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 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية          

           
                                                    لنشاطات البدنية الرياضيةامذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر علوم وتقنيات 

 التخصص: تدريب رياضي

    

 الموضوع:

  

 

 بعض السمات الشخصية للمدرب الرياضي على مستوى               تأثير

 أداء العبي كرة القدم 
       

 بعض فرق والية البويرة *صنف اكابر*ل دراسة ميدانية -
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َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر  فابسم ضاحكا من قولها وقال   : اعال قال هللا
ْعَمَاَك الَّاِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَل  َوالَِّديَّ وان اعمل صالحا َاْرَضاُه       نِّ

يَن } الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ ْلنِّي بَِّرْحَماَِّك فِّي عِّ                        { "91َوَأْدخِّ
                  .                                91سورة النمل اآلية 

                                                                       
                                                                       

في البداية نشكر هللا عز وجل الذي وفقنا  إلامام هذا العمل الماواضع   

كل من ساعدنا عل  إنجاز هذا البحث كما ناوجه بالشكر الجزيل  إل    

سواء من قريب   أو من بعيد ، كما يسعدنا أن ناقدم بأسم  الاقدير  
إل  األسااذ المشرف *د.شريفي وجزيل الشكر * الذي لم يبخل مسعود 

القيمة   علينا بنصائحه  

الاي مهدت لنا الطريق إلامام هذا البحث، و ال يفوانا أن ناقدم بجزيل 
عرفانالشكر وال  

إل  كل من قدم لنا يد العون والمساعدة.     

 

           

  



 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

    

      

ههذجهدي  أهدي ثمرة    

إلى نبع الحنان وكل الحنان ...إلى من تفرح لفرحي وتحزن لحزني       

 إلى بر األمان... أمي العزيزة

 إلى الذي يحترق من أجل أن ينير لي درب الحياة

إلى الذي كان يزيد في عزيمتي وقوتي ... أبي العزيز.    

 إلى كل العائلة الذين أق اسمهم الماء والهواء. 

 

d78 .79 خاصة غرفة  ءإلى كل األصدق اء واألحبا . و اصدق اء النادي العلمي ثاف اث نجرجر   

 

الجدة الغاليان أطال هللا في عمرهما.الجد و إلى    

دون استثناء  بويرةبهم أيام الدراسة بجامعة الإلى كل األصدق اء  الذين جمعتني    

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي.                             
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01 

 5-3-4 
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01 
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 ملخص البحث )الدراسة(:

بعض السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل   ااثيرز اهدف الدراسة الحالية إل  إبرا      
، نظرا ألن عملية الوصول للمساويات العليا "صنف اكابر"مساوى اداء العبي كرة القدم 

نما بمرا والوصول لمنصات الااويج ال يأاي  عاة هذه بمحض الصدفة أو بالطرق العشوائية وا 
كما اهدف إل  ابيين الصورة الحقيقية عل  اداء لالعبين،  ااثيرهاالسمات الشخصية و 

لشخصية المدرب وكيف يقوم باأثيره عل  الالعب، وبالاالي إعطاء فرص ماكافئة لجميع 
دربين باالباعاد عن كل ما هو الالعبين دون إجحاف في حق أي أحد، وبالمقابل اوعية الم

حيث أجرى الباحث دراساه عل  بعض فرق والية البويرة عشوائي خالل الادريبات والمنافسة، 
، مناهجا في ذلك المنهج الوصفي من خالل اوزيع اسامارات االسابيان "المستوى الشرفي"

ل خصص للخلفية واشاملت الدراسة عل  جانبين: األو عل  الالعبين والمقياس عل  المدربين 
أما الثاني فاضمن  محاور، (13)المعرفية النظرية واضمن فصلين األول اضمن ثالث 

الدراسات المرابطة بالبحث، أما الجانب الثاني فخصص للخلفية المعرفية الاطبيقية )الدراسة 
جراءااه الميدانية، أما الثاني  الميدانية( واضمن فصلين، األول خصص لمنهجية البحث وا 

 اوى عرض واحليل ومناقشة الناائج.فاح
بية ان العصوفي األخير أسفرت ناائج الدراسة عن صحة الفرضيات المقارحة وكشفت      

اؤثر سلبا عل  مردود الالعب سواء في الادريب او المنافسة، وصراخ وقلق وااللفاظ الغير 
مابادل بين المدرب المهذبة الاي يقوم بها المدرب انقص من اداء الالعبين، واالنسجام ال

والالعب يأاي باإليجاب للفريق عامة وألداء الالعب خاصة، واعاطف وافاهم المدرب 
لالعب ومساعدة المدرب لألعضاء الفريق يزيد من مرونة وقوة الفريق، ويقظة ضمير 
المدرب يساعد في احسين اداء الالعبين، وقيام المدرب باألعمال الموكلة اليه بكل جدية 

 نسبة الناائج االيجابية للفريق.يزيد في 
الالعبين "صنف  م،، األداء الرياضي، كرة القدللمدرب السمات الشخصية الكلمات الدالة: 

 ، العصبية، يقظة الضمير، االنسجام.اكابر"
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:

نظرا ألهمية الرياضة في الوقت الحالي الاي لم ابق حبيسة في مجال الارفيه بل احولت إل  علم من العلوم،       
فأنشأت معاهد مخاصة في اكوين المدربين واإلطارات المخاصة في مخالف الرياضات، من خالل هذه العناية 

نهجية وعلمية مدروسة اساند عل  المادة بالرياضة أصبح للادريب والمنافسات مفهوم أوسع يقوم عل  أسس م
العلمية، الك الاي اعود عل  الرياضي بفوائد عديدة امكنه من ربح الوقت وافادي الضرر البدني، إال أن ما يقف 

السمات الشخصية للمدرب وانعكاسها  الجانب النفسي ولقد اخارنا في بحثنا هذا حاليا كعائق في طريق كرة القدم هو
عبين.عل  اداء الال  

الاي اوليها الجماهير والوسائل  بالقدم الاي هي إحدى أشهر األلعا ومن هذه الرياضات نجد رياضة كرة
اإلعالمية أهمية بالغة، حيث يافق الجميع عل  أن هذه اللعبة بلغت ذرواها في الاطور والانظيم من حيث الفنيات 
وطرق اللعب مما جعله غاية في اإلثارة، وفي هذه اللعبة نجد أن المدربين يواجهون العديد من المواقف الاي لها 

عبين سواء أثناء عملية الادريب الرياضي أو المنافسات الرياضية، وما ياعلق بكل منها من اراباط مباشر مع الال
أحداث ومثيرات، وهنا يكون انعكاس واضح ومباشر من المدرب عل  شخصية الالعبين وعل  مساوى قدرااهم 

 ومهارااهم وعالقاهم مع اآلخرين.

اشكل محكا ومجاال للنقاش  لقديم والاي كانت في كل مرةاهام علم النفس والاربية بموضوع الشخصية منذ اولقد 
، فمنهم من نظر إليها من جانب مكونااها ومنهم من نظر إليها من جانب أبعادها ونموها واطورها وبنائها كبيرين

واخالفوا أيضا في محددااها بين ماهو وراثي وماهو بنيوي وكذا طرق قياسها وكان كل ذلك عل  أساس نظريات 
وماباينة فهذا ياميز بشخصية اظهر روح أداء الواجب واحارام العمل وعدم االكاراث  للاقاليد، وهذا نجد عنده  ماعددة

العاطفة  اغلب عل  الاغيير والميل إل  الخيال، وهذا منطوي وآخر ابدوا عليه مالمح الغضب والنرفزة والاوار 
ة كبيرة من محل إثارة للجدل والاساؤل وعل  درايواإلهمال وغيرها كل هذا جعل من دراسة الشخصية موضوع أو 

.االخاالف والاضارب   

ع وهذا ما نجده لدى مدرب كرة القدم فله نمطه وأسلوبه وطريقاه ومشاعره وأحاسيسه الخاصة وياأثر ويؤثر من مجام
. الرياضي باألداء الرياضية للمدرب  ، وقد ارابط مصطلح الشخصيةآلخر ومن بيئة ألخرى   

بعض السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل  مساوى اداء العبي كرة  ااثيرقمنا في بحثنا هذا بدراسة  لذا    
 القدم، وعل  هذا األساس قمنا باقسيم بحثنا إل  بابين األول خاص بالجانب النظري واناولنا فيه ثالث محاور وهي:



  ،،اعريف المدرباعريف المدرب  ،،اعريف الشخصيةاعريف الشخصية  : السمات الشخصية للمدرب الرياضي اناولنا فيه:المحور األول
صفات صفات ، ، السمات الشخصية للمدرب الرياضيالسمات الشخصية للمدرب الرياضي، ، خصائص الادريب الرياضيخصائص الادريب الرياضي  ،،شخصية المدرب وخصائصهشخصية المدرب وخصائصه

                                                                                      ..حقوق المدرب وواجبااهحقوق المدرب وواجبااه  ،،دور المدرب العامدور المدرب العام  ، ، المدرب الناجحالمدرب الناجح
العوامل ، مفهوم األداء الرياضييه االداء الرياضي: : اناولنا فالمحور الثاني                                            
اس ناائج فئات اصنيف الرياضيين عل  أس ،ات أداء الرياضيين خالل المنافسةالنفسية المحققة لثب

العوامل  ،المنافسة ونوعية األداء  

                      .أنواع األداء ،سلوك األداء الرياضي ،عل  األداء المهاري لدى الرياضي المؤثرة
: اناولنا فيه كرة القدم:لمحور الثالثا  

 خاص بكرة القدم اناولنا فيه، مفهومها، ااريخها، مدارسها، قوانينها، صفات العبي كرة القدم....

فهو خاص بالجانب الاطبيقي مقسم إل  فصلين: الباب الثاني:     

ألول:ا    راسة االساطالعية، مجاالت البحث، ضبط ماغيرات الدراسة، اناولنا فيه الطرق المنهجية للبحث، وفيها الد 
 عينة البحث وكيفية اخايارها، المنهج المساخدم...

قدمنا فيه عرض واحليل ناائج االسابيان الموجه لالعبين والمقياس الموجه للمدربين ثم االسانااج العام... الثاني:     

 وفي األخير قمنا بعرض الخاامة العامة للدراسة. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شكالية:اإل-1
 

بين الدول نظرا للمجامع القائم عل   عالقاتفي اطوير ال تهاما من ااريخ الشعوب، حيث ساهم اعد الرياضة جزءا
المنافسة، ونجد عدة بلدان ازدهرت أسماؤها بفضل الرياضيين الذين احصلوا عل  عدة ألقاب، والرياضة ضرورية 

 .(0ص،  0110 ،إبراهيم مرزوق  ) لجسم اإلنسان في حيااه اليومية فالعقل السليم في الجسم السليم.

كما أنها اضم ، ثارة مباريااهاإألنها ااميز بماعية األكثر شعبية في العالم، و الرياضات الجواعابر لعبة كرة القدم من 
ي، لذا فهي المفضلة حااميز أيضا بطابعها الاروي اكم ،أكبر عدد من الالعبين مقارنة باأللعاب الجماعية األخرى 

جاماعية وقد مرت بعدة مراحل ممارسة ومشاهدة كما اعمل عل  اكوين العالقات االو في قضاء أوقات الفراغ 
واطورات من ناحية قوانينها وطريقة ممارساها ومفهومها والنظرة الشعبية لها وفوائدها واعددت طرق ومناهج 
الاحضير والادريب فيها، حيث أصبحت هناك مدارس ومعاهد مخاصة في دراساها واكوين إطارات مخاصة في هذه 

في أوقات الفراغ أصبحت امارس باناظام ولها بطولة خاصة وقوانين  نت مجرد لعبة امارساا كموبعد اللعبة،
ونظرا للشهرة الاي بلغاها هااه الرياضة اسابقت إدارات  ،مضبوطة كما أن لها هيئة عالمية ااحكم في كل فرق العالم

الجماهير الفرق في جلب أحسن المدربين ذوي كفاءة وخبرة عالية, ذلك من أجل إشباع رغبات وماطلبات هااه 
 العريضة الماعطشة للماعة والفرجة.

وباعابار المدربين هم المساهمين المباشرين في عملية احقيق الناائج من خالل إشرافهم عل  احسين واطوير أداء 
فرقهم ومحاولين معرفة إمكانيات الالعبين النفسية والبدنية واساغاللها أحسن اساغالل، لذا كان من الضروري عل  

 أنفسهم أن يفهموا جانبا مهما من الجوانب الخاصة ألداء الالعبين. المدربين
الخصائص ن الشخصيات الاي املك فلسفة خاصة، املي عليه بعض الواجبات والصفات و المدرب محيث أن 

عل  أنه " األب الحامي لها فالمدرب اليوم يمكن أن يوصف يزاو ي عل  هذا األخير أن ياحل  بها و المعينة الاي ينبغ
 (.10، ص9110زكي دمحم حسن ،  )لالعبين كما هو أيضا المدرب الرابح ".

ومااا يمكاان مالحظاااه فااي هااذا المياادان هااو أن معظاام الماادربين أو المشاارفين علاا  ااادريب فاارق كاارة القاادم يفاقاارون إلاا  
انعاادام الصاارامة الشااجاعة فااي ااخاااذ القاارار والاااحكم فااي الاانفس واإللمااام بجميااع نااواحي مهنااة الااادريب باإلضااافة إلاا  

واعاباار هااااه العناصاار بمثابااة الدعامااة األساسااية للوصااول الاا  أفضاال أداء ، والحاازم خاصااة أثناااء المواقااف الادريبيااة
واالراقاااء إلاا  المساااوى أعلاا ، فجاال الفاارق اظهاار بمساااوى أقاال ماان المساااوى الماوقااع رغاام اإلعااداد الباادني والنفسااي 

ماادربين ذوي كفاااءة  اخايااارالماديااة نجااد أن مخالااف األنديااة اعاااني ماان والاقنااي والمهاااري وخاصااة اااوفر اإلمكانيااات 
أداء أثر عل  مسااوى لمدرب الرياضي لشخصية ال السمات بعضل هلجعلنا ال  طرح السؤال الاالي : عالية وهذا ما

 ؟كابرالعبي كرة القدم صنف أ



األسئلة الجزئية التالية: طرحب  قومومن المعطيات السابقة ن  

 عصبية المدرب ينقص من مساوى أداء العبي كرة القدم ؟ هل -
 هل انسجام المدرب يساعد عل  احسين مساوى أداء العبي كرة القدم؟ -
 هل ليقظة ضمير المدرب دور في اطوير أداء العبي كرة القدم؟-
 
 الفرضيات:-2

 الفرضية العامة:     
 "مساوى أداء العبي كرة القدم    "صنف أكابرعل  له أثر كبير  لمدرب الرياضيالشخصية ل بعض السماتل    -

 الفرضيات الجزئية:      
 عصبية المدرب ينقص من مساوى أداء العبي كرة القدم. -
 انسجام المدرب يساعد عل  احسين مساوى أداء العبي كرة القدم. -
يقظة ضمير المدرب له دور في اطوير أداء العبي كرة القدم. -  

:الموضوع اختيار أسباب-3  
:منها نذكر األسباب من العديد الموضوع لهذا اخايارنا وراء كان  
 من أو اإلعالم وسائل طرف من سواء الساعة حديث أصبحت والاي الرياضي لمدربل شخصيةال السمات أهمية -أ

.النفس علم باحثي طرف  
الالعبين. عل  يؤثر أنه المدرب كون  الماغيرين بين العالقة أهمية -با        
المدربين.   مساوى  في كبير نقص من القدم لكرة الرياضية األندية معاناة اسامرار -ج        
 واقع الفرق المحلية لوالية البويرة. -د
 (.مشكل يعيق هذه اللعبة )كرة القدمالرغبة في دراسة أي  -ه

يتمثل في جانبين علمي وعملي أهميــة البحث: -4  
    إذ أنه يدرس جانبيين نفسي و رياضي وهذا ملفاا لالناباه  كبيرة،إن الموضوع المقارح في بحثنا هذا له أهمية     

 والماابعة.
 : أهمية علمية -    

 إثراء الرصيد العلمي للمدربين والباحثين في هذا المجال.   -
 فاح الطريق أمام الراغبين في الخوض في مثل هااه البحوث. -
 .المساهمة في إرشاد المدربين والالعبين  -
 معرفة قيمة وجوهر السمات الشخصية للمدرب الرياضي وأهمياه العلمية والمعرفية. -



اعابر هذه الدراسة هامة لما احمله من دالالت في الموضوع والمامثلة في: السمات الشخصية للمدرب الرياضي  -
 ، االداء الرياضي، كرة القدم.

 
 همية عملية:أ- 

 النجاح عوامل من أكبر مدربين الرياضيينالنفسي للبالجانب فيعابر االهامام  ،هو الذي يقارن بالنشاط الرياضي
لها انعكاس إيجابي الرياضي  مدربلالمميزة ل شخصيةال السمات إذ أن الممارس خاصة كرة القدم، للنشاط الرياضي

ين حاليا، إذن يكمن أهمية بحثنا هذا في احديد انعكاس ااجاه األداء الرياضي لالعبين عكس مانراه في بعض المدرب
  عامل السمات الشخصية المميزة للمدرب الرياضي عل  أداء العبي كرة القدم.  

 وابق  أهمية البحث األول  هي ادعيم البحث العلمي في الجزائر خاصة في ميادين الاربية البدنية والرياضية.
 أهداف البحث: -5  

غايااة ارجاا  مان ورائهااا وأهااداف اسااع  لاحقيقهاا ماان أجاال اقااديم الباديل أو اعااديل ماااهو موجااود ويبقاا  إن لكال دراسااة 
 إعطاء األجوبة عن األسئلة الاي اطرحها المشكلة هدف كل دراسة يمكن الخيص أهداف البحث فيه.

 .عصابية المدرب في اخفيض من مساوى أداء الالعبين إبراز دور -
  الالعبين. يقضة ضمير المدرب الذي له دور فعال في احسين اداءاسليط الضوء عل   محاولة - 
 .بينالالع يساعد عل  احسين أداء مع الالعبين المدربإنسجام  إثبات أن - -
 :المصطلحاتتحديد المفاهيم و  -6

اوصاايلها يمكاان اعريااف المفهااوم أنااه الوساايلة الرمزيااة الاااي يساااعين بهااا الباحااث عاان المعاااني واألفكااار المخالفااة بغيااة 
 لآلخرين.

أو الحادثاة  والحاوادث دون ماا احدياد الواقعاةواعابر المفاهيم من الصافات المجاردة الااي اشاارك فيهاا األشاياء والواقاع 
 بعينها أو األشياء بذااها. 

: هي الصفات أو األبعاد النفسية الااي يامياز بهاا الفارد والااي يمكان قياساها ويعرفهاا السمات الشخصية نظريا-0-1
نظام نفسي عصبي مركزي عام وخاص، فهو عام من حيث جعل المثيارات الماعاددة ماسااوية وظيفياا، ألبورت بأنها "

كما يعمل عل  إصدار واوجياه إشاكال ماسااوية مان السالوك الاكيفاي والاعبياري، فالسامة هاي اسااعداد أو نزعاة عاماة 
 (10.ص9110يوسف األقصري ، ) أنه خاص بالفرد.من المكونات السيكوفيزيقية ادفع الفرد، وهو نظام خاص من حيث 

: هاي الاك الصافات الشخصاية لادى الفارد والااي افرقاه عان األفاراد األخارين وهاذا بواساطة السمات الشخصـية إجرائيـا
سلوكه سواء كان أقواال او أفعاال اجاه المواقف المخالفاة، اماا الااي درساناها فاي بحثناا هاذا هاي العصابية، االنساجام، 

  مير.يقظة الض
: يرى)جوردون البورت( أن "الشخصية هي الانظيم الدينامكي داخل الفرد لألجهزة النفس نظريا الشخصية -6-2   

 (.900، ص 0110)أحمد أمين فوزي،  جسمية الاي احدد الطابع المميز لسلوكه وافكيره جملة".



ذلاك الانظايم الثابات والادائم إلا  حاد ماا هي مجموعة السامات الااي امياز فاردا ماا، وهاي  :الشخصية إجرائيا         
 لطباع الفرد ومزاجه، ومجموعة األنشطة الاي يمكن اكاشافها عن طريق المالحظة الفعلية للسلوك.

