يف رلال التينطيط يف التدرضء ذ الكي ضودف إذل الافل من ايداو الاضا ي لد
ادلمارسُت ذاكتساب ادلوارات ذادلعارف العلمية ادلماوجة ذذلك كل لصاحل الفاضجي ذالاادي من
الاتا ذادلااكي ادلومة .مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة.
-السؤال الحادي عشر :هل صافون آفاق سلططا ك

من صاف وضل ادلد ؟

-الجدول رقم()11

التكرارات النسبة
اجملبُت نع

10-14

70

اجملبُت ف

10-06

30

اجملموع

20

100

كا

المحسوبة

3.2

كا

درجة

3.84

1

الجدولية الحرية

مستوى

الداللة

0.05

غَت دالة

الداللة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل أن الكثَت من ادلدربُت اي  14مدرب ضعتمدذنيف التينطيط على ايفاق وضلة ادلد باسبة قدر بع( ، )%70ذاسء إجابة آخاضن اي 06
مدربُت فإهن ضعتمدذن يف ختطيطو على أفاق متوسطة ادلد باسبة قدربع (،)%30

االستنتاج :من خدل ما سبجي نا أن التينطيط الكي ضعتمد على آفاق وضلة ادلد ايكثاايوعا لد ادلدربُت ،فوو ايصلل ذادلااسء يف التدرضء ذذلك من خدل الاتا
ادليدان  .مبا أن كا احملسوبة ا ل من كا اجملدذلة فإهنا غَت دالة.

احملققة يف

-السؤال الثاني عشر :هل انت من ادلدربون الكضن ضثماون بتحدضد ايهداف بل بداضة

ادلاافسات؟
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الجدول رقم ()12التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-12

60

اجملبُت ف

10-08

40

اجملموع

20

100

كا

كا

المحسوبة

الجدولية

0.8

3.84

درجة

الحرية
01

مستوى

الداللة

0.05

غَت دالة

الداللة

تحليل الجدول : 12نداا من اجلدذل ان  12مدرب أي بالاسبة  60ضثماون بتحدضدايهداف بل بداضة ادلاافسات .أما  08مدربُت أي بالاسبة  40فَتذن غَت ذلك
-االستنتاج :شلا سبجي نستات أن مدريب كاة القدم ضعتمدذن يف عملو التدرضيب على ئدضد

أهداف معياة ايث ختتلف هكه ايهداف من مدرب إذل آخا ،ذمن هكا نقول أن ئدضد
ايهداف هو جيو من التينطيط يف التدرضء ذمبا أن كا احملسوبة ا ل من كا اجملدذلة فإهنا غَت
دالة.
السؤال الثالث عشر :هل لقء البطولة هو من ايهداف ادلسطاة لدضك هكا ادلوس ؟

الجدول رقم ()11

التكرارات النسبة
اجملبُت نع

10-13

65

اجملبُت ف

10-07

35

اجملموع

20

100

كا

المحسوبة

1.8

كا

درجة

3.84

01

الجدولية الحرية

مستوى

الداللة

0.05

غَت دالة

الداللة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل أن معظ ادلدربون اي  13مدرب ضطمحون يفنيل لقء البطولة باسبة ( ،)%65كما ضطمح  07مابون يف البقاو باسبة (،)%35
االستنتاج  :نستات من خدل ما سبجي أن البطولة عٍت الكثَت بالاسبة دلعظ ادلدربُت أكثامن أي أهداف أخا كالافل من ايداو ادلواري لد الدعبُت ،ذهكا ايخَت ضعد من ايهداف
233

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2107

المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/بكلي عيسى

د/مجيلي صالح

اليت ضستطيل ادلدرب ئقيقوا يف هكه ادلاالة (ايابال) ،ين ميية هكه ادلاالة عاد الدعء هي
أن ضكون يف أذج عطا ادلواري ،ذبالتارل ديكن رفل أداوه ادلواري .مبا ان كا احملسوبة ا ل من كا
اجملدذلة فاهنا غَت دالة.
السؤال الرابع عشر  :هل التينطيط الشواي هو اه صاف عتمدذن علي يف التينطيط ؟

