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ىٰ  ﴿ َل َ ع َ يَّ و َل َ تَ ع ْ م َ تَكَ الَّتِي َأنْع َ م ْ َ نِع كُر ْ َأشْ نِي َأن ْ زِع ْ بِّ َأو َ تِكَ فِي ر َ م ْ ح َ ر نِي ِب ْل خِ َأدْ َ اهُ و ضَ ْ ا تَر ً الِح َ لَ ص َ م ْ ْ َأع َأن َ الِدَيَّ و َ و
ینَ  الِحِ كَ الصَّ ادِ َ ب   . 19 ﴾ سورة النمل االیة عِ

نجاز  ٕ   فالحمد هللا حمد الشاكرین موصوال بالثناء علیه وتوفیقه لنا في إتمام وا

  .ثالثاهذه المذكرة، فالحمد له أوال والشكر له ثانیا، والفضل له 

  .»من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا«) ص(وقال الرسول

أسدى لنا به من نصح  لما اهذ يالمشرف على مذكرة تخرج مزاري فاتح الدكتورتقدم بالشكر الجزیل إلى أحیث 
  .وتوجیه

لى الطاقم اإلداري والبیداغوجي لقسم التدریب الریاضي ٕ سونا، وا َ لى جمیع األساتذة الذین در ٕ   .وا

  وال یفوتنا أیضا التنویه بالتسهیالت العملیة لبعض للمدربین الكرام 

  كما نتقدم بالشكر الكبیر إلى 

  .كل من ساعدنا من قریب أومن بعید

 .فالشكر لهم جمیعا وعسى اهللا أن یتقبل منا هذا العمل ویجعله خالصا لوجهه الكریم

 

                                       

غربي عبد الرحمان                                              

 

  



 

 

  

  
ا  ﴿ اًن َ س ْ ح نِ ِإ ْ ی الِدَ َ و اْل ِب َ یَّاهُ و الَّ ِإ وا ِإ دُ ُ ب ْ بُّكَ َأالَّ تَع َ ىٰ ر َقضَ َ ۚ و ◌  َ ا َفال َ هُم َ ال ْ كِ ا َأو َ هُم دُ َ َ َأح ر َ ب كِ كَ اْل دَ نْ نَّ عِ َغ ُل ْ ب َ ا ی مَّ ِإ

ا  ً یم رِ ً كَ ال ْ ا َقو َ م ُ ه ُقلْ َل َ ا و َ هُم ْ ر َ َ تَنْه ال َ ا ُأفٍّ و َ م ُ ه لْ َل   ).23اآلیة(سراء سورة اإل .صدق اهللا العظیم ﴾تَُق

في  الحمدبسم اهللا، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك، اللهم لك 
، ابعد الرض الحمدرضیت ولك  إذا الحمدحتى ترضى ولك  الحمدولك  األخرىفي  الحمدولك  األولى

  .المبعوث رحمة للعالمین) ص(والصالة والسالم على خیر عباد اهللا محمد 

المستمیت،  بقوة صبرها، وكفاحها أرضعتنيالتي  اإلنسانة إلىأهـــدي ثـــمرة جهـــدي وتـاج عملـــي 
 إلى، حقها أوفیهانبع الحنان التي مهما تحدثت عنها ال  وراعهااهللا  حفظها الغالیة أميوالدتي  إلى

 أبيعمره في تربیتي وتعلیمي  أفنىالذي  إلىرجال  أكونجل راحتي وعلمني كیف أالذي شقي من 
  .حفظه اهللا ورعاهالطاهر  العزیز

 إلى أخي العزیز عبد الفتاح أدعو اهللا أن یوفقه في دراسته

  األحبابو  األصدقاءإلى كل 

  ،بجامعة البویرة معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة وأساتذة الماستر الى كل طلبة

نیــــــرة أو  قریــب أو بعیـــد فـي دفــع هـذا البحــث بكلمــة طیبــة أو فكـرةإلــى كـل مــن ساهــم مـن 
 .بسمــــــة صادقـــــــة

 غربي عبدالرحمان                                  
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 ملخص الدراسة
 

 

  ."سنة) 14- 13(السباحین الناشئین عالقة سمة قلق المنافسة بمردود" :عنوان الدراسة* 

العالقة الموجودة بین سمة قلق المنافسة ومردود السباحین الناشئین و كدا  إبراز هي الدراسةهذه أهداف من 
إبراز دور التحضیر النفسي في التقلیل من سمة القلق كما نرید إبراز دور كفاءة المدرب في عملیة التقلیل من القلق 

الرفع و  من خالل هذه الدراسةالقیمة الحقیقیة له  أهمیة إدراك، لیتمكن المدربون من و جعله سمة إیجابیة كما تهدف 
براز تأثیر قلق المنافسة على المردود الریاضي لدى الریاضي النفسي و من مكانة الجانب  ٕ   ا

  ؟سنة) 14-13(الناشئین مردود  السباحینجد عالقة بین سمة قلق المنافسة و تو هل  :اشكالیة الدراسة هي

 .سنة) 14- 13(السباحین الناشئین  ومردودتوجد عالقة بین سمة قلق المنافسة  :الفرضیة العامة هي

ومن خاللها تم اختیار عینة لمبي بالبویرة و كانت على مستوى الرابطة والمسبح النصف اال ةالستطالعیاالدراسة 
 نوع حسب مقصودة بطریقة األصلي المجتمع من األولى العینة اختیار فكانالبحث والمتمثلة في عینة االستبیان 

 على ینشطون نهائیة كمرحلة وهذامدرب ومدربة  12والمتكونة من  كل مدربي الناشئین ضمت والتي الدراسة
   .بالبویرة المسبح النصف االولمبي مستوى

، بمسبح 2015أواخر شهر ماي  إلى غایة 2015 فیفري شهر في الفترة الممتدة مابین :تمت الدراسة المیدانیةو 
  .البویرة والرابطة الوالئیة للسباحة

  .ستبیان اال ومن أدواته دراستناالمنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبیعة  على اعتمدنا

  مردود السباحین الناشئین اك عالقة ارتباطیة بین سمة قلق المنافسة و أن هن :استنتجنا الدراسة ومن خالل

غیر كاف  نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها بأن للتحضیر النفسي دور في التقلیل من سمة القلق لكنه
  .وحده والبد من تدخل عوامل أخرى تساعد على ذلك

معظم المدربین خالل مدة تكوینهم تم خضوعهم لتكوین مستمر وشامل في مجال علم النفس الریاضي بصفة جیدة 
  .ودقیقة وهذا ما یجعلهم یستطیعون التحكم في الحالة النفسیة للریاضي ولو بنسبة صغیرة وكذا جعل كفاءاتهم جیدة

من بین العوامل التي تساعد المدرب في التعامل الجید مع الریاضي من الناحیة النفسیة واستطاعته التحكم فیها 
  . مستواه التعلیمي و خبرته وتكوینه الجید في المجال النفسي وهذا كله یدل على كفاءته: هي

اختبارات (أن نسبة كبیرة من المدربین یعتمدون في عملیة الكشف عن سمة القلق لدى السباحین على طرق ووسائل 
  . تجعلهم یعرفون نسبة قلق سباحیهم ومحاولة التحكم في هته السمة والتقلیل منها) ومقاییس



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :مقدمة

 حدیثة علمیة أسالیب على مبنیة مخططة تربویة عملیة الریاضات لمختلف الحدیث الریاضي التدریب یعد
 خصائص مع المتناغمة والوسائل األسالیب بأنسب هایقوتطب التدریب طرق أفضل اختیار ورائها من القصد وراقیة

 العالم دول إلیه تسعى ما وهذا ،ةالمختلف األنشطة في متقدمة مراكز إلى بالناشئین للوصول الریاضي النشاط
 تطویر هي النتیجة فإن سلیم بشكل له المخطط التدریب حقیقة یعكس األداء مستوى ارتفاع إن حیث المتقدمة
، cureton, e( .العالمیة المستویات لبلوغ لدیهم المهاري األداء مستوى ورفع تطویر وبالتالي ، للناشئین البدنیة القدرات

1981 ،138( 

 لما خاصةً  السباحة ریاضة وتدریب عامةً  الریاضي التدریب مجالفي  ملحوظاً  تقدماً  األخیرة السنوات تشهدو 
 ةاجتماعیو  ونفسیه بدنیة فوائد من لممارسیها تكسبه وبما المائیة الریاضات أنواع سائر بین ممیزة أنظمة من تحتله
 على مساعدته إلى یهدف السباح وتدریب ةاألولیمبی تاوالدور  العالمیة البطوالتفي  بارزة مكانة من تمثله وما

 مستوى أفضل تحقیق من یمكنه وبما السنیة ومرحلته ناسبتی ما وفق إلیه تسند التي التدریبیة الواجبات مع التكیف
  .هاستعداداتو  تهاقدر  به تسمح بما مسافاتها باختالف السباحات لطرق رقمي

 األنشطة ممارسي لجمیع األساس حجر هي األساسیة وعناصرها البدنیة اللیاقة بأن الخبراء من العدید ویتفق
 .ومتزنة شاملة بصورة األساسیة البدنیة الصفات الریاضي الفرد إكساب على تعمل ألنها لریاضیةا

السباحین  للعالقة بین سمة قلق المنافسة ومردود الحقیقة الصورة إبراز في بحثنا هذا موضوعة أهمی تكمنو 
 الحدیثة التقنیات من واالستفادةیجمع بین هدین المتغیرین   الذياالرتباط السلبي العكسي  إظهاروكدا  ،الناشئین

 األسالیبلى الطرق و ا االعتماد عذوك التي تمكننا من جعل الجانب السلبي لسمة القلق جانب ایجابي والمتطورة
  .للكشف عن سمة القلق لمحاولة التحكم فیها و التقلیل منها العلمیة الحدیثة في مجال علم النفس الریاضي

 هذا وعلى ومضبوطة، واضحة وعلمیة منهجیة أسس على االعتماد یجب ودقیقة علمیة نتائج إلى وللوصول
 التطرق ثم وتحلیلها، تحدید المشكلة من االنطالقة كانت حیث لخطواتا لهذه وفق العمل هذا في التدرج تم األساس

 فكان میدانیا استعمالها یجب التي الطرق والوسائل أهم تحدید وكذا عنه، نظریة خلفیة لتكوین الموضوع حیثیات إلى
على نوادي السباحة الناشطة على مستوى المسبح النصف  طبقت والتي للبحث األساسیة األداة هو االستبیان

 وفي أهمیتها للموضوع حسب نظمت نتائج إلى تم التوصل الخطوات هذه كل إلى التطرق وبعد االولمبي بالبویرة،
 .عامة بصفة العلمي البحث یخدم سیاق
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 :اإلشكالیة .1
إن تطور الریاضة في الوقت الراهن یمثل مجموعة من الممیزات التي تتحكم وتؤثر بصفة خاصة في تنظیم    
البحث على أشكال  إلىالمدربین والالعبین مهام ومتطلبات معقدة والتي ترمي من فرض على كل ت وكذا التدریب
   .لتدریب والتقییم على حد سواء بالنسبة للریاضیین عامة والناشئین بصفة خاصةفي مجال ا جدیدة
بمستوى اإلنجاز الفني والرقمي  االرتقاءوالعنایة بكل العوامل التي تساعد في  االهتمامومن هنا كانت ضرورة  
منها في تهیئة مجاالت  ستفادةاالالتطور العلمي والتكنولوجي الكثیر من الوسائل الجدیدة التي یمكن  أضافحیث 
هدى محمد محمد الخضري  ( .هله لمواجه تحدیات العصرؤ لریاضیین حتى یتم إعداد الفرد بدرجة عالیة من الكفاءة تلالخبرة 
2004 ،07(  

عداد التخطیط واإلتقنیات توصل إلى وضع إستراتیجیة یعتمد اإلعداد الریاضي الصحیح على معارف و 
ویوصل الالعب إلى أعلى المستویات فیعمل  ،الریاضي إلى أبعد الحدود بأسلوب علمي یسهم في تنمیة المستوى

االستغناء عنها في میداننا الریاضي  ومن أهم العلوم التي ال تستطیع ، یمكن أن تسمح به قدراته الفردیة بأقصى ما
والحد من الضغط النفسي أثناء  ،نظرا لما یمده من نظریات تعمل على تهیئة الریاضیین نفسیا) ... علم النفس(

كالخوف والتوتر  نفعاالتاالاته دون أي عائق ویتجنب مختلف یظهر مهار كي یظهر بمستواه المطلوب و  ،المنافسة
  ....والقلق 

ذا ما و  ٕ م فیه لجعله عامال ایجابیا  فإنه یمكن تجنبه والتحك... أدركنا مصدر هذه االنفعاالت كالقلق مثال ا
من اعتبارها ظاهرة سلبیة فعلماء النفس یرون قلق المنافسة سالحا ذو حدین فإما أن یكون محفز لالعب حیث بدل 

ما أن یلعب دور المعر فسه بدنیا ونفسیا للتغلب علیه، و ن ئییه ٕ كل ما بناه  ضر بمستوى األداء لیهدم ذلكقل ویا
  .المدرب والالعب معا

تعتبر كفاءة المدرب من األمور الضروریة التي قد تجعل من التحضیر النفسي یخطو خطاه السلیم كما 
  .وبصفة جیدة

تمیزون عن غیرهم في تعتبر ریاضة السباحة من بین الریاضات التي تتطلب فئة معینة من الناشئین الذین یو     
 نكونسلماویؤكد ذلك  ح،غیرها من الصفات التي یجب أن یتصف بها السباالقدرات و و  االستعدادات

COUNSILMAN  الفرد على ما یمتلكه من هذه  أداءان الجسم البشري یمتلك قدرات معینة ویعتمد مستوى "بذكره
 2014احمد محمد الحسیني شعبان، (  .بالتدریب الجید أصقلتما  إذاالقدرات، والتي تؤثر بدرجة كبیرة في التفوق الریاضي 

10(.  
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كما تعتبر السباحة ریاضة ترفیهیة وتنافسیة وفي نفس الوقت هي ریاضة عالمیة أولمبیة لذلك فهي تجعل 
إلى انتشار سمة مارسیها الضغط في المنافسات مما یؤدي تكسب مطلباتها وهي ریاضة منافسیها یدخلون في مت

لدى السباحین لذلك فإنه توجد عالقة بین سمة قلق المنافسة ومردود السباحین وهذا ما قد تمحور علیه بحثنا  القلق
  .هذا

هل توجد عالقة بین سمة قلق المنافسة ومردود  :على النحو التالي تساؤلنا في هذا البحثو قد جاء 
  .السباحین الناشئین؟

  :األسئلة الفرعیة

 كبیرا في التقلیل من سمة قلق المنافسة؟لتحضیر النفسي دورا ل هل. 
 ا في تحسین المردود هل تعتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي تجعل سمة قلق المنافسة عامال إیجابی

  .؟لدى السباحین
  ؟هل لقلق المنافسة تأثیر على مردود السباحین الناشئین.   
 الفرضیات  -2

  : الفرضیات الجزئیة -2-1

 في التقلیل من سمة قلق المنافسةلتحضیر النفسي دورا كبیرا ل. 
  في تحسین المردود لدى تعتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي تجعل سمة قلق المنافسة عامال إیجابیا

 .السباحین
  لقلق المنافسة تأثیر على مردود السباحین الناشئین.   

   :ة العامةیالفرض -2-2

  .السباحین الناشئین مردودو سمة قلق المنافسة بین  عالقةتوجد 

 أسباب اختیار البحث  -3
 .نقص الدراسات والبحوث التي تناولت مواضیعها مثل هذا الموضوع -
 ر النفسي في المجال الریاضيلتحضیانود من خالل هذا الموضوع إبراز أهمیة  -
  .تكویننا والتي تعتبر مسعى لكل باحثنسعى من خالل اختیارنا لهذا الموضوع تحقیق بعض األهداف في مجال  -
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 .محاولة التعرف على العالقة بین سمة القلق و المردود الریاضي -
   .عدم القدرة على التحكم في سمة القلقمحاولة الوقوف على بعض جوانب القصور في  -
   .حیرة بعض المدربین في أمر القلق و عالقته بالمردود و كیفیة معالجته -
  .ى المستوى العالي في السباحة مقارنة بالدول العربیة واألجنبیةعدم تحقیق إنجازات عل -
  .مكتبتنا ببحوث تخص هذا المجال إثراء -

 : أهمیة البحث -4

لریاضي ذو قیمة عالیة اوفرها في تة للعالقة المتكاملة التي یجب یإن موضوعنا یتمثل في الدراسة التحلیل
 نب البدني الخططياالالزمة لتكوین العب متكامل من حیث الجللمعرفة العلمیة ألن یهتم بكل الصفات والعناصر 

  .یمكنه من تحقیق الفوز....النفسي المهاري 

جاء مركب من  والتساؤلي نزیح الغموض طرح كثیرا في عصرنا الحالي ولكتموضوع یجیب عن إشكالیة الو 
كل منهما معتمد على ما وصلت إلیه آخر البحوث العلمیة فمن الجمیل أن نعرف جانب ) نفسي وریاضي(شقین 

  .) كعلم النفس والریاضة(من جوانب علم ما، ومن األجمل أن ندرك أن المزج بین العلوم 

الذي یبحث في میدان تنظیم  كل ذلك جعل الموضوع یكتسي أهمیة بالغة، فالجانب النفسي یتواله علم النفس
تصف بها اإلنسان كونه عائق حتى یقوم بالعدید من األنشطة أثناء تعامله مع البیئة یالنشاط النفسي والحاالت التي 

  .قواعد سلیمةعد الفرد إعداد صالحا وفقا نظم و یهو میدان هام من میادین التربیة أما الجانب الریاضي ف

  : أهداف البحث -5

تزید في تكوینه العلمي باإلیجاب بل و  هذا البحث یسهر على في كفاءة صاحبه ویعودمما ال شك فیه أن 
  .من توسیع ثقافته في المجال الریاضي فهو یحمل فائدة نظریة وعلمیة یجعل أفاق صاحبه أوسع وأعلى مستوى

سي الریاضي وتغطیة ارتكازها على وأهداف هذا البحث واضحة للعیان، كونه عبارة عن دراسة دقیقة للجانب النف
 حور الموضوع وصلبه ویمكن حصر تلكظاهر القلق وتأثیرها على نسبة الریاضي وتأثیرها على مردوده فهي م

  : األهداف فیما یلي

  ة قلق المنافسة والمردود الریاضيسمالتعرف على العالقة بین. 
 إبراز األهمیة التي یلعبها التحضیر النفسي على المردود. 
 إظهار مدى أهمیة كفاءة المدرب في تطویر الحالة النفسیة للریاضي. 
 سمة قلق المنافسة اإظهار األبعاد النفسیة لهذه الریاضة منه. 
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   :تحدید المفاهیم و المصطلحات -6

   :تعریف القلق -6-1

  ).85 - 84، 2011الخیا، ماجد محمد (یعرفه فروید على أنه استجابة انفعالیة أو خبرة انفعالیة مؤلمة یعربها الفرد

لشر والخطر والحزن مسحوب الشعور بالخوف وتوقع اانفعال مركب من التوتر الداخلي و  :التعریف االجرائي
  .بتیقظ الجهاز العصبي