ناخاااذ ماان مفهاااوم عصااام عبااد الخاااالق :"أنااه عباااارة عاان انعكااااس لقاادرات ودوافاااع لكاال فااارد  :انظريــاألداء  -6-3   
دلااة للقااوة الداخليااة، غالبااا مااا يااؤدى بصااورة فرديااة، وهااو نشاااط  أو ساالوك ألفضاال ساالوك ممكاان نايجااة لاااأثيرات مابا

كمااا هااو المقياااس الااذي اقاااس بااه ناااائج الاااعلم، وهااو الوساايلة للاعبياار عاان عمليااة الاااعلم اعبياارا  يوصاال إلاا  نايجااة،
 (.090،090، ص 9100، نزار مجيد الطالب. )سلوكيا
حمااال اهااو قااادرة الفاارد علااا  انفيااذ مااا أوكااال إليااه ماان األعماااال والدرجااة الماحصاال عليهاااا فااي  األداء إجرائيــا:       

 ، أي اداء ومردود الالعب في المنافسات والادريب في كرة القدم.المسؤولية
هي لعبة جماعية اام بين فريقين، ياألف كل فرياق مان أحاد عشار العباا، يسااعملون كارة  :نظريا كرة القدم -6-4  

اديرة ذات مقياااس عااالمي محاادد, فااي ملعااب مساااطيل ذو أبعاااد مجااددة فااي نهايااة كاال طاارف ماان طرفيااه منفوخااة مساا
 ،ماأمور بان حسان السالمان. )مرم  الهدف, ويحاول كل فرياق إدخاال الكارة فياه عبار حاارس المرما  للحصاول علا  هادف

 (.11، ص 9110
ف جمياع األصاناف، كماا العاب باين فاريقين كارة القادم هاي رياضاة جماعياة اماارس مان طار  كرة القـدم إجرائيـا:      

العبا، العب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مساطيلة، وفي نهاية كل طارف مان طرفيهاا  11ياألف كل منهما من 
مرماا  ويااام احريااك الكاارة بواسااطة األقاادام وال يساامح إال لحااارس المرماا  بلمسااها بالياادين ويشاارف علاا  احكاايم المباااراة 

دقيقاااة، وفاااارة راحاااة ماااداها  91اس وحكااام راباااع لمراقباااة الوقااات بحياااث اوقيااات المبااااراة هاااوحكااام وساااط، وحكماااان للامااا
ذا اناهت بالاعادل "في حالة مقابالت الكأس"15 دقيقاة، 15فيكون هنااك شاوطين إضاافيين وقات كال منهماا  دقيقة، وا 

 الفريقين. وفي حالة الاعادل في الشوطين اإلضافيين يضطر الحكم إل  إجراء ضربات الجزاء لفصل بيت
نظريا:                                                                                           المـــدرب-6-5

يعد المدرب الرياضي من الشخصيات الاربوية الاي ااول  دور القيادة في عملية الاربية والاعليم، ويؤثر اأثيرا كبيرا 
 ( .090، 011ص 9110، قاسم حسن حسين) والمازن لشخصية الفرد الرياضي.ومباشرا في الاطوير الشامل 

:هو الشخص المناط به اخايار الالعبين وقياداهم أثناء المبارياات والاماارين، وصااحب القارار المدرب إجرائيا
م في بعض النهائي في األمور الفنية، يحمل عل  عااقه مسؤولية كبيرة، ناهيك عن ضغط الجماهير واإلدارة واإلعال

، والاي قمنا بقاس بعض السمات للمدربين المساوى الشرفي لوالية األحيان والكل يطالبه بالفوز، وال شيء سوى الفوز
 .البويرة
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 تمهيد:

اهام علماء النفس والاربية بموضوع الشخصية منذ القدم، والاي كانت في كل مرة اشكل مجاال للنقاش كبير،      
فمنهم من نظر اليها من جانب مكونااها ومنهم من نظر اليها من جانب ابعادها ونموها واطورها، كل هذا جعل من 

غرابة وعل  درجة كبيرة من االخاالف والاضارب وبما دراسة موضوع الشخصية محل اثارة للجدل والاساؤل ومثير لل
ان المدرب الرياضي له شخصياه ونمطه واسلوبه وطريقاه ومشاعره واحاسيسه وميزااه الخاصة فياأثر ويؤثر من 
مجامع ألخر ومن بيئة ألخرى ومن مهنة ال  غيرها، ولقد اطرقنا في هذا الفصل ال  اعريف الشخصية، اعريف 

المدرب وخصائصه، خصائص الادريب الرياضي، السمات الشخصية للمدرب الرياضي، صفات المدرب، شخصية 
 الذي األداء الرياضيالمدرب الناجح، دور المدرب العام، حقوق المدرب وواجبااه، فقد اناولنا في المحور الثاني 

ه و أقواله يشمل جميع ميادين الحياة من سلوكات ونشاطات يقوم بها الفرد بشكل مسامر ماواصل في كل أفعال
من أجل بلوغ حاجااه وأغراضه المحددة سواء كان في المجال العلمي أو المجال الاعليمي أو لاحقيق أهداف معينة و 

يعامد بدرجة أول  عل  إاقان أفراد الفريق للمبادئ  في المجال الرياضي وللوصول بفريق ما لاحقيق ناائج ايجابية
األساسية للعبة في جميع المواقف، ويعامد عل  األسلوب الصحيح والعلمي في طرق الادريب والاحضير النفسي 

ولقد اطرقنا في هذا الفصل ال  ، ألداء مع أفضل اقاصاد في المجهودالجيد للوصول بالالعب إل  ناائج جيدة في ا
داء الرياضي، العوامل النفسية المحققة لثبات أداء الرياضيين خالل المنافسة، فئات اصنيف الرياضيين مفهوم اال

عل  أساس ناائج المنافسة ونوعية االداء، العوامل المؤثرة عل  األداء المهاري لدى الرياضي، سلوك األداء 
أكثر األلعاب الرياضية اناشارا  الاي هي من القدمرة الرياضي، أنواع األداء، واما المحور الثالث فقد اناولنا فيه ك

نجد بلدا في العالم ال يعرف أبناؤه كرة القدم أو عل   وشعبية في العالم من حيث عدد الالعبين والمشاهدين فقل ما
 األقل لم يسمعوا بها فهي لعبة ااميز بسهولة المهارات النظرية وصعوبة انفيذها أثناء المنافسة .

، قال مازحا: "إن الشمس ال ) (FIFAالرئيس السابق لالاحاد الدولي لكرة القدم  "جول ريمي "السيد ذكر أن      
اغرب مطلقا عن إمبراطورياي " داللة عل  أن، رياضة كرة القدم بلغت من الشهرة حدا لم ابلغه األلعاب أو 

ااها والاسابق عل  المشاركة في الرياضات األخرى، كما اكاسب شعبية كبيرة ظهرت في شدة اإلقبال عل  ممارس
منافسااها بالرغم من أنه في السنوات األخيرة، ظهرت عدة ألعاب، نالت الكثير من اإلعجاب والاشجيع فقد بقيت 

ولقد  ،لعبة كرة القدم أكثر األلعاب شعبية واناشارا ولم ياأثر مركزها بل بالعكس فإننا نجد أنها ازداد شعبية واناشارا
الفصل ال  اعريف كرة القدم، ااريخ كرة القدم، مدارس كرة القدم، قوانين كرة القدم، صفات العب كرة  اطرقنا في هذا

 .القدم



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 السمات الشخصية للمدرب الرياضي:
والاي اعني القناع،   personaنجد جذورها في الالاينية من  personnalité: فكلمة شخصية تعريف الشخصية-1

يعطي مفهوما أوليا لمعن  الشخصية، فهو الدور الذي يسند للشخص للقيام به في المجامع، فالقناع  االشاقاقفعلم 
)وينفرد الذي يحمله الممثل في اليونان قديما كان يوحي للمافرجين فهم واوقع سلوك هذا األخير عل  خشبة المسرح.

 ( 90ص ،9110جوبر، 
 تعريف المدرب: -2

هو الشخص الذي يدرب الجياد، فالمدرب هو من يقوم بالاحضير المنهجي للخيول أو  la rousseحسب لروس 
األشخاص لمنافسة ما، الذي يمد الرياضيين بالنصائح، الذي يملك القدرة عل  البسط و فرض سلطاه عل  الفريق, 

بينه وبين افرد فالمدرب يقصد به ذلك القائد القوي الشخصية الكفء في عمله القادر عل  ربط عالقات مازنة 
  ((JJaaccqquuee  فريقه, الحازم في قرارااه والمازن انفعاليا, المسؤول القادر عل  الاأقلم مع المواقف الاي اصادفه

cceerrvvooiirr,,11998855,,pp3333..)) 
وفي مفهوم الدكاور "وجدي مصطف  الفااح" المدرب الرياضي هو الشخصية الاربوية الاي ااول  عملية اربية 

مساواهم الرياضي اأثيرا مباشرا، وله دور فعال في اطوير شخصية الالعب اطويرا وادريب الالعبين واؤثر في 
شامال مازنا لذلك وجب أن يكون المدرب مثال أعل  يحاذى به في جميع اصرفااه ومعلومااه، ويمثل المدرب 

 (.(.0000،ص،ص01100110،،وجدي مصطف  الفااح _ دمحم لطفي السيدوجدي مصطف  الفااح _ دمحم لطفي السيد((  الرياضي العامل األساسي والهام في عملية الادريب
 : شخصية المدرب وخصائصه -3

العب شخصية المدرب الجيد دورا في نجاح عملية الادريب، والبد لكل من يريد أن يشغل وظيفة مدير فني أن 
 ياصف بخصائص ومميزات اامثل في ما يلي : 

االجاماعي وهذا يعني قدراه عل  الاعامل الجيد مع الغير, وخاصة الذين لهم عالقة بعملية الادريب من  الذكاء -
 إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنية والطبية للمعاونة له ومع الحكام والجمهور إل  غير ذالك.

 بله خالل العمل.الذكاء في وضع خطط الادريب واللعب الجيدة والذكاء في حل المشاكل الاي اقا -
 والناس.الحكم الصائب عل  األمور والعدالة في اصرفااه وحكمه عل  المشاكل  -
 النضج االنفعالي والثقة بالنفس والطموح دون طمع . -
 المعرفة الجيدة بكرة القدم كمعلم والمعرفة الجيدة للعلوم الاي ااعلق بعملية الادريب. -
 الخبرة السابقة كالعب . -
 العام الموحي باالحارام والثقة وقوة اأثيره  االيجابي عل  الغير .المظهر  -
 اللياقة البدنية والصحة النفسية . -
 والواضح .  الصوت القوي المقنع -
 القدرة عل  الاعبير واوصيل المعلومات بسهولة إل  الالعبين وجميع من ياعاملون معه . -



اكون قدرااه العقلية محل اقدير الالعبين وجميع أفراد األجهزة المعاونة له, مما ياراب عليه أن اكون  أن -
 (.(.00__00حنفي محمود مخاار ، بدون سنة، صحنفي محمود مخاار ، بدون سنة، ص  )اعليمااه ذات قناعة لديهم, و بذلك يكون اأثيره قويا عل  الالعبين.

 
 خصائص التدريب الرياضي: -4

الخصائص الاي اشكل مجموعة من المبادئ األساسية اعطي عملية الادريب ياميز الادريب الرياضي ببعض 
 واالخص هذه الخصائص فيما يلي : صبغاها الخاصة،

 *احقيق الحد األقص  للناائج الرياضية في النشاط الرياضي الاخصصي طبقا للفروق الفردية .
ة في نوع معين من األنشطة الرياضية طبقا يهدف الادريب الرياضي إل  الوصول بالفرد  ألعل  المساويات الرياضي

مكانااه الاي اخالف من فرد إل  آخر، وياحقق ذلك عمليا من خالل اطبيق ثالثة مبادئ  لالساعدادات الفرد وا 
 أساسية اشمل:  

 ـ مبدأ الفروق الفردية : 4-1
 لإلنجازمساوى موحد للوصول إل  الحد األقص  للناائج الرياضية حيث ال يمكن أن يصل جميع األفراد إل  

الرياضي ،وليس دائما أن اساخدام برنامج ادريبي موحد يحقق نفس مساوى االنجاز الرياضي لكل الرياضيين، 
 فهناك فروق فردية  احدد الحد األقص  الممكن احقيقه لكل منهم.

 ـ مبدأ زيادة التخصصية : 4-2
ت ماعددة ، ولذلك فإنه كلما ارافع مساوى االنجاز الرياضية في ااجاها لإلنجازاتال يمكن احقيق الحد األقص  

 الرياضي زاد االاجاه إل  الاخصص الرياضي الدقيق.
 ـ مبدأ زيادة الفردية : 4-3

ويقصد بذلك أن يعامل كل رياضي كحالة خاصة بالرغم من عضوياه لفريق ماكامل، ويعني ذلك االهامام بالكشف 
، ومراعاة ذلك عند الاعامل مع الرياضي، ووضع البرامج الادريبية عن خصائص  الرياضي المميزة ونقاط الضعف 

 (.(.9090، ص، ص91109110أبو العال أحمد عبد الفااح ،أبو العال أحمد عبد الفااح ،)  .واوجيهه نحو الاخصص الرياضي األمثل بإمكانااه الفردية
 السمات الشخصية للمدرب الرياضي : -5

وقد  ،مدربينالشخصية الهامة بالنسبة للقام العديد من الباحثين بدراسات مسافيضة لكي يام الاعرف عل  السمات 
اساخدم الباحثين أحدث االخابارات لاحديد البر وفيل الشخصي المثالي للمدرب الرياضي، وعند احليل هذه الناائج 

 ابين أفاق وجهات نظر الكثيرين حول السمات الشخصية للمدرب الناجح ، ومن أهمها مايلي:
 ا الشخصية الواقعية .        
 الشخصية اإلبداعية .  ا     
 ا الشخصية الاي ااميز بالذكاء .      
 ا الشخصية االنبساطية .       
 ا القادرة عل  السيطرة .     



 ا المازنة انفعاليا .     
 ا الشخصية الفعالة )العملية( .      
 ا الشخصية المبدعة .           
 ا القادرة عل  ااخاذ القرارات .      
 ديها ملكة الاغير     ا ل     
 ا الشخصية المحببة والودودة     
 ا الشخصية القانعة )الغير ماغطرسة (     

 ومما ذكر من هذه السمات، فإن الرياضيين يرون في المدرب الشخصية القوية الاي يمكن االعاماد عليها  في
المواقف الصعبة ،وفي كثير من األحيان يكون قادرا عل  مجابهة الظروف الماغيرة وانظيم أحوال العبيه والسيطرة 

 (.(.0101، ص، ص  01100110)يحي السيد الحاوي،)يحي السيد الحاوي، .عليهم
 صفات المدرب الناجح : -6

ياحدد وصول الالعب ألعل  المساويات الرياضية بعدة عوامل من أهمها المدرب الرياضي إذ يرابط الوصول إل  
المساويات الرياضية اراباطا مباشرا بمدى قدرات المدرب الرياضي عل  إدارة عملية الادريب الرياضي أي عل  

رشاد الالعب قبل و أثناء وبعد المباريا  ت .اخطيط وانفيذ واقديم وا 
 ((  iinnffoo  ,,1188//0022//22000088  1188::1133  wwwwww..eellhhiiwwaarr..) ومن بين الصفات الاي اميز المدرب الرياضي الناجح ما يلي

 الصحة الجيدة والمظهر الحسن والمثل الجيد. -
 القدرة عل  القيادة وحسن الاصرف ومجابهة المشاكل. -
 وافهم مشاكل الالعبين والمشاركة االيجابية في حلها.االاصاف بروح العطف والمدح  -
 االقاناع الاام بدوره الاربوي . -
 الثقة بالنفس واالقاناع الاام بالعمل الذي يؤديه. -
 مجموعة المعارف والمعلومات العامة والخاصة. -
   مجموعة القدرات والمهارات الخاصة. -
 واقعية المستوى: 0-9
ز بالدافعية نحو المساويات الرياضية العالية ونايجة لذلك يسع  إل  دفع العبيه واوجيهم إن المدرب الناجح يامي 

 لاحقيق أعل  مساوى ممكن.
 المرونة: 6-2

اامثل في القدرة عل  الاكيف عل  المواقف الماغيرة وال سيما احت نطاق األحوال الصعبة كما هو الحال في 
 المنافسات الرياضية .

http://www.elhiwar/


إن القدرة عل  اباكار واساخدام العديد من اإلمكانيات المؤثرة أثناء الادريب وكذالك الاشكيل المانوع   اإلبداع: 6-3
لبرامج الاعليم والاعلم والقدرة عل  اساخدام األنواع الماجددة والمباكرة في مجال عملية الادريب من أهم النواحي الاي 

 اظهر فيها قدرة المدرب عل  اإلبداع .
 :التنظيم  6-4
إن القدرة عل  الانسيق والارايب المنظم للجهود الجماعية من أجل الاوصل إل  اطوير مساوي قدرات   

 ومهارات الفريق و الالعبين إل  أقص  درجة اعد من السمات الهامة للمدرب الناجح .
 
 المثابرة : 6-5

يضاح واكرار األداء واصحيح األخطاء و  احمل الامرينات ذات الطابع اامثل في الصبر و الاحمل عل  شرح وا 
 الروايني وعدم فقدان األمل في احقيق الهدف النهائي .

 موضع الثقة : 6-6
إن إحساس الالعب بجهود المدرب وافانيه في عمله لمحاولة اطوير وانمية مساواه يكسب المدرب ثقة الالعب، 

 األمر الذي يسهم بصورة ايجابية عل  مدى الاعاون بينهما .
 لمسؤولية:تحمل ا 6-7

المدرب الناجح يكون مساعدا لاحمل المسؤولية في جميع األوقات وخاصة في حاالت اإلخفاق ويسعي إل  ممارسة 
 النقد الذااي قبل اناقاد اآلخرين .

 القدرة على النقد: 6-8
لنقد في المدرب الناجح اليخش  نقد الالعب في الوقت المناسب إذ أن طبيعة عمل المدرب ااطلب ضرورة ممارسة ا

الحاالت الضرورية أو ااطلب إيقاع بعض العقوبات أو حرمان الالعب من بعض االمايازات . في الك الحاالت 
 يراع  اوضيح بيان األسباب الموضوعية لذلك و الاأكد من فهم الالعب لهذه األسباب .

 القدرة على إصدار األحكام: 6-9
الادريب أو المنافسة و الحكم عليها بطريقة موضوعية وكذلك يامثل ذلك في القدرة عل  سرعة مالحظة مواقف 

القدرة عل  سرعة انويع أو اغيير الاطورات الخططية باإلضافة إل  القدرة عل  احليل األداء الحركي واحديد ممكن 
 لألخطاء .

 الثقة بالنفس : 6-11
الثقة في إصدار األحكام والقرارات اكسب المدرب مركزا قويا لدى الالعبين كما أن الاعليمات  و الاوجيهات الاي 
يقدمها المدرب بصورة واضحة وحازمة دون أن يكسبها طابع العنف والعدوانية اجبر الالعبين عل  احارامها و 

 االلازام بها .
 الثبات االنفعالي : 6-11



نفعاالت من األهمية بمكان المدرب الناجح حا  يساطيع إشاعة الهدوء و االساقرار في نفوس إن الاحكم في اال
الالعبين وحا  يامكن من إعطاء اعليمااه ونصائحه لالعبين بصورة صحيحة وواضحة وبنبرات هادئة وخاصة في 

 موقف المنافسات ذات الطابع المهم .
حدة من العوامل الاي اسهم في األضرار البالغ بالعمل الاربوي إذ أن سرعة الاأثر و الغضب وسرعة الاغلب وال

 للمدرب واساعد عل  الاأثر السلبي لنفوذ وسلطة المدرب.
 دور المدرب العام : -7

 أهم معالم الدور المميز للمدرب العام يمكن أن نلخصها في النقاط الاالية :
 العملية في عمليات الاوجيه الادريبي الجماعي وغيرها .القيادة الاخصصية لفريق المدربين المساعدين، القيادة  -
 اشخيص وحل وعالج المشكالت النفسية والفنية الرياضية الماعلقة بالالعبين . -
 اإلشراف عل  إعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة بالالعبين . -
لية واقديم الاوجيه واإلرشاد العالجي العمل عل  اإلرشاد والاوجيه فهو االخصائ  الخبير المسؤول عن هذه العم -

 بصفة خاصة وخدمات الاوجيه الفني بصفة عامة سواء كان ذلك بطريقة اربوية أو اجاماعية .
 اول  مسؤولية ماابعة حاالت الالعبين . -
مساعدة زمالئه أعضاء الجهاز اساشاريا فيما ياعلق ببعض نواحي الاخصص حيث أنهم أكبرهم اخصصا في  -

 . الميدان
االشاراك في عملية الادريب بإيجابية اامة وال يقف دورة عن مجرد الاوجيه واوجيه النقد فهو أقدر األخصائيين  - 

 عل  اول  هذه المسؤولية .
دماج واكامل برنامج الادريب فيها -   ،،01100110، ، زكي دمحم حسنزكي دمحم حسن  ).اإلسهام في نظرية العملية الادريبية وطرق الادريب وا 
 (.(.000000صص
 حقوق المدرب وواجباته:   -8
يعابر المدرب أحد األعمدة الرئيسية و الهامة في عملية الادريب و ياوقف عل  اخاياره مدربا للفريق أمور كثيرة من  

أهمها مقدراه في كيفية الوصول بالالعبين إل  المساوى األفضل، ومن المعلوم أن المدرب يساطيع انظيم صفوف 
 د ليكونوا وحدة واحدة ، وأن يبني دائما قرارااه و حكمه من أساسيات و قواعد منطقيةالالعبين في الفريق الواح

ماخذا من األسلوب العلمي  وسيلة للحكم الجيد عل  األشياء ، ذلك ألن المدرب يقضي مع العبيه فارات طويلة 
أجل احفيزهم و زيادة  يساطيع من خاللها أن يؤثر عليهم و عل  مشاعرهم ويجعلهم ينصهرون في بواقة واحدة من

و في المقابل يساطيع المدرب اساخراج الطاقات الكامنة والمواهب  ،افاعلهم من أجل نصرة الفريق و احسين أداءه
 الماعددة لدى الالعبين لالسافادة منها في مصلحة الفريق ككل .

ويطور قدرااهم وهذا ال  ة لديهمنساناج مما ذكر أن المدرب يساطيع أن يؤثر عل  العبيه وأن ينمي المواهب الكامن
ياأا  إال من المدرب المؤهل علميا القادر بأسلوبه الماميز في الاأثير عليهم و قيادة الفريق لاحقيق ناائج طيبة، و 

 



هذا يجعل للمدرب اقديرا ومكانة خاصة لدى إدارة النادي والالعبين والجمهور والنقاد الرياضيين، إذا كان من 
 ب أن ياصف بما يلي : الواجب عل  المدر 

 _ أن يكون حسن المظهر، ماماعا باللياقة البدنية و الطبية .
 _ أن يكون مازنا في أقواله و أفعاله وأن يكون نموذجا يحاذى به .
                      _ أن يكون واسع االطالع، قادرا عل  اسايعاب مساحدثات العصر.

يحي السيد يحي السيد   .)العبيه و إرشادهم بما يناسب قدرااهم وفي الصالح العام للفريق  _ أن يكون قائدا مثاليا، يساطيع اوجيه 
 (.(.0101صص  ،،  01100110  ،،الحاوي الحاوي 

 

  تعريف الشخصية العصابية:  9
العصاب هو اصل الشخصية العصابية وااسم الشخصية العصابية بعدد من الخصائص أهمها عدم 

والخوف والاوار والاهيجية واإلعياء و الكفاية و الضعف وعدم احمل الضغط و بخس الذات والقلق 
الامركز حول الذات واألنانية وضعف الثقة في الذات واضطراب العالقات االجاماعية والجمود ووجود 

(اإلحباطلنفسية ) وخاصة في مواقف النقد و الحساسية اعدم الرضا وعدم السعادة و المشكالت و   

العصاب أسباب 9-1 :  
، والعب البيئة دورًا هاماأن كل أنماطه نفسية المنشأالعصاب اهم ما في  وعل  العموم فمن أهم أسباب  

ء الرشد وحا  الشيخوخة، وخاصة المشاكل أثناياة منذ الطفولة وعبر المراهقة و مشاكل الح  :العصاب
اضطراب العالقات بين الوالدين والطفل  الصدمات الاي اعمقت جذورها منذ الطفولة المبكرة بسببو 

يعي أن الحل العصابي لهذه المشكلة حل العدوان وعدم حل هذه المشاكل ، ) وطبوالحرمان والخوف و 
(خاطئ و أسلوب اوافقي فاشل  . 