الجدول رقم ()14

التكرارات النسبة
نع

10-13

65

ف

10-07

35

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

1.8

3.84

01

0.05

الداللة
غَت دالة

تحليل الجدول :من خدل اجلدذل نداا أن أغلبية ادلدربُت ذه  13مدرب ضعتمدذنعلى التينطيط الشواي نسبة  %65مث ليوا نسبة  %35اليت عٍت نسبة ادلدربُت الكضن
ضعتمدذن على التينطيط الساوي ذ افسبوعي ذه  7مدربُت،

االستنتاج :نستينلص شلا سبجي أن التينطيط الشواي حيظى بايذلوضة لد مدريب كاة القدممقارنة مل أصااف التينطيط ايخا  ،ذبالتارل نقول من خدل هكه الاتيجة أن التينطيط
الشواي هو التينطيط ايمثل ذايصلل ذادلااسء ذمبا أن كا احملسوبة ا ل من كا اجملدذلة فإهنا غَت
دالة.
السؤال الخامس عشر :هل غالبا ما اققت ايهداف اليت سطامتوها ؟-الجدول رقم ()15

التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-05

25

اجملبُت ف

10-15

75

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

3.84

01

05

0.05

الداللة
دالة
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تحليل الجدول نداا أن  05من ادلدربون أكدذا بريهن غالبا ما اققوا ايهداف اليتسطاذها ذهكا باسبة  ،%25أما  %75اليت متثل  15ادلدربُت أكدذا عكس ذلك .
-االستنتاج  :خدصة القول أن التينطيط عادة ما ضتحقجي على أرض الوا ل ذهو ما ضتوصل إلي

معظ مدريب ايندضة.
مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة.

-االستنتاج المحور الثالث :شلا سبجي ذكاه من ئليل الاتا

احملور الثالث بُت لاا من

خدل إجابات ادلستجوبُت أن أغلبية ادلدربُت ديارسون عملية التدرضء ذفجي رزنامة رمسية ذ اليت
هتدف أساسا إذل رفل من ايداو ذ اكتساب ادلوارات ذهكا كل لصاحل الفاضجي ذ الاادي .
نداا أن أفاق وضلة ادلد أكثا ايوعا ذ أصلل يف التدرضء ذ هكا اسء اجلدذل 11/10
ذ نا أن مايب كاة الدم ضعتمدذن كليا يف عملو التدرضيب على ئدضد ايهداف ادلعياة من
خدل اجلدذل  .12ذهكا ضعٍت أن البطولة عٍت الكثَت بالاسبة دلعظ ادلدربُت أكثا من أي
أهداف أخا  .كما حيظى التينطيط الشواي بريذلوضة لد مدريب كاة القدم مقارنة مل أصااف
التينطيط ايخا  .إن ختطيط عادة ما ضتحقجي على ارض الوا ل اسء اجلدذل 15/14/13
ذهو ما ااا إلي معظ ادلدربُت.
ذ هبكه الاتا صلد أن الفا ية اخلاصة باحملور الثائ د ئققت ذ هي أن :التينطيط هو
ايسلوب ايصلل للوصول إذل ايداو ادلواري اجليد لفئة ايابال ادلمارسة لكاة القدم.
 -المحور الرابع  :الظاذف ادلادضة ذ البشاضة ث ا بشكل كبَت على عملية التينطيط يف

التدرضء الاضا ي .

-السؤال السادس عشر  - :هل اكيذن على اجلانء البدئ ا ااو التدرضبات؟
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المؤلفون :أ.د/عيسى الهادي

د/مجيلي صالح

د/بكلي عيسى

الجدول رقم )16التكرارات

النسبة

نع

10-04

20

ف

10-16

80

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

5.2

3.84

01

0.05

الداللة
دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل ان  04من ادلدربُت أي بالاسبة  20ضعتمدذنعلى اجلانء البدئ أ ااو التدرضبات  .أما  16مدرب فو ضعتمدذن على اجلوانء ايخا
كاجلانء التكتيك ذ اجلانء الافسي...