   :السمةتعریف  -6-2

مثابة الوحدة األساسیة للشخصیة، وتتمیز بالثبات النفسي والدوام عبر مجموعة كبیرة من بتعتبر السمة 
رمزي (المواقف، السمة بصفة عامة یمكن أن تشیر إلى االتجاه الممیز للشخص لكي یسلك سلوك بطریقة معینة 

  .)25، 2008جابر،

  صفة یمكن أن نفرق على أساسها بین شخص وآخر :التعریف االجرائي

   :سمةالقلق تعریف  -6-3

قلق السمة استعداد الفرق إلدراك مواقف معینة كمهدد له، واالستجابة لهذه المواقف " سیلبیرجر" یعرف 
  .)simon, J, martens R , p15(بمستویات مختلفة من حالة القلق

   :قلق المنافسةتعریف  -6-4

أسامة كامل راتب (المواقف بمشاعر الخشیة والتوتراالستجابة لهذه دراك المواقف التنافسیة كتهدید و المیل إل

1997 ،158.(  

  .هو نوع من القلق خاص بالمناقسة الریاضیة و ذلك للخوف من نتائجها: التعریف االجرائي

  :المنافسة الریاضیة تعریف -6-5

موقف أو حدث ریاضي محدد : ن تعریف المنافسة الریاضیة بأنهایرى الدكتور محمد حسن عالوي أنه یمك
براز أقصى ما لدیه من قدرات  ٕ بقوانین ولوائح معترف بها، وفیها یحاول الالعب الریاضي أو الفریق إظهار وا

أو الفوز على المنافس أو الفریق أو  حتحقیق النجا كنتیجة لعملیات التدریب المنظمة لمحاولة تواستعداداومهارات 
  .من الالعب أو الفریقلمحاولة تحقیق األداء الموضوعي 
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والذي أشار فیه إلى أن المنافسة بصفة " مورتین دویتش" هناك العدید من التعاریف من بینها ما قدمه و 
  ).29- 28 ،2002محمد حسن عالوي، (عامة 

هي موقف تتوزع فیه المكافأة بصورة غیر متساویة بین المشتركین أو المنافسین وهذا یعني  :التعریف االجرائي
  مكافأة الفائز تختلف عن مكافأة غیر الفائز أو المهزومأن 

  :تعریف السباحة -6-6

والبحیرات والبحار  واألنهرالمائیة  األحواض(الریاضات التي تمارس في الوسط المائي  أنواعهي احد 
  .)13، 2011 مصطفى حمید الكروي، ماهر احمد عاصي، صالح بضیر سعید،( .أفقيالتي یكون بها وضع الجسم ) والمحیطات

تعتبر من الریاضات المائیة التي یستعمل فیها الریاضي جمیع اعضائه و هي ریاضة تعتمد : التعریف االجرائي
  بصفة كبیرة على االطراف و طریقة التنفس

  تعریف الناشئین -6-7

 تالسنواسنة، وتندرج هذه  )13-5(ما بین  أعمارهمن تتراوح یهم الصغار من الجنسین، البنین والبنات الذ
  )24، 2004یحیى السید اسماعیل الحاوي، ( .سنوات تقریبا )10-8( توسطةمتحت كل مراحل الطفولة ال

 .األولىسنة تقریبا، وبدایة مرحلة المراهقة  )14-11( المتأخرةمرحلة الطفولة هي  :التعریف االجرائي
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  :   تمهید

محــاور أساســیا تــم الــتكلم فیهــا علــى مــا تتمحــور علیــه متغیــرات هــدا  أربعــة إلــىلقــد تــم تقســیم هــدا الفصــل 
 الریاضـــي تعریفـــه، أنواعـــه، أعراضـــه فـــي المجـــال تـــم الـــتكلم علـــى ســـمة القلـــق األولالبحـــث ففـــي المحـــور 

یلســــوف اإلنســــاني فــــالقلق حقیقــــة مــــن حقــــائق الوجــــود اإلنســــاني، بــــل أن الف.. مســــتویاته، مكوناتــــه، أســــبابه
م، یعتبـر بـأن الوجـود ككـل هـو موضـوع قلـق، وأن احتمالیـة الفنـاء Heidegger" 1927هیـدجر "الوجـودي 

   ).05، 1987 .نكاستانیدا، ماك كاندرس وآخرو(میة هي ظاهرة لب القلقدوالدمار والع

فالمنافسـة الریاضـیة تعـد محكـا رئیسـیا  ،نیأثرهـا علـى الریاضـیالمنافسـة و  إلـىوتم التطرق في المحـور الثـاني 
لظـــروف التـــدریب و الجـــو االجتمـــاعي وحصـــائل جهـــود القـــائمین علـــى التـــدریب، و یمكـــن النظـــر للمنافســـة 

موقــف اختبـــاري لكــل مــن الالعــب و الفریــق، كـــذلك المــدرب، حیــث تظهــر فیــه جمیـــع  أنهــاالریاضــیة علــى 
ب المكتســـبة، خـــالل عملیــــات التـــدریب الریاضــــي خبـــرات و مهـــارات و قــــدرات الالعـــب، و الفریـــق و المــــدر 

القواعـــد والقـــوانین المحلیـــة المســـتمرة بهـــدف تحقیـــق التفـــوق علـــى العبـــي الفریـــق المنـــافس فـــي لقـــاء تحكمـــه 
  .)2011،255عامر سعید الخیكاني، (دولیةالاو 

 المتعـددة المائیـة األنشـطة إحـدى السـباحة تعـدالسـباحة حیـث  إلـىالثالـث تطرقنـا  في المحـور أما  
 التـي الشـمولیة المهمـة الریاضـات مـن وتعتبـر المـائي، خـالل الوسـط للتحـرك جسمه الفرد فیها یستخدم التي

 یتقنـون الـذین علـى حكـر أنهـا یعتقـد الكثیـر ولعـل والبـدني والعضـلي الزمنـي النمـو بمراحـل تعلمهـا یتـأثر ال
 )6، 1999اسـامة راتـب، ( ةالكافیـ الشـجاعة الفتقـادهم وأ بـالنفس الثقـة لفقـدان علیهـا اإلقـدام مـن فیتهیبـون فنهـا
 هـذه فـي االكتشـافات تثبـت ملـو  التـاریخ قبـل مـا عصـر منـذ أنواعهـا بمختلـف السـباحة ریاضة مورست حیث

 طفى حمیـد الكـروي، مـاهر اخمـد عاصـيمصـ( .عالجیـةأو  ترفیهیـة أو تنافسـیة كریاضـة تمـارس كانـت أنهـا علـى المرحلـة
  .)14، 2011صالح بشیر سعد، 

الریاضـیة التـي نالـت اهتمـام الـدول المتقدمـة فـي المجـال الریاضـي  األلعـاب أكثروتعد السباحة من  
مشــــاركاتها فــــي الــــدورات االولمبیــــة  أثنــــاءلمــــا لهــــا مــــن دور كبیــــر فــــي زیــــادة رصــــید الــــدول بعــــدد األوســــمة 

    )25، 2014حسن،  وسام صاحب(  .واإلقلیمیةوالبطوالت الدولیة والقاریة 
أما في المحور الثالث فتم التطرق إلى خصائص المرحلة العمریة و ممارسة السباحة وتم التحدث فیھ عن 

 في الناشئین تدریب برامج ممیزاتسنة، ) 14-13( العمریة المرحلة خصائص، الناشئین بفئة التعریف
 .للعمر تبعا الناشئین تدریب بالنادي وكدا خصائص الناشئین فرق تقسیم السباحة، 
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  :مفهــــوم القلق -1

خطر تظهر بأن القلق من أالتي قام بها علماء النفس  واألبحاثالتـجارب بعض الدراســــات و  
العصر التكنولوجي المتقدم بسرعة نحو استكشاف العوالم  إنسانالنفسیة التي یتعرض لها  األمراض

ذا تنوعت تفسیرات الناس لهریف القلق و السماویة ولقد اختلف علماء النفس في تع اإلجرامالفضائیة و 
العلماء والفالسفة  أراءاضطربت ، كما تناقضت و أبحاثهمالمرض النفسي حسب معلوماتهم ودراساتهم و 

 أن فیه مما ال شكلتخلص من المرض النفسي، و ا من شخصالتي تمكن اللمفكرین حول المقومات او 
  .اضطرابات في وظائف الجسملعب دورا فعاال في خلق استجابة و القلق ی

 :تعریـف القلق -2

الضیق یسبب له كثیر من الكدر و  ،اإلنسانالقلق حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یتملك 
 األعصابمتوتر والشخص القلق یتوقع دائما الشر، ویبدو متشائما، و ، والقلق یعني االنزعاج، األلمو 

یفتقد مور، و األیبدو مترددا عاجزا عن البث في فسه، و الشخص القلق یفقد الثقة بن أنكما  ومضطربا،
  .)18 ،2001فاروق السید ، (القدرة على التركیز

الظواهر النفسیة، التي  أهمانه من  أساسعلى  إلیهالذي ینظر لقلق هو احد االنفعاالت الهامة و ا
بصورة سلبیة  أولجهد المزید من ابذل  إلىن هذا التأثیر قد یكون ایجابیا یدفعهم ، وأاألداءتؤثر على 

  .).52 ، 2011،بورنان مصطفى الشریف ( األداءتعوق 

اعتبر الوهن العصبي و  أمراضب القلق عن عمال القلق عند فروید حیث فصل عصاست أثارترجع 
، المشكلة الرئیسیة في العصب األساسیةبیة، و هو في نظره الظاهرة العص األمراضكل  أساسالقلق 

كاستدعاء للعون من اجل  إنتاجها أعیدرد فعل لحالة العجز التام لمواطن الصدمات التي " بأنهیعرفه و 
  .)1989،25، فروید(التخلص من مواقع الخطر

المشاعر النفسیة التي یعاني منها  إحساسالقلق هو واعتبر " مصطفى فهمي" أیضاتطرق 
                         تزعج غیرهتزعجه و  یتصرف فیها بصورة أوالمواقف الحرجة  إلىیدفعه و  اإلنسان

  )167 ، 1976 مي،ھف مصطفى(

في نفس الوقت یتصف الخوف القلق هو تضایق نفسي وبدني، و  أنحسب تعریف القاموس نجد 
  )Raymond thomas, 1991, 25 (.الخوف الشدیدو  األمنبعدم  اإلحساسبسبب 

لشعور بالتوتر ویمثل قوة دافعیة، قد لم داخلي بسبب اأهو ": عبد الرحمان العویسي"وحسب تعریف 
عبد الرحمان  (.یتوقف ذلك على درجة توقع الفرد لوقوع الشر على مدى  حجم التهدیدتكون  بناءة ومدمرة، و 

 )72 ،1998،  العویسي
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 األحیانیكون مصدره في غالب ، و الطمأنینةعدم القلق هو  أن" BAZIN" "بازین" یرى العالم و 
  )rttp// :www.larousse.com (.وترقب الخطرالشك 

یكون مصحوبا والتوتر والشعور بالرهبة و نه حالة مؤلمة من العصبیة أ "سعید جالل"ویعرفه 
ٕ ختلفة و جسمانیة م بإحساسات   )1985،153،سعد جالل عالوي(رتعاشستجابات مثل سرعة اإلا

  :القلق في المجال الریاضي -3

ثر انه من الظواهر النفسیة التي تؤ  أساسعلى  إلیهینظر یعتبر القلق أحد االنفعاالت الهامة، و  
بصورة سلبیة  أویدفعهم لبذل المزید من الجهد، الریاضي، إن هذا التأثیر وقد یكون ایجابیا و  أداءعلى 
درجة من التنشیط حالة انفعالیة  إلىارة في كونه یشمل باإلضافة ثیختلف القلق عن االستو  األداءتعوق 

عال في القلق جاه االنفاتي وصف مركب مكون من شدة السلوك و غیر سارة لذا یستخدم مصطلح القلق ف
  .)70، بكیل حسین ناصر الصوفي(غیر سارة أحاسیسیصف  نهالسلبي أل

 :قلق المنافسة الریاضیة -4

ا في حیاتنا الیو  ً میة لیس بالضرورة أن كل مظاهر القلق هي حاالت سلبیة تؤثر علینا سلبی
ا لألداء ووجوده  والعملیة كما هو شائع ومعروف، ً بل على العكس یمكن أن یكون القلق عامًال میسر

یسر ُ ا، ویسمى في هذه الحالة بالقلق الم ً ا متمیز ً   .ضروري حتى یحقق الالعب إنجاز

  .ویسعى الكثیر من المدربین إلى إثارة الالعبین للوصول بهم إلى مثل هذا النوع من القلق

ا على اإلنجاز  یسمى بالقلق المعوق الذي من القلقوفي الوقت نفسه یوجد نوع ثاني  ً یؤثر سلب
ا إلى محاولة التخلص منها من خالل برامجهم التدریب ً ة یالریاضي، وهى ظاهرة یسعى المدربین دائم

  .)30، 2008رمزي جابر،(والنفسیة

  :سمة قلق المنافسة الریاضیة -5

مواقف  إدراك إلىالریاضي  بالالعمیل  أنهاسمة قلق المنافسة الریاضیة على " مارتنز"یعرف 
 أشارالتوتر كما هذه المواقف بمشاعر توقف الخطر و مهدده له باالستجابة ل أنهاالمنافسة الریاضیة على 

عب الریاضي الذي یتمیز بدرجات مرتفعة من سمة قلق المنافسة الریاضیة الن الانه یمكن التنبؤ بأ إلى
مستویات عالیة من القلق من المواقف بالمقارنة بالالعب  أوبتالي یشعر بدرجات مهدده له و  أنهاعلى 

من قلق سمة المنافسة الریاضیة في ضوء التعریف السابق لسمة قلق  منخفضةالذي یتمیز بدرجة 
یكون مقیاسا متخصصا  أن أساساختبار قلق المنافسة الریاضیة على " مارتنز"المنافسة الریاضیة صمم 
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لهذا االختبار صورة عربیة قام بتعریبها محمد حسن مقاییس العامة للقلق و و كبدیل للفي المحال الریاضي 
  .عالوي

 :تأثیر القلق في المجال الریاضي -6

 هي تعبیر عن جمیع جوانب الشخصیة سلوكیاتهمتهم و بما فیها انفعاال األفرادتعتبر كل انجازات 
 أیضا األخیرةالمهاریة فقط بل تتأثر هذه ة و تمد على تطور القبلیات البدنیفاإلنجازات الریاضیة للفرد ال تع

لذلك ... القلقوالتفكیر واالستعداد النفسي والخوف و  اإلدراكعوامل نفسیة عدیدة مثل الدوافع والرغبات و ب
سعیدا عندما تثمر جهوده بالنتائج، ویكون عكس یین السلوكیات كوجوده فخورا و ظهر لدى بعض الریاضی

  .).71 ،بكیل حسین ناصر الصوفي(اإلخفاقعند  ائسایو  األملذلك خائب 

  :مصادر القلق المرتبطة بالمنافسة الریاضیة -7

یشعرون بدرجات مختلفة من القلق تؤثر عادة على مستوى  أنهمن على ییتفق معظم الریاضی
یخفق في تحقیق  األخرن البعض إلى درجة القلق فینما یستطیع البعض منهم التحكم والسیطرة عوب أدائهم
  .المنافسة أثناءخاصة ومن ثم یتأثر األداء سلبیا و  ذلك

جاءت النتائج ین و لقد اهتم العدید من الباحثین بمعرفة العوامل المسببة للقلق لدى الریاضی
  :تسبب حدوث القلق هي أساسیةمصادر  ثالثهناك  أنموضحة 

  :الخوف من الفشل  7-1

 نالریاضییالذي یجعل  أهمیة األكثرالخوف من الفشل یعتبر السبب  أن إلىتشیر نتائج البحوث 
فقدان بعض  أومن الخسارة في المباراة  یشعرون بالعصبیة والقلق والخوف المباشر یأتي نتیجة الخوف

  .الخ...المنافسة أثناء األداءضعف  أوالمسابقة  أثناءالنقاط 

 :الخوف من عدم الكفایة 7-2

سواء  هاستعداداتن هناك نقصا معینا في أالقلق عندما یدرك الریاضي بیتضح هذا المصدر من 
 أنیتركز هذا النوع من المخاوف على المسابقة، و  أوالذهني في مواجهة المنافس  أومن الجانب البدني 

  .نفسه على عدم رضاه إلىمحدد یؤدي  أخط أوالریاضي یشعر بوجود قصور 
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  :فقدان السیطرة 7-3

 أوالتي تمیز المنافسة  األحداثا یفقد السیطرة على مالقلق لدى الریاضي عندیتوقع زیادة 
هناك عاملین یؤثران  أنتسیر وفقا لسیطرة خارجیة و الواقع  األمور أنالمسابقة التي یشترك فیها و بما 

البیئة  األولیتضمن العامل ن قبل المنافسة و یمن ثم حالة القلق لدى الریاضیفعالیة و في الحالة االن
 ، الحالة المناخیةاألجهزةو  األدواتالمنافسة مثل مكان انعقاد المنافسة،  إجراءالخارجیة المحیطة بظروف 

  .الخ...الجهود و 

االت التي تحدث داخل نفسیة االنفعوالمشاعر و  األفكاربمجموعة  العامل الثاني فیرتبط أما
  . الریاضي
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  :مفهوم المنافسة الریاضیة - 1
الفریق  أو بالالعمهارات شدة عالیة تبرز فیه جمیع خبرات و هي موقف اختباري ذو 

فریق في لقاء تحكمه القوانین  أوبهدف التفوق على منافس  یةالمكتسبة من خالل حیاته التدریب
  .)2004،3، إبراھیمنبیل محمد (الدولیة أوقواعد المحلیة وال

اعي جمموقف نزال فردي و  أنهافي كتابه مبادئ علم النفس على  أمینحمد فوزي أیعرفها و 
عقلیة ضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة و هذا الموقف یتعامل فیه الریامشروط بقواعد تحدد السلوك، و 

 .).2003،211امین فوزي احمد (تمیزها عن قدرات من ینازلهمذه القدرات و جل تأكید امتالكه لهوانفعالیة من أ

  : تعریف المنافسة - 2

         بأنها وضعیة جوائزها تكاملیة" MORTON DEUTCH"" مورطون دوتش"یعرف          
أحدهم إلى  بشكل سلبي، حیث یؤدي تحقیق أهدافالمشاركین مترابطة  أهداف موزعة بین المشاركین إن
، R.S weinber D.Goold  ،1997( خرخسارة الفریق اآلخر، كما یؤدي فوز فریق إلى عدم تحقیق أهداف اآل

p116.117(.  
                                              

  .)Georges petite.-, 1990.- 47( منافسینوهي أیضا فعالیة ریاضیة تقابل عدة فرق أو 

التفوق الذي  أوللریاضة یعرفها على أنها نوع من البحث عن المساواة " روبرت"أما في قاموس     
  ).سباق، مصارعة، أو مقابلة(محاولة الفوز في مقابلة ریاضیة  إلىیدفع 

 ماوصول إلى الهدف المنشود أونتیجة أن المنافسة هي صراع بین أشخاص لل" الدرمان"ویرى        
)Alderman,1990, 15(.  

