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 املقدمة   

نظَّمات، 
ُ
هاّم اليومية يف امل

ر
واملشاريع املختلفة؛ حيث يُوفّ ر معلومات دقيقة يُعتربر التخطيط  احد أهّم امل

ستقبل، وُُيدّ د ما هو مطلوب من الوظائف، كما يسمح بتحديد ما تريده من 
ُ
تساعد على التنبُّؤ ابمل

التخطيط يف حد ذاته نشاط قدمي و ليس وليد الفكر  العمل و أهداف لُتحقّ ق االستفادة املطلوبة يف
ذكاء اإلنسان وتولدت قدرة اإلنسان علي التخطيط حينما تطور اإلنسان املعاصر، فقد تطور مع تطور 

من مرحلة الفطرة والغريزة  إىل مرحلة السلوكية احلرة واليت تكونت معها القدرات العقلية لإلنسان، 
فاستطاع أن يدرك املرافق املتغرية فمن أول اخلليفة استخدام اإلنسان هذه اخلاصية يف محاية نفسه من 

ال بُّد أن يتَّصف ابالستمراريّة،  التخطيط أنّ كما داء وإلشباع دوافعه البيولوجية ورغباته النفسية،االعت
وهو أوىل اخلطوات اليت جيب إتباعها؛ سرعياً لتحقيق ما تطمح إىل حتقيقه من غاايت، علماً أبنّه ال بُّد 

 . العقل أن يكون مربنّياً على ركائز واضحة، واثبتة تعتمد على

 نشأة واتريخ التخطيط والربجمة: - 1

لقد مارس الكائن احلي التخطيط كمجهود فكري منذ األزل وقد أبدع فيه اإلنسان من أجل حتسني 
ظروف معيشته وتطوير حياته. وقد تطور علم التخطيط على مر السنني وأخذ شكل التخطيط املنظم 

غ جمموعه من األفراد للعمل كمخططني يف بعد الثورة الصناعية و اخرتاع اآللة البخارية مما تطلب تفر 
 اجملاالت املختلفة .

ومن املعروف إن التخطيط مل يكن مقصورا على شعب دون سواه أو منطقة دون غريها فهو نشاط 
مورس ابلفطرة منذ النشأة .فقد عرفت اإلنسانية التخطيط يف عصور ما قبل التاريخ منذ أن أصبح 

يث كان خيطط للحصول على حاجاته األساسية من مأكل وملبس اإلنسان قادرا على صنع أدواته ح
ق.م تقريبا . وجتدر اإلشارة إىل أن  3500ومسكن أبدوات بسيطة بدائية . وحىت اخرتاع الكتابة عام 

التخطيط يف شكله البدائي إقرتن ابحلضرات القدمية واليت نشأة يف واد النيل وبالد ما بني النهرين ويف 
عامل مثل واد السند والكنج يف اهلند . ومل يكن مبقدور هذه احلضارات العظيمة الصمود مواقع أخرى من ال

والتقدم عرب آالف السنني دون ممارسة التخطيط املنظم واليت مزالت آاثرها شاهدة على ذلك إىل يومنا 
م منظم بعد هذا .فإن التخطيط كان وما يزال عملية مستمرة منذ األزل إال انه قد اخذ شكله احلايل كعل

الثورة الصناعية واخرتاع اآللة البخارية كما يتميز اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية أبنه األذكى 
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واألقدر على تنظيم حاضره ومستقبله وخري شاهد على ذلك هو قدرته على الصمود والتكيف على مر 
 وآخر   أن اإلحتياجات السنني وقد بينت املخلفات األثرية اليت وجدت وما زالت تكتشف بني حني

البدنية والروحية لإلنسان كانت احملرك الرئيسي لتخطيط .فقط طوع اإلنسان البدائي الفخار واحلديد 
لصناعة األدوات اليت ُيتاجها على املدى القصري لتحضري غذائه وإختذ من الكهوف مالذا يقيه من الربد 

ليؤمن قوته على  املدى الطويل . وابنتهاج اإلنسان  واحلر على املدى املتوسط وفلح األرض ورىب املاشية
مبدأ التخطيط ألجل قصري ومتوسط وطويل املدى .ضمن سالمة ساللته وتطورها عرب العصور . لذا 
فإن املفهوم املبسط  لتخطيط هنا على املستوى الفردي ميكن يف أنه تصرف فوري يستند على حاجه 

لسد عطش قائم أو متوقع وهو ما يعرف ابلتخطيط قصري جسدية أو روحية مثل البحث على املاء 
املدى .وهناك ختطيط متوسط املدى وهو تصرف استبقائي لسد حاجة جسدية أو روحية مبنية على 

 التبوء كأن يبين اإلنسان منزال بعيدا عن جمرى السيول واألودية للحماية من خطر الفيضان 

 التخطيط ماهية-2
 ما على اتمة داللة على تدل وجعلها الكتابة ،و ابلرسم ما لفكرة إثبات هو ( للتخطيط اللغوي املعىن

 الذهن يف غامضة مازالت فهي الورق على واضحة تكون عندما والفكرة الرسم أو الصورة يف يقصد
 والعكس(.

 : التالية لألسباب وتنوعت التخطيط يف تعار :تعددت للتخطيط االصطالحي املعىن
 . التارخيية الفرتة الفابخت التعريف اختالف·
 . اجملتمعات ابختالف األهداف اختالف·
 . املتخلفة الدول يف اإليديولوجي األساس اختالف·
 . النشاط وعمليات وميدانه التخطيط وميدان نوع ابختالف املعين اختالف·
 . والفكرية اإليديولوجية وخلفياهتم واملدربني الباحثني ختصص اختالف ·
 .املشكالت حلل أسلوب هو التخطيط·

 إىل: التخطيط تعاريف تباين ويرجع
 .التخطيط يتطلبها اليت واإلجراءات العمليات وتداخل تعدد ·
 . تنفيذه واسرتاتيجيات التخطيط مداخل تنوع ·
 من ونوعا االجتماعي التعبري أشكال من شكال اعتباره ميكن وإمنا ، فقط فنيا أسلوب التخطيط يعترب ال  ·

 . واالجتماعية االقتصادية دارةاإل أنواع
 : التالية املعاين التخطيط مصطلح اختذ فقد لذلك

 . املستقبل يف للعمل الالزمة الفرتات من جمموعة ·
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 . التنمية لعملية تنظيم أسلوب·
 . مستقبلية أهداف لتحقيق عملية·
 .املتطلبات أو االستخدامات على املتاحة املوارد لتوزيع وسيلة ·
 املشروعات لتنفيذ املناسبة الوسائل اختيار عملية ·

 التخطيط تعريف  -3

 داخل إىل ميتد التفاوت هذا إن بل والزمان املكان وظروف عوامل بتفاوت يتفاوت التخطيط تعريف إن
 يوجد ال أنه إذ يوجد ال أنه إذ   واملصاحل االهتمامات وتباينت النظر وجهات اختلفت ما إذا املكان
 املكان وعلى أوال التخطيط من اهلدف على متوقف فاألمر   التخطيط ملفهوم ومانع جامع تعريف
 حيث   اجملال هذا ف واملهتمني الباحثني بني مشرتك قاسم هناك أن عليه املتفق من ملكن اثنيا والزمان
 التعاريف بني حمدود االختالف فإن وابلتايل التخطيط تعريف عند ابحلسبان تؤخذ مشرتكة أسس توجد

 راجعا يكون ما غالبا فإنه الباحثني عند اختالف وجد ما وإذا.  والدارسني الباحثني مجهور يضعها اليت
 . املفهوم حتديد وراء من واهلدف النظرة طبيعة إىل

 وستعرض خمتلفة أزمنة ويف خمتلفة نظر وجهات من انطالقا.  عديدة تعريفات للتخطيط قدمت وقد
 : منها لعدد

 هلذا االستعداد مع املستقبل عليه سيكون مبا التنبؤ يشمل الواقع يف التخطيط إن"  فيول يعرفه -
 " املستقبل

 املاضي  وخريات احلاضر إمكاانت خالل من للمستقبل استقراء"  أنه املقصود عبد إبراهيم ويعرف -
 والقريبة البعيدة األهداف لتحقيق املمكنة الوسائل بكافة له احللول أمثل بوضع املستقبل هلذا واالستعداد

 مع   األهداف هذه بتحقيق الكيفية السياسات حتديد طريق عن   حمتملة صعوابت ألي بدائل ووضع
 " . واملرتقبة املتاحة اإلمكانيات إطار يف السياسات هلذه الزمنية  الربامج وضع

 القرارات واختاذ إلعداد الالزمة والعمليات والرتتيب النشاط جمموعة هو"  الدين سعد إبراهيم ويعرفه -
 التنظيمات جمموعة هو القومي التخطيط وأن   مثلى لطريقة وفقا حمددة أهداف بتحقيق املتصلة

 ". معني زمن يف ابجملتمع والسياسية واالجتماعية االقتصادية األهداف لتحقيق اختريت اليت والرتتيبات

 : للتخصص وفقا التخطيط تعريف -
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 السبل واختيار املوارد وتقدير األنشطة أو األعمال حتديد هو التخطيط: )) اإلداريني نظر وجهة من
 .((معينة أهداف حتقيق اجل من الستخدامها األفضل

 املنافسات، أثناء الفعلي القياس أبنه الرايضي األداء يف التخطيط يعرف: )) املدربني نظر وجهة ومن
 أو مرتفعة كانت  سواء املختلفة املستوايت على التعرف خالله من ميكن الذي احلقيقي املؤشر وهو

 قياس يف التخطيط دور يكون أن ميكن بذلك ، عملية قياسات ضوء يف القياس مت إذا ،خاصة منخفضة
 وفق وذلك التدريبات، أحجام حتديد يف كثريا  سيساعد املدربني طرف من وأدائه احلركي العمل حجم

 إىل الرايضي ابألداء للنهوض اإلعداد فرتات ختطيط يف املدربني يستعملها معدالت أو مؤشرات
 نستخلص أن وميكن ((الرايضي األداء يف واملنهج املخطط الصحيح األداء عملية خيدم وما املستوايت

 :وهي للتخطيط املشرتكة السمات السابقة التعاريف من

 .املنظم العملي للعمل ومنهج أسلوب يتمثل

 .مستقبال حتقق أهدف وضع يتضمن

 .واملتغريات األوضاع عليه سيكون مبا للتنبؤ مستقبلية نظرة

 املتاحة واإلمكانيات للموارد األمثل االستغالل

 التخطيط مبادئ - 4
. الكلي املستوى على االقتصادي التخطيط لعملية الضرورية األسس تشكل اليت املبادئ من العديد هناك
 : مايلي املبادئ هذه ومن االقتصادية اإلدارة أساليب عن ختتلف خاصة ميزة تعطيه واليت
 على اخلطة وضع ينبغي إذ  االقتصادي للتخطيط األساسية السمات أهم من الواقعية تعترب :الواقعية 1/

 العلمي التعرف يتم حبيث  اخلطة موضوع للدولة واالجتماعي االقتصادي الواقع فيها يراعى أسس
. املوارد هذه من احتياجاهتا ودراسة واقعيا واملالية واملادية البشرية الدولة تلك موارد على والدقيق املدروس

 املوارد استخدام اجل من مبوجبها والنمو والتفاعل هبا األخذ واقعها يسمح وسائل اختيار يتم وان
 .اجملتمع احتياجات ابرز تليب اليت واحملددة املوضوعة األهداف حتقيق لغرض واحملتملة املتاحة واإلمكاانت

   االقتصادية ابخلطة تسميتها مع ولتتطابق أبكمله ابالقتصاد متصلة اخلطة تكون لكي :الشمولية 2/
 االقتصادية القطاعات لكافة شامال التخطيط يكون ان ابلشمول ويراد ابلشمول تتسم ان هلا فينبغي
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 االقتصادية القطاعات كافة  مشول ان اذ  اجلغرافية املناطق مجيع اىل ابالضافة  االقتصادية املتغريات وكافة
 قطاعات او واحد قطاع اخضاع الن وذلك  القطاعات هذه تنمية اجل من التخطيط عملية يف ضروري

 جيري اليت للقطاعات التخطيط عملية سيعيق للتخطيط اخرى قطاعات او قطاع اخضاع وعدم معينة
 .لتطويرها التخطيط

 يف والتقاطع التعارض عدم يضمن النه التخطيط عملية يف وهاما ضروراي امرا التنسيق يعترب :التنسيق 3/
 مع بعضها الوسائل تعارض وعدم انحية من بينها فيما االهداف نعارض عدم اي التخطيط عملية اطار

 .اثلثة انحية من والوسائل االهداف تعارض وعدم اخرى انحية من االخر البعض
 النشاطات ابستمرارية ارتباطا وذلك مستمرة تكون ان التخطيط لعملية ينبغي: االستمرارية/ 4

  االقتصادية
 .وتطورها النشاطات هلذه للتخطيط املستمرة املالزمة وابلتايل  تطورها واستمرار

 لفرتة النمو ختطيط دون معينة لفرتة النمو ختطيط الن  املستمر ابلتخطيط عادة الدول اتخذ ولذلك
 .املعينة الفرتة هلذه حىت التخطيط يعيق اخرى

 االمر  سليم غري كان  اخلطة وضع ان يظهر عندما اخلطة لتعديل اجملال ااتحة املرونة تعين :املرونة 5
 ممكن غري املوضوعة اخلطة تنفيذ جيعل حبيث واقعية ظروفا هناك ان او  تصحيحها معه يستدعي الذي

 االقتصادي الواقع يف جوهرية تغريات حصول او  اخلطة وضع عند ابحلسبان الظروف هذه تؤخذ ومل
 .املتغريات وهذه يتناسب مبا اخلطة تعديل تستدعي  الدولية الظروف يف او احمللي

 االلزام هذا مثل وجود بدون اذ   هبا العالقة ذات للجهات عام بشكل ملزمة اخلطة تعترب: /االلتزام 6
 اخلطة تنفيذ عدم اىل النهاية يف تؤدي قد تنفيذها يف حر اخلطة بتنفيذ العالقة ذات اجلهات وترك 

 عدم فان وعليه  احملددة الهدافها اخلطة حتقيق عدم اىل يؤدي الذي وابلشكل  كامل  او جزئي بشكل
 هبذه عالقة هلا اليت اجملالت يف وخاصة االخرى املشروعات اعاقة اىل سيؤدي اخلطة اوكل جزء تنفيذ
 .الوطين االقتصاد ختطيط اطار يف ومتكاملة متشابكة بعالقات بعضها مع ترتبط املشروعات لكون اخلطة

 لتكون العالقة ذات اجلهات اىل تبليغها وجيرى قانون بشكل عادة تصدر فاهنا اخلطة يف االتزام ولتحقيق
 التنفيذ عدم حالة ويف التنفيذ هذا مثل تعيق وهامة موضوعية مربرات وجود عدم عند بتنفيذها ملزمة
 .واقعيا الهدافها وحتقيقها اخلطة تنفيذ يضمن ما وهذا  القانونية واحملاسبة للمساءلة ختضع
  التنفيذ والمركزية التخطيط مركزية تؤيد عديدة اعتبارات هناك :التنفيذ والمركزية التخطيط مركزية 7/
 االقتصاد حلركة الشمولية لتوفريالنظرة واساسية ضرورية تعد التخطيط يف املركزية ان  مقدمتها يف اييت
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 ان اذ مركزية جهة وجود مع اال تتوفر ان الميكن الشمولية النظرة وهذه اخلطة خالل من ابلكامل وتطوره
 ان الميكن ووسائل واهدافها اخلطة عناصر بني التنسيق ان اىل اضافة. اليوفرها عديدة جهات وجود

  يتحقق
 ان اىل اضافة ووسائل اهدافا اخلطة يف التعارض تلغي حبيث ذلك تتوىل  مركزية هيئة وجود مع اال

 قدرات وجود وان خاصة التخطيط يف املركزية وجود االخر هو يقتضي اخلطة عناصر بني التكامل توفري
 تشتتها من بدال التخطيطية القرارات اختاذ على القدرة لديها هيئة يف تركيزها تستدعي حمددة وفنية بشرية

 .القرارات اختاذ على القدرة لديها التتوفر هيئات عدة يف
 كافة  ويف املشاريع لكافة ابلتنفيذ مركزية هيئة قيام صعوبة يربره امر التنفيذ يف الالمركزية ان كما

 ازداد وكلما شديدة تنوعها ودرجة واسعا وحجمها كبريا  املشاريع عدد كان  اذا خاصة الفطاعاتواملناطق
 يتصف الذي التطور احلديث االقتصاد يف بينما التنفيذ يف الالمركزية اتباع االمر اقتضى تعقيدا االقتصاد

  مركزية هيئة التنفيذ عملية تتوىل ان املمكن من فان املشاريع هذه تنوع وحمدودية مشاريعه عدد بقلة
 تتوىل مركزية هيئة يف حصرها يتطلب الذي االمر احملدودة والفنية البشرية االمكاانت ظل يف وخاصة

 .املتنوعة وغري احملددة املشاريع من اجملموعة هذه تنفيذ
 العالقات هذه تدرس حبيث املشروعات بني والتشابك املرتابطة ابلعالقات التكامل ويهتم: التكامل 8/

 واختيار  القتصادي الواقع من مستنبطة ومعلومات بياانت اىل االستناد خالل من دقيق بشكل
 خالل من يتحقق وحبيث  املشاريع من غريها تفوق تكاملية عالقات بينها فيما تتوفر اليت املشروعات

 وابقل التنمية حتقيق اجل من اخلطة اهداف حتقيق على التحفيز يف االسهام من قدر اكرب العالقات هذه
 النمو والتطورمع النمو على التحفيز يف التاثري متبادلة مشروعات اختيار خالل من وذلك  التكاليف

 هذه خالل من النمو على املباشرة االاثر حتقيق وابلتايل اخلطة يف اخرى املشروعات مع والتطور
 سواء االخرى للمشروعات النمو على احلافز توفرها خالل من النمو على املباشر غري وااثرها املشروعات

 .والتطور للنمو ويدفعها يشجعها الذي وابلشكل  منتجاهتا استخدام او هلا املستخدمات بتوفري
 يضمن مبا االهداف اقصلى حتقيق اي الكفاءة عنصر التخطيط عملية يتوفريف ان ينغي :الكفاءة 9/
 طريق عن واالمكاانت واجلهود والتكاليف املوارد وابقل ممكن فدر وابقصى اولوية االتياجات اكثر تلبية

 املوارد استخدام يف الكفاءة هذه مثل حتقيق وبدون  ذلك من متكن اليت املناسبة الوسائل اختيار
 والواقعي والمدروس علمي غري التخطيط يصبح واجلهود واالمكاانت
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 من اساسيا مبدا يعترب واقرارها وضعها ويف اخلطة اقرتاح يف اجلماهري مشاركة ان :الدمقراطية 10/
 هلذه املعاشي املستوى رفع وهو هنائي هدف اىل الوصول لغرض توضع اخلطة الن  التخطيط مبادىء
 اندفاع توفري يتم وحىت اثنية انحية من وامكاانته اجملتمع موارد تستخدم والهنا  انحية من اجلماهري
  .اثلثا املشاركة هذه خالل من اخلطة تنفيذ يف اجلماهري

 خصائص التخطيط  -6 

 لكي يكون التخطيط جيدا وانجحا جيب أن يتوفر على عنصرين رئيسني مها:

 يراعي املبادئ العامة لتخطيط حىت حتميه من مشكالت قد يتعرض إليها أثناء التنفيذأن أوال : 

أن تتوفر فيه بعض اخلصائص اهلامة والضرورية واليت اذا توفرت فيأي نوع من أنواع التخطيط ميكن  اثنيا :
 أن نطلق عليه ختطيط جيد قادر على حتقيق األهداف وأهم هذه اخلصائص ما يلي : 

  Flexibility املرونة : -1

التخطيط وضيفته األساسية التنبوء ابملستقبل وما قد ُيدث فيه من مواقف  واإلنسان مهما كانت قدرته 
على التوقع فانه ال ميكنه الكشف عن مجيع املواقف اليت قد حتدث مستقبال   ولذلك جيب أن يكون 

تتطلبها بعض املواقف الطارئة والغري التخطيط على درجة من املرونة تسمح له إبجراء التعديالت اليت قد 
 متوقعة .

كثرة تكاليف التخطيط من املأخذ اليت يؤخذ عليه بعض   Little Costingقليل التكاليف :  -2
العلماء يف حني انه ميكن القيام بعملية التخطيط بتكلفة يف أقل حدود مما تسمح به املزانيات حىت ال 

التكلفة كان هذا حافز اجلميع املستوايت اإلدارية لتباعه يكون مكلفا أو مرهقا لإلدارة فكلما قلت 
 والعمل به وقد يصبح سبيل احلياة .

 Best Means Of Using The Facilities قادر على حسن استخدام اإلمكانيات :  -3

أبن يكون قادرا على توظيف اليد العاملة كل يف املكان الذي يتناسب مع قدراته وخرباته وعلمه وأن 
ملتيسر من اإلمكاانت املادية إبسلوب يسمح هلا أبن تعمل أبقصى طاقتها دون أن تكون هناك يستخدم ا

 طاقة معطلة ألي نوع من اإلمكاانت .

  Inclusiveأن يكون شامال :  -4
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أي ُيتوي كل املواقف املتوقعة واألساليب التصرف حياهلا وأن يفكر يف طرق التنفيذ اجليدة واستخدامها 
لنا قادرين على الوصول إىل األهداف أبقل زمن وأبقل تكلفة   كما جيب أن يتوقع ابألسلوب الذي جيع

املشكالت املنتظرة والعمل على جتنبها وان يضع يف اعتباره االمكانيات املتيسرة سواء كانت مادية أو 
بشرية ويعمل يف حدودها وال خيرج عنها وهكذا جيب أن يشمل على كل ما سبق حىت يكون ختطيطا 

  قادرا على ختطيط األهداف .شامال

   Simple يتوفر فيه عنصر البساطة :  -5

أن التخطيط اجليد ليس التخطيط املعقد الذي يستخدمه إال اخلاصة من املرؤوسني أو املخططني فقط 
ولكن التخطيط اجليد الذي يفهمه كل من يعمل يف تنفيذه وبذلك يكونوا قادرين على حتقيقه ليس 

 ورة فيها إبداع وقد تكون مبتكرة يف بعض األحيان   وهذا يساعد على النجاح .بالداء فقط ولكن بص

  Facing The Futureمواجهة املستقبل :  -6

لكي ُيقق التخطيط اهلدف منه يتحتم عمل كافة االستعدادات وتعبئة كل اإلمكانيات املادية والبشرية  
األماين واألمنيات على ورق ولكن العربة من أجل حتقيق اهلدف الذي يسعى إليه . فليست العربة بوضع 

ابلتنبؤ الصحيح واختاذ كافة اإلجراءات واالستعدادات الكفيلة مبواجهة ما مت التنبؤ به وحىت ال تظهر 
على سطح بعض املواقف  الغري حمسوبة واليت تؤثر ابلسلب على عملية التخطيط فالتنبؤ ابملواقف 

ا جتعل التخطيط قادرا على على حتقيق األماين لتصبح حقيقة واقعه املستقبلية وصياغة احللول املناسبة هل
 يف هناية األمر .

                                 Joint Work Result أن يكون نتاج جلهد مجاعي :  -7

ال جيب إن خيرج التخطيط نتيجة جملهود فردي جيب أن يشارك التخطيط جمموعة من األفراد البارزين يف  
ختصصاهتم ذات صلة ابلنشاط الذي يتم التخطيط له فال يوجد فرد واحد يعرف كل شيء عن أي شيء 

املستوايت فمثال إذا كان هناك ختطيط يتم على مستوى اندي رايضي لرايضة معينة ذات فرق متعددة 
يلزم إشراك اإلداري واملدرب وبعض الالعبني البارزين وهذا يوفر علينا الوقوع مغبة األخطاء الفنية اليت قد 

يسقط فيها املخططون يف حني ان اشرتاك بعض املنفذين على اختالف مستوايهتم يشعرهم أن هذا هو 
 اح هذا العمل .رأيهم واقرتحاهتم وابلتايل يتحمسون هلا ويبذلوا أقصى جهد لنج

 فالتخطيط عملية دميقراطية .فهي تبعث فيه احليوية والضباب   والفردية والذاتية تضعفه وجتعله هزيال .
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 فوائد التخطيط  :  - 8 

 ُيدد األهداف ويركز على حتقيقها  -
 يتنبأ ابلعقبات   -
 اإلختيار بني بدائل اخلطط والربامج  -
 حتديد املسؤوليات  -
 اإلتصال الفعال بني خمتلف املوارد البشرية  -
 اإلقتصادية وقلة التكلفة  -
 يشارك يف دعم منو وتطور املهارات اخلاصة ابملدرين  -
  يساهم يف حتقيق أفضل إستثمار للموارد املادية والبشرية  -

 : التخطيط والربجمة يف اجملال الرايضي*   

 نتائج إىل للوصول املتكامل اإلعداد إىل تتجه طبيعتها يف ومستقبلية مستمرة عملية التخطيط يعترب -
  .مستهدفه واجنازات

 تكلفة واقلها ضماان وأكثرها الطرق اقصر" هو الرايضي التدريب ختطيط فأن الرايضية الناحية من أما
 . "الرايضة أنواع خمتلف يف احملددة األهداف وفق املرغوبة الرايضية املستوايت لتحقيق

 كالعلوم  االخرى احلياتية العلوم جماالت يف عنه أمهية يقل ال الرايضي التدريب جمال يف والتخطيط   
 الكمية الدراسات على تعتمد إسرتاتيجية عملية عامة فالتخطيط وبذلك  اخل....و واهلندسية الطبية

 حتقيق من متكن واليت مادية وإمكاانت فنية قدرات من متاح هو وما اخلربة مراعاة مع للمجتمع والكيفية
 . األهداف

 مستوى وتطوير منو يتوقف حيث  الرايضي التدريب عملية يف وهاماً  كبرياً  دوراً  التخطيط ويلعب   
 التدريب ختطيط إن يعين وهذا  التدريب لربامج الدقيق العلمي التخطيط على الفريق أو لالعب األداء
 التدريب حالة وتطوير لتنمية املدرب هبا ويلتزم يضعها اليت واملدونة احملددة الضرورية اإلجراءات عن عبارة

 ويتفق. املبارايت أثناء األداء من مستوى أحسن إىل للوصول والفريق الالعب عند(الرايضية الفورمة)
 املرونة تكون أن وجيب وتتوقعه به وتتنبأ ابملستقبل تتعلق عملية التخطيط أن على اإلدارة علماء معظم
 والدقة متوقعة، غري تغيريات من املستقبل يف يطرأ قد ملا حتسبا املرونة ، التخطيط مسات أهم من والدقة

 .لتحقيقها التخطيط يسعى اليت األهداف حتقيق لضمان
 الرايضي اجملال يف التخطيط تعريف -1
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 : يلي كما  للتخطيط وجيزا تعريفا نستخلص أن ميكن إليها وتطرقنا عرضناها اليت تعاريف من سبق مما -
 بعناصر واالستعداد   الرايضي اجملال يف حتقيقه مطلوب هدف لتحقيق املستقبل يف سيكون مبا التنبؤ " -

 كافة  مبتابعة والقيام   حمدد زمن إطار ف تذليلها على والعمل   التنفيذ معوقات ومواجهة   العمل
 . املناسب التوقيت يف اجلوانب

 :تعريف الربجمة 2
از مشروع معني عرب أجندة حمدودة وأبدوات وكيفية منتظمة، وتقتضي هي الطريقة أو الكيفية إلجن     

الربجمة مراعاة اإلمكانيات املادية واملعنوية والشرُية املستفيدة واعتبار الزمان واملكان، مع االلتزام مبنهجية 
 .أساسها التنظيم وجتاوز املعيقات والتدرج

إىل البياانت املطلوب  و تتضمن الربجمة إعداد وكتابة أوامر مفصلة. وتوجه هذه التعليمات بدقة      
ال نستطيع إجياد  الربامج وبدون .استخدامها وتسلسل العمليات املطلوب تنفيذها على هذه البياانت

 أخرى مرغوبة.  احلل للمشكالت أو إعطاء أية نتائج
املتخصصون، الذين يُطلق  ويقوم البعض بتطوير براجمهم أبنفسهم. ولكن يف معظم احلاالت، يقوم    

املكونة من حروف، وكلمات،  لغات الربجمة املربجمني، بكتابة األوامر. ويستخدمون يف ذلك عليهم لفظ
 .إضافة إىل القواعد لدمج هذه العناصر ورموز،

خمطط مفصل و منظم حسب الوقت  اهلدف من هذا الربانمج هو  و هي وضع حمتوايت التدريب يف    
االنتقال ابملمارس عرب عدة مراحل متتالية للوصول إىل احلالة املثالية و اجلاهزية يف األداء البدين و التقين 

 وكذا اخلططي و االستعداد الذهين خالل مدة حمددة وهذه املراحل كالتايل :
 االكتشاف 
 تطوير املهارة 
 اخلربة اكتساب و األداء يف النضج  
 الراح 
 .اخل.... 