-االستنتاج  :من خدل الاتا احملصل عليوا نقول أن اجلانء البدئ هو اجلانء ايكثا أمهية

عاد مدريب كاة القدم لكون احملور ايساسي ذالاكيية ايساسية لافل مستو ايداو ادلواري لد
الدعبُت  .مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فإهنا دالة.

 السؤال السابع عشر  :هل انت را ون بالظاذف ادلادضة احمليطة بالاادي لشينصك ( أجاة ،سكن ،مصلحة )؟

الجدول رقم ()17التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-01

05

اجملبُت ف

10-19

95

اجملموع

20

100

كا

المحسوبة
16.2

الجدولية

الحرية

مستوى
الداللة

الداللة

كا

درجة

3.84

01

0.05

دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل هكا اجلدذل أن كل ادلدربُت ضشتكون من احلالة ادلادضةاحمليطة بالاادي ذهكا باسبة .%95اما مدرب فَت ان ظاذف ادلادضة احمليطة ب ساعده على
القيام بالعمل ئليلي ذكان عليل معظ هثفو ادلدربُت ماحصا رلملوا يف (عدم ذجود متوضل
للاادي ،عف اإلمكانيات ،عدم كفاضة ايجاة..اخل).
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االستنتاج  :نستات من الاتيجة السابقة أن أندضة كاة القدم ف توفا على أدىن الشاذط اليتضابغي أن كون زليطة بريي نادي من نوادي كاة القدم ،ذهكا ضث ا ف زلال بطاضقة أذ بريخا
على عملية التينطيط ذبالتارل على مادذدضة الاادي
بصفة عامة  .مبا ان كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة
السؤال الثامن عشر  - :هل االة الوسا ل البيداغوجية لفاضقك متوسطة ؟-الجدول رقم ()18

التكرارات

النسبة

نع

10-14

70

ف

10-06

30

اجملموع

20

100

كا

كا

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

3.84

01

0.05

5.2

الداللة
دالة

تحليل الجدول :نداا من خدل اجلدذل السابجي أن ال ادلدربُت 14ضصفون احلالةالبيداغوجية للاادي بادلتوسطة باسبة قدر بع  ،%70بياما اآلخاذن اي  06مدربُت ضاذن أهنا
سيئة باسبة .%30
-االستنتاج  :نستات من خدل الاتا ادلعاذ ة يف اجلدذل أن ايندضة يف معظموا أ ل ما صلد

نادي تصف ذسا ل البيداغوجية باجلودة  ،ذان ذجدت نوادي فإن ذسا لوا تصف بادلتوسطة
أذ ا ل ارين من ذلك  .مبا أن كا احملسوبة اك من كا اجملدذلة فاهنا دالة.
-السؤال التاسع عشر  :هل لة التموضل لألندضة ذ انعدام اإلمكانيات من أسباب ادلعافة

يداو ادلوام التدرضبية ؟
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الغرض من السؤال :معافة ايسباب اليت ضاذهنا ادلدربُت معا لة يداو موامو التدرضبية علىالوج اياسن .
التكرارات

النسبة

اجملبُت نع

10-19

90

اجملبُت ف

10-01

10

اجملموع

20

100

المحسوبة

الجدولية

الحرية

مستوى
الداللة

الداللة

كا

كا

درجة

16.2

3.84

01

0.05

دالة

من خدل اإلجابات اليت ئصلاا عليوا يف استمارات حبثاا فاظاا أن جل ادلدربُت ا فقوا يف
رلموعة من ايسباب اليت ضاذهنا معا لة دلوامو التدرضبية ،ذنككا من بُت هكه ايسباب ماضلي :
 لة العتاد . انعدام اإلمكانيات كقلة العتاد ذالوسا ل . لة التموضل لألندضة . إمهال بعم ادلسثذلُت للاوادي ذاجلمعيات ذعدم قدمي ضد ادلساعدة ذل .-االستنتاج  :نستات من خدل إجابات ادلدربُت برين هاا ك مشاكل عدضدة من اريهنا عا لة

العمل التدرضيب ذالكي ضات عا الضعف يف ايداو ذ عدم ئقيجي ايهداف ادلسطاة ذ مبا أن كا
احملسوبة اك من كا اجملدذلة فإهنا دالة.