في الریاضة المنافسة هي التي تُظهر األفضل ومحتمل أنها تكونت وتطورت داخل : أنه" بوي"ویضیف 
  ) larousse, 1970, 251( الریاضة

  :أنواع المنافسات الریاضیة  - 3

  ).الرسمیة(هناك أنواع مختلفة للمنافسة الریاضیة فهناك التمهیدیة والمنافسات الرئیسیة      

  :المنافسة التمهیدیة- 3-1

ب لتعوید الریاضي على الشكل         ّ ویعتبر هذا النوع من المنافسات نوعا تجریبیا یستخدمه المدر
  .المبدئي للمنافسات، ویعتبر وسیلة من وسائل اإلعداد المتكامل
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  :ختباریةاإلالمنافسة  - 3-2

مستوى إعداد الریاضي ودراسة تأثیر مراحل التدریب  اختبارلغرض  ختباریةاإلوتستخدم المنافسة         
وبناءا  ودراسة تركیب النشاط التنافسي، المختلفة على الحالة التدریبیة، والتعرف على نقاط الضعف والقوة،

  .على تحلیل نتائج هذه المنافسة یتم التخطیط للبرنامج التدریبي للمرحلة المقبلة

  :االنتقاءمنافسات  - 3-3

  الریاضیین وتشكیل الفریق في المنافسات الرسمیة انتقاءبناءا على هذه المنافسة یتم       

 :المنافسة الرئیسیة 3-4

كمنافسة البطوالت (ج ما یمكن من نتائ أحسنهي تلك المنافسات الهامة التي یتحكم فیها تسجیل 
  ).الخ...الدورات االولمبیة أوبطوالت الجمهوریة، المختلفة، و 

  :المنافسة الریاضیة التجریبیة -3-5 

 ةیكون لكل منافسة تجریبی أنالمنظم المتقن للمنافسات الهامة و یجب مراعاة  اإلعداد إلىتهدف 
هدف واضح ممیز تعمل على تحقیقه لتخطیط محتویات عملیات التدریب الریاضیة في الفترة التي تجرى 

  ).25-1997،26، الفتاحأبو العالء أحمد عبد ( .ةفیها المنافسات التجریبی

  :في انفعاالت المنافسة الریاضیة المؤثرةالمتغیرات   - 4

من الخصائص السیكولوجیة للمنافسة الریاضیة أنها ترتبط بمجموعة من االنفعاالت السلبیة مثل 
الخوف والقلق مما یتعرض لها الالعب قبل المنافسة وفي بدایتها وفي أثنائها وقد تمتد حتى بعد االنتهاء 

  .المنافسة من

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

  :يما یلالمتغیرات 
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  :الضبط االنفعالي  -1- 4

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

  .األمثل له عندما یتعرض للمواقف التنافسیة

  :المنافسات السابقة -2- 4

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

   .المناسبة

  :الریاضیة االستعداد للمنافسة -3- 4

طیة یخطتفسة من النواحي البدنیة والمهاریة والإحساس الالعب بأنه قد أعد إعدادا جیدا للمنا
  .یحمیه من الخوف والقلق الزائد من المنافسة، ومن ثم ال یتعرض لمستوى غیر مناسب من التوتر النفسي

  :الریاضیة مستوى المنافسة -4- 4

كلما ارتفع مستوى المنافس أو أدرك الالعب أن قدرات المنافس تفوق قدراته الشخصیة، أدى ذلك 
  . )216-215، أحمد أمین فوزي(بالالعب إلى ارتفاع مستوى قدرته

 

  :الریاضیة غموض المنافسة -5- 4

  .تؤدي عدم معرفة الالعب بمستوى منافسه إلى مزید من العبء النفسي األمر الذي یزید من تأثره

  :الریاضیة نظام المنافسة -6- 4

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

  .من مرتین أو بطریقة الدوري من دور واحد أو من دورین بطریقة خروج المغلوب
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  :الریاضیة ترتیب المنافسة -7- 4

افسة حسب أهمیتها، فاالنفعاالت المرتبطة بمنافسات الـدور تختلف حدة االنفعاالت المرتبطة بالمن
  . األول، تختلف عن حدة االنفعاالت المرتبطة بمنافسات الدور قبل النهائي وكذلك منافسة الدور النهائي

  :الریاضیة أهمیة المنافسة -8- 4

المرتبطة بالمنافسة تختلف أیضا حدة االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة حسب أهمیتها، فاالنفعاالت 
الودیة تقل حدتها عن المنافسة الرسمیة، وكذلك االنفعاالت المرتبطة بالمنافسة المحلیة تقل حدتها عن 

  .المنافسة الدولیة وهكذا

  :الریاضیة موقع المنافسة -9- 4

تختلف حدة االنفعاالت وبالتالي مستوى التوتر النفسي لالعب تبعا لموقع المنافسة ومكانها، 
فالمنافسة التي تقام بنفس موقع التدریب تختلف عن المنافسة التي تقام بموقع آخر، وكذلك المنافسة التي 
تقام في ملعب الخصم تختلف عن المنافسة التي تقام على ملعب الفریق أو ملعب محاید، والمنافسة التي 

أخرى هي دولة الفریق أو الالعب تقام في دولة الفریق أو الالعب تختلف عن المنافسة التي تقام في دولة 
  .)217، أحمد أمین فوزي( .المنافس

 :الریاضیة اختالف أدوات المنافسة -10- 4

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

  .العشب االصطناعي، ونفس الحال بالنسبة لنوعیة األدوات وجودتها خصوصا في الجمباز

 : الریاضیة اختالف مناخ المنافسة -11- 4

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

   نافسة أو قبلها عن المناخ الذي تعود علیهیصیب أي العب عند تقلب المناخ في وقت الم
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  :جمهور المشاهدین -12- 4

المشاهدین للفریق وأسلوب تشجیعهم تأثیرا بالغا على الالعبین، إذا تختلف انفعاالت الالعب  یؤثر
وحدتها تبعا لهذه المتغیرات، فالالعب الذي یشاهده عشرات أو مئات من المشاهدین یختلف عن ذلك 

اآلالف والالعب الذي ینافس وسط مشجعیه یختلف عن ذلك الذي ینافس أمام مشجعي الذي یشاهده 
الخصم، وكذلك تختلف انفعاالت الالعب الذي ینافس أمام جمهور متعصب له أو ضده وأمام جمهور 

  .)217/218  ،أحمد أمین فوزي( یتمیز باألسلوب الریاضي في التشجیع أو بأسلوب غیر مقبول ریاضیا
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 :تعریف السباحة -1

 الوسط خالل للتحرك جسمه الفرد فیها یستخدم التي المتعددة المائیة األنشطة إحدى هي السباحة
 فیه التحرك اعتاد الذي الوسط عن كلیا یختلف وسطا بصفته علیه ما نوعا غریبا یعد الذي المائي

 الماء ضغط تأثیرات إلى باإلضافة األرض في عنه كلیا مختلف الماء في یتخذه الذي فالوضع) األرض(
 التأثیرات إلى باإلضافة الداخلیة األجهزة في فسیولوجیة تغیرات فیه تحدث قد والتي السباح جسم على

 .)11 ،2000قاسم حسن حسین، ( االنفعاالت من لكثیر وتعرضه الغریب الوسط هذا في النفسیة
  

 :فوائد السباحة -2

اتفق كثیرون أن ریاضة السباحة هي ریاضة الریاضات فهي تعمل على تشغیل جمیع المجموعات 
الجسم التي نحن في أمس الحاجة إلى تحریكها بعد أن أصبحت اآللة  تسیطر على العضلیة  العاملة في 

اإلنسان وحركاته و حتى  تفكیره في أحیان كثیرة، لذا هو في حاجة ماسة إلى خلق لحظات یبتعد فیها 
عما یشغله ویحرك جسمه وعقله بعیدا عن مشاغله وهمومه في هذا العصر الذي خلق الكثیر من 

راض القلب والمفاصل والمتاعب النفسیة هي نماذج من تراكمات هذا الزمن فحبذا لو األمراض، فأم
استطعنا التغلب على هؤالء األعداء باالتجاه إلى ریاضة جمیلة  هادفة ومفیدة لها تأثیرات  كبیرة  على 

فس سالمة وصحة اإلنسان و تنمیة عضالته وتناسق جسمه ومرونة مفاصله، فالسباحة تنظم عملیة التن
وتنشط الجهاز الدوري وتساعد على الهضم وتشرك عضالت الجسم كافة وخاصة عضالت العمود الفقري 

، ومن هنا "الكساح"وكثیرا ما تزیل التشوهات في الجسم خصوصا انحناء الظهر وتقوس عظمة الساق
فوائدها عدت الریاضة الكاملة التي ال تعادلها أخرى لنمو التكوین الجسمي المثالي ویمكن إدراج 

  :)37، 1990، أسامة كامل راتب(كاألتي

  : الفوائد الجسمیة 2-1

للسباحة دورها في التكوین الجسمي العام من خالل تأثیر التمارین المائیة التي تكسب الفرد نموا 
  .متزنا فیه تناسق ورشاقة

الفرد وللسباحة تأثیر كبیر على نمو العضالت ومرونة العمود الفقري باإلضافة إلى زیادة تحمل 
ورشاقة  حركاته، فهي تعلم الفرد التحكم في عضالته وأطرافه ونظرا ألنها تعمل بصورة منتظمة بشدة 

رتخاء مستمرین ٕ   .وا
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  : الفوائد الفسیولوجیة 2-2

تؤثر السباحة  تأثیرا كبیرا على أجهزة  وأعضاء الجسم فهي تعمل على توسیع وتقویة عضالت 
كمیة  من الهواء للقیام بعملیة  الزفیر مما یؤدي إلى زیادة مرونة  الصدر، ثم اتساع الرئتین الستعاب اكبر

  .الرئتین ثم إلى السعة  الحیویة النقباض وانبساط العضالت الصدریة أثناء التنفس المنتظم

كما أن للسباحة تأثیرا كبیرا على زیادة  قدرة الجهاز الدوري وزیادة حجم عضلة القلب باإلضافة 
،  2000قاسم حسن حسین، (األعضاء الداخلیة  للبطن مما یؤدي إلى تسهیل عملیة الهضمإلى تأثیراتها على 

24 -25.(  .  

  :الفوائد الترویحیة واإلجتماعیة 2-3

لریاضة السباحة دور مهم في تعمیق الناحیة االجتماعیة، فهي تعمل على إیجاد عالقات جیدة 
روح األلفة  تقویةمع السباحین اآلخرین وبقیة أفراد األسرة عند االشتراك بنشاط جمیل مما یعمل على 
لضرورة مما یوجد والتعاون بینهم كما یظهر ذلك عندما یحاول الفرد إنقاذ اآلخرین أو یساعدهم في حالة ا

  .عالقات اجتماعیة جیدة  فضال عما تبثه السباحة من سرور ومرح یظهر واضحا على وجوه السباحین

وتتجلى الفوائد الترویحیة للسباحة عند ممارستها بغرض اللعب والترفیه والتسلیة والتمتع بقضاء 
وقت الفراغ للفرد عن طریق وقت الفراغ في نشاط بدني مفید ومحبب للنفس، فهي تساهم في حل مشكلة 

   .)12 ،1997، وفیقة  مصطفى سالم(ممارسة نشاط بدني یعود بالصحة والحیویة والنشاط على ممارسیه

  : الفوائد الصحیة 2-4

تعمل ریاضة  السباحة على إزالة التعب العضلي إذ ینصح في حاالت كثیرة  ممارسة السباحة 
باإلضافة إلى كونها تدفع الفرد إلى النظام والتعود على العادات إلزالة التوتر وكراحة ایجابیة لالعبین  

الصحیة الجیدة مثل االستحمام قبل النزول إلى حوض السباحة واالعتناء بنظافة األنف والعین واألذن 
 .وسائر أعضاء الجسم ناهیك عن أهمیة الهواء الطلق والشمس مما یحسن الصحة العامة للفرد

  :لیةالفوائد النفسیة والعق 2-5

ساب الفرد الصحة العقلیة إذ أنها تعمل على  تنمیة الجهاز العصبي من إكتعمل السباحة على 
خالل أداء مهارات توافقیة وتحت قوانین ثابتة باإلضافة إلى ما لها من تأثیر على الناحیة النفسیة  فهي 

تماسك الجماعة وتنمي القدرة تزیل التوترات العصبیة وتنمي الشجاعة واإلقدام وتبعد الخوف وتزید من 
على القیادة  باإلضافة  إلى  الشعور بالثقة  بالنفس والقدرة  على مساعدة  اآلخرین والتكیف مع 

  .)15 ،1999وجدي مصطفى الفاتح، طارق صالح فضلي، (البیئة
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  :الفوائد العالجیة 2-6

منه على أن یكون  ة في الجسم أو في جزءهتعد السباحة من الطرق العالجیة المهمة لمن لهم عا
  .ذلك تحت إشراف أخصائیین في العالج الطبیعي وأحیانا في أحواض خاصة

أما المكفوفون والمصابون بالشلل وضعاف السمع فیمكن مساعدتهم بوضع مناهج خاصة لهم 
 ).26 ،2000اسم حسن حسین، افتخار أحمد، ق(المساعدات  العالجیة والنفسیة الالزمةوتقدیم 

  : التحلیل الفني لطرق السباحة -3
 : سباحة الزحف 3-1

لى أسفل      ٕ یكون وضع الجسم مائال إلى أسفل بدرجة تسمح  للرجلین  بأداء حركتها إلى أعلى وا
داخل الماء، وتختلف درجة المیل بین السباحین، فإما أن یكون وضع الجسم عالیا على سطح الماء أو 

ذلك وزن العظام وسرعة السباح، ویرجع اختالف وضع یكون غاطسا تحت سطح الماء، و یؤثر في 
  .).263 ،1997وفیقة مصطفى سالم، (الجسم في الماء إلى ثقل عظام السباح أو خفتها

 التنفس: 

تنفس على الجهتین أثناء التدریب وهذا یساعد على توازن دوران الجسم الیفضل تعوید السباح     
مسافة السباق باستخدام التنفس كل ثالثة ضربات بالذراع حیث على الجانبین، وال یفضل أن یقطع السباح 

یؤدي ذلك إلى نقص األوكسجین خاصة في بدایة السباق، لذلك یفضل أن یكون التنفس كل ثالث 
  .).12 ،1994أبو العال أحمد عبد الفتاح ، (ضربات أثناء التدریب ولكن  خالل السباق یكون منتظما

  :سباحة  الصدر -3-2

فقیا مائال إلى أسفل، وكلما كان وضع الجسم أفقیا كلما قلت المقاومة، وتختلف یكون الجسم أ    
درجة المیل في سباحة الصدر عنها في سباحة الزحف على البطن والظهر، فتكون اكبر وذلك حتى 

  .).273 ،1997، وفیقة مصطفى سالم(یتمكن السباح من أداء ضربات الرجلین بفعالیة داخل الماء

سباحة  الصدر أبطأ طرق السباحة من حیث ترتیب السرعة، غیر أنها تطورت خالل كما تعتبر     
 :الفترة األخیرة ، ویمكن  تمییز أسلوبین لهذه الطریقة  كما یلي
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 سباحة الصدر السطحیة : 

یكون وضع المقعدة على مقربة من سطح الماء وتكون الكتفان تحت الماء خالل الشدة ویتم     
  .لطریقة حالیااالتنفس برفع وخفض الرأس بحث ال یتغیر وضع الجذع والرجلین، وقد اختلفت هذه 

 سباحة الصدر الدلفینیة : 

نظرا ألنها )  ةیالطریقة الطبیع(أیضا  علیها وتعتبر هذه الطریقة حالیا هي الطریقة الشائعة ویطلق    
ح بها أي طفل مبتدئ بمجرد تعلیمه السباحة، و تؤدي بخروج الوجه من بسیتعتبر الطریقة  التلقائیة التي 

خالل  قالماء بواسطة رفع الكتفین ألعلى ولألمام عند ضم الذراعین  للداخل أسفل الصدر ثم یؤدي الشهی
 1994، بو العال أحمد عبد الفتاح(رد الذراعین أمامااخل وتعود الرأس للماء مع ین للدالجزء األخیر لضم الذراع

16(. 

 التنفس : 

یتم  الشهیق أثناء الدفع بالذراعین بأخذ اكبر كمیة  هواء من الفم، بحیث تكون الذقن  مالمسة     
  .وبقوةلسطح الماء، ویتم الزفیر أثناء مرحلة الشد بالذراعین، ویجب طرد الزفیر ببطء 

ویتم أخذ التنفس مرة كل ضربة للذراعین، ویستخدم بعض السباحین األولمبیین التنفس كل     
ضربتین للذراعین، وال شك أن أداء التنفس كل ضربتین أفضل ولكنه أصعب، و یحتاج إلى سباح مدرب 

  ).274 ،1997وفیقة مصطفى سالم، (جیدا وذو خبرة

  :سباحة الفراشة -3-3

سباحة الزحف بشكل كبیر، وفي سباحة  يفي سباحة الفراشة بوضع الجسم فیتشابه وضع الجسم     
لى دي رأسیة إلى أعلى و الفراشة تكون هناك حركة من الجذع والحوض عند أداء ضربات الرجلین فهي تؤ  ٕ ا

لى أسفل في الماء ٕ  1997وفیقة مصطفى سالم، (أسفل و كذلك حركة الرأس فهي تتحرك إلى أعلى خارج الماء وا
274(.  

 التنفس : 

یجب أن تخرج الرأس من الماء بعد اكتمال الشد بالذراعین للداخل، ویتم التنفس خالل حركة دفع     
الیدین الماء ألعلى بدایة حركة رجوع الذراعین في النصف األول للحركة الرجوعیة ویجب عودة الرأس 

  .)220 ،1998أسامة كامل راتب، علي محمد زكي، (للماء قبل لحظة الدخول بالیدین
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ینصح دائما بأن یتم التنفس بمعدل مرة كل دورتین بالذراعین لتقلیل المقاومة الناتجة عن خروج     
متر  100الرأس للتنفس مع كل دورة بالذراعین، وقد یكون من السهل أن یتم التنفس كل دورتین لسباق 

لى األكسجین لذلك یمكن متر یصعب كتم التنفس كثیرا لزیادة حاجة العضالت إ 200غیر أنه في سباق 
أداء تمرین ذراعین مع التنفس في كل مرة ثم مرة بدون تنفس أو ثالث دورات بالذراعین مع التنفس ثم مرة 

  .)23، 1994، أبو العال أحمد عبد الفتاح(بدون تنفس

   :سباحة الظهر 3-4

الجسم في یكون وضع الجسم في سباحة الظهر أفقیا مائال بدرجة قلیلة ألسفل، ویختلف وضع     
سباحة الظهر عنه في سباحة الزحف، فیكون وضع الجسم أعمق حیث تكون المقعدة والرجلین داخل 

  .)269 ،1997 ،وفیقة مصطفى سالم(الماء، ویكون الرأس في الماء حتى األذنین والوجه فقط خارج الماء

 التنفس:  

مع حركة إحدى الذراعین ویتم أخذ الشهیق مع بدایة  )و الزفیر الشهیق(یفصل تنظیم التنفس    
خروج إحدى الذراعین  خارج الماء حتى دخول الذراع الماء وبدایة مسك الكف للماء، ویتم الزفیر مع 
بدایة الحركة شد الماء حتى نهایة الدفع وبدایة خروج الذراع خارج الماء، نتبع تنظیم الشهیق والزفیر مع 

         یراعى أثناء التنفس أخذ الشهیق من الفم و إخراج الزفیر من الفم واألنف معا حركة الذراع األیسر،
 .).110 ،1995، علي البیك، عصام حلم(
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 :الناشئین بفئة التعریف -1

 سنة) 12- 6(بین  ما أعمارهم یتراوح الذین والبنات البنین الجنسین، من الصغار هم الناشئین
 الطفولة سنوات تقریبا، ومرحلة) 10- 8(المتوسطة من الطفولة مراحل من كل تحت السنوات هذه وتندرج

 1997 ،عمر ابو المجد، جمال اسماعیل النمكي( .سنة 14بدایة  األولى المراهقة سنة تقریبا، مرحلة 12-11المتأخرة 

29(.  