و كذلك يلعب الصراع ) بين الدوافع الشعورية و الالشعورية أو بين الرغبات و الحاجات الماعارضة (    
الاوار الداخلي وضعف دفاعات الشخصية ضد الصراعات المخالفة دورا هامًا في واإلحباط والكبت و 

كذلك فان الحساسية الزائدة العصاب اؤدي البيئة المنزلية العصابية والعدوى النفسية إل  و العصاب اسبب 
  . اجعل الفرد اكثر قابلية للعصاب

العصاب أعراض 9-2 :  
عددا من األشكال اإلكلينيكية المخالفة الاي يجمع بينهما جميعا عناصر مشاركة وأعراض العصاب يشامل 

اية واضطراب العالقات الشخصية وعادة يوجد مكاسب ثانوية عامة اؤدي إل  عدم السعادة وعدم الكف
  .مرابطة باألعراض
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خفي و الخوف و الشعور بعدم األمن، وزيادة الحساسية والاوار والاهيجية والمبالغة القلق الظاهر أو ال *
خرين و اآلمحاولة جذب اناباه في ردود الفعل السلوكية، وعدم النضج االنفعالي واالعاماد عل  اآلخرين و 

االكائابالشعور بعدم السعادة والحزن و   .  
، و نقص اإلنجاز لقدرة عل  األداء الوظيفي الكامل، وعدم اوالفهم بدرجة بسيطةاضطراب الافكير  *

، ومن ثم عدم القدرة عل  احقيق أهداف الحياةاساغالل الطاقات إل  الحد األقص وعدم القدرة عل    .  
السلوك ذو الدافع الالشعوري وقصور الحيل الدفاعية واألساليب الاوافقية و  الاكراري الجمود والسلوك  *   

االجاماعيةانية واضطراب العالقات الشخصية و األنالامركز حول الذات و  *  .  
 . بعض االضطرابات الجسمية المصاحبة نفسية المنشأ *

العصاب عالج  9-3 :  
الشخصية كهدف طويل أوال و إعادة انظيم العصاب إل  شفاء الفرد من العصاب يجب أن يهدف عالج 

  . األمد
، والعالج النفسي الادعيمي  عل  رأس القائمة الاحليل النفسي ، ويأايالعالج النفسي هو العالج الفعال *

العالج األساسي هو حل مشكالت المريضلعالج النفسي المركز حول العميل، والعالج السلوكي، و  و  .  
عي و عالج النقل البيئيالعالج النفسي الجماعي ، و العالج االجاما*   .  

العالج الطبي باألدوية ) خاصة المهدئات ( وباساخدام الصدمات ) األنسولين و الكهرباء ( و عالج  *
)األعراض  http://www.forum.topmaxtech.net) . 

الضمير الحي:  - 11  

يكمن الافسير البديهي لالراباط بين األشخاص من ذوي الضمير الحي وبين صحاهم األفضل في  وقد
وجود عادات صحية أفضل لديهم. وقد قادت بعض الدراسات إل  مثل هذا االسانااج، إذ ظهر أن 

األشخاص من ذوي الضمير الحي ال يمارسون عل  األكثر العادات الضارة مثلما يفعل اآلخرون )مثل 
ادخين، واناول الكحول بكثرة، وقيادة السيارات الخطرة(، كما أنهم عل  األكثر يميلون إل  االلازام ال

 بالعادات الصحية.

بعض جوانب شخصية الضمير الحي مرابطة بشكل لوحيد اللسبب الكن األمر أكثر اعقيدا من ذلك، ف 
برز االنضباط الذااي بوصفه أهم ا أوثق مع الصحة الجيدة مقارنة بجوانبها األخرى، ففي بعض األبحاث
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خصائص الشخصية، بينما أشارت أبحاث أخرى إل  جانب االلازام الاقليدي لها، أي الازام الك الشخصية 
 بالعادات االجاماعية.

وبينما يمكن أن يدمر الاوار الصحة، فإن بمقدور الشخصية ذات الضمير الحي أن اافادى الوقوع فيه، 
كما أن الشخصية ذات الضمير الحي قد اكون ناجحة في بلورة  نما انجذب الشخصية العصابية نحوهبي

خيارااها المهنية، وصداقااها ، والكثير من جوانب الحياة األخرى الاي اؤثر في الصحة، واؤثر في النهاية 
 (http://www.forum.topmaxtech.net عل  طول العمر.)

االنسجام: - 11  

دراك الرياضي لما يحس به الالعبين وافهم انفعاالاهم،   اياي  بالاناغم الوجدانيبالاناغم الوجداني  االنسجاماالنسجام  يقصديقصد     دراك الرياضي لما يحس به الالعبين وافهم انفعاالاهم، إحساس وا  إحساس وا 
ويجب الافريق بين الاناغم الوجداني وبين الاعاطف او المشاركة الوجدانية، الن الاعاطف يقصد به ويجب الافريق بين الاناغم الوجداني وبين الاعاطف او المشاركة الوجدانية، الن الاعاطف يقصد به 

  مشاركة المدرب الرياضي الالعبين في انفعاالاهم، اي مشاركة وجدانية.مشاركة المدرب الرياضي الالعبين في انفعاالاهم، اي مشاركة وجدانية.

غم الوجداني من ابرز السمات الفاعلة للمدرب الرياضي غم الوجداني من ابرز السمات الفاعلة للمدرب الرياضي وقد اشارت العديد من الدراسات ال  ان الاناوقد اشارت العديد من الدراسات ال  ان الانا
كمعين ومساعد لالعبين إذ أن هذه السمة اساعد المدرب الرياضي عل  افهم حاجات وميول ودوافع كمعين ومساعد لالعبين إذ أن هذه السمة اساعد المدرب الرياضي عل  افهم حاجات وميول ودوافع 

((الالعبين ليس بهدف الاأثير عليهم ولكن بهدف القدرة عل  حفزهم إلخراج أحسن ما عندهمالالعبين ليس بهدف الاأثير عليهم ولكن بهدف القدرة عل  حفزهم إلخراج أحسن ما عندهم دمحم حسن دمحم حسن   
فان سمة الاناغم الوجداني للمدرب الرياضي اكمن في مهارااه فان سمة الاناغم الوجداني للمدرب الرياضي اكمن في مهارااه   ( ، ومن ناحية ( ، ومن ناحية 91109110، ، 0000صص  عالوي،عالوي،
اإلاصالية بالالعبين وقدراه عل  افهمهم والميل والشعور الصادقين للقائد اجاههم وهو االمر الذي يعمل اإلاصالية بالالعبين وقدراه عل  افهمهم والميل والشعور الصادقين للقائد اجاههم وهو االمر الذي يعمل 

  ..ttiill  sskkii  mmoottiivvaattiioonn  lleeaaddeerrsshhiippee  eett  mmaannaaggeemmeennttعل  اكاسابه لثقاهم واقديرهم)عل  اكاسابه لثقاهم واقديرهم)
pp0011..3300//1122//22000077..))            
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األداء الرياضي:   
مفهوم األداء الرياضي: -1  

إن األداء الرياضي بصفة عامة يشمل جميع ميادين الحياة وسلوكيات ونشاطات يقوم بها الفرد       
بشكل مسامر وماواصل في كل أفعاله وأقواله لاحقيق أهداف معينة من أجل بلوغ حاجااه وأعراضه 

خير الذي عرف في المجال الرياضي، هذا األالاعليمي أو المجال  لعلمي أوالمحددة سواء كان في المجال ا
اطورا كبيرا وملحوظا نايجة األبحاث العديدة والدراسات المعمقة في محاولة لاحسينه خدمة للرياضة 

 والرياضيين.
ولألداء الرياضي مساويات منها:   
األداء األقص : ويقصده به أن يؤدي  الفرد أفضل أداء ممكن قدر اساطاعاه. -  
الفرد بالفعل وطريقة أدائه، وليس ما يساطيع أدائه.األداء المميز: ويقصد به ما يؤديه  -  

:هو كفاءة العامل لعمله ومسلكه فيه، ومدى صالحياه في النهوض بأعباء عمله واحمل  مفهوم األداء -
 المسؤولية في فارة زمنية محددة، وبناء عل  هذا المعن  فإن كفاءة الفرد اراكز عل  إثنين هما:

لقيام بعمله، أي واجبااه ومسؤولياه.:مدى كفاءة الفرد في ا *أوال  
:يامثل في صفات الفرد الشخصية، ومدى اراباطها وأثارها عل  مساوى أدائه لعمله، وأن علماء  *ثانيا

النفس العاملين في الحقل الرياضي، وجدوا اراباطات بين مفاهيم عديدة كالقدرة، واالساعداد، الدافعية 
.وأغلبها اشكل مفهوم األداء                                                        (.090- 090ص ،  9100، جيد الطالبنزار م) 

األداء بصفة عامة حيث يذكر "هو انعكاس  ويعرف عصام عبد الخالق                                               
لقدرات ودوافع كل فرد ألفضل سلوك ممكن نايجة لاأثيرات مابادلة للقوى الداخلية، غالبا ما يؤدي بصورة 

فردية وهو نشاط أو سلوك يوصل إل  نايجة وهو المقياس الذي اقاس به ناائج الاعلم، أو هو الوسيلة  
(900ص ،9110) عصام عبد الخالق،ا سلوكيا".للاعبير عن عملية الاعليم اعبير   

وآخرون مصطلح األداء بنفس المعن  والمفهوم حيث يطلق  اخدم دمحم نصر الدين رضوانويس  
ويساعمل بشكل واسع للاعبير عن جل المهارات الاي يمكن رؤياها  عليه مصطلح "األداء األقص "

ظهار ومالحظاها في جميع المجاالت منها المجال النفسي الحر  كي والاي ااطلب اذكر المعلومات وا 
( 900ص ،9110) دمحم نصرالدين رضوان،القدرات والمهارات.  

العوامل النفسية المحققة لثبات أداء الرياضيين خالل المنافسة: -2  
يعد ثبات األداء الرياضي لالعب أحد المؤشرات الهامة لعمل المدرب حيث أنها اعبر عن ارافاع        

كافة جوانب إعداده إذ ياأثر هذا الثبات بجملة عوامل منها:وازدهار   
 درجة الثبات االنفعالي والعاطفي في المنافسات. -

كيفية الاحكم في االنفعاالت أثناء المنافسة. -  



الدوافع المرابطة باشاراك الالعب في المنافسة. -  
فظة المسامرة والمساقرة عل  مساوى وثبات األداء الحركي لالعبين يعني القدرة أو اإلمكانية في المحا

عالي من الكفاءة الحركية سواء من خالل الظروف القصوى للادريب أو المسابقات في إطار حالة نفسية 
 إيجابية ويؤثر عل  ثبات األداء الحركي مجموعة من العوامل النفسية منها ما يلي:

ة رد الفعل، الاصور لانفيذ مخالف الواجبات الصفات العقلية ودرجة ثبااها مثل :الاذكر، االناباه، سرع -
الحركية المهارية في كافة الظروف الادريبية والانافسية سواء كانت عالية أو منخفضة الشدة وذلك عن 
طريق ظهور ردود األفعال العصبية المارابة عل  ذلك بغض النظر عل  حالة اإلجهاد والصعوبات 

 الخارجية.
اء من حيث الشدة أو الثبات مثل الدوافع المساعدة في احقيق اإلنجاز الصفات الشخصية ودرجاها سو  -

ودرجة الثبات واالساقرار أو االازان العاطفي لالعب، مساوى الانافس أوالطموح النفسي ودرجة اغييره أو 
ابديله عل  ضوء خبرات الفشل أوالنجاح الاي يحققها الالعب، مساوى نمو العمليات العصبية والنفسية 

قدرة عل  احمل األعباء النفسية.والم  
المقدرة عل  الاحكم في الحالة النفسية قبل وأثناء المنافسة احت الظروف أو الدوافع واألشكال سواء  -

كانت )صعوبات داخلية أو صعوبات خارجية(، فالاحكم الواعي في مثل هذه الحالة من خالل الادريب 
ين خالل المباراة، كذلك المساعدة في امييز كافة العوامل اليومي عل  ارافاع في درجة ثبات أداء الالعب

 الاي اساعد عل  عدم اركيز الالعب قبل المنافسة.
العالقة النفسية واالجاماعية بين أفراد الفريق والاي اساعد عل  األداء الثابت للفريق المامثلة في درجة -

(010ص ،  0111 ،أسامة كامل رااب) ة ومالئمة.الاحكم أو اماسك المدرب بما يحقق جوا نفسيا وعالقات مابادل  
فئات تصنيف الرياضيين على أساس نتائج المنافسة ونوعية األداء:  -3    

إن ناائج أي مسابقة ألي رياضي اقع في وحدة من الفئات األربع والمحددة، حيث يمكن للرياضي أو      
الفريق أن يكسب أو يخسر المباراة، كما يمكن أن يكون مساوى األداء أو اللعب جيدا أو ضعيفا، وهذه 

 الفئات هي:
المكسب واألداء جيد: -3-1  

اعابر هذه الفئة األسهل في الاعامل مع الرياضيين حيث أن األداء جيد، والمكافأة أي الفوز احقق      
وينصح المدرب اوجيه الاقدير للرياضيين عل  هذا اإلنجاز، كذلك من أهمية افسير نجاح الرياضيين في 

أنفسهم وقيمة الذات  ضوء ما ياماعون به من قدرات مهارية ونفسية، حيث أن ذلك يزيد من ثقاهم في
 لديهم.

إضافة إل  ما سبقا يجب عدم الاركيز عل  المكسب بالرغم من أنه شيء مساحب ولكنه يوجه الاركيز 
أكثر نحو الجهد الذي يبذله الرياضيون في المباراة، واجدر اإلشارة إل  أهمية اوجيه الرياضيين إل  النقاط 



ر األداء، عل  أن يام ذلك الامرين الاالي وليس بعد المباراة السلبية في المباراة، وهي االقاراحات لاطوي
 مباشرة، ويقدم في شكل الاوجيه اإليجابي البناء وليس النقد البناء.

المكسب واألداء ضعيف: -3-2  
عندما يكسب الفريق المباراة أو يحقق فوزا بالرغم من أن مساوى األداء في المسابقة كان ضعيفا،          
ة أن يعرف أفراد الفريق أن المكسب الذي ام احقيقه جاء بسبب ضعف المنافس وليس لنايجة فمن األهمي

لقدرااهم البدنية والمهارية، ويمثل ذلك أهمية كبيرة حا  ال يكفي الرياضيين أنفسهم عل  الناائج وينسون 
 ذلك لقدرااهم وجهودهم وذلك يخالف الواقع.
مكافأة الرياضيين الذين ياميزوا باألداء الجيد ومساعدة  هذا بالرغم من ضعف األداء، فمن األهمية

  الرياضيين في الاعرف عل  جوانب الضعف ومن ثم الامرن عليها واطويرها.
 

الخسارة واألداء جيد: -3-3  
امثل هذه الفئة من الناائج الماوقعة األكثر صعوبة، فما أقس  عل  النفس من الخسارة بالرغم من        

األداء الجيد، كيف يمكن للمدرب ادعيم النواحي االيجابية لألداء وكيف يمكن الاعامل مع انخفاض الروح 
 المعنوي للرياضيين أو الفريق؟

ديثا موجزا مع الرياضيين عقب المباراة ربما ال ياجاوز الدقيقاين، ربما كان من المناسب أي يقدم المدرب ح
 حيث إن كل رياضي يعيش اجربة الفشل بطريقاه الخاصة، ويفضل أن ياضمن الحديث النقاط الاالية:

 *اقدير الجهد واألداء الماميز بالرغم من الخسارة.
 الاقدير لألداء والجهد الجيد. *الخسارة اعابر شيئا طبيعيا وماوقعا في الرياضة، وال انقص من

*يمكن الاقليل من أهمية الناائج لهذه المسابقة، وذلك لاقليل األثر السلبي للخسارة عل  اقدير الرياضي 
 لذااه.

الخسارة واللعب ضعيف: -3-4  
عندما يواجه المدرب هذه الفئة فمن األهمية أن يعزي الفشل كنايجة للاقصير في الجهد، والحاجة       

   احسين المهارات البدنية والنفسية، كما أن من أهمية أن يعبر عن عدم الرضا للجهد واألداء الضعيف.إل
رجاء ذلك الامرين الاالي      وينصح في هذه الحالة بعدم الاحدث مع الرياضيين بعد المباراة مباشرة وا 

م من ذلك يجب عدم إغفال اقدير للمسابقة حيث يام الاركيز عل  المشكالت الفعلية وكيفية اطويرها، بالرغ
(010، ص 9110،  أسامة كامل رااب) الجهد واألداء لبعض الرياضيين الذين أظهروا أداء حسنا.  

العوامل المؤثرة على األداء المهاري لدى الرياضي:     -4 
                                                   4-1-  موقع المنافسة: 

اخالف حدة االنفعاالت وبالاالي مساوى الاوار النفسي لالعب ابعا لموقع المنافسة ومكانها       
فالمنافسة الاي اقاس الادريب اخالف عل  المنافسة الاي اقام عل  ملعب الفريق أو ملعب محايد 



لة أخرى هي دولة ،والمنافسة الاي اقام في دولة الفريق أو الالعب اخالف عن المنافسة الاي اقام في دو 
 الفريق أو الالعب المنافس.

اختالف مناخ المنافسة: -4-2  
يؤثر اخاالف مناخ المنافسة عن مناخ الادريب في انفعاالت الالعب اأثيرا سلبيا وهذا غالبا يصيب      

العبي مصر عند انافسهم في مناطق يخالف مناخها اخاالف واضحا عن مناخنا ،وهذا أيضا ما يمكن 
أحمد أمين فوزي ، ) ب أي العب اقلب المناخ في وقت المنافسة أو قبلها عن المناخ الذي اعود عليه.أن يصي

(090، ص 090ص  ،طارق دمحم بدر الدين  

اختالف أدوات المنافسة: -4-3  
يؤثر اخاالف األدوات الاي اساخدم في المنافسة عن الادريب اأثيرا واضحا في انفعاالت الالعبين       

خاصة قبل وأثناء المنافسة ،فالالعب الذي اعود الادريب عل  النجيل يخاف من المنافسة عل  العشب 
ل  الباركي، ونفس االصطناعي ،والالعب الذي اعود الادريب عل  البالط يخاف من المنافسة الاي ع

                                                                                  الحال بالنسبة لنوعية األدوات وجوداها خصوصا في الجمباز.
 
 

سلوك األداء الرياضي: -5  
رئيسية احدده ثالث عوامل ، إن سلوك األداء الذي يقوم به الرياضيين أو باألحرى الالعبين

 وهي:الجهد المبذول، القدرات والخصائص الفردية لالعبين باإلضافة إل  إدراك الالعب لدوره.
 األداء = الجهد المبذول +القدرات والخصائص الفردية لالعبين +إدراك الالعب لدوره .

ـ الجهد المبذول:أ   
ب إذا ما بذل مجهودا يعكس في الواقع درجة حماس الالعب ألدائه دوره، كما ينبغي أي أن الالع

 ما فهذا ألن هناك دوافع ادفعه للقيام بذلك 
 ب ـ القدرات والخصائص الفردية لالعبين:

 واامثل في قدرة الالعب وخبرااه السابقة الاي احدد درجة وفعالية الجهود المبذولة.
 ج ـ إدراك الالعب لدوره:

اكون منها مهامه،وعن الكيفية الاي يقصد بهذا اصورااه وانطباعااه عن السلوك واألنشطة الاي ا
 ينبغي أن يمارس بها دوره.

وعليه فإن سلوك األداء ياوقف عل  مدى اأثير قدرات وكفاءة الالعب ألداء مهامه ،وهذا بدوره ياوقف 
عل  ما اوفره واهيئه ظروف بيئاه الرياضية وحا  االجاماعية من الاسهيالت باطبيق هذه القدرات 

.(إل  أعل  مساوى من األداء والناائجوالكفاءات والوصول   
اامثل أنواع األداء في:  أنواع األداء: -6  



أداء بمواجهة: -6-1  
أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين لنوع األداء نفسه في وقت واحد، ويساطيع المعلم/المدرب أن 

 يوجه جميع إجراءااه الانظيمية للصف كوحدة مناسبة .
أداء دائري: -6-2  

طريقة هادفة من طرق األداء في الادريب اؤدي إل  انمية الصفات البدنية وخاصة القوة العضلية 
والمطاولة، وفي هذا النوع من األداء يقسم الالعبين إل  مجموعات يؤدون العبء عدة مرات بصورة 

 ماوالية. 
أداء في محطات: -6-3  

أو أداء الصف كله في محطات  أسلوب مناسب ألداء جميع الالعبين مع اغيير في المحطات
 مخالفة وأداءات مخالفة، أي اثبيت في األداء الحركي باساخدام الحمل. 

أداء في مجموعات: -6-4  
يقصد باألداء في مجموعات اساخدام مجموعات ماعددة في الصف أو الادريب الرياضي عل  

رة فردية، واعد من أقدم طرق شكل محطات، حيث يقوم الالعبين الذين يشكلون كل مجموعة باألداء بصو 
 الادريب الرياضي. 