 وبدون مساره، وُيدد اجملاالت شىت يف العمل صورة يرسم الذي هو التخطيط : التخطيط أمهية -3
 : التخطيط مزااي أهم ومن اهلادف، الغري العشوائي العمل أو للقدر مرتوكة األمور تصبح التخطيط

  لكي األهداف يوضح وكذلك األعمال، تنفيذ عند األفراد مجيع يسلكه أن جيب الذي الطريق يوضح
 حتقيقها يسهل
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  الظروف لكل االستعداد ميكن وبذلك ونوعا، كما  استخدامها الالزم املوارد مجيع مقدما يبني
 . واالحتماالت

 واالستقرار ابألمان الشعور يزيد مما حدوثها تفادي على والعمل املشاكل من التخلص على يساعد

  أمهيةكما ان للتخطيط   واملوارد واألموال العمال حيث من البعيدة ابالحتياجات التنبؤ بواسطته ميكن
 اجملال يف التخطيط أمهية تربز أن وميكن الرايضي لتدريب جمال ومنها احلياة جماالت مجيع يف كبرية

 :التالية النقاط يف الرايضي
 : اهلدف حتديد -1

 أو االبتعاد ومينع بدقة اخلطة يف املوضوع اهلدف حتديد على تعمل اليت املهمة الوسيلة هو التخطيط
 إن وخاصة اإلمهال أو الضياع من حلفظه عليه االنتباه وتركيز به التذكري دائماً  ويتم ، عنه بعيداً  التشتت

 وليس املوضوعة األهداف حتقيق إىل للوصول معاً  اجلميع يعمل وجودها يف مستقبلية عملية التخطيط
 .عنها بعيداً 
 :املتوفرة اإلمكانيات تقدير -2

 لعملية النجاح ميكن وال وثيقاً  ارتباطاً  املتوفرة والبشرية املالية ابإلمكانيات ابلواقع يرتبط اجليد التخطيط
 أجل من املؤسسة أو النادي لدى املتوفرة والبشرية املادية لإلمكانيات دقيق حساب دون التخطيط
 حىت املضمونة أو املتوفرة غري واإلمكانيات القدرات عن واالبتعاد التدريب خطة يف ووضعها استثمارها

 فعالً  املتوفرة واإلمكانيات ابلواقع يرتبط ال اخليال من ضرابً  التخطيط يكون ال

 :التنفيذية اإلجراءات وجود3
 وبدون ، التخطيط عملية إمتام على تساعد اليت الضرورية التنفيذية اإلجراءات على التخطيط يشتمل

 والتدريب اخلطة يف املوجودة النظرية املواد الختالف انقصة التخطيط عملية تكون اإلجراءات هذه
 .امليداين

 النظرية بني وتالزم ودقة بسرعة األعمال مجيع تتم التدريبية للخطة التنفيذية اإلجراءات وجود حالة يف
 .والتطبيق

  :الوقت من الكاملة االستفادة -4
 يف ومفرداهتا التدريب خطة إجناز يتم حيث للوقت الكامل اجليد االستثمار يعين اجليد التخطيط وجود
 فيه وليس واألشهر واألسابيع ابألايم حمدد الوقت ألن هدر أو ضياع وبدون مسبقاً  له خمطط حمدد وقت
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 عملية أهداف لتحقيق استثماره وطرق الكاملة قيمته الوقت يعطي التخطيط حيث يهدر أن ميكن ما
 . التخطيط

 : التخطيط مراحل -4

 . بوضوح اهلدف حتديد

 . ابملشروع املتصلة واملعلومات احلقائق مجع

 متجانسة أبواب يف املعلومات تبويب

 . املعلومات هذه حتليل

 . األهداف حتقيق على العمل فروض وضع

 . البديلة اخلطط من عدد وضع

 . منها األفضل واختيار اخلطط دراسة

 . الزمين والرتتيب التنفيذ يف لألولوية وفقا التنفيذ برامج وضع

 التخطيط: أنواع  - 5
 اليومي: التخطيط-5-1

 والرئيسي األساسي اجلزء أيضا وهي ومرحلتها، فرتهتا يف العامة اخلطة أهداف لتحقيق الوسيلة هو   
 لتحقيقه،واحلصة وختطيط طريقة هدف ولكل أكثر أو هدف هلا يكون وقد التدريب عملية يف والقاعدي

 عملية يف ابلتدخل له تسمح اليت الوسيلة وتعترب للمدرب قاعدية بيداغوجية عملية هي اليومية التدريبية
 هي: أقسام ثالث إىل منقسمة اليومية التدريبية الوحدة أن جند الرتكيبية الناحية من نظران وإذا  التدريب،

 اخلتامي. القسم الرئيسي، القسم اإلعدادي، القسم
 اإلعدادي: القسم -5-1-1
 عامة حتضريية متارين ثلمي وجزء وضبطهم، الالعبني تنظيم وفيه اإلداري اجلزء جزئني من ويتكون   

 من الرئيسي للجزء املهارية و والبدنية النفسية الناحية من الالعبني هتيئة إىل القسم هذا ويهدف وخاصة،
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 احلمل لشدة املفاجئ فاالرتفاع اإلمحاء، عملية يف التدرج املدرب يراعي أن وجيب التدريب، وحدة
  املطلوبة. رةاإلاث إىل وصوهلم وعدم الالعبني إصابة عنه يتسبب

 الالعب جسم وأعضاء أجهزة استعداد درجة رفع إىل يهدف حبيث العام اإلمحاء القسم هذا ويشمل   
 النفسية. االستعدادات وإيقاظ الرايضي النشاط ملمارسة عامة بصورة

 نيابد الالعب هتيئة أتكيد إىل ويهدف تدرجييا العام اإلمحاء حمل ُيل األخري اخلاص،هذا واإلمحاء    
 اليومية. التدريب )جرعة( وحدة ملتطلبات ونفسيا وخططيا ومهاراي ووظيفيا

 الرئيسي: القسم -5-1-2
 أو اهلدف حتقق اليت التمرينات فيه يعطى الذي اجلزء اليومية،وهو التدريبية الوحدة يف جزء أهم ويعترب   

 التدريبية احلالة تطوير على املدرب يعمل التمرينات هذه طريق وعن العامة، اخلطة ضمن الوحدة أهداف
 نواحي وكذا العامة البدنية اللياقة مترينات القسم هذا ويتضمن تثبيتها، يلي مث لالعبني الرايضية( )الفورمة
 واملبارايت واهلجومي الدفاعي بشقيه واخلططي املهاري األداء وأيضا واخلاص، العام البدين اإلعداد

 املختلفة. اللعب طريق عن التدريبو  املراكز وتدريبات التجريبية
 من يزيد حيث التثبيت عملية يف يساعد فانه علمي بشكل بناؤه مت إذا الدرس حمتوى يف التغيري إن  

 عن واالبتعاد احملتوى تنظيم حبسب املشوق التدريب حتقيق ويتم نفسه، عن امللل ويبعد الالعب شوق
 ابحرتام التمرينات يف والتغيري التكرار عملييت بني نسيقوالت التدرج قاعدة واعتماد اإلرهاق يف الوقوع

 الوقت.
 اخلتامي: القسم -5-1-3.

 اجلزء يف والشدة املرتفع احلمل ذي اجملهود بعد الطبيعية حالته إىل الالعب عودة إىل ويهدف      
 الرتوُيية. واأللعاب االسرتخاء مترينات اجلزء هذا ويتضمن الرئيسي،

 نقوم أننا إذ اخلتامي(، )القسم التهدئة حمتوى يف يتحكم الذي هو الدرس من سيالرئي القسم إن  
 إىل درس من خيتلف القسم هذا أن ومبا الدرس، من الرئيسي القسم يف يؤديه كان  مما الالعب بتهدئة
 االسرتخاء مترينات للتهدئة األساسية التمرينات أن نالحظ وهناك لذلك تبعا تتغري التهدئة فان آخر،

 والتنفس.
 على التدريبية الوحدة من قسم لكل الزمنية املدة بتحديد ,Kacani Horskg  الباحثان قام وقد   

 التايل: الشكل
 التحضريي: *القسم     

 دقائق. 5احلصة: هدف وشرح النفسي التحضري                            
 دقيقة. 30 -15 اإلعدادي القسم مرحلة                            

   الرئيسي: *القسم     
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                        دقيقة. 60-45 الرئيسي القسم مرحلة                         
   اخلتامي: *القسم     

 دقيقة. 15-10 اخلتامي القسم مرحلة                           
 دقيقة. 120 إىل 90 بني ما يرتاوح التدريبية للوحدة املخصص الزمن أن جند وهكذا      
 زمن مراعاة التدرييب الربانمج ختطيط يف عبده أبو السيد حسن الدكتور يرى أيضا اجلانب هذا يف ولكن

 وأهدف وفرتة التدريب اجتاه حسب يوميا دقيقة 120-90 مابني يرتاوح والذي التدريبية الوحدة
 التدريب.

 األسبوعي: التخطيط -5-2
 وهو القدم لكرة التدريبية )املناهج( املنهاج وضع عند مهمة مكانة األسبوعي املنهاج موضوع أيخذ   

 اليومي. املنهاج تسبق اليت البنائية الوحدة
 من الكثري وان فيها الجدال اليت التدريبية املبادئ من أصبح األسبوعي التدرييب املنهاج مبدأ اعتماد إن  

 إىل وصلوا الذين لالعبني الواحد األسبوع يف التدريبية حداتالو  بزايدة يطالبون القدم كرة  بشؤون املعنيني
 التحمل وقابلية العالية القابلية أبن أثبتت قد امليدانية التجارب فان )هارا( وحسب العالية، املستوايت

 زايدة. يف التدريب مرات عدد كان  كلما  بسرعة تزدادان
 للمبتدئني تدريبية وحدات 5-4 من أسبوعيا تعطى أن فيجب الصفار، وسامي حمسن اثمر وحسب   
 وإعطائهم الالعبني تدريب إىل األسبوعي التدريب ويهدف لألبطال، 12-8 و للمتقدمني 8-6 و

 إلعدادهم التطبيقية النفسية والتمارين اللعب وخطط الفنية واملبادئ البدنية الناحية لتطوير مترينات
 خالل املطلوبة احلركات بعض تنفيذ على قادرا يون دق الالعب أن احلقيقي،علما اللعب ملتطلبات
  للمنافسة. مشاهبة األكثر التدريبات

 فرتة خالل حتقيقها إىل يسعى اليت األهداف على املدرب يركز أن جيب األسبوعي املنهاج وضع عند  
 ، التدريب من عام كهدف  القدم كرة  للعبة األساسية املكوانت كافة  التدريب يشمل ما وعادة ، األسبوع

 . حتقيقه إىل األسبوعي التدريب يسعى خاص هدف وجود عدم يعين ال هذا ولكن
 عند وذلك والشدة كاحلجم  النواحي مجيع من النموذجية الطريقة األسبوعي املنهاج أيخذ أن جيب كما 

 التطبيق.
 الشهري: التخطيط -5-3
 لتطبيق مستمرة عملية هو الشهري املنهاج نفا وهلذا احللقات، متسعة سلسلة التدريبية العملية تعترب   

 الوحدات على مبنية وهي حتقيقها إىل يسعى أهدافا املدرب يوقع املنهاج هذا ويف ، األسبوعي املنهاج
 واألسبوعية. اليومية التدريبية
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 رةم بتدريسه القيام ميكن ال العام املنهاج أن ، الكرمي وعبد ألسمرائي صاحل أمحد عباس من كل  يرى    
 مناهج على ُيتوي الذي الشهري املنهاج ومنها منفردة مناهج إىل يقسم أن وجب السبب هلذا ، واحدة

 أي ، صغرى أقسام إىل جتزئته يتم وابلتايل ، واحدة مرة تطبيقه مين ال املنهاج هذا وحىت املدى، متوسطة
 مبثابة الشهري املنهاج ويعترب، اليومي املنهاج هي واحدة تدريبية وحدة خالل تنفيذها ميكن مرحلة إىل

 اليومية. للمناهج األم اخلطة
 وأن ، اللعبة مكوانت ملختلف العبيه مستوايت أفضل إىل للوصول دائما يسعى املدرب فان لذلك 

 اليت األسابيع متارين فان لذلك والتقدم التطور من املزيد إىل حباجة فانه جيدا كان  مهما الالعب مستوى
 واالرتقاء. والتدرج التطور حيث من واضحة تكون أن جيب الواحد الشهر تضم

 عند األفضل إىل االنطالق أجل من قاعدة اعتبارها ميكن مثال الشهر من األول األسبوع حمتوايت إن  
 االسرتداد عملية أخذ املدرب على جيب الشهري املنهاج وضع وأثناء ، التالية األسابيع مفردات تنفيذ
 معا االثنني أو شدته أو حجمه انحية من التدريب محل خفض على املدرب يعمل أي ، االعتبار بعني

 البدنية اللياقة يف االسرتداد مبدأ على يعتمد أن للمدرب وميكن ، قدراته الالعب يسرتد أن سبيل يف
 مثال. فقط

 يتأثر كذل إن ، الرابع األسبوع يف االسرتجاع ليأيت أسابيع ثالث يف عاليا اجلهد يكون أن وميكن  
 السنوي. التدرييب واملوسم الالعبني بقابلية تنفذ اليت التمارين وحجم( )شدة    بنوع

 السنوي: التخطيط -5-4
 ، التدريب أهداف لتحقيق وذلك السنوي التدريب لتطوير التحضري طريقة يعطينا السنوي املخطط  

 أثناء النتائج وأفضل أحسن قحتقي على تعمل اليت الرايضية الفورمة إىل ابلالعبني الوصول وهو
 : مها أساسيتني انحيتني على ويشتمل املنافسات،

 : وتتضمن النظرية النواحي أوال: 
 اللعبة وقانون واهلجومية الدفاعية واخلطط التدريب وطرق اللعب وطرق اللعب مبادئ عن حماضرات -
 . املبارايت إقامة ونضام املنافسة للفرق حتليلية دراسة -
     مهارية...اخل(. بدنية، فسيولوجية، طبية، ) والتقومي والقياسات االختبارات -

 وتتضمن: التطبيقية النواحي اثنيا:
 املوسم. خالل املبارايت عدد -
 اإلمجالية. التدريب فرتات عدد -
 الراحة. أايم عدد -
   (. ،عايل ،متوسط خفيف ) التدريب محل -
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 إىل اليومية التدريب فرتة من بدءا تدريبية برامج على وموزعة ساعات عدد إىل مرتمجة النواحي هذه كل 
 العمق متثل زمنية فرتة أي أو ، أبكمله التدرييب املوسم برانمج إىل الشهري الربانمج إىل األسبوعي الربانمج

 السنوية. التدريبية اخلطة تعدله الذي للفريق الكروي للموسم الزمين

 :وهي أنواع ثالثة الرايضي للتخطيطو 

 .املدى طويل ختطيط

 .املدى قصري ختطيط

 .اجلاري التخطيط

 :املدى طويل ختطيط -

 وضع الذي والغرض املمارسني بنوعية يتصل فيما ولكن طويلة، لسنوات يتم كقاعدة  التخطيط وهذا
 كثري  يف العامل بطوالت أو األوملبية الدورات بني الفرتة وهي سنوات( 04) املدة هذه تكون وقد ألجله،

 بطولة بني الفرتة وهي واحدة لسنة تكون قد أو مثال أوراب بطولة بني كالفرتة  سنتان أوقد األلعاب من
 على التدريبية اخلطة توزيع بعملية اتصاله املدى طويل التخطيط يراعي أن األلعاب،وجيب بعض يف العامل
 :وهي الثالث الفرتات تشمل أن وجيب شهور، لعدة متدد الدورة ،هذه كبرية  واحدة تدريبية دورة

 اكتساب أجل من وكبرية صغرية بكل االهتمام. النواحي كل  من للممارسني اجليد والتحضري اإلعداد
 سواء اجلوانب خيص ما كل  بتقدمي وذلك املنافسة أثناء وكذلك القدم، كرة  يف املمارسني لدى الثقة

 موسم) الرايضي املوسم هناية تلي اليت االنتقالية املرحلة يف كذلك  و التكتيكية، أو املهارية أو البدنية
 .االجيابية أو النشطة الراحة يف وتتمثل ،(املنافسات

 : املدى قصري ختطيط -

 القصري التخطيط يتم الرايضي التدريب عملية ففي وحمدد، قصري فاصل يف يتم الذي التخطيط وهو
 أن يلزم ولذلك والواقعية، التحديد مبدأ على املدى قصري التخطيط ويعتمد واحدة، تدريبية لفرتة املدى
 .اجلوانب كل  مراعاة مع ،وذلك(القدم كرة) اللعبة هذه ملمارسي مالئما يكون
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 : اجلاري التخطيط -

 املرحلة يف تنفيذه اجلاري اهلدف وحتديد بوضوح ويتميز املدى، طويل التخطيط على أساسا ويعتمد
 الطرق أكثر ُيدد وكذلك االرتفاع، من أو الثبات من سواء املرمى حنو التصويب كيفية:   مثال الراهنة،

  للعمل الالزمة والوسائل

 :مها أساسيني بعاملني التخطيط ويتأثر

 .الواقعيــة -

 10. املتابعة دقـة -

  الرايضي ابلتخطيط االهتمام مربرات -6

 األمور تصبح التخطيط وبدون مساره، وُيدد اجملاالت شىت يف العمل صورة يرسم الذي هو التخطيط 
وبدون وجود التخطيط تصبح القرارات عشوائية لذلك  اهلادف الغري العشوائي العمل أو للقدر مرتوكة

 : توجد أسباب رئيسية توضح أمهية التخطيط هي
 ينطوي الذي التأكد وعدم التغري ملواجهة ضروراي امراً  التخطيط أصبح والتغيري التأكد عدم حالة مواجهة -

 احملتملة والتغريات الظروف يعرف أن عليه وإمنا فقط أهدافه وضع يستطيع ال فاملسئول ، املستقبل عليه
 . أبهدافه ذلك وعالقة املتوقعة والنتائج

 على التخطيط يركز وبذلك الألهداف اجناز اىل االول املقام يف موجه فالتخطيط. االهداف على الرتكيز -
 هبا لاللتزام كمدخل اخلطط هذه يف احلرية درجة وتقليل ، البعض ببعضها وربطها الفرعية اخلطط اعداد

 .اهلدف وحتقيق
 والعمليات الوسائل اثر حتديد على التخطيط يساعد  التشغيل اقتصادايت من القصوى االستفادة  -

 جمال يف التخطيط اقصادايت مالحظة وميكن التكاليف ختفيض اىل يؤدي وبذلك اهلدف لتحقيق كفاية
 . االجناز

 مرؤوسيه اعمال متابعة الميكنه املدير ان اىل اجملال هذا يف التخطيط امهية ترجع الرقابة عملية تسهيل -
 هبذه ابملقارنة االجناز مستوى على التعرف ميكن ضوئها وعلى خمططة اهداف لديه يكون ان بدون

 .االهداف
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  الظروف لكل االستعداد ميكن وبذلك ونوعا، كما استخدامها الالزم املوارد مجيع مقدما يبني  -
 . واالحتماالت

 واالستقرار ابألمان الشعور يزيد مما حدوثها تفادي على والعمل املشاكل من التخلص على يساعد -
  واملوارد واألموال العمال حيث من البعيدة ابالحتياجات التنبؤ بواسطته ميكن  -

 :اإلسرتاتيجي التخطيط*  

 من ميكن اليت اإلسرتاتيجيات وتنفيذ لتكوين األساس حجر اإلسرتاتيجي التخطيط مرحلة تعترب -
 البديل واختيار للبدائل دراسة جمرد ببساطة العملية ،وليست وأهدافها املؤسسة رسائل حتقيق خالهلا

 االهتمام من كبري  قدر املديرين من يتطلب املختارة اإلسرتاتيجية مالئمة مدى من التأكد إن األفضل،بل
 .ابملؤسسة اخلاصة واألوضاع اجلوانب كافة  إىل

 : االسرتاتيجي التخطيط مفهوم  -1

 وحتديد الرئيسي ومبسارها وأبهدافها الشركة برسالة والتبصري التصميم هو: االسرتاتيجي التخطيط –
 ذلك لتحقيق الالزمة واألعمال واألنشطة العمليات

 عملية فهو ولذلك ببلوغه تسمح اليت والوسائل فيه املرغوب املستقبل تصور"  أبنه Ackoff يعرفه –
 اليت الوضعيات يف وتتدخل الفعل تسبق اليت املرتابطة القرارات من جمموعة وتقسيم بناء تستلزم مستمرة

 ".النتيجة حتقيق احتماالت رفع هبدف ضعيفة املرغوبة النتائج حتقيق احتماالت فيها تكون

 ورسم الربامج وتكوين األولوايت حتديد فيها يتم اليت اإلدارية العملية هو االسرتاتيجي التخطيط إن –
 ويتطلب أهدافها لتحقيق والبشرية املادية املختلفة املوارد واستخدام املؤسسة سلوك حتكم اليت السياسات
 . املؤسسة خارج من ابلبيئة خاصة معلومات

 أكثر ويكون حمدد وقت يف العمل ميادين من واحد ميدان على يركز االسرتاتيجي التخطيط إن –
 . عمومية

 املالئمة واإلجراءات التشغيلية والعمليات املوارد استخدام وطريقة اجملتمع يف املؤسسة دور حتديد يعين
 .لإلسرتاتيجية املرسومة األهداف لتحقيق
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 : اإلسرتاتيجي التخطيط معوقات -2

 العقبات بعض يلي وفيما صعبا. اإلسرتاتيجي عقبات فهناك هينا أمرا ليس اإلسرتاتيجي التخطيط إن
 :املثال سبيل على

 : التالية األسباب إىل ذلك يرجع وقد ، األسلوب هذا استخدام يف ترددهم أو املديرين رغبة عدم

 . اإلسرتاتيجي التخطيط يف الكايف الوقت توافر يقدم املدير اعتقاد

 . مسؤولية ليست أبهنا املدير اعتقاد

 . اإلسرتاتيجي التخطيط عملية على يكافأ لن أبنه املدير اعتقاد

 : التالية لألسباب وذلك يبدأ أن قبل التخطيط يعيق قد مما مضطربة اخلارجية البيئة

 . اخل...  واالقتصادية والسياسة القانونية البيئة عناصر يف سريع.اخل

 . مستمرة وبصورة قرب عن التغيري هذا متابعة تكلفة ارتفاع

 : التالية لألسباب وذلك املدير ذهن يف سيئا انطباعا ترتك اإلسرتاتيجي التخطيط مشاكل

 . الفكرة ألمهية مقدرا املدير جتعل ال اإلسرتاتيجية اخلطط لوضع وحتليلها البياانت مجع مشاكل

 .جمدية غري الفكرة أبن يعتقد املدير جيعل اإلسرتاتيجية اخلطط إدارة يف خطأ وجود

 : مثل املتاحة املوارد ضعف

 . األولية املواد على احلصول صعوبة

 . الفنية واألساليب التكنولوجيا جلب صعوبة

 . اإلدارية القدرات نقص

 : التالية لألسباب وذلك كبرية  وتكلفة وقت إىل ُيتاج التخطيط
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 . العليا اإلدارة من طويال وقتا املنظمة أهداف حول املناقشات تستغرق

 املكلفة واإلحصاءات املعلومات من هائل كم  إىل ُيتاج األمر

 : االسرتاتيجي التخطيط فوائد  -3

 : منها الفوائد من العديد على املنشآت حصول إىل االسرتاتيجي التخطيط ممارسة تؤدي

 . لتحقيقه تسعى الذي ما حول مبرشد املنشآت يزود

 .  ككل  للمنشأة للتفكري أبسلوب املسؤولني يزود

 . معها التأقلم وكيفية هبا احمليطة البيئة يف التغريات توقع على املنشأة يساعد

 .استخدامها طرق وحتديد املتاحة املوارد توزيع أي ختصيص على املنشأة يساعد

 احمليطة والفرص والتهديدات التغيري لرايح املديرين وسياسية هبا الوعي يزيد

 . املديرون يقدمها اليت املوازانت تقسيم يف السليم املنطق يقدم

 . املختلفة اإلدارية املستوايت عرب التخطيطية اجلهود يف التسلسل ينظم

 . هلا متلقيا وليس األهداف بوضع ويبادر ومبتكرا خالقا املدير جيعل

 املصاحل مجاعات كافة  أمام املنشأة صورة يوضح

 :اإلسرتاتيجية وضع شروط - 4

 هناك ألن النهاية أو اجلزئية النتائج طريق عن سيئة وأخرى جيدة إسرتاتيجية بني نفصل أن نستطيع ال
 .جيدة إسرتاتيجية فإن مقبولة،وابملقابل نتائج تعطي ذلك ،ورغم مالئمة غري إسرتاتيجية وجود إمكانية

 الشروط توفر جيب املأزق هذا من وللخروج املرغوبة، النتائج تعطي ال قد حمكم بشكل ومعدة ومالئمة
 :التالية
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 .وواضحة حمددة اإلسرتاتيجية تكون أن -

 .والدويل الوطين احمليط من املمنوحة الفرص وتستعمل تستفيد أن -

 .مقبولة خماطر ومبستوي املؤسسة إلمكانيات مالئمة تكون أن -

 .املؤسسة أقسام ملختلف العامة االجتاهات مع متناسقة اإلسرتاتيجية شروط خمتلف تكون أن -

 .اجملتمع إفادة يف املسامهة من مقبول ملستوى مالئمة تكون أن -

 اإلسرتاتيجية تنفيذ نسب ملتابعة مقاييس أو مؤشرات وجود ضرورة

 التنافسي الرايضي اجملال يف والربجمة التخطيط 
 :  يف اجملال الرايضي التنافسي طالتخطي مفهوم-1
 نتائج إىل للوصول املتكامل اإلعداد إىل تتجه طبيعتها يف ومستقبلية مستمرة عملية التخطيط يعترب -

 . مستهدفه واجنازات
 تكلفة واقلها ضماان وأكثرها الطرق اقصر" هو الرايضي التدريب ختطيط فأن الرايضية الناحية من أما

 "الرايضة أنواع خمتلف يف احملددة األهداف وفق املرغوبة الرايضية املستوايت لتحقيق
 األداء مستوى وتطوير منو يتوقف حيث  الرايضي التدريب عملية يف وهاماً  كبرياً   دوراً  التخطيط ويلعب
 عبارة التدريب ختطيط إن يعين وهذا  التدريب لربامج الدقيق العلمي التخطيط على الفريق أو لالعب

 التدريب حالة وتطوير لتنمية املدرب هبا ويلتزم يضعها اليت واملدونة احملددة الضرورية اإلجراءات عن
 هنا ومن. املبارايت أثناء األداء من مستوى أحسن إىل للوصول والفريق الالعب عند(الرايضية الفورمة)

 من سلسلة ابختاذ ومواجهته للمستقبل تنبؤات على تشتمل عمليات أو عملية: "هو التخطيط أن يتبني
 وموازانت وإجراءات سياسات وضع طريق عن حتقيقها إىل يسعى منشودة أبهداف تتعلق واليت القرارات

  واملرونة ابلدقة تتميز وبرامج

 الرايضي اجملال يف التخطيط ومبادئ أسس-2

 .أهدافه حتقيق إىل التدريب يف التخطيط عمليات تتجه إن جيب حيث -: اهلدف حتقيق1-
 .اجلوانب كافة يف العلمية املبادئ و األسس من التخطيط انطالق ضرورة -:العلمية -2
 اإلعداد جوانب كافة يشمل حبيث الرايضي التدريب ختطيط يتم إن األمهية من -:الشمول -3
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 يتسم أن على واملادية البشرية املعطيات واقع من الرايضي التخطيط ينطلق إن جيب -: الواقعية -4
 . فيه املبالغ غري ابلطموح

 تنفيذ يف املستخدمة والوسائل واإلجراءات  األهداف حتقيق يف التدرج بعملية ويقصد -:التدرج -5
 .امثل زمين توزيع ضوء يف اخلطط
 التدريب خمططات تنفيذ سيتم اليت و املتوقعة للظروف طبقاً  الفروض توضع إن جيب حيث -:املرونة -6

 مستجدات من جيد ما ضوء يف النظر إعادة يتطلب األمر فأن الفروض تتحقق مل فإذا فيها الرايضي
 . األصلي التخطيط على املناسبة التعديالت تدخل حيث
 فعالية يف أساسي مبدأ والوقت واملال اجلهد توفري إن -:لإلمكانيات األمثل واالستغالل االقتصاد -7

 من تدبريه سيتم وما متاح هو ما إطار يف التخطيط يتم إن جيب وكذلك الرايضي للتدريب التخطيط
 .موارد
 التخطيط على القائمة واإلدارية الفنية األجهزة بني ينسق إن جيب -:اجلماعية واملشاركة التنسيق-8

 التدريب جمال يف العامة املستوايت من ممثلون التخطيط يف يشارك وان التخطيط لنجاح ضماانً  والتنفيذ
   .التدريــب مستوايت كافة متثل خبــربات التخطيط لتزويد الرايضي

 اهداف النشاط الرايضي التنافسي -3

 .ابملستوى املهاري للرايضياالرتقاء  -
 .تطوير القدرات االبدنية  -
 .احليوية اجلسم اجهزة كفاءة  رفع و  تطوير -
 .اشباع دوافعاملنافسة  -
 .احراز  الفوز يف املنافسة  -
 .االرتقاء مبستوى القدرات الفعلية  -
 .اكساب اللروح الرايضية   -
 .اشباع امليل للهواة   -
 .اختبار الذات   -
 .وقاشباع احلاجة لتف   -
 .اتثري و اثبات الذات -
 . االرقام حتطيم و للتسجيل  الدافع اشباع   -

 . االرادة قوة تنمية  -
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 .   الذاتية القوة عن التعبري  
 -: التنافسي الرايضي التدريب جمال يف التخطيط أنواع -

 تقسيم وميكن املختلفة التدريب ومتغريات ألهداف تبعا الرايضي التدريب جمال يف التخطيط أنواع ختتلف
  أنواع ثالثة إىل الرايضي اجملال يف التخطيط أشكال

 املدى الطويل التخطيط
 ألربع الالعبني إعداد لغرض اخلطة توضع حيث  االومليب ابلتخطيط املدى الطويل التخطيط يسمى
 املدربني يقوم حيث  أكثر أو سنوات لثمان اإلعداد فرتة تطول وقد  االوملبية للدورة لإلعداد سنوات
 اخلاص والقياس االختبارات طريق عن وذلك  لفعالياهتم املناسبة األعمار حسب الالعبني وانتقاء ابختيار
 املدى طويل التخطيط أمهية تقع ذلك وعلى املناسب العمر يف االومليب التمثيل يستطيعون حىت بذلك

 -:يلي فيما
 خطته جناح مدى على والوقوف مسارها وتوجيه وتعديل براجمه لتقنني للمدرب كافية فرصة إعطاء -1

 .ألخرى تدريبية مرحلة من وذلك
 ذلك يتم ال حيث مهاراته وحتسني قدراته طريق عن مستواه تطوير إلمتام لالعب كافية فرصة أاتحه -2

 .الالعبني جلميع واحدة سن يف
 كل يف وذلك حجمها يكرب إن قبل املتوقعة املشاكل وحل عالج إلمكانية الكايف الوقت إجياد -3

 .تدريبية مرحلة
 تدريبية مرحلة من وذلك األهداف لتحقيق كوسيلة القريبة األغراض إىل الوصول إىل الفرصة إاتحة -4

 .ألخرى
 واالختبارات القياس طريق عن لالعبني التدريبية للحالة املوضوعي للتقومي ومناسبا كافيا جماال تعترب -5
 .املقننة

  بينها الفصل ميكن وال ومتداخلة متكاملة مراحل ثالثة إىل املدى طويل التدريب خطة وتقسم
 -:هي املراحل هذه -

 .الراضي النشاط ملمارسة األولية املرحلة -1
 .التخصصي الرايضي التدريب مرحلة -2
 .العليا للمستوايت التدريب مرحلة -3