 :سنة) 14-13( العمریة المرحلة خصائص -2

 هذه تمیز عامة لممیزات نتطرق مدققة بصفة المرحلة هذه وخصائص لممیزات التطرق قبل
  :تتمیز ب زهران سالم عبد حامد الدكتور فحسب المراحل، باقي عن المرحلة

 الالحقة والمرحلة السابقة المرحلة في لسرعته بالنسبة النمو معدل بطء.  
 واضح بشكل التمایز زیادة. 
 واالستعداد االتجاهات وتكوین والقیم الخلقیة المعاییر وتعلم الحیاة، لشؤون الالزمة المهارات تعلم 

 .االنفعاالت وضبط المسؤولیة لتحمل
 264 ،1995حامد عبد السالم زهران، ( .االجتماعي التطبع لعملیة المراحل انسب المرحلة هذه اعتبار( 
 ب تتمیز المرحلة هذه فإن "الدسوقي كمال "الدكتور وحسب: 
 الجنس نفس من األطفال اصطحاب لذة. 
 الجنسیة المسائل استطالع حب. 
 خاصة الذكور من العدوان وروح كالشقاوة العدائیة الدوافع من فیض. 
 المنزل خارج المیول اتجاه. 
 61، 1970كمال دسوقي، ( بالجماعة االندماج( 

 اإلنسان على بجی التي المراحل أهم من تعتبر الطفولة مرحلة أن اوسترایث یرى بول أما
 وخاصة الفروع، مختلف في وهذا للمستقبل، قویة قاعدة یبني أن یستطیع حتى واستثمارها استغاللها
 مرحلة في األساسیة المرحلة هذه اعتبرت الموضوع هذا حول انصبت التي البحوث جل أن حیث السباحة
 انضمام یتم مرحلة أكبر تعتبر كما الریاضة، للممارسة الناشئین النتقاء المناسب السن فهو االنتقاء،

 الدیسالف"و "هورسكي الدیسالف":من كل یقول حیث المختلفة، الریاضیة األنشطة إلى فیها األوالد
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 التمرینات خالل من والصعبة السهلة الحركات وتعلم التوافق تطویر تتطلب المرحلة هذه إن" :"كساني
  (ladislav horsky ladislav kacaniK,. 35 ) "المطبقة

 زمني عمر أفضل هو العمر هذا فإن الحركي التطور نظر وجهة من انطالقا ":"مانیل كورت" یقول كما
  )104، 1980كورت مانیل، ( "المتنوعة الحركیة القابلیة لتطویر استثماره یجب

 مرحلة أفضل ":بأنها توصف المرحلة هذه "فهیم رمزي"و "نیلي سعد"و "محمود ناهد" من كال ویؤكد
 )104 ،1989ناهد محمود، سعد نیلي، رمزي فهیم، ( "للتعلم

 أعمال في نشاطهم شحنات تفریغ إلى یمیلون األطفال إن " :"جالل سعد" یقول :الجسمي النمو -2-1
 )217، 1989سعد جالل، ( "موجهة هادئة

 یتم الصغیرة العضالت نمو نالحظ كما والوزن، للنمو بالنسبة النمو في بضعف المرحلة هذه وتتمیز
 "كبیرة بدرجة الصغیرة العضالت تنمو ":عالوي حسن محمد الكبیرة، بالعضالت بالمقارنة كبیرة بسرعة

  )134، 1998عالوي،  محمد حسن(

 النشء أن نجد حیث ما، ریاضي نشاط ضمن الناشئین انتقاء عملیة في قاعدة الجسماني النمو ویعتبر
 انتقال حسن خالل من یتضح ما وهذا فیها التحكم وقدرة لحركاته الهادف التوجیه من كبیرة بدرجة یتمكن
  )96، 1980عبد اهللا الصوفي، ( .القدمین إلى الذراعین إلى الجذع من الحركة

 للطفل العصبي الجهاز نضج ویؤدي السابقة، بالمرحلة بالمقارنة بالبطء المرحلة هذه في النمو یتمیز كما
 ویتتابع قبل ذي من أقوى العظام وتكون العضلي، النمو تزاید یالحظ أنه إال الدقیقة، األعضاء نضج إلى

 السنة، في ℅ 10 زیادة الوزن ویشهد السنة، في 5℅زیادة نسبة الطول یشهد كما الدائمة، األسنان ظهور
حامد عبد السالم ( .االجتماعي والنشاط الجماعة لعضویة ضروریا أساسا وتعتبر الجسمیة المهارات وتزداد

   )265، 1995زهران، 

 وظائف في وخاصة اطراد، في المرحلة هذه في الفسیولوجي النمو یستمر :الفسیولوجي النمو 2--2
 معدل یكون بینما المراهقة، سن بلوغ حتى التزاید في الدم ضغط ویستمر الغدد، وجهاز العصبي الجهاز
 ولكن العصبیة، األلیاف بین الوصالت وتزداد العصبي الجهاز وظائف تعقد ویزداد تناقص، في النبض
 عند النهائي وزنه من ℅ 95 إلى المخ وزن یصل 10 سن وفي قبل، ذي عن تتناقص نموها سرعة
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 حین التناسلیة بالوظیفة للقیام استعدادا التناسلیة الغدد وخاصة الغدد وظائف في التغیر ویبدأ الراشد،
 .المراهقة مرحلة بدایة مع تنضج

 والتناسلیة عامة بصفة الغدد في ظاهر بتغییر المرحلة تلك في الجسم یتمیز كما ":بسطویسي ویضیف
 بعد وزیادته الراحة عند النبض معدل في نسبي هبوط استمرار إلى باإلضافة هذا للجنسین، خاصة بصفة

  )164، 1996بسیوطي احمد، ( .المرحلة تلك في الدم ضغط یزداد كما ى،قصاأل المجهود

  : الحركي النمو -2-3

 ومن ":عالوي حسن محمد یقول حیث حركاته، في التحكم على الطفل بقدرة المرحلة هذه تتمیز
 الموائمة على والقدرة الجدیدة الحركات وتعلمه االستیعاب سرعة المرحلة هذه في الطفل به یتمیز ما أهم

 )135، 1998محمد حسن عالوي، ( "الظروف لمختلف الحركیة

 والطاقة، القوة في واضحة زیادة فیها وتشاهد الواضح، الحركي النشاط مرحلة المرحلة هذه وتعتبر
 على القدرة یكتسبون األطفال من الكثیر أن یعني وهذا وهلة أول من الطفل تعلم ظاهرة نصادف ما وكثیرا
محمد الطاهر الطیب، رشدي ( .والممارسة والتدریب التعلم عملیة في طویل وقت إنفاق دون الحركیة المهارات أداء

 )08، 1982عبده حنین، محمود عبده عبد الحلیم، 

  :الحسي النمو -2-4

 إذ الزمن إدراك وخاصة الحسي اإلدراك یتطور حیث المرحلة، هذه في یكتمل الحواس نمو یكاد 
 إدراك أن ویالحظ التاریخیة، لألحداث الزمني والتتابع الزمنیة المدلوالت إدراك المرحلة هذه في یتحسن
 وتزداد والشیخوخة، الرشد وعن المراهقة عن عامة بصفة الطفولة في یختلف فتراته بمدى والشعور الزمن

 األشیاء ممارسة الطفل ویستطیع البصر طول ویزول بدقة، الموسیقیة األنغام الطفل ویمیز السمع دقة
 وهذا عشر، الثانیة السن حتى باطراد العضلیة الحاسة وتتحسن أطول، ولمدة أكثر بدقة بصره من القریبة
  .الیدویة المهارة عوامل من هام عامل

ال فیه ینمو الذي اإلطار في للطفل الحسي النمو نرعى أن علینا لزم لهذا" :السید البهي فؤاد یقول ٕ  وا
 د البهي السیدفؤا( .ودعائمه مقوماته مع یتفق ال عوجام مسلكا به نسلك ال حتى غیره آخر إطار علیه نعرض

85( 
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   :العقلي النمو -2-5

 االهتمام ذلك ویدعم الدراسي، التحصیل في خاصة بصفة المرحلة هذه في العقلي النمو یظهر
 وفي عشر الثانیة السن حتى الذكاء نمو یطرد حیث للطفل، العلمي والمستقبل والتحصیل بالمدرسة
 التمایز في الخاصة القدرات وتبدأ ذكائه، إمكانیات نصف حوالي إلى الطفل یصل المرحلة هذه منتصف

میشیل (  .والعاشرة التاسعة في الذكاء في اإلناث عن الذكور یمتاز كما العامة العقلیة والقدرة الذكاء عن

  )42 ،1984دبابنة، نبیل محفوظ، 

  :االنفعالي النمو -2-6

 مرحلة تعتبر وهذه كبر، قد بأنه والشعور الطفولة من التخلص المرحلة هذه في الطفل یحاول
 حیث الهادئة، الطفولة اسم المرحلة هذه على الباحثین بعض یطلق ولذلك االنفعالي، والثبات االستقرار

  .االنفعاالت إفالت وعدم النفس على السیطرة ومحاولة االنفعاالت ضبط یالحظ

   :االجتماعي النمو -2-7

 والقیم المعاییر عن المزید الطفل فیعرف المرحلة هذه في االجتماعیة التنشئة عملیة تطرد
 ویزداد للسلوك، األخالقي بالتقییم ویهتم والصواب، الخطأ ومعاني والضمیر الدیمقراطیة، واالتجاهات

 إلى والمیل للجماعة االنضمام إلى كبیر ومیل رغبة الطفل عند وتظهر الكبار، بجماعات الطفل احتكاك
 القوانین، هذه إلى خاضع یكون المرحلة هذه في وهو لوحدهم، عندهم تكون قواعدها جماعة تكوین

 جماعة في بعضویته الطفل ویفتخر الطفل، وقت معظم االجتماعي والنشاط الجماعي العمل ویستغرق
حامد عبد السالم ( .قائدها ویطیع معابرها یسایر نجده وقبولها الجماعة رضا على الطفل یحصل ولكي الرفاق،

 )275، 1995زهران، 

 ملموسة بدرجة واالجتماعیة الحركیة والقدرات المیول مجال یتسع أنه ":عالوي حسن محمد ویضیف
  )137، 1998محمد حسن عالوي، ( "ما عمل في لنجاحهم أو مهارة اكتسابهم عند ویرتاحون
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  :الدیني النمو -2-8

       البساطة نحو الدیني الشعور یتجه العقلي، مستواه ارتفاع ومع العمر في الطفل تقدم مع 
 التي االجتماعیة بالبیئة الطفل یتأثر حیث والعقل، المنطق من ویقترب االنفعاالت، عن ویبعد والوحدة،

 وأداء الدیني السلوك ویأخذ بذلك، وتطبع علیه تربع ما على نشأ متدینة بیئة كانت فإن فیها، یتربى
 لقوله مصداقا هذا االجتماعي، التوافق وسائل من وسیلة بذلك الدین ویصبح اجتماعیا، شكال الفرائض

 . "ینصرانه أو یمجسانه أو یهودانه فأبواه الفطرة على یولد مولود كل":والسالم الصالة علیه

  :األخالقي النمو -2-9

 السائدة األخالقیة االتجاهات ضوء في عادة للطفل األخالقیة االتجاهات تتحدد المرحلة هذه في 
 هو وما حالل هو ما ویتعلم الكبار من ویتعلمها یكتسبها وهو االجتماعیة، وبیئته ومدرسته أسرته في

 األخالقي السلوك یقترب النمو ومع ممنوع، هو وما فیه مرغوب هو وما خطأ، هو وما صح هو وما حرام،
 )286، 1995حامد عبد السالم زهران، ( .بینهم یعیش الذین للراشدین األخالقي السلوك من الناشئ للطفل

 :سنة وممارسة الریاضة) 14-13(المرحلة العمریة  -3

 العصبي المركزي الجهاز أن حیث اقتصادیة، أكثر حركاته تصبح التاسعة السن من ابتداء الناشئ إن
 یقول حیث الریاضیة، المهارات تعلم على الناشئ ندرب أن ویمكن، للتحلیل عالي مستوى یمتلك

 من والبد الحركیة، المهارات تعلم على تساعد المرحلة هذه لناشئ والنفسیة البدنیة القدرات أن ":بریكسي
   "واالختصاص الجوانب المتعدد للتدریب توجیههم

 زكاه ما وهذا األلعاب في االختصاص للناشئ نعطي لكي وانسبها، المراحل أهم من أنها یعتبر من وهناك
 "للناشئ تخصص مرحلة وهي خاصة المرحلة هذه اعتبار الضروري من انه ":یقول حیث أكراموف

(akramov, 1990, 64)  

 تكون التي الحركات تعلم الناشئ یستطیع المتأخرة السن بدایة عند ":انه jurge Weinker كذلك ویرى
  .الصعوبة في مستوى ذات األحیان بعض في

  

  



النظریة للدراسةالفصل األول                                                                  الخلفیة   
 

33 
 

  :سنة) 14- 13(العمریة  المجموعة خصائص   -4

بتدریب  خاص شيء كل ویطبق العمریة، المجموعة لهذه الزیادة في طفرة التدریب حجم یشهد 
 عدا شهور فیما الیوم في مرتین بالتدریب ینصح وال سنة، هذا) 12- 11(السابقة  العمریة المجموعة
عدا  فیما تدریب، جرعة لكل المخصصین والشدة الكم حیث من الكبار لتدریب كبیر شبه ویوجد .الصیف

 ویتدرب) دقیقة 150-120(من  تدریب جرعة كل وتستغرق األسبوع، في التدریب جرعات عدد قلة
 الموسمین بین راحة أسابیع ثالثة أو أسبوعین على ویحصل األسبوع، في جرعات ( 06 ) بواقع السباح

  .والشتوي الصیفي

تقدما  یحققن الالئي البنات سنة وخاصة) 14- 13(عمر  في السباحین لبعض یسمح أن یمكن
اسامة كامل راتب، علي محمد زكي، ( .الكبار السباحین فریق مع یتدربن أن لهن مستوى أعلى إلى ویصلن متمیزا

1998 ،173(   

  :سنة 14- 13 )ب( المتقدم التدریب فریق برنامج ممیزات -5

 13 فوق للسباحین السباحة مستوى في واضحة وفروق تباین وجود بالنادي السباحة فرق أغلب في یحدث
 )أ مجموعة(عال مستوى على تدریبا تتدرب بأن لها یسمح ممتازا تأهیال مؤهلة مجموعة توجد حیث سنة
 ویطلق )أ( مجموعة تدریب مع وتتماشى تستوعب أن تستطیع وال مستوى أقل أخرى مجموعة توجد بینما
 متأخرة، عمریة مرحلة في التدریب بدؤوا الذین السباحین تخص المجموعة هذه وعادة )ب( مجموعة علیها

 :یلي بما بهم التدریبي الخاص البرنامج ویتمیز

 األسبوع في مرات 6-4من عدد التدریب. 
 ساعة 2- 1 بین یتراوح التدریبیة الجرعة زمن. 
 175، 1998اسامة كامل راتب، علي محمد زكي، ( .متر 6000- 3000 بین تتراوح الكلیة المسافة( 
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  :مفاهیم التدریب في السباحة وفقا للمراحل العمریة :)01(جدول رقم

فئات المشاركة 
 الریاضیة

 األنشطة
 التدریبیة

الجانب  الجانب التكتیكي الجانب الفسیولوجي
 االجتماعي

 حمل التدریب

اب صفة تسمرحلة اك
االنعكاسي  اإلدراك

 حتى سنتین

للحركة  اإلدراكصفة  استشارة الجسم
 المجردة

الشعور بالتمتع  
 بحركات الجسم

 

فئة المشاركة 
 الریاضیة

 حمل التدریب المتوقع الجانب االجتماعي الجانب التكنیكي الجانب الفسیولوجي التدریبیة األنشطة

مرحلة تنمیة الذاكرة 
 سنوات 6-3الحركیة 

تنمیة السلوك 
مثل (الحركي 

 )الشعور بالماء

  الحركي اإلدراك
  
 

استخدام نماذج 
 السباحة المناسبة

القدرة على اللعب 
 )التمتع باللعب(

  
 

 اإلعدادمرحلة 
 سنوات 9-6للریاضة 

تنمیة میكانیكیة 
والتنمیة  األداء

 الهوائیة

  
  الحالة الهوائیة

 

التمتع بالمشاركة  التكنیك الفعال
 والتنمیة التدریجیة

 أسبوع/مرات3-2من 
 أ /متر1500/4000

مرحلة التخطیط 
  للریاضة

 سنة 9-12

تنمیة التكنیك 
الهوائي  واألساس

 والتحمل العضلي

  %90هوائي 
  %50عتبة فارقة

 %5الهوائي فوق

السلوك التنافسي  التكنیك الفعال
 وسلوك الجماعة

 6-3من 
-5000اسبوع /مرات

 اسبوع/4000
  الناشئینمرحلة 

 سنة 12-14
العمل الهوائي 
للمحافظة على 

 التكنیك

  %90هوائي 
  %50عتبة فارقة

  %5الهوائي فوق
وزیادة سرعة العتبة 

 الفالرقة

، الفعالیة المیكانیكیة
الدمج بین الجانب 

الفسیولوجي 
 المیكانیكيو 

دافعیة الجماعة 
 وروح الفریق

  
 10-6من 
-3000اسبوع/مرة

 اسبوع/متر6000

  )4- 3 ،2013القط،  محمد علي(
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  خالصة

 به تنفرد الذي الفعال والدور احةبالس لریاضة الحقیقیة القیمة نیتبی الفصل هذا خالل من تمكنا لقد
 الفرد فیها یستخدم التي المتعددة المائیة األنشطة إحدى من تعد أنها حیث الریاضات، من غیرها عن

 الوسط عن كلیا یختلف وسطا بصفته علیه ما نوعا غریبا یعد الذي المائي، الوسط خالل للتحرك جسمه
  ).األرض( فیه التحرك اعتاد الذي

 المراحل من غیرها عن المرحلة هذه تمز التي الخصائص أهم إلى الفصل هذا في تطرقنا لقد
  .سلما نموا ینمو حتى للطفل توفیرها الواجب والحاجیات المتطلبات أهم ذلك في مبرزین العمریة،

أن القلق من أشد االنفعاالت التي یتعرض إلیها الریاضي في المنافسة، والذي یترك  بینا كذلك 
أثر كبیر في نفسیة ومردود الالعب، حیث أنه یتكون من عدة تغیرات جسمیة، نفسیة، وسیكولوجیة 

ا وضحنا مختلفة، ولقد قمنا في هذا الفصل بإبراز هذه المراحل المكونة للقلق السمة وكیفیة معالجتها، كم
فیه أیضا بعض النظریات التي تبین أن سمة القلق عنصر ال یمكن إهماله، وهذا لما فیه من تأثیر على 
الریاضي، لذا یجب على المدربین واألخصائیین األخذ بعین االعتبار هذا العامل ومحاولة التقلیل منه 