 
 
 

أداء وظيفي يتحكم في وضع الجسم: -6-5  
االنقباض االنعكاسي أو الالقائي لعضلة سليمة والذي شد عل  وارها يسم  الشد االنعكاسي أو 
الجسم،  الشد الالقائي، والشد عل  هذه األواار بدرجة ثاباة يؤدي إل  انقباض ثابت، وهذا ما يفسر وضع

 واالنعكاسات الاي ااحكم في وضع الجسم نوعان:
انعكاسات ثاباة، وانقسم إل  انعكاسات عامة، و أخرى جزئية، والعامة اشمل الجسم بأكمله أو عل     

 األقل األطراف األربع. 
انعكاسات حركية أو وضعية : واحدث عند حركة الرأس أو عند المشي أو أداء أي عمل أو حركة    

ية أو عادية، ونايجة لهذه االنعكاسات ياحكم في وضع الجسم أثناء الحركة .رياض  
فالاغيير الطولي في انقباض عضالت الرجل أثناء الركض وازدياد الشد خالل االنقباض في بداية     

الحركة غير كاف لبداية الحركة األمامية للجسم، ويسبب انقباض األواار للامدد، وبعد هذا الاغير من 
ام. دائرة الركض اصبح األواار في وضع الاقصير مسببا ومساعدا للرجل في االندفاع لألم  

أداء رياضي والجهاز العصبي:  -6-6  



يعمل األداء االنعكاسي عل  احقيق الوقاية الميكانيكية في الحركات الرياضية، حيث يقي أداء 
الجسم قبل وقوع اإلصابة، ويوجه وظائف األجهزة الوظيفية، لألداء االنعكاسي أهبة كبيرة أثناء أداء 

لذات للحركات الماعلمة حديثا، ويكون األداء الحركي في الحركة وخاصة بالنسبة للاوافق الحركي وبا
دراكه مهما كانت الحركة بسيطة، واؤدي الحركة  البداية مجهدا ألن الالعب يؤدي الحركة بكل حواسه وا 

.) قاسم حسن إل  سرعة شعور الرياضي بالاعب بسب حدوث حركات جانبية اشارك مع الحركة األصلية
( 09،00، ص9110حسين،   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 تعريف كرة القدم: -
فاألمريكيون  هي كلمة الاينية واعني ركل الكرة بالقدم،»  foot Ballكرة القدم "لغوي:  تعريف -

" أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم المعروفة والاي rugbyيعابرونها بما يسم  عندهم بالرقبي"
  ."soccerاسم  "و سناحدث عنها 

 تعريف اصطالحي:  -
كرة القدم هي رياضة جماعية امارس من طرف جميع الناس كما أشار إليها رومي جميل " كرة       

(00-01ص  ،9100، جميلرومي ) القدم قبل كل شيء رياضة جماعية ياكيف معها كل أفراد المجامع ".  
تاريخ كرة القدم: -2  
في العالم :  2-1  

لقد اخالفت اآلراء وكثرت األقاويل حول احديد البداية الحقيقية لكرة القدم فهي قديمة الااريخ ظهرت        
من حوالي خمسة آالف سنة في الصين لادريب الجيوش واحسين لياقاهم البدنية، كما يرى البعض اآلخر 

ويذكرون أن قدماء اليونان نقلوا سنة قبل الميالد القدماء المصريون مارسوا هذه اللعبة  0011أن حوالي 
حسب المؤرخون اعددت األسماء الخاصة لكرة اإلنجليز  ين وهم بدورهم نقلوها إل يهذه اللعبة عن المصر 

kemariالقدم ففي اليابان كانت ادع  "  (90ص ،9100 ،مخاار سالم) ".  
" كانت العب في فلورنسا مراين في السنة calicioوهناك في ايطاليا لعبة كرة قديم اسم  "الكاليشو  
sanjonبمناسبة عيد " سان جون   (90ص  ،9100 ، الجواد عبد حسن). "  

"أي بمعن  ركل الكرة tsu-shuشوي –كما ورد في أحد مصادر الااريخ الصيني أنها اذكر باسم "اسو 
قدم مكسوة  01عن  وكل ما عرف من افاصيل أنها كانت ااألف من قائمين كبيرين يزيد ارافاعهما

مخاار ) .بالحرائر المزركشة وبينهما شبكة من الخطوط الحريرية ياوسطها ثقب مسادير مقدار قطره قدم واحد
 (90ص  ، 9100، سالم

عل  أن اكون هذه اللعبة لعباين األول ) 9001وبعد كل هذه الخالفات ام االافاق سنة  soccer)  
rugbyوالثانية ) ام وضع القواعد الثالثة عشر لكرة القدم بجامعة كامبردج، وفي  9000(، وبعدها في عام 

أنشئت عشر قواعد جديدة احت عنوان " اللعبة السهلة " وجاء فيها منع ضرب الكرة بكعب  9000عام 
أسس أول إاحاد إنجليزي عل  أساس القواعد والقوانين الجديدة لكرة القدم  9000أكاوبر  00القدم وفي 

، وبدأ بإاحاد الكرة وسميت 9000سنوات أدى ذلك إل  ظهور أول بطولة رسمية عام وبمرور كل هذه ال
الدوري باثني عشر فريقا وسنة بعدها أسست في الدنمرك ااحادية وطنية لكرة القدم وينافس عل  بطولاها 
 خمس عشر فريقا .

: في الجزائر -2-2  
طويل هو ااريخ كرة القدم في الجزائر، فقبل اندالع الكفاح المسلح كانت هناك فرق لكرة القدم ذات       

، ردية الجزائو لو لجزائر ميالد أول فريق هو نادي مشهدت ا 9109األسماء الاي ارمز لعروباها، ففي سنة 



م فرق عديدة أخرى للمجموعة، جاء بعدها شباب قسنطينة، ثم اإلاحاد الرياضي اإلسالمي لوهران وانضما
اكونت جمعيات رياضية وطنية في لعبة كرة القدم ماخذة أبعاد سياسية لم ارضي قوات االساعمار، جاء 

حيث ولد في خضم الثورة  9100أفريل  90بعد هذه األندية فريق جبهة الاحرير الوطني الذي كون في 
خالل كرة القدم . المسلحة إلسماع صوت الجزائر المكافحة عبر العلم من   

سماع صوت الجزائر في  في ظرف أربع سنوات احول الفريق إل  مجموعة ثورية مساعدة للاضحيات وا 
أبعد نقطة من العالم، وبدأت مسيرة جبهة الاحرير الوطني من اونس عبر العالم في احفيظ النشيد 

 الوطني.
ها الجانب الارويجي واالساعراضي، حيث بعد االساقالل جاءت فارة الساينات والسبعينات الاي اغلب علي

الاي  9100ال   9100أن المساوى الفني للمقابالت كان عاليا الاها مرحلة اإلصالحات الرياضية من 
، الشيء الذي سمح للفريق ضل ما وفر لها من إمكانيات ماديةشهدت نوعية في مجال اطور كرة القدم بف
ب اإلفريقية الثالثة بالجزائر ثم المرابة الثانية في كأس إفريقيا لألمم الوطني بنيل الميدالية الذهبية في األلعا

  .9101، وفي المنافسات األولمبية اأهل الفريق الوطني إل  الدور الثاني من ألعاب موسكو 9101سنة 
في ألعاب البحر األبيض الماوسط ووصلت إل  قماها في مونديال  9101وكذلك الميدالية البرونزية سنة 

أين فاز الفريق الوطني عل  أحد عمالقة كرة القدم في العالم أال و هو 9100انيا ألم الفريق األلماني  
1986 الغربي وانهزمت بصعوبة سنة  واحصلت عل  كأس إفريقيا  ،مونديال المكسيك أمام البرازيل في

(91ص، 90/10/9100، مجلة الوحدة الرياضية ) بالجزائر. 9111لألمم سنة   
مدارس كرة القدم : -3  

كل مدرسة ااميز عن األخرى بأنها ااأثر اأثيرا مباشرا من الالعبين الذين يمارسونها وكذلك        
 الشروط االجاماعية واالقاصادية والجغرافية الاي انشأ فيها .

 في كرة القدم نميز المدارس الاالية :
، الاشيك(.مدرسة أوروبا الوسط  ) النمسا ، المجر -9               
المدرسة الالاينية .-0               
(00ص ،9101 ،عبد الرحمان عيساوي ) مدرسة أمريكا الجنوبية. -0               

قوانين كرة القدم : -4  

القانون األول : ملعب كرة القدم  -4-1  
المرم  : يجب أن يكون كرة القدم مساطيال ويجب أن يكون خط الاماس أطول من خط األبعاد  -   

 ويكون أبعاد المباريات الدولية .

م 911:الحد األدن   الطول -     



م 991الحد األقص                 
م 00: الحد األدن   العرض -     

م 00الحد األقص                 
م. 0.100م وطوله 0.00ويبلغ ارافاع المرم    

القانون الثاني : الكرة  -4-2  
ا ال ياعدى سم أما وزنه00سم وال يقل عن 09كروية الشكل، غطاءها من الجلد ال يزيد محيطها عن    

.غ001غ وال يقل عن 000  
القانون الثالث : مهمات الالعبين  -4-3  
ال يسمح ألي العب أن يلبس أي شيء يكون فيه خطورة عل  العب أخر.      
القانون الرابع : عدد الالعبين  -4-4  
العبين احاياطيين. 0العب داخل الميدان و 99عب بين فريقين ياكون كل منهما منال     
القانون الخامس : الحكام  -4-5  
يغير صاحب السلطة لمزاولة قوانين اللعبة بانظيم القانون واطبيقه .     
الخطوط مراقبوالقانون السادس :  -4-6  

، ويجهزان برايات من المؤسسة خروج الكرة من الملعبا أن يبينا يعين للمباراة مراقبا للخطوط وواجبهم   
 (000ص ، 9100علي خليفي وأخرون ، ) الاي العب عل  أرضها المباراة.

القانون السابع : التخطيط  4-7  
سم يبين وسط الميدان بعالمة 90يجب أن يخطط الملعب بخطوط واضحة ال يزيد عرضها عن         

م.1.91مناسبة وارسم حولها دائرة قطرها   
القانون الثامن : منطقة المرمى  -4-8  

ن بخط م من كل قائم ويوصال0.01عند كل من نهااي الملعب يرسم خطان عموديان عل  مسافة       
.بمنطقة المرم  موازي واسم   

القانون التاسع: منطقة الجزاء  -4-9  
.سم01الملعب ربع دائرة نصف قطرها اي الملعب يرسم داخل يعند كل من نها        

القانون العاشر: منطقة الركنية  -4-11  
.سم01لملعب ربع دائرة نصف قطرها من قائم كل راية ركنية يرسم داخل ا       
عشر: المرمى  القانون الحادي -4-11  

م 0.00يوضع المرم  في المناصف عل  مسافاين ماساويين من قائمين رااب الركنية وعل  مسافة       
(001،000ص  ،9111 ، مفاي ابراهيم دمحم) مار.0.00من بعضهما ويوصالن بعارضة أفقية عل  ارافاع   



القانون الثاني عشر: التسلسل  -4-12  
أقرب من خط مرم  خصمه من الكرة في اللحظة الاي العب فيها يعابر الالعب ماسلل إذا كان 

 الكرة.
القانون الثالث عشر: األخطاء وسوء السلوك  -4-13  

يعابر الالعب مخطئا إذا اعمد في اراكاب مخالفة من المخالفات الاالية:         
ركل أو محاولة ركل الخصم -              .  
محاولة إيقاع باساعمال الساقين أو االنحناء أمامه أو خلفهعرقلة الخصم مثل  -              .  
دفع الخصم بعنف أو بحالة خطرة -              .  
الوثب عل  الخصم -              .  
ضرب أو محاولة ضرب الخصم باليد -              .  
مسك الخصم باليد بأي جزء من الذراع -              .  
عب الكرة باليد إال حارس المرم  يمنع ل -               
(000ص  ،9100علي خليفي وأخرون ،) .طريقه دفع الخصم بالكاف من الخلف إال إذا اعارض -               

حيث انقسم إل  قسمين: القانون الرابع عشر: الضربة الحرة  -4-14  
 .إصابة مرم  الفريق المخطئ مباشرةمباشرة : وهي الاي يجوز فيها  -

 غير مباشرة : وهي الاي ال يمكن إحراز هدف بواسطاها إال إذا لعب الكرة أو لمسها العب أخر.  -
 : ضربة الجزاء القانون الخامس عشر -4-15

 .جميع الالعبين خارج منطقة الجزاءاضرب الكرة من عالمات الجزاء وعند ضربها يجب أن يكون       
 .اخرج الكرة بكاملها من خط الاماسعندما : رمية التماس القانون السادس عشر -4-16

عندما اجااز الكرة بكاملها خط المرم  فيما عدا الجزء  : ضربة المرمى القانون السابع عشر -4-17
 .ون أخر من لعبها من الفريق الخصمالواقع بين القائمين ويك
 : التهديفالقانون الثامن عشر -4-18

ة بأكملها فوق خط المرم  بين القائمين واحت العارضة، يحاسب الهدف عندما اجااز الكر          
 فائزا.الفريق الذي يسجل أكبر عدد من األهداف أثناء المباراة يعابر 

 الركنية  عشر: الركلةالقانون التاسع  -4-19
عندما اجااز الكرة بكاملها خط المرم  في الجزء الواقع بين القائمين ويكون أخر من لعبها          

العب في الفريق المدافع فإنه يقوم أحد العبي الفريق المهاجم يلعب الركلة الركنية، أي يضع الكرة داخل 
رة من هذه الركلة يجب عل  ربع دائرة منطقة الركنية ثم اركل من هذا الموضع، يجوز اسجيل هدف مباش

 مفاي إبرهيم دمحم) .م190ركلة الركنية أقل من مسافة  العبي الفريق المضاد عدم االقاراب من موضع الكرة في
 (010 – 000ص  ،9111،



 : صفات العب كرة القدم -5
الجيد في يحااج العب كرة القدم إل  صفات خاصة االئم هذه اللعبة واساعد عل  األداء الحركي       

 الميدان، ومن هذه الخصائص أو الماطلبات هناك أربعة ماطلبات لالعب كرة القدم وهي الفنية،
الخططية، النفسية، البدنية والالعب الجيد هو الذي يمالك اكامل خططيا جيدا ومهاريا عاليا والاعدادات 

الك الماطلبات يمكن أن اعوض النفسية إيجابية مبنية عل  قابلية بدنية مماازة ونقص الحاصل في إحدى 
 في ماطلب أخر.

يمكن اقويم الماطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركية لالعبين واحليلها خالل المباراة 
طبقا للنشاطات المخالفة وطرق لعب الالعب للمباريات فإن الاحليل كان معامد عل  رصد مباريات كثيرة 

 (00-00ص ،9100حسن عبد الجواد ،)إلحصائيات المهمة. للوصول لالك الخصائص وا
 

الصفات البدنية : -5-1  
من مميزات كرة القدم أن ممارساها في ماناول الجميع مهما كان اكوينهم الجسماني، وألن اعاقدنا       

جيد الاقنية، ذكي، ال انقصه المعنويات هو الالعب  بأن رياضيا مكامل الاكوين الجسماني قوى البنية،
المثالي فال اندهش إذا شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبين يخالفون من حيث الشكل واألسلوب، 
لناحقق من أن معايير االخابار ال اراكز دوما عل  الصفات البدنية، فقد ياوقف العب صغير الحجم 

القوي، وذلك ما يضيف صفة العالمية لكرة القدم وياطلب  نشيط ماكر يجيد المراوغة عل  خصمه
السيطرة في الملعب عل  االراكازات األرضية ومعرفة  امرير ساق عند الاوازن عل  أخرى من أجل 

(91، 11م.اااا ص 9111، موفق مجيد المول ) .واوجيهها ياناسق باناسق عام واامالاقاط الكرة، والمحافظة عليها   
:الصفات الفيزيولوجية -5-2  

ااحد اإلنجازات لكرة القدم الحديثة بالصفات الفنية والخططية والفيزيولوجية  وكذلك النفسية      
واالجاماعية وارابط هذه الحقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا 

ن الحركات مصنفة ما بين كانت المعرفة الخططية له قليلة، وخالل لعبة كرة القدم ينفذ الالعب مجموعة م
الوقوف الكامل إل  الركض بالجهد األقص ، وهذا ما يجعل اغير الشدة واردة من وقت إل  أخر، وهذا 
السلوك هو الذي يفضل بل يميز كرة القدم عن األلعاب األخرى فماطلبات اللعبة األكثر اعقيدا من أي 

ة والاي طلبات اكون قريبة لقابلية الالعب البدنيلعبة فردية أخرى، واحقق الظروف المثالية فإن هذه الما
:يمكن أن انقسم إل  مايلي  

  .القابلية عل  األداء بشدة عالية -
  .السريع ضكر القابلية عل  أداء ال -

 .القابلية إنااج قوة ) القدرة العالية( خالل وضعية معينة -



ج ضمن مواصفات الجهاز الدموي إن األساس في إنجاز كرة القدم داخل محاوى الك المفردات، يندر 
(00ص ، 9111 موفق مجيد المول ،) الانفسي، وكذلك العضالت الماداخلة من الجهاز العصبي.  

:الصفات النفسية -5-3  
اعابر الصفات النفسية أحد الجوانب المهمة لاحديد خصائص العب كرة القدم وما يمالكه من          

النفسية نذكر مان بين الصفات السمات الشخصية وم :يلي   
التركيز: 5-3-1  

، واثبياه عل  مثير معين أو االحافاظ باالناباه عل  مثير االناباهيعرف الاركيز عل  أنه " اصنيف        
(محدد" ويرى البعض أن مصطلح الاركيز يجب أن يقاصر عل  المعن  الاالي  المقدرة عل  االحافاظ  

 ،9111 ،يحي كاظم النقيب) (. االناباهباالناباه عل  مثير محدد لفارة من الزمن وغالبا ما اسم  هذه الفارة بمدى 
(000ص  
اإلنتباه: 5-3-2  

يعني اركيز العقل عل  واحدة من بين العديد من الموضوعات الممكنة، أو اركيز العقل عل  فكرة       
عن بعض األشياء حا  يامكن  واالباعاد، االنسجام االناباهمعينة من بين العديد من األفكار، وياضمن 

هو  االناباههه، وعكس من الاعامل بكفاءة مع بعض الموضوعات األخرى  الاي يركز عليها الفرد انابا
 حالة االضطراب والاشويق والاشات الذهني.

التصور العقلي: 5-3-3  
وسيلة عقلية من خاللها اكوين اصورات الخبرات السابقة أو اصورات جديدة لم احدث من قبل       

هذه اإلعداد لألداء ويطلق عل  هذا النوع من الاصورات العقلية الخريطة العقلية، بحيث كلما كانت 
 الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن لمح إرسال إشارات واضحة للجسم لاحديد ما هو مطلوب.

الثقة بالنفس: 5-3-4  
هي اوقع النجاح، واألكثر أهمية االعاقاد في إمكانية الاحسن، وال ااطلب بالضرورة احقيق المكسب       

 أسامة كامل رااب)ثقة بالنفس واوقع احسن األداء. فالبرغم من عدم احقيق المكسب أو الفوز يمكن االحافاظ بال
(990ص ،0110،   
:االسترخاء 5-3-5  

، واظهر بعد القيام بنشاط هو الفرصة المااحة لالعب إلعداد اعبئة طاقة البدنية والعقلية واالنفعالية      
 لمنع حدوث الاوار.مهارات الالعب لالسارخاء بقدراه عل  الاحكم وسيطراه عل  أعضاء جسمه المخالفة 

(P THAM ,1991 P72) 
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 خالصة:
نساناج مما ذكر أن المدرب يساطيع أن يؤثر عل  العبيه وأن ينمي المواهب الكامنة لديهم ويطور قدرااهم        

وهذا ال يأاي إال من المدرب المؤهل علميا والماصف بالسمات الشخصية القوية لاحقيق ناائج طيبة، وهذا يجعل 
ومن ثم الاوضيح أو الادليل ضيين، عبين والجمهور والنقاد الريالمدرب اقديرا ومكانة خاصة لدى إدارة النادي والالل

الشخصية وممارسة الرياضة حسب ما جاء في بعض الدراسات والاعاريف.  السمات بوجود عالقة بين  
                دراسات المعمقة في محاولة لاحسينالديدة و ث العلقد عرف األداء الرياضي اطورا كبيرا و ملحوظا نايجة األبحا   

    األداء الجيد هو ثمار العمل الماواصل للرياضي، فإذا كان األداء جيدا فإن الرياضيخدمة للرياضة وللرياضيين، و 
 ماحرر من جميع النواحي)البدنية، الاقنية، والنفسية( فاألداء الرياضي عامل خارج عن نطاق طاقاه.

صبحت ااعابر رياضة كرة القدم اللعبة أكثر اناشارا في العالم، و ليس هناك ما يسادعي الحديث عنها، ف     
ما خصص لها من إمكانيات كبيرة من طرف الدول الاي  لالرياضة الاي افرض نفسها عل  كافة األصعدة بفض

جعلاها في مقدمة الرياضات الاي اطورها والنهوض بها للوصول إل  المساوى العالمي، وهذا ال ياسن  إال إذا عرفنا 
كيف ا يجب االهامام به ومعرفة لهذنصر في هذه الرياضة هو الالعب، و ماطلبات هذه الرياضة، واألكيد أن أهم ع

ن انعكاس السمات الشخصية للمدرب عل  الالعب ايجابية. اكو   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امهيد:

اعابر الدراسات السابقة والمشابهة المرابطة بالبحث ميدانا يجب الاطرق إليه قبل إجراء أي دراسة لما لها من أهمية 
الباحث عل  آخر  الطالععل  المعارف المرابطة بميدان ومجال بحثه، وكذا  واطالعهبالغة في احضير الباحث 

المساجدات والاطورات في ميدان الدراسة ولاجنب وقوع الباحث في اإلعادة والاكرار وكذا احديث النظريات 
  والمعارف المرابطة بمجال الدراسة.