 ,املدى طويل التخطيط من منبثقة فرعية خطط هناك إن(  1998)إبراهيم مفيت ويذكر
 املرحلة ومدى الرئيسية وخصائصها الرايضية واملمارسة االستقطاب خطة -:األوىل املرحلية اخلطة -1

 لإلانث سنوات 9-7و ذكور سنوات 8-6 من العمرية
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 أ13-10\ذ12-9 الرئيسية وخصائصها الشامل اإلعداد خطة -:الثانية املرحلية اخلطة -2
 أ17-14\ ذ 16-13 الرئيسية وخصائصها التخصصي اإلعداد خطة-:الثالثة املرحلية اخلطة -3
 أ 22- 18\ذ 22-17 الرئيسية وخصائصها الرايضي مستوى قمة خطة-: الرابعة املرحلية اخلطة -4
 29-23 الرئيسية وخصائصها الرايضي املستوى قمة على احملافظة خطة -:اخلامسة املرحلية اخلطة -5

                                                                  أ 25-22\ ذ
 -:املدى املتوسط التخطيط -

 يتم التخطيط من النوع هذا األجل، طويل التخطيط من وينبثق تقريبا، سنوات 5 – 4 من ويرتاوح
 استعداداً  أوملبية دورة كل هناية بعد النوع هذا يبدأ ما وعادة العامل وبطوالت األوملبية للدورات لإلعداد

 متوسط التخطيط هدف النهاية يف حتقق األجل، قصرية خطط إىل تقسم وغالباً  القادمة األوملبية للدورة
 .        املدى

 -:املدى قصري التخطيط -
 التخطيط من النوع هذا يكون وقد املدى طويل التخطيط مراحل احد املدى قصري التخطيط يعترب

 التخطيط عليها يستند واليت اهلامة والبطوالت للمنافسات الالعب إبعداد ينتهي  تدرييب مبوسم خاصا
 استخدام إىل املدرب يضطر مفاجئة لبطولة التخطيط وان ممكن مستوى أعلي إىل ابلالعب للوصول

 زايدة أو احلجم ثبات مع التدريب مثري شدة يف سريعة بزايدة يتميز والذي اإلعداد يف السريع األسلوب
       .واحلجم الشدة من كل يف قليلة

 : الرايضي التخطيط خصائص
 :التنافسي للمستوى املستقبلية النظرة-1
 أهداف لتحقيق يهدف حيث التنافس ملستوايت املستقبلية ابلنظرة الرايضي التدريب ختطيط يتميز •

 ، اخلطة إعداد منذ تقصر أو تطول زمنية فرتة بعد أو قادم اتريخ يف مرغوبة
 اليت ابملستوايت يتنبأ فإنه مستقبالً  ضعيفة ستصبح عالية مستوايت حتقيق على يعمل أن من بدالً 

 .مستقبالً  معها تتمشى أو تنافسها مستوايت حتقيق على ويعمل املنافسون إليها سيصل
 يصبح ذلك أجل ومن ، حمتملة أو متوقعة لكنها بعد حتدث مل ومتغريات ظروف مع يتعامل التخطيط •

 عملية عناصر أهم من املستقبل يف ومتغرياهتا املنافسني مستوايت عليه ستكون ملا والتوقع التنبؤ
 .التخطيط

 :الالعبة/  الالعب إعداد يف واالستمرار والتسلسل الرتابط-2
 األهداف بتحديد تبدأ اليت األنشطة مع ومرتابطة متدفقة متسلسلة عملية الرايضي التدريب ختطيط •

 وامليزانيات الزمنية الربامج إىل والوصول البدائل بني واملفاضلة واإلجراءات السياسات بتحديد ومروراً 
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 .والربامج اخلطط وتطوير األهداف حتقيق على املساعدة واألوضاع الظروف وتوفري
 إن هي مهمة حقيقة على يدلنا الرايضي التدريب يف التخطيطية العملية مراحل بني والتكامل التداخل •

 .منعزالً  أو منفصالً  نشاطاً  أبداً  وليست مركبة وأنشطة جهود حمصلة هي الرايضي واإلعداد التدريب خطة
 :الالعبة/  الالعب إعداد جوانب تكامل-3
 إعداد من التدريب خطط هيكلية تكامل مراعاة املخططني على فإن الرايضي للتدريب التخطيط عند •

 .التخصصية الرايضة يف مستوى أفضل لتحقيق ومعريف وذهين ونفسي وخططي وهاري بدين
 :الالعبة/  الالعب إلعداد خطة وجود-4
 وصوالً  بدائل بني واختيار ومفاضلة تفكري عملية عن عبارة التدريب ختطيط معىن إن سابقاً  بينا أننا مبا •
 عمل أبساليب التزام عن عبارة وهي التخطيط عملية نتاج هي ذاهتا التدريب خطة فإن ، هدف إىل

 .حمددة وإجراءات
 كل إن وهي ، مهمة حقيقة من ينبع الرايضي التدريب وخطة الرايضي التدريب ختطيط بني التمييز إن •

 التخطيط يصبح اخلطط تلك تتوفر مل إن وابلتايل وحمددة واضحة خطة يف تتبلور أن جيب ختطيط عملية
 .واملال للوقت إهداراً 

 : اجليد التخطيط عناصر -6

 . التدريب أنواع أنسب حتديد

 .به ينوط ما كل  وإعطائه فرد كل  واجبات حتديد

 . املختلفة للمراحل الزمين التوقيت حتديد

 .حتقيقها املراد األهداف حتديد

 وحاجات ميول مع التدريب خطة أهداف يف يتعارض أال ينبغي الرايضي التخطيط جناح عامل ولضمان
 الرايضية الشخصية تكوين إىل يهدف عملي رايضي ختطيط وضع وجب وعليه ورغباهتم املمارسني
 طبقا خطة بناء خالل من وذلك واالنتصارات، املطلوبة االجنازات وحتقيق الرايضي ابملستوى واالرتفاع
 واالرتباط املقدمة اخلطة مبرونة وذلك الرايضي، التدريب واجبات أهم وحتديد احلديثة العلمية لألسس
 املتمثل يف : ونوع التخطيط ابلتقومي

 :اليومي التخطيط-
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 والرئيسي األساسي اجلزء أيضا وهي ومرحلتها، فرتهتا يف العامة اخلطة أهداف لتحقيق الوسيلة هو
 لتحقيقه،واحلصة وختطيط طريقة هدف ولكل أكثر أو هدف هلا يكون وقد التدريب عملية يف والقاعدي

 عملية يف ابلتدخل له تسمح اليت الوسيلة وتعترب للمدرب قاعدية بيداغوجية عملية هي اليومية التدريبية
: هي أقسام ثالث إىل منقسمة اليومية التدريبية الوحدة أن جند الرتكيبية الناحية من نظران وإذا  التدريب

 .اخلتامي القسم الرئيسي، القسم اإلعدادي، القسم

 :اإلعدادي القسم -

 عامة حتضريية متارين ميثل وجزء وضبطهم، الالعبني تنظيم وفيه اإلداري اجلزء جزئني من ويتكون
 من الرئيسي للجزء املهارية و والبدنية النفسية الناحية من الالعبني هتيئة إىل القسم هذا ويهدف وخاصة،

 احلمل لشدة املفاجئ فاالرتفاع اإلمحاء، عملية يف التدرج املدرب يراعي أن وجيب التدريب، وحدة
 .املطلوبة اإلاثرة إىل وصوهلم وعدم الالعبني إصابة عنه يتسبب

 الالعب جسم وأعضاء أجهزة استعداد درجة رفع إىل يهدف حبيث العام اإلمحاء القسم هذا ويشمل
 .النفسية االستعدادات وإيقاظ الرايضي النشاط ملمارسة عامة بصورة

 بدنيا الالعب هتيئة أتكيد إىل ويهدف تدرجييا العام اإلمحاء حمل ُيل األخري اخلاص،هذا واإلمحاء
 .اليومية التدريب( جرعة) وحدة ملتطلبات ونفسيا وخططيا ومهاراي ووظيفيا

 :الرئيسي القسم -

 أو اهلدف حتقق اليت التمرينات فيه يعطى الذي اجلزء اليومية،وهو التدريبية الوحدة يف جزء أهم ويعترب
 التدريبية احلالة تطوير على املدرب يعمل التمرينات هذه طريق وعن العامة، اخلطة ضمن الوحدة أهداف

 .تثبيتها يلي مث لالعبني( الرايضية الفورمة)

 وأيضا واخلاص، العام البدين اإلعداد نواحي وكذا العامة البدنية اللياقة مترينات القسم هذا ويتضمن
 عن والتدريب املراكز وتدريبات التجريبية واملبارايت واهلجومي الدفاعي بشقيه واخلططي املهاري األداء
 املختلفة اللعب طريق
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 من يزيد حيث التثبيت عملية يف يساعد فانه علمي بشكل بناؤه مت إذا الدرس حمتوى يف التغيري إن
 عن واالبتعاد احملتوى تنظيم حبسب املشوق التدريب حتقيق ويتم نفسه، عن امللل ويبعد الالعب شوق

 ابحرتام التمرينات يف والتغيري التكرار عملييت بني والتنسيق التدرج قاعدة واعتماد اإلرهاق يف الوقوع
 الوقت

 :اخلتامي القسم -

 الرئيسي، اجلزء يف والشدة املرتفع احلمل ذي اجملهود بعد الطبيعية حالته إىل الالعب عودة إىل ويهدف
 .الرتوُيية واأللعاب االسرتخاء مترينات اجلزء هذا ويتضمن

 بتهدئة نقوم أننا إذ ،(اخلتامي القسم) التهدئة حمتوى يف يتحكم الذي هو الدرس من الرئيسي القسم إن
 فان آخر، إىل درس من خيتلف القسم هذا أن ومبا الدرس، من الرئيسي القسم يف يؤديه كان  مما الالعب
 .والتنفس االسرتخاء مترينات للتهدئة األساسية التمرينات أن نالحظ وهناك لذلك تبعا تتغري التهدئة

 على التدريبية الوحدة من قسم لكل الزمنية املدة بتحديد  Horskg, Kacani الباحثان قام وقد
 :التايل الشكل

 :التحضريي القسم*

 .دقائق 5:احلصة هدف وشرح النفسي التحضري

 .دقيقة 30 -15 اإلعدادي القسم مرحلة

 :الرئيسي القسم*

 .دقيقة 60-45 الرئيسي القسم مرحلة

 :اخلتامي القسم*

 .دقيقة 15-10 اخلتامي القسم مرحلة

 دقيقة 120 إىل 90 بني ما يرتاوح التدريبية للوحدة املخصص الزمن أن جند وهكذا
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 زمن مراعاة التدرييب الربانمج ختطيط يف عبده أبو السيد حسن الدكتور يرى أيضا اجلانب هذا يف ولكن
 وأهدف وفرتة التدريب اجتاه حسب يوميا دقيقة 120-90 مابني يرتاوح والذي التدريبية الوحدة

 التدريب

 :األسبوعي التخطيط -

 وهو القدم لكرة التدريبية( املناهج) املنهاج وضع عند مهمة مكانة األسبوعي املنهاج موضوع أيخذ
 .اليومي املنهاج تسبق اليت البنائية الوحدة

 من الكثري وان فيها الجدال اليت التدريبية املبادئ من أصبح األسبوعي التدرييب املنهاج مبدأ اعتماد إن
 إىل وصلوا الذين لالعبني الواحد األسبوع يف التدريبية الوحدات بزايدة يطالبون القدم كرة  بشؤون املعنيني

 التحمل وقابلية العالية القابلية أبن أثبتت قد امليدانية التجارب فان( هارا) وحسب العالية، املستوايت
 زايدة يف التدريب مرات عدد كان  كلما  بسرعة تزدادان

 للمبتدئني تدريبية وحدات 5-4 من أسبوعيا تعطى أن فيجب الصفار، وسامي حمسن اثمر وحسب
 وإعطائهم الالعبني تدريب إىل األسبوعي التدريب ويهدف لألبطال، 12-8 و للمتقدمني 8-6و

 إلعدادهم التطبيقية النفسية والتمارين اللعب وخطط الفنية واملبادئ البدنية الناحية لتطوير مترينات
 خالل املطلوبة احلركات بعض تنفيذ على قادرا يون قد الالعب أن احلقيقي،علما اللعب ملتطلبات
 للمنافسة مشاهبة األكثر التدريبات

 فرتة خالل حتقيقها إىل يسعى اليت األهداف على املدرب يركز أن جيب األسبوعي املنهاج وضع عند
 ، التدريب من عام كهدف  القدم كرة  للعبة األساسية املكوانت كافة  التدريب يشمل ما وعادة ، األسبوع

 . حتقيقه إىل األسبوعي التدريب يسعى خاص هدف وجود عدم يعين ال هذا ولكن

 عند وذلك والشدة كاحلجم  النواحي مجيع من النموذجية الطريقة األسبوعي املنهاج أيخذ أن جيب كما
 .التطبيق

 :الشهري التخطيط -
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 لتطبيق مستمرة عملية هو الشهري املنهاج فان وهلذا احللقات، متسعة سلسلة التدريبية العملية تعترب
 الوحدات على مبنية وهي حتقيقها إىل يسعى أهدافا املدرب يوقع املنهاج هذا ويف ، األسبوعي املنهاج

 .واألسبوعية اليومية التدريبية

 مرة بتدريسه القيام ميكن ال العام املنهاج أن ، الكرمي وعبد ألسمرائي صاحل أمحد عباس من كل  يرى
 مناهج على ُيتوي الذي الشهري املنهاج ومنها منفردة مناهج إىل يقسم أن وجب السبب هلذا ، واحدة

 أي ، صغرى أقسام إىل جتزئته يتم وابلتايل ، واحدة مرة تطبيقه مين ال املنهاج هذا وحىت املدى، متوسطة
 مبثابة الشهري املنهاج ،ويعترب اليومي املنهاج هي واحدة تدريبية وحدة خالل تنفيذها ميكن مرحلة إىل

 اليومية للمناهج األم اخلطة

 وأن ، اللعبة مكوانت ملختلف العبيه مستوايت أفضل إىل للوصول دائما يسعى املدرب فان لذلك
 اليت األسابيع متارين فان لذلك والتقدم التطور من املزيد إىل حباجة فانه جيدا كان  مهما الالعب مستوى

 .واالرتقاء والتدرج التطور حيث من واضحة تكون أن جيب الواحد الشهر تضم

 عند األفضل إىل االنطالق أجل من قاعدة اعتبارها ميكن مثال الشهر من األول األسبوع حمتوايت إن
 االسرتداد عملية أخذ املدرب على جيب الشهري املنهاج وضع وأثناء ، التالية األسابيع مفردات تنفيذ
 معا االثنني أو شدته أو حجمه انحية من التدريب محل خفض على املدرب يعمل أي ، االعتبار بعني

 البدنية اللياقة يف االسرتداد مبدأ على يعتمد أن للمدرب وميكن ، قدراته الالعب يسرتد أن سبيل يف
 مثال فقط

    بنوع يتأثر ذلك إن ، الرابع األسبوع يف االسرتجاع ليأيت أسابيع ثالث يف عاليا اجلهد يكون أن وميكن
 .السنوي التدرييب واملوسم الالعبني بقابلية تنفذ اليت التمارين( وحجم شدة)

 :السنوي التخطيط -

 وهو ، التدريب أهداف لتحقيق وذلك السنوي التدريب لتطوير التحضري طريقة يعطينا السنوي املخطط
 املنافسات، أثناء النتائج وأفضل أحسن حتقيق على تعمل اليت الرايضية الفورمة إىل ابلالعبني الوصول
 : مها أساسيتني انحيتني على ويشتمل

 : وتتضمن النظرية النواحي: أوال
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 اللعبة وقانون واهلجومية الدفاعية واخلطط التدريب وطرق اللعب وطرق اللعب مبادئ عن حماضرات -

 . املبارايت إقامة ونضام املنافسة للفرق حتليلية دراسة -

 (.اخل...مهارية بدنية، فسيولوجية، طبية،)  والتقومي والقياسات االختبارات -

 :وتتضمن التطبيقية النواحي: اثنيا

 .املوسم خالل املبارايت عدد -

 .اإلمجالية التدريب فرتات عدد -

 .الراحة أايم عدد -

 (. ،عايل ،متوسط خفيف)  التدريب محل -

 إىل اليومية التدريب فرتة من بدءا تدريبية برامج على وموزعة ساعات عدد إىل مرتمجة النواحي هذه كل
 العمق متثل زمنية فرتة أي أو ، أبكمله التدرييب املوسم برانمج إىل الشهري الربانمج إىل األسبوعي الربانمج

 .السنوية التدريبية اخلطة تعدله الذي للفريق الكروي للموسم الزمين

 الرايضي التنافسي التخطيط مؤشرات -7

 إلنشاء واقعية وسيلة تعترب ،فهي التدريب حصص يوجه الذي العمل آلية جتسد التخطيط مؤشرات
 :مايلي حندد املؤشرات أهم ومن ومراقبتها التدريب خمططات

 :احلمل -

 ( . املراقبة ، املنافسة ، التدريب)  العمل أايم عدد -أ

 (. ابلفريق ، ،ابألفواج الفردية)  العمل ساعات حجم -ب

 .النظري التكتيكي، ، البدين اإلعداد من منوذج لكل التدريب ساعات حجم -ج
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 :الكثافة  -

 . قصوى كثافة  ذو التدريبات عدد

 .وصغرية متوسطة كثافة  ذو التدريبات عدد

 :اإلعداد نوعية حسب مؤشرات -

 :البدين اإلعداد -

 هذه بني املوجود واالرتباط البدنية الصفات تطور مستوى بكشف لنا تسمح مؤشرات هذه
 (املرونة ، ،املداومة السرعة ، القوة)الصفات

 :والتكتيكي التقين اإلعداد -

 أكثر أداء يف نوعية مؤشرات طريق عن ذلك ،ويكون والتكتيكي التقين التحضري مستوى حتديد جيب
 األداء مستوى وتقييم املراقبة بتمرينات يتم وهذا( النتيجة) الكمية املؤشرات من

 :للمنافسة اإلعداد مؤشرات

 وهي اللعب تقنيات يف والتحكم الالعبني أداء مستوى تقدير يف كبرية  أمهية هلا املنافسات يف املشاركة إن
 :ب تتميز

 (. املراقبة ، الرمسية)  املنافسات عدد

 . والودية الرمسية املنافسات يف عليها احملصل النتائج

 . الفريق بتشكيلة خاصة مؤشرات

 . لالعبني املتوسط السن

 . للفريق املتوسط والوزن الطول
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 . منصب كل  يف الالعبني عدد

 : االعداد اخلططي 
 اخلططي: اإلعداد مفهوم -1 -
 ميكن اليت واملناورات والتحركات والتعليمات املعارف تفاصيل وإتقان تعلم " يعين اخلططي اإلعداد     -

 الرايضة قواعد إطار يف التنافس أهداف لتحقيق  املنافسة متطلبات لطبيعة طبقا استخدامها
 والذهين. والنفسي واملهاري البدين اإلعداد من كل  على اخلططي اإلعداد يتأسس  -
 هدف لتحقيق اإلعداد أنواع كافة  فيه متتزج الذي الوعاء هو اخلططي اإلعداد أن يتضح سلق مما · -

 الرايضي. التدريب
 اخلططي: اإلعداد أمهية -2 -
 .وفيما فيها التنافس لطبيعة طبقا الرايضة نوع ابختالف أمهيته حيث من اخلططي الالعداد خيتلف   -

 اخلططي: لإلعداد حاجتها لدرجة طبقا الرايضات نقسم  يلي
 اخلططي: لإلعداد كبرية  حاجات ذات رايضات   -أ      -
 القدم كرة  أمثلتها ومن الفردية ابملواجهة او فيها املتنافسني عدد بكرب اما تتميز اليت الرايضات تلك وهي -

 الزوجية. املضرب والعاب الطائرة والكرة واهلوكي اليد وكرة السلة وكرة
 اخلططي: لإلعداد قليلة حاجة ذات رايضات -ب     -
 اجلري الرايضات هذه أمثلة ومن األداة تبادل أو املباشر االحتكاك خالهلا ينعدم اليت الرايضات تلك هي -

 والغطس. واجلمباز والسباحة
 اخلططي: اإلعداد أهداف -3 -
 يلي: ما إىل اخلططي اإلعداد يهدف -
 التنافس. جمرايت إىل االنتباه درجات اعلي حتقيق   -

 التنافس خالل التوقع مستوى حتسني   -

 التنافس. خالل املوضوعية املالحظة على القدرة رفع   -

 خالل الزمن تناقص ومعدل والصوت واللون املتاحة واملساحة ابملنافسة اإلدراك كفاءة  حتسني    -
 التنافس.
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 اخلططية واملعارف املعلومات هذه ضوء يف التنافس خالل مستمرة بصورة املتغرية املواقف حتليل  -
 احمليطة. والظروف

 احمليطة الظروف ظل يف ممكنة صورة أبفضل اخلططي ابألداء املتعلقة ابةواالستج  القرارات اختاذ  -
 ابلتنافس.

 املناسب الوقت ويف اللعب خطط تنفيذ وسائل لكافة األمثل االستخدام لدرجة الوصول   -

 اللعب. خطط تنفيذ يف هبا لالستعانة احلركي املهارية  احللول من ممكن كم  اكرب خزن على العمل  -

 اخلطط تنفيذ واجلرأة(خالل والشجاعة النفس وضبط اإلرادية)مثابرة للسمات اإلجيايب  داماالستخ  -
 مناسبة. انفعالية وحبالة الدافعية من عالية وبدرجة

 التنافس. جمرايت مع والتعايش االجيايب التفاعل  -

 اخلططي: اإلعداد حتقيق فعاليات -4 -
 التالية: الفعاليات حتقيق جيب اخلططي اإلعداد لتحقيق -
 يف اخلططي التصرف وقواعد ابخلطط املتعلقة النظرية املعلومات الالعبات او الالعبني إكساب      * -

 املنافسني. حول واملعلومات فيها املؤثرة املختلفة،والعناصر املواقف
 واملتغرية. الثابتة الظروف ظل يف املعينة اخلطط أمناط اوالالعبات الالعبني إكساب      * -
 االبتكار على حفزهم يتطلب ما وهو اخلططي اإلبداع يف اوالالعبات الالعبني قدرات تطوير       * -

 ومهاراهتم البدنية قدراهتم مع تتوافق واليت املختلفة التنافسية املواقف ظروف منطلق يف  اخلططي واإلبداع
 النفسي. وإعدادهم احلركية

  اخلططي. واإلبداع والتفكري  لألداء نتائج أفضل ُيقق مبا املختلفة الفعاليات بني والدمج الربط       * -
 : اخلططي اإلعداد أقسام -7  -
 يلي: كما  رئيسيني نوعني إىل اخلططي اإلعداد ينقسم اإلعداد أنواع من نوع كأي -

 العام. اخلططي اإلعداد-
 اخلاص. اخلططي اإلعداد-

 العام: اخلططي اإلعداد -7-1 -
 التفكري على القدرة الالعبني إكساب إىل  هتدف اليت العمليات تلك يعين" العام اخلططي اإلعداد -

 عام". بشكل الرايضة يف ومتدرجة عامة بصورة اخلططي والسلوك
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 اخلاص: اخلططي العداد -7-2 -
 إجادة على املقدرة الالعبني إكساب إىل هتدف اليت العمليات "تلك يعين اخلاص اخلططي اإلعداد -

 التخصصية ابلرايضة اخلاصة اخلطط
 اخلططي اإلعداد مراحل -8 -
 يلي: كما  اخلططي اإلعداد مراحل على املراجع من العديد اتفقت -
 اخلططي: ابألداء املرتبطة واملعلومات  املعارف واكتساب فهم مرحلة -8-1 -
 احمليطة والظروف فيها والتحرك أدائها  وكيفية اخلطة من اهلدف من كل  واملعلومات ابملعارف يقصد       -

 تنفذ  الدفاع أو اهلجوم  مراحل من مرحلة أي ويف فيها تنفيذها املفضل واألماكن أدائها وتوقيت هبا
 القانونية. التنافس  وقواعد

  يف فعله جيب وما لتنفيذه كافةالتصورات  لالعب تقدم اخلططي ابألداء املرتبطة واملعلومات املعارف-     -
 املواقف. حتليل على املقدرة زايدة يف وتسهم أجزائه من زءج كل
 والشرائح الفيديو مثل  العرض وأجهزة للمالعب  مصغرة مناذج من اإليضاح وسائل استخدام -   

 لالعبني. املدى طويلة الذاكرة يف املعلومات ترسيخ يف تساعد عوامل كلها  واللوحات  والرسومات
 يكتسبوا حىت والالعبني املدرب بني النظر وجهات وتبادل للمناقشة فرصة تتاح أن األمهية من  -

 فيها. لبس ودون اقتناع عن واملعلومات املعارف
 اخلطة من اهلدف فهم لتسهيل املعلومات إعطاء يف املرونة يستخدم أن املرحلة هذه يف املدرب على  -
 احلالية. املرحلة خالل اخلططي األداء وإتقان تنفيذ ملرحلة ميهد أن املدرب على  -

 اخلططي: األداء وإتقان تنفيذ مرحة  -8-2 -
 الالعب  بني تفاعل أول أهنا ،إذ املرحلة هذه بداية إلجناح الظروف كافة  يطوع ابن املدرب على     -

 مننها: الطرق من مبجموعة ذلك حتقيق وميكن اجلديدة واخلطة
 مناسبة. وبسرعة سليم منوذج أداء     -
 للخطة. املنطقي والتحليل الوايف ابلشرح النموذج ربط   -
 التدريبية. املساحة من خمتلفة وأماكن ظروف يف النموذج أداء تكرار  -

 أهدافها: لتحقيق اخلطوات من جمموعة نتبع املرحلة هذه إلجناح        -
 صعوبة دون تنفيذها من الالعب يتمكن حىت  معقدة غري سهلة مواقف يف اخلطط تنفيذ  -
 املنافسة. خالل حتدث أن ميكن اليت املواقف من عدد يف اخلطط تنفيذ   -

 اخلططية: املواقف مع التفاعل مرحلة -8-3 -
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 التفاعل هو املطلوب بعينها،بل خطط بتنفيذ  للمواقف فقط االستجابة الالعب تعلم املطلوب من ليس -
 هذه يف املدرب ادوار احد وهذا اخلطط  استخدام يف واإلبداع  االبتكار من واسع بقدر املواقف مع

 املرحلة.
 من كبري  بقدر اخلطط استخدام على املقدرة إظهار من مدى ألقصى الالعبني تشجيع املدرب على  -

 األداء يف ابلنمطية االرتباط وعدم والتنوع والرتكيب والتجديد االبتكار
 ونظرية ميدانية مواقف خلق خالل من اخلططي االبتكار على الالعب مقدرة تطوير املدرب على    -

 اخلططي. للتفكري
 املواقف توضح واليت املمغنطة واملالعب  الشفافيات وعرض والتعليمية  العلمية املوارد استخدام    -

 اخلططية. املواقف مع  الالعبني تفاعل فقي كبري  بشكل تسهم واضحة بصورة اخلططية
  السنوية التدريب خطة يف اخلططي اإلعداد-9 -
 (التدريب: )جرعة وحدة يف اخلططي اإلعداد -9-1 -

 كي  األداء آلية مرحلة إىل الالعبون يصل حىت اخلططي اإلعداد أتجيل األمر يتطلب األحيان بعض يف -
 اخلططي. اإلعداد يف البدء ميكن

 التدريب. جرعة يف اخلططي واإلعداد املهاري اإلعداد بني بط الر دائما يفضل  -
 مباشرة. اإلمحاء بعد أي التدريب جرعة بداية يف اخلططي اإلعداد يتم أن جيب  -
 على الالعبني مقدرة من للتأكد التدريب )جرعة( وحدة هناية يف اخلططي األداء جتربة مراعاة جيب  -

 التعب. ظروف ظل يف والتنفيذ األداء
 الصغرى(: احلمل األسبوعية)دورة احلمل قرتة يف اخلططي اإلعداد -9-2 -
 )الصغرى(. األسبوعية احلمل دورة بداية يف اخلططي اإلعداد يتم أن يفضل       · -
  الكربى(: احلمل )دورة الفرتية احلمل دورة يف اخلططي اإلعداد -9-3 -
 اإلعداد يبدأ حيث أشهر 10اىل 3 مابني زمنها يرتاوح دورة يف له خيطط اخلططي لإلعداد التخطيط     -

  معا. مجيعا ربطها على العمل اخلطط،مث تنفيذ وسائل الالعب إلكساب  الفردي ابإلعداد
 خططي إعداد خالل من اخلططي اإلعداد يتم العام اإلعداد مرحلة خالل الفرتية احلمل دورة يف   -

 واخلاص املباشر اخلططي اإلعداد استخدام يتم واملنافسات اخلاص اإلعداد مرحلة إىل الدخول عام،وعند
 النفسي. واإلعداد البدنية والصفات التنافسية ابخلطط يرتبط سوف والذي

  االنتقالية احلمل دورة يف اخلططي االعداد-9-4 -
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 خالل وكفاءته     كفايته  ومدى للخطط النظري التحليل  الدورة هذه يف  اخلططي اإلعداد يتضمن - 
 املنصرف. املوسم

 املنصرف. املوسم خالل اخلططي والفشل النجاح أسباب وحتليل شرح  -
 املنصرف. املوسم من املستفادة العامة اخلططية اخلربات -
 املقبل املوسم يف تستخدم أن ميكن اليت اخلطط وحبث دراسة  -

 : السنوي التدريب خطة    *    
 مفهوم التدريب الرايضي: -1

ابلضرورة ابلنشاط الرايضي أو رايضة املستوايت العليا ،بل يتضمن جماالت  ال يرتبط مفهوم التدريب
أخرى غري النشاط الرايضي ،كاجملاالت احلرفية ،أو التجارية وغريها من املواقف اليت تعرتض الفرد يف 

 فالتدريب كلمة مشتقة من الفعل درب مبعىن مرن أو عود  على فعل شئ ما.حياته املهنية ، 

أما التدريب يف اجملال الرايضي فهدفه خيتلف ابختالف النشاط الرايضي املمارس ،واهلدف الذي نسعى 
 إىل حتقيقه منه، ابعتبار أن هناك عدة أنواع من املمارسات الرايضية منها :

 الرايضة يف الوسط املدرسي. 
 رايضة املعوقني. 
 رايضة املنافسة لألطفال الناشئني. 
 الرايضة الرتفيهية. 
 الرايضة الصحية أي من اجل الصحة.  

