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، نحمد اهللا و  7سورة ابراهيم االية   "ولئن شكرتم ألزيدنكم  : " عمال بقوله تعالى
  البحث  هذا  نشكره على توفيقه إلنجاز

من لم يشكر الناس لم  " :صلــى اهللا عليه و سلم    من قول المصطفى  انطالقـاو  
    .رواه الترمذي "اهللايشكر  

من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من بعيد كــان أو   الشكر الجزيل إلىنتقدم ب
يسعدنا أن نتقدم بأسمى عبارات التقدير و االمتنان لألستاذ   من قريب، و عليه

أنار لنا الطريق و  بمثابة النبراس الذي   الذي كان" عبد اهللا لوناس"المشرف
علوم  د  معه  أساتذةتوجيهاته القيمة، و إلى كل    يبخل علينا بنصائحه و لم

  .بالبويرة البدنية و الرياضية وتقنيات النشاطات
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  "الحمد و الشكر هللا و الصالة و السالم على أشرف خلق اهللا"
  :أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى

ل ﴿ : من قـال فيهما اهللا عز وجل بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم اح ا واخفض هلام ج

  24سورة االسراء االية   ﴾ارمحهام كام ربیاين صغرياوقل ريب من الرمحة 
حنانها وسقتني    إلى من سهرت الليالي وتعبت من أجلي وروتني من نبع

  .أطال اهللا في عمرها  عطفها أمي الغالية
شجعني  الذي    يراني رجال،  أنبنصائحه و سهر  لذي زرع قـلبي معنى الحياة  ا  إلى

  .أطال اهللا في عمره  "أبي" على مواصلة درب العلم
    أخواتيو    إخوتي إلى

  .إلى كل اآلهل و األقـارب
  . األصدقـاءكل    إلى

  
  

  هذا اإلهداءلقـارئ    كل  إلى
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  ... أهدي ثمرة جهدي هذا

 لى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقـائها إلى أغلى اسم نطقه لساني   إ

  حفظها اهللا ورعاها وأطال في عمرها"الزهرة  "أمي ثم أمي ثم أمي  

 الشمعة التي تحترق لتنير طريق دربي    إلى من كان لي بمثابة

  لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والديا الكريمين حفظه اهللا  "احمد"إلى نعم المثل ونعم القدوة أبي

 سعيد، عمر    إلى كل  إخوتي وأخواتي  إستثناءإلى الذين يدخلون القـلب بال  

  :  األصدقـاء  إلى أعز  الكبيرة مريا  و  و الكتكوتة الصغيرة اماني حفضها اهللا

 عبد الجليل، صوفيان، براهيم، زهير، عمر، امين، حسام،  عبد الرحمان،

 :األهل واألقـارب كبيرا وصغيرا خاصة  و الى كل  زمالء و زميالت الدراسة  وإلى كل

  كل من خاالتي واخوالي وعماتي واعمامي ،جداتي 

  الذين تتلمذت على أيديهم من الطور االبتدائي حتى الجامعي  إلى جميع  األساتذة

  من دون استثناء  البويرةإلى األحباب الذين جمعتني بهم أيام الدراسة بجامعة  

  " طارق "في هذا العمل المتواضع    يرفيق  و يإلى أخ

  إلى قـارئ هذا اإلهداء ... إلى كل من لم يجد اسمه فغضب

  .هذاإلى كل هؤالء أهدي ثمرة عملي  

 اسالم                                                                                                                
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  لشكااألقائمـة 
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  :ملخص البحث   

النفسي في تحسین أداء العبي كرة القدم أثناء  التحضیرأهمیة هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على        
-2015(للموسم  ة المیدانیة ببعض الفرق الناشطة في القسم الجهوي الثاني، حیث أجریت الدراسالمنافسة الریاضیة

عن أهمیة التحضیر فریقا من أجل الكشف ) 16(فرق من أصل ) 03( ثالثإذ قام الباحث باختیار ) 2016
وهذا لمالئمته لموضوع  ألجل ذلك المنهج الوصفي ، وقد استخدم الباحثالنفسي في تحسین أداء العبي كرة القدم

 ومن أجل الحصول على البیانات الدراسة، كما اعتمد الباحث على الطریقة العشوائیة في اختیار عینة الدراسة،
صائیا من أجل ، وبعد الحصول على البیانات تم تحلیلها إحاالستبیان والمقابلة لجمع المعلومات استخدم الباحث

معرفة و ، المنافسة أثناءمعرفة الحالة النفسیة التي یعاني منها العب كرة القدم  تأكید الفرضیات، وتهدف الدراسة إلى
معرفة مدى اهتمام باإلضافة إلى ، المنافسة أثناءعلى مردود الالعبین  التأثیرالتحضیر النفسي في  وأهمیةدور 

 .المدربین والمسیرین بجانب التحضیر النفسي

وذلك عند انتهاء مرحلة الذهاب وكان الفرق الناشطة في القسم الجهوي الثاني دراسة على مستوى هذه الجراء وتم إ
  :وبعد معالجة البیانات إحصائیا توصلنا إلى النتائج التالیة م 11/04/2016ذلك في 

 المنافسة أثناءالعبي كرة القدم  قدرات التحضیر النفسي الجید یرفع من. 
  دة القلق عند الالعبینحالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي الجید یؤدي.  
  المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي. 
 