 .بالوسائل الالزمة للوصول إلى تحقیق أهدافهم

المنافسة و أثرها على  محور تم التحدث فیه عن الفصل هذا في خصص فلقد ذلك إلى زد 
في انفعاالت  المؤثرةالمتغیرات مفهوم المنافسة الریاضیة، تعریفها وكدا  إلىحیث تطرقنا  نیالریاضی

 .المنافسة الریاضیة
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  :تمهید

لقد تناول الباحث في هذا الفصل الدراسات المرتبطة بالبحث، فبعد اإلطالع على العدید من الدراسات 
مجموعة من الدراسات المتنوعة التي تتعلق بموضوع السابقة والمشابهة التي تهتم بموضوع الدراسة، توصل إلى 

لقاء الضوء على كثیر من المعالم  ٕ الدراسة الحالیة، وهذه الدراسات تعین الباحث على إخراج دراسته بصورة سلیمة وا
 جمالياإل العدد ، حیث بلغلموضوعات التي تناولتها الدراسةالتي تفید الباحث في دراسته، والوقوف على أهم ا

كلها دراسات عربیة، وتسهیال للقارئ والباحث في مجال التدریب الریاضي تم عرض  وقد كانت دراسات 9 للدراسات
ولقب الباحث، عنوان البحث وتاریخه والهدف من  اسم(تلك الدراسات في عدة بنود معینة حیث بدأ الباحث بعرض 

جراءات الدراسة وأهم النتائج المتوصل إلیها ٕ افة إلى ذلك تم عرض الدراسات بطریقة موسعة حسب إض) الدراسة، وا
 .الترتیب سابق الذكر
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  :بالبحثالدراسات المرتبطة 

بعنوان واقع سمة قلق المنافسة الریاضیة عند عدائي المسافات المتوسطة في ) 2008(دراسة رمزي جابر 
الریاضیة عند عدائي المسافات المتوسطة في هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع سمة قلق المنافسة " فلسطین

العب، ولجمع بیانات الدراسة و تحقیق أهدافها تم  32فلسطین، و لتحقیق ذلك أجریت الدراسة على عینة قوامها 
أعد صورتها العربیة عالوي " راینز مارتنز" استخدام المنهج الوصفي، واختبار قلق المنافسة الریاضیة من تصمیم 

تائج الدراسة أن واقع سمة قلق المنافسة الریاضیة عند العبي المسافات المتوسطة في فلسطین ، أظهرت ن1998
، و قد أوصى الباحث % 33.7كانت قلیلة جدا لدى عینة البحث حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة لدیهم 

دة لقلق مثل التدریب على بضرورة االهتمام باإلعداد النفسي و استخدام األسالیب الحدیثة في التغلب على زیا
  .االسترجاع و االسترخاء   العقلي

هدفت  الید في األردن ةبعنوان مصادر القلق النفسي لدى العبي و العبات كر  2006دراسة أحمد هیاجنة 
الدراسة إلى التعرف على مصادر القلق النفسي لدى العبي والعبات كرة الید في األردن، و تكونت عینة الدراسة 

عبا و العبة، وأظهرت النتائج أن مصدر الحكام جاء في المرتبة األولى على أنه مصدر من مصادر ال 90من 
القلق، و جاء مصدر اإلعالم الریاضي بالمرتبة األخیرة، و كذلك جاءت النتائج لصالح الذكور في مصدر إدارة 

لمتغیر العمر جاءت النتائج لصالح المنتخب والالعبین، ولصالح اإلناث في مصدر التدریب واإلعالم، و بالنسبة 
سنة فأكثر في مصدر الجمهور  26سنة في مصدر الحوافز، و لصالح الفئة العمریة  25-20الفئة العمریة 

الریاضي، اإلعالم الریاضي، الالعبین، واإلمكانیات، وبالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة جاءت الفروق لصالح ذوي 
سنوات في مصدر  6- 2لحكام و اإلعالم الریاضي، ولصالح ذوي الخبرة سنوات فأكثر في مصدري ا 06الخبرة 

جهاز التدریب، و إدارة المنتخب، اإلمكانات، و بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي جاءت الفرق لصالح  ذوي المؤهل 
بالنسبة ة، و ات المادییمكاناإلالعلمي، البكالوریوس في مصدر جهاز التدریب، إدارات المنتخب والجمهور الریاضي، و 

لمتغیر الحالة االجتماعیة أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائیة في مصادر القلق یعزى إلى متغیر  الحالة 
دینار  400االجتماعیة، و بالنسبة لمتغیر  الدخل الشهري یتبین وجود فروق إحصائیة ولصالح ذوي الدخل الشهري 

  .فأكثر

قة القلق بمستوى أداء الدحرجة األمامیة بالطلوع على عارضة بعنوان عال 2002دراسة عبد الستار جاسم 
جامعة بغداد، هدفت الدراسة  -بحث مسحي على طالبات المرحلة  الرابعة كلیة التربیة الریاضیة  للبنات  "  التوازن

المنهج للتعرف على عالقة القلق بمستوى  أداء الدحرجة األمامیة بالطلوع على عارضة التوازن، استخدم الباحث 
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عینة البحث على المجتمع الكلي وهن  تالمسحي لمالءمته لطبیعة المشكلة وأنه من الوسائل الجیدة لتحقیق ، شمل
، استخدم  طالبات و اختیرت بالطریقة العمدیة 10و عددهن ) اختصاص جمناستك فني(طالبات المرحلة الرابعة 

ظهور : قابالت الشخصیة ، و أظهرت نتائج الدراسة ما یليالم –استمارة االستبیان : الباحث أدوات البحث التالیة
عالقة ارتباط معنویة سلبیة بین عامل القلق و مستوى األداء بمهارة الطلوع بالدحرجة على عارضة التوازن، تبین 

و من ومن خالل النتائج اإلحصائیة لعامل القلق بأن مستوى القلق لمعظم أفراد العینة كان بالحدود الطبیعیة، تبین 
  .خالل نتائج البحث بأن بعض أفراد العینة حصلوا على درجة عالیة من األداء بالرغم من ارتفاع مستوى القلق لدیها

مستویات القلق النفسي قبل المنافسة الریاضیة لدى العبي كرة الطاولة في " بعنوان 2000دراسة أحمد مكناوي 
سة إلى التعرف على مستویات القلق النفسي قبل المنافسة هدفت الدرا"  األردن و عالقتها  باإلنجاز الریاضي

العمر الزمني، سنوات (الریاضیة لدى العبي كرة الطاولة  في األردن و عالقتها باإلنجاز الریاضي تبعا لمتغیرات 
النجاز من ناحیة و كذلك معرفة العالقة  بین مستویات   القلق النفسي قبل المنافسة الریاضیة و ا) الخبرة الریاضیة

حیث أظهرت النتائج ) لمارتنز(العبا، و استخدم اختبار قلق المنافسة الریاضیة  30الریاضي، واشتملت العینة على 
العمر (ارتفاع مستوى كل من سمة القلق النفسي و حالة القلق المعرفي و حالة القلق الجسمي لدى الالعبین ذوي 

ضه عند الالعبین ذوي العمر الزمني وسنوات الممارسة الریاضیة الزمني و سنوات الممارسة الریاضیة أقل و انخفا
سمة القلق النفسي وحالة القلق (، كما أظهرت الدراسة أن الالعبین أصحاب المستوي المنخفض في كل من )األكبر

مرتفع قد حققوا  انجازا أعلى   من اإلنجاز الذي حققه الالعبین أصحاب المستوى ال) المعرفي وحالة القلق الجسمي
  .في كل من األبعاد سالفة الذكر

العالقة بین مستوى القلق و سرعة التعلیم و مستوى  األداء المهاري " بعنوان 1991دراسة محمد قندیل 
هدفت  الدراسة إلى الكشف عن تأثیر مستویات  القلق على سرعة التعلیم لمهارة " للمبتدئین في ریاضة الجمباز
 34لدى المبتدئین في ریاضة الجمباز، و طبقت الدراسة على عینة عمدیة قوامها القفز داخال على جهاز القفز 

طالبا من خالل المستوى األول بقسم التربیة الریاضیة بجامعة قطر ، وقد استخدم الباحث مقیاس القلق الریاضي 
نخفض تفوقتا في و قد استخلص الباحث أن مجموعة القلق المتوسط و القلق الم" الذي اعتمد على مقیاس تایلور

مستوى األداء الممهاري عند مجموعة القلق المرتفع و أظهرت النتائج أیضا أن هناك ارتباط سلبي عكسي قوي بین 
  .مستوى القلق كونه یؤثر  بصورة سلبیة على مستوى األداء المهاري
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" العالقة  بین القلق  وبعض المتغیرات" بعنوان  )kamel, wilson & parson, 1985(دراسة كمال و آخرون 
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین القلق و بعض المتغیرات مثل السن، سنوات الممارسة  و عدد ساعات 

سباحا، وتم استخدام مقیاس  30التدریب األسبوعیة  لالعبي السباحة في الدنمارك، حیث شملت عینة الدراسة على 
یلبیرجر قبل   الفترة التدریبیة و بعدها، و قد دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائیا لمتغیر الجنس، القلق لسب

أما متغیرا العمر وسنوات الممارسة فقد دلت النتائج على أنه ال توجد فروق دالة احصائیا بین الالعبات إال  أنه 
  .یوجد فروق دالة إحصائیا بین الالعبین في هذین المتغیرین

هدفت الدراسة إلى " بعنوان سمة القلق لدى العبي المنافسات الریاضیة في الهند )singh, 1985(دراسة سنج 
سات الریاضیة في الهند  للتعرف على العالقة بین القلق و العمر والخبرة على سمة القلق لدى العبي المناف التعرف

        العبا من المستویات العلیا  80عینة الدراسة إلى العبا، و قسمت  120و الجنس، واشتملت عینة الدراسة على 
العبة من المشاركات في الدورات األسیویة و األلمبیة، واستخدم الباحث مقیاس مارتینیز، و قد أوضحت    45و 

في الجنس و الخبرة ولصالح الالعبات، حیث أظهرت أن الالعبات أكثر قلقا    إحصائیاالنتائج وجود فروق دالة 
  .وأنه كلما زادت الخبرة قل القلق لدى الالعبین و الالعبات

و تهدف هذه الدراسة إلى تحدید ما العالقة بین درجات   gil & huddleston 1981دراسة  هادلستون و جیل 
العبة تم تقسیمهم  19و اشتملت العینة على مي لالعبات ألعاب القوى   قلق الحالة التنافسیة و المستوى الرق

لمارتینز  )c 0 s 0 a0 t(لمجموعتین أحداهما ذات المهارة العالیة واألخرى مجموعة المهارة األقل و تم تطبیق مقیاس 
بین متوسطي   وذلك في أوقات  مختلفة من التدریب و قبل السباق، و أشارت النتائج إلى وجود فروق معنویة

درجات  قلق الحالة للعینة كلها قبل اللقاء بخمس و أربعین دقیقة و قبل  السباق مباشرة لصالح قبل السباق وأن 
  .درجات قلق الحالة لدى  مجموعة المهارة األقل تزید عن مجموعة المهارة األعلى في معظم القیاسات

تهدف الدراسة للتعرف على العالقة بین سمة القلق و  ) SIMON, J A & Martens  R(دراسة مارتنز وسیمون 
الحالة التنافسیة (باستخدام قائمة مارتنز  و حالة القلق التنافسیة في مواقف تنافسیة ریاضیة وأخرى غیر ریاضیة

تلمیذ و تلمیذة من الصف الرابع للثامن وأظهرت النتائج وجود ارتباط قوي  769على ) قائمة قلق المنافسة الریاضیة
  .ي درجات قائمة قلق الحالة التنافسیة ودرجات اختبار قلق المنافسة الریاضیة قبل المنافسة مباشرةف
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  :التعلیق على الدراسات
عالقة (لنتائج وتقاریر األبحاث السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة  واستطالعمن خالل ما قمنا به من قراءات    

والتي تم تحلیلها ودراستها فقد تبین للباحث أن أغلب ) سنة) 14-13(ناشئین سمة قلق المنافسة بمردود السباحین ال
  :یلي الدراسات كانت تمیزها نقاط مشتركة فیما بینها ومنها ما

ركزت معظم الدراسات على المنهج الوصفي المسحي والدراسة الحالیة تناولت نفس : من حیث المنهج المستخدم -
  .وأهدافهاالدراسة  طبیعة لالئمتهالمنهج 

العب وتلمیذ من ) 90 - 10(لقد تراوح عدد أفراد عینة البحث في أغلب الدراسات مابین : اختیارهاالعینة وكیفیة  -
بالطریقة العشوائیة وطریقة الحصر  اختیارهمسنة، وقد تم  14و  12الناشئین الموهوبین وتراوحت أعمارهم أما بین
  .  سنة 14-13ما بین  أعمارهمسباح تراوحت  15ى الشامل،  في حین شملت الدراسة الحالیة عل

البدنیة والمهاریة والمقاییس  االختباراتجل الدراسات السابقة والمشابهة على  اعتمدت: األدوات المستخدمة -
إلى ذلك الزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة من أجل التطلع على  فوظلجمع معلومات الدراسة،  واالستبیانات

ستبیان و كان واقع العمل في المجال النفسي الریاضي مع فئة الناشئین، في حین الدراسة الحلیة اعتمدت على اال
  .ئلةاألسعلى  اإلجابةخاص بالمدربین و دلك الن الفئة العمریة المختارة ال یمكن االعتماد علیها في 

  : أهم النتائج المشتركة المتوصل إلیها -
 :ها تمثلت فيإلى نتائج متقاربة ومشتركة فیما بین والمشابهة خلصت الدراسات السابقة

 و المردود األداءالقلق یؤثر على كال من  -
  و التحضیر النفسي األداءكما انه توجد عالقة وطیدة بین  -
  االنجاز الجید إلىسمة القلق یؤدي  انخفاض -
  .هناك ارتباط سلبي عكسي قوي بین مستوى القلق كونه یؤثر  بصورة سلبیة على مستوى األداء المهاري -
  .كلما زادت الخبرة قل القلق لدى الالعبین و الالعبات -
  .و قد اتفقت نتائج معظم الدراسات السابقة على الدور السلبي للقلق على الالعبین  -

لقلق مثل اد النفسي و استخدام األسالیب الحدیثة في التغلب على زیادة بضرورة االهتمام باإلعدا :أهم التوصیات
  .التدریب على االسترجاع و االسترخاء   العقلي
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 :خالصة

بها في هذا الفصل، كانت كلها تصب في قالب العالقة بین  استدللنامن خالل الدراسات السابقة والمشابهة التي    
مستوى االنجاز وكیفیة الخروج من مبدأ العشوائیة الغامضة إلى األساس العلمي  أوالقلق و المردود الریاضي 

و مقاییس ، كما  اختباراتمجال علم النفس الریاضي من  من التقنیات الحدیثة والمتطورة في واالستفادةالموضوعي 
الطریقة ضبطا دقیقا علیها لضبط هذه  االعتمادركز الباحثون على الكیفیة والطرق واألسس العلمیة التي یجب 

یتماشى و المتطلبات الحدیثة للفعالیة الریاضیة، هذا حتى یسلك المدربون والمسؤولون المسلك اآلمن للوصول إلى 
بر األمان والمحافظة على الطاقات الشبانیة الواعدة التي یرجى منها الكثیر في تحقیق المستویات الراقیة للریاضة 

  .لمحافل الدولیةوتمثیل البلد أحسن تمثیل في ا
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 :تمهید -

 عملیة في االنطالق في األساسیة قاعدته الباحث علیها یبني منهجیة أسس علمي بحث أو دراسة لكل
 لعلمیةا بالدقة دراسته تتسم حتى الباحث یتبناه الذي المرشد بمثابة المنهجیة األسس هذه وتكون والدارسة البحث
 وفي مفاهیمه تحدید في إلیها یصل التي الدقة بدرجة یقاس العلوم من علم في بحث أي تقدیم أن فیه الشك ومما
 وكیفیة العملیة بهذه الخاصة األدوات مختلف استعمال طریقة یدرك أن الباحث فعلى لیقاسه المستخدمة األدوات دقة

 .بحثه في توظیفها

 اجل من علیها االعتماد علینا یجب التي اإلجراءات هذه مختلف تبیین سنحاول الفصل هذا في ونحن
 یمكننا كما به الوثوق یمكن علمي بإسناد مشبعة علمیة نتائج على والحصول البحث مشكلة حل إلى الوصول
 للموضوعیة قابلیته مدى هو علمي بحث أي یمیز الذي فإن معروف هو وكما البحث مجتمع بقیة على تعمیمها
  .وموضوعیة دقیقة علمیة منهجیة لدراسةا صاحب اتبع إذا إال یتحققال  وهذا العلمیة
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  :االستطالعیة الدراسة-3-1

 وال قبل من باحث أي إلیها یتطرق لم جدیدة موضوعات تتناول التي البحوث تلك هي االستطالعیة البحوث
          1984ثابت ناصر، (  .إلخ... وجوانبها أبعادها هي ما كثیرا الباحث یجهل حتى أو معلومات أو بیانات عنها تتوفر

974(.   

تعد الدراسة االستطالعیة الخطوة األولى في البحث العلمي والهدف منها التعرف على میدان الدراسة 
وبعض المتغیرات المتعلقة بالدارسة والتعرف على بعض الجوانب والمفاهیم المرتبطة بموضوع البحث وضبط العینة 

  .التي تجرى علیها الدراسة

ب منا جهد كبیر واجتهاد مقنن حسب ستها والتي تتطلار دونظرا ألهمیة موضوع بحثنا والجوانب المراد      
اإلمكانیات المتوفرة لدینا، باإلضافة إلى الخصائص التي تتمیز بها عینة البحث جاءت الدراسة االستطالعیة على 

  :النحو اآلتي

وتحدید المشكلة ثم صیاغة الفرضیات والعینة التي قمنا في بدایة األمر وبعد اختیار موضوع الدراسة    
وكان لنا نقاش مع رئیس الرابطة الذي  للسباحةلدراسة بزیارات میدانیة إلى مقر رابطة والیة البویرة اسنجري علیها 

لوالیة وعدد المدربین الذي اأمدنا ببعض المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بتوزیع وتقسیم النوادي على مستوى 
وفي هذا الشأن قمنا بدراسة استطالعیة تمثلت في  السباحین الناشئین على مستوى نفس الوالیة،مون بتدریب یقو 

ن مولقد خرجنا بمجموعة ، التي تنشط على مستوى الرابطة  السباحةمعاینة مجتمع الدراسة والذي یشمل أندیة 
  :نلخص أهمها في ما یلي المالحظات

 یدان ومدى إمكانیة إجراء هذه الدراسةمالتعرف على ال .  
  مما جعلنا نعید صیاغتها األسئلةغموض بعض .  
  مما دفعنا لحذفها األسئلةوجود بعض التكرارات في بنود .  
 عدم الرد على بعض األسئلة مما جعلنا نقوم بتعدیلها .  
 عدم مالئمة بعض األسئلة مما دفعنا لحذفها نهائیا.  