ومن هذا يشار لنا أن هناك اختالفات حول تعريف التدريب يف اجملال الرايضي تبعا للهدف وجمال 
اجملهودات البدنية اليت  التخصص، فمن وجهة نظر الفسيولوجية، يعرف التدريب مبجموعة التمرينات  أو

تؤدي إىل إحداث تكيف أو تغيري وظيفي يف أجهزة أعضاء اجلسم الداخلية لتحقيق مستوى عايل من 
االجناز الرايضي واالرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان ،واليت حتدث تكيف بيولوجي 

 يف األعضاء الداخلية وكذا التكيف املر فولوجي.

نظر علماء النفس والرتبية فان التدريب الرايضي ميثل عملية تربوية منظمة وخمططة طبقا ومن وجهة 
ملبادئ وأسس عملية هتدف إىل تطوير القدرات البدنية واملهارية والنفسية واملعرفية لتحقيق مستوى عايل 

 املراد حتقيقه. من االجناز يف النشاط الرايضي املمارس ، ويتحدد اجتاه التدريب وحمتوايته حسب اهلدف

 األهداف العامة للتدريب الرايضي: -3
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 تنحصر أهداف التدريب الرايضي يف :

االرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية لإلنسان ،من خالل التغريات اإلجيابية الفسيولوجية والنفسية -
 واالجتماعية .

ملستوى اإلجناز يف اجملاالت الثالثة حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة ثبات -
)الوظيفية ،النفسية االجتماعية ( وتشري نتائج الدراسات والبحوث يف هذا اجملال على أن الصفات 

النفسية واألسس البدنية مرتبطان ويؤثر كل منهما يف اآلخر ،واالرتقاء مبستوى اإلجناز احلركي يرتبط 
 ارتباطا وثيقا ابجلانب الرتبوي أيضا.

 متطلبات التدريب الرايضي : -4

إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي بصفة عامة ، وهندف من وراء دلك حتسني قدراهتم البدنية ))
املختلفة من قوة عضلية وسرعة ، وحتمل والرشاقة واملرونة مع إمكانية رفع كفاءة أجهزهتم الوظيفية 

رات رايضية جديدة عن طريق تعلم وممارسة األلعاب الداخلية ابجلسم ، هذا ابإلضافة إىل اكتساب مها
والفعاليات الرايضية املختلفة كل هذا بغرض شغل أوقات الفراغ وجلب احملبة والسرور إىل نفوسهم فضال 

 ((. عن إمكانياهتم يف جماهبة متطلبات احلياة بكفاءة للعيش بصحة يف حياة متزنة وهادئة 

 مبادئ التدريب الرايضي :    -5

التدريب عملية منظمة هلا أهداف تعمل على حتسني ورفع مستو لياقة الالعب للفعالية اخلاصة أو إن 
النشاط املختار ، وهتتم برامج التدريب ابستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمية املتطلبات اخلاصة 

هده املبادئ اليت حتتاج إىل  ابملسابقة ، والتدريب يتبع مبادئ ولدلك ختطط العملية التدريبية على أساس 
 تفهم كامل من قبل املدرب قبل البدء يف وضع برامج تدريبية طويلة املدى. 

 وتتخلص مبادئ التدريب يف : 

 إن اجلسم قادر على التكيف مع أمحال التدريب . – 1

 إن أمحال التدريب ابلشدة والتوقيت الصحيح تؤدي إىل زايدة استعادة الشفاء .  – 2

الزايدة التدرجيية يف أمحال التدريب تؤدي إىل تكرار زايدة استعادة الشفاء وارتفاع مستوى اللياقة إن  – 3
 البدنية .
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ليس هناك زايدة يف اللياقة البدنية إذا استخدم احلمل نفسه ابستمرار أو كانت أمحال التدريب  – 4
 على فرتات متباعدة . 

الكامل ُيدث عندما تكون أمحال التدريب كبرية جدا أو إن التدريب الزائد أو التكيف غري  – 5
 متقاربة جدا

 يكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التدريب اخلاص .  – 6

ابإلضافة إىل ما مت ذكره يف أعاله فهناك القوانني األساسية للتكيف وهي ) زايدة احلمل ، املردود العائد  
 ، التخصص ( .

خطط طبقا لألسس  واملبادئ العلمية دورا هاما وأساسيا للوصول ويف كرة اليد يلعب التدريب امل
ابلالعب إىل حالة الفورمة الرايضية يف هناية فرتة اإلعداد )العام ،اخلاص ( واالحتفاظ هبا خالل فرتة 

املنافسات حىت ميكن احلصول على أفضل النتائج فأداء الالعب  يف كرة اليد ال يتوقف فقط على حالته 
 ن حيث القوة ،القدرة ،السرعة ،التحمل ..... اخل .البدنية م

بل يعتمد أيضا على قدرته يف أداء املهارات األساسية وارتباطها على العمل اخلططي داخل الفريق 
 ،ابإلضافة إىل اخلطط الفردية وأيضا الناحية الرتبوية والنفسية كالعزمية ،قوة اإلرادة ،الكفاح .

يمات خالل السنة وتعترب عدد من الفرتات اليت ختتلف وتتباين ابلنسبة وتقسم عملية التدريب إىل تقس
لألهداف والواجبات اليت تسعى إىل حتقيقها وابلتايل ختتلف يف مكوانهتا وحمتوايهتا  فاهلدف من تقسيم 

ة ( املوسم التدرييب لفرتات هو حماولة الوصول ابلالعب والفريق إىل حالة تدريبية عادية ) الفورمة الرايضي
 يف هناية فرتات اإلعداد ،واالحتفاظ هبا بقدر اإلمكان خالل فرتة املنافسات لتحقيق أفضل النتائج.

 و تنقسم فرتات التدريب يف غضون اخلطة السنوية إىل ثالثة فرتات :

 .(préparation)فرتة اإلعداد  -

 (.comptions)فرتة املبارايت -

 .(transition)فرتة االنتقال -
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فرتة من الفرتات السابقة من حيث استمرارها   و أهدافها و حمتوايهتا كل منها و ختطيط  و ختتلف كل
األمحال التدريبية و تشكليها   كما تقسم كل فرتة من الفرتات السابقة إىل مراحل تدريبية حتتوي كل 

 مرحلة منها على عدة أسابيع كما تقسم األسبوع الواحد إىل عدة جرعات تدريبية 

تدريب السنوي ليست عملية سهلة  حيث تتطلب من املدرب ختطيط لرباجمها  اختيار و حتديد فعليه ال
التنقل النسيب للمكوانت اخلاصة بكل فرتة من الفرتات للموسم التدرييب ابلشكل األمثل كذلك اختيار 

لكل من  انسب الوسائل و الظروف لتنفيذ تلك املكوانت أثناء فرتات املوسم لتحقيق الرتكيب املثايل
دورات التدريب سواء الصغرية أو املتوسط أو الكبرية داخل املراحل و فرتات املوسم الرايضي   وذالك 

هبدف وصول اللعب إىل حالة تدريب عالية وقبل أن نتعرض للشرح لكل فرتة من فرتات املوسم الرايضي 
هبا   سوف تقوم بشرح مفهوم من حيث استمرارها ز أهدافها و حمتوايت كل منها و األمحال التدريبية 

الفورمة الرايضية اليت يهدف املدرب إىل وصول الالعبني هلا و االحتفاض هبا خالل فرتة املنافسات 
 لتحقيق أفضل النتائج .     

 مفهوم الفورمة الرايضية: -6

الفريق يف  إن هدف املدرب عند ختطيطه لربامج التدريب السنوية لالعبني هو وصول الالعب ، والعيب 
كرة اليد ككل إىل األداء املثايل خاصة أثناء املبارايت لتحقيق أفضل النتائج، وهذا لن يتحقق إال إذا 
وصل الالعب والعيب الفريق إىل حالة الفورمة الرايضية وجيب أال يفهم املدرب حالة الفورمة الرايضية 

وصول إليها فعلى الرغم من إن احلالة التدريبية على أهنا احلالة التدريبية العالية اليت جيب على الالعب ال
يف حد ذاهتا ضرورية وأساسية لتحقيق األداء املثايل خاصة خالل املبارايت فالفورمة الرايضية عبارة عن 

احلالة اليت يكون عليها الالعب واليت تتميز مبستوى عايل وعالقة مثالية بني مجيع جوانب اإلعداد اخلاص 
 به.

 بوضوح أن الفورمة الرايضية تتكون من :ومن ذالك يظهر 

 حالة الالعب البدائية . -
 حالة الالعب املهارية . -
 حالة الالعب اخلططية . -
 حالة الالعب الذهنية . -

 حالة الالعب النفسية واإلدارية . -
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فإذا اهتم املدرب هبذه املكوانت يصل الالعب إىل أعلى مستوى واىل احلالة الرايضية املمتازة وُيتاج 
الالعب لكي يصل إىل هذه احلالة أن خيضع لنظام تذريين خمطط يعمل على التنمية والتطوير الشامل 

هلذه املكوانت اخلمسة فتطوير الفورمة الرايضية له قواعده األساسية اليت تتحدد يف ثالث مراحل أساسية 
 ترتبط كل مرحلة بفرتة من فرتات التدريب للموسم الرايضي وهي :

 لفورمة الرايضية :مراحل ا -6-1

 مرحلة االكتساب للفورمة الرايضية وتتم يف فرتة اإلعداد . -1
 مرحلة احلفاظ على الفورمة الرايضية وتتم يف فرتة املنافسات . -2
 مرحلة فقدان الفورمة الرايضية وتتم يف الفرتة االنتقالية . -3
 مرحلة اكتساب الفورمة الرايضية: -6-1-1

بداية إىل تطوير األسس اليت تبىن عليها الفورمة الرايضية وهو االرتفاع هتدف هذه املرحلة أساسا ويف ال
مبستوى اإلمكاانت لألجهزة الرايضية وهو االرتفاع مبستوى اإلمكاانت لألجهزة الوظيفية لالعب 

وتشكيل قدراته وخرباته احلركية كما يتم تنمية وتطوير الصفات البدائية املختلفة إىل الدرجة اليت تتناسب 
 خصائص وصفات اللعبة مثل تنمية وتطوير القوة ، القوة املميزة للسرعة ،السرعة ،التحمل .....اخل. مع

وبذلك تكون الصفة الرئيسية لإلعداد البدين أثناء املرحلة األوىل هو توجيه هذا اإلعداد إىل تنمية وتطوير 
ري مباشرة يف ارتفاع مستوى اإلمكانيات الوظيفية لألعضاء الداخلية اليت تسهم بصورة مباشرة أو غ

الالعب ،أما الفرتة الثانية من هذه املرحلة فيتجه اهلدف املباشر من التذريب فيها إىل حتقيق مستوى 
عايل من احلالة التدريبية اخلاصة ،أي يتجه التذريب فيها إىل البناء املباشر للفورمة الرايضية ، من خالل 

 ريب وذلك من مجيع النواحي لتحقيق النجاح يف املبارايت .الرتكيز على الناحية التخصصية يف التد

   مرحلة احلفاظ على الفورمة: -6-1-2

بعد الوصول بالعب إىل الفورمة الرايضية ،يصبح اهلدف الرئيسي للتدريب )كرة اليد( هو احلفاظ عليها 
طوال فرتة املنافسات ويعين احلفاظ علي الفورمة الرايضية هو الثبات النسيب هلا حيث يذكر علي 

نمو اخلاص هبا ( أن الثبات النسيب للفورمة الرايضية جيب أن يفهم علي أنه ُيد من ال1989البيك)
،فالفورمة الرايضية اليت مت اكتساهبا حىت بداية مرحلة املنافسة تتعرض إيل تغريات،حيث يراعي تطوير 

اإلمكاانت اخلاصة لتحقيق أعلى النتائج خالل املنافسات ذات األمهية األكرب ،علي الرغم من أن معظم 
رفولوجية،نفسية،فيزيولوجية( واليت تكون اثبتة مكوانت احلالة التدريبية الناجتة من جراء تغريات كثرية )م
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إىل حد كبري،إال أنه نتيجة التغري املستمر يف طبيعة حالة اجلهاز العصيب املركزي فان الفورمة الرايضية كثريا 
 ما تتغري.

جيب األخذ يف االعتبار أن احلالة املثلي للجهاز العصيب املركزي ميكن أن تستمر لفرتة زمنية  ذلكعند 
ودة حيث أن اخلالاي العصبية ال تثبت طويال من حيث القدرة علي العمل أبقصى مستوي عال هلا حمد

أايم(. وبعد ذلك فان مستوي قدرهتا علي العمل 10-8حيث وجد أن العملية ميكن أن تستمر ما بني )
كن القيام تنخفض وهنا جيب الرتكيز علي التدريب خال املنافسة تكون اخلالاي العصبية تعمل على ما مي

 به.

 مرحلة الفقدان للفورمة الرايضية: -6-1-3

يف هذه املرحلة يفقد الالعب نسبيا للفورمة الرايضية وفيها ُيدث استشفاء ألجهزة الالعب احليوية من 
أثر اجملهود العصيب والبدين خالل فرتيت اإلعداد واملنافسة ،وهذه املرحلة هتدف أساسا إيل الراحة 

 النشيطة،وهي إن 

 تكن تؤدي إيل ارتفاع مباشر يف احلالة التدريبية فهي ختلق أساسا ملعاودة تطوير مستواها أثناء الدورة مل
( أن هذه املرحلة تتصف ابختالل ارتباط التوافقات 1989التدريبية اجلديدة ويشري "علي البيك")

صفات البدنية اخلاصة اخلاصة ،واخنفاض مستوي إمكانيات النظم احليوية واليت يتوقف عليها إظهار ال
،وهذه احلالة جيب أن ينظر إليها علي أهنا التطور الطبيعي للحالة احليوية لإلنسان ،إذ أن اخلالاي العصبية 

 ال ميكنها االستمرار لوقت طويل حمتفظة مبقدار العمل األعلى بكثري. 

 واآلن نتكلم عن فرتات التدريب يف غضون اخلطة السنوية واملذكورة سلفا:

 فرتات التدريب : -7

 فرتة اإلعداد: -7-1

مباشرة فرتة املبارايت،لذا جيب علي املدرب أن يستغل هذه الفرتة استغالال طيبا يستطيع  ختدم هذه الفرتة
من خالله أن يصل بالعبيه إيل مستوي عايل اثبت يف اجلوانب البدنية ،املهارية ،اخلططية ،النفسية... 

 املبارايت .اخل، هبدف حتقيق النجاح أثناء 

وجيب أن يتفهم أن واجبات اإلعداد اخلاص تتحقق خالل فرتة اإلعداد بكاملها،وليس فقط أثناء الفرتة 
الثانية من اإلعداد علي أساسا أن الفرتة األويل يكون العمل فيها متجه حنو تطوير متطلبات اإلعداد 
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العام ،سواء البدنية أو الفنية حيث يتطلب اإلعداد احلديث لالعيب كرة اليد الرتكيز منذ البداية علي 
 التدريبات اخلاصة اليت تعتمد علي أهنا األساس أو القاعدة للجوانب البدنية احلركية والنفسية .  

 وتنقسم فرتة اإلعداد إىل:

 فرتة اإلعداد العام. -      

 عداد اخلاص .فرتة اإل -      

 فرتة اإلعداد العام: -7-1-1

وفيها يعمل املدرب علي رفع مستوى اإلعداد البدين العام، وتطوير إمكاانت األجهزة الوظيفية الرئيسية 
(أنه يف هذه الفرتة يوجه الرتكيز 1989وتوسيع قاعدة املهارات احلركية واخلططية ،ويشري "علي البيك")

سواء ابلصورة اهلوائية أو الالهوائية ، وكذا  ATPع كفاءة إمكانيات إعادة بناء أوال إيل التأثري احملدد لرف
النمو احملدد ابلعوامل اخلاصة ابلقوة املميزة ابلسرعة ،وكذلك رفع مستوي القدرة القصوى وكذلك االرتقاء 
ابلناحية الفنية وكذا كفاءة اجلهاز التنفسي ،ومن أهم الواجبات لإلعداد اخلاص يف الفرتة األوىل من فرتة 

مستوى مقدرة الالعب على حتمل مقادير عالية من األمحال التدريبية التخصصية اإلعداد هو رفع 
 الكبرية.

 فرتة اإلعداد اخلاص: -7-1-2

هتدف هذه الفرتة إيل البناء املباشر للفورمة الرايضية لالعبني ويتجه التدريب إيل الناحية التخصصية )كرة 
دين أيخذ اإلعداد اخلاص الدور الرئيسي بينما اليد( يف مجيع جوانب اإلعداد ،فبالنسبة لإلعداد الب

اإلعداد العام يشكل األساس أو القاعدة للحفاظ علي احلالة التدريبية العامة اليت مت التوصل إليها 
وكذلك االرتفاع ابلعناصر املرتبطة بتطوير احلالة التدريبية اخلاصة ارتباطا وثيقا لذا ُيدث تغري خالل هذه 

دريب ،ودينامكية األمحال التدريبية أما ابلنسبة لإلعداد املهاري واخلططي فيتم الرتكيز الفرتة يف وسائل الت
علي اإلعداد املهاري للوصول إيل اآللية يف األداء ووضعها ضمن اخلطط الفردية واجلماعية للفريق ككل 

بط ابملنافسات ( لضمان حسن تنفيذها كما يزداد االهتمام يف هذه الفرتة ابإلعداد النفسي اخلاص )املرت
والذي يهدف إيل هتيئة الالعب للتغلب على الصعوابت النفسية اليت قد تصادف وتواجه الالعب أو 

 . الالعبني أثناء املباراة
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و مما سبق ميكن أن نقول أن أهداف هذه الفرتة هي العمل علي إجياد عالقة وطيدة وخاصة ومتبادلة 
 ي واإلرادي هبدف الوصول الالعبني إىل احلالة التدريبية العالية.بني اإلعداد الفيزولوجي واملهاري واخلطط

 فرتة املنافسات:  -7-1-3

هدف العمل يف هذه الفرتة االحتفاظ لالعب والفريق ابحلالة التدريبية العالية اليت وصلوا إليها هناية فرتة 
حتفاظ وتثبيت احلالة اإلعداد ،وواجبات املدرب يف هذه الفرتة هو أن خيطط للتدريب بدقة جيدة لال

التدريبية العالية عند املستوي الذي وصلت إليه، وتعترب املبارايت من أهم الوسائل اليت تساهم يف تقدم 
مستوى الالعب خالل تلك الفرتة، حيث يتطلب من الالعب هتيئة كل قواه وقدراته إيل أقصي قدر 

األمر الذي يؤدي إيل تنشيط  ممكن، حيث تتطلب ظروف املبارايت جهدا فسيولوجيا ونفسيا،
 اإلمكاانت الوظيفية ألجهزة الالعب بدرجة الميكن الوصول إليها حتت ظروف التدريب العادية .

أن طول فرتة البطولة )املبارايت( ُيدد شكل مباشر طرق اإلعداد ))( 1989"علي ألبيك")ويشري 
عند هذا احلد فانه جيب أن يراعي أيضا  اخلاصة هبا    وهذا ُيتاج إىل استخدام أمحاال مطابقة للبطولة

النظام اخلاص بطبيعة املسابقات أو املبارايت خالل البطولة، وذلك أثناء تنظيم الدورات التدريبية الصغرية 
 واليت يتم هبـا حتقيــق واجبات اإلعداد اخلاص   

 :املرحلة االنتقالية -7-1-4

الالعب احليوية من أثر اجلهد العصيب والبدين الشديد هتدف هذه الفرتة إىل استعادة االستشفاء ألجهزة 
لألمحال التدريبية لفرتيت اإلعداد واملسابقات على أن يتم ذلك مع االحتفاظ النسيب ابحلالة التدريبية 

 لضمان االستعداد األمثل لالعب للموسم التايل .

من حيث األمحال التدريبية ، وجيب علي املدرب مراعاة الدقة عند ختطيط الفرتة االنتقالية لالعبني 
وحمتوي الربانمج التدرييب حىت يسمح لالعبني ابالستشفاء ابإلضافة إىل االستعداد اجليد للموسم القادم 
مبستوي أفضل منه يف املوسم السابق ويستخدم املدرب يف كرة اليد يف هذه الفرتة التمرينات اليت هتدف 

ستوي البدين لالعب واستخدام أمحال تدريبية ذات اجتاهات إىل االرتقاء ابلصفات احلركية، وختفيض امل
خمتلفة تودي إىل االرتقاء ابلصفات البدنية حىت ميكن لالعب أن ُيافظ علي استمرار مستوي احلالة 

البدنية له نسبيا،ويف هناية هذه الفرتة وقبل اخلوض يف فرتة اإلعداد )للموسم اجلديد( جيب علي املدرب 
 ابألمحال التدريبية مع تقليل وسائل الراحة النشطة وزايدة مترينات اإلعداد العام. أن يرتفع تدرجييا
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 و مما سبق ميكن أن نضع تصورا كامال لتخطيط برانمج التدريب لنواحي اإلعداد خالل املوسم الرايضي.

ة اإلعداد والذي يتضمن ثالثة فرتات هي: فرتة اإلعداد وميكن أن تقسيمها إيل فرتة اإلعداد العام وفرت 
اخلاص، واليت تتضمن فرتة اإلعداد للمنافسات ويكون يف اجلزء األخري من فرتة اإلعداد اخلاص وقبل فرتة 

املنافسات، مث تلي فرتة اإلعداد فرتة املنافسات وأخريا أتيت الفرتة االنتقالية وختتلف كل فرتة من هذه 
التدريبية هلا ونسب معدالهتا خالل املوسم الفرتات من حيث استمرارها وحمتوايت كل منها، واألمحال 

 والشكل التايل يبني مبدأ التدرج يف زايدة احلمل:              الرايضي،                                  

                          
 

 التحسن املثايل-(: يبني مبدأ التدرج يف زايدة احلمل01الشكل رقم)

ويوضح الشكل التايل إىل اختالف أمحال التدريب و الذي يؤدي إىل أتثريات خمتلفة على استشفاء 
 اللعب : 
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 (: يبني اختالف أمحال التدريب املؤدي إىل أتثريات خمتلفة على استشفاء الالعب02الشكل رقم)

 العملية التدريبية :كما يوضح الشكل اآليت قانون زايدة احلمل يف 

 

 

  

 

 

 

 

 
 ((: يبني قانون زايدة احلمل يف التدريب الرايضي03الشكل رقم)

وتصل نسبة نواحي اإلعداد العام إيل أعلي معدالهتا يف بداية فرتة اإلعداد،وتقل نسبيا خالل فرتيت 
املسابقات مث تبدأ يف اإلعداد اخلاص واإلعداد للمسابقات،وتصل نسبتها إيل أقل معدالهتا خالل فرتة 

االرتفاع تدرجييا خالل األسبوعني األخريين من الفرتة االنتقالية استعدادا لفرتة اإلعداد اجلديدة للموسم 
 املوايل .

 طـــــرق التدريب: -8

 مفهوم طرق التدريب : -8-1

القاعدة العريضة متثل القدرات البدنية األساسية )القوة العضلية ،السرعة ،التحمل،املرونة، الرشاقة( 
للوصول لألداء املهاري اجليد،حيث يتوقف مستوي املهارات األساسية بصفة عامة علي ما يتمتع به 

الالعب من تلك القدرات والعالقة ابملهارة وعلي ذلك تعمل طرق التدريب املختلفة علي االرتقاء 
 مبستوي تلك القدرات من خالل دينامكية العمل مع مكوانت التدريب .
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فهو وسيلة تنفيذ الوحدة التدريبية لتنمية  ))د اختلف تعريف  طرق التدريب من ابحث إيل أخروق
 ((وتطوير الصفات البدنية ،واحلاالت التدريبية للفرد سلوك يؤدي إيل حتقيق الغرض املطلوب

 وهو نظام االتصال املخطط االجيايب للتفاعل بني املدرب والالعب خالل الوحدة التدريبية((  ))

وكذلك)) هو خمتلف الطرق والوسائل اليت ميكن عن طريق استخدامها يف التدريب لتنمية وتطوير القدرة 
 الرايضية 

وتعرف أيضا ))أبهنا القدرة الرايضية وهي احلالة اليت يكون عليها الالعب واليت تتصف ابملستوي العايل 
ين أو مهاري أوخططي أونفسي وعالقة مثالية بني مجيع جوانب اإلعداد اخلاص به سواء كان بد

 أومعريف((

ويعين ذلك أن نوعية الفورمة الرايضية لالعب تتحدد طبقا لدرجة تنمية وتطوير املكوانت األساسية  
 التالية:

 احلالة البدنية:يقصد هبا درجة تنمية وتطوير الصفات البدنية األساسية. -
 احلركية األساسية.احلالة املهارية: يقصد هباد رجة تنمية وتطوير املهارات  -
 احلالة اخلططية: ونعين هبا درجة تنمية وتطوير القدرات اخلططية الضرورية. -
 احلالة النفسية: وهي درجة تنمية وتطوير السمات اخللقية واإلرادية. -
احلالة املعرفية: وتعين درجة إملام الالعب بتعليمات وإرشادات القانون الدويل للنشاط املمارس)قانون   -

 . كرة اليد(
 طرق التدريب الرايضي:  -8-2

إن االختيار األمثل ألساليب وطرق التدريب الرايضي املناسبة يعمل بشكل جيد واجيايب علي حتسني 
ورفع مستوي االجناز الرايضي، فعلي املدرب معرفة هذه الطرق و املتغريات اليت تشمل عليها كل طريقة، 

 واجتاهات التدريب وميكن ميكن تقسيم طرق التدريب إىل:وإمكانية استخدامها بشكل جيد ويتناسب 

 طريقة التدريب املستمر. -
 طريقة التدريب الفرتي . -
 طريقة التدريب التكراري. -
 طريقة التدريب الدائري . -
 طريقة املنافسة -
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 طريقة التدريب املستمر: -8-2-1

( لفرتة طويلة من الوقت  (charge contenueتتميز هذه الطريقة التدريبية ابستمرار احلمل البدين
دون أن يتخللها فرتات راحة بينية، ويهدف هذا النوع من التدريب يف كرة اليد من االرتقاء مبستوي 
القدرات اهلوائية ،واحلد االقصي الستهالك األكسجني من خالل ترقية أجهزة اجلسم الوظيفية )أي 

ويظهر أتثري هذه الطريقة جليا يف قدرة تطوير التحمل القاعدي العام( والتحمل اخلاص)حتمل القوة( 
العب كرة اليد علي االحتفاظ مبعدل عايل من األداء طوال زمن اجلهد أو املنافسة ،وابلتايل أتخري ظهور 

 التعب .

أفضل وسيلة لتحديد درجة الشدة يف تدريبات احلمل املستمر  (pulsation)ويعد معدل النبض 
 ،حيث 

نبضة /الدقيقة ،بدون فواصل زمنية للراحة، و الشكل التايل 140تسمح بوصول معدل النبض إىل 
 يوضح ذلك:
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 (: يبني طريقة التدريب املستمر04الشكل رقم)                                 

  أشكال التدريب املستمر:  -8-2-1-1

اثبتة خالل مدة زمنية طويلة وبسرعة ( pythme contenueالتدريب إبيقاع متواصل)-أ
مثل:اجلري علي مسار مسطح نسبيا،السباحة،املشي الرايضي الطويل،ويتم احلفاظ علي السرعة من 

 خالل حتديد معدل نبضات القلب وااللتزام به خالل مدة األداء.

( ميتاز هذا الشكل من التدريب ابلتغري التواتر variable pythmeالتدريب إبيقاع متغري)-ب
دة التدريب املتواصل، حيث تقسم فيه مسافة األداء أو زمنه إىل مسافات أو أو املتكرر للسرعة خلال م

 فرتات زمنية ترتفع وتنخفض فيها سرعة األداء أو شدته مثل:جري املوانع، اجلري إبيقاع متناوب.

( يعد السويد أول من أستخدم هذه الطريقة ، واعتربوها إحدى طرق  fart lekجري الفار تلك)-ج
 شأة الفكرة عندهم من اجلري ملسافات طويلة يف األماكن الصعبة والغري ممهدة بني التالل التدريب، وقد ن
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وعلي رمال الشواطئ، حيث يتطلب األداء أثناء اجلري يف تلك األماكن اخنفاض وارتفاع يف مستوي 
،وثب، الشدة تبعا لطبيعة مكان اجلري ،وقدرة العداء علي اجتياز العوائق املوجودة )مكان غري مستوي

 ختطي العوائق، منحدر،مرتفع(لذلك أطلق عليها اسم الفار تلك وهي تعين اللعب بسرعة.

ويفضل أدائها يف اخلالء وعلي الشواطئ وهي تستخدم لكل األنشطة الرايضية اليت حتتاج إيل تنمية 
 القدرات اهلوائية كرايضة اجلري،السباحة،كرة اليد،كرة القدم.

 الفرتي:طريقة التدريب  -8-2-2

متتاز هذه الطريقة ابلتناوب بني فرتات الراحة و العمل ،وهلذا مسيت ابلتدريب الفرتي وتتمثل طريقته يف 
القيام بسلسلة من التمارين أو تكرار نفس التمرين وحيث يكون بني سلسلة وأخرى أو بني تكرار وأخر 

الجتاه احلمل) من حيث احلجم فواصل زمنية للراحة، وتتحدد فرتات الراحة )نوعها ومدهتا( طبقا 
والشدة( والسبب يف استعمال هذه الفرتات من الراحة هو حىت يتخلص الراضي املمارس من التعب ومن 
تراكم محض اللنب يف العضالت،وكذا جتديد خمزون الطاقة وتعويض الطاقة املستهلكة أثناء األداء ،ومن مت 

 ل محولة معينة.القدرة على مواصلة األداء وتكرار التمرين مبعد

 وذلك كما هو موضح يف الشكل البياين:

 
 (: يبني طريقة التدريب الفرتي05الشكل رقم)
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وتستخدم هذه الطريقة يف معظم الرايضات، حيث أتثر علي القدرة اهلوائية والالهوائية وهو بذلك 
 ي.)التدريب الفرتي( يسهم يف إحداث عملية التكيف بني احلمل الداخلي واحلمل اخلارج

 ولتشكيل احلمل الفرتي جيب على املدرب حتديد املتغريات التالية: 

 احلجم )مدة أو مسافة التمرين(. -

 شدة التمرين. -

 عدد تكرارات التمرين. -

 عدد اجملموعات أو السالسل. -

 مدة وطبيعة الراحة بني التمرين . -

(  pulsationي، ويعد النبض)ومن خالل حتديد هذه املتغريات يستطيع املدرب توجيه احلمل الفرت 
 أفضل وسيلة لتحديد شدة التدريب، وغالبا ما تكون الراحة نشطة أو اجيابية.

