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 ملخص البحث 
 

 

من المعروف أن لكل بحث علمي فكرة عن بدایته أو سبب یدفع الباحث إلى البحث في الموضوع       
أما نحن فقد انطلقنا في موضوع بحثنا هذا من منطلق أن ظاهرة الضغط لدى الریاضیین في المنافسات 

نطاق تكون ناتجة عن دوافع مختلفة ومتعددة تكون سببا في سلوك الریاضي سلوكیات خارجة عن 
الموضوع لتحقیق األهداف والنتائج السیطرة والتحكم، مما یجعل الریاضي ینحرف عن المسار المسطر و 

وقد سلطنا الضوء في هذا البحث عن بعض األسباب أي الدوافع التي تخلق للریاضي استجابات 
بداع واضطرابات في وظائف الجسم وربما تعطل بعض األعضاء واألجهزة مما یؤدي إلى تعطیل اإل

والتفوق، ویصاب الریاضي بالتوتر والضیق والتأزم الذي یسبب له معاناة ظاهرة وعدم الكفاءة في 
تاثیر الضغط النفسي على "مواجهة اغلب المواقف الریاضیة ،لذا قمنا باختیار موضوع بحثنا الموسوم بـ

-الواسط بوالیة البویرةدراسة میدانیة لفئة ا" االداء المهاري لدى العبي كرة القدم خالل المنافسة
هل ظروف المنافسة الكرویة "وطرحنا في هذا الموضوع ثالث تساؤالت، التساؤل العام  -الرابطة الوالئیة

هل البیئة االجتماعیة تؤثر على األداء المهاري عند  "والتساؤالت الجزئیة"تؤثر على االداء المهاري؟ 
 المهاري ؟ األداءؤثر على هل ظروف المنافسة الكرویة تو  العبي كرة القدم ؟

 المهاري ؟ األداءالنفسي یساعد على تحصیل  التحضیرهل و   
هناك "  ولقد قمنا باإلجابة عن هذه األسئلة بإجابات مؤقتة وهي الفرضیات التي افترضناها والمتمثلة في 

ستوى األداء بم ةلها عالقلبیئة االجتماعیة ا" و " .عالقة عكسیة بین الضغط النفسي واألداء المهاري
نقص "و"  ظروف المنافسة الكرویة تؤثر على األداء المهاري لالعب كرة القدم" و"  يعندا لریاضالمهاري 

وقد بدئنا في هذا البحث بجمع المادة " التحضیر النفسي یؤثر سلبا على األداء المهاري لریاضي كرة القدم
مثلة في الضغط النفسي واالداء المهاري النظریة الخاصة بموضوع البحث والتي شملت خمسة محاور مت

و كرة القدم والمنافسة وتطرقنا كذلك إلى وصنف األواسط، و بعد اإللمام بالجانب النظري استوجب علینا 
التوجه إلى المیدان لتجسید الظاهرة حیث قمنا باختیار منهج البحث المناسب والعینة الدراسة 

ت لجمع المعلومات والمتمثلة في االستبیان ،حیث استعملنا فیه الخ، واستعملنا وسائل وأدوا...اإلحصائیة
األسئلة المغلقة والنصف مفتوحة وقسمنا هذه األسئلة إلى ثالثة أقسام حسب الفرضیات وقمنا بتقدیمها إلى 

العب بصفة عشوائیة لبعض فرق الرابطة الوالئیة  60أساتذتنا الكرام من اجل تحكیمها ثم وزعناها على
بویرة التي كانت مجتمع بحثنا والمتمثل في ثالثة فرق أي مجموعه خمسة وسبعون العب، وبعد لوالیة ال

جمع النتائج قمنا بتحلیلها ومناقشتها ومقابلة النتائج المتحصل علیها بالفرضیات ،وتوصلنا إلى صحة 
خالل المنافسة  الفرضیات التي افترضناها والتأكد من انتشار ضاهرة الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم

  .الریاضیة
  :الكلمات الدالة

  .ةفئة االواسط، المنافس,كرة القدم ,االداء المهاري , الضغط النفسي 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 
 
 



 مقدمة 
 

 ~ أ  ~
 

  :مقدمة
ال شك أن التسارع الحاصل على جمیع المیادین واألصعدة ال سیما منها التغییر االقتصادي واالجتماعي   

یر في زیادة تعقید أسالیب الحیاة المختلفة مما شكل عبئا إضافیا للفرد في خضم وكذا الریاضي قد ساهم إلى حد كب
التنافس والسعي من أجل مواكبة ومجابهة صعوبة الحیاة وذلك التطور الحاصل، الشيء الذي ساهم في زیادة 

عصر "وكذا " عصر الضغط النفسي"ضغوط الحیاة خاصة في القرن الحالي والذي أطلق علیه الكثیر من الباحثین 
  .لما فیه من مشاكل الحیاة الصعبة" القلق 

إلى ذلك ضمن قائمة الضغوط النفسیة أن ظاهرة الضغوط من أكثر الظواهر "  طلعة منصور"وقد أشار   
اهتماما ألهمیتها على مستوى الفرد والمجتمع، فموضوع الضغط النفسي یكاد یكون قضیة العصر  التي یعیشها 

طفل أو مراهق أو "في المجتمعات المتقدمة أو النامیة حتى یكاد یخلو من أثارها ونتائجها  اإلنسان المعاصر سواء
  ".راشد  في مجاالت الحیاة

إال أن صعوبة الحصول إلى ما یصبوا إلیه اإلنسان في خضم التنافس القائم بین األفراد قد یشكل له عائقا   
ذي قد یشكل عدم التوافق واالتزان في الحیاة یتمخض عنها نفسیا وعبئا ثقیال بسبب عدم بلوغه مبتغاه، الشيء ال

أثار سلبیة من شانها أن تشل حركات اإلنسان وتجعله عاجز على تأدیة مهامه، وقد ال ینعكس على الحالة النفسیة 
في كتاب سیكولوجیة " محمد حسن عالوي"ذلك ما یؤكده . للفرد فحسب بل یتعدى ذلك إلى الحالة الجسمیة كذلك

أن الضغوط تعتبر من العوامل المؤثرة في حدود اإلجهاد واالنفعال الزائد " "سیلي"تراق لالعب والمدرب نقال عن االح
لدى الفرد، ومن ناحیة أخرى فإن الضغوط الموجود لدى كل فرد بدرجة مختلفة كما أن التعرض المستمر للضغوط 

                           "المرضیة الجسمیة والنفسیة الحادة یؤثر بصفة سلبیة على الفرد ویؤدي إلى ظهور األعراض
  ).59، ص 1992محمد حسن عالوي ،  (

كما شملت ظاهرة الضغوط عدة میادین السیما منها المجال الریاضي،  فالریاضیین لیسوا في غنى عن   
ضي یعتبر أحد العوامل التعرض لظاهرة الضغوط، فبالرغم من أن هناك إتفاق على أن ممارسة النشاط البدني والریا

التي لها إسهام إیجابي في تحسین كل من الصحة البدنیة والنفسیة، وكذلك تحسین مستوى األداء إال أن الدراسات 
الحدیثة تظهر أن الریاضیین یعانون من المشاكل ومن أهمها مشكلة الضغط النفسي، ومن أجل فهم أكثر لظاهرة 

بدراستنا هذه والتي نبحث فیها عن عالقة الضغط النفسي باألداء المهاري  الضغط النفسي في المجال الریاضي نقوم
لدى العبي كرة القدم، وقد ارتأینا أن یكون تقسیم فصول الدراسة على النحو التالي، لما نراه یخدم مسارها المنهجي 

دراسة وكذا الفرضیات فقد استهل بدایة بالجانب التمهیدي والذي تمثل أساسا في التطرق اإلشكالیة المطروحة لل
المقترحة إلى جانب أهمیة الدراسة وأهدافها وأخیرا توضیح بعض المصطلحات والمفاهیم الواردة في هذه الدراسة 

عطائها التعاریف اإلجرائیة تفادیا أليّ لبس، ثم انتقلنا إلى الجانب النظري والذي تناولنا فیه ثالث فصول ٕ   .وا
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ه صلة بالضغوط النفسیة بدءا بمفهوم الضغوط النفسیة وكذا مختلف الفصل األول فقد خصصناه لكل ما ل  
النظریات المفسرة للضغوط مرورا بمسار الضغوط وصوال على استراتیجیات التعامل مع الضغوط والسبل الكفیلة 

ثم  للتقلیل منها، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني والذي خصصناه لألداء المهاري ومفهوم األداء ومفهوم المهارة
الخصائص النفسیة والبدنیة لالعبي كرة القدم ثم تصنیف المهارات األساسیة وقیمتها وفي األخیر قیاس المهارات 
الحركیة في األلعاب الریاضیة، أما الفصل الثالث فقد تناولنا فیه ریاضة كرة القدم حیث تطرقنا إلى تعریفها وتاریخ 

تعریف فئة األواسط وممیزاتها ومشاكلها وفي األخیر قواعد وخصائص ظهورها وانتشارها ثم كرة القدم الحدیثة، ثم 
  .شبان كرة القدم

الفصل الرابع، : بعدها انتقلنا إلى الباب الثاني الذي تناولنا فیه الجانب المیداني حیث قسمناه إلى فصلین  
راسة وكذا التعریف بمجتمع تطرقنا فیه إلى توضیح الطریقة المنهجیة المقترحة للدراسة كالمنهج المستخدم في الد

الدراسة وكیفیة اختیار العینة إلى جانب توضیح ووصف األداة المستعملة في الدراسة قصد جمع المعلومات 
  .أما الفصل الخامس فقد خصصناه لعرض وتحلیل نتائج االستبیان. للحصول على نتائج الدراسة التالیة

فقناها ببعض التوصیات التي رأیناها كاقتراحات وحلول وأخیرا قمنا بعرض خالصة عامة للدراسة والتي أر   
 .لما توصلنا إلیه من نتائج، ثم خاتمة البحث، وكذا المراجع والمالحق
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  :اإلشكالیة -1

نظرا لما للتربیة الریاضیة من أهمیة في الوقت الحالي، لم تبقى حبیسة مجال الترفیه فقط بل   
أنشأت له معاهد خاصة متخصصة في تكوین المدربین واإلطارات الریاضیة  تحولت إلى علم من العلوم،

ومن األمور المعمول بها حالیا في میدان كرة القدم هو القیام بدراسات حدیثة من أجل البحث عن أفضل 
  .السبل لتطویر األداء المهاري لدى الالعبین

عبین للمهارات الحركیة بصعوبة، هذا ومن خالل احتكاكنا بالمیدان الریاضي ومالحظتنا تأدیة الال  
ما أیقن فینا روح البحث فوجدنا أن هناك عوامل عدیدة ومختلفة مؤثرة على األداء المهاري فاألداء هو من 
أهم األسس الفیزیولوجیة ألداء الحركة، والریاضي الماهر هو الذي یتحكم في أداء حركاته بإتقان ودون 

ر على األداء المهاري هي العوامل النفسیة التي لها تأثیر كبیر على عناء، واهم هذه العوامل التي تؤث
الریاضیین، فنحن من خالل دراساتنا هذه نحاول دراسة جانب من هذه العوامل النفسیة وهو الضغط 
النفسي وذلك من خالل بحث عالقته بالداء المهاري لدى العبي كرة القدم، فبالرغم من أن هناك اتفاق 

النشاط البدني والریاضي له دور ایجابي وهام في تحسین الصحة النفسیة والبدنیة إال أن  على أن ممارسة
الدالئل تشیر إلى أن الالعبین الذین یمارسون الریاضة من أجل مستوى األداء العالي یعانون من مشاكل 

  .الضغوط النفسیة

زاء هذه المشكلة التي یتعرض لها الالعبین فإنه ینبغي عدم إغفال    ٕ أو غض الطرف عنها لذا وا
كان من الواجب دراسة هذه الظاهرة وتحدید أهم أسبابها لیتسنى لنا الحد من أثارها ومقاومة مضاعفاتها 

  .وبالتالي الوصول بالالعبین إلى التكیف االیجابي معها

 ومن أجل فهم أكثر لظاهرة الضغوط النفسیة نقوم في دراستنا هذه ببحث عالقتها باألداء المهاري  
  :وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالیة

  التساؤل العام 

 هل هناك عالقة بین الضغط النفسي واألداء المهاري لدى العبي كرة القدم؟ 
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  األسئلة الجزئیة

 هل البیئة االجتماعیة تؤثر على األداء المهاري عند العبي كرة القدم ؟ 

  هاري ؟الم األداءهل ظروف المنافسة الكرویة تؤثر على 

  المهاري ؟ األداءالنفسي یساعد على تحصیل  التحضیرهل 

  :وألن الفرضیات تعتبر حلوال مؤقتة للدراسة قمنا بطرح الفرضیات التالیة

  : الفرضیات -2

  :الفرضیة العامة

  .هناك عالقة عكسیة بین الضغط النفسي واألداء المهاري  

  :هي وقد ترتب عن هذه الفرضیات العامة ثالثة فرضیات جزئیة  

  :الفرضیات الجزئیة

 يعندا لریاضبمستوى األداء المهاري  ةلها عالقلبیئة االجتماعیة ا .  

 ظروف المنافسة الكرویة تؤثر على األداء المهاري لالعب كرة القدم . 

 نقص التحضیر النفسي یؤثر سلبا على األداء المهاري لریاضي كرة القدم . 
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  :أسباب اختیار الموضوع -3

عبین وهذا من لبحث فرضه الواقع المیداني الذي یطبقه المدربین في تحضیراتهم لالإن موضوع هذا ا
ي تطویر الصفات البدنیة والتكتیكیة والحركیة والقدرات كبر من اهتماماتهم فخالل حصرهم لنسبة أ

 بمستوى أقل من المستوى المتوقع له، رغمعبین حینما یظهرون النالحظه عند ال وهذا فعال ماالخططیة، 
ى الحالة االنفعالیة التي حصرناها إل باإلضافة التحضیر الجید من الناحیة البدنیة والخططیة والتكتیكیة،

في مختلف  نفي عنصر الضغط النفسي وذالك لما له من األهمیة البالغة في تنمیة مستوى الالعبی
  .الجوانب

ذلك إلى النواحي بل یتعدى  ر في الناحیة النفسیة فحسب،یر النفسي ال ینحصألن التحض
  .الجسمیة المختلفة

  .غط الدمضألن الضغط النفسي ینجر عنه عدة أمراض مؤثرة حیث یسبب ارتفاع 

كما یؤثر على الجهاز العصبي بشكل رئیسي والذي تنتشر  في االضطرابات الجینیة، یؤثر
  .أعصابه على جمیع أنحاء الجسم

ضي فیرتكب األخطاء وتضعف قابلیته في ن نتائج هذا األخیر تنعكس سلبا على أداء الریاوأل
  .انجاز المهام المكلف بها

قته مع زمالئه ویعجز على تحقیق النتائج االیجابیة أو المستوى المتوقع منه لیؤثر بذلك عال تتأثر
  .على نفسه وبالتالي یؤثر على الفریق بأكمله

لذلك وجبت , منها احدتعتبر حادث الساعة التي ال ینجو ) الضغط النفسي (اهرة ألن هذه الظ
  .دراستها
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  :أهمیة الدراسة -4

تستمد هذه الدراسة أهمیتها وذلك من خالل إلقاء الضوء على مختلف الضغوطات التي تعیق   
  . الریاضیین في تطویر أدائهم والكشف عنها یعود بالفائدة على المجال الریاضي وتحسین مستواه العام

ة ظاهرة الضغط النفسي وانعكاسه على األداء المهاري إطالع القائمین على حقل الریاضة بخطور  -
  . للریاضیین

التعرف على أهم مسببات الضغط النفسي لدى الریاضیین وتشخیصها لمعرفة التعامل معها ووضع  -
 . إستراتیجیات وقائیة للتقلیل من حدتها

 .ي الجسمیةتأثیر الضغط النفسي ال ینحصر في الناحیة النفسیة فقط بل یتعدى ذلك إلى النواح -

  :أهداف الدراسة -5

تهدف هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت المطروحة في اإلشكالیة ومن ثمة تسلیط الضوء على   
  . المسببات الضغط النفسي لدى الریاضیین

  .إیجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذه الضغوط -

لى استخالص األبعاد  إثراء التراث العلمي في مجال الضغوط الخاصة بالریاضیین مما ساعد ع -
 .واآلثار الناجمة عن ضغوط الریاضة

 .استخالص مجموعة من التوصیات من أجل تحقیقها مستقبال -

قد تكون هذه الدراسة فاتحة لدراسات وبحوث أخرى تتناول مثل هذه المواضیع مما یساعد على التعمق  -
نحاول قدر اإلمكان إنجاح الحركة في دراسة متغیرات أخرى لم تشملها الدراسة الحالیة، ونحن كباحثین 

 . الریاضیة وتقدیم الخدمات للمجتمع
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  :تحدید المفاهیم والمصطلحات الواردة في الدراسة -6

  : الضغوط النفسیة 

هي اإلحساس عن فقدان االتزان بین المطالب واإلمكانات ویصاحبه عادتا مواقف فشل، حیث   
ت مؤثرا قویا في إحداث الضغوط النفسیة، والضغوط رد یصبح هذا الفشل في مواجهة المطالب واإلمكانا

  .فعل داخلي ینتج عن عدم قدرة الفرد عن الوفاء للمتطلبات البیئیة الواقفة علیه

  : الضغط

ق توازنه النفسي    ّ هو كل تأثیر مادي أو نفسي معنوي یأخذ أشكاال مؤثرة على سلوك الفرد، ویعو
و قلق نفسي، یجعله غیر قادر على اتخاذ القرار بشكل جید والعاطفي، ویؤدي إلى إحداث توتر عصبي أ

  .أو القیام بسلوك الرشید اتجاه المواقف اإلداریة  التنفیذیة التي تواجهه

  :األداء

أنه كفاءة العامل لعمله ومسلكه فیه، ومدى صالحیته في  1973األداء كما عرفه منصور   
نیة محددة، وتأسیسها على هذا المعنى فإن كفاءة النهوض بأعباء عملیة وتحمل المسؤولیة في فترة زم

  : الفرد ترتكز على أمرین اثنین

  .مدى كفاءة الفرد في القیام بعمله أي واجباته ومسئولیاته: األول  

  .یتمثل في صفات الفرد الشخصیة ومدى ارتباطها وأثرها: الثاني  
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  :المهارة الحركیة

كب من عوامل عدیدة ومترابطة مثل عوامل عقلیة األداء الحركي شيء بالغ التعقید ألنه مر   
وجسمیة ووظیفة تحدید الحركة نتیجة التكامل الذي ینشأ بین أعضاء الجسم المختلفة في إطار عام 

  .ووقف زمان ومكان محددین حیث أن السلوك الحركي یتمیز بأنه هادف وموجه لتحقیق الهدف

في توجیه العمل العصبي المشترك واألداء وتلعب الخالیا العصبیة ومركزها المخ دور كبیر   
، 1996یاسر دیور ،  ( بتناغم وتزامن موجه لخدمة متطلبات األداء أو النشاط ألتخصیصي الذي یمارسه الفرد

  )19ص 

  :كرة القدم

هي لعبة تتم بین فریقین، یتألف كل منهما من إحدى عشر العبا یستعملون كرة، وفي نهایة كل   
رمى الهدف، یحاول كل فریق إدخال في مرمى خصمه عبر حارس مرمى طرف من طرف الملعب م

یتم تحریك الكرة باألقدام والرأس، وخالل اللعب ال یسمح . بغیة تسجیل هدف والتفوق على الفریق المنافس
الموسوعة المنهجیة الحدیثة  ( إال لحارس المرمى أن یمسك الكرة بیدیه داخل منطقة تعرف باسم منطقة الجزاء

  .)116، ص 2002، )ریاضةال(

  :األواسط

، وتعتبر )المراهقة(سنة ویطلق علیها حسب علماء النفس  )21- 17(یقصد بها المرحلة الممتدة بین   
المراهقة من أهم مراحل النمو، حیث تعرف من الناحیة البیولوجیة أنها تلك المرحلة التي تبدأ من بدایة 

  .سنة )18-12(عادة ما بین  النضج الجنسي حتى اكتمال نمو العظام، وتقع

ومعناها التدرج  (Adolslora)هي كلمة مشتقة من الفعل الالتیني  (Adolescence)وكلمة المراهقة   
-13(في أنها مرحلة االنتقال من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، وتمتد في العقد الثاني من حیاة الفرد 

سنة وهي المرحلة األكثر  )21-17(قة المتأخرة من بینها سنة إال أن هناك مرحلة أخرى تسمى بالمراه )19
  .أهمیة بالنسبة لدراستنا
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  :لمراهقةا

تعني كلمة المراهقة في اللغة العربیة االقتراب من الحلم، راهق الغالم قرب الحلم، أي بلغ حد   
  )73 ، ص1971میخائیل خلیل معوض، ( الرجال فهو مراهق، والمراهق هو الغالم الذي قارب الحلم

المراهقة من الناحیة االصطالحیة هي لفظ وصفي یطلق على المرحلة التي یقترب فیها الطفل  :اصطالحا
  محمد سالمة آدم ( وهو الفرد غیر الناضج انفعالیا وجسمیا وعقلیا من مرحلة البلوغ ثم النضج ثم الرجولة