 -استنتاج المحور الرابع :شلا سبجي ذكاه من ئليل الاتا احملور الاابل بُت لاا من خدل

إجابات ادلستجوبُت أكدذا أن جانء البدئ هو ايكثا أمهية عاد مدريب كاة القدم لكون
العامل ايساسي لافل من ادلستو ايداو ادلواري ذ نا أضضا أن أندضة كاة القدم ف توفا على
ادئ ااذط اليت ضابغي أن كون زليطة بريي نادي  . 17/16كما أن الاتا ادلعاذ ة يف
اجلدذل  18بُت لاا أن أندضة يف معظموا ا ل ما صلد يف نادي ما تصف ذسا ل البيداغوجية
باجلودة ذ أن هااك العدضد من ادلشاكل اليت من ااهنا ان عا ل العمل التدرضيب الكي ضات عاة
عف يف ايداو ذ عدم ئقيجي ايهداف ادلسطاة ذ هبكه الاتا صلد ان الفا ية اخلاصة باحملور
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الثائ د ئققت ذ هي ان :الظاذف ادلادضة ذ البشاضة ث ا بشكل كبَت على عملية التينطيط يف
التدرضء الاضا ي .
 عد عا اا ذ ئليل الاتا ادلتعلجي بافستبيان اخلاص بادلدربُت نا بان الفا يات اليت متذ عوا مسبقا د ئققت ذ مت إ باهتا من خدل الاتا التحليل ذ د وصلاا عامة أمهوا .
أن عملية التينطيط ذلا أمهية بالغة يف رفل من ايداو الاضا ي ذ علي ديكن ااك على
التينطيط برين عملية هامة ذ اساسة ذ امجل معظ ادلستجوبُت من ادلدربُت أن للين ة دذر
كبَت يف ئك يف عميلة التينطيط ذ معظ ادلدربُت أكدذا أن إعطاو الو ت الكايف ذ فزم أما
ضساعد يف التحك يف التينطيط ذ هكا أما هام يف الاووض بايداو الاضا ي يف وو هكه
افستاتاجات ذ الاتا ادلتحصل عليوا أن الفا ية ايم د ئققت .
ذ نقول يف الاواضة أن الفا يات ادلقًتاة جاوت يف سياق الاتا ادلتحصل عليوا ذ د أكده ما
جاو من خدل أجوبة ادلدربُت  .ذ هي ان لتينطيط دذر هام لافل من ادلستو ايداو لد
فعيب كاة القدم.
خالصــة عامــة :ديكن القول أن التينطيط يف التدرضء ماوجا علميا ادضثا  ،ايث أخد يفاآلذنة ايخَتة اهتماما بالغا من اف ادلدربُت ذككا البااثُت ادلينتصُت يف هكا اجملال إذ أن ل
عدة مياضا متس التدرضء كالافل من ايداو الاضا ي لدعء ذ الوصول بالفاضجي إذل مصاف الفاق
الكبَتة يف هكا افختصاص  .ذهكا افهتمام ادلتياضد بالتينطيط يف التدرضء جعل ما جيو ف
ضتجيأ من أي نشاط رضا ي ،ذهو مبثابة احملاك الا يسي ذااضان احلياة لد الاادي ،كون هكه
العملية(التينطيط) عبارة عن صور مستقبلي دلواجوة التغَتات ادلستقبلية  .ذيف ايخَت نستطيل
القول أن ما وصلاا إلي ديكن أن ضكون ماار للمينتصُت يف هكه الاضا ة ،ذككا طاع الًتبية
البدنية ذالاضا ية عامة يف اجليا ا ،ذضعمل على شجيل شلارسة هكه الاضا ة بالطاضقة اجليدة من
اف ادلااهجي اجليا اي ذضُريخك بيد هكا ايخَت إذل با الاجاح اىت ضامو سلي العقل ذ البدن،
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ذبالتارل ضكون إنسانا صاحلا يف هكا اجملتمل الكي ضعائ من ادلشاكل الك
كما ضكون صاحلا يف هكا الو ن العيضي ذالغارل على لوباا .

يف اجملال الاضا ي،
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