 مثال:

 . %60/80مرت( يؤدون التدريب بشدة من 200منوذج للتدريب بطريقة التدريب الفرتي )

 اثنيةلكل تكرار .32/35تكرار بزمن 40احلجم : -
 جمموعات .4عدد اجملموعات :  -
 دقائق بني اجملموعات .3اثنية بني التكرارات و45/60اجيابية  الراحة : -
 طريقة التدريب التكراري: -8-2-3

يكون التدريب حسب هذه الطريقة علي شكل سالسل أو جمموعات )جمموعة من التمارين، أو تكرار 
، حيث  نفس التمرين لعدة مرات( وتزداد شدة احلمل يف هذه الطريقة مقارنة بطريقة التدريب الفرتي

تصل أقصاها، وابلتايل يقل خالهلا احلجم وتزداد مدة الراحة بني التكرارات ،وهي ختتلف عن طريقة 
 التدريب الفرتي يف :

 طول فرتة األداء التمرين وشدته ، وعدد مرات التكرار . -
 فرتات الراحة بني التكرارات . -

 و الشكل املوايل يوضح طريقة التدريب التكراري :
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 (: يبني طريقة التدريب التكراري06رقم)الشكل 

وتتميز طريقة التدريب التكراري ابملقاومة والشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ بشكل قريب من أجواء 
املنافسة من حيث الشدة واحلجم مع إعطاء فرتات راحة طويلة نسبيا بني التكرارات اليت ينبغي أن تكون 

 ء بدرجة شدة عالية.قليلة للقدرة علي مواصلة األدا

ويهدف هذا النوع من التدريب إىل تطوير صفة القوة القصوى ، القوة املميزة ابلسرعة ،السرعة القصوى  
وحتمل السرعة ملسافات متوسطة وقصرية، ولتشكيل محل التدريب التكراري جيب علي املدرب حتديد 

 املتغريات التالية:

 ليت تكون أما:وا فرتة دوام التمرين )مسافة أو زمن( -أ

 دقيقة.2اثنية ايل15قصرية وتدوم من   -

 دقائق.8دقيقة إىل 2متوسطة وتستمر من  -

 دقيقة.15دقائق إىل 8طويلة وتستمر من   -

 شدة التمرين.   -ب

 حتديد فرتات الراحة وطبيعتها . -ج
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 عدد تكرارات التمرين . -د

 طريقة التدريب الدائري : -8-2-4

ريبية تنظيمية تتشكل ابستخدام أية طريقة من طرق التدريب املتداولة ألداء وهي عبارة عن وسيلة تد
التمرينات املختلفة يف شكل دائرة طبقا خلطة معينة )التدريب الدائري ابستخدام احلمل املستمر، 

التدريب الدائري ابستخدام الفرتي ، التدريب الدائري ابستخدام احلمل التكراري(، وهتدف هذه الطريقة 
( force( القوة ) vitesseتنمية عناصر اللياقة البدنية األساسية كالسرعة ) إىل

 vitesse de(، وعناصر اللياقة البدنية املركبة كتحمل السرعة)enduranceوالتحمل)
endurance حتمل القوة )endurance de force)(والقوة املميزة ابلسرعة،)vitesse de 

force. ) 

 )التدريب الدائري( مايلي:ومن مميزات هذه الطريقة 

إمكانية تشكيل وتنويع متريناته،حبيث جيب إشراك فيها مترينات هتدف إيل تطوير املهارات احلركية  -أ
 واخلططية إىل جانب عناصر اللياقة البدنية .

يشرتك فيها عدد كبري من الالعبني يف األداء يف وقت واحد، حبيث يؤدى التدريب بشكل مجاعي  -ب
 ة امللعب .داخل أرضي

 تساهم يف اكتساب الرايضيني لسمة اإلرادة من خالل العمل اجلماعي . -ج

 التشويق واإلاثرة . -د

 توفري اجلهد والوقت . -ه

تسمح ابلتقومي الذايت للرايضي من خالل املقارنة الذاتية ألعضاء الفريق املوجدين علي أرضية امليدان  -و
. 

 :  طريقة املراقبة )املنافسة(  -8-2-5

( أو تقييم املستوي ابعتمادها علي contrôleوهو نوع خاص من التدريب ، يستعمل عموما للمراقبة)
أسلوب املنافسة وحتت ضغط نفسي عايل ، حيث تسمح املنافسة مبعرفة املستوي الذي وصل إليه 

 الالعبني من النواحي املختلفة )البدنية ، التكتيكية ، املهارية( .
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الطريقة ابلشدة القصوى أثناء التدريب ينفذ التدريب بشكل قريب جدا من أجواء املنافسة وتتميز هذه 
من حيث الشدة واحلجم، أي حتافظ علي إيقاع عايل لالعب دون النزول يف املستوي الفعالية أثناء 

 جتسيد احلركات التقنية والتكتيكية.

 مفهوم محل التدريب الرايضي: -9

أجهزة اجلسم تنمو عندما تقوم جبهد عند احلد األقصى هلا لفرتة معينة من إن من املعروف أن كفاءة 
الوقت كي ُيدث التأثري اجليد واملطلوب ،مبعىن أن العضلة جيب أن تعمل أبقصى شدة هلا كي تنمو 

 قوهتا)العضلية( ،وتعمل أبقصى كفاءة هلا لينمو التحمل .

 مل التدريب الرايضي؟كل هذا له عالقة حبمل التدريب ،فماذا يقصد إذن حب

 تعـــريف:  -9-1

يقصد حبمل التدريب الرايضي مجيع اجملهودات البدنية والعصبية اليت تقع علي عاتق الالعب أو الرايضي 
نتيجة ممارسة األنشطة الرايضية املختلفة، أما من وجهة النظر الفسيولوجية فنعين هبا كمية التأثريات 

يجة عمل عضلي حمدد،فينعكس عليها يف شكل ردود أفعال وظيفية، الواقعة علي األعضاء الداخلية نت
 إذن فحمل التدريب ميثل الوسيلة األساسية اليت تستخدم للتأثري علي املستوى الوظيفي ألجهزة اجلسم.

 أنواع محل التدريب الرايضي :  -9-2

 يتشكل احلمل التدرييب بصفة عامة من ثالثة أشكال رئيسية هي :

 (charge extérieureاحلمل اخلارجي) -                                    

 (intérieure chargeاحلمل الداخلي) -                                    

 (charge psychologiqueاحلمل النفسي)  -                                    

بعني االعتبار ، وأبمهية خالل احلصص  جيب علي املدرب الرايضي يف كرة اليد أن أيخذ هذه األنواع
التدريبية وأن يتبع الطرق العلمية واملنهجية يف استعماهلا فهي متثل وحدة متكاملة الميكن فصلها عن 

 بعضها البعض .
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 (: يوضح أنواع محل التدريب07الشكل رقم)

 (:charge extérieureاحلمل اخلارجي)  -9-2-1

يقصد ابحلمل اخلارجي كمية التدريبات أو العمل الذي يتم القيام به خالل حصص التدريب، ومستوي 
 يتكون من :تركيزه خالل وحدات زمنية معينة أو حمدودة و 

 (intensité de la chargeشدة احلمل )  -        

 (volume de la chargeحجم احلمل) -        

 (densité de la chargeكثافة احلمل)  -        

يتم توجيه التدريب يف حالة احلمل اخلارجي من خالل التحكم يف هذه املكوانت الثالثة ، مع مراعاة 
 عند ختطيط وتشكيل برامج التدريب . العالقة املوجودة بينهما

 وميكن توضيح هذه املكوانت يف النقاط التالية:    

 (:intensité de la chargeشدة احلمل)  -9-2-1-1

تتمثل شدة احلمل يف درجة تركيز التدريبات ، أو املثريات احلركية خالل الوحدات التدريبية 
للحمولة ،وهي بذلك متثل درجة صعوبة أداء التمرين  )احلصص(وتتحد هذه الشدة مبقدار االجناز الفعلي

 بشدة )قصوى،أو حتت القصوى،متوسطة، أو ضعيفة(.

الحمل النفسي:ويمثل 

الضغط العصبي الواقع 

 علي الالعب

الحمل الداخلي :ويمثل 

ردود أفعال األجهزة 

 الوظيفية

 النبضاتعدد -

 كمية حمض اللبن  -

 الحمل الخارجي يتكون من :

 (intensitéالشدة) -
 (volumeالحجم) -
 ( densitéالكثافة ) -

 أنواع الحمل          
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 درجات شدة محل التدريب:

ليست كل التمرينات اليت تؤدي يف أنواعها املختلفة)مترينات التمرير،مترينات التسديد من خمتلف 
الوظيفية لدى العب كرة اليد ،وإمنا يكون هلا الوضعيات(  هلا نفس القدر من التأثري علي األجهزة 

أتثريات خمتلفة وميكن تقسيم درجات شدة محل التدريب إيل مستوايت تعرب عن شدة التمرين املقدم 
 للرايضي كمايلى :

 الشدة القصوى . -
 الشدة األقل من القصوى. -
 الشدة املتوسطة . -
 الشدة الضعيفة .   -

 :(intensité maximaleالشدة القصوى) -أ

هي الدرجة أو املستوي من احلمل تعين أقصي درجة يستطيع العب كرة اليد حتملها ، حيث يتميز 
العبء الناتج عن هذا احلمل بشدة عالية جدا علي أجهزة اجلسم ، ولكي يصل الرايضي إىل هذه 

هلذا الدرجة من محل التدريب البد أن يكون يف قمة الرتكيز ، والبد أن يبذل قصار جهده ، ونتيجة 
تظهر أاثر التعب واضحة، األمر الذي يتطلب فرتة طويلة للراحة قصد العودة إىل احلالة الطبيعية، ونقدر 

من أقصى ما يستطيع الالعب أدائه، وعدد  %100ايل95درجة الشدة القصوى ابلنسبة املئوية بني 
تكرارات ولفرتات قصرية ،  05ايل 01التكرارات املناسبة هلذا احلمل يف حالة التمرينات يرتاوح ما بني 

 وميكن استخالص مايلي : 

                        

 

 كلما كانت الشدة عالية كان احلجم ضعيفا  

 ( :-maximale intensité subالشدة األقل من القصوى) -ب

وهذه الدرجة من الشدة تقل نوعا ما عن درجة الشدة القصوى ، ولذلك فان درجة التعب تكون أقل 
نسبيا عما هو يف النوع األول ، لذلك فهي حتتاج إىل فرتة راحة طويلة نسبيا وتقدر درجة الشدة األقل 
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وعدد التكرارات املناسبة يف من أقصى ما يستطيع الالعب حتمله % 75/95من القصوى بنسبة بني 
 تكرارات . 10اىل 6حالة التمرينات فإهنا ترتاوح بني 

 ( :intensité moyenneالشدة املتوسطة) -ج

هذه الدرجة من احلمل ابملستوى املتوسط من حيث العبء الواقع علي خمتلف أعضاء وأجهزة  تتميز
من أقصى ما يستطيع الرايضي حتمله ،  %75اىل  50اجلسم وتقدر درجة الشدة املتوسطة بنسبة بني 

 تكرار .15ايل 10وعدد التكرارات املناسبة يف حالة مترينات تكون كبرية نسبيا وترتاوح بني 

 (:intensité faibleالشدة الضعيفة)  -د

يف هذه الدرجة من الشدة يقل العبء البدين علي األجهزة الوظيفية للجسم بشكل كبري ، وتقدر درجة 
من أقصى ما يستطيع الالعب املمارس حتمله ، يف حني  % 50ايل 35عيفة بنسبة بني الشدة الض

 تكرار . 20ايل 15يرتاوح عدد التكرارات املناسبة يف حالة التمرينات بني 

 :( volume de la charge)حجم محل التدريب -9-2-1-2

( املكون الثالث حلمل التدريب إىل جانب الشدة volume de la chargeيعترب حجم احلمل)
 +عدد اجملموعات× زمن دوام املثري× عدد مرات تكرار التمرين )والكثافة، ويقصد حبمل التدريب 

 .(الراحة}االسرتجاع{بني تدريب وأخر

إحدى كل هذه العناصر جمتمعة متثل حجم التدريب ابلنسبة للحصة التدريبية، وميثل تكرار مثري التدريب 
مكوانت حجم احلمل ،حيث يعترب إحدى العالمات املميزة لشكل احلمل، فكلما زاد عدد التكرار 

وكلما زاد عدد  للتمرينات أو اجملموعات يف كل حصة تدريبية كلما كان حجم التدريب فيها كبريا،
 التكرارات قلة الشدة وتقل بذلك فرتات الراحة البينية     

مرت أربع مرات( أو )رفع 50مرات أداء أو تكرار التمرين الواحد )مثل جري وقد ميثل حجم احلمل عدد 
اثنية مكررة أربع مرات  12مرتيف 100كلغ عشر مرات( كما قد ميثل زمن أداء التمرين مثل جري 70

 اثنية( .48مرت=100×4اثنية بعد كل تكرار أي)60بزمن راحة 

 : (densité de la chargeكثافة التدريب)    -9-2-1-3
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ونقصد هبا العالقة الزمنية بني فرتات الراحة والعمل يف وحدة التدريب أو جمموعة التمرينات حيث تعد 
هذه العالقة الركيزة األساسية لتحقيق التكيف وتطوير احلمل ومن مث تطوير مستوي االجناز حيث يؤدي 

رجة محل معينة خاصة ، إذا  التعب إىل اخنفاض شدة احلمل ومن مث يبتعد التمرين من حتقيق اهلدف يف د
كان يف اجتاه السرعة أو القوة إذن جيب أن حندد طول فرتات الراحة البينية حبيث ميكن ألجهزة اجلسم 
 الوظيفية من اسرتجاع القوة املناسبة إىل تكرار احلمل بنفس املستوي من احلجم وبنفس الشدة املطلوبة.

،حبيث متكننا من التخلص من التعب واستعادة جيب أن تشمل علي فرتات راحة معينة  ذاوعلى ه 
القوى ابلقدر الذي يسمح بتكرار نفس التمرين أو مترين أخر ابلشدة املرجوة ،وبصفة عامة فان فرتة 

الراحة البينية تتوقف علي كفاءة أجهزة اجلسم الوظيفية وحالة الرايضي التدريبية ، وكذا اجتاه احلمل من 
 حيث الشدة واحلمل.

 (:intérieure chargeحلمل الداخلي)  ا -9-2-2

نقصد ابحلمل الداخلي درجة أو مستوي التغريات الداخلية )الفيزيولوجية(ألجهزة اجلسم الوظيفية نتيجة 
ألداء التدريبات أبنواعها املختلفة ، حيث يؤدي التدريب )احلمل اخلارجي( دائما إىل حدوث تغريات 

 منه.جوهرية أثناء تنفيذه ، وبعد االنتهاء 

وتتمثل هذه التغريات يف ردود أفعال األجهزة الوظيفية والعصبية وخمتلف التفاعالت الكيميائية داخل  
اجلسم ، حيث كلما زاد مستوي احلمل اخلارجي أدى ذلك إىل زايدة احلمل الداخلي، ويف حقيقة األمر 

ف احلقيقي من تشكيل احلمل أن االرتقاء مبستوي األجهزة الوظيفية جلسم الرايضي أو املمارس هو اهلد
 اخلارجي .

 (:charge psychologiqueاحلمل النفسي) -9-2-3

( اليت يتعرض هلا الرايضي أو tension nerveuseيتمثل احلمل النفسي خمتلف الضغوط العصبية)
املمارس أثناء مواقف التدريب واملنافسة لتحقيق هدف ما)خمتلف التغريات السيكولوجية(، حيث أن 

التدريب الرايضي يشمل تنمية خمتلف اجلوانب البدنية ، واملهارية ، واخلططية ، والنظرية)املعرفية( إضافة 
إىل تنمية اجلانب النفسي لالعب، خاصة خالل املنافسات الرايضية املليئة ابملواقف االنفعالية اليت تتميز 

 علي أجهزة اجلسم الوظيفية . ابلشدة واإلاثرة ، ويصاحب ذلك تغريات فيزيولوجية هلا أتثريها
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فاملواقف االنفعالية املرتبطة ابلتدريب ،واملنافسة تزيد من قيمة العب الواقع علي أجهزة اجلسم ،والكم 
اهلائل من اجلمهور ووسائل اإلعالم،واإلحساس ابملسؤولية)فوز،هزمية( ،ومستوي اخلصم ،وحالة االنفعال 

دد ،إحباط.....اخل،كلها عوامل متثل احلمل النفسي قد يؤثر اليت يكون فيها الالعب من خوف وقلق ،تر 
 علي أداء أو مردود الرايضي خالل حصص التدريب أو املنافسة .

إن أنواع احلمل يف حقيقتها ليست منفصلة عن بعضها البعض ولكنها تتم مجيعها يف املوقف الرايضي 
 الواحد.

اة أو التدريب )محل خارجي( وما يتطلبه من ارتفاع فالنشاط احلركي الذي يقوم به الالعب أثناء املبار 
واخنفاض يف مستوي الشدة واحلجم تصاحبه ردود فعل األجهزة اجلسم الوظيفية )نبض ،محض الالكتيك 
.....)محل داخلي(( ،ويرتبط التنفيذ هذا النشاط وسط حشد كبري من اجلمهور ووسائل اإلعالم ونظام 

 اخل. املنافسة )البطولة( ،واحلوافز...

 مميزات محل التدريب 

 .املقدرة لزايدة والضرورية االساسية الوسائل أحد التدريب محل يشكل (1

  .التدريب محل مكوانت استخدام خالل من الفردية الفروقات االعتبار بنظر االخذ ضرورة (2

 فيالوحدة احلمل أتثري يتناسب أي املكوانت ابستخدام املوازنة خالل من يتم التدريب محل وتطور تنمية (3

  .الالعب ملستوى مرحلة كل حسب التدريبية

  .الشفاء استعادة فرتة من االنتهاء قبل التدرييب ابحلمل االستمرار جيوز ال (4

 أمهية احلمل التدرييب

 واخلارجية الوظيفية التغريات بسبب الرايضي الفرد على تؤثر اليت الفعالة الوسيلة ابنه التدريب محل يعد (1

  .اجلسم الجهزة

  .جيد بشكل القدرات ومنو االجهزة تكييف مع احلركي التناسق فاعلية زايدة (2
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 مع ذلك يتناسب مبا الصحيحة العلمية االسس استخدام حالة يف الرايضي املستوى تقدم على يعمل (3

  .اهلدف حتقيق لغرض الرايضي كفاءة

 

 

 

 :الشدة -1

يف اخلطة التدريبية مع احلجم  تعترب الشدة من اكثر مكوانت محل التدريب تعقيداً يف تداخلها

والسبب ان عملية التطبع للرايضي التتم ابلشدة فقط بل ابلتداخل بني الشدة واحلجم كي ُيدث التطبع 

  :،وهناك مصطلحات او مفاهيم كثرية للشدة هي

  .حمدد زمن يف حركة او التمرين اداء خالل الالعب يبذله الذي العصيب العضلي اجلهد درجة 
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 ابملرت تقاس اجلري سرعة مثل. الزمنية الوحدة يف تركيزه ودرجة التدرييب العمل عن الناجتة االجهاد درجة 

  .العضلي العمل بسرعة وكذلك ابلكيلوغرام يقاس والثقل والثانية

 :كيفية قياس الشدة

  .الدقيقة او ابلثانية اجلري لفعالية الشدة تقاس (1

 (اخل....القرص الثقل،ورمي االثقال،ورمي رفع)مثل ابلكيلوغرام االوزان لفعاليات الشدة تقاس (2

 اللعب وبطء وسرعة االداء بتوقيت( اليد كرة ، سلة ،كرة قدم كرة) الفرقية لاللعاب الشدة تقاس (3

  .واملرت ابلسنتمرت قياسها ويتم االداء مسافة مبقدار والوثب القفز فعاليات يف الشدة تقاس (4

 

 

 :احلجم -2

 .)كمية املفردات او اجلانب الكمي للتمرينات اليت تتضمنها الوحدة التدريبية (يقصد ابحلجم 

او الرئيس يف التدريب وهو املكون او العنصر الكمي لتحقيق االداء  احلجم هو املكون االساس

  .وحتسني القدرات البدنية

 :. وكما يليواحلجم يتكون من فرتة دوام التمرين الواحد وعدد مرات تكرار التمرين الواحد 



 د / فريم الطيب            مقياس التخطيط والربجمة                                                

 66 

 التمريننفسه تكرار وعدد مرة 20 وليكن التمرين يف السحب تكرار فعدد الرقود وضع من اجللوس مترين (1

  .التمرين حجم هذا يعترب مرات 4 وليكن

 حجم ايضا هذا يعترب مرات 3 وليكن التمرين وتكرار مرات 8 وليكن الواحد التمرين يف الدبين عمل (2

 التمرين

 ( :الراحة)الكثافة  -3

الكثافة هي من مكوانت محل التدريب الرئيسة وهلا امهية يف استجابة وتكيف االجهزة الوظيفية 

، لذا يتطلب اعطاء فرتات راحة حمددة سواء كان ذلك بني التكرارات او اجملماميع وهذا يتعلق بشدة 

 :ونوع التمرين، اما مفهوم الكثافة فهو

 حسب وذلك اجملموعات بني أو واخر مترين بني ذلك أكان سواء والراحة العمل بني الزمنية الفرتة هي 

  .استمراره ومدة املثري شدة

 يف حصلت اليت التغريات جراء من الطبيعية احلالة اىل والرجوع الوظيفية االجهزة شفاء استعادة فرتة هي 

  .اجلسم

 انواع الراحة

 الراحة االجيابية (1

 الراحة السلبية (2

 الراحة االجيابية

الرايضي حبركات بسيطة بني مترين واخر مثل متارين التمطية ومتارين اهلرولة ، ويفضل هي قيام 

 . اعطاء مترينات املرونة واالسرتخاء بعد متارين القوة ،واعطاء متارين اهلرولة واملشي بعد متارين السرعة
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  .ان الراحة االجيابية هي افضل من الراحة السلبية وقد اثبتت التجارب

 السلبيةالراحة 

هو عدم قيام الالعب أبي نشاط ، وتظهر عند مغادرة الرايضي مكان التمرين اي عند ذهابه 

 .اىل املنزل او اىل حياته اخلاصة فهو ال يزاول اي مترينات وهذه هي الراحة السلبية

من خالل التطلع يف بعض مصادر التدريب الرايضي نرى ان بعض العلماء يضيف مكوانً رابعاً 

)بكثافة احلمل ( وحقيقته هو مكون متداخل مع الراحة ، لذلك نرى بعضهم يسمي هذا ويسمى 

املكون )ابلراحة او الكثافة( معا، الن كثافة احلمل هي العالقة املتبادلة بني العمل والراحة لذلك نرى ان 

 .مكون الراحة هو املسؤول عن كثافة احلمل من خالل زايدة او نقصان فرتة الراحة

 

 

 احلمل الزائد)االجهاد(

 مفهوم االجهاد
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 اسباب وأتثري محل التدريب 
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 دور املدرب يف التعامل مع احلمل الزائد

 : حصة الرتبية البدنية والرايضية -

 :مفهوم الرتبية  -
 فالرتبية ، االجتماعية ومعايريه نظمه وثبات واستمراره بقائه على للمحافظة اجملتمع وسيلة الرتبية تعترب -

 ما أساس على ما وزمان ما مكان يف االجتماعية أبدواره للقيام الفرد وتشكيل إعداد إىل هتدف عملية
 جمتمع من خيتلف التلميذ فدور آخر إىل جمتمع من ختتلف الرتبية وعملية اجملتمع هذا يف منه متوقع هو
 . أخرى تعليمية إىل تعليمية مرحلة من خيتلف كما آخر إىل

 من يكتسب ، للفرد اجتماعية تنشئة عملية أهنا على للرتبية خلدون بن نظرة يف الصورة هذه وتتضح -
 ويرى ، واملعرفة واملهارات املعلومات جانب إىل جمتمعه يف السائدة والعادات واالجتاهات القيم خالهلا

 أبدوارهم للقيام االجتماعية للحياة اجلديد اجليل إعداد هي للرتبية األساسية الوظيفة أن كامي دور
 اجتماعي كنسق اجملتمع على احملافظة يف الرتبية تساهم وبذلك ، مبجتمعهم منهم املتوقعة االجتماعية

 . القومية الشخصية على وحتافظ
 :أهداف الرتبية . 2 -
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 – العقلية - اجلسمية النواحي كل من متكاملة شخصية تكوين يف العامة الرتبية أهداف تتمثل -
 تكامل يف يتم الشخصية يف النمو أن حيث بينها الفصل ميكن وال االجتماعية –( النفسية) الوجدانية

 . األخرى اجلوانب أو النواحي بقية يف يؤثر النواحي إحدى يف النمو حبيث مقوماهتا خمتلف بني وتوازن
 قواه بتنمية االكتفاء ميكن فال للطفل الصحي ابجلانب احلديثة الرتبية اهتمت: اجلسمية الرتبية-2-1 -

 خيضع أن جيب بل العملية النشاطات خمتلف وممارسة الرايضية التدريبات طريق عن والعقلية البدنية
 الوقاية طرق على ويدرب املرض عالمات لديه ظهرت إذا الطبيب إىل ويرسل دورية طبية لفحوصات

 . كاملة بصفة السلوك وآداب الطعام آداب بتعليمه وذلك السليمة التغذية وأساليب الصحية
 من يكتسب ما بقدر ينمو العقل أن تعتقد القدمية الرتبية كانت لقد: العقلية الرتبية - 2 – 2 -

 دون وذلك واحلقائق املعلومات من ممكن قدر أبكرب الطفل ذهن مأل هو الوحيد مهها فأصبح املعلومات
 حلاجته مالئمتها ملدى وال للطفل العقلي النضج ملستوى مناسبة املعلومات هذه كانت إذا ما معرفته

 حسن على الطفل برتبية يتعلق فهنا احلديثة الرتبية عكس على:  واالجتماعية والعقلية النفسية ومطالبه
 هتتم كما ، املواقف هذه يف التصرف وحسن معقدة مواقف من يصادفه ملا الفرد إدراك وحسن التفكري

 جسميا األطفال كان فإذا وتنميتها بعنايتها وتقوم التلميذ لدى اخلاصة العقلية القدرات ابكتشاف
 درجة ميلك فهذا اخلاصة القدرات من حظهم يف يتفاوتون ذلك بعد فألهنم الذكاء أو العقل يف يشرتكون

 . وهكذا الرايضية القدرة يف يتفوق وهذا اللغوية القدرة من عالية
 يف شيء أهم تعترب النفسية الصحة أن احلديثة الرتبية أثبتت( :النفسية) الوجدانية الرتبية – 3 - 2 -

 التعليم عملية فان نفسيا مريضا الفرد كان إذا الن والسليمة والكاملة الناضجة الشخصية بناء ويف التعليم
 نفسيا مساعدهتم على ويعمل للتالميذ النفسية ابحلالة أكثر يهتم األستاذ أصبح لذا ، الفشل نتيجتها
  لديهم النفسي والتوافق التوازن لتحقيق وذلك

  يف تسود اليت األخالقية واملثل القيم غرس على احلديثة الرتبية تعمل: االجتماعية الرتبية – 4 - 2 -
 الطفل وتعلم جمتمعهم جتاه وواجباهتم حقوقهم ومعرفته اآلخرين مع التعامل كيفية الطفل وتعلم اجملتمع
  واجملتمع اجلماعة منها تنتفع اليت واملبادرة بينهم فيما التعاون واألفراد

 . جماالت الرتبية:3 -
إن مفهوم الرتبية يتسع لعدة جماالت لذا ال ميكن حصرها يف جمال واحد ، بل جيب أن يكون دور        -

كل جمال من اجملاالت اليت سنذكرها مكملة لدور بقية اجملاالت ومنه األسرة ، املدرسة واجملتمع هم الذين 
 رها:ميثلون هذه اجملاالت اليت سنذك

وتعترب املبدأ األول للعمل الرتبوي،يشارك كل أفراد األسرة يف العناية ابلطفل فتغذيته األسرة: -3-1 -
وتنميته وتعليمه اللغة وتعويده بعض العادات االجتماعية ، وشرح له آداب اجملتمع إذا فهي تقوم بعملية 

 تربوية.  
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املقصودين مبا فيها النشاطات االجتماعية العلمية وفيها ما يتلقى الطفل الرتبية والتعليم املدرسة: -3-2 -
 والرايضية والفنية فهي تصب كلها يف عملية الرتبية.