  )104، ص 1973

  

  المنافسة

وهذا الموقف  ،و جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوكالمنافسة الریاضیة هي موقف نزال فردي أ   
یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات 

 ).211أحمد أمین فوزي ، ص  ( وتمیزها عن قدرات من ینازلهم
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  : تمهید

في إنجاز أي مشروع أو أي عمل صغیرا كان أو كبیر كان لزاما على المشرفین  قبل االنطالق
عن العمل أو المشروع تبیان وشرح  كل ما یتعلق بالعمل الذي سینجز وذلك لیتضح الغموض ویذهب 
الشيء المبهم ویتضح السبیل الذي سیسلكه القائمین بالعمل، فإذن من هذا المنطلق توجب علینا وضع 

العلمیة المتمثلة في الخلفیة النظریة للدراسة حیث تم التطرق في محاورها إلى كل ما تعلق  هذه المادة
 . بموضوع بحثنا من مفاهیم ومصطلحات ومفردات هذه الدراسة
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  النفسي الضغط:األول المحور

 "نوكولما باركستون"ن المشكلة الرئیسیة ضمن إطار إیجاد تعریف محدد للمفهوم، فحسب تكم

ما یستدل  غالبان المفهوم تكوین قرض، ولیس شیئا ملموسا واضح المعالم من السهل قیاسه، فأ) 1995(

على وجود الضغوط من خالل استجابات سلوكیة معنیة كما هو الحال في تعریف الذكاء أو مفهوم الذات 

وم ــي العلـــــــون فـــأو نمط معین من الشخصیة وغیرها من التكوینات الفرضیة التي یستخدمها المتخصص

  ).9ص ، 2000 ، عسكر يعل ( ـــةالسلوكی

ولقد شاع في التراث السیكولوجي عدة مصطلحات استخدمت لتدل جمیعها على مضامین تكاد 

تكون واحدة تقریبا وتحل بعضها محل األخرى أحیانا مفهوم الضغط والمواقف المتطرقة والشدة هي 

هذه التعددیة بأن السبب یرجع إلى كثرة المیادین والمجاالت التي ) زاروسال(مضامین واحدة تقریبا ویبرر 

الباحثین استخدام مفهوم دون آخر أكثر داللة وتعبیر في مجال  ولعیستخدم فیها هذا المضمون إلى جانب 

  .تخصصاتهم

مصطلح الصراع لیشیر به ) إبسستین(استخدام مفهوم الضغط، استخدام  "مانزسلي"فیما یفصل 

بین  "سعد جالل"مفهوم الموافقة المتطرفة ویرادف  "باتل هاین"نفس النمط من الموقف، ویستخدم  إلى

  .مفهوم الضغط ومفهوم الشدة ویحل أحمد عزت راجح مفهوم األزمة محل مفهوم الضغط

وتحل محاولة تعریف الضغط النفسي من الناحیة العلمیة عملیة تكتنفها كثیر من الصعوبات حیث 

العملیة بتحدید ظاهرة الضغوط النفسیة ذاتها، فما التعریف العلمي إال كلمات لها مدلوالت علمیة تربط منه 

تحدد طبیعة الظاهرة تحدیدا جامعا مانعا ولم یتفق العلماء وعلى تعریف بعینه تمكن أن یعكس كافة جوانب 

وانب ظاهرة الضغوط الضغوط النفسیة و ما سیقدم من تعریفات ما هي إال محاولة اإلمساك بعض من ج

  )16-15 ص ،1999، هارون توفیق الرشید ( .النفسیة
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  :تعریف الضغوط -1

  :التعریف اللغوي 1-1

        الذي یعني ضیق على شد أو ثقلstringer) (كلمة مشتقة من الفعل الالتیني  stress)(الضغط 
 .)4، ص 1997جان بینجامین ستورا ،  (

ط بأنها رد فعل فیزیولوجي وسیكولوجي وعقلي ناتج عن الضغو ) 1984(" جرین برج"ویعرف 
استجابات األفراد لتوترات البیئیة والصراعات واألحداث الضاغطة تعد ظاهرة الضغوط النفسیة من أكثر 

 1950الظواهر النفسیة واالجتماعیة تعقیدا، فبرغم من الكتابات الكثیرة في هذا الموضوع، والتي أجریت منذ 
یث تعد المقاالت السیاسیة والمعممة والكتب في الوقت الحاضر باآلالف، غیر أن هذه حتى یومنا هذا ح

 1998أحمد محمد عبد الخالق،  (الجهود التي بذلت في أبحاث جبارة لم تؤدي إلى توضیح مفهوم الضغوط النفسیة
 ).20ص 

  :الضغط بـ )oxford(ویعرف قاموس 

  ى ذلك الفقروالمثال عل) بإكراه(عبارة عن بذل قوة مجبرة. 
  الخضوع لضغط كبیر(عبارة عن قوة تتطلب جهد وطاقة كبیرة.( 
 القوة التي یمارسها الجسم. 
  

  :التعریف االصطالحي -1-2

الضغط هو عبارة عن استجابة لمتطلبات خارجیة كظروف العمل والظروف االجتماعیة أي الوسط 
سم اإلنسان التكیف مع الوضع الجدید قصد الذي یعیش فیه هذا الفرد كما أن الضغط عبارة عن محاولة لج

 .البحث عن التوازن الجسمي والعقلي للوضع والحالة التي هو فیها

  :تعریف الضغوط النفسیة -2

الضغط النفسي بأنه االستجابة غیر النوعیة للجسم ألي مطلب دافع كما أنه ) هانز سیلیه(عرف 
داته العقلیة والبدنیة ألي دافع، وهو یعبر عن مشاعر الطریقة الالإرادیة التي یستجیب بها الجسد باستعدا

  .التهدید والخوف مثل إجراء عملیة جراحیة
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  :مراحل عملیة الضغط النفسي -3

أول من قدم بعض الجوانب التطبیقیة لمفهوم الضغط وأشار إلى أن الضغوط " هانز سیلي"یعتبر 
ئد لدى الفرد ومن ناحیة أخرى فإن الضغوط تعتبر من العوامل الهامة في حدوث اإلجهاد واالنفعال الزا

الحادة تؤثر بصورة سلبیة على حیاة الفرد وتؤدي إلى ظهور األعراض المرضیة الجسمیة والنفسیة وفقا 
فإن الضغط النفسي یتكون من أربع مراحل متداخلة هي على " مك جراث"للنموذج البسیط الذي اقترحه 

  :النحو التالي

 متطلبات البیئة.  
  المتطلباتإدراك. 
 نتائج السلوك. 
 196، ص 2000أسامة كامل راتب،( االستجابة للضغوط( 
 

  :طبیعة الضغط النفسي -4

ن الضغوط تتضمن  ٕ لحاحها، وا ٕ إن طبیعة الضغوط النفسیة تعتمد على أهمیتها ومدتها، تأثیرها وا
كن لیس بالضرورة ما أبعاد مهمة في حیاة الفرد إذ تجعله في مواقف تتسم بالشدة مثل وفاة شخص قریب، ل

  .یثیره شخص یسبب لهم ضغطا ألن هذا یعتمد على عدة عوامل منها

 فعندما یدرك الفرد الموقف على أنه تهدید له، على الرغم من عدم وجود التهدید، فإن  :إدراك التهدید
  .الموقف یكون صعبا

 علیه أقل شدة وخطورة فإذا تحمل الفرد الضغط وقاومه وتكیف معه، تكون آثار الضغط  :تحمل الضغط
  .والعكس صحیح

  :كیفیة حدوث الضغط النفسي -5

إن محاولة الجسم التكیف والتأقلم مع الموقف الذي یوجد فیه، تترجم عن طریق استجابات 
بحیث أن تحت المهاد یعمل على إفراز مادة تثیر كذلك الغدة الكظریة، والتي تقوم هي " هرمونیة "عصبیة،

نالین، والنودرینالین بهذا ترتفع سرعة دقات القلب والضغط الدموي تتصاعد عملیة األخرى بإفراز األدری
  :التنفس وبالتالي یمكن طرح التساؤل
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  ماذا یحدث من متغیرات داخلیة وخارجیة عن ما یتعرض الكائن الحي للضغط؟ :السؤال

  .یتجلى في ثالث مراحل یبدأ جسم الكائن الحي باإلتیان برد فعل :الجواب

  :واع الضغوط النفسیةأن -6

تشیر المصادر المختلفة إلى وجود عدة أنواع من الضغوط ومن أهم التصنیفات تلك التي صنفتها 
  .إلى ضغوط دائمة وضغوط مؤقتة وضغوط إیجابیة وأخرى سلبیة

  :الضغوط المؤقتة - 1-6

ف مفاجئ هي تلك الضغوط التي تحیط بالفرد لفترة وجیزة ثم تزول مثل الضغوط التي تربط بموق
فأثرها ال یدوم لفترة طویلة، ومثل هذه الضغوط ال تلحق ضررا كبیرا بالفرد، إال إذا كان الضاغط أشد 
صعوبة على مقدرة الفرد على التحمل مثلما یحدث في المواقف الشدیدة والضاغطة التي یؤدي إلى 

  .الصدمة العصبیة

  :الضغوط الدائمة -6-2

یط بالفرد مدة زمنیة طویلة نسبیا مثل تعرض الفرد آلالم مزمنة تتمثل في الضغوط المزمنة التي تح
  .أو وجود الفرد في أجواء اجتماعیة واقتصادیة غیر مالئمة بشكل مستمر

  :الضغوط اإلیجابیة -6-3

قد یكون للضغط تأثیر إیجابي كذلك إنه أساس في الحث على التحریض واإلدراك موفر اإلثارة التي 
، 2003سمیر شیخاني،  ( ى الكفاح على قدم المساواة أو نجاح حیال الحاالت المتحدیةیحس إلیها االضطرار إل

  )14 ص

فالتوتر والنسبیة ضروریان للتمتع بكثیر من مظاهر الحیاة، ومن دونها سوف تكون حاالت الوجود 
  .مسئمة، والضغط أیضا یوفر التغیظ الذي نحتاج إلیه في الحیاة عندما تواجه حاالت مهددة

بذلك یعتبر من الضغوط التي لها انعكاسات إیجابیة والتي تدفع الفرد إلى تجسید طموحاته وهو 
ومهامه بسرعة تحت عامل أو حافز الضغط خاصة عند تقدیر الفرد بتوقیت إنجاز أعماله من شأنه دفعه 

  .الهتمامه ما ینعكس علیه إیجابا
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  :الضغوط السلبیة -6-4

ر المفرح تأثیر مؤذي في الصحة العقلیة والجسدیة والروحیة، إذ قد یكون للضغط المفرط والممتد وغی
ما تركت مشاعر الغضب، واإلحباط والخوف واالكتئاب المتولدة من الضغط دون حل فإنها تستطیع أن 

سمیر  (تطلق تشكیلة من األعراض وتقدر الضغط أنه هو السبب األهم للصحة السقیمة في المجتمع الحدیث
  )13، ص 2003شیخاني،

وبذلك تعتبر الضغوط المؤذیة ذات االنعكاسات السلبیة على صحة ونفسیة اإلنسان ومن ثمة 
  .تنعكس على أدائه

 .ولعل الجدول اآلتي یوضح الفرق بین الضغوط اإلیجابیة والسلبیة

  یوضح المقارنة بین الضغوط اإلیجابیة والسلبیة: 1جدول رقم 

  الضغوط السلبیة  الضغوط اإلیجابیة
  تسبب انخفاضا في الروح المعنویة  فعا للعملتنمح دا

  تولد ارتباكا  تساعد التفكیر
  تدعو للتفكیر في المجهود المبذول  تحافظ على التركیز على النجاح

  تجعل الفرد یشعر بتراكم العمل علیه  تجعل الفرد ینظر إلى العمل بتحد
  قطعه ویشوش علیهتشعر الفرد أن كل شيء ممكن أن ی  تحافظ على التركیز على العمل

  الشعور باألرق  النوم الجید
  ظهور إنفعالت وعدم القدرة على التغییر  القدرة على التعبیر على اإلنفعالت  المشاعر

  اإلحساس بالقلق  تمنح اإلحساس بالمتعة

  تؤدي إلى الشعور بالفشل  تمنح الشعور بالنجاح

  تسبب للفرد الضعف  تمد الفرد بالقوة والثقة

  التشاؤم من المستقبل  المستقبلالتفاؤل ب
القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة الطبیعیة عند 

  المرور بتجربة غیر سارة
عدم القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة الطبیعیة عند 

  المرور بتجربة غیر سارة
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  :إستراتیجیة التكیف مع الضغط النفسي -7

الحالي یعد ضربا من الخیال في خضم تسارع األحداث  إن التخلص  نهائیا من الضغط في العصر
وتطورها الشيء الذي زاد من عبء الفرد، وبالتالي ارتبط مصطلح الضغط ارتباطا وثیقا مع الفرد بشكل 
عام والریاض بشكل خاص فهو بالتالي عرضة للضغط في أدائه الریاضي ، ولكن ومهما تعددت الضغوط 

لمهتمین شؤون الضغوط النفسیة حاولوا إعطاء أو باألحرى حاولوا إیجاد وكثرت نتائجها فإن الكثیر من ا
  .سبل من شأنها التقلیل والتخفیض من حدة الضغط النفسي

  :الفزع إلى اهللا -7-1

قد تأتي على الفرد أوقات یشعر فیها بالضجر والقلق وأحیانا قد تصل إلى حد الیأس مما قد یشكل 
وال شك أن وثوق اإلنسان باهللا قد یجعله یشعر بالكثیر من الراحة  لدیه ضغط من شأنه زعزعته وتثبیطه

والطمأنینة حیث یدرك قدرة اهللا وبالتالي فقد یشكل رضاه بما قسم اهللا له التخفیف من وطأة الضغط، 
ن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء" خاصة إذا التجأ الفرد إلى اهللا بالدعاء وذلك مصداقا لقوله  ّ " أم

  ).62- لالنم(

  :التربیة البدنیة وطرق االسترخاء - 2-7

ن حدث  ٕ بما أن الریاضي یعتبر عنصرا هاما بهذه العملیة في میدان التربیة البدنیة والریاضیة فإنه وا
وشعر بوجود األمراض المؤدیة إلى الضغط فما علیه إال أن یتبع مثل هذه الطرق التي تساعد على 

التربیة البدنیة من أنجح الطرق لعالج الضغط، ولقد أكدت بعض  مكافحة وعالج هذا الداء حیث تعتبر
  .الدراسات على ذلك وهذا بتطبیق بعض التقنیات لالسترخاء
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  المهـاري األداء: المحور الثاني
نشاطھ الیومي من الحركات  خلوق كثیر الحركة وال یكاد یخلوإن اإلنسان كونھ م

وھنا  ،ویدافع عن نفسھ لك الحركات یمشي ویعمل ویمارسفبت ،الطبیعیة الضروریة لحیاتھ

ھي بذلك لتطویر أداء اإلنسان في شتى مجاالت الحیاة ف ،تبرز أھمیة الممارسة الریاضیة

وما یتصل  ،الوسائل التي تخص بتنمیة الكفاءة البدنیة والحركیةتجعل الریاضة كوسیلة من 

  .من قیم صحیة ونفسیة واجتماعیة وذھنیة

عضالت وقوة وأرجل وأیدي لیست النظر إلى ممارسة الریاضة على أنھا  لذا یجب

أو تلك المباریات التي یشاھدھا الجمھور، وإنما عملیة تربویة ترویحیة ھادفة إلى  ،وعرق

باإلضافة إلى القیم الروحیة والقومیة  ،االجتماعي، والخلقي، والنظامي :تنظیم السلوكات

  .والقوةجنبا إلى جنب مع اكتساب الصحة 

  :مفهوم القدرة -1
یكاد یتفق أغلب علماء القیاس على تحدید معنى القدرة، تحدیدا إجرائیا باألداء الذي یسفر عنها، 
ن نشاط الفرد یمكن  ٕ ولما كان كل من یقوم به الفرد من أعمال بدنیة وعقلیة یدل على قدرته على األداء، وا

ى رصد مظاهر األداء الذي یدل علیها ویرتبط بها ، مالحظته وتسجیله لذا فإن قیاس القدرة یعتمد عل
فالقدرة تعتمد على في وجودها على المظهر األدائي لها بمعنى أن وجوده استداللي، أي أن مالحظتها 

  .وتسجیلها، یمكن أن یتم إال عن طریق قیاس األداء الذي یدل علیه
القدرة   "فیرون"األداء، ویعرف  أن القدرات وسائل علمیة لتصنیف )1940( " سویل بیریت "ویذكر 

  )20، ص 1987محمد حسن، ( على أنها طائفة من األداءات التي ترتبط ببعضها البعض
 :مفهوم األداء -2
 "كثیرا ما یستعمل مفهوم أو مصطلح األداء للداللة على مقدار اإلنتاج الذي أنتج، لذا یذكر     

میدان العمل سایرتها بحوث أخرى في الریاضة لذا فإن أن الكثیر من البحوث المنجزة في  )1989( " تینكر
  )Barthélemy.M et Ourmelen.B, 1985, p 38(أغلب التعاریف التي أعطیت لألداء لها عالقة أو ذات صلة باإلنتاج 

األداء بأنه العامل لعمله، ومسلكه فیه، أو مدى صالحیته في   )1973( "منصور"كما عرف     
التحمل للمسؤولیة في فترة زمنیة محددة تأسیسها على هذا المعنى، فإن كفاءة النهوض بأعباء عمله، و 

 :الفرد تتركز على أمرین اثنین هما
 مدى كفاءة الفرد في القیام بعمله أي واجباته ومسؤولیاته  
 یتمثل في صفات الفرد ومدى ارتباطها وتأثرها على مستوى األداء. 
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 :مفهوم المهارة  -3
المهارة على أنها القدرة على استخدام الفرد لمعلوماته واستعداده  1976" ویستر.د"یعرف قاموس 

  . لإلنجاز
الماهرة على أنها قدرة تتكسب بالتعلم بحیث یفترض مسبقا الحصول على  1956" جثري"كما یعرف 

    .النتائج محددة نتیجة لهذا التعلم
  :المهارات المغلوقة -3-1

المهارات التي تؤدي في بیئة مستقرة نسبیا،حیث تتطلب  ویضم هذا النوع من المهارات الحركیة،  
هذه البیئة أنماطا حركیة، على درجة عالیة من األداء وتتمیز هذه المهارات بان یكون الالعب جیدا في 
هذه المهارة دون الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ألن البیئة من أي تغیرات متوقعة الحدوث مثل 

  :، الرمایة السباحة، رفع األثقال  وتمتاز هذه المهارة بما یلياإلرسال في التنس
 تسمح للفرد باألداء عندما یكون مستعدا. 
 في اغلب األحیان تكون األدوات في حالة ثابتة . 
 ال یتطلب األداء فیها خططا أو استراتیجیات . 
 مسبقا من طرف  یكون الجسم في حالة راحة قبل األداء وربما أن متغیرات البیئة تكون معروفة

 .الالعب
 ص 1987، محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان (یكون مطلوبا من الالعب اإلسراع في اتخاذ القرارات ،

33-34(  
  :المهارات المفتوحة -3-2

ویضم هذا التصنیف المهارات الحركیة التي یكون األداء فیها عبارة عن استجابات حركیة 
ال تضم استجابات غیر نمطیة، ) المهارة المفتوحة(بیئة الخارجیة، أي أنها للمتغیرات غیر المتوقعة في ال

غیر متوقعة من المنافس أو بیئة الالعب، كما یحدث في المصارعة، و المالكمة، وفي مثل هذه المهارات 
تكون السرعة، والقدرة على الفهم واتخاذ القرارات من الوسائل، التي تضع القدرة على اإلنجاز، وعلى 

لنجاح في هذه المهارات ویضم هذا النوع من المهارات األنشطة الحركیة التي تتطلب تطبیق خطط ا
واستراتیجیات معقدة، حیث تتطلب من الالعب األداء الصحیح والتحركات الصحیحة في وقت مناسب، 

عالوي ومحمد نصر  محمد حسن ( ویضم هذا التصنیف معظم األلعاب الجماعیة والزوجیة ككرة القدم والكرة الطائرة
  )34-33، ص 1987، الدین رضوان

ولقد قدم بعض العلماء تقسیمات وتصنیفات أخرى للمهارات الحركیة، وقد أسفرت جهودهم في 
المجال على تحدید أربع معاییر، رئیسیة لتصنیف المهارات في األلعاب الریاضیة، وكانت هذه المعاییر 

  :على النحو التالي
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  . لتوافق البدنيالتصنیف على أساس ا -
 .التصنیف على أساس الحركة -
 . التصنیف على أساس الترابط و االستمراریة في األداء -
التصنیف على أساس الطبیعة ومتطلبات األداء، والذي أخذ منه التصنیف الذي شرحناه من قبل  -
 )35، ص 1999مرزوق الیاس،  ( )المهارة المغلوقة والمهارة المفتوحة(
  :األساسیة  مفهوم المهارات -4

المهارات األساسیة في كرة القدم تعني كل الحركات الضروریة الهادفة التي تؤدي بغرض معین في 
  )65، ص 1996حنفي محمود مختار،  ( إطار قانون كرة القدم، سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها

  :التصنیف على أساس الطبیعة متطلبات األداء - 1-4
م تصنیفا للمهارات الحركیة في مجال الصناع 1957ألول مرة عام   "POULTON" بولتونقدم   

  : على أساس فئتین رئیسیتین هما
  .مهارات العوامل الذاتیة -أ

 .مهارات العوامل الموقفیة - ب
بتطبیق هذا التصنیف في مجال المهارات الحركیة الریاضیة واخترع تصنیف  "بولتون"وقد قام   

  :ال الریاضي على أساس طبیعة ومتطلبات األداء كالتاليالمهارات الحركیة في المج
 مهارات المجال المحدد.    
 مهارات المجال المفتوح.  