مدربین وقمنا باسترجاعهما ثم بعدها بأیام وزعنا االستبیان على عینة  5بعض منها على وبعد ذلك قمنا بتوزیع ال
  .كانت بصدق وجدیة من طرف عناصر عینة البحث األسئلةعلى  اإلجابة أنالبحث كمرحلة نهائیه واستنتجنا 
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  :منهج البحث -3-2

البحث  األساسیة لالنطالق في عملیةسة أو بحث علمي أسسا منهجیة یبنى علیها الباحث قاعدته الكل در 
والمنهج هو ، الدقةب ستهاوكون هذه األسس المنهجیة بمثابة المرشد الذي یتبناه الباحث حتى تتسم در ، سةاوالدر 

المنهج باختالف مشكلة البحث واألهداف  الوسیلة الفعلیة التي یستعین بها الباحث في حل مشكلة بحثه، ویختلف
لتعقد  االبحث هو النتیجة التي ینتهي إلیها الباحث نظر  ومنهج ،یستهدف البحث تحقیقهاالعامة والنوعیة التي 

، 1987عبد المجید نشواني ( .إلنسانیة یجعل أمر معالجتها أصعبالعلوم ا الظواهر والمفاهیم والعالقات التي تنطوي علیها

28(  

الباحث  النتائج التي سوف یتحصل علیهاوهذا بطبیعة الحال انطالقا من البناء النظري للبحث إلى غایة 
هل توجد  "المطروحة وانطالقا من اإلشكالیة ،والتي تعتبر تجسید لكافة الخطوات التي تصاغ خالل هذا البحث

فإن المنهج الوصفي هو األكثر  سنة، 14-13 الناشئین عالقة بین سمة قلق المنافس و مردود السباحین
النصف   بحمسالب میدانیةال دراسةال وتمت هذه، المطروحة حول موضوع البحثمة لإلجابة على التساؤالت ءمال

 التدریب عملیة في المهمة الظواهر من ظاهرة أو موضوع إلى بحثنا في نتطرقسوف   حیث ،االولمبي بالبویرة
بالمردود سمة قلق المنافسة وعالقتها  وهي آال العالیة، المستویات إلى للوصول األساس هي تعد التي الریاضي
 .الریاضي

  متغیرات البحث -3-3

سمة   هو ذلك العامل الذي یؤثر في العالقة وال یتأثر بها، وفي بحثنا هذا متمثل في:المتغیر المستقل -3-3-1 
  .قلق المنافسة

هو ذلك العامل الذي یتأثر بالعالقة وال یؤثر فیها، وفي بحثنا هذا متمثل في المردود   :المتغیر التابع -3-3-2
  .للسباحین  الریاضي

  مجتمع البحث -3-4

المختار  إن مجتمع الدراسة یمثل الفئة االجتماعیة التي نرید إقامة الدراسة التطبیقیة علیها وفق المنهج
 الرابطة مستوى على الناشطة النوادي بعض في متمثال البحث مجتمع كان والمناسب لهذه الدراسة، وفي هذه الدراسة

  .02كما هو موضح في الجدول رقم  المدربین  من عینة ذلك في خذینآ بویرةبال للسباحة الوالئیة
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  .یبین مجتمع البحث ):02(جدول رقم

  عدد المدربین  رمز الفریق  الرقم

01  OMB BOUIRA 04  

02  AMWAJ SIBAHA  04  

03  CNB BOUIRA  04  

04  UNION BECHLOUKL  04  

05  EL AMEL LAKHDARIA  04  

06  CRBL LAKHDARIA  04  

07  OLM MSILA  04  

08 USMB 04 

09 MBB BOUIRA 04 

10 DAUPHINS 04 

11 OCA ADJIBA 04 

12 ESAM ATHMENSOUR 04 

13 USM MECHDALLAH 04 
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  :الدراسة عینة -3-5

   .صادقا تمثیال له ممثلة وتكون األصلي، المجتمع من مأخوذة وهي

 األصلي المجتمع من األولى العینة اختیار فكان لدراسةا لهذه عینة یحدد أن ألباحث حاول لقد :االستبیان عینة
 ینمدرب 09والمتكونة من  سنة 14-13كل مدربي الفئة العمریة  ضمت والتي الدراسة نوع حسب مقصودة بطریقة

 األندیةبالبویرة وموزعین على  المسبح النصف االولمبي مستوى على ینشطون نهائیة كمرحلة وهذاومدربات  03و
  .الثالثة المختارة من مجتمع البحث 

  :البحث التامج -3-6

 .سنة والسباحین ورئیس الرابطة 14-13مدربي الفئة العمریة   جمیع: المجال البشري -3-6-1

  .مايغایة شهر  إلى فیفريمن بدایة شهر   :لزمانيا المجال -3-6-2

تم توزیع االستبیان في شهر وبعد االتفاق على صورته النهائیة مع الدكتور المشرف  الشيء ونفساالستبیان  -
  .من توزیعه أیام 10بعد وتم استرجاعه  ،ماي

 .بالبویرة والرابطة الوالئیة للسباحة يالنصف االولمب بحمسال مستوى علىالمكاني  المجال -3 -3-6

   :البحث أدوات -3-7

  :النظریة الدراسة -3-7-1

حیث تتمثل في االستعانة بالمصادر  إلخباریةاالمادة " أو "بالمعطیات البیبلیوغرافیا" علیها یصطلح التي
، التي "الخ...والمراجع من قوامیس وموسوعات كتب مذكرات مجالت جرائد رسمیه نصوص ومراسیم قانونیه انترنت

 .یدور محتواها حول موضوع بحثنا

 :الوسائل اإلحصائیة -3-7-2

سواء  كان نوع الدراسة التي یقوم بها،األسالیب اإلحصائیة مهما ن ألي باحث أن یستغني عن الطرق و كال یم      
  .كانت اجتماعیة أو اقتصادیة
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 :وقد استخدمنا في بحثنا هذا التقنیات  اإلحصائیة التالیة       

 النسب المئویة :  

األسئلة بعد حساب تكرارات  كل منها، بعد تطبیق استخدم الباحث قانون النسب المؤویة لتحلیل النتائج في جمیع 
             :وهي كما یلي" الطریقة الثالثیة" قانون حساب النسب المؤویة 

  ܠ االجابات عدد  = %س

التكرارات عدد 
                      

  2كا"إختبار كا تربیع:"  

  ،الستبیانا خالل من علیها المحصل النتائج مختلف بین مقارنة بإجراء االختبار هذا لنا یسمح

  :یلي كما هو" 2كا"تربیع  وقانون كا  

  2)نت   –   حت(                     

    مجموع           =  2كا
  نت                           

  :حیث

  .النظریة التكرارات عدد : ت ن     .الحقیقیة التكرارات عدد:  ت ح    .االختبار خالل من المحسوبة القیمة: 2كا

  الحریة درجة0.05: ثقةمستوى ال المعیاري الخطأ درجة

  .تمثل عدد الفئات هحیث  1- ه= ن 

وسائل البحث استخداما خصوصا في المجاالت النفسیة واالجتماعیة والتربویة  أكثرومن   :االستبیان -3-7-3
  )67 ،1999سامي عریفج وآخرون، (  .هي االستبیان، المقابلة، المالحظة

 الهدف تخدم التي األسئلة بعض بتقدیم فیه قمنا ، بالمدربین خاص استبیان استعملنا فقد الدراسة هذه یخص فیما أما
 من للتأكد إلیها التوصل المراد اإلجابة إعطاء في تساعد التي المحاور ألهم تفاسیر إعطاء ومحاولة الدراسة من

  .في هذه الدراسة المطروح اإلشكال إزالة وبالتالي ،هاعدم أو الفرضیات صحة
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 ذلك في مراعین العنصر هذا تقسیم أثناء البحث فرضیات االعتبار بعین أخذنا ولقد ،محاور ثالث إلى قسم حیث
 سیبنه كما والنهائي األخیر التقسیم فكان معینة، فرضیة تخدم األسئلة من مجموعة على محور كل یشتمل أن على

  :التالي الجدول

 .االستبیان محاور تقسیم :)03( رقم الجدول

  العبارات  المحاور  العنوان  

  

  

 أسئلة

  البحث

النفسي دور كبیر في التقلیل من سمة  تحضیرلل :األولالمحور 
  .قلق المنافسة

  العبارة

  6الى 1من 

تعتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي : المحور الثاني
إیجابیا في تحسین تساعد في جعل سمة قلق المنافسة عامال 

  مردود السباحین

  العبارة

  12الى  7من

سلبا على مردود السباحین  قلق المنافسة تؤثر: المحور الثالث
  .الناشئین

  العبارة

  18إلى  13من
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  : خالصة
جراءاته في هذا الفصل، فطرحنا من      ٕ نظرا لطبیعة مشكلة بحثنا هذا تطلب منا التعریف بالبحث المتبع وا

في دراستنا، معتمدین في ذلك على المعاینة ألجل  اخالل هذا كله المراحل و العناصر التي اعتمدنا علیها واتبعناه
  .تثمینها بدراسة استطالعیة الستكشاف حقائق مرتبطة بمشكلة البحث

دوات التي ساعدتنا في كشف بعض الحقائق األوسائل و الطرق و الووظفنا في هذا الجانب من الفصل     
لتوصل إلى نتائج التي من خاللها یمكن التحقق من صحة فرضیات  البحث، معتمدین في ذلك على خطة وا

منهجیة علمیة اتبعناها لهذا الغرض، حیث تم اختیار منهج الدراسة وهذا حسب طبیعة المشكلة المطروحة في هذه 
هذا للتحقق من صحة الفرضیات أو الدراسة، وقد تم تحلیل منهج الدراسة وهذا حسب طبیعة المشكلة إحصائیة  و 

   .عدمها
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  :تمهید

ن من الخطوات التي تلزم الباحث على القیام بها من أجل التحقق م تعتبر عملیة جمع النتائج وعرضها   
یجب على  ولذاكن العرض وحده غیر كافي للخروج بنتیجة ذات داللة علمیة، صحة الفرضیات أو عدم صحتها، ول

صفة ب یقوم بعملیة تحلیل ومناقشة تلك النتائج حتى تصبح لها قیمة علمیة وتعود بالفائدة على البحث أنالباحث 
 خالل من علیها والتحصل جمعها تم التي النتائج ومناقشة وتحلیل بعرض سنقوم الفصل هذا خالل منعامة، 
 اإلشكال إلزالة التفاسیر بعض إعطاء الفصل هذا خالل من وسنحاول النوادي، على أجریت التي المیدانیة الدراسة

 األمور مختلف توضیح من تمكن منظمة بطریقة مصاغة تكون أن على حرصنا والتي الدراسة، خالل المطروح
 علمیة بطریقة العملیة تتم أن على حرصنا حات،و الشر  هذه تقدیم أثناء التباس أي في نقع ال وحتى بذلك، المتعلقة
 النتائج تحویل هو الفصل هذا من الرئیسي والهدف ،للمدربین المقدم االستبیان نتائج بعرض سنقوم حیث ومنظمة
 .مقاصدها وبلوغ الدراسة هذه إتمام في علیها االعتماد یمكن وعملیة علمیة قیمة ذات نتائج إلى المیدانیة
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  عرض و تحلیل النتائج -4-1
  .التقلیل من سمة قلق المنافسة لتحضیر النفسي دورا كبیرا فيل: المحور األول

   للتحضیر النفسي في التقلیل من سمة قلق المنافسة؟هل هناك تأثیر   ): 01(العبارة رقم 
  .معرفة إن كان للتحضیر النفسي دور في التقلیل من سمة قلق المنافسة أم ال :االغرض منه
  ):01(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 04(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %83.33  10  نعم

8.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 16.66  02  ال  1

  %100  12  المجموع 
  

  
   :التحلیل و المناقشة

من إجابة المدربین كانت تأكد على أن %  83أن نسبة  )04(یتبین لنا من خالل معطیات الجدول رقم 
للتحضیر النفسي دور كبیر في التقلیل من سمة قلق المنافسة وهذا ما یجعلنا نتأكد من الدور الكبیر الذي یلعبه 

من إجابة المدربین كانت تدل على أنه ال توجد  %17التحضیر النفسي في عملیة التدریب ، في حین نجد أن نسبة 
  .ضیر النفسي في التقلیل من سمة الخوفأهمیة ودور للتح

 2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

  .  3.84المجدولة  2أكبر من كا  8.66المحسوبة 
األهمیة والدور الكبیر نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن األغلبیة لساحقة للمدربین یرون  :ستنتاجاال

  .سباحین الناشئینلدى ال الذي یلعبه التحضیر النفسي في التقلیل من سمة قلق المنافسة

83.33%

16.66%

التمثیل البیاني إلجابة على عبارة          ) 01(الشكل رقم 
):01(رقم 

نعم 

ال 
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   هل ترون أن التحضیر النفسي وحده قبل المنافسة كاف للتقلیل من سمة قلق المنافسة؟): 02(العبارة رقم 
  .معرفة إن كان التحضیر النفسي وحده كاف للتقلیل من سمة القلق أم البد من أشیاء أخرى :االغرض منه
  ):02(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 05(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %33.33  4  نعم

6.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 66.66  8  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

من إجابات المدربین كانت ترى بأن التحضیر  %33من خالل نتائج الجدول المبین أعاله نجد أن نسبة 
من إجابات المدربین أي أغلبهم كانوا یرون بأن  %67النفسي وحده كاف للتقلیل من سمة قلق المنافسة أما نسبة 

التحضیر النفسي وحده غیر كاف للتقلیل من سمة القلق وهذا ما یؤكد بأنه توجد عوامل أخرى تتدخل في عملیة 
وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  التقلیل من سمة القلق عدى التحضیر النفسي،

  .  3.84المجدولة  2أكبر من كا 6.66المحسوبة     2حیث أن كا 01الحریة ودرجة  0.05الدالة 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها بأن للتحضیر النفسي دور في التقلیل من سمة القلق لكنه  :ستنتاجاال

  .غیر كاف وحده والبد من تدخل عوامل أخرى تساعد على ذلك
  

33.33 %

66.66 %

التمثیل البیاني إلجابة على عبارة ) 02(الشكل رقم 
):02(رقم 

ال 

نعم  
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   نجاح سباحیكم دور للتحضیر النفسي في ذلك؟هل ترى في فشل أو ): 03(العبارة رقم 
  .معرفة إن كان هناك دور للتحضیر النفسي في سبب فشل أو نجاح السباح  :االغرض منه
  ):03(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 06(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %66.66  8  نعم

6.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 33.33  4  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

نرى أن أغلبیة المدربین یرون بأن التحضیر النفسي له دور في سبب فشل أو  أعالهمن خالل الجدول المبین 
وهذا ما یؤكد أن معظم المدربین یعلمون بالدور الكبیر  %67" نعم"نجاح السباحین حیث بلغت نسبة إجابتهم بــ 

الذي یلعبه التحضیر النفسي في عملیة نجاح الریاضي في حین أن اإلجابات التي كانت تنفي ذلك بلغت نسبة 
وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة وهذا ما یدل على عدم إدراكهم لدور التحضیر النفسي،  33%

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا 6.66المحسوبة    2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05الدالة عند مستوى 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن أغلب المدربین یرون الدور واألهمیة البالغة التي یلعبها  :ستنتاجاإل

یرون أنه ال یوجد دور للتحضیر كانوا  التحضیر النفسي في عملیة نجاح أو فشل السباحین، أما نسبة قلیلة منهم
  . النفسي في ذلك وهذا لعدم إدراكهم ألهمیة التحضیر النفسي

  

33.33%

66.66%

):03(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 03(الشكل رقم 

ال 

نعم 
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   كیف ترى دور التحضیر النفسي في تحسین المردود؟ ):04(العبارة رقم 
  . معرفة إن كان للتحضیر النفسي دور في تحسین المردود ام أنه ال دخل له في دلك :االغرض منه
  ):04(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 07(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %41.66  5  مهم

16.5  
  

5.99  
  

0.05  
  
  %41.66  5  مهم جدا  2

  %16.66  2  غیر مهم

  %100  12  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

مهم "و " مهم"من إجابات المدربین كانت بــ %  42أن نسبة ) 07(یتبین لنا من خالل معطیات الجدول رقم 
من اإلجابات  %16وهذا ما یدل على الدور المهم للتحضیر النفسي في تحسین مردود السباحین أما نسبة " جداً 

الكبیر الذي یلعبه التحضیر النفسي في تحسین المردود،  وهذا ما یدل على عدم إدراكهم للدور" غیر مهم"كانت بــ 
  2حیث أن كا 02ودرجة الحریة  0.05وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

  .  5.99المجدولة  2أكبر من كا 16.5المحسوبة 
یؤكدون ویدركون دور وأهمیة التحضیر نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن معظم المدربین  :ستنتاجاال

  .النفسي في التأثیر على المردود بطریقة إیجابیة

41.66%

41.66%

16.66%

):04(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 4(الشكل رقم 

مھم 

مھم جدا

غیر مھم 
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   من هو المسؤول عن التحضیر النفسي في فریقكم ؟ ):05(العبارة رقم 
  هو معرفة من المسؤول عن التحضیر النفسي في الفریق أي من یقوم بعملیة التحضیر النفسي :االغرض منه
  ):05(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المالتكرارات و  یمثل) 08(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة

    %0  0  أخصائي نفسي
  

8.66  

  
  

7.81  

  
  

0.05  
  
  

  
  
3  

  % 83.33  10  مدرب الفریق
  %16.66  2  مساعد المدرب

  %0  0  رئیس الفریق

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

من خالل الجدول المبین أعاله نرى أن أغلب إجابات المدربین كانت تدل على أن المسؤول األول في عملیة 
فكانت تدل على أن  %17أما نسبة  %83التحضیر النفسي في الفریق هو المدرب وبلغت نسبة إجاباتهم على ذلك 

وهذا ما یدل   %0المسؤول عن التحضیر هو مساعد المدرب، أما األخصائي النفسي فكانت اإلجابة علیه بنسبة 
وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة   على عدم وجود أخصائي نفسي في الفریق،

  .  7.81المجدولة  2أكبر من كا 8.66المحسوبة  2حیث أن كا 03ودرجة الحریة  0.05
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن معظم الفرق ال تملك أخصائي نفسي بل تعتمد على  :ستنتاجاال

  .المدرب بنسبة كبیر وعلى مساعده بنسبة أقل في عملیة التحضیر النفسي

0%

83.33%

16.66 %

0%

):05(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 05(الشكل رقم 

أخصائي نفسي 

مدرب الفریق 

مساعد المدرب 

رئیس الفریق 
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  كیف ترون وجود أخصائي نفسي في الفریق ؟  ):06(العبارة رقم 
  .للنفسي في الفریق إن كان مهم ام ال األخصائيي یلعبه ذمعرفة الدور ال :امنهالغرض 

  ):06(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 09(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %83.33  10  مهم

8.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 16.66  2  غیر مهم  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

ن خالل نتائج الجدول السابق تبین لنا أن أغلبیة إجابات المدربین كانت تدل على أهمیة وجود األخصائي م
وهذا ما یدل على أن لألخصائي النفسي دور كبیر في  %83ذلك اإلجابة على النفسي في الفریق حیث بلغت نسبة 

یه نفسیا بطریقة جیدة، أما نسبة اإلجابة على عدم وجود لمدرب وحده ال یستطیع تحضیر سباحالفریق حیث أن ا
وهذا ما یدل على عدم إدراكهم لألهمیة البالغة للمحضر  %17أهمیة لألخصائي النفسي في الفریق فكانت تبلغ 