مبا ُيتويه من مؤسسات دينية ، ثقافية ، اجتماعية و سياسية كلها تساهم يف توجيه اجملتمع : -3-3 -
عادات اليت جتعله ُيسن العيش الفرد حنو احرتام مثل معينة والقيام بواجبات اجتماعية مفيدة ، وتزوده ابل

 مع اجلماعة إذن فهو يقوم بعملية الرتبية.
فالرتبية تعين كل عملية أتثر يف اإلنسان وتوجه سلوكه ومنو جسمه وعقله ، من هنا يتضح أن الرتبية       -

عملية ضرورية مثل الطعام للجسم ، فكما أن الطعام ُيفظ بقاء اجلسم واستمراره يف احلياة  فكذلك 
 لرتبية تضمن احلياة وتوجهها وجهة صاحلة سليمة مثمرة.ا

 :مفهوم الرتبية البدنية والرايضية .6 -
 :أهنا على البدنية الرتبية West and Butcher  1990 بوتشر ، ويست تعرف  -
 ذلك لتحقيق البدنية األنشطة هو وسيط خالل من اإلنساين الداء حتسني إىل هتدف اليت الرتبوية العملية -

. 
أن البعض يرى أن الرتبية البدنية والرايضية إمنا هي مرادف   Lumpkin لومبكني وذكر  -

للتعبريات مثل التمرينات ، األلعاب ، املسابقات الرايضية ، وبعد تعريفها لكل هذه التعبريات ، أبت إال 
يت يكتسب الفرد خالهلا أن تديل برأيها يف صياغة تعريفها على النحو التايل : الرتبية البدنية هي العملية ال

 . البدين النشاط خالل من واللياقة أفضل املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية
 الرتبية( : Kopesky Kozlik)  كوزليك كونسكي تعريف يربز السابقة تشيكوسلوفاكيا ومن -

 ألوان عدة بواسطة واجتماعيا واندفاعيا وعقليا بدنيا املواطن تكوين هدفها ، العامة الرتبية من جزء البدنية
  اهلدف لتحقيق املختار البدين النشاط من

 :أمهية الرتبية البدنية والرايضية .  7 -
 األساسية املهارات وإكسابه للتلميذ اجلسماين األداء حتسني على تساعد والرايضية البدنية الرتبية إن  -

  الطبيعية اجلسمانية قدراته وزايدة
 يف املؤداة احلركات خالل من ابملتعة التلميذ متد الرايضية األنشطة ملمارسة األساسية اخلربات عن -

 التدريب يتم اليت املهارات أما ، اآلخرين مع التلميذ تعاون خالل من تتم اليت والتمرينات املسابقات
 املهارات اكتساب إىل تؤدي الكبرية األجهزة أو صغري أدوات ابستخدام أو أدوات استخدام بدون عليها

 املختلفة مبراحلها املدارس يف حيوية عملية هي البدنية الرتبية ، احلركة بقوة التلميذ شعور على تعمل اليت
 هبا اليت األلعاب ممارسة يف يرغبون ما عادة والتالميذ ، للتالميذ البدنية اللياقة تنمية يف أساسي دور وهلا
 على وقادرين جيد بشكل اجملتمع يف االندماج على القدرة هلم التالميذ يكون ما وعادة املنافسة روح

 . زمالئهم مع صداقات عقد وميكنهم اجلماعات مع التعامل
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 هلو وتشجيعهم التالميذ بني الفردية الفروق إظهار على تعمل أنشطة على يشتمل رايضي برانمج ووجود -
  جدا هام أمر

 : والرايضية البدنية الرتبية حصة تعريف  -

 ، الفرد لتكوين املسطرة األهداف لتحقيق الرتبوية الوسائل من وسيلة والرايضية البدنية الرتبية حصة تعترب
 ومهيكل منظم إطار يف بسيط تعليم مستوى على حياته يف الفرد هبا يقوم اليت البدنية احلركات أن حبيث
 ، االجتماعية ، ،النفسية العقلية اجلوانب مجيع ومن ومكوانته البدن وتطوير وحتسني تنمية على تعمل

 البدنية الرتبية وحصة. ووطنه جمتمعه مع وانسجامه وتطويره الفرد تكوين ضمان وهذا والصحية اخللقية
 طريق عن األفراد لتكوين التجرييب امليدان على تعتمد حبيث ن العامة الرتبية من متكامل جزء والرايضية

 اليت واملهارة واخلربات ابملعارف الفرد تزويد بغرض اختريت اليت املختلفة البدنية النشاطات وأنواع ألوان
 فيه يعيش الذي الوسط مع ويتعامل حاجاته لتلبية هذه لتكيف التجربة طريق عن رغباته التساع تسهل

 كأحد  والرايضية البدنية الرتبية حصة فإن وبذلك ، واجلماعات اجملتمع داخل االندماج على وتساعده
 النمو تضمن فهي ، التعليمية املؤسسات مستوى على اهلداف هذه أيضا حتقق ، املمارسات أوجه

 احلركية قدراهتم وإدراج ، البدنية حاجاهتم وحتقق للتالميذ وامللتزم الشامل

 : والرايضية البدنية الرتبية حصة مهام  -

 أحد وهو البدنية التمرينات ابستخدام البدين للنمو توجيه عملية والرايضية البدنية الرتبية حصة تعترب
 البدنية الرتبية حصة إذن ، املدرسة مستوى على للتالميذ واملتزن الشامل النمو حتقق اليت املمارسات أوجه

 مجيع على للتالميذ والصحي البدين النمو جمال يف التعليمية السياسة رمستها اليت األغراض حتقق والرايضية
 : املستوايت

 ممارستها لكيفية الصحيحة القواعد ووضع ، احلركية واخلربات املهارات تكامل على املساعدة – 1
 . املدرسة وخارج داخل

 ..املرونة ، التحمل ، السرعة ، القوة:  مثل البدنية الصفات تطوير على املساعدة – 2

 ، البيولوجية كاألسس  وأصوهلا البدنية احلركة أسس على واحلقائق واملعلومات املعارف إكساب – 3
 اخل....، الفيزيولوجية
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 واحلركة السكون أثناء القوام يف التحكم – 4

 الالئق والسلوك اإلدارية والسمات املعنوية الصفات تدعيم – 5

 الرايضية لألنشطة املنظمة املمارسة على التعود – 6

 املدرسية البدنية األنشطة خالل من الرايضي النشاط ممارسة حنو اإلجيابية االجتاهات تنمية – 7

 : والرايضية البدنية الرتبية حصة أهداف  -

 التنفيذية الربامج خالل من حتقيقها على تعمل اليت أهدافها دراسية مرحلة لكل أبن نعلم أن جيب
 : تدريسها وطرق الرايضية الرتبية ملناهج

 املدرسة داخل اخلربات التالميذ إلكساب والرتبوية التعليمية العملية توجيه –

 اخلاص ابإلعداد االهتمام –

 املدرسة وخارج داخل املنافسات خالل من لألنشطة احلركية املهارات صقل –

 الرايضية هواايهتم تشجيع –

 . والوجدانية املعرفية القدرات تنمية –

 : والرايضية البدنية الرتبية درس  -

 : والرايضية البدنية الرتبية درس تعريف  -

 وتنفيذ املنهج حمتوى واتساق بتتبع وحتقق تبين اليت الوحدة أو البنية هو والرايضية البدنية الرتبية درس
 السلوكي املنظور من التعليمية ألهدافه درس ولكل ، املدرس واجبات أهم والرايضية البدنية الرتبية درس

 . البدنية الرتبية دروس من عدد من التعليمية الوحدة وتتكون( وجداين ، معريف ، حركي)

 : التالية اجلوانب على البدنية الرتبية يف التقليدي الدرس ويشمل
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 والتمرينات واإلمحاء التنظيمية اإلجراءات على ويشتمل:  التمهيدي -
 التطبيقي النشاط ، التعليمي النشاط على ويشتمل:  الرئيسي -
 . الراحة إىل والعودة التهدئة على ويشتمل:  اخلتامي -

 : والرايضية البدنية الرتبية درس واجبات  -

 : خالل من والرايضية البدنية الرتبية درس واجبات تتحدد

 التلميذ لقوام سليم وبناء ابلصحة االحتفاظ على املساعدة 
 وخارج داخل ممارستها لكيفية القواعد ووضع احلركية واخلربات املهارات تكامل على املساعدة 
 اخل....، الوثب ، الرمي ، التحمل مثل املؤسسة

 ....، املرونة ، القوة ، السرعة:  مثل البدنية الصفات تطوير على املساعدة 
 واحلركة السكون حالة يف القوام يف التحكم 
 و الفيزيولوجية وأصوهلا احلركية األسس على واحلقائق واملعلومات املعارف إكساب 

 البيوميكانيكية
 . الالئق أو السوي والسلوك اإلدارية والسمات املعنوية الصفات تدعيم 
 الرايضية لألنشطة املنظمة املمارسة على التعود 
 . الرايضي النشاط ممارسة حنو االجيابية االجتاهات تنمية 

 : والرايضية البدنية الرتبية درس أهداف  -

 الدعاية أجل من ترفع شعارات جمرد أبهنا إليها النظر جيب ال أهدافا والرايضية البدنية الرتبية لدرس إن
 عليها يعتمد أساسية كركيزة  تعترب ألهنا تستحقا اليت مكانتها هلا تعطى أن جيب ولكن ، واإلعالم

 منها األمسى اهلدف يبقى والتعليمية،واليت الرتبوية العملية لبناء والرايضية البدنية الرتبية وعلماء املخططون
 مع ، اجملتمع قوام تشكل اليت املتزنة املتكاملة الشخصية تكوين هو اجملاالت من جمال أي ويف دائما

 :تتمثلفي واليت والرايضية البدنية الرتبية أهداف خالل من تنبثق األهداف هذه أن على اإلشارة

 والتوازن واملرونة والرشاقة والسرعة والتحمل كالقوة البدنية الصفات تنمية -
 تعليم من عليها يتأسس وما....( ، الرمي ، الوثب ، اجلري) األساسية احلركية املهارات تنمية -

 . للسلوك املناسبة املهارات واكتساب
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:  مثال فهي حتقيقها والرايضية البدنية الرتبية درس ُياول واليت( األهداف) املنبثقة لألغراض ابلنسبة أما
 بعض اكتساب إىل إضافة احلركية واملهارات البدنية ابلصفات اجلسم ألجهزة البدنية ابلكفاءة االرتقاء
 . اخل.....، السلوك وتوجيه والوطنية القومية االجتاهات وتكوين والرايضية الصحية املعارف

 : والرايضيـة البدنيـة الرتبيـة درس استمراريـة  -

 هناك يكون أن: يلي ما مراعاة جيب عرقلة أو توقف بدون الدرس استمرارية من املدرس يتمكن لكي
 . التنفيذ أثناء توقف بدون الدرس أجزاء بني ترابط

 ( . والدوائر الصفوف)  والتكوينات التشكيالت عمل جيب 
 . امللعب يف انتشار حالة يف واملتعلمون الدرس جمرايت مجيع تؤدي 
 . الشرح أثناء طويلة لفرتات السكون وضع يف املتعلمني ترك عدم جيب 
 . الدرس قبل امللعب يف واألجهزة األدوات وتوفري حتضري 
 . املتعلمني لبعض البسيطة األخطاء على كبري بشكل الرتكيز عدم 
 مهمة غري تفصيالت يف الدخول وعدم املهارات تعليم أثناء الشرح من التقليل 
 . ابحلركات قيامهم أثناء يكون املهمة النقاط إىل املتعلمني إرشاد 

 البدنيـة لدرسالرتبيـة الرتبوية املنظومة تلقيها اليت الكبرية األمهية جليا تتضح ، ذكره سبق ما خالل من
 تقدمي عمليـة تسهيل أجل من البيداغوجيـة واملتطلبات الوسائل كل  توفري خالل من وذلك ، والرايضيـة

 البدنيـة الرتبيـة مدرس كان  إذا إال يتسىن ال وذلك الرتبويـة األهداف حتقيق إىل الوصول هبدف الدرس
 . تالميـذه وميول واجتاهات وكفاءات ابستعدادات وافية معرفة على والرايضيـة

 ختطيط درس الرتبية البدنية والرايضية: -

 العناصر األساسية يف ختطيط الدرس. -

 حتضري احلصة التعليمية . -

 صياغة األهداف اإلجرائية للدرس الرتبية البدنية والرايضية. -

 املراحل الرئيسية يف  حتضري احلصة التعليمية. -
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 تنفيذ الدرس . -

 الدفرت اليومي لألستاذ . -

 مناذج لبعض حمتوايت احلصص التعليمية . -

 توصيات بيداغوجية. -

 . حتضري احلصة التعليمية :-

تعترب عملية التخطيط لدرس الرتبية البدنية والرايضية من العمليات الرتبوية اهلامة للمعلم والتلميذ على 
ال وتزودهم مبهارات وخربات حركية، وبكثري من حد السواء ، حيث حتمي التالميذ من أضرار االرجت

املعارف واملعلومات ، ومتنح لألستاذ تصورا عاما عن سري الدرس وعرضه ، وتسهل عليه عملية املراقبة 
املستمرة ، لذلك جيب على مدرس الرتبية البدنية والرايضية أن يعطيها الوقت واجلهد الكافيني والالزمني 

ر مسبق للمواقف التعليمية وعن جمموعة األدوات املستخدمة لتنظيم حىت يتمكن من اكتساب تصو 
 عملييت التعلم والتعليم .

ال ختتلف حتضري درس الرتبية البدنية والرايضية عن حتضري درس ابقي املواد األكادميية األخرى ، ويشرتط 
هبا أثناء حتضري الدرس  فيه أن يكون املدرس ذو كفاءة عالية ، ملما مبادته ووجباته اليت جيب أن يلتزم

 واملتمثلة يف مايلي :

 ختصيص مدة زمنية كافية لتحضري الدرس -
 أن تشتق األهداف الدرس اإلجرائية من األهداف الرتبوية الدورية -
 حتديد األهداف املراد قياسها بدقة وبصورة مباشرة . -
 مراعاة احتياجات التالميذ واهتماماهتم  وقدراهتم. -
 ورايضية متنوعة تراعي الفروق الفرديةُيضر متارين بدنية  -
 يضمن حتضري الوسيلة املناسبة للدرس -
 يراعي املبادئ العامة للتدريب )شدة احلمولة ، عدد التكرارات ، السالسل، زمن االسرتجاع ( -
 االستعانة مبنهاج أو دليل األستاذ أثناء حتضري الدرس -
 التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية االستعانة ابملراجع العلمية املتخصصة يف نظرايت وطرق -
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 مراعاة الظروف املناخية -
 أن تكون خطة الدرس مشوقة ومتنوعة وثرية ابلتمرينات واأللعاب شبه الرايضية -
 توقع عدم االستجابة من التالميذ لأللعاب والتمرينات املختارة وكيفية التغلب عليها -

 املراحل الرئيسية يف حتضري احلصة التعليمية -

 :النسخينيةاملرحلة ا -

وتسمى أيضا ) املرحلة االبتدائية ، املرحلة التمهيدية ، اجلزء التحضريي ، اإلمحاء ( الغرض منها هو 
 هتيئة التالميذ من الناحية الوظيفية والنفسية لألداء ، وهتيئة خمتلف أعضاء اجلسم للعمل ، وتنقسم إىل :

 : حتضري بدين عام للتالميذ -

 التنفسي والدوري للعمل ، وتسخني عام ألعضاء ومفاصل اجلسم .هتيئة اجلهازين 

 حتضري بدين خاص للتالميذ : -

الرتكيز على تسخني اجملموعة العضلية املقصودة ابلنشاط وفقا لألهداف املسطرة ، هدفه التمهيد 
 ي :للدخول يف اهلدف الرئيسي للحصة  وإلخراج املرحلة التسخينية على أحسن وجه جيب مراعاة مايل

 أن تكون التمرينات واأللعاب املختارة مشوقة وابعثة للبهجة والسرور وخالية من اخلطورة -
أن تؤدى احلركات التسخينية بدون استخدام األدوات مث ابستخدام أدوات بسيطة تعمل على  -

 ن/دقيقة 150الرفع تدرجييا لعمل األجهزة الوظيفية حىت تصل نبضات القلب إىل 
 املشي ، اجلري ، الوثب ، القفز ، احلجل ، .......اخلأن تشمل على حركات  -
 أن تتناسب األلعاب والتمرينات مع اهلدف العام للحصة -
 يفضل أن يؤدى اإلمحاء بصورة مجاعية ، مع إمكانية فصل اإلانث على الذكور -
أن تتناسب األهداف املسطرة مع املرحلة السنية للتالميذ ، وتؤخذ بعني االعتبار الظروف  -
 اخيةاملن
أن تساعد األلعاب املختارة على تنمية الكثري من القدرات االدراكية واحلركية والصفات البدنية  -

 مثل السرعة ، القوة ، املرونة ، والصفات االجتماعية مثل التعاون ، اإلرادة ، الصرب ، التحمل ،....اخل
 دقيقة 20اىل 15جيب أن ال تتجاوز مدة هذه املرحلة  -
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 الرئيسية :املرحلة  -

تعترب هذه املرحلة هي الركن األساسي لدرس الرتبية البدنية والرايضية يف مجيع املراحل التعليمية ، ومن 
خالهلا حنكم ونقيم مدى حتقق أهداف الدرس ، لذلك فهي تلقى الكثري من االهتمام والعناية من أستاذ 

ليمي ،غرض تطبيقي ( حيث انه يتم تعليم الرتبية البدنية والرايضية ،وحتقق غرضني أساسيني ) غرض تع
 املهارات احلركية طبقا لألهداف احملددة وتطبيقها يف شكل ألعاب موجهة

 الغرض التعليمي :

إن تعليم املهارات احلركية يتطلب من األستاذ أن يكون ملما بطرق التعلم املختلفة ، ويتميز بكفاءة 
، واستثمار األدوات والوسائل املتاحة اليت تلعب دورا كبريا  عالية ، والقدرة على اختيار الطريقة املناسبة

 يف استيعاب التالميذ للمهارة احلركية املراد تعليمها .

 جيب على أستاذ الرتبية البدنية والرايضية عند تعليم املهارة احلركية مراعاة مايلي :

 أن يعرف التلميذ املهارة احلركية واهلدف من تعليمها -
 تاذ ألفاظ سهلة تفي ابلغرض املطلوبأن يستعمل األس -
 تقدمي عرض للمهارة احلركية من وضع الثبات مث من احلركة بدون استعمال األداة مث ابستخدامها -
 متابعة حركة التالميذ أثناء األداء ، موضحا اخلطوات التعليمية من البداية حىت النهاية -
 تصحيح األخطاء اليت يقع فيها التالميذ بصورة مجاعية -
 طاء فرصة للتالميذ مبشاهدة بقية زمالءهم أداء املهارة احلركيةإع -
التقدم ابملهارة احلركية من خالل ربطها مبواقف تعليمية خمتلفة ، مع الزايدة يف الدقة والسرعة يف  -

 األداء

 الغرض التطبيقي :

ة أو األلعاب تتميز هذه املرحلة بتطبيق املواقف التعليمية بصورة عملية ، سواء يف األلعاب الفردي
اجلماعية ، وتتميز عموما ابلتنافس بني فرق صغرية لتطبيق املهارة احلركية املكتسبة سواء عن طريق 

 مبارايت تنافسية أو مواقف تدريبية أو ألعاب موجهة ، إبتباع القواعد القانونية املعروفة

 املرحلة اخلتامية : -
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أبجهزة اجلسم إىل حالتها الطبيعية ، كتمرينات التنفس تتميز هذه املرحلة إبجراء مترينات هادفة للرجوع 
العميق واالرختاء العضلي ، بعد اجملهود املبذول يف أنشطة أجزاء الدرس السابقة ، ويستغلها األستاذ 

لإلجابة عن استفسارات التالميذ املرتبطة ابلنشاط الذي مت تنفيذه خالل الدرس ، ويقدم بعض 
 طة ابلصحة العامة والبيئة والقيم واملعايري االجتماعية.التوصيات واإلرشادات املرتب

 تنفيذ وإدارة الدرس : -

بعد حتضري درس الرتبية البدنية والرايضية وفقا للمعطيات اليت تطرقنا اليها ، فانه حىت يتم تنفيذ الدرس 
 :  ابلشكل املناسب ، وُيقق أهدافه ، فان أستاذ الرتبية البدنية والرايضية مطالب مبايلي

 ينظم الفوج يف شكل أفواج اثبتة ، مع مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ورغباهتم -
ينظم العمل على شكل ورشات ، بوضع فرق صغرية متقاربة يف املستوى توزيع األدوار على  -

التالميذ ، وتقمص ادوار خمتلفة ) القيادة يف الفوج ، املالحظة ، التحكيم ، مسك الوقت ، يلعب دور 
 هاجم ، يلعب دور مدافع ، ....اخل (م

 يستثري اهتمام التالميذ للمشاركة يف الدرس واالستعداد للتعلم -
 يربط موضوع الدرس احلايل ابلدروس السابقة كلما أمكن ذلك -
 يراعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء تنفيذ احلركة أو املهارة -
 ينوع يف استخدام طرق التعلم حسب صعوبة احلركة -
 ستخدم الوسيلة التعليمية املناسبة يف الوقت املناسبي -
 يستمع ابهتمام ألسئلة التالميذ املتعلقة ابلدرس وجييب عليها بدقة -
 يعيد التمرينات غري املفهومة أو الصعبة -
 يستخدم لغة سليمة وسهلة -
 على دراية بتاريخ اللعبة وقواعدها وقوانينها -
 ُيسن توزيع واستغالل الوقت -
 اسبة ملالحظة التالميذيؤخذ وضعية من -
 يراعي استمرارية التقومي للمجاالت الثالث -
 يتخذ كل االحتياطيات الالزمة ملنع احلوادث واإلصاابت -

 شخصية أستاذ الرتبية البدنية والرايضية :  -
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 إن التقدم بعمليات التعليم والتعلم يف الرتبية الرايضية ُيتم علينا أن نركزالشخصية الرتبوية لألستاذ : -
اهتمامنا على املستفيد األول من هذه العمليات ، أال وهو التلميذ ودوره احليوي يف هذه العمليات 
وابلرغم من أمهية دور أستاذ الرتبية الرايضية يف عمليات التعليم والتعلم إال أن دور املدرس مشروطا 

تعليمها ، هلا مكانة هامة يف  ومرتبطا بدور التلميذ ، فقيادة الدروس وإدارة النشاطات واختيارها وطريقة
سياق الواجب الرتبوي لألستاذ  إذ أن املفاهيم واالجتاهات اليت جيب أن حتكم العمل مع التالميذ جيب 

 أن تتحدد مبساعدته على بذل اجلهد حنو التكيف كأهداف حتقيق الغاايت املنشودة .
فإن أستاذ الرتبية البدنية والرايضية يعد من أبرز وبسبب العالقة احلميمة بني التالميذ وأستاذ الرتبية البدنية 

أعضاء هيئة التدريس ابجملتمع املدرسي أتثريا يف تشكيل األخالق والقيم الرفيعة لدى التالميذ . ويف ظل 
هذه املعطيات ال يتوقف دور األستاذ على تقدمي ألوان النشاط البدين والرايضي املختلف بل يتعدى 

إىل املؤامنة بني ميول تالميذه وإمكانيات املدرس ، وقدراته الشخصية يف تقدمي ذلك بكثري ، فهو يعمد 
واجبات تربوية يف إطار بدين رايضي يستهدف النمو والتكيف ، حيث تتصف هذه الواجبات بقدرهتا 
على تنشيط النمو وتعجيل مراحله عندما يسمح األمر بذلك ، ومتابعة برامج الرتبية الرايضية املدرسية 

املهارات احلركية ، العالقات االجتماعية ،أنشطة الفراغ، القوام املعتدل،والصحة العضوية  من
 والنفسية،واملعارف الصحية ، واالجتاهات اإلجيابية .

( أن أستـاذ الرتبيـة البدنيـة والرايضيـة  DOLNRAيقول ارنولـد ) الشخصيـة القياديـة للمدرس : -
سنه ، و  ختصصـه اجلذاب ، كما يعتبـر الوحيـد من بني هيئـة التدريـس الذي  يعترب قائداً حلـد كبيــر حبكم

يتعامل مع البعـد الغريزي للطفل وهو اللعب ، كمـا زادت وسائل اإلعالم من فرض شخصيـة األستاذ  
( أن دور معلم الرتبيـة البدنيـة و الرايضيـة  IAMSWILLكقائـد يف أايمنـا هذه و يعتقد ويليامز )

 ال جدا وذلك إجيابيا أو سلبيا ، ابلنظر إىل أن الطفل يطبق ما يتعلمه من أسرتـه و مدرستـه وجمتمعه فعـ
 :طرق التعلم يف الرتبية البدنية والرايضية 

 هناك ثالث طرق رئيسية يف تعلم املهارات احلركية يف الرتبية البدنية والرايضية 
تعتمد هذه الطريقة على تقسيم املهارة احلركية إىل أجزاء ومراحل ، الطريقة اجلزئية :  

حبيث يكون لكل جزء هدف واضح وحمدد ، ويتم تعلم كل جزء لوحده ، وهذه الطريقة تستعمل خاصة 
يف احلركات الصعبة واملعقدة ، وتناسب املهارات اليت ميكن تقسيمها إىل أجزاء صغرية ويعلم كل جزء 

، وبعد إتقان التلميذ هلذا اجلزء ينتقل إىل اجلزء الذي يليه ، وهكذا حىت يتم تعليمه منفصل على األخر 
 جلميع أجزاء احلركة األساسية ، مث بعد ذلك يقوم التلميذ أبداء املهارة احلركية كوحدة واحدة 

قان وهناك الكثري ممن يفضل استعمال الطريقة اجلزئية معتمدين يف ذلك على املبدأ القائل ابن إلت
الكل ، ينبغي إتقان األجزاء ، فتعلم األجزاء يسهل نسبيا من تعلم احلركة ككل .وعند تقسيمها إىل 

 أجزاء ينبغي االعتماد علي نقطتني أساسيتني :
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البدء يف تعلم اجلزء الرئيسي واملهم من احلركة ، مث األجزاء األقل أمهية ، أي بعد تعلم اجلزء األول  -
 وايل يف األمهية .، يبدأ تعلم اجلزء امل

البدء يف تعلم األجزاء على حسب تسلسلها احلركي ، وابلتايل جيب على املدرس أن يعرف بدقة  -
 وبكفاءة عاليتني كيف يقسم احلركة ، وكيف يرتب أجزائها . قبل البداية يف تعليمها 

ار السن، وتستخدم هذه الطريقة مع املهارات الصعبة والطويلة واملعقدة مع املتعلمون صغ 
وتتطلب وقتا كافيا لتجزئة املهارة احلركية ، وتعلم تلك األجزاء ، مث املهارة ككل ، كما تتطلب وسائل 

اإليضاح املناسبة ، ومن عيوهبا عدم مالءمتها للحركات السهلة ، وفقدان االرتباط بني أجزائها ، مما يؤثر 
 سلبا على إتقان وتثبيت املهارة احلركية .

تعتمد هذه الطريقة على تعلم املهارة احلركية كوحدة واحدة دون تقسيمها الكلية :الطريقة  
وجتزئتها إىل أجزاء أو وحدات صغرية ، وتتميز بشرح املهارة احلركية ككل نظراي وبطريقة مبسطة وأداء 

 ملمارسة .منوذج حركي متكامل للمهارة ، مث يبدأ تعليمها ، وعلى املعلم القيام إبصالح األخطاء أثناء ا
فهي تساعد التلميذ على إدراك العالقة بني عناصر املهارة احلركية واملكوانت اليت تشكل املهارة   

، مما يسهم يف  سرعة تعلمها وإتقاهنا ، وتعمل على خلق أسس التذكر احلركي للمهارة ، الن التلميذ 
 يقوم ابسرتجاع املهارة كوحدة واحدة 
املهارات احلركية السهلة والبسيطة والقصرية اليت يصعب جتزئتها  وتستخدم هذه الطريقة يف تعلم

وتتناسب مع إمكانيات التالميذ املهارية والعقلية  ، حىت تكون األخطاء املرتكبة قليلة ، والتعلم ابلطريقة 
 الكلية ميكننا من ربح وقت وجهد كبريين .