  : التصنیف على أساس الترابط واالستمراریة في األداء - 2-4
بتصنیف المهارات الحركیة في األلعاب  على أساس الترابط  1962في عام  FITTS""فیتس قام 

  :إلى ثالث أصناف رئیسیة هي واالستمراریة في األداء
  . المهارات المتقطعة .أ 
 .المهارات المستمرة .ب 
 . المهارات المترابطة .ج 

  :أسالیب قیاس المهارات الحركیة في األلعاب الریاضیة -5
  :یستخدم لقیاس المهارات في األلعاب نوعان رئیسیان من المقاییس هما  

  .المقاییس الموضوعیة -
  . المقاییس التقدیریة -
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  القدم كرة : ور الثالثالمح
إن مــن بــین الریاضــات الجماعیــة لعبــة كــرة القــدم التــي تعتبــر األكثــر شــعبیة فــي العــالم وذلــك للــدور 
الفعــال الــذي تلعبــه فــي تخفیــف مــن األزمــات النفســیة للشــعوب والتــرویح عــنهم فــي وقــت الفــراغ والحــد مــن 

راحـل تطـورت فیهـا مـن ناحیـة قوانینهـا وطریقــة اضـطراباتهم النفسـیة الیومیـة وقـد مـرت لعبـة كـرة القــدم بعـدة م
لعبهــا ومفهومهــا والنظــرة الشــعبیة عنهــا وفوائــدها، وتعــدد طــرق ومنــاهج تــدریبها والتحضــیر فیهــا، وأصــبحت 
هناك معاهد ومدارس متخصصة في دراستها وتكـوین  اإلطـارات الخاصـین لهـذه اللعبـة، بعـدما كانـت مجـرد 

ات الفـراغ، حتـى أصـبحت تمــارس بإنتظـام لهـا بطـوالت خاصـة، ولهــا لعبـة تمـارس مـن أجـل التـرویح فــي أوقـ
  .قوانینها المضبوطة وأصبحت لها هیئة عالمیة تتحكم في كل الفرق في أنحاء العالم

  :تعریف ریاضة كرة القدم -1
 )7(العـــب علـــى األكثـــر و )11(كـــرة القـــدم هـــي لعبـــة جماعیـــة یتقابـــل فیهـــا فریقـــان یضـــم كـــل منهمـــا 

قل ویهتم كل فریق بتسجیل أكبر عدد من األهداف فـي شـباك الخصـم والحفـاظ علـى شـباكه العبین على األ
 )17(نظیفــة، والفریــق الــذي یســجل أكبــر عــدد ممكــن مــن األهــداف یفــوز بالمبــاراة، تتضــمن هــذه الریاضــیة 

 وبمـرور الوقـت وتطـور اللعبـة، صـححت وأثریـت international قاعدة أسست من طرف اللجنة الدولیـة بـوار
  )6، ص 1998المذكرة الریاضیة ، ( العدید من هذه القواعد بفضل االتحادیة الدولیة لكرة القدم

 45م وعرضــه مــابین 120الــي  90تلعــب كــرة القــدم علــى بســاط بشــكل مســتطیل بطــول یتــراوح مــابین 
مـن م وعرضـه 110إلـي  100م أما خالل المباریات الدولیة فیشترط أن یكون طول الملعب ما بین 90إلى 
م، كمـــا تســـتعمل خـــالل المبـــاراة كـــرة مســـتدیرة الشـــكل مصـــنوعة مـــن الجلـــد ویبلـــغ محیطهـــا مـــن 75إلـــي  65
غ، تجـري المبــاراة بـین فریقــان یرتـدیان ألبســة مختلفـة اللــون 450الــي  410سـم ویــوزن بقـدر 72سـم إلــي 68

، ص )الریاضـیة(جیـة الحدیثـة الموسـوعة المنه ( وتتكون هذه األخیرة من شوورت، قمـیص، جـوارب، حـذاء خـاص باللعبـة
117(  

دقیقــة لكــل  45دقیقــة فــي حــال وجــود وقــت إضــافي وتعطــي مــدة  120إلــي  90ویــدوم وقــت اللقــاء 
دقیقــة یعطـــي فـــي كـــره القـــدم أســلوبین فـــي اللعـــب، األســـلوب األوربـــي و  15شــوط یتخللهـــا وقـــت راحـــة قـــدره 

وخطــط  اللعــب والتــالي فــي الجانــب التقنــي األمریكــي فــاألول یتمیــز بالدقــة فــي العــب، واالنضــباط التكنیكــي 
والتحضـیر البـدني الجیـد، أمــا الثـاني فیعتمـد علـى المواهــب الفردیـة وحسـن االبتكـار لــدى الالعـب مـع العمــل 
علــى رفــع مســتواه الفنــي بالدرجــة األولــى وهــذا مــا یصــعب مــن تحقیــق األهــداف الجماعیــة ومتطلبــات الفریــق 

  . ككل
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  :ثةمالمح كرة القدم الحدی2-
إال أن تلـك المقولـة هـي نصـف الحقیقـة مـا " إن الهجوم أحس وسـیلة للـدفاع: "هناك مقولة قدیمة تقول

لـم یكــن ذلــك الهجــوم قــادر علــى التحــول الســریع إلـى الــدفاع، ففریــق ممتــاز فــي الهجــوم ال یعنــي طبقــا للقــول 
لتــوازن بــین الــدفاع والهجــوم حصــوله علــى امتیــاز بالــدفاع، فكــرة القــدم تصــبح لعبــة راقیــة جــدا حینمــا یكــون ا

ورغــم التأكیــد األخیــر فــي المباریــات علــى الطــرق الدفاعیــة إال أن الهجــوم وتســجیل األهــداف یظــل الجانــب 
أكثرا تشویقا في الملعب وفي كرة القدم الحدیثة أصبحت التشكیالت الدفاعیـة صـعبة جـدا حیـث أصـبح علـى 

لرقابــة، وبجانــب تطــور الخطـط الدفاعیــة فقــد تطــورت المهـاجم أن یبــذل جهــدا كبیـرا فــي ســبیل الــتخلص مـن ا
الخطـط الهجومیـة فأصـبح الواجــب الهجـومي ال یقتصـر علــى المهـاجمین فقـط بـل علــى كـل الالعبـین، حتــى 
أصـــبحت بعـــض الخطـــط ترتكـــز علـــى جعـــل المهـــاجمین عناصـــر لتنفیـــذ المنـــاورات الهجومیـــة وتـــرك مهمـــة 

  )253، ص 1999ثامر محسن إسماعیل،  ( حالتهدیف والتسجیل العبي الوسط ومدافعي الجنا

  : متطلبات كرة القدم الحدیثة-3
  : متطلبات كرة القدم الحدیثة لالعبین -3-1

تــدرج  )م1972(لقــد اختلــف أســلوب كــرة القــدم منــد عشــرین عامــا عــن أســلوب اللعــب حالیــا، فمنــذ ســنة 
ة والفهــم الصــحیح علــى األداء أســلوب اللعــب الهجــومي حتــى صــار یتمیــز أفــراد الفریــق الجیــد خططیــا بــالقو 

القـــوي والمتـــوالي علـــى مرمـــى الفریـــق المنـــافس مـــع االبتعـــاد عـــن اللعـــب إلـــى الخلـــف أو اللعـــب فـــي عـــرض 
الملعـــب أو الـــبطء فـــي تحضـــیر الهجمــــات والمراوغـــات الغیـــر مجدیـــة، وهــــذا محاولـــة للتغلـــب علـــى التكتــــل 

 )3(الفریــق الفـائز یتحصـل علـى ثـالث نقــاط  الـدفاعي للفریـق المنـافس، ولقـد ترتــب علـى قـرار االتحـاد بجعـل
واحدة، فمنذ ذلك الوقت أصبح كل فریق یبحث عـن الفـوز الـذي ینقلـه  )1(نقاط والفریق المتعادل على نقطة 

  .بسرعة إلى مرتبة عالیة كما أن الخسارة تجعله في مرتبة أدنى
لعـب تتغیـر بصـورة ســریعة وأثنـاء المقابلـة یكـون الالعبـین علـى اتصـال مباشــر مـع الخصـم، حـاالت ال

وفى كل حالة یجـب علـى الالعـب إیجـاد الحـل المناسـب والفعـل وبأسـرع وقـت ممكـن، عـن عمـل العـب كـرة 
القدم ذو طابع تكراري متغیر، العملیات الحركیة متغیرة وتختلف الواحـدة عـن األخـرى فـالجري متنـوع بالعمـل 

  )188-187، ص 1997ارة، حنفي محمود مخت ( بالكرة أو المشي أو التوقف أو القفز
ویـشیر األخصـائیون إلـى أن جـزءا كبیــرا مـن العملیـات الحركیـة لالعـب كــرة القـدم یشـغله الجـري الــذي 
یتطــور مــن البطــيء إلــى الســریع، إضــافة إلــى االنطــالق الــذي یتحــول مــن توقــف مفــاجئ أو تغیــر خــاطف 

  .للسرعة أو االتجاه
هـــا الجانــب الفنــي والــذكاء فـــي اللعــب مــع التحضـــیر وحالیــا نشــاهد مباریــات فـــي كــرة القــدم یغلــب علی

البدني الجید لالعبین، فالفرق ذات المستوى العالي لها اتجاه تطویر اللعب مثل مـا هـو علیـه فـي الریاضـات 
األخــرى، كـــرة الســلة، كـــرة الیــد، فالكـــل یهــاجم ویـــدافع فــي أن واحـــد وهــذا مـــا أجبــر المـــدربین علــى االهتمـــام 
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جوانبـــه البـــدني، التقنـــي، التكتیكـــي، النظـــري، والجانـــب النفســـي، وهـــذا اســـتجابة بتحضـــیر الالعـــب فـــي شـــتى 
  .)188-187، ص 1997حنفي محمود مختار، ( لمتطلبات اإلستراتیجیة الحدیثة

ونسجل في منافسة أخرى زیادة في شدة اللعب تترجم بارتفاع عدد العملیات التكنیكـو تكتیكیـة وسـرعة 
والتسـجیالت التـي  )1975( سـنة" أكرمـوف"استنادا لدراسات أخصائیون أمثـال التنفیذ والجري لمسافة أطول، و 

  .موضحة في الجداول التالیة )1981(سنة " لوكشیفوف"قام بها 
  :متطلبات كرة القدم الحدیث حسب مراكز اللعب-3-2

  : متطلبات العبي الدفاع/ 1-2-3-
  . یقوم أفراد الفریق بالدفاع من لحظة فقدان الكرة -
 . طرفي الوسط خاصة الظهیر الحراستخدام  -
 . الدفاع القوي ضد الجناحین ومراقبتهم الالصقة -
 . المراقبة اللصیقة للمهاجمین الخطرین -
 . عدم التهور واالندفاع عند القلة العددیة -
 )32، ص 1995حنفي محمود،  ( یعود العبو الوسط لغلق منطقة اللعب المباشرة الخطرة -

 :متطلبات العبي الهجوم/ 2-2-3
 .أن یعمل جمیع الفریق على تنفیذ خطط اللعب التي تدربوا علیها -
 .العمل على مساعدة الزمیل المستحوذ على الكرة -
 . مائال أمام وخلف المدافعین) المهاجم(جري الالعب الحر  -
 :جري المهاجم في داخل الملعب لألهداف التالیة -

 مساعدة الزمیل الذي معه الكرة في الوسط. 
 ة في الجناحخلق مساحة فارغ. 
 فسح المجال الهجومي لمدافع الجناح الذي تصعب مراقبته، القادم من الخلف. 
 179، ص 1999ثامر محسن إسماعیل، ( المشاركة في إنهاء الهجوم ألكبر عدد ممكن من الالعبین(.  

  :متطلبات العبي الوسط/ 3-2-3
علــى بعــض الالعبــین فــي  تضــع كــرة القــدم الحدیثــة متطلبــات كثیــرة علــى الالعبــین وعلــى الخصــوص

المنــاطق الحاســمة مــن الملعــب، فخــط الوســط یشــكل الخــط األول للتكتــل الــدفاعي ویعتبــر حلقــت وصــل بــین 
یابــا، باإلضــافة إلــى  ٕ الهجــوم والــدفاع، وتعتبــر منطقــة الوســط المنطقــة التــي یمــر منهــا أكثــر الالعبــین ذهابــا وا

لخــط الهجــوم، وبنــاءا علــى ذالــك یــوزع أغلــب  كــل هــذا فــإن العبــي الوســط هــم أحســن الالعبــین المســاندین
المــدربین أحســن العبــیهم فـــي هــذا الخــط باعتبــار أن كـــرة القــدم الحدیثــة لمــن یمتلـــك منطقــة الوســط، ولكـــي 
یكتمــل هــذا المفهــوم یجــب علــى العبــي الوســط العمــل كوحــدة واحــدة، وأن أولــى مهمــات العبــي الوســط هــو 

  .اتهم في تشكیل نقاط االنحراف في لعب المثلثات الدفاعیةتقدیم العمق الدفاعي والذي یرتبط بمسؤولی
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  :ویمكن ترتیب التكتیكیة لالعبي الوسط كاآلتي
 تحویل اتجاه اللعب من جانب آلخر. 
 تطبیق مبدأ االحتفاظ بالكرة والبدء بتطبیق الخطط الهجومیة . 
 القیام بتنفیذ المناورات الجداریة كأسلوب لهزیمة الدفاع . 
 وم المباشرالتهدیف والهج. 
  الدفاع المتقدم(تشكیل جدار الدفاع األول.( 
 32، ص 1995حنفي محمود،  ( .المراقبة القویة لالعبي الخصم( 

  : متطلبات مدافعي الجناح/ 4-2-3
نجاحه باعتبارهم یتقـدمون مـن الخلـف    ٕ التقدم في خطط اللعب ألزم المدافعین المشاركة في الهجوم وا

  .من فكرة االلتزام بالدفاع فقطحیث تصعب مراقبتهم وحررهم 
  : وتعتبر منطقة الجناح من المناطق الحیویة وذلك لألسباب التالیة

 الفراغات الواسعة عند األجنحة باعتبارها مناطق هجومیة غیر مباشرة.  
 قلة المدافعین في المناطق الجانبیة.  
 صعوبة التغطیة من المدافعین أنفسهم.  

واجبات إضافیة لمـدافعي الجنـاح بتحـویلهم إلـى مهـاجمین جنـاح وحتـى ولذلك تتلقى كرة القدم الحدیثة 
إلــى مهــاجمین إنهــاء الهجــوم ویــتم هــذا خاصــة إذا أراد المــدرب االحتفــاظ بالعبــي خــط الوســط كــاملین حتــى 

  .یتمكن من التحكم في وسط الملعب
حنفــي محمــود،  ("ةالتغطیــ"ومــن أهــم الخطــط التكتیكیــة الهجومیــة الملقــاة علــى عــاتق مــدافعي الجنــاح هــي 

  )32، ص 1995
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  المراهقة: المحور الرابع
ســنة فإننــا  19 -17إذا كنــا بصــدد التحــدث عــن ســن األواســط فــي كــرة القــدم أو المرحلــة الممتــدة مــن     

نسلط الضوء على مرحلة حاسمة في حیاة الفرد وهي ما یسمیها علماء الـنفس بمرحلـة المراهقـة وهـي مرحلـة 
مر اإلنسان البد لكل واحد منا أن یمر بها ، تـأتي بعـد مرحلـة الطفولـة فیكـون بـذلك قـد تخطـى من مراحل ع

تتمیـــز هاتـــه المرحلـــة بالعدیـــد مـــن التغیـــرات الفیزیولوجیـــة والنفســــیة . مرحلـــة الصـــبى ودخـــل مرحلـــة جدیـــدة 
وبدایـة مرحلـة المراهقـة  واالنفعالیة والتي تؤثر بصورة بالغة على حیاة الفرد في المراحل المتتالیة من عمـره ،

تتحــدد بــالبلوغ الجنســي بینمــا نهایتهــا تتحــدد بالوصــول إلــى مراحــل النضــج فــي مراحــل النمــو المختلفــة ویبقــى 
هذا التحدید محل اختالف العلماء الذین اختلفوا في إعطاء مفهـوم أوسـع وأشـمل للمراهقـة ، ومـن خـالل هـذا 

اســـط والمشـــاكل التـــي تعترضـــه فـــي هـــذا الســـن وكـــذا الفصـــل ســـنتطرق إلـــى تحدیـــد ممیـــزات نمـــو العـــب األو 
  .عالقته بممارسة كرة القدم والمحیط الریاضي 

  : تحدید وتعریف فئة األواسط -1
ســنة فإننــا نســلط ) 21-17(إذا كنــا بصــدد التحــدث عــن ســن األواســط، أول مرحلــة الممتــدة مــا بــین 

لمـاء الـنفس بمرحلـة المراهقـة المتـأخرة، الضوء على مرحلة جد حاسمة وهامـة فـي حیـاة الفـرد، ومـا یسـمیها ع
  وما هي إال مرحلة تدعیم التوازن المكتسب من المرحلة السابقة، ویتم تأكیده في هذه الفترة 

إذ أن الحیاة في هذه لمرحلة تأخـذ طـابع آخـر وفیهـا یتجـه الفـرد محـاوال أن یكیـف نفسـه لیحـدد موقعـه 
نفس واالبتعـاد عـن العزلـة واالنطـواء تحـت لـواء الجماعـة، من هؤالء الناجحین، محاوال التعـود علـى ضـبط الـ

فتقـــل نزاعاتـــه، فیـــدرس المراهـــق كیفیـــة الـــدخول فـــي الحیـــاة المهنیـــة وتتوســـع عالقتـــه االجتماعیـــة مـــع تحدیـــد 
زاء العمل الذي یسعى إلیه ٕ   .اتجاهاته إزاء الشؤون السیاسیة واالجتماعیة، وا

  : ممیزات سن األواسط -2
   :النمو الجسمي1-2-

إن البعــد الجســمي هــو أحــد األبعــاد البــارزة فـــي نمــو المراهــق ویشــمل البعــد الجســمي علــى مظهـــرین 
أساســین مــن مظــاهر النمــو الفســیولوجي، أو التشــریحي والنمــو العضــوي والمقصــود بــالنمو الفســیولوجي هــو 

بلـوغ ومـا بعـده ویشـمل النمو في األجهزة الداخلیة غیر الظاهرة في األعیان التي یتعرض لها المراهق أثناء ال
ذلــك بوجــه خــاص النمــو فــي الغــدد الجنســیة أمــا النمــو العضــوي فیشــمل فــي نمــو األبعــاد الخارجیــة للمراهــق 

ســـم بالنســـبة  29كلـــغ فـــي الســـنة و 3كـــالطول  والـــوزن والعـــرض حیـــث یكـــون متوســـط النمـــو بالنســـبة للـــوزن 
  .للطول
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  : النمو العقلي2-2-
أن الحــدث الســوي یســیر فــي نمــوه العقلــي فــي جهــات عدیــدة، فهــو  مــن المالحــظ علــى فتــرة المراهقــة

یســتمر فــي هــذا العقــد الثــاني مــن عمــره علــى اكتســاب القابلیــة العقلیــة وتقویتهــا كمــا ینمــو أیضــا فــي القابلیــة 
على التعلم وهو إلى جانب ذلك یتمیـز بزیـادة قابلیتـه علـى إدراك العالقـة بـین األشـیاء وعلـى حـل المشـكالت 

نـوري  ( یز بالصعوبة والتقید باإلضافة إلى كل هذا سیصبح أكثرا قدرة على التعامـل باألفكـار المجـردةالتي تتم

ببحثه المستمر عما وراء الطبیعة وبظهور رسمات المنطق فـي التفكیـر وهـذا راجـع لنمـو   )51، ص 1990الحافظ،
ا یثیــر فضـوله وتســاؤله كمــا الـذكاء فیــه وتضــج الجهـاز العصــبي، وهــذا مـا یــؤدي بــه إلـى محاولــة فهــم كـل مــ

 تكتسـب حیاتـه نـوع مـن الفعالیــة، تسـاعده للتكلـف مـع البیئـة األخالقیــة الثقافیـة واالجتماعیـة التـي تعـیش فیهــا

فیكــون مثــالي فــي تصــرفاته الهتمامـه بالمواضــیع المختلفــة، كالسیاســة والــدین  )162 ، ص1982محـي الــدین مختـار، (
العضــوي والعقلــي واالنفعــالي، ویختلــف اإلدراك عنــده عــن مــا كــان علیــه  والفلســفة نظــرا لتــأثر المراهــق بنمــوه