ثون في علم النفس الرياضي اهاماما كبيرا من السمات الشخصية للمدرب الرياضي من الموضوعات الاي أول  الباح
حيث موضوع الشخصية الرياضية سواء شخصية الرياضي أو شخصية المدرب الرياضي، باعابار هذا األخير 

محور الافاعل واألداء في الفريق والمسؤول األول عل  قياداه حيث اساند إليه مهام الادريب والاوجيه واإلرشاد، كما 
نجازااه الرياضية، اال أن األبحاث الاي اناولت احديد العالقة بين السمات يعابر المسؤول األ ول عن ناائج الفريق وا 

الشخصية للمدرب الرياضي واألداء الرياضي غير ماوفرة، إذ أن الدراسات السابقة الاي اناولناها في هذا المجال 
الشخصية للمدرب الرياضي وعالقاها هي سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقاها بدافعية الاعلم، السمات 

باماسك الفريق، دور النشاط البدني الرياضي المكيف في انمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا، فإن 
 أهم الدراسات الاي لها عالقة بموضوع بحثنا عل  سبيل الحصر نقدمها كالاالي: 

الفصل الثاني: الدراسات المرتبطة بالبحث -2  
  عرض الدراسات: الدراسة األولى 2-1
: عروسي عبد الرزاقاسم ولقب الطالب -  
: سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقاها بدافعية الاعلم.عنوان البحث -  
01191-0111: تاريخها -  
: شهادة الماجساير.مستوى الدراسة -  
-سيدي عبد هللا -جامعة الجزائر، معهد الاربية البدنية والرياضية   -  
( في كرة 90-1: هل هناك عالقة بين سمات شخصية المدرب الرياضي ودافعية الاعلم لدى المبادئين)المشكلة  -

 القدم ؟
العالقة االراباطية الموجبة بين سمات شخصية المدرب الرياضي ودافعية الاعلم لدى  : معرفةهدف الدراسة -

 المبادئين .
الفرضيات: -  



ت شخصية المدرب الرياضي والدافعية الداخلية للاعلم لدى المبادئين في كرة القدم.عالقة اراباطية بين سما اوجد -  
عالقة اراباطية بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الخارجية للاعلم لدى المبادئين في كرة  اوجد -

 القدم.
ى المبادئين في كرة القدم.عالقة اراباطية بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص دافعية الاعلم لد اوجد -  
: المنهج الوصفي.منهج البحث -  
مدربين.91العب و 901 العينة: -  
اخايارها كان عمديا. -  
: مقياس سمات شخصية المدرب ومقياس دافعية الاعلم)مقياس الدافعية الرياضي(.ادوات البحث -  

 النتائج التي توصل لها الباحث:
سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الداخلية للاعلم لدى المبادئين في كرة عالقة اراباطية موجبة بين  اوجد -

 القدم.
عالقة اراباطية موجبة بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الخارجية للاعلم لدى المبادئين في  اوجد -

 كرة القدم.
افعية الاعلم لدى المبادئين في كرة عالقة اراباطية موجبة بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص د اوجد -

 القدم.
 أهم االقتراحات:

اوعية القائمين عل  اكوين وا عداد الرياضيين عل  أهمية سمات شخصية المدرب الرياضي ودورها في  -
 االراقاء بمساوى االداء.

كونات اعادة النظر في برامج اكوين المدربين والافكير في إدراج محاوى دراسي ياماش  مع خصائص م -
 الشخصية اإلنسانية.

 االهامام باالخابارات البدنية والنفسية وخصوصا الصفات الشخصية للمدربين. -
 ( في عملية الاعلم الحركي حيث يعابر العمر الذهبي لعملية الاعلم.90-1ضرورة مراعاة المرحلة العمرية ) -
     الدراسة الثانية: 2-2
: دمحم وداك اسم ولقب الطالب -  
: السمات الشخصية للمدرب الرياضي وعالقاها باماسك الفريق.عنوان البحث -  
0111-0110: تاريخها -  
: شهادة الماجسار.مستوى الدراسة -  
-سيدي عبد هللا -جامعة الجزائر، معهد الاربية البدنية والرياضية معالمة -  
: هل لشخصية المدرب من اأثير عل  اماسسك الفريق؟المشكلة  -  



: اوجيه نظر المدربين الرياضيين لإللمام بالسمات الشخصية المميزة للمدرب الرياضي قصد انمياها لدراسةهدف ا -
 والاي من أهمها اماسك الفريق  .

الفرضيات: -  
اوجد عالقة اراباطية بين السمات الشخصية للمدرب الرياضي ودرجة اماسك فريقه. -  
ت الناائج الجيدة والفرق ذات الناائج الضعيفة  لصالح الفرق ذات اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرق ذا -

 الناائج الجيدة فيما يخص نظرة الالعبين للعالقة بين السمات الشخصية للمدرب الرياضي واماسك الفريق.
اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فرق القسم الوطني األول وفرق القسم الوطني الثاني  لصالح فرق القسم  -

 الوطني االول ذات فيما يخص نظرة الالعبين للعالقة بين السمات الشخصية للمدرب الرياضي واماسك الفريق.
: المنهج الوصفي.منهج البحث -  
العب من القسم الوطني االول والثاني لكرة القدم. 901 العينة: -  
اخايارها كان عشوائيا. -  
رياضي ومقياس اماسك الفريق الرياضي.: مقياس السمات الشخصية للمدرب الادوات البحث -  

 النتائج التي توصل لها الباحث:
 اؤثر  السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل  اماسك الفريق. -
 يؤثر االسلوب القيادي المابع من طرف المدرب الرياضي بشكل واضح عل  اماسك الفريق -
راه عل  ااخاذ القرار واحمله لمسؤولياه ينمي اقدير المدرب لذااه والذي يناج ثقة لديه باإلضافة ال  قد -

 درجة ثقة الالعبين فيه واحارامهم له.
 اهم االقتراحات:

ضرورة االهامام بالجانب العالقااي واالنساني في عملية الادريب. -  
لذي مشاركة المدربين في الدورات الاكوينية والادريبية وخاصة ما اعلق منها بموضوعات علم النفس الرياضي وا -

 يشمل موضوع دراسانا.
ضرورة اناهاب المدرب الرياضي لألساليب القيادية المناسبة لطبيعة الموقف وخصوصيات الالعبين. -  
إجراء المزيد من البحوث الوصفية والدراسات الاحليلية والاجريبية في هذا الموضوع والموضوعات الاي ال عالقة  -
 به.
:الدراسة الثالثة 2-3  
: بن حاج الطاهر عبد القادرالطالباسم ولقب  -  
: دور النشاط البدني الرياضي المكيف في انمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا.عنوان البحث -  
0110-0110: تاريخها -  
: شهادة الماجسار.مستوى الدراسة -  
-سيدي عبد هللا -معهد الاربية البدنية والرياضية   -الجزائر -جامعة بن يوسف بن خدة  -  



: هل النشاط البدني الرياضي المعدل دور في انمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا؟المشكلة  -  
لفرد المعوق حركيا.: معرفة أهمية الممارسة وانعكاسااها اإليجابية عل  السمات الشخصية لهدف الدراسة -  
الفرضيات: -  
اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة االنبساطية لصالح الممارسين  -

 للنشاط البدني الرياضي.
اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة االازان االنفعالي لصالح  -

ين للنشاط البدني الرياضي.الممارس  
اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة االجاماعية لصالح الممارسين  -

 للنشاط البدني الرياضي.
اوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة الهدوء لصالح الممارسين  -

الرياضي. للنشاط البدني  
: المنهج الوصفي.منهج البحث -  
فردا معوقا حركيا. 11 العينة: -  
اخايارها كان عشوائيا. -  
: مقياس إيزنك للشخصية، قائمة فريبورغ للشخصية.ادوات البحث -  

 النتائج التي توصل لها الباحث:
إلنبساطية لصالح الممارسين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة ا -

 للنشاط البدني الرياضي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة اإلازان اإلنفعالي لصالح  -

 الممارسين للنشاط البدني الرياضي.
اعية لصالح الممارسين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة االجام -

 للنشاط البدني الرياضي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص سمة الهدوء لصالح الممارسين  -

 للنشاط البدني الرياضي.
 أهم االقتراحات:

اكيف واساخدام االخابارات والمقاييس النفسية كوسائل موضوعية لاقوم شخصية المعاقين. ضرورة -  
ضرورة دمج النشاط البدني الرياضي في مراكز الاأهيل الوظيفي ومراكز الاكوين المهني واوفير الوسائل  -

 الضرورية لذلك.
العمل عل  حل المشاكل النفسية واالجاماعية للمعوقين. -   
  التعليق على الدراسات: 2-4



سمات الشخصية ت السابقة ياضح لنا أهمية المن خالل اساعراضنا للدراساعن الدراسات السابقة:  ليقتع
القات الهامة بين ، فقد أظهرت ناائج الدراسة السابقة العوأثرها الواضح في احقيق األهداف للمدرب

 وكانت هذه الناائج ااكامل مع دراسانا من ،الرياضي لدى الالعبين الداءا السمات الشخصية للمدرب
قائمة نيو باساخدام  ، إال أن دراسانا اميزتالرياضي لدى الالعبين المدربحيث اركيزنا عل  العالقة بين 

 بعاد لشخصية.أ خمسةالذي يقيس  لشخصية
: منهج وصفي     المنهج المتبع     
طريقة العمدية والعشوائية.العينة اشمل الالعبين والمدربين وكان اخايارها بال -  
: المقاييس األدوات المستخدمة -  
أهم النتائج المشتركة المتوصل إليها: -  

 اؤثر  السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل  اماسك الفريق. -
 يؤثر االسلوب القيادي المابع من طرف المدرب الرياضي بشكل واضح عل  اماسك الفريق -
يناج ثقة لديه باإلضافة ال  قدراه عل  ااخاذ القرار واحمله لمسؤولياه ينمي  اقدير المدرب لذااه والذي -

 درجة ثقة الالعبين فيه واحارامهم له.
اوجد عالقة اراباطية بين السمات الشخصية للمدرب الرياضي ودرجة اماسك فريقه. -  
انعكاس السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل  مساوى أداء العبي كرة القدم. -  

الصة: خ  

وفي االخير كخالصة لهذا الفصل يمكن اعابار الدراسات السابقة والمشابهة من بين المراجع الاي يعود 
اليها الباحث لبناء بحثه واالسافادة من هااه الدراسات في عدة نقاط وجوانب مثل معرفة االخطاء الاي وقع 

 فيها الباحث والعمل عل  اجنبها، وكذا افادي اكرار بحث أخر.

اسافدنا في بحثنا هذا من مخالف هااه الدراسات في النقاط السابقة الذكر وكذا االقاراحات والفروض و 
 المساقبلية وذلك من خالل بناء فرضيات هذا البحث .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 :تمهيـــــــــــــد 
حول ااثير السمات الشخصية الذي حاولنا من خالله اسليط الضوء هائنا من الجانب النظري للبحث، و بعد انا

، سنناقل في هذا الجزء إل  اإلحاطة بالموضوع من الجانب للمدرب الرياضي عل  مساوى أداء العبي كرة القدم
ام  الاطبيقي، والقيام بدراسة ميدانية اهدف إل  احقيق األهداف المسطرة من قبل، فيما ااأكد صحة الفرضيات، حيث

كانت محل اطبيق أداة البحث المامثلة في عند الالعبين وعينة قصدية عند المدربين عينة عشوائية  اخايار
بناء عل  عمليات إحصائية اؤكد مصداقية فرضية بحثنا، ومنه الوصول  كل منهما ثم احليل والمقياس االسابيان

ة بصفة عامة، والخروج باقاراحات واوصيات بناء الاربية البدنية والرياضي  ناائج اخدم البحث بصفة خاصة، و إل
 عل  ما ام اساخالصه من هذه الدراسة.

 

 الهدف من الدراسة الميدانية: -3-1

الطرق الاي اجري ذه األهداف يمكن احديد الوسائل و كل دراسة ميدانية البد من أن اكون ذات أهداف ألنه باحديد ه
 الميدانية في ما يلي:بواسطاها ويمكن احديد أهداف دراسانا 

 .احقيق األهداف الاي ام اسطيرها -
 .الاأكد من صحة الفرضيات بعد احليل ومناقشة الناائج -
 .الاوصياتغامضة الاي لمسناها في الموضوع وا عطاء بعض االقاراحات و معالجة بعض الجوانب ال -
 .فاح مجال أمام دراسات أخرى أكثر اعمقا في الموضوع -

 االستطالعية: الدراسة -3-2

الخطوة األول  الاي اساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة الميدانية  االساطالعيةاعد الدراسة 
إلعطاء  بوالية البويرة الرابطة الوالئية لكرة القدملين عل  مساوى ؤو االاصال بالمس فبعد اإلحساس بالمشكلة ام، لبحثه
 وافية اساعدنا في اخايار العينة. شروحا

عن قرب عن خفايا  طالعاالوالية البويرة قصد ل لجميع أندية الرابطة الوالئية لكرة القدمقمنا بدراسة اساطالعية وقد  
ثرائه مع بعضالموضوع و  ضبط العينة الاي مة مكان الدراسة للبحث و ئمن مال للاأكدذلك و ، المدربين والالعبين ا 

معرفة الزمن المناسب أيضا و  ،الدراسة، والاحقق من مدى صالحية األداة المساعلمة لجمع المعلوماتساجرى عليها 
 والماطلب إلجرائها. 



 .وكذا المقياس واالسابيانالموجه لعملية احضير فرضياانا  وقد خلصنا لمجموعة من االسانااجات كانت بمثابة

 :الدراسة األساسية 
 المنهج العلمي المتبع: 3-3

الاعامل بالمنهج العلمي في مجال الاربية البدنية والرياضية قد حقق قفزة هائلة في دول العالم الاي وصلت إن     
عل   المعطيات الخاصة الاي اسمح بالحصولد بالبحث العلمي مجموع القواعد و إل  مساويات رفيعة، حيث يقص

 المعرفة السليمة في طريقة البحث عن الحقيقة لعلم من العلوم.

رشيد )الخطوات الاي يابعها الباحث بغية احقيق بحثه.ه عبارة عن مجموعة من العمليات و ف المنهج بأنويعر 

 (119، ص 2112،زرواتي

يق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة الذي ينير الطر  لاالي فالمنهج ضروري للبحث إذ هووبا
 (Jean Claude combessie ـــ ـ (p09 1996ثوفروض البح

الصحيح لكل مشكلة بحث باألساس عل  طبيعة المشكلة، مي يعامد اخايار المنهج السليم و ففي مجال البحث العل
احديد العالقة جوانبها و  كشفومن خالل كل هذه المعطيات ونظرا لطبيعة موضوعنا، ومن أجل اشخيص الظاهرة و 

اساعمال المنهج الوصفي ألنه  بين الماغيرات، بات من الضروري  ةاالراباطيبين عناصرها بمعن  معرفة العالقة 
 مناسبا لدراسانا. ي الاطرق ألدائهم، كما نراهياسم بالموضوعية ويعطي الحرية للمساجوبين ف

 ثم احديدهاو أهمها الاعرف عل  مشكلة البحث  فالمنهج الوصفي كغيره من المناهج األخرى يمر عل  عدة مراحل
ا عدادها مع وضع قواعد اصنيف ووضعها، اخايار العينة المناسبة واخايار أساليب جمع البيانات و  اخايار الفرضيات

 .مفهومةالبيانات ووضع الناائج واحليلها في عبارات واضحة و 

 متغيرات البحث:-3-4

ناائج أكثر علمية  الوصول إل عل  الفرضيات السابقة الذكر يمكن ضبط الماغيرات الاالية من أجل  بناءا
 وموضوعية.

 المتغير المستقل:3-4-1

، 1991)عبدالقادر محمودة،  وهو السبب في عالقة السبب والنايجة أي العامل الذي نريد من خالله قياس الناائج.

 (58ص

 .السمات الشخصية للمدرب الرياضي وفي بحثنا هذا الماغير المساقل يامثل في:



 المتغير التابع: -3-4-2

هو الذي ااوقف قيماه عل  مفعول اأثير قيم الماغيرات األخرى حيث اغير يؤثر فيه الماغير المساقل و بأنه ميعرف 
 ،أسامة كامل راتب ،.) دمحم حسن عالوي أنه كلما أحدثت اعديالت عل  قيم الماغير المساقل ساظهر عل  الماغير الاابع

 (219ص ،1999

 .االداء الرياضي وفي بحثنا هذا الماغير الاابع يامثل في:

 وهذه الماغيرات هي الاي اوضح الناائج والجوانب ألنها احدد الظاهرة الاي نود شرحها.

 مجتمع البحث:-3-5

إن القصد من مجامع البحث في هذه النقطة هو كما عرفه الباحثون: مجموع محدود أو غير محدود من المفردات 
خرون عل  أنه: جميع المفردات الظاهرة الاي يدرسها )عناصر الوحدات(، حيث انصب المالحظات ويعرفه اآل

 (58، ص1991، )عبدالقادر محمودة.الباحث

وهو إجراء يساهدف امثيل المجامع األصلي بحصة أو مقدار محدود من المفردات الاي عن طريقها اؤخذ القياسات 
الاوصل إليها من العينة عل  المجامع  بذلك بغرض اعميم الناائج الاي يامات الماعلقة بالدراسة أو البحث و أو البيان

 (21ص ،.2113 ،دمحم نصر الدين رضوان ).األصلي المسحوب من العينة

)هو الك المجموعة األصلية الاي اؤخذ منها العينة وقد اكون هذه المجموعة مدارس،  االصطالحيةمن الناحية 
ائص أو السمات القابلة فرق، أسااذة، أو أي وحدات أخرى(، ويمكن احديده عل  أنه كل األشياء الاي امالك الخص

بالمدربين مجامع البحث خاص  ولذا فقد اعامدنا في بحثنا واراأينا أن يكون القياس، والاحليل اإلحصائي  للمالحظة،
 والية البويرة.ل والالعبين الناشطين في الرابطة الوالئية لكرة القدم

 .نادي 13العب في  234نادي وكذا 13 عل موزعين  مدرب 13عل  في بحثنا واشامل المجامع اإلحصائي  

 عينة البحث وكيفية اختيارها: -3-6

بمعن  أنه اؤخذ  ،الميدانية وهي اعابر جزء من الكلالعينة هي جزء من مجامع الدراسة الذي اجمع منه البيانات 
 (234، ص2117)رشيد زرواتي، .مجموعة من أفراد المجامع عل  أن اكون ممثلة لمجامع البحث

أي  قصدية وعشوائيةموضوعية ومطابقة للواقع باخايار عينة بحثنا بطريقة صنا للوصول إل  ناائج أكثر دقة و حر 
، عند المدربين عينة قصدية أما عند الالعبين عينة عشوائية أخذنا أننا لم نخص العينة بأي خصائص ومميزات



 13العب من  234العب من 54العب أي  18فرق لكل فريق  3 فريق فوجدنا 90من الفرق الكلية 21%
   نادي.

 :عينة البحث للمدربينوالجدول الاالي يوضح اوزيع أفراد 

 مدربينعدد ال  المكان رمز النادي الرقم

19 USMB  19 )البويرة(البويرة 

10 ABRJ 19 )البويرة( الجباحية 

10 DBRK 19 )البويرة( القادرية 

10 AST 19 )البويرة( ااغزوت 

10 JSCA 19 (البويرة) اغبالو 

10 IRBE ( البويرةاالصنام) 19 

10 ASTH ( البويرةثليوين) 19 

10 JSC ( البويرةالشرفة) 19 

11 OR 19 )البويرة( الرافور 

91 JSB  19 )البويرة(بوعقالن 

99 WRB )19 عين الحجر )البويرة 

90 JSD 19 )البويرة( حيزر 

90 FCT 19 )البويرة( مشدالة 

 90 / 90 المجموع

 .نوادي: يمثل توزيع أفراد العينة على ال(11)الجدول رقم



من مجموع االندية اي من  %21اما عينة الفرق الموزعة لالستبيان فهي: تاغزوت، حيزر، الشرفة حيث اخذنا 
 العب.54العب بمجموع 18كل فريق 

 مجاالت البحث:-3-7

الاي نريد احقيقها قمنا الاي ام اسطيرها للوصول إل  األهداف من صحة أو خطأ الفرضيات و  من أجل الاحقق
 باحديد ثالث مجاالت:

من المجامع  مدرب 13، وكان عددهم مدربي والعبي نوادي والية البويرةمثل في يا المجال البشري:-3-7-1
 أندية. 0العب من 00مدرب و 13كذالك  بلغياألصلي الذي 

 هما:قسم إل  جانبين و  المجال المكاني:-3-7-2

 :لقد قمنا ببحثنا هذا في مخالف المكابات منها مكابة المعهد )علوم واقنيات النشاطات البدنية  الجانب النظري
 والرياضية، مكابة العلوم اإلنسانية واالجاماعية، ومكابات أخرى(.

 :والاي  والية البويرة، واوزيع المقياس عل  المدربين لنوادي ،الالعبينام اوزيع االسابيان عل   الجانب التطبيقي
 )أنظر الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة(. سبق ذكرها في العينة

 هما:وقد قسم إل  جانبين و  المجال الزمني:-3-7-3

  جانفيإل  غاية نهاية شهر  نوفمبر: لقد انطلقنا في بحثنا هذا إباداءا من شهر الجانب النظري. 
 :في هذه المدة قمنا باحضير و  شهر ماي من شهر فيفري حا أما الجانب الاطبيقي فقد دام  الجانب التطبيقي

 احليل الناائج الماحصل عليها باساعمال الطرق اإلحصائية.و  ثم قمنا باوزيعه واحكيمه والمقياس االسابيان
 األدوات المستعملة في البحث:-3-8

 قائمة نيو للشخصية:  -3-8-1

اهام هذه القائمة بالكشف عن األبعاد الخمسة األساسية في الشخصية وهي: العصابية واالنبساطية واالنفااحية 
 واالنسجام ويقظة الضمير، ولقد قمنا بدراسة ثالث أبعاد وهي العصابية، االنسجام، يقضة الضمير.