  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة  وهذاالنفسي، 

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا  8.66المحسوبة 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن لألخصائي النفسي دور كبیر في الفریق والمدرب وحده ال  :ستنتاجاال

على أحسن وجه لذلك توجب توفر أخصائي نفسي في الفریق للقیام بكل ما هو متعلق بعملیة یستطیع القیام بذلك 
  .التحضیر النفسي

  

83.33%

16.66%

):06(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 06(الشكل رقم 

مھم 

غیر مھم 
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عتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي تساعد في جعل سمة قلق المنافسة عامل إیجابیا في ت: المحور الثاني
  .تحسین المردود

  ؟ تلقیتم علم النفس الریاضي بصفة جیدة و شاملةأثتاء مدة تكوینكم هل ): 07(العبارة رقم 
  .معرفة مدى كفاءة المدرب من حیث مجال علم النفس الریاضي:االغرض منه
  ): 07( للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و )  10( الجدول رقم 
  الحریةدرجة   الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %83.33  10  نعم

8.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 16.66  2  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
  :التحلیل و المناقشة

من خالل نتائج الجدول الموضحة أعاله نرى بأن أغلب المدربین خالل مرحلة تكوینهم تم تطرقهم إلى 
، أما نسبة %83اإلجابات على ذلك والتي بلغت ده نسبة كدراسة علم النفس الریاضي بصفة جیدة وهذا ما تؤ 

وهذا  .وهذا ما یؤكد وجود كفاءة لهؤالء المدربین من الجانب النفسي %17اإلجابات التي كانت تنفي ذلك فقد بلغت 
المحسوبة  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

  .3.84المجدولة  2كا أكبر من  8.66
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن معظم المدربین خالل مدة تكوینهم تم خضوعهم لتكوین  :ستنتاجاال

في مجال علم النفس الریاضي بصفة جیدة ودقیقة وهذا ما یجعلهم یستطیعون التحكم في الحالة النفسیة خاص 
  .جیدة للریاضي ولو بنسبة صغیرة وكذا جعل كفاءاتهم

16.66%

83.33%

): 07( التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 07(  الشكل رقم 

ال

نعم 
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على الحالة النفسیة للریاضي والتقلیل من سمة  تأثیرهل التكوین الجید للمدرب له  رأیكحسب  ):08(العبارة رقم 
  القلق لدیه ؟ 
لى الحالة النفسي للریاضي ع مستواه العلمي یؤثر أوتلقاه المدرب  الذيمعرفة إن كان التكوین  :االغرض منه

  .التحكم فیهاو 
  ):08(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 11(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
          %66.66  8  نعم
  1  0.05  3.84  6.66  % 33.33  4  ال

  %100  12  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

أعاله تبین لنا أن معظم إجابات المدربین كانت تدل على أن لتكوین من خالل نتائج الجدول الموضحة 
المدرب ومستواه العلمي تأثیر كبیر في عملیته التعامل مع الریاضي من الناحیة النفسیة والتحكم فیها وهذا ما یدل 

قة بین كانت تدل على عدم وجود عال %33، أما نسبة %67على كفاءته وكانت نسبة اإلجابة على ذلك قد بلغت 
وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  كفاءة المدرب وطریقة تعامله مع الحالة النفسیة للریاضي،

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا 6.66المحسوبة  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05مستوى الدالة 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن من بین العوامل التي تساعد المدرب في التعامل الجید مع  :ستنتاجاال

مستواه التعلیمي و خبرته وتكوینه الجید في المجال : الریاضي من الناحیة النفسیة واستطاعته التحكم فیها هي
  . النفسي وهذا كله یدل على كفاءته

66.66%

33.33%

):08(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 08(الشكل رقم 

نعم

ال
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  الكشف عن سمة القلق وجعلها عامال إیجابیا ؟  باستطاعتههل ترى بأن المدرب  ):09(العبارة رقم 
مدى قدرته على تحویل سمة القلق من سلبیة الى ا الناحیة النفسیة وكذمعرفة كفاءة المدرب من :االغرض منه

  .إیجابیة
  ):09(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 12(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %66.66  8  نعم

6.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 33.33  4  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

مكانیة جعل  ٕ المدرب لسمة قلق من خالل نتائج الجدول یتبین لنا أن معظم إجابات المدربین كانت تؤید دور وا
 %33أما نسبة اإلجابات التي كانت تنفي ذلك فقد بلغت  %67المنافسة عامل إیجابیا وهذا ما تم تأكیده بنسبة 

وهذا ما   وذلك ألنهم یرون بأن المدرب وحده ال یستطیع التحكم في الحالة النفسیة للریاضي مهما كانت كفاءته،
المحسوبة  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05د مستوى الدالة یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا 6.66
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن المدرب الكفء باستطاعته معرفة الحالة النفسیة للریاضي  :ستنتاجاال

سمة إیجابیة وذلك باستعمال طرق وأسالیب وكذا محاولة التحكم فیها وذلك بجعل السمة السلبیة لقلق المنافسة 
  .خاصة تم اكتسبها عن طریق التكوین المستمر والخبرة

66.66%

33.33%

):09(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 09(ااالشكل رقم 

نعم

ال
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   هل تعتمدون على إختبارات و مقاییس خاصة للكشف على سمة القلق عند الریاضي؟): 10(العبارة رقم 
شفهم للحالة النفسیة معرفة إن كان المدربین یعتمدون على طرق ووسائل علمیة حدیثة في عملیة ك :االغرض منه

  .للریاضي و تنبؤهم بها
  ):10(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 13(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %83.33  10  نعم

8.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 16.66  2  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

من خالل الجدول المبین أعاله یتضح لنا أن أغلب إجابات المدربین كانت تدل على أنهم یقومون باالعتماد 
على مقاییس واختبارات خاصة بسمة قلق المنافسة وهذا ما یدل على كفاءة المدربین واستعمالهم لطرق حدیثة في 

كانت تنفي ذلك أي عدم  اإلجاباتمن  %17أما نسبة  %83على ذلك  اإلجابةمجال علم النفس وقد بلغت نسبة 
وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة  ه الطرق في عملیة الكشف عن الحالة النفسیة للریاضي،استعمال هذ

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا 8.66المحسوبة  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05إحصائیة عند مستوى الدالة 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن نسبة كبیرة من المدربین یعتمدون في عملیة الكشف عن  :ستنتاجاال

قلق سباحیهم ومحاولة تجعلهم یعرفون نسبة ) اختبارات ومقاییس(سمة القلق لدى السباحین على طرق ووسائل 
  . ه السمة والتقلیل منهاالتحكم في هذ

  

83.33%

16.66%

):10(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 10(الشكل رقم 

نعم

ال



 الفصل الرابع                                                                   عرض و تحلیل و مناقشة النتائج 
 

65 
 

  هل لخبرة المدرب دور في التقلیل من سمة قلق المنافسة لدى السباح الناشيء؟  ):11(العبارة رقم 
  .ه السمةذي تلعبه الخبرة لدى المدرب ومدى قدرة تحكمه في هذمعرفة الدور ال :االغرض منه
  ):11(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 14(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %66.66  8  نعم

6.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 33.33  4  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

من خالل نتائج الجدول السابق یتضح لنا أن أغلب المدربین یؤكدون بأن لخبرة المدرب دور كبیر في جعل 
 %33أما نسبة  %67جیدة والتقلیل من سمة القلق لدیه حیث بلغت نسبة اإلجابات التي تؤید ذلك نفسیة الریاضي 

من إجابات المدربین كانت تدل على أن خبرة المدرب لیس لها أي عالقة بعملیة التحضیر النفسي وجعل نفسیة 
 01ودرجة الحریة  0.05لة وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدا  .الریاضي جیدة

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا 6.66المحسوبة  2حیث أن كا
لخبرة المدرب دور كبیر في تحسین الحالة النفسیة  إننستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها  :ستنتاجاال

  .للریاضي والتقلیل من انفعاالته وجعل سمة القلق لدیه قلیلة أو إیجابیة
  
  

66.66%

33.33%

):11(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 11(الشكل رقم 

نعم

ال



 الفصل الرابع                                                                   عرض و تحلیل و مناقشة النتائج 
 

66 
 

  هل لخبرة المدرب دور في جعل سمة القلق عامال إیجابیا؟  ):12(العبارة رقم 
  .ي تلعبه الخبرة في جعل سمة القلق عامال إیجابیامعرفة الدور الذ :االغرض منه
  ):12(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 15(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %83.33  10  نعم

8.66  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 16.66  02  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

 %83من خالل نتائج الجدول المبین أعاله یتضح لنا أن نسبة كبیرة من المدربین والتي بلغت نسبة إجاباتهم 
من المدربین  %17أما نسبة . كانت تؤكد أن لخبرة المدرب دور كبیر في جعل سمة قلق المنافسة عامال إیجابیا

 01ودرجة الحریة  0.05وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة   .فكانت تنفي ذلك
  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا  8.66المحسوبة  2حیث أن كا

نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن خبرة المدرب في المیدان الریاضي تجعله كفء مما یؤدي  :ستنتاجاال
  .به إلى التحكم في الحالة النفسیة للریاضي مما یجعله یغیر سمة قلق المنافسة من عامل سلبي إلى عامل إیجابي

  
  
  
  

83.33%

16.66%

):12(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 12(الشكل رقم 

نعم

ال
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  .السباحین الناشئینلقلق المنافسة تأثیر على مردود : المحور الثالث
  هل الحالة النفسیة لسباحیكم أثناء التدریب هي نفسها أثناء المنافسة؟ ): 13(العبارة رقم 
معرفة إن كان توجد هناك تغیرات للحالة النفسیة للریاضي عند خضوعه للمنافسة على تلك التي كان  :االغرض منه

  .علیها في التدریب
  ):13(للعبارة رقم  2قیم كائویة و لنسب المایمثل التكرارات و ) 16(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %25  3  نعم

7.5  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 75  9  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل والمناقشة

كانت تدل على  %75للمدربین والتي بلغت نسبة إجابتهم لجدول نرى بأن األغلبیة الساحقة من خالل نتائج ا
 %25أن الحالة النفسیة لسباحیهم أثناء المنافسة تختلف بصفة كبیرة على حالتهم النفسیة أثناء التدریب، أما نسبة 

دل وهذا ما ی .من اإلجابات فكانت تدل على أن الحالة النفسیة للریاضي أثناء التدریب هي نفسها أثناء المنافسة
أكبر  7.5المحسوبة  2حیث أن كا 01ودرجة الحریة  0.05على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

  . 3.84المجدولة  2من كا
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن الحالة النفسیة للریاضي أثناء المنافسة تختلف عن حالته  :ستنتاجاال

  .لشعوره بالخوف والقلق من المنافسةالنفسیة أثناء التدریب وذلك 

25%

75%

):13(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 13(الشكل رقم 

نعم

ال 
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   یؤثر سلبا على مردود سسباحیكم؟ الذيما السبب  رأیكفي  ):14(العبارة رقم 
   .علیه تأثیرهاالتي قد تؤثر على المردود ومعرفة نسبة  األسبابمعرفة  :االغرض منه
  ):14(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 17(الجدول رقم 

  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة 2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %50  6  نقص التحضیر النفسي

16.66  
  

5.99  
  

0.05  
  
  % 33.33  4  نقص فترات التدریب  2

  %16.66  2  نقص المشاركة في المنافسة

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة
من إجابات المدربین كانت تدل على أن السبب الذي  %50خالل معطیات الجدول أن نسبة یتبین لنا من 

من اإلجابات فكانت تدل على أن  %33یؤثر سلبا على مردود السباحین هو نقص التحضیر النفسي، أما نسبة 
من اإلجابات فكانت تشیر إلى أن في نقص المردود  %17نقص فترات التدریب هي التي تؤثر على ذلك أما نسبة 

یعود السبب إلى النقص في المشاركة في المنافسات وهذا كله یدل على العامل النفسي هو الذي یؤثر بنسبة كبیرة 
 02ودرجة الحریة  0.05وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة  في نقص المردود، 

  . 5.99المجدولة  2أكبر من كا 16.66المحسوبة  2حیث أن كا
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن من أهم األسباب التي تؤدي إلى نقص المردود والتأثیر  :ستنتاجاال

علیه سلبا هي نقص فترات التحضیر النفسي و نقص فترات التدریب وهذا ما یؤدي إلى جعل نفسیة الریاضي غیر 
  .على مردوده افیؤثر هذا سلبمحضرة جیدا 

50%

33.33%

16.66%

):14(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 14(الشكل رقم 

نقص التحضیر النفسي 

نقص فترات التدریب

نقص المشاركة في المنافسة
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  یؤثر سلبا على مردود سباحیكم؟  الذيما هو الطابع النفسي  ):15(العبارة رقم 
  .یؤثر بنسبة كبیرة على مردود الریاضي الذيمعرفة الطابع النفسي  :االغرض منه
  ):15(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 18(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %62.5  10  القلق

23.5  
  

5.99  
  

  
0.05  

  
  % 25  4  الخوف  2

  %12.5  2  التوتر

  %100  16  المجموع 
 

  
   :المناقشةالتحلیل و 

من إجابة المدربین كانت تشیر إلى أن الطابع  %62.5یتبین لنا من خالل معطیات الجدول أن نسبة 
النفسي السلبي الذي یغلب على نفسیة السباح ویؤثر على مردوده هو القلق، أما الخوف فیرون بأنه یؤثر كذلك 

وهذا ما یدل  ، %12.5أما سمة التوتر فكانت نسبة اإلجابة علیه   %25ولكن نسبته أقل وكانت اإلجابة علیه بــ 
 23.5المحسوبة  2حیث أن كا 02ودرجة الحریة  0.05على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

  . 5.99المجدولة  2أكبر من كا
نستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن العوامل النفسیة التي تؤثر سلبا بنسبة كبیرة على المردود  :ستنتاجاال

بین القلق والمردود  ارتباطیة سمة القلق وتأتي بعدها سمة التوتر وهذا ما یدل على وجود عالقة: هيلدى الریاضي 
  .لدى الریاضي

62.5%

25%

12.5%

):15(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 15(الشكل رقم 

القلق

الخوف 

التوتر
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   هل ترون بأن للتحضیر النفسي دور في تحسین المردود ؟): 16(العبارة رقم 
  .معرفة العالقة الموجودة بین التحضیر النفسي و المردود :االغرض منه
  ):16(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 19(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %75  9  نعم

7.5  
  

3.84  
  

0.05  
  
  % 25  3  ال  1

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

یتبین لنا من خالل معطیات الجدول نالحظ بأن معظم المدربین یرون بأن هناك دور كبیر للتحضیر النفسي 
وهذا ما یؤكد العالقة الموجودة بین التحضیر  % 75في تحسن مردود الریاضي وقد بلغت نسبة اإلجابة على ذلك 

بأنه ال یوجد أي دور للتحضیر النفسي في من إجابات المدربین فیرون  %25النفسي والمردود الریاضي، أما نسبة 
ودرجة  0.05وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة تحسین المردود فهي تنفي ذلك،

  . 3.84المجدولة  2أكبر من كا  7.5المحسوبة  2حیث أن كا 01الحریة 
بین التحضیر النفسي والمردود  ارتباطیةنستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها أن هناك عالقة  :ستنتاجاال

للتحضیر النفسي دور كبیر في تحسین المردود لدى السباحین " نعم"الریاضي وهذا ما تم تأكیده من خالل اإلجابة بــ 
  .الناشئین

   

25%

75%

):16(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 16(الشكل رقم 

نعم

ال 
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   ضرین نفسیا جیدا؟كیف ترون مردود السباحین الغیر مح): 17(العبارة رقم 
  .التحضیر النفسي على مردود السباحین تأثیرمعرفة  :االغرض منه
  ):17(للعبارة رقم  2قیم كائویة و النسب المیمثل التكرارات و ) 20(الجدول رقم 
  درجة الحریة  الداللةمستوى   مجدولة 2كا  محسوبة  2كا  النسبة  التكرارات  اإلجابة
    %0  0  جید

6.66  
  

5.99  
  

0.05  
  
  % 33.33  4  متوسط   2

  %66.66  8  سيء

  %100  12  المجموع 
 

  
   :التحلیل و المناقشة

من إجابات المدربین كانت تدل على أنه في حالة عدم  %67یتبین لنا من خالل معطیات الجدول أن نسبة 
تحضیر السباحین نفسیا جیدا یكون المردود سيء وهذا ما یؤكد دور التحضیر النفسي في تحسین المردود أما نسبة 

وهذا ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    .%33التي كانت تنفي دلك فقد بلغت  اإلجابات
  . 5.99المجدولة  2أكبر من كا 6.66المحسوبة  2حیث أن كا 02ودرجة الحریة  0.05الدالة 

مردود السباح المحضر نفسیا جیدا یكون جیدا على عكس  إننستنتج من خالل النتائج المتحصل علیها  :ستنتاجاال
  .یكون سيء الذينفسي و  محضرمردود السباح الغیر 

  

0%

33.33%

66.66%

):17(التمثیل البیاني إلجابة على عبارة رقم ) 17(الشكل رقم 

جید

متوسط

سيء
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  كیف ترى العالقة الموجودة بین قلق المنافسة و مردود السباحین الناشئین؟  ):18(العبارة رقم 
معرفة نوع العالقة بین التحضیر النفسي و الردود لدى السباحین و هدا یعتبر إجابة شاملة لمشكلة  :االغرض منه

  البحث
  

  :التحلیل و المناقشة
من خالله معرفة العالقة بین سمة القلق لدى  أردناالمدربین حسب هذا السؤال المفتوح  إلجابات بعد تفریغنا

كل  لتأثیرهناك عالقة وطیدة بین هدین المتغیرین و دلك  أن إلىتشیر  اإلجاباتالسباح و مردوده كانت معظم 
ط سلبي عكسي قوي بین سمة القلق و مردود السباحین الناشئین حیث انه كلما رتباإمنهما على اآلخر حیث هناك 

  .   صحیح لدى السباح ضعف مستوى المردود لدیه و العكسزاد مستوى القلق 
   :االستنتاج 

بین سمة قلق  ارتباطیة جد عالقةبأنه تو  أجابوا المدربین اغلب أن نستنتج التحلیل في ذكره سبق ما خالل من
  .مردود السباحین الناشئینالمنافسة و 
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  :مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضیات -4-2

تفسیر نتائج المحور األول الخاص بالفرضیة األولى من خالل إجابات المدربین على عبارات المحور  -4-2-1
  .األول

  كبیر في التقلیل من سمة قلق المنافسةللتحضیر النفسي دور : 1المحور): 21(الجدول رقم -

  المعاییر               
  العبارات 

  االحصائیةالداللة   الجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  

  دالة  3.84  8.66  02العبارة رقم 

  دالة  3.84  6.66  02العبارة رقم 

  دالة  3.84  6.66  03العبارة رقم 

  دالة  5.99  16.5  04العبارة رقم 

  دالة  7.81  8.66  05العبارة رقم 

  دالة  3.84  8.66  06العبارة رقم 

  

في التقلیل من سمة قلق  النفسي دور كبیرللتحضیر مفاده أن  اعتقادتنطلق الفرضیة الجزئیة األولى من 
والمؤكدة  )21(إلى النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم  واستنادامن مختلف هذه القراءات  فانطالقا، المنافسة