فـي الطفوـلة  وهـذا راجـع لمـدى تفاعلـه مـع المحـیط الـذي یعـیش فیـه، فـإدراك الطفـل للممارسـة الریاضـة مــثال 
یـــتخلص فـــي اآلثـــار المباشـــرة ومـــا یـــراه فیهـــا مـــن لهـــو ومـــرح أمـــا إدراك المراهـــق أوســـع لیـــرى فـــي الریاضـــة 

ات  الصحة البدنیـة  والعالقـات االجتماعیـة السـلمیة ودورهـا فـي إنشـاء الفـرد السـوي، ومعنـى خصائص وسم
أن إدراك المراهـق یمتـد عقلیـا إلـى مـا وراء المحسـومان نحـو األفـق البعیـد، والمراهـق فـي هـذه المرحلـة یعتبـر 

وئـه إلـى الطـرق المختلفـة أكثر انتباها من الطفـل لمـا یفهـم ویـدرك وأكثـر ثباتـا واسـتقرار هـذا مـا یظهـر فـي لج
  .لحل المشاكل التي تعترضه باستخدام االستنتاج واالستدالل

  :النمو االجتماعي3-2-
تتمـیز الحیـاة االجتماعیـة فــي مرحلـة المراهقـة بأنهــا المرحلـة التـي تســبق تكـوین العالقـات الصــحیحة   

اهق لحیـاة أوسـع محـاوال الـتخلص التي یصل إلیها المراهق في مرحلة الرشد وفي مرحلة المراهقة ینطلق المر 
مــن الخضــوع الكامــل لألســرة، ویصــبح قــادرا علــى االنتمــاء للجماعــة ویظهــر هــذا التغییــر فــي النشــاط الــذي 
یمارســه المراهــق فــي اختیــاره كزمالئــه وفــي أحكامــه األخالقیــة وكــذلك فــي أســلوب تعاملــه مــع الغیــر، فمــن 

ده لنفسه وكذلك  بإدراكه بدور مسؤولیة الفـرد الواحـد داخـل مظاهر هذا التحول التنبه للفروق االجتماعیة ونق
  الجماعة 
  : النمو الحركي4-2-

یتفـــق معنـــى النمـــو الحركـــي إلـــى حـــد كبیـــر مـــع المعنـــى العـــام للنمـــو مـــن حیـــث كونـــه مجموعـــة مـــن 
التغییـــرات المتتابعــــة التـــي تســــیر حســــب أســـلوب ونظــــام متــــرابط متكامـــل خــــالل حیــــاة اإلنســـان ولكــــن وجــــه 

ف هــو مــدى التركیــز علــى دراســة الســلوك العربــي والعوامــل المــؤثرة فیــه وقــد جــاء تعریــف أكادیمیــة االخــتال
النمــو الحركــي التــي قــدمت تعریفــا للنمــو الحركــي علــى أنــه عبــارة عــن التغیــرات فــي الســلوك الحركــي خــالل 

اهــق حركاتـــه حیــاة اإلنســان والعملیــات المســئولة عــن هــذه التغیـــرات، ومــن مظــاهر النمــو الحركــي لــدى المر 
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بــین المثیــر  یمضــىوهــو الــزمن الــذي  تصــبح أكثــر توافقــا، ویــزداد نشــاطه وقوتــه، ویــزداد عنــده زمــن الرجــع
 )399، ص 1992 ،حامد عبد السالم زهران( واالستجابة

  :النمو االنفعالي5-2-
فـــي بدایـــة المراهقـــة تكـــون االنفعـــاالت فـــي حـــدتها بســـبب التغیـــرات التـــي تحـــدث، ولكـــن مـــا تقـــدم ســـن 

لمراهق تأخذ هذه االنفعاالت نوع من الهدوء حتى یصل الفرد إلـى سـن الرشـد حیـث تتـزن انفعاالتـه ویصـبح ا
  )6، ص 1997باهي سالمي،  (  قادرا على التحكم فیها

وفى هذه المرحلة یدرك أن معامالته ال تتناسـب مـع مـا وصـل إلیـه مـن نضـج وبلـوغ، ومـن جهـة تجـد 
األســرة، ال تـــولى اهتمامــا لهــذا الطـــور، وال تقــدر رجولتــه وحقوقـــه كفــرد لـــه أن البیئــة الخارجیــة المتمثلـــة فــي 

  .ذاته
  : النمو الجنسي6-2-

یتلخص ما یحدث مـن النمـو الجنسـي فـي مرحلـة المراهقـة فـي نضـج الغـدد التناسـلیة أي تصـبح قـادرة 
فراز الهرمونات الخاصـة بـه، النمـو الجنسـي یختلـف اختال ٕ فـا بینیـا مـن الولـد على أداء وظیفتها في التناسل وا

إلى البنت، وكذلك من الفرد إلى اآلخر داخل الجنس الواحـد، وعالمـة البلـوغ عنـد المـراهقین  تكمـن فـي نمـو 
الجهـاز التناسـلي ویبــدأ ظهـور الشــعر فـي مختلــف أنحـاء الجسـم، ثــم تبـدأ خشــونة فـي الصــوت واخـتالف فــي 

  نبراته، 
  : مشاكل فئة األوساط -3

المشــكالت الرئیســیة التــي تواجــه المــراهقین فــي هــذه الفتــرة والســبب یعــود إلــى  إن مشـاكل المراهقــة مــن
المجتمع نفسه، والمدرسة والهیئات االجتماعیة، واألسر والنوادي وكل المنظمـات التـي لهـا عالقـة بهـذه الفئـة 

  )41، ص 1987 ،عماد الدین إسماعیل ( ولهذا سوف تتناول مختلف المشاكل التي یتعرض لها المراهق
  :المشاكل النفسیة -3-1

من المعروف أن هذه المشـاكل قـد تـؤثر فـي نفسـیة المراهـق وانطالقـا مـن العوامـل النفسـیة ذاتهـا التـي 
تبدوا واضحة في تطلع المراهق نحو التجدید واالستغالل وثورة التطبیق هذا التطلع بشـتى الطـرق واألسـالیب 

ع، والقمة الحسیة واالجتماعیة بل أصـبح یفحـص األمـور فهو ال یخضع ألمر البیئة وتعاملها وأحكام المجتم
ویزینهــا بتفكیــره وعقلــه وعنــدما یشـــعر المراهــق بــأن البیئــة تصــارع معـــه وال تقــدر موقعــه وال تحــس إحساســـه 
الجدیــد الــذي هــو یســعى دون قصــده ألن یؤكــد بنفســه وبثورتــه وتمــرده وعنــاده فــإن كــل مــن األســرة والمدرســة 

راته ومواهبه وال یتعامل كفرد مستقل وال تشـبع فیـه حاجاتـه األساسـیة فـي حـین فهـو واألصدقاء ال یفهمون قد
  )73، ص 1971میخائیل خلیل معوض ،  (  یجب أن یحس بذاته وأن یعترف الكل بقدراته
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  :المشاكل االنفعالیة -3-2
وانـدفاعها وهـذا إن العامل االنفعالي في حیاة الفرد المراهق یبدو واضحا  في عنـف انفعاالتـه وحـدتها 

االنــدفاع االنفعــالي لــیس لــه أســباب نفســیة خاصــة بــل یرجــع ذلــك إلــى التغیــرات الجســمیة فإحســاس المراهــق 
ینمـــي جســـمه وشـــعوره، حیـــث أن جســـمه ال یختلـــف عـــن أجســـام الرجـــال وأن صـــوته أصـــبح خشـــنا فیشـــعر 

الطـارئ كمـا یتجلـى بوضـوح  المراهق بالزهر والفخر، وكذلك في الوقت نفسه بالخجل والحیـاء مـن هـذا النمـو
  .خوف المراهق من هذه المرحلة التي تتطلب منه أن یكون رجال

  :المشاكل االجتماعیة -3-3
إن مشــاكل المراهــق تنشــأ مــن االحتیاجــات الســلوكیة األساســیة، مثــل الحصــول علــى مركــز أو مكانــة 

  .المجتمع، كمصدر السلطة على المراهقة
 : مشاكل الرغبات الجنسیة -3-4

الطبیعـي أن یشـعر المراهـق بالمیـل الشـدید للجـنس األخـر، ولكـن التقالیـد فـي مجتمعـه تقـف حـائرا  من
دون أن ینـــال مـــا ینبغـــي، فعنـــدما یفصـــل المجتمـــع بـــین الجنســـیة فإنـــه یعمـــل علـــى إعاقـــة الـــدوافع الفطریـــة 

حباطهــــا وقــــد یتعــــرض لالنحرافــــات وغیرهــــا مــــن ا ٕ ــــد المراهــــق اتجــــاه الجــــنس األخــــر وا لســــلوك الموجــــودة عن
  .األخالقیة، باإلضافة إلى لجوء المراهقین إلى أسالیب ملتویة ال یقبلها المجتمع، لها صلة بالجنس اآلخر

  : المشاكل الصحیة -3-5
إن المتاعب المرضـیة التـي یتعـرض لهـا الشـباب فـي سـن المراهقـة هـي السـمنة، إذ یصـاب المراهقـون 

لعمـــل علـــى تنظـــیم األكـــل، والعـــرض علـــى الطبیــــب بالســـمنة بســـیطة مؤقتـــة ولكـــن إذ كانـــت كبیـــرة فیجــــب ا
  .األخصائي، مع اإلنفراد  لالستماع إلى متاعبهم، وهو في حد ذاته جوهر العالج للمراهق

  : النزعة العدوانیة -3-6
من المشاكل الشائعة بین المراهقین، النزعة إلى العدوان علـى اآلخـرین مـن زمالئهـم وعلـى الـرغم مـن 

  :واحدة، إال أن أعراضها تختلف من مراهق ألخر مثلأن النزعة تشكل مشكلة 
 االعتداء بالضرب والشتم والسب على الزمالء.  
 االعتداء بالسرقة . 
 االعتداء بإلقاء التهم على الزمالء. 
  
  
  
  
  
  



ة الفصل األول                                                                   الخلفیة النظریة  للدراس  
 

~ 29 ~ 
 

  : الخصائص التشریحیة والفیزیولوجیة للمراهقین -4
لجهـاز العصـبي المركـزي، إذ إن الدور الذي تلعبه هذه الخصائص في تطـویر العضـویة، یرجـع إلـى ا

  .إن إعادة الوظائف تجد انعكاس في تصرف األطفال
ففي سن المراهقة یبدأ عامل التدقیق بالنسبة للشبان، فتختبر قوتـه فـي أي نشـاط للوصـول إلـى بعـض 
الحدود، فاهتمامات المراهق تصبح متنوعـة، ولـیس لدیـه تـوازن كـاف، فالقواعـد یجـب أن تكـون متطـورة لكـي 

  .اكبر عدد ممكن من التكتیك في المستقبلیتعلم 
ــــدد االختصاصـــــات یجـــــب أن یكـــــون االهتمـــــام األساســـــي فـــــي الوســـــط الریاضـــــي  ـــــدریب المتعـ إن الت
للمراهقین، وذلك لكي تتطور عندهم القابلیات والعادات التي تسمح لهم فیما بعد بنشـاط ریاضـي یـدوم طـوال 

حفیزیـة، مصــحوبة بعــدد كبیـر مــن التجــارب الناجحــة، حیـاتهم الریاضــیة، لــذلك یجـب یكــون بطریقــة حیویــة وت
فأثناء تعلیم الحركات  التنسیقیة المعقدة عند المراهـق، تكـون بطریقـة منهجیـة ضـمن تشـكیلة عضـویة للطفـل 

  )14، ص 1994مشحوذ حسان، عدالن فیصل، جوان (        :وهذه التأثیریة تشمل عاملین هما
  .تطورة یمتاز بصفة انتربومتریةإعادة الهیئة المرفولوجیة في شكل م -
  .التبادالت الوظیفیة في شكل رفع قدرة العمل -
  

  : الخصائص المرفووظیفیة -5
إن التشــــكیلة المرفووظیفیــــة للعضــــو أو للریاضــــي، تخضــــع لعــــدة عوامــــل مــــن بینهــــا عمــــر اإلنســــان 

ل تشـــكل الصـــفات حـــو " باكرفالیـــان"فالدراســـات التـــي أجریـــت فـــي االتحـــاد الســـوفیاتى مـــن طـــرف البروفیســـور 
  .ة لرد الفعلالبدنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ة الفصل األول                                                                   الخلفیة النظریة  للدراس  
 

~ 30 ~ 
 

  المنافسة: المحور الخامس
تعتبر المنافسـة الریاضـیة عـامال هامـا وضـروریا لكـل نشـاط ریاضـي، حیـث ال یمكـن للریاضـة   

أن تعــیش بــدون منافســة إذ أن عملیــة التــدریب الریاضــي ال تكتســب أي أهمیــة بمفردهــا بــل تكتســب معناهــا 
بإعداد الفرد لكي یحقـق أحسـن مـا یمكـن مـن مسـتوى فـي المنافسـة الریاضـیة، ومـن أجـل من خالل ارتباطها 

عطــاء أحســن نتیجــة یجــب أن تكــون عملیــة التــدریب بمنهجیــة علمیــة أي مراعــاة  ٕ الســمو بمســتوى الالعــب وا
جمیـع الجوانــب، الجانـب البــدني والجانـب النفســي، كمـا أن هــذا األخیـر نجــده عنصـر هــام وفعـاال فــي إنجــاح 

عطائهــا صــورة حســنة، لــذلك تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى مفهــوم المنافســة والــدورات الریاضــیة، ال ٕ منافســة وا
أنــواع المســابقات والمنافســات وكــذلك الخصــائص الســیكولوجیة وأبعــاد المنافســة، كمــا تطرقنــا إلــى المتغیــرات 

  .المؤثرة في انفعاالت المنافسة ومظاهر االنفعاالت أثنائها
  :سةمفهوم المناف -1
  :المنافسة لغویا -1-1

تلعـــب المنافســـة دورا هامـــا فـــي تحقیـــق أهـــداف األلعـــاب الریاضـــیة بشـــكل عـــام، ویكـــون الفـــوز هـــو الهـــدف 
ونـافس " نـافس"األساسي الذي یحاول كـل العـب أو فریـق إحـرازه، والمنافسـة فـي اللغـة العربیـة مصـدر لفعـل 

ســـــة فـــــي اللغـــــة اإلنجلیزیـــــة تكـــــون بمعنـــــى فـــــي الشـــــيء أي بلـــــغ ونـــــافس فالنـــــا فـــــي كـــــذا أي ســـــابق، والمناف
Competition  وهــي تعنــي           Which person compete activity in   أي أنشــطة یتنــافس فیهــا

الفــرد، یتفــق هنــا التعریــف العربــي واإلنجلیــزي فــي أن المنافســة تــدعو إلــى بــذل الجهــد فــي نیــل التفــوق ســواء 
  .الخ ...كان التفوق مهاریا أو معرفیا أو بدنیا 

  :المنافسة اصطالحا -1-2
وهذا الموقف  ،المنافسة الریاضیة هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك

یتعامل فیه الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات 
  )211أحمد أمین فوزي، ص ( وتمیزها عن قدرات من ینازلهم

  :أنواع المنافسة -2
بتصنیف " عماد الدین عباس أبو زید"و" قدري سید مرسي"و" كمال الدین عبد الرحمان درویش"قام كل من 

  :المنافسة إلى عدة أنواع هي
  ".فریق ضد فریق: "التنافس الجماعي 2-1

قتراب من تحقیق أهداف الوهنا یلعب التعاون واالنسجام بین أفراد المجموعة دورا رئیسیا وهاما للنجاح وا
حیث تنصهر قدرات ومهارات األفراد معا لخدمة بعضهم البعض بما یعود أثره على الفریق  المشاركة

ة ألفراد الفریق حیث یتأثر الهدف العام للفریق بإمكانیة كل فرد بالتعاون جتینكمجموعة، وغالبا ما تعود ال
   .مع باقي الفریق
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   "آخر العب ضد: "التنافس الفردي -2-2
وتلعب هنا الوسائل المختلفة إلظهار القدرات والمهارات الفردیة لكـل العب بما یحقق لــه االقتراب 

  .أو التساوي أو التغلب على منافسه، وهنا غالبا ما تعود النتیجة على الالعب نفسه
  :تنافس الفرد مع نفسه -2-3

ة بكل مع نفسه وقدراته هو، وهنا یكون الهدف هو تحقیق أفضل مستوى لالعب نفسه، مقارن
وتشمل جمیع خبرات الحیاة وجمیع نواحي العمل، وبالرغم من أن التنافس الجماعي یعتمد على التعاون 
إال أن كل العب في الفریق یحاول تحقیق أفضل أداء لنفسه للمحافظة على المكانة التي اكتسبها فهو 

كمال الدین عبد الرحمان (  ركز أفضل ومستوى أحسنیحاول كل فرد تحقیق أفضل مستوى من السابق لتحقیق م
  .)347ص  درویش، قدري سید مرسي، عماد الدین عباس أو زید

  :المتغیرات المؤثرة في انفعاالت المنافسة الریاضیة -3
من الخصائص السیكولوجیة للمنافسة الریاضیة أنها ترتبط بمجموعة من االنفعاالت السلبیة مثل 

عرض لها الالعب قبل المنافسة وفي بدایتها وفي أثنائها وقد تمتد حتى بعد االنتهاء الخوف والقلق مما یت
  .من المنافسة

وترتبط المنافسة بمجموعة من المتغیرات التي قد تزید في حدة انفعاالت الالعب ومن ثم قد تحیده عن 
ناء المنافسة، ومن هذه المستوى األمثل له من التوتر واالستثارة األمر الذي یؤثر على مستوى أدائه أث

  :المتغیرات مایلي
  :الضبط االنفعالي -3-1

إن الالعب الذي یتمتع على الضبط االنفعالي ال یتعرض لدرجة التوتر التي تحیده عن إظهار 
أفضـل أداء ریاضي ممكن، بینما الالعب الذي ال یتمتع بهذه القدرة النفسیة یزداد مقدار توتره على 

 .دما یتعرض للمواقف التنافسیةالمستوى األمثل له عن
  :المنافسات السابقة -3-2

یؤثر عدد ومستوى المنافسة السابقة التي اشترك فیها الالعب تأثیرا بالغا في مستوى توتره في 
المنافسة الالحقة، فكلما اشترك الالعب في منافسات من نفس المستوى قل تعرضه للحاالت التوتریة غیر 

  .المناسبة
  :د للمنافسةاالستعدا -3-3

إن إحساس الالعب بأنه قد أعد إعدادا جیدا للمنافسة من النواحي البدنیة والمهاریة والخططیة 
  .یحمیه من الخوف والقلق الزائد من المنافسة، ومن ثم ال یتعرض لمستوى غیر مناسب من التوتر النفسي
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  :مستوى المنافسة -3-4
أن قدرات المنافس تفوق قدراته الشخصیة، أدى ذلك كلما ارتفع مستوى المنافس أو أدرك الالعب 

  .بالالعب إلى ارتفاع مستوى قدرته
  :غموض المنافسة -3-5

  .تؤدي عدم معرفة الالعب بمستوى منافسه إلى مزید من العبء النفسي األمر الذي یزید من تأثره
  :نظام المنافسة -3-6

التوتر الذي یتعرض له الالعب، یؤثر نظام المنافسة على حدة االنفعاالت ومن ثم مستوى 
یتم تنظیمها بطریقة خروج المغلوب من مرة واحدة، تختلف عن تلك التي یتم تنظیمها  فالمنافسة التي

  .من مرتین أو بطریقة الدوري من دور واحد أو من دورین بطریقة خروج المغلوب
  ترتیب المنافسة -3-7

همیتها، فاالنفعاالت المرتبطة بمنافسات الـدور تختلف حدة االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة حسب أ
  تختلف عن حدة االنفعاالت المرتبطة بمنافسات الدور قبل النهائي وكذلك منافسة الدور النهائي األول

  :أهمیة المنافسة -3-8
تختلف أیضا حدة االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة حسب أهمیتها، فاالنفعاالت المرتبطة بالمنافسة 

قل حدتها عن المنافسة الرسمیة، وكذلك االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة المحلیة تقل حدتها عن الودیة ت
  .المنافسة الدولیة وهكذا

  :موقع المنافسة -3-9
تختلف حدة االنفعاالت وبالتالي مستوى التوتر النفسي لالعب تبعا لموقع المنافسة ومكانها، فالمنافسة 

تلف عن المنافسة التي تقام بموقع آخر، وكذلك المنافسة التي تقام في التي تقام بنفس موقع التدریب تخ
ملعب الخصم تختلف عن المنافسة التي تقام على ملعب الفریق أو ملعب محاید، والمنافسة التي تقام في 
دولة الفریق أو الالعب تختلف عن المنافسة التي تقام في دولة أخرى هي دولة الفریق أو الالعب 

  .المنافس
  :اختالف أدوات المنافسة -3-10

یؤثر اختالف األدوات التي تستخدم في المنافسة عن التدریب تأثیرا واضحا في انفعاالت الالعبین خاصة 
قبل وأثناء المنافسة، فالالعب الذي تعود التدریب على العشب الطبیعي یخاف من المنافسة على العشب 

 .ات وجودتها خصوصا في الجمبازاالصطناعي، ونفس الحال بالنسبة لنوعیة األدو 
  :اختالف مناخ المنافسة -3-11