 طريقة التصحيح:

-90فقرة، والعالمة في كل بعد ااراوح بين)90بعد  فقرة، وخمسة ابعاد، عدد فقرات كل 01المقياس ياكون من  
( وادل العالمة المرافعة عل  درجة مرافعة في البعد سواء العصابية أو االنفااحية او االنسجام او االنبساطية او 01

 .( 901-900، ص0190أحمد عبد اللطيف أبو سعد،  يقظة الضمير.)د



 مستويات المقياس:

 ( مرافعة01-00( ماوسطة            )09-09)    ( منخفضة          01-90من) 

 االستبيان: -3-8-2

لقد اساعملنا االسابيان كأداة في هذه الدراسة، ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي، وهو أداة من أدوات الحصول عل  
األسئلة، ومن  الحقائق والبيانات والمعلومات فيام جمع هذه البيانات عن طريق االسابيان من خالل وضع اسامارة

بين مزايا هذه الطرية أنها اقاصاد في الجهد والوقت كما أنها اسهم في الحصول عل  بيانات من العينات في أقل 
 (215-213ص ،حسين أحمد الشافعي، سوزان أحمد علي مرسي .)وقت باوفير شروط الاقنين من صدق وثبات وموضوعية

المرابة حول موضوع معين، يام وضعها في اسامارة ارسل إل  ويعرف االسابيان بأنه" مجموعة من األسئلة 
األشخاص المعنيين بالبريد أو يجري اسليمها باليد امهيدا للحصول عل  أجوبة األسئلة الواردة فيها، وبواسطاها 

 يمكن الاوصل إل  حقائق جديدة عن الموضوع أو الاأكد من معلومات ماعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق

 أن هذا األسلوب الخاص بجمع المعلومات ياطلب إجراءات دقيقة منذ البداية وهي: إال

 .احديد الهدف من االسابيان -
 .احديد وانظيم الوقت المخصص لالسابيان -
 .اخايار العينة الاي يام اساجوابها -
 .وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال -
 .وضع خالصة موجزة ألهداف االسابيان -

األسلوب المثالي في وجود الباحث بنفسه ليسجل األجوبة والمالحظات الاي اثري البحث، واالسابيان وياجل  
ياضمن نوعين كوسيلة لجمع المعلومات بوفرة وأكثر دقة، وكونه اقنية شائعة االساعمال، ووسيلة علمية لجمع 

الميذ واألسااذ، واألسئلة هي اساجابة البيانات والمعلومات مباشرة من مصدرها األصلي، وذلك باعاباره مناسبا لل
 .للمحاور وبالاالي اساجابة للفرضيات، فكل سؤال مطروح له عالقة بالفرضيات

 االستبيان:أشكال  3-8-3

 اإلدالء برأيه الخاص.عليها و  : وهي عكس المغلقة إذ يعطي المساجوب الحرية الاامة لإلجابةاألسئلة المفتوحة    

 :وهي األسئلة الاي يحدد فيها الباحث إجابااه مسبقا وغالبا ما اكون با: نعم أو ال األسئلة المغلقة. 
 :إخالص دمحم ) .وهي أسئلة مضبوطة بأجوبة ماعددة و يخاار المجيب الذي يراه مناسبا األسئلة المتعددة األجوبة

 (83، ص2111، عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهر



 وجاء االسابيان إجرائيا كما يلي:

 ( موزعة عل  ثالث محاور وكل محور يحاوي عل  90) سؤاال اثناعشرويضم  :العبيناستبيان خاص بال
 . مجموعة من األسئلة

 (10(                       إل  السؤال رقم )01من السؤال رقم ) المحور األول:

 (91)إل  السؤال رقم                 (       10من السؤال رقم ) المحور الثاني:

 (90(                        إل  السؤال رقم )99من السؤال رقم ) المحور الثالث:

 أما المقياس: 

 (90)إل  السؤال رقم  ( 1المحور األول: من السؤال رقم )            

 (00)إل  السؤال رقم                  ( 13المحور الثاني: من السؤال رقم ) 

 (00)إل  السؤال رقم                  ( 25المحور الثالث: من السؤال رقم ) 

 :والمقياس االستبيان تطبيق من الهدف -3-8-4

 .البحث مصداقية من ازيد وأفكار بمعلومات الميدانية الدراسة ازويد-

 .اإلشكالية عن اإلجابة عل  يساعد مما الفرضيات نفي أو اأكيد-

 :والمقياس االستبيانأسلوب توزيع  -3-8-5

والموافقة عليه  والاحكيم بصفة نهائية، وعرضه علي بعض األسااذة بغرض المعاينة والمقياس بعد صياغة االسابيان
العبين والمدربين، واألخرى عن ال  ريقة مباشرة أي منا إلبط معظم االسامارات قمنا باوزيع ،من طرف المشرف

 طريق إرسالها.

 :)سيكومترية األداة( لألداةالعلمية ألسس ا -3-9

 : المقياسصدق  3-9-1

ويعابر الصدق  يقيس االخابار بالفعل للظاهرة الاي وضع لقياسها أنهو  والمقياس إن المقصود بصدق االسابيان
)دمحم حسن عالوي، اسامة كامل .من أهم المعامالت ألي مقياس أو اخابار حيث أنه من شروط احديد صالحية االخابار

 (  224، ص1999، راتب



، فاطمة عوض صابر، ميرفت على خفاجة).الاأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه والمقياس ويعني كذلك صدق االسابيان

 .( 167ص ، 2112

 :ياسثبات المق 3-9-2

يعني ااساق الناائج، بمعن  أن الفرد يحصل عل  نفس الدرجة مهما اخالف الباحث الذي يطبق  والذي
االخابار أو الذي يصححه، وفي هذه الحالة يكون االخابار الثابت اخابار يقدر الفرد اقديرا ال يخالف في حسابه 

وهذا يعني أن يعطي االخابار نفس الناائج إذا ما أعيد اطبيقه عل   (178، ص2111عبد الحفيظ و حسين باهي، اثنان. )
 نفس أفراد العينة، أي أن الناائج الماحصل عليها اكون واحدة في الاطبيق وا عادة الاطبيق للمقاييس.

 الجدول اآلاي: لباحث الاجزئة النصفيةامل ثبات االخابارات اساخدم اومن أجل حساب مع

 ق وثبات المقاييس(: بين صد12جدول رقم )

 المقاييس
حجم 
 ياسمعامل ثبات المق العينة

معامل صدق 
 ياسالمق

)من وجهة  نيو لشخصيةقائمة  
 (مدربيننظر ال

90 1.01 1.00 

 

 للاأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باساخدام صدق المحكمين.

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -3-9-3  

هم بمساوالهم  مشهود ،محكمين أسااذةساة  عل لالعبين والمدربين باة الخاصوالمقياس  االسابيان اسامارةام عرض 

مدى موافقة العبارات مع  احكيم بغرض العلمي، البحثهج ومنا الدراسية المجاالت في الميدانيةاهم واجرب ، العلمي
 أي عبارة من العبارات. لوكذلك حذف أو إضافة أو اعديالمحاور المقارحة 

    جانب عنه أسفر ماوهو  للبحثالمنهجية  المعايير وفق المحكمينبها  أوص  الاي اإلشارات كل اعديل ام   وقد
 .والمقياس االسابيان صدقمن 

 (من حيث الموضوعية. صدق المحكمين) ستبيان: تحكيم اال(13)الجدول رقم  -



 )الرأي( الرد الجامعة الرتبة العلمية حكمينالم

 موافق+ بعض الاعديل بويرةجامعة ال محاضر  أسااذ 11

 موافق جامعة البويرة  أسااذ محاضر 12

 قبولم جامعة البويرة الااهيل الجامعي 13

 موافق بويرةجامعة ال محاضر "أ" أسااذ 14

 موافق جامعة البويرة "ب" أسااذ محاضر 15

 موافق جامعة البويرة ساعد"أ" أسااذ م 16

 الوسائل اإلحصائية: -3-11

ال يمكن ألي باحث أن يساغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة الاي يقوم بها سواء كانت 
اجاماعية أو اقاصادية، امد بالوصف الموضوعي الدقيق، فالباحث ال يمكنه االعاماد عل  المالحظات ولكن 

، وقد (74، ص1971.دمحم السيد)السليمة..الخ االعاماد عل  اإلحصاء يقود الباحث إل  األسلوب الصحيح والناائج
 اساخدمنا في بحثنا هذا الاقنيات اإلحصائية الاالية: 

منا بعملية األسااذة، قببعد عملية جمع كل االسابيانات الخاصة :)الطريقة الثالثية( ويةئالم ةالنسب-3-11-1
، وبعدها االسابيانام في هذه العملية حساب عدد اكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يافريغها وفرزها، حيث 

 (68صـ، 2116، فريد كامل أبو زينة وآخرون ): يام حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية الاالية

 

 

 x 111%ت                                %911ع                       

 ت                     س                       

 

 

 ع

 X 911الاكرارات                            

 =%النسبة المئوية 

 عدد األفراد                                



 حيث أن:

 امثل عدد أفراد العينة. ع: -

 يمثل عدد الاكرارات. ت: -

 يمثل النسبة المئوية.س: -

الحديثة أثناء البرامج  قدمهل اأخذ بعين االعابار ماطلبات العب كرة ال ذلك اإلجابة عل  السؤال الاالي:ومثال 
 ؟الادريبية

 .10، واإلجابة ب ال= 99فكانت االجابة ب نعم= 

 وية "الطريقة الثالثية"، اكون النايجة كما يلي:ئلطريقة المألوفة لحساب النسب المبعد اطبيق ا

 

   x 911 99 نعم                               

 00.09 =          =  نعماإلجابة با: 

                                     90         

  x911  10   ال                               

 90.00=                                             =  الاإلجابة با: 

                                   90 

 

( 1.10المجدولة بعد احديد مساوى الداللة )2كابعد ذلك نجد 2كاولمطابقة الناائج مع الجانب النظري نقوم بحساب 
 ودرجات الحرية.

حساب اخابار كاف اربيع، ويسم  هذا االخابار حسن المطابقة أو اخابار الاطابق النسبي وهو من أهم الطرق الاي 
حقيقية بمجموعة أخرى من اساخدم عند مقارنة مجموعة من الناائج المشاهدة أو الاي يام الحصول عليها من اجربة 

 ،2116، فريد كامل ابو زينة واخرون ) الاي يراد اخايارها.الفرضية الاي وضعت عل  أساس النظرية الفرضية  البيانات

 (213 -212ص



  

 

 

 

 :2اختباركا -3-11-2

 القانون  هذا ياكون ، و مخالف الناائج المحصل عليها من خالل االسابيانيسمح لنا هذا االخابار بإجراء مقارنة بين 
 :من

 .االسابيان اوزيع بعد عليها ناحصل الاي الاكرارات وهية: المشاهد الاكرارات

 .(االخاياراتالمقارحة ) اإلجابات عدد عل   يقسم الاكرارات مجموع وهو : الماوقعة الاكرارات

 :عل  الجدول هذا يحاوي   2كاجدول

 .اإلحصائي القرار إلاخاذ المحسوبة 2كا مع نقارنها ثاباة قيمة وهي المجدولة: 2كا

 .المقارحة اإلجابات عدد هي ن [،حيث9هو] ن ااااااا  وقانونها الحرية: درجة

 .0.01 أو 0.05 داللة مساوى  يساعملون  وأغلب الباحثين عندها الناائج بمقارنة نقوم الداللة: مساوى 

  spss    الحزمة االحصائية وهو 3-11-2*

 اإلحصائي االستنتاج: 
 :فإذا المجدولة2كا باااا بمقارناها نقوم المحسوبة 2كا ناائج عل  الحصول بعد

 اقول الاي H1البديلة الفرضية ونقبل H0 نرفض الفرضية الصفرية فإننا المجدولة2كا المحسوبةأكبرمن2كا كانت -
 .إحصائية داللة اوجد أي الفئاين بين للفروق  يعود الناائج في الفرق  نأب

ذا  باين فاروق  اوجاد ال بأناه الااي اقاول 1H الصافرية الفرضاية نقبال فإنناا المجدولاة 2كـا مان أقل المحسوبة2كا كانت وا 
نما الناائج  .الصدفة عامل إل  ذلك يعود وا 

 :2لكيفية حساب كاتطبيقي نموذج (: 14الجدول رقم )* 

 0الاكرارات الماوقعة( –مجموع )الاكرارات المشاهدة                

 =2كا

 الاكرارات الماوقعة                              



 :"2كيفية حساب "كامثال ل -

 شرح المثال: -

 .10، 00ة: المشاهد الاكرارات -

 .90:الماوقعة  الاكرارات -

 0.00 المجدولة: 2كا -

 90.00: المحسوبة2كا -

 .9=9-0، [9الحرية:] ن ااااااا  درجة -

  0.05 الداللة: مساوى  -

    دال. :اإلحصائي االسانااج -

 الثبات :  معامل حساب  11-3 -3 
هو خير طريقة لمقارنة هذه الدرجات التى حصل علها الطالب فى و حساب معامل االرتباط يحسب الثبات من خالل 

 االختبارين .
 التالية :مل الثبات من العالقة اويحسب مع

 

الحساب      
 اإلجابات

 2(نت -ح)ت نت -حت نت حت
 2(نت -ح)ت

 نت

 0.00 911 91 90 00 نعم

 0.00 911 -91 90 10 ال

   01 01 المجموع
13.33     

 2كا



                                                                             

 

 

 معامل صدق المقياس= جذر معامل ثبات المقياس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة:ـــــخالص
جراءااه الميدانية حيث وضع الباحث مشكلة الدراسة بشكل مباشر البحث ةمنهجيالفصل شمل هذا   وهذا بفضل  وا 

و أيعابر بمثابة الدليل ، و الدراسة االساطالعية للمشكلة الاي كانت قاعدة أساسية لكي نبين أن الظاهرة موجودة فعال
 .احقيق أهداف البحث بسهولة كبيرة المرشد الذي ساعدنا عل  اخطي كل الصعوبات، وبالاالي الوصول إل 

، منها ماغيرات البحث، المنهج المابع، أدوات جمع مباشردراسانا بشكل  خدمكما اناولنا فيه أهم العناصر الاي ا
من العناصر الاي يعامد عليها أي باحث  في الجانب  ،...الخالعمليات اإلحصائية، مجامع الدراسة، البيانات

 الاطبيقي لدراساه.
.الفصلهذا  في وردت  الايبعض العناصر ل  ع غموضال أزلنا قد نكون  وبهذا



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمهيد:
، الاي ام ابويبها االسامارةنعرض في هذا الفصل احليل البيانات الماحصل عليها من خالل اطبيق     

إلعطاء اوضيحات لكل نايجة اوصلنا  االسابيانإل  ثالث مراحل حيث قمنا في هذا الفصل باحليل ناائج 
 إليها، ثم نعرض هذه الناائج في جداول خاصة ثم امثيلها بيانيا لكل اسابيان.

وفي األخير نعرض و نخام الفصل بالناائج العامة الماوصل إليها مع مناقشة كل فرضية جزئية عل  
 و الفروض المساقبلية.  االقاراحاتحدى و الخروج ببعض 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور األول: عصبية المدرب ينقص من مستوى أداء العبي كرة القدم. 

  ؟كيف يكون اأثير صراخ المدرب عل  مردودك أثناء المباراة :11السؤال رقم -
 معرفة اأثير صراخ المدرب عل  مردود الالعب أثناء المباراة. الغرض منه:- 
 مردود الالعب أثناء المباراة.صراخ المدرب عل   يمثل اأثير :15الجدول رقم - 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (α)الداللة

درجة 
 (df)الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %72.22 39 سلبي
 دال 1 1.15 3,84 11.67

 %27,78 15 إيجابي         

      %111 54 المجموع

 
 

 
  

:النتائج ومناقشة تحليل  

اأثير صراخ  أن يرون  العبينال من% 00.00 نسبة أن نالحظ( 0) رقم الجدول ناائج خالل من      
اأثير صراخ المدرب عل   أن يرون % 00.00 نسبة أما ،سلبي أثناء المباراة الالعب المدرب عل  مردود

 الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ،إيجابي أثناء المباراة الالعب مردود
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي . 

 .سلبي أثناء المباراةالالعب  صراخ المدرب عل  مردود اأثير أن نساناج ومنه      

72.22 

%27.78 

 05تمثيل نسبي للجدول رقم.
    

 ايجابي

 سلبي



   ؟عل  أدائك مشاجرة المدرب مع الحكام اأثير كيف ارى  :12رقم 
 .عل  أداء الالعبين مشاجرة المدرب مع الحكام اأثيرمعرفة  الغرض منه:- 
 . عل  أداء الالعبين مشاجرة المدرب مع الحكام اأثيريمثل  :16الجدول رقم - 

 2كا % التكرارات اإلجابات
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
الداللة 

(α) 

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %7.74 14 إيجابي

 لدا 2 1.15 5,99 39.52
 %.92.26 51 سلبي

 %11 11 شيء اخر

 %111 54 المجموع

 

:النتائج ومناقشة تحليل   

مشاجرة  اأثير أن يرون  العبينال من% 0.00 نسبة أن نالحظ( 0) رقم الجدول ناائج خالل من      
مشاجرة  اأثير أن يرون % 10.00 نسبة أما ،ايجابي أثناء المباراة عل  أداء الالعب المدرب مع الحكام
 المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ،سلبي أثناء المباراة عل  أداء الالعب المدرب مع الحكام

.إحصائي داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر  

 .سلبي أثناء المباراة عل  أداء الالعب مشاجرة المدرب مع الحكام اأثير أن نساناج ومنه      

 

 

92.26 

%7.74 

 06تمثيل نسبي للجدول رقم.
    

 ايجابي

 سلبي



الموجهة اليه  امارينللالالعب   أداءهل اوار وقلق المدرب أثناء الادريب ينقص من  :13السؤال رقم 
؟بجدية  

الموجهة اليه  امارينللالالعب   أداءاوار وقلق المدرب أثناء الادريب ينقص من معرفة  الغرض منه:- 
 ة.بجدي
الموجهة  امارينللالالعب   أداءاوار وقلق المدرب أثناء الادريب ينقص من  يمثل :17الجدول رقم - 

 .ةاليه بجدي

 الاكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 0كا
 المحسوبة

 0كا
 المجدولة

مساوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االسانااج 
 اإلحصائي 

  %00.10 01 نعم

  25.93 % 90 ال دال 9 1.10 0.00 12.85

 %911 00 المجموع

 

:النتائج ومناقشة تحليل   

اوار وقلق العبين يرون ان ال من% 00.10 نسبة أن نالحظ( 0) رقم الجدول ناائج خالل من      
%  %00.10 نسبة أما ، الموجهة اليه بجدية امارينللالالعب   أداءالمدرب أثناء الادريب ينقص من 

الموجهة اليه  امارينللالالعب   أداءينقص من  ال اوار وقلق المدرب أثناء الادريبالعبين يرون ان ال من
 داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ،بجدية

 .إحصائية

25.93% 

74.07% 

 7تمثيل نسبي للجدول رقم.

 نعم

 ال



الموجهة اليه  امارينللالالعب   أداءاوار وقلق المدرب أثناء الادريب ينقص من ان   نساناج ومنه      
 .بجدية

 ؟مهذبة أثناء الادريب أو المباراة ينقص من اركيزك الاساخدام المدرب لأللفاظ غير  :14ؤال رقم سال 
ز المباراة ينقص من اركي ادريب أومهذبة أثناء الالاساخدام المدرب لأللفاظ غير  معرفة الغرض منه: -

 .الالعب
ز المباراة ينقص من اركيادريب أو مهذبة أثناء الالاساخدام المدرب لأللفاظ غير يمثل  :18الجدول رقم  -

 .الالعب
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
الداللة 

(α) 

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %92.26 51 نعم

 %7.74 4 ال دال 1 1.15 3,84 39.52

 %111 54 المجموع

 
:النتائج ومناقشة تحليل  

اساخدام  العبين يرون انال من% 10.00 نسبة أن نالحظ( 0) رقم الجدول ناائج خالل من      
% 0.00 نسبة أما ، الالعب ادريب أو المباراة ينقص من اركيزمهذبة أثناء الالالمدرب لأللفاظ غير 

 ،الالعب ينقص من اركيزال مهذبة أثناء الادريب أو المباراة الاساخدام المدرب لأللفاظ غير  ان يرون 
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق . 

92.26% 

%7.74 

 08تمثيل نسبي للجدول رقم.

 نعم

 ال



 ادريب أو المباراة ينقص من اركيزمهذبة أثناء الالاساخدام المدرب لأللفاظ غير  أن نساناج ومنه      
 .الالعب

 كيف هو رد فعلك عندما ياشاجر مدربك مع طاقم الفريق؟ :15ؤال رقم سال
 معرفة كيف هو رد فعل الالعب عندما ياشاجر المدرب مع طاقم الفريق الغرض منه:- 
 تحليل و مناقشة النتائج:    

 من خالل عملية الفرز وجدنا إجابات الالعبين المساجوبين قد اركزت عل  ما يلي:-

 والالمباالة.عدم الاركيز في الادريبات  -

 هناك من الالعبين من ياأثر نفسيا . -

 هناك من الالعبين من ينخفض مردوده في المباراة . -

 :االستنتاج 

من خالل دراسانا للناائج الناجمة عن الفرز اوصلنا إل  أن الالعبين ياأثرون سلبا لمشاجرة المدرب مع 
 اراة.طاقم الفريق عل  مردودهم سواء في الادريبات او في المب

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :يساعد على تحسين مستوى أداء الالعبين انسجام المدرب المحور الثاني. 

 هل اعاطف المدرب مع الالعبين وعدم الاحيز يأاي باإليجاب عل  مردود الالعب؟ :16ؤال رقمسال -
باإليجاب عل  مردود  اعاطف المدرب مع الالعبين وعدم الاحيز يأايمعرفة ما إذا كان  الغرض منه: -

 .الالعب
 .اعاطف المدرب مع الالعبين وعدم الاحيز يأاي باإليجاب عل  مردود الالعبيمثل  :19الجدول رقم  -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %111 54 نعم

 00 % 11 ال دال 1 1.15 3.84 54

 %111 54 المجموع

 

:النتائج ومناقشة تحليل  

اعاطف المدرب  أن يرون  العبينال من% 911نسبة أن نالحظ( 1) رقم الجدول ناائج خالل من      
 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ،مع الالعبين وعدم الاحيز يأاي باإليجاب عل  مردود الالعب

إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر المحسوبة . 