ية املركبة اليت تتميز ابلصعوبة يف من عيوب هذه الطريقة ، يصعب استخدامها مع املهارات احلرك 
األداء ، فقد يصعب على التلميذ الرتكيز ومتابعة كل أجزاء املهارة احلركية ومعرفة تفاصيلها ، إذ يف اغلب 

  األحيان يكون تركيز التلميذ على جزء صعب دون غريه من األجزاء األخرى املكونة للمهارة احلركية .
تعتمد هذه الطريقة على اجلمع بني الطريقتني السابقتني ، تلطة ( : الطريقة الكلية اجلزئية ) املخ

وفيها يبدأ املعلم بتعليم املهارة احلركية ككل يف البداية وبصورة مبسطة وسهلة ، وبعد أدائها ينتقل املعلم 
ها إىل األجزاء الصعبة مع ربطها ابلكل ، مث بعد ذلك تؤدى املهارة احلركية ككل ويتم تعليمها وتثبيت

وإتقاهنا ، وفيها يستفاد من مزااي كل منهما ، والتغلب على  عيوب كل طريقة منهما ، والتعلم هبذه 
 الطريقة يعطي وُيقق نتائج أفضل ، ولتطبيق هذه الطريقة جيب مراعاة مايلي : 

 تعليم املهارة احلركية ككل بصورة مبسطة يف أول األمر . -
 ة ، مع ربطها ابألداء الكلي للمهارة احلركية تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصل -
 مراعاة جتزئة املهارة احلركية إىل أجزاء متكاملة ومرتابطة . -

 وجيمع معظم املربني على أن هذه الطريقة من أحسن وأفضل الطرق يف التعلم احلركي 
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 ختطيط درس الرتبية البدنية والرايضية:
 العناصر األساسية يف ختطيط الدرس. -
 حتضري احلصة التعليمية . -
 صياغة األهداف اإلجرائية للدرس الرتبية البدنية والرايضية. -
 املراحل الرئيسية يف  حتضري احلصة التعليمية.  -
 تنفيذ الدرس . -
 الدفرت اليومي لألستاذ . -
 مناذج لبعض حمتوايت احلصص التعليمية . -
 توصيات بيداغوجية.  -

 : االنشطة الرايضية املكيفة -
 الرايضي النشاط مفهوم -

 الوجدانية: النواحي من ومتكاملة متزنة تربية النشء تربية على يعمل تربوي نشاط هو الرايضي النشاط
 متخصصة قيادة إشراف حتت متعددة رايضية وجماالت برامج طريق عن والعقلية، والبدنية واالجتماعية

 مراحل يف البدنية للرتبية العامة األهداف حتقيق يف يساهم مبا الرايضي النشاط أهداف حتقيق على تعمل
 العام التعليم

 أقسام األنشطة الرايضية -
 هناك عمرية فئة ولكل ممارستها، ميكن اليت والتمارين البدنية األنشطة من ومتجددة واسعة جمموعة هناك -

 تالئم اليت البدنية واألنشطة التمارين أنواع بعض يلي وفيما ابنتظام، ممارسته ينصح مناسب بدين نشاط
 :عمرية فئة كل

 األطفال -
 على إجيابية وآاثر فوائد من له ملا البدين النشاط ممارسة على أطفاهلم تشجيع للوالدين ابلنسبة املهم من -

 اخلطوات إبتباع ودلك املستقبل يف أو احلاضر الوقت يف االجتماعية، و والنفسية البدنية أبنائهم صحة
 التالية

 .السيارة ركوب من بدال قصرية ملسافات ابملشي شاركوهم -  -
 نشاطهم أوج يف يكونون حيث مبكر وقت يف البدنية األنشطة ممارسة على االعتياد على ساعدوهم - 

 .وحيويتهم
 من - أكثر يكن مل إن - معني لنوع ميالً  لديهم أن تكتشفون فقد هبا، يقومون اليت األنشطة نّوعوا - 
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 .البدنية األنشطة
 .خارجها أو املدرسة يف تنظيمها يتم اليت الرايضية األنشطة يف املشاركة على شجعوهم - 

  .التمارين ممارسة قبل اإلمحاء عملية على الرتكيز -  -
 وحيويتهم، نشاطهم قمة يف أهنم حيث األطفال؛ تالئم اليت واألنشطة التمارين من واسعة جمموعة وهناك -

 :الفئة هذه تالئم اليت األنشطة ومن
 .الركض املشي، -1
 .اهلوائية الدراجة ركوب -2
 .السباحة -3
 .الرقص -4
 القفز -5
 .األصدقاء مع اللعب -6
 .اجلمباز -7

 والشباب املراهقون
 :يلي ما ذلك لتحقيق ممارستها ميكنك اليت األنشطة ومن -

 .والركض املشي -
 .اهلوائية الدراجة ركوب -2
 .الطائرة وكرة السلة وكرة القدم كرة -3
 .السباحة -4
  .الرقص واجلمباز -5

 احلاالت ابستثناء فيه يرغب نشاط أو مترين أي ممارسة من الشباب مينع ما هناك ليس العمر هذا مثل يف -
 .معينة متارين ممارسته دون ُيول ما، عائق أو مرض من فيها يعاين اليت

 النساء احلوامل -
 هبا متر اليت اجلسدية التغيريات إىل فباإلضافة وأصعبها، املرأة هبا متر اليت الفرتات أسعد من احلمل فرتة تعد -

 التغيريات، هذه مع والتأقلم التقلبات تلك أثر من وللتخفيف ،..كبرية نفسية تقلبات عليها تطرأ احلامل،
 مع جيدة ونفسية جسدية بصحة احلامل املرأة لتبقي مالئمة بدنية أنشطة ممارسة من أفضل هناك ليس

 :األمور بعض االعتبار بعني االخد
 أو لك مناسبة غري التمارين أنواع بعض تكون فقد ابلتمارين، البدء قبل طبيبك استشريي -  -1

 .لطفلك
 التعب أو األمل لك يسبب ال سهل مبستوى ابدأي طبيبك، موافقة على حتصلي أن بعد -  -2
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 .احلمل قبل البدنية األنشطة ممارسي من تكوين مل إذا خصوصا الشديد،
 عليك النفس، يف قصور أو شديد بتعب شعرت وإذا النشاط، زايدة يف التدرج ذلك بعد ميكنك -  -3

 .النشاط حدة من التخفيف
 معه تشعرين ال شكل على نفسه، الوقت يف واملمتعة لك املناسبة األنشطة اختيار على احرصي -  -4
  .ابمللل

 .املشي -   1 -
 .السباحة -2- 
 .واالسرتخاء صحيح بشكل التنفس تعزيز على تعمل حيث اليوغا، -3-
 . .الطبيعي ابلتنفس االستمرار على احملافظة مع العضلي، الشد متارين -4 -
 .ابحلوامل اخلاصة التمارين صفوف يف املشاركة -5 -

 كبار السن -
 التمارين ومبمارسة النفس، على االعتماد على قدرهتم فقدان السن كبار منها يعاين اليت املشاكل أهم من -

 حياهتم متطلبات تلبية السن كبار يستطيع البدنية، اللياقة من مناسبة درجة على واحلصول ابنتظام
 .أحد ملساعدة احلاجة دون اليومية
 قواهم لرتاجع نظرا السن، هذا يف لألفراد مالئمة غري الرايضية التمارين أبن السائد لالعتقاد وخالفا

 وأن.. بعد يفت مل الوقت أن ثبت فقد التمارين، ممارسة أثناء لإلصابة تعرضهم إمكانية وزايدة اجلسدية،
 الرايضية، التمارين مبمارسة للبدء دائما الوقت من متسع هناك

 :يلي ما مراعاة جيب حيث العمرية، الفئة هلذه مالئم إطار ضمن ولكن -
 .جديد بدين نشاط أبي البدء قبل الطبيب زايرة  -
 .ابلتمرين البدء قبل جيد بشكل اإلمحاء ضرورة  -
  .اخنفاضه أو النبض كزايدة مفاجئة حاالت حتدث ال حىت وذلك دوراي، النبض مراقبة  -
 .اآلمنة واملعدات املالبس اختيار  -
 .متقاربة قليلة جرعات شكل على املاء، من الكثري شرب  -
 .اليوم منتصف يف وخصوصا احلار، اجلو يف التمارين ممارسة عدم  -
 .الطعام تناول بعد مباشرة التمارين ممارسة عدم  -

 :السن كبار تالئم اليت البدنية األنشطة بعض يلي وفيما -
 .املشي -1
 .السباحة -2
 أكثر ويقويها العضالت كتلة من يزيد التمرين من النوع هذا أن ثبت حيث اخلفيفة، األوزان رفع -3
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 .أضعاف بثالثة
 .اهلوائيةركوب الدراجة  -4
 الركض البطيء  -5

 .السن كبار عادة منه يعاين الذي اإلمساك ملقاومة البطن جدار عضالت تقوية6 -
 :املكيف الرايضي البدين النشاط مفهوم  -

يواجه مشكلة تعدد املفاهيم اليت تداوهلا  النشاط البدين الرايضي املكيف إن الباحث يف جمال 
املختصون والعاملون يف امليدان  واستخدامهم املصطلح الواحد مبعان خمتلفة  فقد استخدم بعض 

الباحثون مصطلحات النشاط احلركي املكيف أو النشاط احلركي املعدل أو الرتبية الرايضية املعدلة أو 
الرايضية اخلاصة، يف حني استخدم البعض األخر مصطلحات األنشطة الرتبية الرايضية املكيفة  أو الرتبية 

الرايضية العالجية أو أنشطة إعادة التكييف، فبالرغم من اختالف التسميات من الناحية الشكلية يبقى 
اجلوهر واحدا، أي أهنا أنشطة رايضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا معاقني 

 ني أو مضطربني نفسيا وانفعالينا راسيا أو موهوبمتأخرين د

 التعار يف ما يلي: ذكر من هذهن

يعين الرايضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها  لتالئم  تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات : -
حدود حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدهتا  ويتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص  غري القادرين ويف 

 قدراهتم 
نعين به كل احلركات والتمرينات وكل الرايضات اليت يتم ممارستها من طرف  (: storتعريف  ستور) -

أشخاص حمدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية  النفسية  العقلية  وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   
 من بعض الوظائف اجلسمية الكربى.

هي  ة والرتبية البدنية والرتويح والرقص والرتبية الرايضية اخلاصة:تعريف الرابطة األمريكية للصح -
للنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرايضية واألنشطة اإليقاعية لتناسب ميول وقدرات  الربامج املتنوعة

وحدود األطفال الذين لديهم نقص يف القدرات أو االستطالعات ، ليشرتكوا بنجاح وأمان يف أنشطة 
 لعامة للرتبية .الربامج ا

هي تلك الربامج املتنوعة من النشاطات اإلمنائية واأللعاب اليت تنسجم وميول  حممد عبد احلليم البواليز: -
  وقدرات الطفل املعاق والقيود اليت تفرضها عليه اإلعاقة .

ومن خالل هذا العرض ملختلف التعاريف فاملقصود ابلنشاط الرايضي املكيف هو إحداث تعديل يف  
األنشطة الرايضية املربجمة لتتماشى  مع الغاايت اليت وجدت ألجلها   ، فمثال يف الرايضات التنافسية 
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ما يف حالة األمراض ،أهو تكييف األنشطة الرايضية حسب الفئة وتدريبها للوصول إىل املستوايت العالية 
املزمنة كالربو والسكري فهو تكييف األنشطة الرايضية لتساعد على التقليل من هذه األمراض ، وابلنسبة 

حلاالت اإلصاابت الرايضية فان الالعب الذي يتعرض لإلصابة ُيتاج إىل برانمج حركي أتهيلي خاص 
اقني جعلها تتماشى مع حالة ودرجة حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرايضية للمع

لنشاط البدين الرايضي املكيف يف هذه الدراسة هو جمموع األنشطة اب ونوع اإلعاقة ، وابلتايل فاملقصود
الرايضية املختلفة واملتعددة واليت تشمل التمارين واأللعاب الرايضية اليت مي تعديلها وتكييفها مع حاالت 

 تماشى مع قدراهتا البدنية واالجتماعية والعقلية .اإلعاقة ونوعها وشدهتا  حبيث ت

 . التطور التارخيي للنشاط البدين الرايضي املكيف:-2

تعترب الرتبية  والرايضية يف العصر احلديث كأحد املتطلبات العصرية ابلنسبة لكل شرائح اجملتمع  
 وهلا مكانة وموقع معترب يف قيم واهتمامات الشباب خاصة .

يف بعث فكرة ممارسة النشاط البدين الرايضي من طرف املعوقني إىل الطبيب ويعود الفضل  
( وهو طبيب يف مستشفى ) استول LEDWIG GEUTTMANاإلجنليزي لدويج جومتان ) 

 مانديفل( ابجنلرتا .

وبدأت هذه النشاطات يف الظهور عن طريق املعاقني حركيا   وقد اندى هذا الطبيب ابالستعانة 
ضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقني واملصابني ابلشلل يف األطراف السفلية ابلنشاطات الراي

(PARAPLIGIQUE) ذه النشاطات كعامل رئيسي إلعادة التأهيل البدين والنفسي واعترب ه
ألهنا تسمح للفرد املعوق إلعادة الثقة ابلنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أول 

معوق وكانوا من املشلولني الذين تعرضوا حلادث طارائ  18مدينة استول مانديفل شارك فيها  دورة يف
ثناء حياهتم وضحااي احلرب العاملية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور لوديج 

سية يف ملعب جومتان هذه الرايضة ببعض الكلمات اليت كتبها يف أول رسالة وعلقها يف القاعة الرئي
استول مانديفل يف اجنلرتا واليت الزالت حلد اآلن وجاء فيها " إن هدف ألعاب استول مانديفل هو تنظيم 

املعوقني من رجال ونساء يف مجيع أحناء العامل يف حركة رايضية عاملية وان سيادة الروح الرايضية العاملية 
هناك اجل خدمة وأعظم عون ميكن تدميه سوف تزجي األمل والعطاء واإلهلام للمعوقني ومل يكن 

 للمعاقني أكثر من مساعدهتم من خالل اجملال الرايضي لتحقيق التفاهم والصداقة     بني األمم ".
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وبدأت املنافسة عن طريق األلعاب يف املراكز ) املستشفى ( مث تطورت إىل منافسة بني املراكز مث 
شاطات البدنية والرايضية املكيفة صنفت املنافسة حسب بعدها أنشأت بطولة املعوقني وعند توسيع الن

 نوع اإلعاقة احلركية  

بداية الستينيات النشاط الرايضي بوجه عام عرف تطورا كبريا ة ومعتربا وكذا كان النشاط ويف 
نفس املسار ونفس االجتاه حيث أدجمت يف النشاطات يف املشاريع الرتبوية البدين والرايضي املكيف 

والبيداغوجية يف مدارس خاصة وكان ظهور النشاطات الرايضية املكيفة لإلعاقات العقلية أتخر نوعا ما 
يف  1968ابلنسبة لإلعاقات احلركية وهذه العشرية عرفت تنظيم أويل لأللعاب خاصة يف 

جويلية وعرفت مشاركة ألف رايضي مثلوا كل  20و 19تحدة األمريكية( ما بني شيكاغو)الوالايت امل
-72- 1970من الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا مث تلتهـا عدة دورات أخـرى لسنـة 

...اخل، وقـد عرفـت هذه الدورات تزايد مستمر  يف عدد الرايضيني املشاركني وابلتايل توسيع هذه 75
لرايضية يف أوساط املعوقني ملختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخرية يف هذا القرن النشاطات ا

تطورا كبريا يف مجيع اجملاالت وهناك اكتشاف عام للجسم وأمهيته يف التكيف وإعادة التكيف مع العامل 
معرفية او انفعالية  وقيمته االتصالية ودوره الوسيطي يف ختصيص وامتالك املعلومات املختلفة مهما كانت

و كان لغزو الرايضة من خالل املالعب واإلعالم واالشهارات اليت تظهر األجسام األنيقة العضلية وكل 
األفكار املتعلقة الرايضة جعلت األفراد ومنهم املعاقني يعتقدون ابألمهية البالغة للنشاط الرايضي على 

  ين النفسي واالجتماعي لألفراد املمارسني له .املستوى العالجي ويلعب دورا كبريا يف النمو البد

 النشاط البدين والرايضي املكيف يف اجلزائر : -3

ومت  1979فيفري  19أتسيس الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني وذوي العاهات يف مت 
ت وعرفت هذه الفيدرالية عدة صعواب 1981اعتمادها رمسيا بعد ثالثة سنوات من أتسيسها يف فيفري 

بعد أتسيسها خاصة  يف اجلانب املايل وكذا من انعدام اإلطارات املتخصصة يف هذا النوع من الرايضة 
( يف تقصرين وكذلك يف مدرسة املكفوفني يف  CHUوكانت التجارب األوىل لنشاط الفيدرالية يف ) 

وهذا  ( يف بومساعيل ومت يف نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنيةCMPPالعاشور وكذلك يف )
انضمت االحتادية اجلزائرية لرايضة املعوقني لالحتادية الدولية  1981إبمكانيات حمدودة جدا   ويف سنة 

(ISMGF ( وكذلك للفيدرالية الدولية للمكفوفني كليا وجزئيا )IBSA  ويف سنة )مت تنظيم  1983
وطنية أخرى يف  ( سبتمرب حيث تبعتها عدة ألعاب 30اىل 24األلعاب الوطنية يف وهران ) من 
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يف مصر  1991السنوات اليت تلتها يف خمتلف أحناء الوطن .وشاركت اجلزائر يف أول ألعاب افريقية سنة 
. 

يف برشلونة بفوجني              1992وكانت أول مشاركة للجزائر يف األلعاب االوملبية اخلاصة ابملعوقني سنة 
ن لظهور عدائني ذوي املستوى العاملي دفعا قواي لرايضة أو فريقني ميثالن ألعاب القوى وكرة املرمى وكا

رايضي هلم  2000رابطة والئية متثل خمتلف اجلمعيات تظم أكثر من  36املعوقني يف بالدان وهناك 
 ( سنة . 35- 16إجازات وترتاوح أعمارهم بني ) 

اختصاصات رايضية مكيفة من طرف املعوقني كل حسب نوع إعاقته  10ومتارس حوايل 
 ودرجتها وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة :

 * املعوقني املكفوفني                   املعوقني احلركيني                        املعوقني الذهنيني

 ألعاب القوى  -ألعاب القوى                          -ألعاب القوى                       -

 كرة القدم بالعبني   -كرة السلة فوق الكراسي املتحركة    -كرة املرمى                          -

 السباحة -رفع األثقال                             -السباحة                            -

 تنس الطاولة -                              السباحة    -اجليدو                            -

 كرة الطائرة  -تنس الطاولة                              -التندام ) االستعراضي (          -

وقد سطرت الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني وذوي العاهات عدة أهداف متكاملة يف بينها وعلى 
لرايضية املكيفة املوجهة لكل أنواع اإلعاقات ابختالفها ويتم حتقيق رأسها تطوير النشاطات البدنية و ا

 هذا اهلدف عن طريق :

 العمل التحسيسي واإلعالم املوجه -

 للسلطات العمومية  -

 ملختلف الشرائح الشعبية ويف كل أحناء الوطن وخاصة منهم األشخاص املعوقني  -

) ميدان النشاط البدين والرايضي املكيف (  العمل على تكوين إطارات متخصصة يف هذا امليدان -
 وهذا ابلتعاون مع خمتلف املعاهد الوطنية والوزارات .
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 والفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية وعاملية منها :

 ( I.C.Cاللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العاملي للرايضات املكيفة )  -

 (  IPCولية للتنظيم العاملي لرايضة املعوقني ذهنيا )اللجنة الد -

 ( INAS-FMHاجلمعية الدولية لرايضة املتخلفني واملعوقني ذهنيا )  -

 ( ISMWالفيدرالية الدولية لرايضات الكراسي املتحركة )  -

 ( IWPFالفيدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي املتحركة )  -

 ( CP - ISRAات اخلاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية خمية ) اجلمعية الدولية للرايض -

 وفيها من الفيدراليات واجلمعيات واللجان الدولية العاملية .

وقد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب على املستوى العاملي وعلى رأسها األلعاب االوملبية 
وظهور قوي للرايضيني املعوقني اجلزائريني  يف اطلنطا جناحا كبريا 1996يف برشلونة وسنة  1992سنة 

( مرت  400-200-100وخاصة يف اختصاص ألعاب القوى ومنهم عالق حممد يف اختصاص ) 
) معوق بصري ( ويف نفس االختصاصات وبالل فوزي يف  B3وكذلك بوجليطية يوسف يف صنف 

 ( مرت 1500و 800مرت و 5000اختصاص) 

 املكيفأسس النشاط البدين الرايضي -4

إن أهداف النشاط البدين الرايضي للمعاقني ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرايضي 
من حيث حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ، حيث أوضحت الدراسات إن 

 ، يرمي بقفز احتياجات الفرد املعاق ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ، فهو كذلك يريد أن يسبح 

يشري اانرينو وآخرون "إن كل ما ُيتويه الربانمج العادي مالئم للفرد املعاق ، ولكن جيب وضع حدود    
 معينة ملستوايت املمارسة واملشاركة يف الربانمج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد املعاق

ألعاب وأنشطة رايضية يرتكز النشاط البدين الرايضي للمعاقني على وضع برانمج خاص يتكون من 
وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود املعاقني الذين ال يستطيعون املشاركة يف 

برانمج النشاط البدين الرايضي العام ، وقد تربمج مثل هذه الربامج يف املستشفيات أو ي املراكز اخلاصة 
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قدرة ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على  ابملعاقني ، ويكون اهلدف األمسى هلا هو تنمية أقصى
 نفسه ، ابإلضافة إىل االندماج يف األنشطة الرايضية املختلفة .

 ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدين الرايضي املكيف ما يلي : 

 العمل على حتقيق األهداف العامة للنشاط البدين الرايضي    -
 إاتحة الفرصة جلميع األفراد للتمتع ابلنشاط البدين وتنمية املهارات احلركية األساسية والقدرات البدنية  -
 إن يهدف الربانمج إىل التقدم احلركي للمعاق والتأهيل والعالج  -
 أن ينفذ الربانمج يف املدارس اخلاصة أو يف املستشفيات واملؤسسات العالجية  -
من التعرف على قدراته و إمكانياته ، وحدود إعاقته حىت يستطيع تنمية أن ميكن الربانمج املعاق  -

 القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات 
أن ميكن الربانمج املعاق من تنمية الثقة ابلنفس واحرتام الذات وإحساسه ابلقبول من اجملتمع الذي  -

 رايضية املكيفة .  يعيش فيه ، وذلك من خالل املمارسة الرايضية لألنشطة ال
 وبشكل عام ميكن تكييف األنشطة البدنية والرايضية للمعاقني من خالل الطرق التالية :

تغيري قواعد األلعاب ) التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة امللعب ، تعديل ارتفاع الشبكة                -
 لتهديف أو هدف السلة ، تصغري أو تكبري أداة اللعب ، زايدة مساحة ا

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين اىل حد ما  -
 احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -
 االستعانة ابلشريك من األسوايء أو جمموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق واحلبال ... -
 املستمر واخلروج يف حالة التعب  إاتحة الفرصة ملشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماع ابلتغيري -
  تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد . -

 . تصنيفات النشاط البدين الرايضي املكيف :5

لقد تعددت األنشطة الرايضية وتنوعت أشكاهلا فمنها الرتبوية و التنافسية ، ومنها العالجية والرتوُيية  
 واجلماعية .أو الفردية 

 على أية حال فإننا سنتعرض إىل أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثني إىل :

هو نشاط يقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغرض حتقيق السعادة .النشاط الرايضي الرتوحيي : 5-1
وهي  مسات الشخصية اليت يشعر هبا قبل أثناء  أو بعد املمارسة وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية ، 

 يف حاجة كبرية إىل تنميتها وتعزيزها للمعاقني .
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يعترب الرتويح الرايضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح ملا يتميز به من أمهية كربى يف املتعة   
الشاملة للفرد ، ابإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية 

  واالجتماعية

إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول               
إىل املستوايت العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك 

عية ابإلضافة إىل حتسني عمل  النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتما
 كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب 

يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرايضي خيدم عدة وظائف انفعة   إذ أن النشاط العضلي   
االبتكار واإلحساس احلر مينح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس   واخللق و 

ابلثقة والقدرة على اإلجناز ومتد األغلبية ابلرتويح اهلادف بدنيا وعقليا.... والغرض األساسي هو تعزيز 
 وظائف اجلسم من اجل لياقة مقبولة وشعور ابلسعادة والرفاهية 

س املعاق كما أكد "مروان ع اجمليد " أن النشاط البدين الرايضي الرتوُيي يشكل جانبا هاما يف نف 
اذ ميكنه من اسرتجاع العناصر الواقعية للذات والصرب   الرغبة يف اكتساب اخلربة   التمتع ابحلياة ويساهم 

بدور اجيايب كبري يف إعادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على احلياة الرتيبة واململة ما بعد اإلصابة   
نفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة لدى الطفل وهتدف الرايضة الرتوُيية إىل غرس االعتماد على ال

املعوق  وابلتايل تدعيم اجلانب النفسي والعصيب إلخراج املعوق من عزلته اليت فرضها على نفسه يف 
 اجملتمع 

 وميكن تقسيم الرتويح الرايضي كما يلي : 

، وألعاب الكرات  هي عبارة عن جمموعة متعددة من األلعاب اجلرياأللعاب الصغرية الرتوحيية :  -أ
الصغرية وألعاب الرشاقة ، وما إىل غري ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور واملرح والتنافس مع 

 مرونة قواعدها وقلة أدواهتا وسهولة ممارستها .
وهي األنشطة احلركية اليت متارس ابستخدام الكرة وميكن تقسيمها طبقا األلعاب الرايضية الكبرية :  -ب

نظر خمتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو مجاعية ، أو ابلنسبة ملوسم اللعبة ألعاب شتوية أو صيفية لوجهات 
 أو متارس طوال العام .
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وهي أنشطة تروُيية متارس يف املاء مثل السباحة ، كرة املاء ، أو التجديف، الرايضات املائية :  -ج
 ن أحب ألوان الرتويح خاصة يف بالدان .اليخوت والزوارق ، وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة م

 . النشاط الرايضي العالجي : 5-2

عرفت اجلمعية األهلية للرتويح العالجي ، أبنه خدمة خاصة داخل اجملال الواسع للخدمات  
الرتوُيية  اليت تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي 

طلوب يف السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية وله قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها إلحداث أتثري م
 األطباء 

فالنشاط الرايضي من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية واملعاقني  على التخلص من 
سعادة وتعاوان ، االنقباضات النفسية ، وابلتايل استعادة الثقة ابلنفس وتقبل اآلخرين له ، وجيعلهم أكثر 

ويسهم مبساعدة الوسائل العالجية األخرى على حتقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجية اليت تستعمل 
 يف عالج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل .

 كما أصبح النشاط الرايضي ميارس يف معظم املستشفيات واملصحات العمومية واخلاصة ويف مراكز 
إعادة التأهيل واملراكز الطبية البيداغوجية وخاصة يف الدول املتقدمة ،ويراعى يف ذلك نوع النشاط 

الرايضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكتساب الشخص 
 املعوق حتكم يف احلركة  واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة . 

هي ،  ويسمى أيضا ابلرايضة النخبة أو رايضة املستوايت العاليةفسي : . النشاط الرايضي التنا5-3
املرتبطة ابللياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبرية نسبيا ، هدفه األساسي االرتقاء  النشاطات الرايضية

 مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسرتجاع أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت املختلفة للجسم 

 : نشاط البدين الرايضي املكيف الأمهية . 6

، أبن  1978قررت اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية والرتويح يف اجتماعها السنوي عام 
حقوق اإلنسان تشمل حقه يف الرتويح الذي يتضمن الرايضة إىل جانب األنشطة الرتوُيية األخرى، ومع 

احلق اخلواص، مرور الوقت بدأت اجملتمعات املختلفة يف عدة قارات خمتلفة تعمل على أن يشمل هذا 
وقد اجتمع العلماء على خمتلف ختصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع أبن األنشطة الرايضية 
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والرتوُيية هامة عموما وللخواص ابلذات وذلك ألمهية هذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، تربواي، 
 اقتصاداي وسياسيا .

البيولوجي للجسم البشري ُيتم ضرورة احلركة حيث امجع علماء إن البناء األمهية البيولوجية :. 6-1
البيولوجيا املتخصصني يف دراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسالمة األداء اليومي املطلوب 

من الشخص العادي، أو الشخص اخلاص، برغم اختالف املشكالت اليت قد يعاين منها اخلواص 
 عقلية فان أمهيته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على احلركة.ألسباب عضوية واجتماعية و 

يؤثر التدريب وخاصة املنظم على الرتكيب اجلسمي، حيث تزداد حنافة اجلسم وثقل مسنته دون 
تغريات تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه أتثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على         

رت النتائج تغريات واضحة يف الرتكيب اجلسمي، حيث تزداد منو األنسجة النشطة مراهقة وأظه 34
 وحنافة كتلة اجلسم  يف مقابل تناقص يف منو األنسجة الذهنية.

إن جمال اإلعاقة ميكن للنشاط الرايضي  أن يشجع على تنمية العالقة األمهية االجتماعية :. 6-2
واالنغالق    )أو االنطواء( على الذات، ويستطيع أن ُيقق  االجتماعية بني األفراد وخيفف من العزلة

انسجاما وتوافقا بني األفراد، فاجللوس مجاعة يف مركز أو ملعب  أو يف اندي أو مع أفراد األسرة وتبادل 
 اآلراء واألحاديث من شأنه أن يقوي العالقات اجليدة بني األفراد .

ا يف البلدان األوربية االشرتاكية حيث دعت احلاجة وجيعلها أكثر إخوة ومتاسكا، ويبدوا هذا جلي
املاسة إىل الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث املساواة املرجوة واملرتبطة بظروف 

 العمل الصناعي. 

يف كتاابته عن الرتويح يف جمتمع القرن التاسع عشر أبوراب أن ممارسة  Veblenفقد بني قبلن 
 عن انتماءات الفرد الطبقية، أو مبثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا للطبقة الرايضة كانت تعرب

البورجوازية، إذ يتمتع أفرادها بقدر أوفر من الوقت احلر يستغرقونه يف اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة 
 وبذخا مسرفا متنافسون على أهنم أكثر هلوا وإسرافا 

جتماعية للرايضة و الرتويج فيما يلي : الروح الرايضية  وقد استعرض كوكيلي اجلوانب والقيم اال
التعاون تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعية، املتعة والبهجة، اكتساب املواطنة 

 الصاحلة، التعود على القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف االجتماعي 
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شاط الرايضي تكمن يف  مساعدة الشخص " حممد عوض بسيوين " أن أمهية  الن كما أكد 
املعوق على التكيف مع األفراد واجلماعات اليت يعيش فيها ، حيث أن هذه املمارسة تسمح له ابلتكيف 

"من أن املمارسة الرايضية تنمي يف الشخص  واالتصال ابجملتمع. وهو ما أكده كذلك "عبد اجمليد مروان
، فضال عن شعوره ابللذة والسرور ....، كما أن للبيئة واجملتمع  املعوق الثقة ابلنفس والتعاون والشجاعة

 واألصدقاء األثر الكبري على نفسية الفرد املعاق .

بدأ االهتمام ابلدراسات النفسية منذ وقت قصري، ومع ذلك حقق علم النفس األمهية النفسية :. 6-3
الدراسات النفسية على التأثري البيولوجي يف جناحا كبريا يف فهم السلوك اإلنساين، وكان التأكيد يف بداية 

السلوك وكان االتفاق حينذاك  أن هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد، واختار هؤالء لفظ الغريزة 
على أهنا الدافع األساسي للسلوك البشري، وقد أثبتت التجارب اليت أجريت بعد استخدام كلمة الغريزة 

قابل للتغري، حتت ظروف معينة إذ أن هناك أطفاال ال يلعبون يف  يف تفسري السلوك أن هذا األخري
حاالت معينة عند مرضهم عضواي أو عقليا، وقد اجته اجليل الثاين إىل استخدام الدوافع يف تفسري 

السلوك اإلنساين وفرقوا بني الدافع والغريزة ابن هناك دوافع مكتسبة على خالف الغرائز املوروثة، هلذا 
ول أن هناك مدرستني أساسيتني يف الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي )سيجموند ميكن أن نق

 فرويد (، وتقع أمهية هذه النظرية ابلنسبة للرايضة والرتويح أهنا تؤكد مبدئني هامني : 

 . السماح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب .1

حيث من الواضح أن األنشطة الرتوُيية تعطي فرصا هائلة . أمهية االتصاالت يف تطوير السلوك، 2
 لالتصاالت بني املشرتك والرائد، واملشرتك األخر .

 –التذوق  –الشم  –أما مدرسة اجلشطالت حيث تؤكد على أمهية احلواس اخلمس : اللمس 
طة الرتوُيية تساهم يف التنمية البشرية .وتربز أمهية الرتويح يف هذه النظرية يف أن األنش  النظر  السمع

مسامهة فعالة  يف اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا على أنه هناك أنشطة تروُيية مثل هواية الطبخ، فهناك 
احتمال لتقوية ما مسي التذوق والشم، لذلك فان اخلربة الرايضية والرتوُيية هامة عند تطبيق مبادئ 

 املدرسة احلبشطالتية .