یؤثر اختالف مناخ عن مناخ التدریب في انفعاالت الالعبین تأثیرا سلبیا، وهذا غالبا ما یصیب العبي 
مصر عند تنافسهم في مناطق یختلف مناخها اختالفا واضحا عن مناخنا، وهذا أیضا ما یمكن أن یصیب 

  .المناخ في وقت المنافسة أو قبلها عن المناخ الذي تعود علیهأي العب عند تقلب 
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  :جمهور المشاهدین -3-12
یؤثر على المشاهدین وانتمائهم للفریق وأسلوب تشجیعهم تأثیرا بالغا على الالعبین، إذا تختلف انفعاالت 

دین یختلف عن الالعب وحدتها تبعا لهذه المتغیرات، فالالعب الذي یشاهده عشرات أو مئات من المشاه
ذلك الذي یشاهده اآلالف والالعب الذي ینافس وسط مشجعیه یختلف عن ذلك الذي ینافس أمام مشجعي 
الخصم، وكذلك تختلف انفعاالت الالعب الذي ینافس أمام جمهور متعصب له أو ضده وأمام جمهور 

  .یتمیز باألسلوب الریاضي في التشجیع أو بأسلوب غیر مقبول ریاضیا
  نفعاالت أثناء المنافسة الریاضیةاال  مظاهر -4

ل ـفي بعض األحیان قد ال یستطیع األخصائي النفسي مالحظة الالعب في أي فترة سابقة للمنافسة أو قب
بدایتها مباشرة أو یخطئ في تقدیر الحالة االنفعالیة ولكن بعد اندماجه في التنافس یبدو في حالة انفعالیة 

تنافس تتغیر النتیجة وتشتد حدة التنافس بحیث تؤثر على الحالة مغایرة تماما وفي بعض ظروف ال
  .االنفعالیة لالعب

من هنا أصبح لزاما على األخصائي النفسي مالحظة أداء الالعب وسلوكه أثناء المنافسة الریاضیة من 
كما في أجل اتخاذ اإلجراء المناسب لتخفیف حدة انفعاالته والتوتر إذا كانت ظروف المنافسة تسمح بذلك 

حالة األلعاب الجماعیة التي یسمح فیها بطلب وقت مستقطع أو استبدال الالعبین، ومن أهم مظاهر 
  :االنفعاالت أثناء المنافسات الریاضیة ما یلي

 ارتباك األداء الحركي وعدم السیطرة علیه.  
 عدم القدرة على االلتزام بالخطة المتفق علیها.  
  ال تتطلب ذلكاالستجابة الحركیة الحادة لمواقف.  
 ظهور بعض األخطاء الفنیة في األداء لالعب لم یتعود على ارتكابها في التدریب.  
 فقد القدرة على اإلدراك الصحیح للزمن والمسافات.  
 عدم الرضا على أداء الزمالء في الفریق ومحاولة تأنیبهم على أخطائهم.  
 االعتراض المباشر أو غیر المباشر على قرار الحكم.  
 ء للعنف عند االلتحام مع الخصم أو التنازع على الكرةااللتجا.  
  التعامل مع بعض المتنافسین وجمهور المشاهدین غیر المؤازرین أو إداري الفریق المنافس

  .بأسلوب غیر ریاضي

وقبل البدء في عرض اإلجراءات التي یمكن أن یستعین بها األخصائي النفسي لتخفیف حدة االنفعاالت 
نافسة، یجب التنویه بأن هناك بعض المنافسات التي ال یمكن استخدام أي من هذه لالعب أثناء الم

 .ثل مسابقات العدو والسباحة لمسافات قصیرا جداـاإلجراءات م
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 :خالصة

كرة القدم لها مكانة مرموقة تفوق جمیع الریاضات األخرى ، ومهاراتها األساسیة تعتبر مهارات     
ة التدریب الحدیث تتطلب ألإللمام بأصول التدریب والتكامل في جمیع كل األنشطة الریاضیة ، ونظری

  .الجوانب 
لقد حاولنا جاهدین من خالل هذا الموضوع ، الذي یعتبر من بین أهم المواضیع ذات الشأن   

الكبیر في المجال الریاضي بصفة عامة ، ومجال كرة القدم بصفة خاصة ، أن نبین ما إذا كان التدریب 
لقى العنایة من طرف المدربین ومسؤولي الفرق من جهة ومن جهة أخرى نرید التعرف على دور النفسي ی

لدى العبي كرة القدم ،  وتطویر األداء المهاري والتقلیل من الضغط النفسي التدریب النفسي في تحقیق
یعتبر ) خ ال... الحاجة لالنجاز ، ضبط النفس ، التدریبیة ( بمختلف أبعاده  ضغط حیث أن موضوع ال

ثارة واهتمام الناس جمیعا ، خاصة في المجال الریاضي فهو یهم  ٕ من أكثر موضوعات علم النفس أهمیة وا
دوافع ممارسة الالعبین للنشاط  أسباب ضعف األداء رغم التحضیر البدني الجید و المدرب في معرفة

وص فئة األشبال التي الریاضي حتى یمكن له أن یستعملها في تطویر أدائهم نحو األحسن  بالخص
تتزامن مع مرحلة عمریة هامة في حیاة اإلنسان ، هي مرحلة المراهقة والتي تتمیز بعدة تغیرات فیزیولوجیة 

والتعریف بالمنافسة والتقلیل من ضغطها على , ، وجسمیة ، عقلیة ، انفعالیة واجتماعیة بالنسبة لالعب
  .هذا المراهق
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 :هیدتم

حتى یتسنى للباحث السیر بخطى ثابتة وواضحة البد له أن یتبع طریق واضح وبین لذا سنحاول من خالل 
هذا الفصل عرض بعض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع بحثنا من قبل وذلك لیتبین لنا السبیل 

واالستفادة من بحوثهم ومما توصلوا إلیه فمن  الذي سلكه الباحثین الذین قاموا بدراسات من قبلنا ونحاول التأسي
خالل التطرق للدراسات السابقة والمشابهة یتمكن الباحث من تجنب إعادة نفس البحث أو الفرضیات ویحاول 

  . القیام ببحث جدید یمكن أن یضیف به شيء جدید إلى البحث العلمي
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  : الدراسات السابقة -1

راسات السابقة الموجودة في مكتبتنا عثرنا على بعض الدراسات التي تناولت شیئا من بعد تفحصنا للد  
 :موضوعنا ومنها نذكر

  :الدراسة األولى
    .منصوري مصطفى  :إسم ولقب الباحث

 .الضغط النفسي وتأثیره على أداء الریاضي خالل المنافسة لدى العبي كرة القدم: عنوان البحث
 2012/2013: سنة الجامعیةال: تاریخ الدراسة

 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر: مستوى الدراسة
 ,تأثیره على الریاضي ىهي العوامل التي تساهم في حدوث الضغط النفسي وما مد ما: مشكلة الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى إبراز: هدف البحث
 معرفة تأثیر الضغط النفسي على أداء الریاضي -
 ن دور التحضیر البسیكولوجي في المجال الریاضيتبیی -
 التوصل إلى حقائق علمیة واالستفادة منها مستقبال -

 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة
  بالتحضیر النفسي یؤثر على أداء الالع -
 النفسیة طتحدد مدى استجاباته للضغو  بخبرة الالع -
 تختلف الضغوط النفسیة باختالف درجة المنافسة -

 المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي حیث قام الباحث بدراسة مسحیة: هج المتبعالمن
بحث مسحي اجري على العبي كرة القدم قسم مابین الرابطات صنف أكابر جهة الغرب شباب : مجتمع البحث

 .المشریة اتحاد المشریة
 اختیار فریقین شباب المشریة  مع اتحاد المشریة اعتمدت هذه الدراسة على العینة العشوائیة وتم: عینة البحث
 .اعتمدت هذه الدراسة على االستبیان لجمع المعلومات:أدوات البحث

من خالل هذا البحث  استخلصنا ان كل منافسة كرویة لها ضغط خاص  :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث
لبعض االعبین وكذا قلة التحضیر النفسي الى بها وكل ضغط یتمیز عن االخر وذلك لعدة عوامل كقلة الخبرة 

 .جانب اختالف درجة المنافسة بین الفرق
 :أهم االقتراحات

 .الشباب في المباریات الرسمیة الكتساب الخبرة نإشراك الالعبی -
 .عدم تضخیم المباریات الهامة وخاصة لالعبین الشباب -
 .تنظیم دورات وملتقیات تحسیسیة تخص الجانب النفسي -
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  :ة الثانیةالدراس -2
  .عبد الغني  :اسم ولقب الباحث

 الضغط النفسي لدى الریاضیین دراسة مقارنة بین ریاضي الكاراتیه والعبي كرة القدم : عنوان البحث
 2006-2005:السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة

 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر: مستوى الدراسة
 .ضغوط النفسیة بین العبي الریاضات الجماعیة على الریاضات الفردیة؟هل تختلف ال: مشكلة الدراسة

 یهدف البحث للوصول إلى مجموعة من النقاط وهي وجود عالقة بین كرو القدم و الكاراتیه: هدف البحث
الحیاة االجتماعیة والبیئیة ال تخلو من الموقف الضاغطة وكل الریاضیین أو أفراد المجتمع ككل معرضین 

 .أمامها ویتعرضون لهاللضغط 
ال یوجد ریاضیین محصنین من الضغط في مواقف الحیاة العامة أو المنافسة أو ال یوجد ریاضیین یملكون 

  .سلوكا یحمیهم من الضغط
الضغط ضروري للتكیف مع تحوالت العالم والمحیط وأعباء المنافسات ولكن بمستویات معتدلة ومثالیة وكل 

  .نة خاصة به من الضغطریاضي له مستوى أو شدة معی
  . الریاضات الفردیة یكون فیها مستوى حالة القلق أعلى منه لدى ریاضیي الریاضات الجماعیة

سمات القلق ترتبط بحالة القلق من حیث الزیادة أو النقصان، فإذا زاد مستوى سمة القلق عند الریاضي زاد عنده 
  .مستوى حالة القلق في المنافسات

القلق لصالح ریاضي الریاضیات الفردیة واضحا في حالة القلق المعرفي والثقة بالنفس،  یكون الفرق في حالة
  .وضعیفا في حالة القلق الجسمي

ن للضغط وال یوجد ریاضیین محصنین من ومن خالل ما سبق نستخلص أن كل الریاضیین معرضی  
  استهالضغط، ولكن ما عالقة هذه الضغوط باألداء المهاري وهذا ما نحن بصدد در 

 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة
  .الریاضي معرض للضغط النفسي في بیئته االجتماعیة رغم تعوده على المواقف الضاغطة أثناء المنافسة- 1
هناك ارتباط خطي بین السلوك ومستوى سمة القلق عند الریاضي المرتبطة بالشخصیة، وحالة القلق لدیه - 2

  .المرتبطة بالموقف الریاضي
، في حالة القلق )ریاضة جماعیة(مقارنة بریاضة كرة القدم ) ریاضة فردیة(هناك فروق دالة لصالح الكاراتیه 3-

  .الجسمي المعرفي والثقة بالنفس
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 .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي االرتباطي: المنهج المتبع
الجزائر للكاراتیه،ونادي أتلیتیك بارادو لكرة القدم بعینة وقد أجریت الدراسة على فریقي مولودیة  :عینة البحث

لریاضة كرة القدم كما استعمل الطالب اختبار قلق ) 20(لریاضة الكاراتیه و ) 20(فرد مقسمین ) 40(قوامها 
 ". Martinezمارتینز "المنافسة الریاضیة 

بالظواهر والموضوعات التي یدرسها یعتمد المنهج  الوصفي في البحث على البیانات الخاصة  :أدوات البحث
وعلى وسائل وأدوات القیاس التي تساعد على جمع البیانات وتصنیفها تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج 

 .منها،ولهذا اعتمدنا على استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة إلى الالعبین والمدربین والحكام
 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 
الضغط ضروري للتكیف مع تحوالت العالم والمحیط وأعباء المنافسات ولكن بمستویات معتدلة ومثالیة وكل  -

  .ریاضي له مستوى أو شدة معینة خاصة به من الضغط
  . الریاضات الفردیة یكون فیها مستوى حالة القلق أعلى منه لدى ریاضیي الریاضات الجماعیة -
حیث الزیادة أو النقصان، فإذا زاد مستوى سمة القلق عند الریاضي زاد سمات القلق ترتبط بحالة القلق من  -

  .عنده مستوى حالة القلق في المنافسات
یكون الفرق في حالة القلق لصالح ریاضي الریاضیات الفردیة واضحا في حالة القلق المعرفي والثقة بالنفس،  -

  .وضعیفا في حالة القلق الجسمي
 ل الریاضیین معرضین للضغط وال یوجدومن خالل ما سبق نستخلص أن ك  

 :أهم االقتراحات
  .  التركیز على التحضیر النفسي لالعبین خاصة الفئات الصغرى  -
 .ضرورة إدماج أخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم الفني للفریق -
رشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة - ٕ  .على المدرب توجیه وا
 .ق جو المنافسة أثناء التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیةخل -
إجراء تربص في دورات تكوینیة لصالح المدربین والمنظمین للمنافسات الریاضیة خاصة في الجانب النفسي  -

 .لتعمیم الفائدة
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  :الدراسة الثالثة -3
  نورالدین مزاري :اسم ولقب الباحث

 العبي كرة القدم في المنافسة الریاضیة أداءى اثر القلق على مستو : عنوان البحث
 .2007/2008 السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة

 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر: مستوى الدراسة
 .ما هو تأثیر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسات؟ -: مشكلة الدراسة

 .إلى مجموعة من النقاط وهي یهدف البحث للوصول: هدف البحث
  .معرفة أهم األسباب المؤدیة لهذا المشكل وكیفیة معالجتها -
 .معرفة مدى تأثیر القلق على مستوى أداء الالعبین -
 .مساعدة الالعبین على تخطي ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه الظاهرة -
ضرورة توفیر األخصائیین في علم النفس الریاضي لتقدیم أفضل رعایة نفسیة توعیة وتوجیه المسئولین إلى  -

 .لالعبین
 :الفرضیات التي تناولتها هذه الدراسة

  .إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الالعبین أثناء المنافسة -
 .قدم أثناء المنافسة الریاضیةللجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة ال - 2
  .ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم - 3

 .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي: المنهج المتبع
وهم على " صنف أشبال " تمت الدراسة على مستوى ثالث أندیة من والیة المسیلة للقسم الشرفي :مجتمع البحث

  :التوالي
  .الوفاق الریاضي لبلدیة حمام الضلعة -
  .النادي الریاضي للهواة تارمونت -
  .أولمبـیك المســیلة -
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 :أدوات البحث
إن حصولنا على المعلومات الكافیة والبیانات المتعلقة بالدراسة سهلت :  جمع المعلومات وكیفیة تطبیقها -  

نب الدراسة وجاءت هذه مباشرة بعد تحدید العینة المراد دراستها وتختلف بأغلب جوا) اإلحاطة ( علینا اإللمام 
هذه الطریقة باختالف الموضوع وحسب المجال التي تمت فیه الدراسة استعملنا في بحثنا مجموعة من الطرق 

  :المتمثلة في
  
  :طریقة االستبیان -

العلمیة ومن خاللها تستمد المعلومات  حیث تعد وسیلة لجمع المعلومات مستعملة وبكثرة في البحوث        
  ویقوم) مغلقة، نصف مغلقة، مفتوحة (مباشرة من المصدر األصلي وتتمثل في جملة من األسئلة مقسمة إلى 

الباحث بتوزیعها على العینة المختارة كاإلجراء األولي ثم یقوم بجمعها ودراستها وتحلیلها ثم استخالص النتائج 
 ت وتحلیلها بسهولة وقلة تكالیفهااالستبیان لكي یسمح لنا بعملیة جمع المعلومامنها وقد فمنا باختیار 

 :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 
  : إن الهدف من دراستنا هذه یتمحور حول عدة نقاط نذكر منها     

  .معرفة أهم األسباب المؤدیة لهذا المشكل وكیفیة معالجتها -
 .مستوى أداء الالعبینمعرفة مدى تأثیر القلق على  -
 .مساعدة الالعبین على تخطي ظاهرة القلق وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول هذه الظاهرة -
توعیة وتوجیه المسئولین إلى ضرورة توفیر األخصائیین في علم النفس الریاضي لتقدیم أفضل رعایة نفسیة  -

 .لالعبین
 :أهم االقتراحات

.     لتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة ولجان األنصار من أجل النهوض بالثقافة الریاضیةضرورة التكافل وا  -
       

ضرورة التسییر الجید أثناء المنافسات الریاضیة من خالل إعطاء المسؤولیة لذوي االختصاص والخبرة في تسییر 
 .الهیاكل وتنظیم المنافسات والبطوالت

رشادات فیما یخص  الروح الریاضیة وذلك عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة توعیة الجمهور وتقدیم نصائح ٕ  .وا
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  :الدراسة الرابعة - 4
 عبد القادر شیبانيو  فرید بن مداسي :اسم ولقب الباحث

 *أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم في المنافسات الریاضیة : * عنوان الدراسة
 .2008/2009 ةالسنة الجامعی: تاریخ الدراسة

 . جستیرالمامذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة : مستوى الدراسة

  .معرفة أثر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم في المنافسات الریاضیة: هدف الدراسة
  .ما هو تأثیر القلق على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسات؟: مشكلة الدراسة

 :فرضیات الدراسة
  .للقلق أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة: الفرضیة العامة -            

  :الفرضیات الفرعیة
إهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الالعبین أثناء                                      -1         

  .  المنافسة                
  .         للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة - 2          
 .ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم - 3          

  : إجراءات الدراسة المیدانیة
  .مدربین 10بي كرة القدم صنف أشبال العدد مدر : العینة األولى -        :العینة

  .العب 40العبي كرة القدم صنف أشبال العدد : العینة الثانیة -            
صنف " تمت الدراسة على مستوى ثالث فرق من والیة المسیلة للقسم الشرفي  :المجال الزماني والمكاني -

  .مايوكانت الدراسة المیدانیة في بدایة شهر أفریل و " أشبال
  .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي: المنهج -
  : األدوات المستعملة في الدراسة -

  .االستبیان وتم تقسیمه إلى استمارتین استمارة خاصة بالمدربین وأخرى خاصة بالالعبین

  :النتائج المتوصل إلیها 
  .ء الالعبین أثناء المنافسةإهمال المدرب للتحضیر النفسي خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أدا - 1
  .للجمهور أثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیة - 2

  .ألهمیة المنافسة أثر سلبي على مستوى أداء الالعبین في كرة القدم - 5
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  :إستخالصات واقتراحات 
  .التركیز على التحضیر النفسي لالعبین خاصة المستویات الصغرى - 1
  .ورة أخصائیین نفسانیین ضمن الطاقم الفني للفریقضر  - 2
رشاد الالعبین خالل الحصص التدریبیة بحیث یخدم المباریات الرسمیة - 3 ٕ   .على المدرب توجیه وا
  .خلق جو للمنافسة أثناء التدریب بنفس وتیرة المنافسات الرسمیة - 4
هة ولجان األنصار من جهة أخرى للنهوض ضرورة التكافل والتنسیق بین النوادي والهیئات الریاضیة من ج - 5

  .بالثقافة الریاضیة

  الدراسة الخامسة-5
  .قاسم عیسىو   عمران مسعود:إسم ولقب الباحث

دراسة میدانیة لقسم مابین  سنة) 17- 14(الدور النفسي للمدرب و تأثیره على العبي كرة القدم : عنوان البحث
  الرابطات

 .2010/2011 السنة الجامعیة: تاریخ الدراسة
 .مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر: مستوى الدراسة
 : مشكلة الدراسة

  هل الدور النفسي للمدرب له تأثیر على العبي كرة القدم؟ -
 ؟.هل اإلعداد النفسي له أهمیة بالنسبة لالعبي كرة القدم  -

 : هدف البحث
  :صها فیما یلينهدف من خالل بحثنا هذا إلى تحقیق عدة أهداف نلخ    

  .الناحیة النفسیة نمحاولة دراسة وتحلیل نوعیة العالقة بین المدرب والالعبین م -  
  . محاولة معرفة تأثیر العالقات النفسیة في تحسین مردود الریاضي -  
 إبراز الدور النفسي الذي یلعبه المدرب و تأثیره على العبي كرة القدم -  

 :اسةالفرضیات التي تناولتها هذه الدر 

  .اإلعداد النفسي للمدرب له أهمیة كبیرة لالعبي كرة القدم   -
  .      كفاءة المدرب تساعد في رفع الحالة النفسیة لالعبین - 

 .المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي :المنهج المتبع
ي تنشط في قسم مابین الرابطات و لقد اخترنا في دراستنا هذه فرق والیتي المسیلة و البرج الت: مجتمع البحث

 .هي اتحاد سیدي عیسى  ، وفاق المسیلة ، نجم مقرة ن سریع أمل برج الغدیر 
 فرق  4اعتمدت هذه الدراسة على العینة العشوائیة وتم اختیار  :عینة البحث
 .اعتمدت هذه الدراسة على االستبیان لجمع المعلومات:أدوات البحث
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 :یها البحثأهم النتائج التي توصل إل
  .إن المستوى العلمي للمدرب یساهم في السیر الجید للمقابلة -
  .غوط النفسیةبل من الضاللیاقة البدنیة الجیدة للمدرب تساهم في السیر الجید للمباراة والتقا -
 .عبین من المنافسةالالتكوین الجید للمدرب یساعد على التسییر الجید للمباریات والمنافسات أثناء قلق ال -