 .اعاطف المدرب مع الالعبين وعدم الاحيز يأاي باإليجاب عل  مردود الالعب أن نساناج ومنه      

 

 
 

100% 

0% 

. 09تمثيل نسبي للجدول رقم  

 نعم

 ال



 
 
                                ؟   العالقة الجيدة مع المدرب اساهم في احسين اداء الالعبين هل :17ؤال رقم سال

 ؟   العالقة الجيدة مع المدرب اساهم في احسين اداء الالعبين معرفة ما إذا كانت الغرض منه:
 .العالقة الجيدة مع المدرب اساهم في احسين اداء الالعبين يمثل :11الجدول رقم- 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

  %94.44 51 نعم

 %5.66 3 ال دال 1 1.15 3.84 42.67

 %111 41 المجموع

 

:النتائج ومناقشة تحليل  

العالقة الجيدة  أن يرون  العبينال من% 10.00 نسبة أن نالحظ( 91) رقم الجدول ناائج خالل من      
العالقة الجيدة مع المدرب ال  أن يرون % 0.00 نسبة أما ، المدرب اساهم في احسين اداء الالعبينمع 

 الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ، اساهم في احسين اداء الالعبين
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي . 

 . المدرب اساهم في احسين اداء الالعبينالعالقة الجيدة مع  أن نساناج ومنه      

 
 
 
 

94.44 

5.66% 

 01تمثيل نسبي للجدول رقم

 نعم

 ال



هل مساعدة المدرب ألعضاء الفريق في اسوية أو إنهاء الصراعات بينهم يساعد في  :18ؤال رقم سال -
               ؟الفريق اماسك

مساعدة المدرب ألعضاء الفريق في اسوية أو إنهاء الصراعات بينهم  معرفة ما إذا كانت الغرض منه: -
 .             الفريق  يساعد في اماسك

مساعدة المدرب ألعضاء الفريق في اسوية أو إنهاء الصراعات بينهم يساعد في يمثل  :11الجدول رقم -
  .الفريق اماسك

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

 االستنتاج
 اإلحصائي 

 %87.37 47 نعم

 دال 2       1.15     5.99 29.96
 %12.63 7 ال

 %11 11  شيء اخر

 %111 54 المجموع

. 

:النتائج ومناقشة تحليل  

مساعدة المدرب  أن يرون  العبينال من% 00.00 نسبة أن نالحظ( 99) رقم الجدول ناائج خالل من  
 يرون % 90.00 نسبة أما، الفريق أو إنهاء الصراعات بينهم يساعد في اماسك ألعضاء الفريق في اسوية

 الفريق  يساعد في اماسك ال مساعدة المدرب ألعضاء الفريق في اسوية أو إنهاء الصراعات بينهم أن
.إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق  

%22.5 

%77.5 

 08تمثيل نسبي للجدول رقم.

 نعم

 ال



مساعدة المدرب ألعضاء الفريق في اسوية أو إنهاء الصراعات بينهم يساعد في  أن نساناج ومنه      
               .الفريق اماسك

                            المدرب مع الالعب يساعد في اسهيل عملية الادريب ؟ افاهمهل : 19السؤال رقم  -
 .المدرب مع الالعب يساعد في اسهيل عملية الادريب  افاهم معرفة ما إذا كان :غرض منهال -
 .عب يساعد في اسهيل عملية الادريبالمدرب مع الال افاهميمثل :12الجدول رقم  -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

  %  72.22 44 نعم

 %17.78 11 ال دال 1       1.15    3.84 21.74

 %111 54 المجموع

 
:النتائج ومناقشة تحليل  

المدرب  افاهم أن يرون  العبينال من% 00.00 نسبة أن نالحظ( 90) رقم الجدول ناائج خالل من      
المدرب مع الالعب  افاهم أن يرون % 00.00 نسبة أما ،مع الالعب يساعد في اسهيل عملية الادريب 

 الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ،يساعد في اسهيل عملية الادريب ال 
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي . 

 .المدرب مع الالعب يساعد في اسهيل عملية الادريب افاهم أن نساناج ومنه      

 
 

72.22% 

17.78% 

 12تمثيل نسبي للجدول رقم

 نعم

 ال



   المحور الثالث: يقظة ضمير المدرب له دور فعال في تطوير أداء الالعبين  
 10 ؟لخطط لعب الفريق المنافسما مدى دقة اوقعات المدرب  :ؤال رقمسال -

 .لخطط لعب الفريق المنافسمدى دقة اوقعات المدرب معرفة ما  الغرض منه: -
 .لعب الفريق المنافس لخططمدى دقة اوقعات المدرب  يمثل:13الجدول رقم  -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %55.56 31 دائما

 دال 2         1.15     5.99 18.52
 %29.96 16 احيانا

 %14.48 18 ابدا

 %111 54 المجموع

                 
:النتائج ومناقشة تحليل  

مدى دقة  ان يرون  العبينال من% 00.00 نسبة أن نالحظ( 90) رقم الجدول ناائج خالل من      
مدى دقة  أن يرون من الالعبين % 01.10 نسبة أما ، دائما لخطط لعب الفريق المنافساوقعات المدرب 
مدى  أن يرون من الالعبين % 90.00 نسبة أما ، احيانا لخطط لعب الفريق المنافساوقعات المدرب 

 أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ابدا، لخطط لعب الفريق المنافسدقة اوقعات المدرب 
.إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من . 

 .دائما ما اكون دقيقة المنافسلخطط لعب الفريق مدى دقة اوقعات المدرب  أن نساناج ومنه      

 

55.56% 29.96% 

14.48% 

 13تمثيل نسبي للجدول رقم

 دائما

 احيانا

 ابدا



 ؟يصيب المدرب دائما في الاغييرات الاي يجريها خالل المباراة هل :11ؤال رقمسال -
 معرفة ما إذا كان المدرب يصيب دائما في الاغييرات الاي يجريها خالل المباراة. الغرض منه: -
 الاي يجريها خالل المباراة. ما إذا كان المدرب يصيب دائما في الاغييرات يمثل:14الجدول رقم -

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 2كا

 المجدولة 2كا المحسوبة
مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %74.41 41 نعم

 دال   1     1.15  3.84   12.51   
 ال

14 25.59%  

 %111 54 المجموع

 
:النتائج ومناقشة تحليل  

المدرب  أن يرون  العبينال من% 00.09 نسبة أن نالحظ( 90) رقم الجدول ناائج خالل من      
المدرب ال يصيب  أن يرون % 00.01 نسبة أما ، يصيب دائما في الاغييرات الاي يجريها خالل المباراة

 من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ، دائما في الاغييرات الاي يجريها خالل المباراة
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي الجدولية0كا . 

 .المدرب يصيب دائما في الاغييرات الاي يجريها خالل المباراة أن نساناج ومنه      

 
 
 
 

74.41% 

25.59% 

 14تمثيل نسبي للجدول رقم

 نعم

 ال



 
                                ؟كيف يام شرح المدرب أداء المهارات وخطط اللعب لالعبين: 12السؤال رقم  -
 كيف يام شرح المدرب أداء المهارات وخطط اللعب لالعبين.معرفة  الغرض منه: -
 تحليل و مناقشة النتائج:    
 من خالل عملية الفرز وجدنا إجابات الالعبين المساجوبين قد اركزت عل  ما يلي:-

 يكون الشرح مفصل وبدقة. -

 يشرح المهارات لكل العب وحده اما خطة اللعب فيكون جماعيا . -

 يكون الشرح غالبا في الادريبات سواء نظري او اطبيقي .  -

 :االستنتاج 

من خالل دراسانا للناائج الناجمة عن الفرز اوصلنا إل  أن الالعبين يرون ان المدرب يشرح للمهارات 
 والخطط بطريقة جيدة ومالئمة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ؟بجديةيع األعمال الموكلة اليه يقوم بجم المدرب هل :13السؤال رقم  -
 بجدية.يع األعمال الموكلة اليه يقوم بجم المدرب هل معرفة الغرض منه: -

 بجديةيع األعمال الموكلة اليه يقوم بجم ما اذا كان المدرب :يمثل15الجدول رقم -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 % 79.96 43 نعم

 %21.14 11 ال دال 1 1.15 3.84 18.63

 %111 54 المجموع

 
:النتائج ومناقشة تحليل  

يقوم  المدرب أن يرون  العبينال من% 01.10 نسبة أن نالحظ( 90) رقم الجدول ناائج خالل من      
يع األعمال يقوم بجم المدرب ال أن يرون % 01.10 نسبة أما ، بجديةيع األعمال الموكلة اليه بجم

 نالحظ وبالاالي الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ، بجديةالموكلة اليه 
إحصائية داللة وجود  

 .بجديةيع األعمال الموكلة اليه يقوم بجم المدرب أن نساناج ومنه      

 

%79.96 

20.04% 

 15تمثيل نسبي للجدول رقم

 نعم

 ال



                                    هل ياأكد المدرب من مكافأة الالعبين كنايجة لألداء الجيد؟ :14السؤال رقم
 اأكد المدرب من مكافأة الالعبين كنايجة لألداء الجيد.معرفة  الغرض منه:
 المدرب من مكافأة الالعبين كنايجة لألداء الجيد. اأكديمثل  :16الجدول رقم 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %77.78 42    نعم
   

 %22.22 12    ال دال    1       1.15    3.84 16.67

 %111 54 المجموع

 
:النتائج ومناقشة تحليل  

 يااكد المدرب أن يرون  العبينال من% 00.00 نسبة أن نالحظ( 90) رقم الجدول ناائج خالل من      
من مكافأة  ال يااكد المدرب أن يرون % 00.00 نسبة أما ، من مكافأة الالعبين كنايجة لألداء الجيد

 الجدولية0كا من أكبر المحسوبة 0كا أن نجد 0كا اخابار وباطبيق ، الالعبين كنايجة لألداء الجيد
إحصائية داللة وجود نالحظ وبالاالي . 

 .من مكافأة الالعبين كنايجة لألداء الجيد ين ياأكدون المدرباغلبية  أن نساناج ومنه      

 

:مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات -5-2  

بعد افريغ محاوى االسابيان وعرضه، نلجأ بعدها إل  مناقشة الناائج الماحصل عليها عل  ضوء     
ما كان من إجابات الفرضيات الاي وضعناها، ولكي اكون العملية أكثر دقة وموضوعية سنحاول الخيص 

%77.78 

%22.22 

 16تمثيل نسبي للجدول رقم

 نعم

 ال



وهذا ما وافسير هذه اإلجابات وكذالك ربطها بالجانب النظري،  لالعبين في االسابيانامن طرف 
سناعرض إليه من خالل عرض ناائج الدراسة الحالية في ضوء فرضيااها في الفصل السابق محاولين 

 اساخالص االسانااجات العامة للبحث وكذا الاوصيات واالقاراحات وهذا ادعيما للدراسة الحالية.

ينقص من مستوى أداء العبي كرة القدم. : عصبية المدرب الفرضية األولى  

(الخاصة باحليل اسامارة 0(، )0(، )0(، )0(، )9الناائج الماوصل إليها ف  الجداول)من خالل 
، نساناج ئج الماوصل إليها ف  الجداولوالناا العبينالعينة األول  وهي عينة ال االسابيان الموجهة ألفراد

اؤدي العصابية ال   90من موقع االنارنت صفحة   ه. وهذا ما اكدنالفرضية األول  أن الناائج ادعم ا
 وعدم اإلنجاز ونقص الكامل، الوظيفي األداء عل  القدرة وعدم بسيطة، بدرجة والفهم الافكير اضطراب

 الجمودو  ة الحيا أهداف احقيق عل  القدرة عدم ثم ومن األقص ، الحد إل  الطاقات اساغالل عل  القدرة
 الامركز و الالشعوري  الدافع ذو والسلوك الاوافقية واألساليب الدفاعية الحيل وقصور الاكراري  والسلوك
 الجسمية االضطرابات بعض و واالجاماعية الشخصية العالقات واضطراب واألنانية الذات حول

.المنشأ نفسية المصاحبة   

يساعد على تحسين مستوى أداء الالعبين. انسجام المدرب :الفرضية الثانية  

الاي انامي لاحليل ناائج ( 1، )(0(، )0(، )0من خالل الناائج الماوصل إليها من الجداول)
نساناج أن الناائج ادعم الفرضية العبين و العينة األول  وهي عينة ال اسامارة االسابيان الموجهة ألفراد

 الفريق أفراد بين عيةواالجاما النفسية العالقة ان 01، وهذا مااكده اسامة كامل رااب في الصفحةالثانية
 نفسيا جوا يحقق بما المدرب اماسك أو الاحكم درجة في المامثلة للفريق الثابت األداء عل  اساعد والاي

. ومالئمة مابادلة وعالقات  

: يقظة ضمير المدرب له دور في تطوير أداء الالعبين.الفرضية الثالثة  

لاي انامي لاحليل ا (90(، )90)، (90(، )99(، )91من خالل الناائج الماوصل إليها من الجداول)
أن الناائج ادعم نساناج  العبينالعينة األول  وهي عينة ال ناائج اسامارة االسابيان الموجهة ألفراد

ياحدد وصول الالعب ألعل  المساويات  90، وهذا مااكدناه من موقع االنارنت صفحةالفرضية الثانية
ب الرياضي إذ يرابط الوصول إل  المساويات الرياضية اراباطا الرياضية بعدة عوامل من أهمها المدر 

مباشرا بمدى قدرات المدرب الرياضي عل  إدارة عملية الادريب الرياضي أي عل  اخطيط وانفيذ واقديم 
رشاد الالعب قبل و أثناء وبعد المباريات .  وا 



 
 

 بالفرضية العامة: الفرضيات الجزئية مقابلة-
 الناائج بالفرضية العامة. مقابلة:17الجدول رقم

 

 النتيـــجة صياغتـــــــــها الفرضيـــــــــة

 
 الفرضية األولـــــى

 

ينقص من مستوى أداء العبي  عصبية المدرب
 كرة القدم.

 
 تحققت

 
 الفرضية الثانيـــــــة

يساعد على تحسين  انسجام المدرب مع 
  مستوى أداء الالعبين.

 
 تحققت

 
 الثالثـــــــة الفرضية

يقظة ضمير المدرب له دور في تطوير أداء 
 الالعبين

 
 تحققت

 
 العامة الفرضية وهذا ما يبين أن احققت قد الجزئية الفرضيات أن لنا يابين( 90)رقم الجدول خالل من

مساوى أداء العبي عل  له أثر كبير  لمدرب الرياضيبعض السمات الشخصية لااثير  حول ادور والاي
 قد احققت.   القدم كرة
 
 

 

 

 

 

 



 خالصـــــــــــة:

اضمن هذا الفصل عرض واحليل ومناقشة ناائج البحث، لكل من الفرضيات الاي اناولناها عل  شكل     
لمعرفة آراء ووجهات نظر الالعبين حول ااثير بعض السمات الشخصية للمدرب الرياضي  محاور وذلك

 واساخدمنا في الحصول عل  الناائج كل من النسبة المئوية واخابار، عل  مساوى اداء العبي كرة القدم
، وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الناائج، وفي االخير اوصلنا إل  مجموعة من الحقائق جاءت 2كا

 في سياق الفرضيات المطروحة. 

اعاني من  اكابرن كرة القدم لدى صنف أسابيان بينت لنا إن الناائج الماوصل إليها بعد احليل اسامارة اال
ل ادائهم مادني الشيء الذي جع ،لسمات شخصية المدرب وهذا ينعكس سلبا عل  مردود الالعبيننقص 

 في المنافسات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 تمهيــد :
 من القيام بها من أجل الاحقق عل  الباحث الزم الاي الخطوات من وعرضها الناائج جمع عمليةاعد       

) ذات  يحده غير كافي للخروج بنايجة علمصحاها، غير أن العرض و  عدم الفرضيات المقدمة أو صحة
 واعود علمية قيمة لها اصبح حا ، ومناقشة هذه الناائج احليل داللة علمية ( ما لم يكملها الباحث بعملية

 ام الاي الناائج ومناقشة واحليل بعرض ومن خالل هذا الفصل سنقومعامة  بصفة البحث عل  بالفائدة
إلزالة  الافسيرات بعض إعطاء خالله أيضا من ، وسنحاولمن الدراسة الميدانية عليها لوالاحصي جمعها

 اوضيح من امكن ةمنظم بطريقة مصاغة اكون  أن عل  الحرص اإلشكال المطروح في الدراسة مع 
 علمية بطريقة العملية اام أن والاحليل عل عند اقديم عملية الشرح مخالف األمور المبهمة، وحرصنا 

 وعملية علمية قيمة ذات ناائج إل  الميدانية الناائج احويل هو الرئيسي من هذا الفصل ومنظمة والهدف
 وبلوغ أهدافها . الدراسة هذه في إامام عليها االعاماد يمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وتحليل النتائج :4-1

 المتعلقة بالفرضية العامة:عرض وتحليل النتائج 

 (  يبين نسب ألبعاد المقياس نيو لشخصية. 18جدول رقم )

 مستوى  االنحراف المعياري  النسبة المئوية المتوسط الحسابي البعد 
 ماوسط 54, 1 %11.04  11,03 العصبية

 ماوسط 1.11 %13.30 01.13 االنسجام

 ماوسط 0.13 %01.11 41.11 يقظة الضمير

 ماوسط 0.11 %40.11 01.13 الكليالمجموع 

 

  41.66( نالحظ ان اكبر نسبة للمتوسط الحسابي والتي تقدر 18من خالل نتائج الجدول رقم ) -
واالنحراف  36.55وجاءت النسبة المئوية  488لبعد يقظة الضمير والتي بلغت عدد الدرجات 

 .3.28المعياري 

للمتوسط الحسابي لبعد العصابية والتي بلغت عدد الدرجات   38.51اما النسبة الثانية والتي تقدر  -
 .4.51واالنحراف المعياري  61.34وجاءت النسبة المئوية  462

للمتوسط الحسابي لبعد االنسجام والتي بلغت عدد الدرجات  32.18اما النسبة  الثالثة والتي تقدر  -
 .2.91واالنحراف المعياري  28.83وجاءت النسبة المئوية  385

 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى :
 والخابار صحة الفرضية الاي انص عل  :

 ". عصبية المدرب ينقص من مساوى أداء العبي كرة القدم "
 للمدربين المعيارية واالنحرافات المئوية والنسبولاحقق من الفرضية ام حساب الماوسطات الحسابية  

 وفق الجدول الاالي : 31والبالغ عددهم 

 

 

 

 



 

 
 ( يمثل الماوسط الحسابي والنسبة المئوية لبعد العصابية31الجدول رقم )

 النسبة املئوية  املتوسط احلسايب العبارة الرقم

 30.95 3.23 أنا لست شخصا قلقا 10
 35.13 2.86 غالبا ما أشعر بأنني أقل شأنا من األخرين  10
عندما أكون احت ضغط هائل أشعر أحيانا بأن  10

 أعصابي قد انهارت
2.46 40.62 

 29.54 3.38 نادرا ما أشعر بالوحدة والكأبة 10
 34.21 2.92 أشعر غالبا بالاوار والعصبية 10
 37.14 2.69 أشعر أحيانا بأنني عديم القيمة 10
 32.50 3.07 نادرا ما أشعر بالخوف والقلق 10
ماأغضب من الطريقة الاي يعاملني بها غالبا  10

 األخرون 
3.15 31.70 

عندما ال اسير األمور بالشكل الصحيح، أشعر  10
 باإلحباط أو االساسالم

3.30 30.23 

 30.23 3.30 نادرا ماأكون حزينا ومكائبا 01
غالبا ماأشعر بعدم قدراي عل  مساعدة األخرين  00

 وأريد من شخص أخر أن يحل مشكالاي
2.84 35.13 

عندما أشعر بالخجل أود لو أخابئ كي ال يراني  00
 أحد

2.30 43.33 

 
 ( يوضح ذلك : 02الجدول رقم )

مستوى  االنحراف المعياري  النسبة المئوية المتوسط الحسابي البعد األول
 العصابية

 ماوسط 54, 1 %04, 11  11,03 العصبية

 



نسبة ال و (11,03حيث بلغ ماوسطها الحسابي ) ماوسطة( ان مساوى العصبية 11يوضح الجدول رقم ) 
 .4.11( اما االنحراف المعياري 04, 11(%مئوية ال

 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية : 2-3
انسجام المدرب  يساعد عل  احسين مساوى أداء والخابار صحة الفرضية الثانية والاي انص عل  :"  

 " الالعبين
 ( يمثل الماوسط الحسابي والنسبة المئوية لبعد االنسجام03الجدول رقم )

 النسبة المئوية  المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 43.33 2.30 أحاول أن أكون لطيفا مع جميع من أقابلهم 13
غالبا ما أدخل في مجادالت مع عائلاي  14

 ومع زمالئي في العمل

2.61 38.23 

 44.82 2.23 يعاقد بعض الناس أنني أناني ومغرور  15
أفضل أن أاعاون مع األخرين عل  الانافس  16

 معهم

2.38 41.93 

 39.39 2.53 أميل إل  السخرية والشك في نوايا األخرين 17
أعاقد بأن أغلب الناس سوف يساغلوني إذا  18

 سمحت لهم بذلك 

2.38 41.93 

 38.23 2.61 أعرفهميحبني معظم الناس الذين  19
 37.14 2.69 يعاقد بعض الناس بأنني غير مبال وأناني 20
 36.11 2.76 أكون ااجاهااي بعقالنية وأامسك بها  21
أحاول بشكل عام أن أكون مراعيا لحقوق  22

 األخرين ومشاعرهم

2.53 39.39 

عندما ال أحب أحدا فأنني أحب أن أشعره  23
 بذلك

2.30 43.33 

عند الضرورة لدي االساعداد ألن أاعامل  24
مع األخرين بالطريقة الاي احقق لي 

 الحصول عل  ما أريد 

2.23 44.82 

 
 والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية الماوسطات اساخداموللاحقق من صدق الفرضية من عدمه ام 

 ( الاالي:00وفق الجدول رقم ) نيو لشخصية أبعاد من بعد لكل المئوية



 

 ةوقيم( %02,21) المئوية النسبة بلغت حيث ماوسط كان نسجاماال مساوى  أن (00) الجدول من ياضح
 .0912( ام االنحراف المعياري 22,10الحسابي ) اماوسطه

 : لنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةوتحليل اعرض 
يقظة ضمير المدرب له دور في اطوير أداء والاي انص عل  :"  والخابار صحة الفرضية الثالثة 

 " الالعبين
 ( يمثل الماوسط الحسابي والنسبة المئوية لبعد يقظة الضمير01الجدول رقم )