بطرق إحصائیة علمیة، فإنها تفید أن هناك عالقة جد وطیدة بین التحضیر النفسي و سمة القلق لدى السباح، حیث 
تأتي هذه النتیجة وفق توقعات الباحث ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة وعلیه یمكن القول أن الفرضیة األولى 

  . للبحث قد تحققت

" بعنوان 2000دراسة أحمد مكناوي دراسة الباحث كلمرتبطة بالبحث حیث تأتي مؤكدة للدراسات ا
 مستویات القلق النفسي قبل المنافسة الریاضیة لدى العبي كرة الطاولة في األردن و عالقتها  باإلنجاز الریاضي

ة  في هدفت الدراسة إلى التعرف على مستویات القلق النفسي قبل المنافسة الریاضیة لدى العبي كرة الطاول" 
من ناحیة و كذلك ) العمر الزمني، سنوات الخبرة الریاضیة(األردن و عالقتها باإلنجاز الریاضي تبعا لمتغیرات 
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معرفة العالقة  بین مستویات   القلق النفسي قبل المنافسة الریاضیة واالنجاز الریاضي، حیث أظهرت النتائج 
العمر (حالة القلق الجسمي لدى الالعبین ذوي المعرفي و مستوى كل من سمة القلق النفسي وحالة القلق  ارتفاع

انخفاضه عند الالعبین ذوي العمر الزمني وسنوات الممارسة الریاضیة و سنوات الممارسة الریاضیة أقل و الزمني 
سمة القلق النفسي وحالة القلق (، كما أظهرت الدراسة أن الالعبین أصحاب المستوي المنخفض في كل من )األكبر

من اإلنجاز الذي حققه الالعبین أصحاب المستوى المرتفع قد حققوا  انجازا أعلى ) الجسمي رفي وحالة القلقالمع
  .في كل من األبعاد سالفة الذكر

تفسیر نتائج المحور الثاني الخاص بالفرضیة الثانیة من خالل إجابات المدربین على عبارات المحور  -4-2-2
  .الثاني

تعتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي تساعد في جعل سمة قلق المنافسة  : 2المحور): 22(الجدول رقم  -
  .عامال إیجابیا

  المعاییر       
  العبارات 

  الداللة االحصائیة  الجدولة 2كا  المحسوبة 2كا

  دالة  3.84  8.66  07العبارة رقم 
  دالة  3.84  6.66  08العبارة رقم 
  دالة  3.84  6.66  09العبارة رقم 
  دالة  3.84  8.66  10العبارة رقم 
  دالة  3.84  6.66  11العبارة رقم 
  دالة  3.84  8.66  12 العبارة رقم

  

الوسائل و  اإلمكانیات استعمالو خبرة وكفاءة المدرب مفاده أن  اعتقادمن تنطلق الفرضیة الجزئیة الثانیة 
لسباحین بالتحضیر النفسي ل یقومالمدرب  تجعلالتي  األسباب إحدى الحدیثة في مجال علم النفس الریاضي

 .محاولة معالجتهاحكم في الحالة النفسیة للریاضي و ا قدرته في التذجه و كعلى أحسن و  سنة) 14-13(الناشئین 
 ي والمؤكدة بطریقة إحصائیة علمیةفمن خالل النتائج المتحصل علیها من الجداول السابقة المتعلقة بالمحور الثان

كفاءة عالیة في مجال علم النفس مما م المدربین یملكون الخبرة و اتضح لنا أن معظ )22(رقموالمبینة في الجدول 
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، ومن هذا كله نستنتج أنه ذا القدرة في التعامل معهاكحكم في الحالة النفسیة للریاضي و القدرة في الت إلىبهم  أدى
  . تتوجد فروق ذات داللة إحصائیة وبالتالي الفرضیة الثانیة للبحث قد تحقق

المحور  تفسیر نتائج المحور الثالث الخاص بالفرضیة الثالثة من خالل إجابات المدربین على عبارات -4-2-3
   .الثالث

  لقلق المنافسة أثر على مردود السباحین الناشئین :المحور):23(الجدول رقم  -

  المعاییر       
  العبارات 

  اإلحصائیةالداللة   الجدولة 2كا  المحسوبة 2كا

  دالة  3.84  7.5  13العبارة رقم 
  دالة  5.99  16.66  14العبارة رقم 
  دالة  5.99  23.5  15العبارة رقم 
  دالة  3.84  7.5  16العبارة رقم 
  دالة  7.99  6.66  17العبارة رقم 

مفاده أنه لقلق المنافسة تأثیر على مردود السباحین الناشئین وهدا من  اعتقادتنطلق الجزئیة الثالثة من 
نقص المردود نقص فترات التحضیر النفسي التي  إلىالتي تؤدي  األسبابمن  أنخالل ما تبین لنا من نتائج على 

علقة بالمحور ظهور مستوى القلق ، فمن خالل النتائج المتحصل علیها من الجداول السابقة المت إلىتؤدي بدورها 
، فإنها جاءت مؤكدة لصحة فرضیة الباحث )23(علمیة، والمبینة في الجدول رقم إحصائیةالثالث والمؤكدة بطریقة 

زاد من تأكید بعض الدراسات المتخصصة مثل  وعلیه یمكن القول أن الفرضیة الثالثة للبحث قد تحققت وهذا ما
بعنوان واقع سمة قلق المنافسة الریاضیة عند عدائي المسافات المتوسطة في ) 2008(دراسة رمزي جابر 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع سمة قلق المنافسة الریاضیة عند عدائي المسافات المتوسطة في " فلسطین
تحقیق أهدافها تم یانات الدراسة و العب، ولجمع ب 32فلسطین، ولتحقیق ذلك أجریت الدراسة على عینة قوامها 

أعد صورتها العربیة عالوي " راینز مارتنز" استخدام المنهج الوصفي، واختبار قلق المنافسة الریاضیة من تصمیم 
، أظهرت نتائج الدراسة أن واقع سمة قلق المنافسة الریاضیة عند العبي المسافات المتوسطة في فلسطین 1998

قد أوصى الباحث ، و % 33.7مئویة لالستجابة لدیهم البحث حیث وصلت النسبة ال كانت قلیلة جدا لدى عینة
استخدام األسالیب الحدیثة في التغلب على زیادة لقلق مثل التدریب على رورة االهتمام باإلعداد النفسي و بض

  .العقلياالسترخاء االسترجاع و 
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  :مقارنة النتائج بالفرضیة العامة -4 -4-2

  .مقارنة النتائج بالفرضیة العامة: )24(الجدول رقم  -

  النتیجة  صیاغتها  الفرضیة
  تتحقق  لتحضیر النفسي دور كبیر في التقلیل من سمة قلق المنافسةل  األولى الفرضیة الجزئیة

تعتبر كفاءة المدرب من أهم العوامل التي تساعد في جعل سمة   الثانیة الفرضیة الجزئیة
  .لدى السباحین تحسن المردودعامال إیجابیا في  قلق المنافسة

  تحققت

  تحققت  لقلق المنافسة تأثیر على مردود السباحین الناشئین  الثالثة الفرضیة الجزئیة

  تحققت  توجد عالقة بین سمة قلق المنافسة ومردود السباحین الناشئین  الفرضیة العامة
  

الباحث كحلول لمشكلة  اقترحهایبین أن الفرضیات الثالثة التي ) 24(من خالل الجدول الموضح أعاله رقم 
السباحة الموجه لمدربي  االستبیانالبحث قد تحققت جمیعها، وهذا ما أثبتته النتائج المتحصل علیها من خالل 

أنه أن الفرضیة العامة للبحث قد تحققت والتي مفادها یتضح لنا جلیا  ،)23(،)22(،)21(رقم والمبینة في الجداول 
كفاءة المدرب من فسي و السباحین الناشئین، حیث یعتبر التحضیر الن مردودجد عالقة بین سمة قلق المنافسة و تو 

بقلق  یتأثرن المردود لك ألي یتم رفع مستوى المردود وذه السمة لكذالتي تساعد في التقلیل من ه األشیاء أهم
  .انخفاضه إلىفسة مما یؤدي المنا
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  : خالصة 

 فیما على مستوى والیة البویرة، السباحة تعیشه الذي الحقیقي الواقع إبراز من تمكنا الفصل هذا خالل من
باطیة تبین لنا انه توجد عالقة ارتمردود السباحین الناشئین حیث الموجودة بین سمة قلق المنافسة و العالقة  یخص

التي قد تساعد في  األشیاءفي مردود السبح كما حاولنا معرفة  انخفاض إلىنسبة القلق تؤدي  ارتفاعلك ألن وذ
ا ما ابرز دور من توفر عملیة التحضیر النفسي وهذ هنا لبدسمة إیجابیة و  إلىتغییرها  أوالتقلیل من هده السمة 

دور كفاءة المدرب  كذلك، كما تم إبراز العملیة هذه في الفعال العنصر یعد حیثالمحضر النفسي في الفریق 
طرق وخبرات في تحسین  یستعمل الذيیلعبه المدرب الكفء  الذيخبرته في عملیة التقلیل من سمة القلق والدور و 

  .القدیمة في دلك ألسالیباستعمال الطرق وا إلىیسعى  الذيالمردود والتقلیل من الخوف على عكس المدرب 

متطورة مثل االختبارات والمقاییس في الكشف عن سمة حدیثة و   طرق استعمال أن القول یمكن األخیر وفي
 تتماشى عالیة قدرات ذوي بسباحین والظفر المستویات اعلي لتحقیق المناسبة الطریقة تعتبرالقلق والتقلیل منها 

 من المنتهجةطرق العشوائیة والكالسیكیة ال على القضاء خاللها من نستطیع كما للریاضة، الحدیثة والمتطلبات
 علميو  بشكل موضوعيدقیقة ومضبوطة  نتائج تحقیق نستطیع حتى هذا ،التي ال تجدي نفعا المدربین اغلب طرف
  .مقنن
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 :االستنتاج العام

، ومن خالل المعطیات النظریة والدراسة المیدانیة توصلت إلیه نتائج هذه الدراسة على ضوء ما     
سمة القلق حیث تم استنتاج السباحین الناشئین و ة بین مردود أن نكشف الستار عن واقع العالق استطعنا

مردود السباحین سلبي عكسي بین سمة القلق و  ارتباطحیث أنه یوجد  ارتباطیهالعالقة بینهم علقة  أن
   .ا البحث'الناشئین، ومن بین النتائج المتحصل علیها من فرضیات هد

وحده والبد من تدخل عوامل  للتحضیر النفسي دور في التقلیل من سمة القلق لكنه غیر كاف إن
ٕ أخرى تساعد على ذلك أغلب المدربین یرون الدور واألهمیة البالغة التي یلعبها التحضیر النفسي في ن ، وا

معظم المدربین یؤكدون ویدركون دور وأهمیة التحضیر النفسي  أنعملیة نجاح أو فشل السباحین، كما 
لألخصائي النفسي دور كبیر في الفریق والمدرب وحده  نأفي التأثیر على المردود بطریقة إیجابیة، كما 

ال یستطیع القیام بذلك على أحسن وجه لذلك توجب توفر أخصائي نفسي في الفریق للقیام بكل ما هو 
 .متعلق بعملیة التحضیر النفسي

ومن بین العوامل التي تساعد المدرب في التعامل الجید مع الریاضي من الناحیة النفسیة 
خبرته وتكوینه الجید في المجال النفسي وهذا كله یدل على مستواه التعلیمي و : تحكم فیها هيته الواستطاع

لك في معرفة الحالة النفسیة للریاضي وكذا محاولة التحكم فیها وذلك بجعل السمة ذكفاءته، كما یساعده 
سبها عن طریق التكوین السلبیة لقلق المنافسة سمة إیجابیة وذلك باستعمال طرق وأسالیب خاصة تم اكت

المستمر والخبرة، كما أن نسبة كبیرة من المدربین یعتمدون في عملیة الكشف عن سمة القلق لدى 
تجعلهم یعرفون نسبة قلق سباحیهم ومحاولة التحكم في ) اختبارات ومقاییس(السباحین على طرق ووسائل 

یرة على المردود لدى الریاضي لبا بنسبة كبالسمة والتقلیل منها، وأن العوامل النفسیة التي تؤثر س ذهه
 .عالقة بین القلق والمردود لدى الریاضيسمة التوتر وهذا ما یدل على وجود سمة القلق وتأتي بعدها :هي

علمیة والتركیز على مستقبل السباح من  أسسكما یجب على هؤالء المدربین بناء عملهم على 
سباحین ذوي مستوى عالي یتكل علیهم في المحافل الدولیة أولویات المدرب الكفء حتى یمكنهم الظفر ب

  . قد تحصلنا على سباح ذو مستوى عالي بأنناقول الوالمیدالیات ومنها نستطیع  األلقابوبالتالي تحقیق 
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  :خاتمة

إن لكل بدایة نهایة ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود، فقد بدأنا عملنا المتواضع بجمع 
نحن اآلن نخط أسطر ح األسئلة وتحلیل نتائجها، وهاالمعلومات الخاصة بموضوع البحث، وأنهیناه إلى طر 

لب أندیة السباحة خاتمتنا والتي حاولنا جاهدین من خاللها أن نكشف الستار الحقیقي الذي تعاني منه أغ
الموجودة بین سمة قلق المنافسة الجزائریة عامة وأندیة السباحة بوالیة البویرة خاصة فیما یتعلق بالعالقة 

بأن للتحضیر النفسي دور في التقلیل من سمة  جاستنتاوقد تمثل دلك في ا. مردود السباحین الناشئینو 
ى تساعد على ذلك، كما تبین لنا الدور واألهمیة القلق لكنه غیر كاف وحده والبد من تدخل عوامل أخر 

البالغة التي یلعبها التحضیر النفسي في عملیة نجاح أو فشل السباحین وكذا التأثیر على المردود بطریقة 
  .إیجابیة

وقد تم التعرف على مدى كفاءة المدربین وأنه خالل تكوینهم تم خضوعهم لتكوین مستمر وشامل 
یاضي بصفة جیدة ودقیقة وهذا ما یجعلهم یستطیعون التحكم في الحالة النفسیة في مجال علم النفس الر 

تم التعرف على العوامل التي تساعد المدرب في صغیرة وكذا جعل كفاءاتهم جیدة، و للریاضي ولو بنسبة 
خبرته مستواه التعلیمي و : تحكم فیها هيالتعامل الجید مع الریاضي من الناحیة النفسیة واستطاعته ال

  . وتكوینه الجید في المجال النفسي وهذا كله یدل على كفاءته

ى دوتم اكتشاف أن نسبة كبیرة من المدربین یعتمدون في عملیة الكشف عن سمة القلق ل
تجعلهم یعرفون نسبة قلق سباحیهم ومحاولة التحكم في ) اختبارات ومقاییس(السباحین على طرق ووسائل 

  .هذه السمة والتقلیل منها

ا البحث على أهم األسباب التي تؤدي إلى نقص المردود وجعله سيء والتأثیر ذتعرفنا في هكما 
علیه سلبا یعود دلك إلى نقص فترات التحضیر النفسي و نقص فترات التدریب وهذا ما یؤدي إلى جعل 

القة هناك ع أن، وهدا ما یؤكد  على  نفسیة الریاضي غیر محضرة جیدا فیؤثر هذا بالسلب على مردوده
  .بین التحضیر النفسي والمردود الریاضي
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 :اقتراحات و فروض مستقبلیة

بعض النقاط التي  واقتراحیتركه الباحث إثر إجرائه لموضوع بحثه، هو ترك المجال مفتوح  إن خیر أثر   
وفرضیات  االقتراحاتسنقوم به اآلن أي تقدیم بعض  تسهم في خدمة البحث العلمي وتدعمه، وهذا ما

  .البحث فیه الستمراریةمستقبلیة تضفي على البحث قیمة علمیة وكذا فتح المجال 

 إطاروفي حدود  المستخلصة، االستنتاجاتمن  وانطالقاعلى البیانات التي جمعها الباحث،  واعتمادا   
  : والفروض المستقبلیة التالیة باالقتراحاتالدراسة یتقدم الباحث 

 المدرب وتكیف ،تحضیر النفسيال عملیة تسهل التي اإلمكانیاتو  الوسائل كل توفیر على العمل -
 .استعمالها على الریاضي

 بحلول والخروج ومعالجتها تحلیلها ومحاولة الجزائریة النوادي مختلف في النفسیةحاالت  تشخیص -
  .مضمونة ونتائج علمیة أسس وذات نجاعة أفضل

ضرورة الرفع من القدرات المعرفیة للمدربین في المجال النفسي الریاضي بأسلوب علمي، وهذا عن  -
طارات مختصة ٕ   .طریق المشاركة في الملتقیات العلمیة والمحاضرات تحت إشراف خبراء وا

القیاسات  استعماللتحضیر النفسي من حیث الخطوات المنهجیة وطرق برمجة مخطط خاص بعملیة ا -
وذلك من أجل التحكم في هذه العملیة من حیث الزمن والكیفیة من طرف المسؤولین عن هذه  واالختبارات

  .الریاضة

  .العملیة التدریبیة في لسباحینل على التحضیر النفسي عتماداال ضرورة  -
اختبارات ومقاییس خاصة بالعملیة  استعمالضرورة تقویم القدرات النفسیة للسباحین وذلك من خالل   -

  النفسیة
إخضاعه لمقاییس من خالل  القدرات النفسیةالناشئ الملتحق بالنادي لعملیة تقویم  إخضاعضرورة  -

  . علمیة من اجل وضع برنامج تحضیر نفسي  خاص یتماشى مع متطلباته بأسسنفسیة 
  .األخرىدراسة مماثلة في مختلف الفئات العمریة  بإجراءنأمل  -
التنسیق بین كل من رؤساء الفرق والرابطات والفدرالیات من أجل الوقوف على طبیعة عمل المدربین  -

عن العمل  االبتعادومتابعتهم والسهر علیهم حتى یكون عملهم ذو صبغة منهجیة وعلمیة، وبالتالي 
  .الفوضوي والعشوائیة
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فیما یخص هو جدید  والقیاسات الحدیثة، وكل ما باالختباراتضرورة رسكلة مستوى المدربین وتزویدهم  -
عملیة الكشف عن الحالة النفسیة للریاضي، وخاصة الذین یتمتعون باألقدمیة عملیة التحضیر النفسي و 

  . یة في عملهمویعتمدون على خبرتهم الشخصیة وكفاءتهم المهن

معالجة الحالة النفسیة ة أثناء قیام المدربین بمراقبة و الحرص على ضرورة إتباع أسس علمیة حدیث -
  .للریاضي

المقاییس و  االختباراتأو الرابطة یحتوي على مجموعة من  االتحادیةإدراج قانون خاص من طرف  -
  . یلزم فیه جمیع المدربین على تطبیقه في الموسم الریاضي نفسيالخاصة بعملیة التحضیر ال

 .بفئة الناشئین، حیث تعتبر الخزان الحقیقي للمنتخب االهتمام -

  .النتائج التي تم التوصل إلیها إلجراء دراسات وبحوث أخرى استخدام  -

والنفسي والفسیولوجي إجراء دراسات مستقبلیة وفق الجوانب التي لم نتطرق لها مثل الجانب المهاري  -
  .الخ...
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