 :االقتراحات أهم
  .ضرورة قیام المدربین بتشخیص المتطلبات النفسیة لالعبین لالشتراك في المباراة  - 1
یجب على المدربین أن یسهروا على تكوین أنفسهم جیدا في مجال اإلعداد النفسي حتى یتسنى لهم التعامل - 2

  .معه بشكل جید 
الالعبین الن ذلك مهم جدا في كرة القدم ، نطلب من جمیع المدربین عداد معلومات خاصة عن سیرة حیاة  - 3

  فربما هذا الالعب یكون منحرفا أو یعیش في ظروف عائلیة سیئة وهذا یؤثر على أداء الالعب
 .ضرورة إعداد معلومات خاصة عن الحالة النفسیة لكل العب  - 4

 :التعلیق على الدراسة
المنهج الذي اعتمدناه في دراستنا كما اعتمدت اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في العمل وهو      

على العینة العشوائیة في اختیار أفراد المجتمع وهي أیضا العینة التي طبقناها في بحثنا ألنها تعطي نسب 
متساویة لكل أفراد المجتمع بالظهور كما تناولت هذه الدراسة االستبیان في جمع المعلومات واعتمدنا نحن أیضا 

وقد اشتركت هذه الدراسة مع دراستنا في أن مستوى تكوین المدربین على المستوى النفسي یساعد  على االستبیان
  .في تسیر الجید للمنافسة مهما كان الضغط
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  :خالصة
 

مما سبق یتضح أن جل الدراسات تناولت العدوان وعالقته بالمیادین الریاضیة كما توصلت هذه الدراسات 
فسي له مظاهر عدیدة مرتبطة إما بالحالة النفسیة لالعب أو بمستوى األداء المهاري أو إلى أن الضغط الن

بالتعصب من الجماهیر وغیر هذا كثیر من األسباب وأفادت مختلف هذه الدراسات إلى أن الضغط النفسي 
قتراحات هي خالل المنافسة ظاهرة خطیر یجب الحد منها وأعطت اقتراحات للحد من ظاهرة القلق وكل هذه اال

اقتراحات إیجابیة للریاضي في حیاته االجتماعیة وما أقیمت هذه الدراسات إال من أجل الریاضة والریاضیین 
فسالمة الریاضي وحسن خلقه والحفاظ على مستواه المهاري هي من بین اهتمامات أي باحث في المجال 

  .الریاضي
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 :تمهید
  

إن كل باحث من خالل بحثه یتحقق من الفرضیات التي وضعها، ویتم ذلك بإخضاعها إلى التجریب العلمي       
الدراسة على  اعتمدتمجموعة من المواد العلمیة، وذلك بإتباع منهج یتالءم وطبیعة الدراسة، حیث  الستخدام

ظاهرة من الظواهر ویعمل على  استقصاءنهج علمي مالئم لهذه الدراسة كونه یعتمد على المنهج الوصفي كم
  .تشخیصها وكشف جوانبها المختلفة

ویمثل الطرق المنهجیة للبحث والتي تشمل على  ثالث، الفصل الالجانب التطبیقي لبحثنا هذا على ویشمل     
 اشتملالشروط العلمیة لألداة مع ضبط متغیرات الدراسة كما  الدراسة االستطالعیة والمجال الزماني والمكاني وكذا

والمنهج المستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبیق المیداني وحدود  اختیارهاعلى عینة البحث وكیفیة 
  .الدراسة
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  :الدراسة االستطالعیة -3-1
القیام بها في أي بحث علمي باعتبارها القاعدة إن الدراسة االستطالعیة خطوة هامة وضروریة یجب 

األساسیة للبحث المیداني، وتعمل على تعمیق المعرفة بالموضوع المراد دراسته والكشف عن جوانبه المختلفة 
وبالتالي تحدید اإلطار العام الذي تجري فیه الدراسة المیدانیة، لذا قبل الشروع في وضع أسئلة االستبیان وتوزیعه 

ینات المعنیة بالموضوع، كان البد علینا من القیام بالزیارات األولیة بقصد التعرف على میدان البحث على الع
واألفراد الذین تستلزم مشاركتهم قصد األخذ بآرائهم ومناقشتها حیث عرضنا على بعض أفراد العینة أسئلة شفویة 

  .   خیرة تمس الموضوع الذي نحن بصدد دراستهوضحت لنا بعض التصورات والمحاور وتبین لنا ما إذا كانت هذه األ
  :المنهج العلمي المتبع -3-2

أن البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانین عامة ال یكون أبدا بدون منهج واضح یلزم الباحث 
وصف "نفسه بتتبع خطواته ومراحله بكل دقة وصرامة ولقد استخدمنا في بحثنا المنهج الوصفي الذي یهدف إلى

الظواهر أو إحداث أو أشیاء معینة وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها وتقریر حالتها كما توجد علیه في 
  .)18، صفحة 1984رابح، ( الواقع

والمنهج الوصفي من ناحیة أخرى هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من اجل 
عیة ما یعتبر المنتهج الوصفي طریقة لوصف الظاهرة المدروسة الوصول إلى أهداف محددة إزاء مشكلة اجتما

خضاعها للدراسة ٕ            وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مدققة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وا
  .)18، صفحة 2003طاهیر، (

  :متغیرات الدراسة -3-3
 المتغیر المستقل:  

یره في الظاهرة المدروسة وعامة یعرف باسم المتغیر أو العامل وهو العامل الذي یرید الباحث قیاس مدى تأث
  .الضغط النفسي تأثیرالتجریبي ویتمثل في دراستنا في 

  المتغیر التابع: 
المهاري العبي كرة  األداءوهذا المتغیر هو نتاج العامل المستقل في الظاهرة و المتغیر التابع في دراستنا هو 

  .القدم
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  :حثمجتمع الب -3-4
  :مجتمع البحث

 .الفرق المحلیة لوالیة البویرة 13ویتمثل في 
  .یمثل مجتمع البحث 02الجدول رقم

  عدد الالعبین  اسم الفریق
IRB EL ASNAM 25  

JC AIN TURK  25  
ABRD JEBAHIA  25  

OR AFFOUR  25  
ASCAEK SAR  25  

IRB ECHLOUL  25  
CRM CHEALHLAD  25  

AGZ ERGA  25  
CRBO KHRIS  25  

ASCH ACHIMIA  25  
DRBK ADIRIA  25  

AND JOUAB  25  
  
  اختیار ثالث فرق من هذا القسم بصفة عشوائیة : عینة البحث -3-5

  .یمثل عینة البحث 03الجدول رقم
 

  الفرق المحلیة التي تنشط في جهویة البویرة  

  الالعبین
  

  الفرق الناشطة

  النسبة المئویة  العدد  النسبة المئویة  العدد

   %  23,07  3 %18,46  60  ئة المأخوذةالف

   %      100  13     % 100   325  الفئة األصلیة
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  .بالمئة من مجتمع البحث 18,46 وبهذا تكون قد مثلت عینة بحثنا 
  :أدوات وتقنیات البحث -3-6

ل یعتمد المنهج  الوصفي في البحث على البیانات الخاصة بالظواهر والموضوعات التي یدرسها وعلى وسائ
وأدوات القیاس التي تساعد على جمع البیانات وتصنیفها تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج منها،ولهذا اعتمدنا 

  .على استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة إلى الالعبین
  :االستبیان  -3-6-1

یة حیث یستخدم في یعتبر االستبیان من أدوات البحث األساسیة الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسان 
  الحصول عن معلومات دقیقة ال یستطیع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث،لكونها

معلومات ال یملكها إال صاحبها المؤهل قبل غیره على البوح بها،وهو تلك القائمة من األسئلة التي  
لموضوعیة لتقدم إلى المبحوث  من یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة ا

اجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبیانات المطلوبة لتوضیح الظاهرة المدروسة وتعریفها من جوانبها 
  .)220، صفحة 2003موسلي، ( المختلفة

  :األسئلة المعلقة/ أ
دیدها یعتمد على أفكار هي أسئلة بسیطة في أغلب األحیان تكمن خاصیتها في تحدید اإلجابة مسبقة وتح

الباحث وأغراض البحث والنتائج المتوخات منه إذ یطلب من المستجوب اإلجابة بنعم أوال صحیح أو خطأ أو اختیار 
  .اإلجابة المالئمة

  :األسئلة نصف المفتوحة/ب
وهي األسئلة التي تحوي بداخلها نوعین من األسئلة أو هي التي تتكون من نصفین النصف األول یكون 

یكون تعلیال أو تفسیرا لجواب النصف (سؤاال مغلقا والنصف الثاني تكون فیه الحریة للمستجوب إلدالء رأیه الخاص 
  )األول

  :تحكیم االستبیان/ج
بعد صیاغتنا لالستبیان قمنا بتسلیم نسخة منه لألستاذ المؤطر لتصحیح وترتیب األسئلة حسب فرضیات 

األسئلة من طرف األستاذ كما قدمنا نسخ إلى أساتذتنا بمعهد علوم وتقنیات بحثنا وقد تم فعال تحدید بعض عبارات 
  .النشاطات البدنیة والریاضیة فخرجنا باستبیان موحد

  :المالحظة -3-6-2
یتراجع مستواهم المهاري بالرغم  نالالعبیم ظمع أنقبل الشروع في موضوع بحثنا كنا نالحظ في كل مرة 

والنقص الكبیر في مجال التحضیر النفسي وخاصة في , ة والتكتیكیة المستمرةمن التدریبات البدنیة والخططی
  .المباریات الحاسمة أثناءوبروز سمات القلق . المنافسات الرسمیة
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  :المقابلة -3-6-3
قبل توزیع االستبیان قمنا بمقابلة بعض الالعبین من بلدیة جباحیة بعد انتهاء المباراة مباشرة وذلك ألخذ 

مكانیة دراستهرأیهم عل ٕ   .وطرح بعض األسئلة لكي یتبین لنا المحاور المتعلقة بالدراسة ى الموضوع وا
  :مجاالت البحث -3-7

من أجل التحقق من صحة الفرضیات والتي تم تسطیرها للوصول إلى الهدف الذي نرید الوصول إلیه قمنا 
 :بتحدید ثالث مجاالت وهي

  :المجال البشري -3-7-1
من المجتمع لعینة بعثتنا أي % 18,46العب وأخذنا نسبة  325ري لمجتمع بحثنا على تكون المجال البش

  .العب من ثالث فرق 60
  : المجال المكاني -3-7-2

  :اقتصر بحثنا على مستوى والیة البویرة متخذین في هذه الدراسة ثالث فرق وهي
 .البویرة -ین بسامالملعب البلدي بع................................حمزاویة عین بسام - 1
 .البویرة -الملعب البلدي بقادریة............ ........................جمعیة قادریة - 2
 .البویرة - الملعب البلدي بجباحیة......................... امل شباب بلدیة جباحیة - 3

  :المجال الزمني -3-7-3
خالل هذا الفترة قمنا بجمع  2015يوأنته في أواخر شهر ما 2014أطلق البحث في بدایة شهر سبتمبر

  .المعلومات الالزمة المتحصل علیها من االستبیان وتحلیلها
  :الوسائل اإلحصائیة -3-8

 علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي یبحث في جمیع البیانات وتنظیمها وعرضها واتخاذ القرارات بناءا علیها

  .)53، صفحة 1988محمد، (
و محاولة التوصل إلى مؤشرات كمیة ذات الداللة التي تساعدنا في تحلیل إن هدف الدراسة اإلحصائیة ه

  .وتفسیر مدى صحة الفرضیات
  "2كا"قانون النسب المئویة واختبار كاف تربیع : والمعادالت اإلحصائیة المستعملة في بحثنا هي 

  X 100 = النسبة المئویة 

  :طریقة اإلحصاء بالدرجة المئویة

  X 360 = لمئویة الدرجة ا
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  ":2كا"اختبار كاف تربیع 
یسمع لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل االستبیان وهي كما 

  :یلي
  2)نت -حت(                         

  مجموع                          = 2كا     
  نت                              

  .القیمة المحسوبة من خالل االختبار: 2كا* 
  ).المشاهد) (الواقعیة(عدد التكرارات الحقیقة : حت* 
  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظریة : نت* 
  .α =0.05 ":مستوى الداللة"درجة الخطأ المعیاري  -
  )80حة ، صف2003الحفیظ، ( .تمثل عدد الفئات" هـ"، حیث 1 -هـ = ندرجة الحریة  -

  :2نموذج لكیفیة حساب كا
  ".2كا"نموذج لكیفیة حساب : 04الجدول رقم  -

  الحساب           
  2)نت -حت(  نت - حت  نت  حت  اإلجابات   

                        2)نت -حت(
  نت    

            نعم
            ال

                  أحیانا
  2كا          المجموع

  "هل تتلقى معاملة حسنة من االدارة؟" 43ائج ص السؤال الموضح في تحلیل النت: مثال
  ".2كا"مثال تطبیقي لكیفیة حساب : 05الجدول رقم 
  الحساب           
  اإلجابات   

  2)نت -حت(  نت - حت  نت  حت
  2)نت -حت(

  نت

  53,33  1600  40  30  40  نعم
  13,33  400  20  30  20  ال

  66,66            60  60  المجموع
  2كا
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  :خالصة
أي بحث مهما كانت درجته العلمیة مرتبط بشكل أساسي بإجراءات البحث المیدانیة ونظرا لطبیعة إن نجاح 

مشكلة بحثنا هذا تطلب منا التعریف بالبحث ومنهجه المتبع والمناسب لإلشكالیة الرئیسیة المدروسة كما حددنا في 
ا اخترنا األدوات الالزمة في عملیة هذا الفصل عینة البحث والتي اخترناها وتمثل المجتمع األصلي للبحث، كم
  .عرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من االستبیان الموزع على عینات البحث
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 :تمهید

قیم ذات نتائج  بعدما تحصلنا على النتائج الخام من االستبیان كان لزاما علینا تحلیلها لتصبح
ها بسهولة لذا سنحاول في هذا الفصل أن نجعل هذه النتائج قیم نستطیع قراءتها وذلك ملموسة نستطیع قراءت

عن طریق عرضها في جداول وتحلیلها عن طریق قراءتها من الجداول والدوائر وتطبیق اختبار كاف تربیع 
  . علیها لمعرفة الفروق اإلحصائیة بین مختلف اإلجابات في االستبیان
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  :عرض وتحلیل نتائج االستبیان الخاص بالمحور األول

  هل تؤثر شخصیة المدرب على أداءك المهاري في المباریات ؟ :1السؤال رقم 
  .هو معرفة إذا ما كان الالعب یتأثر بشخصیة المدرب في المباریات :الغرض من السؤال

  .بیوضح مدى تأثیر المدرب على األداء المهاري لالع :06الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة 
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  66.66  66.66%  40  نعم 
            33.33%  20  ال

            %100  60  المجموع
  

66.66%

33.33%

دائرة نسبیة توضج مدى تاثر االعبین بشخصیة 
المدرب

  
لنسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من نالحظ من خالل الدائرة ا :06عرض وتحلیل نتائج الجدول

المهاري وذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والتي قدرت  أدائهمتؤثر شخصیة المدرب على   نالالعبی
%. 33,33المهاري قلیلة وممثلة بنسبة  أدائهمأما الفئة التي ال تؤثر شخصیة المدرب على % 66,66: بـ

وجدنا أنه ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05ند مستوى الداللة ع )2كا(وعند تطبیق اختبار 
، )3.84(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 66,66(المحسوبة ) 2كا(أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

ي ، حیث أنها تدعم إجاباتهم بنعم أنالالعبیوبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 
  .   المهاري لالعبین األداءأن شخصیة المدرب تؤثر على 

  :االستنتاج  
من خالل ما سبق نستنتج أن النسبة األكثر من الالعبین تؤثر شخصیة المدرب على أدائهم   

  .المهاري، وهذا یعني للمدربین دور كبیر في تحسین وتطویر األداء المهاري لالعبین
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  لمدرب على أدائك المهاري ؟هل تخشى عدم رضا ا:02السؤال رقم 
  .هو معرفة إذا ما كان الالعب یخشى عدم رضا المدرب على أدائه المهاري :الغرض من السؤال

  .یوضح الخوف من عدم رضا المدرب على األداء المهاري لالعب :07الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة 
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  داللةال
  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  66.66  66.66%  40  نعم 
            33.33%  20  ال

            %100  60  المجموع
 

  
نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من  : 07عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

المهاري وذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والتي  أدائهمى یخشون عدم رضا المدرب عل نالالعبی
المهاري فهي قلیلة وممثلة  أدائهمأما الفئة التي ال تخشى من عدم رضا المدرب على %  66,66:قدرت بـ
حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار %. 33,33بنسبة 

) 2كا(في حین كانت ) 66,66(المحسوبة ) 2كا(أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت وجدنا ) 2كا(
، حیث أنها نالالعبی، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة 

  .المهاري أدائهمتدعم إجاباتهم بنعم أي أنهم یخشون من عدم رضا المدرب على 
  :االستنتاج
نستنتج أن معظم الالعبین یخشون عدم رضا المدرب على  07خالل عرض نتائج الجدول رقم  من  

أدائهم المهاري بدرجة كبیرة جدا، هذا ما یعني أن الالعبین لدیهم اهتمام كبیر برد فعل المدربین اتجاه 
  .أدائهم، وهذا یمكن أن یكون عامال لظهور القلق والتوتر لدى الالعبین
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  هل تتلقى معاملة حسنة من اإلدارة ؟:03السؤال رقم 
  هو معرفة ما إذا كان یتلقى الالعب معاملة حسنة من اإلدارة والمدرب :الغرض من السؤال

  یوضح ما إذا كان الالعب یتلقى معاملة حسنة من طرف اإلدارة : 08الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة 
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  62.5  33.33%  20  نعم
            41.66%  25  ال

            %25  15  بدون راي
            %100  60  المجموع

  

  
الذین یتلقون  نالالعبینالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة  :08عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

والذین لم %. 41,66تبلغ اإلدارةوالذین ال یتلقون معاملة حسنة من  %33,33 تبلغ اإلدارةمن  معاملة حسنة
حساب على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار  %25بلغت  بآرائهم ایدلو 

) 2كا(في حین كانت ) 62,5(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(قیمة 
، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات االعبین، حیث أنها )5,99(المجدولة 

تدعم إجاباتهم بأنهم الذین ال یتلقون معاملة حسنة تفوق الذین یتلقون المعاملة الحسنة من االدارة  والذین لم 
  . هي اقل نسبة  بآرائهمیبدو 

  : االستنتاج
نستنتج أن النسبة األكبر من الالعبین ال یتلقون معاملة حسنة من  08من خالل تحلیل الجدول رقم   

والهدوء في النادي  ویشجع الالعبین على ترك  االستقرارطرف إدارة النادي ، وهذا ما ال یساعد على زرع 
  .النادي  وعدم یذل الجهد واألداء بأحسن ما عندهم من المهارات
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  هل لدیك مشاكل عائلیة ؟:04م السؤال رق
  معرفة ما إذا كان الالعب لدیه مشاكل عائلیة:الغرض من السؤال

  یوضح الجدول ما إذا كان الالعب یعاني من مشاكل عائلیة :09الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  107.5  8.33%  5  نعم
            75%  45  ال

            16.66%  10  بدون راي
            %100  60  المجموع

  

  
الذین لدیهم مشاكل  نالالعبینالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة : 09 عرض وتحلیل نتائج الجدول

بلغت  أرائهموالذین لم یبدو %. 75ائلیة فتبلغ  الذین ال یعانون من مشاكل ع وأما%8,33عائلیة تبلغ 
) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار  16,66%

المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 107,5(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 
، حیث أنها تدعم الالعبینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات ، وبالتالي هي تبین )5,99(

  .إجاباتهم بأنهم ال یعانون من مشاكل عائلیة
  :االستنتاج
من خالل تحلیل الجدول نستنتج أن معظم الالعبین ال یعانون من مشاكل عائلیة وهذا راجع   

ضغط النفسي الذي یؤثر على أدائهم للعالقات األسریة الجیدة وهذا ما قد یساعد على التخفیض من ال
  .المهاري بالشكل االیجابي
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  هل تتلقى التشجیع من طرف األولیاء لممارسة ریاضة كرة القدم ؟ :05السؤال رقم 
  معرفة ما إذا كان األولیاء یشجعون أبنائهم لممارسة ریاضة كرة القدم: الغرض من السؤال

  ون التشجیع من طرف أولیائهم للممارسة ریاضة كرة القدمیوضح ما إذا كان الالعبون یتلق:10الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  90.1  66.66%  40  نعم
            15%  9  ال

            18.33%  11  بدون راي
            %100  60  المجموع

  

  
الذین یتلقون  نالالعبینالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة  :10رقم  عرض وتحلیل نتائج الجدول

 األولیاءوهي تفوق بكثیر اللذین ال یتلقون التشجیع من طرف  %66,66تبلغ  األولیاءالتشجیع من طرف 
 0.05عند مستوى الداللة  )2كا(ق اختبار وعند تطبی %18,33بلغت بآرائهموالذین لم یبدو %.15والتي تبلغ

المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 
، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )5,99(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 90,1(

  .األولیاءإجاباتهم بأنهم یتلقون الدعم من طرف  ، حیث أنها تدعمالالعبینإجابات 
    :    االستنتاج
نستنتج أن معظم الالعبین یتلقون التشجیع من طرف أولیائهم لممارسة ریاضة كرة القدم وهذا ما   

  .یساعد على مواصلة ممارسة هذه الریاضة
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  كیف تنظر للجمهور الحاضر في الملعب ؟ :06السؤال رقم 
  هو معرفة مدى تأثر الالعب بالجمهور الحاضر في الملعب : الغرض من السؤال

  یوضح مدى تأثیر الجمهور على الالعب:11الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  63.33  33.33%  20  مرتاح
            16.66%  10  خائف
            25%  15  سةبحما

  25%  15  مرتبك
            %100  60  المجموع

  

  
یرتاحون  نالالعبیمن % 33,33نالحظ من خالل الدائرة أن نسبة :11عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

من الجمهور  الذین یتحمسون والذین یرتبكون أمایخافون من الجمهور % 16,66تهم للجمهور بینما یعند رؤ 
وجدنا أنها أكبر من ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05و عند مستوى الداللة  %25بلغت 

، وبالتالي )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 63,33(المحسوبة ) 2كا(القیمة المجدولة، حیث بلغت 
أنها تدعم إجاباتهم بأن الجمهور ، حیث الالعبینهي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .بشكل سلبي وایجابي في نفس الوقت الالعبینیؤثر على 
  :االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن الجمهور في معظم األحیان یكون مساندا للفریق فهو یساهم في   

  .تخفیف نسبة الضغط على الالعبین إال في بعض الحاالت
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  جمهور على أدائك المهاري في المباریات ؟هل تخشى عدم رضا ال:07الجدول رقم
  هو معرفة ما إذا كان الالعب یخشى عدم رضا الجمهور على أدائه المهاري في المباریات :الغرض من السؤال

  یمثل حاالت الخوف من عدم رضا الجمهور على أداء الالعب :12الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  ةالمجدول
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  70.13  41.66%  25  نعم
            25%  15  ال

            18.33%  11  نادرا
  15%  9  كثیرا

            %100  60  المجموع
 

  
 نالالعبیمن %41,66نالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة :12عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

نادرا ما % 18,33للجمهور اما یأبهونال % 25المهاري بینما أدائهمیخافون من عدم رضا الجمهور على 
وعند تطبیق یخشون عدم رضا الجمهور،  كثیرا ما% 15و أدائهمیخافون من عدم رضا الجمهور على 

وجدنا أنها أكبر من القیمة ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(اختبار 
، وبالتالي هي )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 70,13(المحسوبة ) 2كا(المجدولة، حیث بلغت 

، حیث أنها تدعم إجاباتهم بأن الجمهور یساعد الالعبینتبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 
  .المهاري لالعب األداءعلى تحسین 

  :االستنتاج
من خالل ما سبق مستنتج أن النسبة األكبر من الالعبین یخشون عدم رضا الجمهور على أدائهم   

  .المهاري، وهذا ما یخلق لهم جو من القلق والتوتر مما یشكل ضغط علیهم
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  : استنتاج الفرضیة الجزئیة األولى -2

  
جتماعیة لالعب باألداء من خالل عرض وتحلیل نتائج المحور األول والمتعلقة بعالقة البیئة اال  

المهاري عنده، اتضح لنا أن هنا ك عالقة عكسیة بین البیئة االجتماعیة المحیطة بالالعب وأدائه المهاري  
فكلما كانت الظروف االجتماعیة المحیطة بالالعب جیدة كلما ساهم ذلك في تحسین وتطویر األداء المهاري 

تماعیة المحیطة بالالعب كعالقاته األسریة وعالقاته عنده، والعكس صحیح فكلما كانت الظروف االج
  .بالمسئولین في النادي وكذا المدربین سیئة كلما أدى ذلك إلى انخفاض في مستوى األداء المهاري عنده
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  :عرض وتحلیل نتائج االستبیان الخاص بالمحور الثاني:ثانیا
  ؟ هل أنت مهتم بالمنافسة: 08السؤال رقم 

  .معرفة درجة اهتمام الالعبین بالمنافسة: الغرض من السؤال
  .یمثل مدى اهتمام الالعبین بالمنافسة:13الجدول رقم

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى   درجة الحریة
  الداللة

  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  120  100%  60  نعم 
            0%  0  ال

            %100  60  المجموع
  

  
 نالالعبینالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن كل  : 13عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

أما الفئة التي ال تهتم %  100:یهتمون بالمنافسة وذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والتي قدرت بـ
على النتائج  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار %. 0لة بنسبة بالمنافسة فهي منعدمة وممث

في ) 120(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنه أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(حساب قیمة المسجلة و 
، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة ) 2كا(حین كانت 

 .یهتمون بالمنافسة نالالعبی، حیث أنها تدعم إجاباتهم بنعم أي أن كل نعبیالال
  : االستنتاج
أن هناك اهتمام كبیرا من طرف الالعبین  بالمنافسة وهذا  13نستنتج من خالل تحلیلنا للجدول رقم   

  .ما یشكل لهم حاضرا قویا لتحسین أدائهم المهاري
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  لمنافسة ؟هل تشعر بالراحة قبل ا:09السؤال رقم 
  هو معرفة مدى ارتیاح نفسیة الالعب قبل المنافسة : الغرض من السؤال

  یمثل مدى ارتیاح الالعب قبل المنافسة: 14الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  62.5  41.66%  25  نعم 
            25%  15  ال

            33.33%  20  احیانا
            %100  60  المجموع

  

  
نالحظ من خالل الدائرة النسبیة المبینة أعاله أن األغلبیة الساحقة من  : 14عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

أما الفئة %  41,66:ي قدرت بـیرتاحون قبل المنافسة وذلك من خالل النسبة التي أجابت بنعم والت نالالعبی
 المباراةما یرتاحون قبل  أحیاناالفئة التي  أما%.25فهي قلیلة وممثلة بنسبة  المباراةالتي ال یرتاحون قبل 

حساب على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار %33,33فتمثلت ب 
) 2كا(في حین كانت ) 62,5(المحسوبة ) 2كا(مجدولة، حیث بلغت وجدنا أنه أكبر من القیمة ال) 2كا(قیمة 

، حیث أنها نالالعبی، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )5,99(المجدولة 
  .المباراةتدعم إجاباتهم بنعم أي أنهم یرتاحون قبل 

  :االستنتاج
كبر نسبة من الالعبین یشعرون بالراحة قبل نستنتج أن أ 14النتائج المتحصل علیها من الجدول   

ما یشعرون بالراحة وهذا راجع لعدم االهتمام الكبیر للضغط الذي  أحیاناالمنافسة وتلیها نسبة الالعبین الذین 
  .تشكله المنافسة على الالعبین في مرحلة المراهقة
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  ؟ هل لدیك ثقة في تحقیق أهدافك مهما كان ضغط المنافسة:10السؤال رقم 
  .معرفة مدى ثقة الالعب في تحقیق أهدافه تحت ضغط المنافسة: من السؤالالغرض 

  یمثل مدى ثقة الالعب في تحقیق أهدافه تحت ضغط المنافسة:15الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  70.13  41.66%  25  نعم
            25%  15  ال

            15%  9  احیانا
  18.33%  11  غالبا

            %100  60  المجموع
  

 
 نالالعبیمن %41,66نالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة  :15عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

مع ضغط  أهدافهمال یثقون في تحقیق % 25بینما مهما كان ضغط المنافسة أهدافهمواثقون من تحقیق 
یثقون في  ما أحیانا% 15مع ضغط المنافسة و أهدافهمغالبا ما یثقون في تحقیق % 18,33المنافسة اما

على النتائج 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وعند تطبیق اختبار مع ضغط المنافسة،  أهدافهمتحقیق 
) 70,13(المحسوبة ) 2كا(ها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت وجدنا أن) 2كا(حساب قیمة المسجلة و 

، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت 
  .مهما كان ضغط المنافسة أهدافهمواثقون من تحقیق  الالعبیناالعبین، حیث أنها تدعم إجاباتهم بأن اغلب 

  :جاالستنتا
نستنتج أن أغلبیة الالعبین ال یؤثر ضغط  15من خالل النتائج المحصل علیها من الجدول رقم   

و تكون لدیهم الثقة في الوصول إلى المراحل المتقدمة في المنافسة وهذا راجع  أهدافهمالمنافسة في تحقیق 
  .وحب المنافسة وضعف المنافسین لإلصرار
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  مفاجئ قبل بدایة المنافسة ؟هل تشعر بالفشل ال:11السؤال رقم 
  معرفة ما إذا كان الالعب یشعر بالفشل المفاجئ قبل بدایة المنافسة :الهدف من السؤال

  یمثل مدى تأثیر المنافسة على األداء المهاري لالعب:16الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  لةالدال

  دالة  0.05  3  7.82  77.46  18.33%  11  نعم
            48.33%  29  ال

            16.66%  10  نادرا
  16.66%  10  احیانا

            %100  60  المجموع
 

  
الذین  نالالعبینالحظ من خالل الدائرة النسبیة أن نسبة صغیرة من : 16عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

كما توجد نسبة ثانیة وهي أكبر من %18,33ون بالفشل المفاجئ قبل المنافسة حیث بلغت هذه النسبة یشعر 
في حین نسبة أخرى % 48,33فشل قبل المنافسة حیث بلغت هذه النسبة بأياألولى ترى أن هم ال یشعرون 

، لكل منهما %16,66ما یشعرون بالفشل قبل المنافسة حیث بلغت هذه النسبة  احیانا واألخرىمنهم نادرا 
وجدنا أنها ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار 

، )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 77,46(المحسوبة ) 2كا(أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 
، حیث أنها تدعم إجاباتهم بأن سبب الالعبینابات وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إج
 .شعورهم بالفشل قبل المنافسة راجع لدرجة الضغط والتوتر

  :االستنتاج
ومما سبق نستنتج أن أغلب الالعبین ال یشعرون بالفشل المفاجئ قبل بدایة المنافسة، نظرا لدرجة   

  .قلة الضغط الذي تشكله المنافسة على الالعبین
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  صف شعورك في المنافسات الرسمیة ؟:12السؤال رقم 
  معرفة شعور الالعب أثناء المنافسات الرسمیة : الغرض من السؤال

  یمثل شعور الالعب أثناء المنافسات الرسمیة :17الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  70  28.33%  17  مسرور
            38.33%  23  خائف
            10%  6  مرتبك

  23.33%  14  متحمس
            %100  60  المجموع

  

  
یسرون  نالالعبیمن % 28,33نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 17عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

، والذین %38,33المنافسة وهي تمثل نسبت  أثناءیخافون  نالالعبیمن المنافسة بینما هناك فئة أخرى  أثناء
عند مستوى الداللة ) 2كا(وعند تطبیق اختبار  %23,33والمتحمسون للمنافسة بلغت %10یرتبكون بلغت

) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05
، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 70(المحسوبة 

من  الالعبین أراءحیث أنها تدعم إجاباتهم بأن قوة المنافسة هي التي تحدد  الالعبینإحصائیة بین إجابات 
  .المنافسة

  :االستنتاج
الالعبین یتقاربون في  نستنتج أن معظم 12من خالل النتائج المتحصل علیها من الجدول رقم   

فرح أثناء المنافسات الرسمیة ن وهذا راجع لطبیعة المنافسة   ارتباك او أو خوف أوفي حالة قلق   أرائهم
  .ضعف الفرق المنافسة أووقوة 
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  هل یساعد البرنامج المسطر لهذا العام  في التأقلم مع المنافسة ؟:13السؤال رقم 
  ن البرنامج المسطر لهذا العام یساعد الالعب على التأقلم مع المنافسةمعرفة ما إذا كا:الغرض من السؤال

  یمثل مدى مالئمة البرنامج المسطر للتأقلم مع المنافسة :18الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  60.26  53.33%  32  نعم 
            46.66%  28  ال

            %100  60  المجموع
  

  
یرون بان  نالالعبیمن % 53,33نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 18عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

ثل نسب ال ترى ذلك وهي تم نالالعبیمع طبیعة المنافسة بینما هناك فئة أخرى من  یتأقلمالبرنامج المسطر 
) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وعند تطبیق اختبار  ،46,66%

المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 60,26(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 
حیث أنها تدعم إجاباتهم  الالعبینت ، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابا)3.84(

  .مع طبیعة المنافسة یتأقلمبأن البرنامج المسطر 
  :االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة الالعبین  یساعدهم البرنامج المسطر للتأقلم مع المنافسة، ومنه   

  .فإن البرمجة أساس التأقلم مع المنافسة
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  سة على أداءك المهاري ؟هل تؤثر المناف:14السؤال رقم 
  معرفة مدى تأثیر المنافسة على األداء المهاري على الالعب:الغرض من السؤال 

  یمثل مدى تأثیر المنافسة على األداء المهاري على الالعب :19الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  69.1  50%  30  نعم
            31.66%  19  ال

            18.33%  11  بعضھا
            %100  60  المجموع

  

  
تؤثر المنافسة  نالالعبیمن % 50نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 18عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

، والفئة %31,66الالعبین ال ترى في ذالك وهي تمثل نسب على ادائهم المهاري بینما هناك فئة أخرى من 
وعند تطبیق اختبار  %18,33التي ترى بان بعض المنافسات التي تؤثر على أدائهم المماري فتمثلت بنسبة 

وجدنا أنها أكبر من القیمة ) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(
، وبالتالي هي تبین )5,99(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 69,1(المحسوبة ) 2كا( المجدولة، حیث بلغت

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات الالعبین حیث أنها تدعم إجاباتهم بأن المنافسة تؤثر على 
  .األداء المهاري

  :االستنتاج
بر من الالعبین تؤثر نستنتج أن النسبة األك 19من خالل عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم   

  .المنافسة على أدائهم المهاري، ومنه فإن للمنافسة تأثیر على األداء المهاري
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  :استنتاج الفرضیة الجزئیة الثانیة -3

  
من خالل عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني تتبین لنا أن أغلبیة الالعبین لیست لدیهم درایة كافیة   

ة وهذا ما أدى إلى التأثیر على أدائهم المهاري ویتضح لنا ذلك من خالل باألمور األساسیة الخاصة بالمنافس
عدم االرتیاح النفسي والذهني لالعبین قبل بدایة المنافسة وكذلك عدم الثقة في تحقیق األهداف المسطرة 
تحت ضغط هذا األخیرة،مما یؤدي على خلق جو من التوتر والقلق لدى الالعبین،وهذا ما یؤثر سلبا على 

دائهم المهاري، كما یمكن أن یكون للمنافسة أثر إیجابي على األداء المهاري لالعب، وذلك من خالل أ
تشكیلها حافزا قویا ودعما من أجل تطویر وتحسین األداء المهاري، وهذا من شأنه أن یدعم فرضیتنا الجزئیة 

  .الثانیة، وهي أن للمنافسة الریاضیة تأثیر على األداء المهاري لالعبین
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  ::عرض وتحلیل نتائج االستبیان الخاص بالمحور الثالث ثالثا
  هل یوجد في فریقكم مرشد نفساني ؟:15السؤال رقم 

  معرفة ما إذا كان للفریق مرشد نفساني:الغرض من السؤال
  معرفة ما إذا كان للفریق مرشد نفساني:20الجدول رقم

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة 

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى   درجة الحریة
  الداللة

  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  101,66  8.33%  5  نعم 
            91.66%  55  ال

            %100  60  المجموع
  

  
ان ب اأجابو  نالالعبیمن % 8,33نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 20عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

الذین ال یملكون مرشد نفسي في الفریق وهي تمثل نسبت  نالالعبیلدیهم مرشد نفسي في الفریق بینما 
) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وعند تطبیق اختبار  ،91,66%

) 2كا(ي حین كانت ف) 101,66(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 
حیث أنها  الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة 

  .الفرق المحلیة ال تملك مرشد نفسي  أغلبیةتدعم إجاباتهم بأن 
  :االستنتاج
سي وهذا ما من خالل ما سبق نستنتج أن لیس هناك أي فریق یهتم بالجانب النفسي أو لدیه مرشد نف  

  .یدل على عدم اهتمام المسؤولین في  الفریق المحلیة بالجانب النفسي
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  هل هناك حصص للتحضیر النفسي قبل المنافسة ؟:16السؤال رقم 
  معرفة ما إذا كان الالعب یتلقى التحضیر النفسي قبل المنافسة : الغرض من السؤال

  ضیر النفسي قبل المنافسةیمثل مدى قیام الالعبین بعملیة التح: 21الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  138,73  0%  0  نعم
            66,66%  40  ال

            33,33%  20  نادرا
  0%  0  احیانا

            %100  60  المجموع
  

  
ال یتلقون  نالالعبیمن % 66,66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 21عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم
وعند  ،%33,33الفئة التي تتلقى التحضیر النفسي فهي تمثل نسبت  أماالتحضیر النفسي قبل المنافسة 

وجدنا أنها أكبر ) 2كا(ة حساب قیمعلى النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(تطبیق اختبار 
، )7,82(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 138,73(المحسوبة ) 2كا(من القیمة المجدولة، حیث بلغت 

 أغلبیةحیث أنها تدعم إجاباتهم بأن  الالعبینوبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 
  .ةن التحضیر النفسي قبل المنافسو ال یتلق الالعبین

  :االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین ال یتلقون عملیة التحضیر النفسي، وذلك بدرجة كبیرة   

  .جدا وهذا راجع لعدم االهتمام الكبیر بالجانب النفسي وبالرغم انه یعتبر عملیة أساسیة قبل المنافسة
  
  
  
  



 الفصل الرابع                                                           عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

~ 75 ~ 
 

  یة ؟هل تعتبر عملیة التحضیر النفسي عملیة أساس:17السؤال رقم 
  معرفة ما إذا كانت عملیة التحضیر النفسي عملیة أساسیة:الغرض من السؤال

  یمثل ما إذا كانت عملیة التحضیر النفسي عملیة أساسیة :22الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  85,2  50%  30  نعم
            8.33%  5  ال

            28.33%  17  ضروریة
  13.33%  8  ثانویة

            %100  60  المجموع
  

  
یرون بان  نالالعبیمن % 50نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : 21عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

ال ترى ذلك وهي تمثل  نالالعبیاك فئة أخرى من بینما هن أساسیةالتحضیر النفسي قبل المنافسة عملیة 
والتي ترى في ثانویة هذا  %28,33الفئة التي ترى في ضروریة التحضیر النفسي فبلغت أما،%8,33نسبت 
حساب على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وعند تطبیق اختبار %13,33فبلغت  األخیر
) 2كا(في حین كانت ) 85,2(المحسوبة ) 2كا(القیمة المجدولة، حیث بلغت  وجدنا أنها أكبر من) 2كا(قیمة 

حیث أنها  الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )7,82(المجدولة 
  .من ضروریة قبل المنافسة أكثرتدعم إجاباتهم بأن التحضیر النفسي عملیة 

  :االستنتاج
نستنتج أن معظم الالعبین یرون أن عملیة التحضیر النفسي  21ول رقم من خالل تحلیل الجد  

  .عملیة أساسیة وذلك للتغلب على الضغوط النفسیة لالعب
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  هل یولي المدرب اهتماما كبیرا لعملیة التحضیر النفسي في برنامج عمله ؟:18السؤال رقم 
  ى عملیة التحضیر النفسيمعرفة مدى تركیز المدرب في برنامج عمله عل:الغرض من السؤال

  .النفسي یوضح مدى اهتمام المدرب بعملیة التحضیر:23الجدول رقم
النسبة   التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  60,66  51.66%  31  نعم
            48.33%  29  ال

            %100  60  المجموع
  

 
یرون في  نالالعبیمن % 51,66نالحظ من خالل النتائج أن نسبة: 23عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

یرون بان المدرب ال یولي اي اهتمام بعملیة % 48,33اهتمام المدرب بعملیة التحضیر النفسي بینما نسبة 
حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05وى الداللة عند مست )2كا(وعند تطبیق اختبار  .التحضیر النفسي

) 2كا(في حین كانت ) 60,66(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها اكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(
، ألن نسبة الالعبین، وبالتالي هي ال تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )3.84(المجدولة 

  .ین اللذین یرون الن المدرب یولي اهتمام والذین ال یرون في ذلكاإلجابة كانت متقاربة ب
  :االستنتاج
من خالل سبق نستنتج أن معظم الالعبین یرون أن المدرب یولي اهتماما كبیرا بعملیة التحضیر   

  .النفسي في برنامج عمله وهذا راجع ألهمیة هذه العملیة ونتائجها اإلیجابیة على األداء الجماعي للفریق
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  هل للتحضیر النفسي تأثیر إیجابي على أداءك المهاري ؟:19السؤال رقم 
  معرفة إذا ما كان للتحضیر النفسي تأثیر إیجابي على أداء الالعب المهاري: الغرض من السؤال

  یوضح إذا ما كان للتحضیر النفسي تأثیر إیجابي على األداء المهاري لالعب:24الجدول رقم
سبة الن  التكرار  اإلجابة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  1  3.84  75  75%  45  نعم
            25%  15  ال