 
 النسبة المئوية  المتوسط الحسابي العبارة الرقم

أسع  إل  المحافظة عل  أن اكون أشيائي  25
 مرابة ونظيفة

3.38 29.54 

أنا بارع في إدارة الوقت بحيث يام إنجاز  26
 األشياء في أوقااها المحددة

3.00 33.33 

 37.14 2.69 أنا لست شخصا منظما بشكل كبير  27
أحاول القيام بجميع األعمال الموكلة إلي  28

 بضمير حي 

3.46 28.88 

لدي مجموعة واضحة من األهداف وأعمل  29
 عل  احقيقها بأسلوب مناضم 

3.07 32.50 

أهدر الكثير من الوقت قبل البدء بانفيذ  30
 العمل

3.00 33.33 

 31.70 3.15 أعمل بجد واجاهاد لاحقيق أهدافي   31
عندما ألازم القيام بعمل ما فإنني أحرص  32

 عل  انجازه

3.23 30.95 

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

  مستوى االنسجام االنحراف المعياري  النسبة المئوية

 22,10 االنسجام
 

 ماوسط  2,90 02,21%



أحيانا بأنه ال يعامد علي، ولست  أظهر 33
 ثاباا كما يجب أن أكون 

3.38 29.54 

 30.23 3.30 أنا شخص مناج أحب دائما إنجاز األعمال 34
 31.70 3.15 يبدو أنني ال أساطيع أبدا أن أكون منظما 35
أكافح من أجل أن أكون ماميزا في أي  36

 عمل

2.69 37.14 

 
 والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية الماوسطات اساخداموللاحقق من صدق الفرضية من عدمه ام 

 ( الاالي:02وفق الجدول رقم ) نيو لشخصية  أبعاد من بعد لكل المئوية

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

 يقظة الضميرمستوى  االنحراف المعياري  النسبة المئوية

 66,22 يقظة الضمير
 

 ماوسط  3,28 16,55%

 

( %16,55)   المئوية النسبة بلغت حيث ماوسط كان يقظة الضمير مساوى  أن (02) الجدول من ياضح
 .1902اما االنحراف المعياري  )66,22الحسابي  ) اماوسطه ةوقيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالصـــة :
حا  اكون للناائج المحصل بالدراسة الميدانية و لقد قمنا في هذا الفصل باحليل الناائج الخاصة       

اإلسامارة الخاصة بخصائص  عليها ذات منهجية علمية قمنا باحليل ناائج الماحصل عليها و احليل ناائج
، و كان الغرض من ذلك وضع امهيد لما سوف يام الاطرق إليه الحقا حيث يمدنا احليل بعض العينة

خصائص العينة بمعطيات اساعدنا عل  فهم أعمق لالك الناائج المحصل عليها بعد اصحيح مقياس 
  .(SPSSالدراسة و افريغ ناائجه، وذلك بمساعدة الحقيبة االحصائية للعلوم االجاماعية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيــد : 
، ها في ضوء الناائج الماحصل عليها، ومناقشامن عينة البحث الاي ام اخايارها بعد افريغ البيانات    

ومن خالل ذلك نساطيع الحكم عل  الفرضيات المصاغة والاي اشكلت حسب طبيعة الموضوع المحدد ، 
مدربي كرة القدم واداء الالعبين للرابطة الوالئية عند  الشخصيةبين بعض السمات ولاحديد طبيعة العالقة 

وسنحاول في هذا الفصل  اساخدم الباحث مقياس نيو لشخصية كونه أكثر مالئمة لطبيعة البحث، بالبويرة
إعطاء الصبغة العلمية للناائج الماحصل عليها من خالل مناقشاها واحليلها ومقارناها مع ناائج بعض 

 ى . البحوث األخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : مناقشة و مقارنة النتائج بالفرضيات 4-2

  

 ينقص من مساوى أداء العبي كرة  عصبية المدرب  والاي انص عل   :مناقشة الفرضية األولى
 القدم.

 النسب اراوحت حيث ماوسًطا كان المدربينعند  العصابية مساوى  أن (1) الجدول ناائج وأظهرت

 . 2952واما االنحراف المعياري  12952الوسيط الحسابي  بينما 04 %60.المئوية
كرة القدم   مدربي عند البعد االجمالي لسمة العصبية في ماوسطة درجة عل  الحصول ال يعني ان هذاو 

من اسباب الكبرى الاي اؤدي ال  و باإليجاب عل  اداء الالعبين بل يجب مراعاة هذا البعد بجدية  يعود
 الانشئة أساليب إل  الفرق عامة والالعب خاصة ومن اسباب الرئيسية لهذا البعد اعود نقص في مردود

 إيجابي ذات مفهوم انمية بين ما ااراوح والاي ،مخالف مراحل عمرهفي  المدربها االاي يالقوالاكوين 

 أن شأنها من الاي الادريبة خالل مساره المهني الممارسات وبين ،هانميا عل  المشجعة األساليب باساخدام

عل  العموم فمن أهم أسباب ، و وراثية نادرةاسباب  العصابية هي سبابومن ا، سلبي ذات مفهوم اخلق
قة و أثناء الرشد و حا  الشيخوخة، وخاصة المشاكل مشاكل الحياة منذ الطفولة وعبر المراه  :العصاب 

اضطراب العالقات بين الوالدين والطفل  الصدمات الاي اعمقت جذورها منذ الطفولة المبكرة بسببو 
                                             العدوان وعدم حل هذه المشاكلوالحرمان والخوف و 

 عل  منصًبا يكون  حيث المخاصة الجهات اهامام إل  المدربينعند مفهوم العصابية عود انمية  واعزيز او 

نجاحها  الخطط في اطبيق  االنضباط وعل  ،للحصص الادريبية او المنافساتوأدائه  المدربفاعلية  وا 
 المدرب اجعل الاي وفاعل، مسامر بشكل الاي اكون  والمعنوية المادية المحفزات كذاو  ،واحقيق الناائج

حساسه بقيماه وذااه . وقدرااه بفاعلياه يشعر  وا 
عل  عامة و في بالدنا  الادريبالقائمين عل  شؤون من طرف أيضا إل  االهامام الكبير  يعود هذاكما 

 اللقاءات الاوجيهية  أو الدورات  الميدانية في، والقيام باإلعداد النفسي الادريب في كرة القدم خاصةقطاع 
ن كانت غير كافية ل خالل مرحلة الاكوين  . كنها اساهم في اخفيض من حدة العصابيةوا 

وفي هذا اإلطار يجب ان اكون العصابية منخفضة لاحقيق ناائج جيدة ال بماوسطة وال مرافعة،  يمكن 
القول أن العصابية اؤثر سلبا عل  اداء الالعبين وهذا يعود ال  االسابيان الموزع لالعبين الذي كانت 

   . معظم االجوبة اؤيد الفرضية اذن الفرضية احققت 
 http://www.forum.topmaxtech.net)) 

 

http://www.forum.topmaxtech.net/t45617.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t45617.html


 : انسجام المدرب  يساعد عل  احسين مساوى أداء الالعبين مناقشة الفرضية الثانية 
 المئوية نسبةلا بلغت حيث مدربي كرة القدم ماوسطة،عند  الناائج أن مساوى االنسجاملقد أظهرت   

 .0912االنحراف المعياري  بينما 10922اما الماوسط الحسابي  ،(%28,83) عليه لالساجابة

دراك المدرب يقصد بالاناغم الوجداني  نسجام اال ، ويجب الافريق بين يحس به الالعبينلما  اي إحساس وا 
الاناغم الوجداني وبين الاعاطف او المشاركة الوجدانية، الن الاعاطف يقصد به مشاركة المدرب الرياضي 

وجدانية.الالعبين في انفعاالاهم، اي مشاركة   

وقد اشارت العديد من الدراسات ال  ان الاناغم الوجداني من ابرز السمات الفاعلة للمدرب الرياضي 
كمعين ومساعد لالعبين إذ أن هذه السمة اساعد المدرب الرياضي عل  افهم حاجات وميول ودوافع 

دمحم حسن  (ما عندهم الالعبين ليس بهدف الاأثير عليهم ولكن بهدف القدرة عل  حفزهم إلخراج أحسن
( ، ومن ناحية  فان سمة الاناغم الوجداني للمدرب الرياضي اكمن في مهارااه 9110، 00عالوي،ص

اإلاصالية بالالعبين وقدراه عل  افهمهم والميل والشعور الصادقين للقائد اجاههم وهو االمر الذي يعمل 
 .til ski motivation leadershipe et managementعل  اكاسابه لثقاهم واقديرهم)

p01.30/12/2007.)      

والعالقة بين المدرب الرياضي والالعبين الاي ااأسسس عل  اإلحارام والعطف والحب والثقة المابادلة 
واحساسه بجهودهم اعابر من بين أهم العوامل الاي اعمل عل  نجاح المدرب الرياضي في عمله وزيادة 

 فاعلياه. 
ء فريق ياطلب جوا من الافاح عل  االخر، بحيث يعمل المدرب عل  اشجيع فبنا 9110وحسب كارون  

حيث  9111اعضاء الفريق عل  ايداء الراي والاعبير عن مشاعرهم ومشاكلهم، وهذا ما يدعمه شيالدوراي
يقول"ان احسن الناائج ودرجات احقيق الرضا عند اعضاء الفريق اظهر حين يابن  المدرب نمط قيادي 

(، فالمناخ النفسي 0119، 901ت واطلعات اعضاء الفريق ")نصرالدين شريف،صيوافق طموحا
واالجاماعي من االنسجام يؤثر حاما في افراد الفريق بحكم ااثر الفرد بالجماعة وهذا ما يدفع باالفراد ال  

 مزيد من الاضامن واالاحاد وبالاالي انمية اداء ومردود الالعبين.
وفي هذا اإلطار يجب ان يكون االنسجام مرافع لاحقيق ناائج جيدة ال بماوسطة وال بمنخفضة، يمكن 

القول أن االنسجام اؤثر ايجابا عل  اداء الالعبين وهذا يعود ال  االسابيان الموزع لالعبين الذي كانت 
   . معظم االجوبة اؤيد الفرضية اذن الفرضية احققت 



  يقظة ضمير المدرب له دور في اطوير أداء الالعبين.                               : الثالثةمناقشة الفرضية 
 المئوية نسبةلا بلغت حيث مدربي كرة القدم ماوسط،عند  الناائج أن مساوى يقظة الضميرلقد أظهرت 

 .3.28بينما االنحراف المعياري  40.66اما الماوسط الحسابي  ،(%36,55) عليه لالساجابة

 في األفضل صحاهم وبين الحي الضمير ذوي  من األشخاص بين لالراباط البديهي الافسير يكمن وقد
 أن ظهر إذ االسانااج، هذا مثل إل  الدراسات بعض قادت وقد ،لديهم أفضل صحية عادات وجود

 مثل) اآلخرون  يفعل مثلما الضارة العادات األكثر عل  يمارسون  ال الحي الضمير ذوي  من األشخاص
 االلازام إل  يميلون  األكثر عل  أنهم كما ،(الخطرة السيارات وقيادة بكثرة، الكحول واناول الادخين،
.الصحية بالعادات . 

 بشكل مرابطة الحي الضمير شخصية جوانب بعضل وحيدال لسبباف ذلك، من اعقيدا أكثر األمر لكن
 أهم بوصفه الذااي االنضباط برز األبحاث بعض ففي األخرى، بجوانبها مقارنة الجيدة الصحة مع أوثق

 الكل الازام أي لها الاقليدي االلازام جانب إل  أخرى  أبحاث أشارت بينما الشخصية، خصائص
.االجاماعية بالعادات الشخصية   
 فيه، الوقوع اافادى أن الحي الضمير ذات الشخصية بمقدور فإن الصحة، الاوار يدمر أن يمكن وبينما
 بلورة في ناجحة اكون  قد الحي الضمير ذات الشخصية أن كما نحوه العصابية الشخصية انجذب بينما

 النهاية في واؤثر الصحة، في اؤثر الاي األخرى  الحياة جوانب من والكثير ،وصداقااها المهنية، خيارااها
 (http://www.forum.topmaxtech.net.) العمر طول عل 

االساسية الاي اساعد المدرب في نجاحه لألعمال الموكلة له مع الالعبين اذن يقظة الضمير من السمات 
 سواء في الادريب او المنافسات الرياضية فمنه نساناج ان ال يجب االفراط في هذه السمة.

وفي هذا اإلطار يجب ان اكون يقظة الضمير مرافعة لاحقيق ناائج جيدة ال بماوسطة وال منخفضة،  
الضمير اؤثر ايجابا عل  اداء الالعبين وهذا يعود ال  االسابيان الموزع لالعبين يمكن القول أن يقظة 

   . الذي كانت معظم االجوبة اؤيد الفرضية اذن الفرضية احققت 
 

 مناقشة الفرضية العامة: -

 الشخصية السمات بعض تاثير عامة التي مفادها "لإلجابة على التساؤل المتعلق بالفرضية ال

 "أكابر صنف "  9  القدم كرة العبي أداء مستوى على كبير أثر له الرياضي للمدرب

من االستبيان الموزع لالعبين والمقياس الموزع للمدربين نستنتج ان الفرضيات الجزئية قد 

على ان السمات الشخصية  دتحققت ومنه نقول ان الفرضية العامة قد تحققت وهذا ما نؤك



حسب السمة الشخصية ان كانت سلبية تنعكس بالسلبي  للمدرب تؤثر على اداء الالعبين وهذا

 وان كانت ايجابية تنعكس باإليجاب  وهذا ما اكد  الالعبين في اجابتهم لالستبيان9

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خالصــة :
ي مقياس نيو ف المسجلة المدربينلناائج  العلمية القيمة إعطاء من امكنا الفصل هذا خالل من    

اداء الالعبين، عل  انعكاسات السمات الشخصية للمدرب  أهم لمعرفة وافسيرها مناقشاها ، وكذالشخصية
هو جوهر النجاح في قدراه عل  الاعامل مع محيط الضغط  لمدربعند ا فمفهوم السمات الشخصية

واالحارام في جو يسوده الطمأنينة  والداخلي خاصة مع الالعبين سواء في الميدان او خارجه الخارجي
 . لب عل  مظاهر الضغطالمابادل بين كل ماغيرات اللعبة والاغ

 ، االدراسة مسبق الاي أثاراها الاساؤالت عن اإلجابة امت أنه يعني الذي فرضية كل احقق من اأكدنا وبعدما
الشخصية  بعض السماتانعكاس مفادها  الاي العامة الفرضية أن األخير في نساخلص أن يمكن وعليه

 .احققت  لقد مساوى أداء العبي كرة القدمعل  له أثر كبير  لمدرب الرياضيل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ستنتاج العام:اال

بعض السمات الشخصية للمدرب الرياضي عل  مساوى اداء العبي كرة  من خالل دراسانا لموضوع ااثير
القدم صنف اكابر،  وكذلك من خالل دراسانا الميدانية الاي أجريناها لبعض أندية والية البويرة، وبعد 
احليل وعرض الناائج الماحصل عليها في الجداول ومن خالل الاحليل اإلحصائي الماحصل عليه، 

   عدة ناائج ومعطيات الاالية :اساطعنا الوصول إل
 
 ان العصبية اؤثر سلبا عل  مردود الالعب سواء في الادريب او المنافسة. -

 صراخ وااللفاظ الغير المهذبة الاي يقوم بها المدرب انقص من اداء الالعبين. -

 ة.االنسجام المابادل بين المدرب والالعب يأاي باإليجاب للفريق عامة وألداء الالعب خاص -

 اعاطف وافاهم المدرب لالعب ومساعدة المدرب ألعضاء الفريق يزيد من مرونة وقوة الفريق. -

 يقظة ضمير المدرب يساعد في احسين اداء الالعبين. -

 قيام المدرب باألعمال الموكلة اليه بكل جدية يزيد في نسبة الناائج االيجابية للفريق. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

فهو يدرك العالقات االجاماعية والعالقات الماصلة بينه وبين  يعيش االنسان فارة محددة من العمر     
المجامع فهي المدلول االصلي لكلمة الشخصية، والشخصية بمنظور علمي اخصصي موضوع يشارك في 

ن مكانة اقاراح دراساه علوم عدة، واعد خاامة المطاف في الدراسات النفسية نظرا لما لها في علم النفس م
بعض العلماء ان يطلق عليها علم الشخصية وما نسميه بالشخصية هو في الواقع كل ما ياصف به الفرد 
من صفات وسلوك نااجين عن افاعل ذلك الفرد مع البيئة الاي يعيش فيها، فنحن نخلق ألنفسنا شخصيانا 

نا مع االخرين.بالمواقف والمشاكل الاي نقوم بحلها ونغير شخصيانا ابعا لافاعل  

ويعد المدرب الرياضي شخصية اربوية اؤثر اأثيرا مباشرا في شخصية الالعبين وانجازه لعمليات    
الادريب الرياضي، وااجاهها يعامد اساسا عل  اوافر خصائص وسمات وقدرات ومعارف ومهارات محددة 

ين لديه مهاريا وفنيا، بل ياعدى لدى المدرب، فهو ليس مسؤوال فقط عل  العمل مع ارافاع مساوى المادرب
ذلك ال  سلوكهم واخالقهم واصرفااهم، الن في اغلب االوقات الشخص الوحيد الذي يساطيع ان يؤثر في 

االفراد المسؤول عن ادريبهم في جميع المجاالت والمواقف الاعليمية المخالفة، وعملية الاعلم طبيعة 
دراسات وذلك باإللمام بجميع جوانبها.لإلنسان ولكنها معقدة احااج ال  كثير من ال  

حيث ان الناائج الماحصل عليها اشير ان هناك عالقة قوية بين السمات الشخصية للمدرب الرياضي 
واداء الالعبين في كرة القدم، بمعن  انه كلما كانت السمات الشخصية للمدرب الرياضي مرافعة من سمة 

ن ايجابي اما اذا كانت  العصبية عند المدرب مرافعة فيكون االنسجام ويقظة الضمير كان  االداء لالعبي
 اداء الالعبين ضعيف. 

 
 
 
 
 
 
 



 التوصيات واالقتراحات:
بعد اامام هذا العمل، واساخالص جملة من االسانااجات نحاول في االخير ان نقدم مجموعة من 

االهامام والحد ونحاول بالارايب االقاراحات والاوصيات الاي نامل ان ينظر اليها مسؤولو القطاع بعين 
 اقاراح ما يلي:

اوعية القائمين عل  اكوين واعداد الرياضيين عل  اهمية السمات الشخصية للمدرب الرياضي ودورها  -9
 في االراقاء بمساوى االداء سواء كان ذلك عل  مساوى كرة القدم او عل  مساوى االندية والفرق الوطنية.

اكوين المدربين والافكير في ادراج محاوى دراسي ياماش  مع خصائص  اعادة النظر في برامج-0
مكونات الشخصية االنسانية مع ضرورة الربط بين الناحية النفسية للمدرب والنواحي االخرى اثناء الاعلم 

 الحركي للمهارات الحركية.
االهامام باالخابارات النفسية وخصوصا الصفات الشخصية للمدربين. -0  
  المدرب الرياضي االلمام بالجانب النفسي واالجاماعي لالعبين وان ياقن مهارات االاصال يجب عل -0

 مع محيطه الرياضي.
المام المدرب الرياضي بالسمات المميزة له كقائد وموجه ومربي ومكون والعمل عل  اقويمها واطويرها -0

لقدم.بالوسائل الماوفرة، ومدى اأثير هذه السمات عل  اداء العبي كرة ا  
ضرورة اكوين المدربين وفق مناهج عصرية للاحضيرات البدنية والنفسية واالجاماعية وذلك بغية  -0

 احسين الاواصل في جميع المساويات بين المدرب والالعب .
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Résumé (étude): 

      La présente étude vise à mettre en évidence le reflet de certaines des caractéristiques 

personnelles des sports d'entraîneur au niveau de performance des joueurs de football "gentry 

de classe", étant donné que l'accès aux niveaux supérieurs du processus et l'accès aux plates-

formes Coronation ne vient pas par hasard ou aléatoires façons, mais en tenant compte des 

traits de personnalité et de leur réflexion sur la performance des joueurs, aussi objectifs pour 

indiquer la véritable image d'un entraîneur personnel, et comment son impact sur le joueur, 

donnant ainsi l'égalité des chances à tous les joueurs, sans préjudice du droit de la personne, et 

en retour, d'éduquer les formateurs de rester loin de tout ce qui est aléatoire lors de 

l'entraînement et de la compétition, où le chercheur a mené une étude sur certains escadrons 

de la province de Bouira "niveau honorifique "Mentahja l'approche descriptive par la 

distribution de questionnaires aux joueurs et l'échelle sur les entraîneurs et étude comprenait 

deux aspects: la première consacrée à l'arrière-plan de la théorie cognitive et inclus les deux 

premiers chapitres inclus trois (03) axes, tandis que le second garantit les études de recherche 

connexes, tandis que le second côté Fajss fond cognitive Appliquée (étude de terrain) et inclus 

deux chapitres, la première consacrée à la méthodologie et les procédures de la recherche sur 

le terrain, tandis que le second affichage Vahtoy, d'analyser et de discuter des résultats. 

     Dans ce dernier a abouti à des résultats de l'étude sur la santé des hypothèses proposées et 

a révélé que la névrose affecte négativement le rendement du joueur, que ce soit en 

entraînement ou en compétition, et des cris et le souci des autres poli et vocalisations par 

l'entraîneur nuire à la performance des joueurs, mutuelle et l'harmonie entre le coach et le 

joueur est dans l'affirmative général pour l'équipe et la performance d'un acteur privé, et de la 

sympathie et de la compréhension pour le joueur et l'entraîneur pour aider à entraîner les 

membres de l'équipe augmente la souplesse et la force de l'équipe, et la vigilance de la 

conscience de l'entraîneur contribue à améliorer la performance des joueurs, l'entraîneur et 

faire le travail qui lui est assigné avec une augmentation importante de la proportion de 

résultats positifs pour l'équipe. 

 Mots clés: caractéristiques personnelles de l'entraîneur, la performance sportive, joueurs de 

football, "la classe senior" névrose, l'éveil de la conscience, de l'harmonie. 

 