، كاحلاجة إىل األمن والسالمة ، وإشباع  ساس إشباع احلاجات النفسيةأما نظرية ماسلو تقوم على أ
احلاجة إىل االنتماء وحتقيق الذات وإثباهتا، واملقصود إبثبات الذات أن يصل الشخص إىل مستوى عال 
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، ومما الشك فيه أن األنشطة الرتوُيية متثل جماال هاما ميكن  من الرضا النفسي والشعور ابألمن واالنتماء
 لشخص حتقيق ذاته من خالله ل

ال شك أن اإلنتاج يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل األمهية االقتصادية :. 6-4
، وان االهتمام  واستعداده النفسي والبدين، وهذا ال أييت إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية

يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها  ابلطبقة العاملة يف تروُيها وتكوينها تكوينا سليما قد
ساعة  55ساعة إىل  96وُيسن نوعيتها، لقد بني "فرانرد" يف هذا اجملال أن ختفيض ساعات العمل من 

 يف األسبوع. % 15يف األسبوع قد يرفع اإلنتاج مبقدار  

فالرتويح إذا نتاج االقتصادي املعاصر، يرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تبدو أمهيته االقتصادية يف 
حياة اجملتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أمهية الرتويح نتجت من ظروف العمل نفسه، أي من آاثره 

يزيل تلك اآلاثر السيئة على اإلنسان، كاالغرتاب والتعب واإلرهاق العصيب، مؤكدين على أن الرتويح 
 ويعوضها ابلراحة النفسية والتسلية 

ابلرغم من ان الرايضة والرتويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد امجع العلماء األمهية الرتبوية :. 6-5
 على ان هناك فوائد تربوية تعود على املشرتك، فمن بينها ما يلي : 

هناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خالل األنشطة  تعلم مهارات وسلوك جديدين : 
الرايضية على سبيل املثال مداعبة الكرة كنشاط تروُيي تكسب الشخص مهارة جديدة لغوية وحنوية، 

 ميكن استخدامها يف احملادثة واملكاتبة مستقبال .
وُيي يكون هلا اثر هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرايضي والرت  تقوية الذاكرة : 

فعال على الذاكرة، على سبيل املثال إذا اشرتك الشخص يف ألعاب متثيلية فان حفظ الدور يساعد كثريا 
املخ   »خمازن   «على تقوية الذاكرة حيث أن الكثري من املعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء جتد مكان يف

عند احلاجة إليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء يف املخ   »خمازهنا   «ويتم اسرتجاع املعلومة من 
 مسار احلياة العادية .

هناك معلومات حقيقية ُيتاج الشخص اىل التمكن منها، مثال املسافة  تعلم حقائق املعلومات : 
بني نقطتني أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربانمج الرتوُيي رحلة ابلطريق الصحراوي من القاهرة اىل 

 سكندرية فان املعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه هذه الرحلة .اإل
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ان اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرايضة والرتويح يساعد الشخص  اكتساب القيم : 
على اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن هذا النهر، وهنا 

 ياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية اكتساب لقيمة هذا النهر يف احل
يرى بعض املختصني يف الصحة العقلية، أن الرايضة الرتويح يكاد يكون األمهية العالجية : . 6-6

اجملال الوحيد الذي تتم فيه عملية "التوازن النفسي" حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا يف 
اويح : ) تلفزيون، موسيقى، سينمان رايضة، سياحة ( شريطة أال يكون اهلدف منها متضية وقت الرت 

 الفراغ، كل هذا من شأنه أن جيعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق واإلبداع .

ة ومن وقد تعيد األلعاب الرايضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي ختلصه من التوترات العصبي
العمل اآليل، وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤداين إىل احنرافات كثرية،  

كاإلفراط يف شرب الكحول والعنف، ويف هذه احلالة يكون اللجوء إىل ممارسة الرايضة و البيئة اخلضراء 
من هذه األمراض العصبية، ورمبا تكون خري واهلواء الطلق واحلمامات املعدنية وسيلة هامة للتخلص 

 وسيلة لعالج بعض االضطراابت العصبية 

 نظرايت املرتبطة ابلنشاط البدين الرايضي املكيف :. ال -7

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الرتويح بسبب تعدد العوامل املؤثرة عليه واملتأثرة به يف 
ن حتديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء يف التعاريف السابقة، خاصة احلياة االجتماعية املعقدة، إال انه ميك

وكارول  Gean Piagetوجان بياجيه  Seg Mund Freudتلك اليت قدمها سيجموند فرويد 
 هذه التعاريف انبعة من نظرايت خمتلفة نذكر منها : Karl Grosجروس 

النظرية أن األجسام النشيطة تقول هذه نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سينسر وشيلر (:. 7-1
الصحيحة، وخاصة لألطفال، ختتزن أثناء أدائها لوظائفها املختلفة بعض الطاقة العضلية والعصبية اليت 

 تتطلب التنفيس الذي ينجم عنه اللعب .

وتشري هذه النظرية إىل أن الكائنات البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة، ولكنها ال تستخدم  
د، وكنتيجة هلذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، ال يستخدمان يف تزويد كلها يف وقت واح

احتياجات معينة، ومع هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفرتات طويلة، وأثناء فرتات التعطيل هذه 
ترتاكم الطاقة يف مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وابلتايل ضغطها حىت يصل اىل درجة 

 تم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة املرتاكمة يتح
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ومن جهة اثنية ان اللعب خيلص الفرد من تعبه املرتاكم على جسده، ومن أتثراته العصبية املشحونة 
وموافقة مع البيئة  من ممارسة واجباته املهنية واالجتماعية، ويعترب وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساين النفسي

 اليت   يعيش فيها 

" الذي اندى هبذه النظرية ابن  Karl Grosيرى كارل جروس "نظرية اإلعداد للحياة :. 7-2
اللعب هو الدافع العام لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء يف حياة البالغني، وهبذا يكون قد نظر إىل اللعب 

الطفل يف لعبه يعد نفسه للحياة املستقبلية، فالبنت  على انه شيء له غاية كربى، حيث يقول   أن
عندما تلعب بدميتها تتدرب على األمومة، والولد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على الصيد كمظهر 

 للرجولة .

 وهنا جيب أن ننوه مبا قدمه كارل جروس خاصة يف العالقة بني األطفال يف جمتمعات ما قبل الصناعة 

"يعوض الرتويح للفرد ما مل يستطع حتقيقه   R . Mills ناعية يقول رايت ميلز  "أما يف اجملتمعات الص
يف جمال عمله، فهو جمال لتنمية مواهبه واإلبداعات الكامنة لديه منذ طفولته األوىل واليت يتوقف منوها 

علمية وجيد لسبب الظروف املهنية، كما انه يشجع على ممارسة اهلواايت املختلفة الرايضية، الفنية أو ال
اهلاوي من ممارسة هواايته، فرصة للتعبري عن طاقاته الفكرية وتنميتها يصاحبه يف ذلك نوع من االرتياح 

ت عامة وخاصة يف جمال العمل االداخلي، بعكس احلياة املهنية اليت تضمر منو املواهب واإلبداع
 الصناعي 

" الذي وضع هذه النظرية  Stanley Hoolيرى ستانلي هول "نظرية اإلعادة والتخليص :. 7-3
أن اللعب ما هو إال متثيل خلربات وتكرار للمراحل املعروفة اليت اجتازها اجلنس البشري من الوحشية إىل 

احلضارة، فاللعب كما تشري هذه النظرية هو ختليص وإعادة ملا مر به اإلنسان يف تطوره على األرض، 
 اقدم العصور .فلقد مت انتقال اللعب من جيل إىل آخر منذ 

من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعرتض لرأي كارول جروس ويربر ذلك ابن 
الطفل خالل تطوره يستعيد مراحل تطور اجلنس البشري، اذ يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار 

 هم يف الواقع يستعيدون املرحلة القردية من مراحل تطور اإلنسان 

يؤكد "جتسي مونس" القيمة الرتوُيية للعب يف هذه النظرية ويفرتض يف نظريته ح :نظرية الرتوي. 7-4
أن اجلسم البشري ُيتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات 

 العمل الطويلة .
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ة، االسرتخاء يف والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف عملية االسرتاح
 اخل . ……البيت  أو يف احلديقة أو يف املساحات اخلضراء أو على الشاطئ 

كل هذه تقوم إبزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، هلذا جند السفر والرحالت 
واأللعاب الرايضية خري عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتني عن األماكن الضيقة واملناطق 

 الضيقة ومزعجاهتا 

تشبه هذه النظرية إىل حد كبري نظرية الرتويح، فهي تذهب إىل أن أسلوب نظرية االستجمام : . 7-5
العمل يف أايمنا هذه أسلوب شاق وممل، لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة للعني واليد، وهذا األسلوب 

ري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق من العمل يؤدي إىل اضطراابت عصبية إذا مل تتوفر للجهاز البش
 ذلك .

هذه النظرية حتث األشخاص على اخلروج إىل اخلالء وممارسة أوجه نشاطات قدمية مثل : الصيد 
والسباحة واملعسكرات، ومثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما يساعدانه على االستمرار  

 يف عمله بروح طيبة .

تفيد هذه النظرية ابن البشر اجتاها غريزاي حنو النشاط يف فرتات عديدة من نظرية الغريزة : . 7-6
حياهتم، فالطفل يتنفس ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف وميشي وجيري ويرمي يف فرتات 

 متعددة من منوه وهذه أمور غريزية وتظهر طبيعية خالل مراحل منوه .

راء الكرة وهي تتحرك أمامه شانه شان القطة اليت فالطفل ال يستطيع أن مينع نفسه من اجلري و 
تندفع وراء الكرة وهي جتري، ومن مث فاللعب غريزي، وجزء من وسائل التكوين العام لإلنسان، وظاهرة 

 طبيعية تبدو خالل مراحل منوه .

 معوقات النشاط البدين الرايضي املكيف :. 8

مثة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف النشاط الرايضي للمعوقني، فهو نتاج جمتمع يتأثر ويؤثر 
يف الظروف االجتماعية وتكفي املالحظة العلمية للحياة اليومية من ان تكشف عن متغرياته 

 والنفسية والبيولوجية واالقتصادية  السوسيولوجي
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ل األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيه األفراد يف وتشري كل الدراسات اليت جرت يف بعض الدو 
العديد من نشاطات الرايضة الرتويح إال أن كل من حجم الوقت والرتويح ونشاطاته يتأثر ابلعديد من 

 املتغريات أمهها :

إن العادات والتقاليد تعترب عامال يف انتشار كثري من نشاطات اللهو الوسط االجتماعي :. 8-1
 ب، وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى .والتسلية واللع

يرى "دومازودين " ان كثري من سكان املناطق الريفية ال يشاهدون السينما اال قليال، الن عادات 
، أن شباب املدينة أكثر ممارسة لألنشطة  هؤالء الريفيني متقت السينما وقد جاء يف استقصاء جزائري

الفروق اكثر من انحية اجلنس، ومن أسباب ذلك أن تقاليد الريف  الرايضية من شباب األرايف، وتزيد
ال تشجع على هذا النشاط وخاصة      عند الفتيات وختتلف أشكال اللهو واللعب يف ممارسة األفراد 

 Luschenهلذا النوع من التسلية أو كرههم هلا، حبسب ثقافة اجملتمع ونظمه املؤثرة، فقد بني لوسشن "
شخص يف  1880نشاط الرايضي وعالقته ابلنظام الديين، يف دراسته على عينة بلغت " يف دراسته لل

أملانيا الغربية متارس دايانت خمتلفة، إىل أن النشاط الرتوُيي يتأثر بعوامل ثقافية ودينية والوسط 
 االجتماعي عموما 

ع حاجاهتم تعاجل هذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال إلشبا املستوى االقتصادي :. 8-2
 الرتوُيية يف حياة اجتماعية يسيطر عليها اإلنتاج املتنامي لوسائل الراحة والتسلية والرتفيه .

يبدوا من خالل كثري من الدراسات ان دخل العامل ُيدد بدرجة كبرية استهالكه للسلع واختياراته 
 لكيفية قضاء وقت الفراغ عند املوظفني أو التجار او اإلطارات السامية.

كما الحظ " سوتش " أن هناك بعض األنواع من الرتويح ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت زادت 
املصاريف اخلاصة ابلرتويح ، كاخلروج إىل املطاعم ومصروفات العطل والسياحية، أو تزايد الطلب على 

 احلاجات الرتوُيية .

فراغهم يف بيوهتم على الذهاب     وجاء يف دراسة مصرية أن نسبة كبرية من العمال يفضلون قضاء وقت
 إىل السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منها يف نظر العمال 

والذي ميكن استنتاجه من خالل ما سبق أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاته احلرة أو أسلوب 
 نشاطه الرتوُيي ومنطه يتأثر مبستوى مداخل األفراد وقدرهتم املادية لذلك .
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تشري الدراسات العلمية إىل أن العاب األطفال ختتلف عن العاب الكبار وأن الطفل  : السن. 8-3
 كلما منى وكرب يف السن قل نشاطه يف اللعب .

" إىل أن األطفال يف هناية مرحلة الطفولة املتأخرة وبداية مرحلة  Sullengerيشري سولينجر "
ارسوهنا من قبل ، وذلك كالقيام مبشاهدة املراهقة أتخذ نشاطاهتم أشكاال أخرى غري اليت كانوا مي

 التلفزيون واالستماع للموسيقى والقراءة وممارسة النشاط الرايضي .

أن كل مرحلة عمر مير هبا اإلنسان هبا سلوكا ته الرتوُيية اخلاصة ، فالطفل ميرح والشيخ يراتح ، 
" وجد ان مزاولة  1967يف حني ان الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقهم، ففي دراسة بفرنسا " 

 عاما  60الرايضة تقل تدرجييا مع التقدم يف العمر حىت تكاد تنعدم يف عمر 

تشري الدراسات العلمية إىل أن أوجه النشاط اليت ميارسها الذكور ختتلف عن تلك اليت اجلنس :. 8-4
ة ابلتدبري املنزيل ، بينما متارسها البنات فالبنات يف مرحلة الطفولة تفضل اللعب ابلدمى واأللعاب املرتبط

 يفضل البنني اللعب ابللعب املتحركة وابللعب اآللية والعاب املطاردة .

" أن البنني مييلون إىل اللعب العنيف اكثر من  Honzikولقد أوضحت دراسات هونزيك "
ذاعة ومشاهدة البنات  وان الفروق بني اجلنسني تبدو واضحة فيما يرتبط ابلقراءة واالستماع إىل برامج اإل

إن البنات والبنني يف مرحلة  "E . Child كما أوضحت دراسة اليزابيث تشايلد "  برامج التلفزيون
 سنة مييلون إىل النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية .12 - 3الطفولة من سن  

إال أن ترتيب تلك النشاطات لدى البنني ختتلف حيث أتيت ممارسة النشاطات البدنية لدى البنات يف  
 الرتتيب األخري.

لقد أكدت كثري من الدراسات االجتماعية إن مستوى التعليم يؤثر على درجة التعلم : . 8-5
إذ بني أن الرتبية والتعليم توجه  أذواق األفراد حنو تسلياهتم وهواايهتم ، منها ما جاء هبا "دوما زوديب"

، خاصة وأن إنسان اليوم يتلقى كثريا من التدريبات يف جمال  …نشاط الفرد عموما يف اختياره لرتوُيه 
 ت رمبا قد تبقى مدى احلياة .الرتويح أثناء حياته الدراسية ، مما قد يريب أذواقا معينة هلوااي

اد ألنواع الربامج اإلذاعية املقدمة تتنوع حسب كما أوضحت دراسة بلجيكية إن اختيار األفر 
 ( . …املستوى التعليمي ) ابتدائي ، اثنوي ، جامعي 
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وان اجلامعيون يفضلون املوسيقى واحلصص العلمية واألدبية بينما ذوي املستوى االبتدائي أكثر ولعا 
 ابملنوعات الغنائية واأللعاب املختلفة 

نتائج الدراسات أن هناك اختالف واضح يف كيفيات قضاء الوقت والذي ميكن استنتاجه من خالل 
 احلر وممارسة الرتاويح حبسب مستوى تعليم األفراد .

:مبعىن أن معظم اجملتمعات ليس لديها تشريعات كافية يف رعاية ذوي  . اجلانب التشريعي 8-6
ضية مبختلف ألواهنا خصوصا االحتياجات اخلاصة والتكفل هبم خاصة منها احلق يف ممارسة األنشطة الراي

يف الدول العربية وتوفري اخلدمات الرايضية والرتوُيية للخواص، مما يشكل عائقا يف تقدمي اخلدمات 
 الضرورية هلذه الفئة.  

 التدرييب الربانمج تصميم 
 :التالية ابخلطوات التدرييب الربانمج تصميم عملية متر

 الربانمج وراء من حتقيقها يؤمل اليت الغاايت هي واألهداف :الربانمج أهداف حتديد -1
 الربانمج تصميم بدية قبل وإقرارها تصميمها جيرى نتائج عن عبارة هي األهداف وهذه التدرييب،
 .إليها اإلشارة سبقت اليت التدريبية االحتياجات حتديد ضوء يف أهداف هده وضع ويتم  التدرييب

 التدريبية االحتياجات حتديد يتم أن بعد  املتدرب عليها سيتدرب اليت املهارات نوع حتديد -2
 واليت االحتياجات، هلذه املالئمة املهارات أو املهارة نوع تقرير دور أييت معنا، مر وأن سبق كما

 املتدربني لدى صقلها أو إكساهبا على التدرييب الربانمج سيعمل
املوضوعات أو املواد ومفرداهتا اليت ستدرس أو ويقصد ابملنهاج التدرييب  :وضع املنهاج التدرييب - 3

يدرب عليها املتدربون، ويتم حتديدها يف ضوء االحتياجات التدريبية، وحىت يكون املنهاج التدرييب جيدا 
وُيقق األهداف املطلوبة جيب أن يكون انبع من البيئة الواقعية، وليس مستوردا وأن يتسم بطابع املعقولية 

علومات قدمية ومكررة بل جديدة ومستحدثة، كذلك جيب أن أتخذ املناهج يف وجيب أن ال تكون امل
 .اعتبارها األهداف النهائية املراد حتقيقها

بعد وضع املنهاج التدرييب املناسب يتم حتديد األسلوب املالئم، وهذه  :اختيار أسلوب التدريب - 4
بقت اإلشارة إليها، واليت ميكن استخدامها العملية ليست ابلسهلة فعلى الرغم من تعدد األساليب اليت س

يف جمال التدريب إال أنه من املهم جدا مالحظة أن هذه األساليب ليست بدائل لبعضها البعض ا يف 
عملية التدريب وبصفة عامة فإن اختيار أسلوب التدريب يعتمد على عدد من املعايري الختيار أفضل 

 :أسلوب مثل
 .ىل حتقيقهاهلدف الذي يسعى التدريب إ -
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 .طبيعة العمل أو الوظيفة  اليت هي حمل التدريب -
 .املستوى الوظيفي -
 .املادة التدريبية -
 .فرتة التدريب -
 .التكاليف وعدد املتدربني -
 .مستوى العمق والشمول يف عرض املوضوعات -
 .اخللفية السابقة للمشاركني -
 .املدربون املتاحون -

 :التدريب اختيارا ُيقق الغرض منه إبتباع خطوتني وميكن للمؤسسة اختيار أسلوب
 .حتديد الفاعلية أو الكفاءة ابلنسبة ألساليب التدريب املختلفة •
 .التعرف على املبادئ التعليمية اليت ينظمها كل نوع من أنواع التدريب •

التدرييب حيث يعترب املدرب الكفء ذلك اجلزء األساسي من تصميم الربانمج  :اختيار املدربني - 5
يلعب املدرب دورا هاما يف جناح أو فشل الربانمج التدرييب وعلى أي حال يتوقف اختيار املدرب على ما 

 :أييت
 .أسلوب التدريب املراد استخدامه -أ 

 .املادة التدريبية املراد إكساهبا للمتدربني -ب 
 .نوعية املتدربني -ج 

 :ويوجد أربعة أنواع من املدربني
ويقصد به الشخص الذي يقوم بنقل املعلومات للمتدربني عن طريق احملاضرات  :احملاضراملدرب • 

 .ويكون هو املتحدث األساسي فيها
وهو الشخص الذي يتوىل تدريب جمموعة من األفراد من خالل قيادته ملؤمتر أو ندوة  :املدرب القائد• 

 .أو مناقشة
لديه اخلربة العلمية إىل جانب قدر معقول من  ويقصد به الشخص املدرب الذي :املدرب التطبيقي• 

اخلربة النظرية، وهذا النوع من املدربني يكون قادرا على تدريب جمموعات املتدربني ابستخدام أساليب 
 .دراسة احلاالت واملنافسات

 .ويقصد به الشخص الذي لديه خربة ومعرفة ابلعلوم السلوكية وكيفية تعديل السلوك :املدرب النفسي• 
 :لزايدة فاعلية املدربني البد من توفر الشروط التاليةو 

 .ضرورة توفر اخلربة واملعرفة ابلعمل الذي يقومون ابلتدريب فيه -
 .ضرورة توفر اإلدراك والتحسس لدى املدرب الحتياجات ورغبات املتدرب أثناء عملية التدريب -
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للمدربني لتوفري الرغبة واحلماس لديهم لزايدة اهتمامهم توفري املكافآت واحلوافز املادية واملعنوية املناسبة  -
 .وإمياهنم ابلتدريب وموضوعه

 .لتسهيل عمل املدربني جيب توفري مجيع املستلزمات الالزمة لذلك -
 .الشخصية القوية للمدرب وقدرته على مواجهة نفسه ومواجهة اآلخرين وثقته بنفسه كبرية -
 . اإلبداعي واإلبتكاري يف جمال ختصصه وحماولة تطبيق األفكارأن تكون لديه القدرة على التفكري -
 .توفر الصرب واملرونة يف املدرب -

جيب أن يتوفر وقت كاف لتنفيذ الربانمج  :حتديد الوقت املناسب لتنفيذ الربانمج التدرييب - 6
يتوقف طول فرتة التدرييب يتفق مع طبيعة الربانمج وعدد املوضوعات اليت يشملها ومدى أمهيتها كذلك 

 التدريب على طبيعة ومستوى املتدربني
قد يتم تنفيذ الربانمج التدرييب داخليا وهو ما يعرف  :حتديد مكان تنفيذ الربانمج التدرييب - 7

ابلتدريب الداخلي وهنا تتوىل وحدة التدريب ابملؤسسة أو مركز التدريب التابع للمؤسسة، مسؤولية تنفيذ 
 .الربانمج التدرييب

قد يتم تنفيذ الربانمج التدرييب خارجا يف مراكز تدريب متخصصة وهو ما يعرف ابلتدريب اخلارجي، و 
ومن مميزات هذا التدريب توافر اخلربة والقدرة لدى أجهزة التدريب اخلارجية املتخصصة، إىل جانب مجع 

دل اخلربات عدد من املتدربني من مؤسسات خمتلفة يف مكان تدريب واحد مما يتيح الفرصة لتبا
والتجارب ومن مث اإلفادة من أفكار وخربات جديدة انفعة، وبصفة عامة فإن اختيار املكان املناسب 

 :لتنفيذ الربانمج التدرييب ُيكمه عامالن أساسيان هي
مدى توافر إمكانيات التدريب لدى املؤسسة من حيث املدربني ووسائل التدريب من وسائل  -أ 

دربني على استيعاب املعلومات واملعارف املقدمة يف الربانمج التدرييب، وكذلك من اإليضاح اليت تساعد امل
 .حيث توافر قاعات مناسبة للتدريب وميزانية كافية للتدريب

 مدى توافر أجهزة تدريب خارجية، ومدى توافر إمكانيات وظروف جيدة للتدريب -ب 
ب التدريب املستخدمة فضال عن اإلشراف هبذه املراكز من حيث املدربني وإمكانيات ووسائل وأسالي

 .اجليد على الربامج التدريبية
تنطوي هذه اخلطوة على توفري االحتياجات والوسائل  :توفري مستلزمات الربانمج التدرييب - 8

املطلوبة والتجهيزات واللوازم أي مجيع املستلزمات الضرورية من األدوات واملعدات أو الوسائل السمعية 
 والبصرية

تعترب هذه اخلطوة مبثابة اخلطوة األخرية من عملية تصميم الربانمج  :حتديد كلفة الربانمج التدرييب - 9
التدرييب، حيث يستفيد مشرفو برامج التدريب من وضع ميزانية التدريب يف التعرف على التكاليف 

بقة ويؤثر كل هذا يف اختاذ التقديرية لربانمج التدريب، وحتديد كلفة املتدرب الواحد وتكلفة اخلطوات السا
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قرار البدء يف التدريب من عدمه، كما قد يؤثر يف تعديل الربانمج وحمتواه ابلشكل الذي يسمح أبن 
 يكون برانجما اقتصاداي وحمددا يف إطار اإلمكانيات والقدرات املالية واملادية

 وتنفيذها التدريبية الربامج تصميم عملية هبا متر اليت املراحل 

 : مرحلة التخطيطأ : 

 . وهي مرحلة هامة لرسم منهج التدريب ومتثل التصور االفرتاضي الذي سيتحقق يف الواقع امليداين

 : ب : مرحلة التنفيذ

وهي مرحلة حتديد اإلطار العام لإلجراءات التنفيذية للربانمج التدرييب، إدارة الربانمج التدرييب وإخراجه 
 :تاليةإىل حيز الوجود  وتشمل النقاط ال

 .التدريب وانتهاء بدء موعد حتديد -
 . حتديد زمن انشطة التدريب -
 .(كافية واملساحة اإلضاءة تكون أبن)  للتدريب واملريح املناسب املكان أختيار -
 للتكامل مراعاة ومدرب مدربة اختيار ويفضل مدربني من التدرييب الربانمج أنشطة تنفيذ -

 وتالقح للخصوصيات ومراعاة املشاركني و املشاركات احتياجات حتقيق إطار يف والشمول
 . اجلنسني بني واخلربات األفكار

 وتنفيذ العرض شاشة استخدام من متكن مناسب بشكل املتدربني جلوس طريقة اختيار -
 شكل صغريةعلى جمموعات) شكل على تكون أن يفضل واليت جمموعات، يف األنشطة

 .فعال البعض بعضهم مع املشاركني/املشاركات اتصال ليكون( دائرة او U حرف
 املادة فلوماسرت، أقالم تشارت، الفليب ورق) للربانمج الضرورية املستلزمات توفري -

 .للعمل صالحيتها من والتأكد العرض شاشة  جتهيز أمكن، أن PowerPointالتدريبية
 .ومشروابت خفيفة وجبة توفري مع للراحة فرتة حتديد -

حالة عدم وجود تيار كهرابء، على املدربة او املدرب التعامل مع املوقف والتدريب من مالحظة: يف  *
 .خالل استخدام األدوات املمكنة

 : ج : مرحلة التقييم
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هي اإلجراءات اليت تتم لقياس كفاءة الربانمج التدرييب ومدى جناحها يف حتقيق األهداف املطلوبة، 
أحدثه التدريب. وكذلك قياس كفاءة املدرب الذي قام بتنفيذ وقياس كفاءة املتدربني والتغيري الذي 

تقييم التدريب عن طريق تصميم )األسئلة واإلجاابت والبطاقات و االستبيان وغريها...(   التدريب. ويتم
 : واليت توزع يف هناية التدريب. وهتدف عملية تقييم الربانمج التدرييب اىل التايل

 اإلعداد حيث من التدريب تنفيذ مرحلة أثناء حدثت اليت والضعف القوة نقاط معرفة -
 .األخطاء وتفادي التنفيذ، أو والتخطيط

 .ابلتدريب للقيام املسؤولية حتمل يف املتدرب قدرة على التعرف -
 .التدريب من املتدرب استفادة مدى بيان -

 : يتم استخدام الوسائل التالية  و لقياس مدى حتقق أهداف التدريب،

 :االستبيان-1

يوزع على املتدربني يف هناية التدريب ويشمل على عدد من األسئلة جييب عنها املشاركات / املشاركني، 
واليت ميكن من خالهلا التعبريعن أرائهم ابلربانمج التدرييب للتعرف على نقاط الضعف اليت واجهتهم 

 .خالل التدريب

 :املالحظة املباشرة -2

ركني جتاه الربانمج واملدرب و اليت تتخللها األحاديث اليت تدار وتتم من خالل مالحظة ردود فعل املشا
 .بني املشاركني أنفسهم أو الشكاوي اليت ترفع للمشرفني على برانمج التدريب

 تنفيذ الربانمج التدرييب
 يلي مرحلة التصميم لربانمج التدريب مرحلة أخرى هي تنفيذ الربانمج وسواء كان

 أو خارجها، فعلى مدير وأخصائي التدريب اإلشراف علىهذا الربانمج داخل املؤسسة 
التنفيذ، والتأكد أن التصميم الذي وضع قد أمكن تنفيذه، ويتضمن برانمج التدريب أنشطة هامة هي 

: .وضع اجلدول الزمين لتنفيذ الربانمج، وترتيب مكان وقاعات التدريب واملتابعة اليومية لسري الربانمج
 تقييم الربانمج التدرييب

يعترب تقييم كفاءة التدريب جزءا هاما من أنظمة وخطط التدريب، وتظهر أمهية هذا اجلزء لسبب أنه 
يوضح لنا ما إذا كانت أنظمة وخطط التدريب احلالية انجحة أم ال وابلتايل فهو ُيكم بصورة مسبقة 

هو احلال فإن التقييم  على ما إذا كانت نفس األنظمة والربامج ستنجح يف املستقبل أم ال، وإذا كان هذا
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احلايل لفعالية التدريب يفيد يف حتسني وتطوير األنظمة والربامج التدريبية اليت يتوقع القيام هبا يف 
 .املستقبل

 :إذن ميكن القول أن تقييم الربامج التدريبية هتدف إىل ما يلي
وتنفيذه والوقوف على معرفة الثغرات اليت حدثت خالل تنفيذ الربانمج، من حيث إعداده وختطيطه  •

 .أسباهبا، للعمل على جتنبها وتالفيها مستقبال
 .حتديد ومعرفة مدى جناح املدربني يف قيامهم بعملية التدريب ونقل املادة التدريبية للمتدربني •
 .إعطاء صورة واضحة عن مدى استفادة املتدربني من التدريب •

همة وهادفة للوصول إىل احلكم املوضوعي، وميكن ومن أجل حتقيق األهداف السابقة، هناك عدة طرق م
 استخدامها يف تقييم فعالية العملية التدريبية وذلك من خالل تقييم املتدربني واملدربني

جيب عمل اختبارات قبل البدء بتصميم أي برانمج ، فهي اليت ستزود املدرب ابملعلومات   ويف األخري
تنفذ مجيع  نعتمد على التدرييب ، ولكن هذا ال يعين أن اليت ُيتاجها ليبين عليها تصميم برانجمه

ابالعتبار  بعني  ضعكما جيب أن نفقط تلك اليت هلا عالقة بفعالية الرايضي ،   بل خنتاراالختبارات ، 
 االختبار .هدا  د الصفة أو القدرة أو املؤشر الذي يقيسه يحتد

ألجل  وتقييم  لهلا حتلي نعمل مفيدة  معلوماتاالختبارات والقياسات تتجمع لدينا هده  يف ضوء 
املتطلبات جيب أن يكون هلذه إجنازه ، كما من سن الرايضي ليطور وُيليت ُيتاجها ا املتطلباتحتديد 
 فيكون املبدأ هنا تطوير كل مفردات األداء البدينالربانمج التدرييب ألجل جتاوزها عند تصميم أولوية 

 والرايضي 
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