            %100  60  المجموع
  

  
عملیة  من االعبین یرون بان% 75نالحظ من خالل النتائج أن نسبة: 24عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

ال ترى في ایجابیة التحضیر النفسي شیئا قبل %25التحضیر النفسي عملیة ایجابیة قبل المنافسة بینما نسبة 
) 2كا(حساب قیمة على النتائج المسجلة و  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار  .المنافسة

المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 75(بة المحسو ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت 
، وبالتالي هي ال تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات االعبین، ألن نسبة اإلجابة )3.84(

  .كانت متفاوتة بشكل كبیر بین الذین یؤیدون التحضیر النفسي والذین ال یرون في ذالك
  :االستنتاج
نتج أن معظم الالعبین یؤكدون وبدرجة كبیرة جدا على نست 24من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم   

  .أن للتحضیر النفسي تأثیر إیجابي على أدائهم المهاري، وهذا ما یؤكد أهمیة التحضیر النفسي
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  هل تخشى من سوء األداء المهاري نتیجة للضغط النفسي قبل المباراة ؟:20السؤال رقم 
  خشى من سوء األداء المهاري نتیجة الضغط النفسيمعرفة ما إذا كان الالعب ی: الغرض من السؤال

  .یمثل ما إذا كان الالعب یخشى من سوء األداء المهاري نتیجة الضغط النفسي:25الجدول رقم
النسبة   التكرار  السنة

  المئویة
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى   درجة الحریة

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.05  2  5.99  62,8  40%  24  نعم 
            23.33%  14  ال

            36.66%  22  احیانا
            %100  60  المجموع

 

  
 نالالعبینالحظ من خالل الجدول والدائرة النسبیة أن نسبة كبیرة من : 25عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

ك نسبة صغیرة جدا بینما هنا%40المهاري مع ضغط المنافسة وتقدر نسلتهم ب أدائهمیخشون على  ال
 نالالعبیمن %23,33المهاري بحیث تمثل  أدائهممقارنة بالنسبة األولى تخشى من ضغط المنافسة على 

وعند تطبیق  ،%36,66المهاري فقدرت ب األداءیخشون من ضغط المنافسة على  ما أحیاناالذین  وأما
وجدنا أنها أكبر من القیمة ) 2كا(قیمة حساب على النتائج المسجلة و 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(اختبار 

، وبالتالي هي تبین )5,99(المجدولة ) 2كا(في حین كانت ) 62,8(المحسوبة ) 2كا(المجدولة، حیث بلغت 
بأنهم یخشون من ضغط  ، حیث أنها تدعم إجاباتهمالالعبینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .المهاري أدائهمالمنافسة على 
  :تاجاالستن

من خالل ما سبق نستنتج أن أكبر نسبة من الالعبین یخشون من سوء األداء المهاري نتیجة   
  .الضغط النفسي قبل المباریات، وهذا ما یدل على أهمیة التحضیر النفسي للحد من هذه الضغوط
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  عندما یعتمد المدرب علیك في خطته هل یشكل ذلك ضغطا إضافیا ؟:21السؤال رقم 
  معرفة ما إذا كان اعتماد المدرب على الالعب یشكل ضغطا إضافیا علیه :السؤالالغرض من 
  یمثل ما إذا كان اعتماد المدرب على الالعب یشكل ضغطا إضافیا علیه:26الجدول رقم

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى   درجة الحریة
  الداللة

  الداللة

  دالة  0.05  3  7.82  173,33  83,33%  50  نعم
            16,66%  10  ال

            0%  0  بدرجة كبیرة
  0%  0  بدرجة متوسطة

            %100  60  المجموع
  

  
من %83,33نالحظ من خالل الجدول والدائرة النسبیة أن نسبة: 26عرض وتحلیل نتائج الجدول رقم

بینما هناك نسبة أخرى ال ترى ذالك  إضافیاعلیهم یشكل ضغطا ترى في اعتماد المدرب  نالالعبی
على النتائج المسجلة  0.05عند مستوى الداللة  )2كا(وعند تطبیق اختبار  .نالالعبیمن %16,66وتمثل

في حین ) 173,33(المحسوبة ) 2كا(وجدنا أنها أكبر من القیمة المجدولة، حیث بلغت ) 2كا(حساب قیمة و 
 الالعبین، وبالتالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات )7,82(ولة المجد) 2كا(كانت 

على ذالك  إضافیابأن اعتماد المدرب على العب بشكل كبیر یشكل ضغطا  حیث أنها تدعم إجاباتهم
    .بالالع

  :االستنتاج
فإن ذلك یشكل من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة الالعبین إذا اعتمد المدرب علیهم في خطته   

  .لدیهم ضغطا إضافیا
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  :استنتاج الفرضیة الجزئیة الثالثة -2
  

من خالل عرض وتحلیل نتائج المحور الثالث تبین لنا أن عملیة التحضیر النفسي عملیة أساسیة   
وهذا راجع لدورها األساسي  في التخفیف من حدة الضغط ومن أجل السیر الحسن للمنافسة، وهو تحضیر 

عدة مستقبلیة تأتي نتائجها اإلیجابیة بعد مدة من العمل التدریبي مما یسمح من خاللها توفیر یشكل قا
إمكانات نفسیة للریاضي وقدرته على التغلب والتحكم في سلوكه أثناء المنافسة، ومنه فإن التحضیر النفسي 

ة الثالثة، نقص التحضیر الجید والجماعي في الفریق ینقص من نسبة الضغط، وهذا ما یدعم فرضیتنا الجزئی
  .النفسي یؤثر سلبا على األداء المهاري
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 خالصة
من  أنصدق الفرضیات الجزئیة للدراسة حیث وجدنا  إلىمن خالل الدراسات المیدانیة توصلنا 

مهاري عنده خالل عرض وتحلیل نتائج المحور األول والمتعلقة بعالقة البیئة االجتماعیة لالعب باألداء ال
اتضح لنا أن هنا ك عالقة عكسیة بین البیئة االجتماعیة المحیطة بالالعب وأدائه المهاري ، من خالل 
عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني والمتعلقة بظروف المنافسة الكرویة وعالقتها اللداء المهاري تتبین لنا أن 

اسیة الخاصة بالمنافسة وهذا ما أدى إلى التأثیر على أغلبیة الالعبین لیست لدیهم درایة كافیة باألمور األس
أدائهم المهاري ویتضح لنا ذلك من خالل عدم االرتیاح النفسي والذهني لالعبین قبل بدایة المنافسة وكذلك 
عدم الثقة في تحقیق األهداف المسطرة تحت ضغط هذا األخیرة،من خالل عرض وتحلیل نتائج المحور 

المهاري تبین لنا أن عملیة التحضیر النفسي  األداءالتحضیر النفسي یؤثر سلبا على  الثالث والمتعلقة بنقص
عملیة أساسیة، وهذا راجع لدورها األساسي  في التخفیف من حدة الضغط ومن أجل السیر الحسن للمنافسة، 

ویرة زمن خالل یها من الدراسة االستطالعیة لالعبي كرة القدم جهویة البلع صلحتوهذا من خالل النتائج الم
  .صدق هذه الفرضیات إلىالتحلیل والمناقشة توصلنا 
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  :االستنتاج العام
نستطیع أن نخرج باستنتاج عام نشرح فیه ما تحصلنا علیه من نتائج في دراستنا هذه وبالتالي نعطي 

ات التي وضعناها في بدایة بها اإلجابة المفصلة عن التساؤالت التي طرحناها في اإلشكالیة وكذا الفرضی
  .البحث

فمن خالل تحلیلنا لنتائج المحاور الثالثة اتضح لنا إن الفرضیات قد تحققت وهذا ما تؤكده النتائج 
  :التالیة
  .الریاضي معرض للضغط في بیئته االجتماعیة .1
ك ال یوجد ریاضیین محصنین من الضغط في مواقف الحیاة العامة، فال یوجد ریاضیین یملكون سلو  .2

 .یحمیهم من الضغط
للتكیف مع بیئته االجتماعیة ) ضغط إیجابي(كل ریاضي بحاجة إلى مستوى معین من الضغط  .3

 .والریاضیة
 . حاالت اإلخفاق في المنافسات تكون سبب في ظهور الضغط النفسي .4
 . توجد عالقة عكسیة بین الضغط النفسي ونتائج ممارسة كرة القدم .5
ئج لها عالقة مع ارتفاع نسبة الضغط عند الریاضي وبهذا تكون حالة مستوى المردود الریاضي والنتا .6

 .الفشل في المنافسة سبب رئیسي ذو أهمیة كبیرة في تولید الضغط عند الریاضي
 .تعتبر المنافسة حافزا في خلق جو من الحماس لدى  الالعبین .7
 .نقص التحضیر النفسي الجید یؤثر على الصحة النفسیة لالعبین .8
 .سي یؤثر سلبا على الالعبین أثناء المنافساتالضغط النف .9

 .التحضیر النفسي الجید والتحضیر البدني والجماعي في الفریق ینقص نسبة الضغط النفسي .10
ومنه فإن هذه النتائج تؤكد لنا أن هناك عالقة عكسیة بین الضغط النفسي واألداء المهاري   

  .لدى العبي كرة القدم
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    :خاتمة
فنا من إجراء هذه الدراسة هو اإلشارة إلى أهمیة الجوانب النفسیة في المیدان الریاضي، لما في لقد كان هد

  .ذلك من أهمیة في النهوض بالمستوى البدني والمهاري للریاضیین، بغیة رفع النتائج إلى أبعد الحدود
ن خالل دراسة فقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى جانب من هذه الجوانب وهو الضغط النفسي وذلك م  

  .عالقته باألداء المهاري لدى العبي كرة القدم
وبعد البحث النظري والدراسة المیدانیة المنجزة واالستعانة باالستمارات االستبیانیة وجدنا أن هناك   

  .عالقة عكسیة بین الضغط النفسي واألداء المهاري لدى العبي كرة القدم
ضیات المقدمة  في بدایة الدراسة، فارتفاع نسبة الضغط ونتیجة دراستنا هذه أدت إلى إثبات الفر   

النفسي لدى الریاضي یؤدي به إلى حالة استجابة انفعالیة حادة مما یؤدي إلى عدم قدرته على مواجهة هذه 
الضغوط، وبالتالي یحدث التكیف السلبي معها، وهذا ما یجعله ینحرف على أدائه المعتاد، أما انخفاض 

لى مستویات معتدلة ومثالیة یؤدي بالریاضي إلى التكیف اإلیجابي معها، مما یساهم في نسبة هذه الضغوط إ
الرفع في مستوى أدائه وكفاءته، وبهذا تظهر النتیجة اإلیجابیة لالهتمام بالجانب النفسي في المیدان 

  .الریاضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة
ة بموضوع بحثا ودراسة ولكن حسبنا فإننا بذلنا جهدا وفي األخیر وختاما لسنا نزعم الكمال واإلحاط  

یشهد له هذا البحث فإذا كان ثمة نقص أو تقصیر في جانب من جوانب البحث فالكمال هللا تعالى، فما كان 
ما ال '': فیه صواب فهو من اهللا، وما كان خطأ فهو منا ومن الشیطان واهللا ورسوله منه براءة، فكما قیل

وعلى كل حال نرجو أن تكون هذه الدراسة تمهید وتوطئة لدراسات ورسائل أخرى . ''جله یدرك كله ال یترك 
ونرجو من اهللا تعالى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل المتواضع، وندعوه جل وعال أن . تكون أكثر شمولیة

رب العالمین أوال والحمد هللا . یجعله عمال نافعا ومفیدا لمن یطلع علیه وأن ینفع به إنه على كل شيء قدیر
.                                                                                                   وأخیرا وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 -تم بحمد اهللا وفضله  -
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  :االقتراحات والتوصیات
واستخلصنا ما یمكن " عالقة الضغط النفسي باألداء المهاري " تنا بعد تناولنا لموضوع دراس  

استخالصه من خالل األسئلة المطروحة حول هذا الموضوع، باإلضافة إلى دراستنا النظریة وجب علینا إثراء 
موضوع دراستنا بمجموعة من االقتراحات والتوصیات التي نأمل أن تساهم في إعطاء دفعة قویة للریاضیین 

  :اضة بصفة عامةوالری
  .یجب على المدرب زیادة على خبرته الفنیة والتكتیكیة، أن یكون ملما بالجانب النفسي والعقلي .1
  .یجب أن یكون لكل فریق أخصائي نفساني من أجل المساعدة النفسیة واإلرشاد لالعبین في المنافسة .2
  .الریاضیةعدم إهمال التحضیر النفسي باعتباره جزء وعامل مهم في تحقیق النتائج  .3
  .االهتمام بالفئات الصغرى لكرة القدم بتدرجها نحو صنف األكابر .4
إقحام الالعبین الشباب في المباریات الرسمیة وذلك الكتساب نوع من الخبرة في المیدان بدون أي  .5

  .قیود ألننا في مستوى الهواة، وكذا من أجل الخروج من دوامة الضغط
باألكابر في یوم واحد وذلك راجع لعامل الجمهور وعامل  یجب أن تكون المنافسة موحدة ومرتبطة .6

  .المستوى
  .تنظیم دورات وملتقیات ریاضیة تحسیسیة تخص الجانب النفسي وذلك بحضور خبراء .7
عدم تضخیم المباریات الهامة خاصة الالعبین الشباب مما یجعلهم للضغط النفسي وتراكم هذه  .8

  ).االحتراق النفسي(مارسة الریاضة الضغوط قد یؤدي بالریاضي إلى اإلحجام عن م
العمل على وضع مجموعة من األسالیب واألدوات والمقاییس لتمكین استخدامها لتقدیر مستوى  .9

  .الضغوط النفسیة وأعرضها المختلفة
إجراء المزید من الدراسات حول نفس الموضوع باستخدام متغیرات أخرى لم تتناولها الدراسة  .10
 .الحالیة
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  البیبلیو غرافیا
  :المراجع باللغة العربیة -1

  :الكتب
، الطبعة األولى، تطبیقات في المجال الریاضي -تدریب المهارات النفسیة: أسامة كامل راتب /1

  .2000دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
اعة ، دار الفكر للطبالتمارین التطویریة لكرة القدم: ثامر محسن إسماعیل، موفق مجید المولي /2

  .1999والنشر والتوزیع، عمان، 
أنطوان هاشم، منشورات عویدات، : ، ترجمةاإلجهاد أسبابه عالجه: جان بینجامین ستورا /3

  .1997بیروت، لبنان، 
  .1996، دار الفكر العربي، األسس العلمیة في تدریب كرة القدم :حنفي محمود مختار /4
  .1997النشر، ، دار المدیر الفني في كرة القدم: حنفي محمود مختار /5
  .1988، دار الفكر العربي، كرة القدم للناشئین: حنفي محمود مختار /6
  .1995، دار الفكر العربي، القاهرة، التطبیق العملي في تدریب كرة القدم: حنفي محمود /7
  .2003، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، الضغط النفسي :سمیر شیخاني /8
  .2000الطبعة الثانیة،  /9

  .1987، دار العلم، الكویت، النمو في مرحلة المراهقة: اعیلعماد الدین إسم /10
االختبارات المهاریة والنفسیة في المجال : محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان /11

  .1987، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، الریاضي
الطبعة  ، دار الفكر العربي،اإلختبارات المهاریة والتقنیة في المجال الریاضي: محمد حسن /12

  .1987األولى، القاهرة، 
  .1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في علم النفس: محي الدین مختار /13
  .1971، دار المعارف، القاهرة، مشكالت المراهقة في المدن والریف: میخائیل خلیل معوض /14
 ..1990، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الثانیة، المراهقة :نوري الحافظ /15
  

  :الموسوعات
، المركز الثقافي في شركة فامیلي للمطبوعات، الطبعة )الریاضیة(الموسوعة المنهجیة الحدیثة  /1

 .األولى
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  :األطروحات و الرسائل و المذكرات
، مذكرة لنیل شهادة العالقة بین سمات الشخصیة واألداء المهاري لالعبي كرة القدم: مرزوق الیاس /1

 .1999یة البدنیة والریاضیة، دالي إبراهیم، الجزائر، اللیسانس، قسم الترب
  

  :المجالت و الجرائد و الیومیات
 .1998المركز الوطني لإلعالم والوثائق الریاضیة، : المذكرة الریاضیة /1

  :األنترنت
كیف انتقلت الریاضة من هوایة إلى احتراف، األهداف التجاریة للقنوات : أحمد أبو الطیب /1

 .06/10/2004، المتعة والفرجة في كرة القدمالتلفزیونیة تنافس 
  
  :المراجع باللغة الفرنسیة -2

Les ouvrages : 
 
1/ Barthélemy.M et Ourmelen.B : manuel des écoles de football et de 
jeunes footballeurs, ED Chiron, Paris, 1985. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  لعالي والبحث العلميوزارة التعلیم ا
  جامعة البویرة

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
staps  

  
  

  استبیان خاص بالالعبین
  

  
  
  

  ...تحیة طیبة وبعد 

وان    ل شھادة الماستر تحت عن ذكرة تخرج لنی ي إطار إنجاز م ى ألداء " ف تاثیرالضغط النفسي عل

  .دانیة لفئة األواسطدراسة می -"المھاري لدى العبي كرة القدم 

ي    منة ف ئلة المتض ى األس ة عل ك باإلجاب ل وذل ذا العم از ھ ي إنج اعدتنا ف رتكم مس ن حض و م نرج

  .االستبیان بكل صدق وموضوعیة ولكم منا كل التقدیر واالحترام

  
  

  :مالحظة

  .في الخانة التي تراھا مناسبة) ×(ضع عالمة   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2015- 2014  الموسم الجامعي 

  

  

  

  

  



 

 

 :المستوى الدراسي

 ابتدائي                                                   متوسط      

  ثانوي                                             جامعي                                           

  الفرضیة االولى

  عند الریاضي البیئة االجتماعیة لھا عالقة بمستوى االداء المھاري

  ھل تؤثر شخصیة المدرب على أداءك المھاري في المباریات ؟ -1

ال                                                                                                                                              منع

  المھاري ؟ھل تخشى عدم رضا المدرب على أدائك  -2

  نعم                                                        ال                

                                                                      

  ھل تتلقى معاملة حسنة من اإلدارة ؟ -3

  بدون رأي                                     نعم                                             ال   

  ھل لدیك مشاكل عائلیة ؟ -4

  م                          ال                                                                  بدون رأيعن

  ھل تتلقى التشجیع من طرف األولیاء لممارسة ریاضة كرة القدم ؟ -5

  بدون رأي                ال                                                         نعم           

  كیف تنظر للجمھور الحاضر في الملعب ؟ -6

  مرتاح                                                                                       بحماسة

  مرتبك                                                            خائف                          

  ھل تخشى عدم رضا الجمھور على أدائك المھاري في المباریات ؟ -7

  نادرا                         نعم                                       

  كثیرا                          ال                                       

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفرضیة الثانیة

  ظروف المنافسة الكرویة تؤثر على االداء المھاري لالعب كرة القدم
  ھل أنت مھتم بالمنافسة ؟ - 8

                     نعم                                                 ال                                                                   

  ھل تشعر بالراحة قبل المنافسة ؟ -9

  احیانا                              نعم                                 ال                                    

  ھل لدیك ثقة في تحقیق أھدافك مھما كان ضغط المنافسة ؟ -10

  احیانا                                     نعم                           

  غالبا                          ال                                       

  ھل تشعر بالفشل المفاجئ قبل بدایة المنافسة ؟ -11

  نعم                        نادرا                                      

  ال                                                        أحیانا        

  صف شعورك في المنافسات الرسمیة ؟ -12

  كبمرت                     مسرور                                    

  متحمس                      خائف                                    

  المسطر لھذا العام  في التأقلم مع المنافسة ؟ ھل یساعد البرنامج -13

  نعم                                            ال                      

                                                             

  ھل تؤثر المنافسة على أداءك المھاري ؟ -14

  ال                                                    بعضھا            نعم                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفرضیة الثالثة

                                                                                نقص التحضیر النفسي یؤثر سلبا على االداء المھاري لریاضي كرة القدم
  ي فریقكم مرشد نفساني ؟ھل یوجد ف -15

  ال            نعم                                                       

  ھل ھناك حصص للتحضیر النفسي قبل المنافسة ؟ -16

  نعم                           نادرا                                      

  ال                                       أحیانا                            

  ھل تعتبر عملیة التحضیر النفسي عملیة أساسیة ؟ -17

  نعم                                                            ضروریة

  ثانویة                           ال                                       

  رب اھتماما كبیرا لعملیة التحضیر النفسي في برنامج عملھ ؟ھل یولي المد -18

             نعم                                              ال                                                                          

  ھل للتحضیر النفسي تأثیر إیجابي على أداءك المھاري ؟ -19

  ال                                                                                                                                   نعم 

  ھل تخشى من سوء األداء المھاري نتیجة للضغط النفسي قبل المباراة ؟ -20

احیانا                                                                                                                       نعم                                        ال      

  

  عندما یعتمد المدرب علیك في خطتھ ھل یشكل ذلك ضغطا إضافیا ؟ -21

  طةبدرجة متوس            نعم                                        

 بدرجة كبیرة جدا                 ال                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