  المنافسة الریاضیة، كرة القدم ،  األداء الریاضي ، التحضیر النفسي :الكلمات المفتاحیة



 

 

   

  



 ةمقدم
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 :مقدمة
 األنشطةعددا كبیرا من الممارسین، من بین هذه  إلیهاقطبا تجلب  األخیرةالریاضة في السنوات  أصبحتلقد     

الجماعیة التي ذاع صیتها في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة  تالریاضیاالریاضیة نجد كرة القدم التي تعد من 
األخرى، حیث دخلت في العالم مرحلة غایة في التعقید ریاضات خاصة، واكتسبت شعبیة وجمهورا كبیرین مقارنة بال

والتحدیث في فنیات وطرائق وأصولیات اللعب، والى جانبها یتزامن التطور البدني والتقني والتكتیكي والنفسي وان 
ر هذا األخیر الذي أصبح من الضروري اعتباره عملیة هامة في نظام اإلعداد لالعبي كرة القدم وواحد من أكث

 في المسابقات للمشاركةالریاضیین  إعدادعملیة  ، حیثاالتجاهات أهمیة في تطویر هذا النوع من الریاضة
البالغة  األهمیةبوضوح  أظهرتالریاضیة عملیة بالغة األهمیة فالمنافسات الریاضیة الهامة والبطوالت المتعددة 

 اإلعدادات من یتجزأجزء ال  النفسي اإلعداد أصبحلك والدور الذي یقوم به التحضیر النفسي بالنسبة للریاضیین وبذ
  .من عملیة تدریب الریاضیین لخوض المنافسات) البدنیة،التكتیكیة،،التقنیة( األخرى

وقد حقق التقدم العلمي في مجال التدریب الریاضي طفرة في میدان العلوم المرتبطة بالتدریب خاصة في ما     
التنافس في المباریات  وأصبحالمنافسة،  أثناء أوالتدریب  أثناءى عاتق الالعب یتعلق بالجانب النفسي الملقى عل

في كل ریاضة،  واإلطاراتمعاهد علیا مختصة في تكوین المدربین  فأنشئتلیس تنافسا فنیا فقط بل تنافسا نفسیا، 
جود مدرب محنك ذو كفاءة نجاح الفریق و  أسبابوهذا نظرا للمنافسة الشدیدة بین مختلف الفرق والنوادي، فبات من 

بمختلف  اإلحاطةبما فیها عملیة  الخ،...عالیة في مختلف جوانب التحضیر البدنیة والفنیة وتكتیكیة والنفسیة
الجوانب الوجدانیة، االنفعالیة واالجتماعیة الضروریة بغرض التحكم فیها والسیطرة علیها، ثم توجیهها بغیة زرع 

 .حاجته النفسیة، الحركیة والذهنیة عإشباعالقة نفسیة تؤمن لكل فرد 
ویعتبر اإلعداد النفسي كل مركب من جملة مكونات،حیث تعتبر الشخصیة أحد أهم هذه المكونات،كما یجب     

 )283ص- 2000-أسامة كامل راتب( .إعطاء االنفعاالت األهمیة البالغة وذلك ألثرها المباشر على مردود الریاضي
اإلعداد النفسي هو كل اإلجراءات والواجبات التي یضعها المدرب بهدف  نأ ''رحنفي محمود مختا''ویرى الدكتور  

  )66ص -1998 -حنفي محمود مختار( .تثبیت السمات اإلرادیة وتنمیة القیم الخلقیة لدى الالعًب 
لمستویات ومشكلة التحضیر النفسي تعتبر من المشكالت الهامة التي تواجه مدربي الفرق وخاصة في ا    

منحصر في الكلمات التشجیعیة والحوافز  أومفهوم التحضیر النفسي مازال مرتبط  أنالریاضیة العالیة، حیث 
یمكن وضع ، وكیفیة تطورها حتى أسبابهایخضع للمنهج العلمي للتعامل مع  أنالمادیة، وحل هذه المشكلة البد 

واستعمالها مصطلحات تعبر عن حقائق . غیر المحددةوالبعد عن المفاهیم العامة الحقائق في إطارها الصحیح 
نمایخص المدرب فقط،  ، فالتعامل مع هذه المشكلة الاألمور البد من التعاون وتكاثف الجهود للخبراء  وإ

حل لتلك المشاكل  إلیجاد واألطباءوالمتخصصین في علم النفس الریاضي في علم النفس الریاضي والمدربین 
المباراة دون  أوجهد خالل التدریب  أقصىنفسي، ووضع طرق تتضمن تهیئة الالعبین لبذل المرتبطة بالتحضیر ال

  .الخلل بالقیم والمبادئ التربویة
 



 ةمقدم
 

 
  ش

وبالرغم من أهمیة الدور النفسي للمدرب وتأثیره الكبیر على الالعبین إال أننا الحظنا أن بعض المدربین ال یولون 
  .ذا بدراسة أهمیة اإلعداد النفسي الذي یقوم به المدرب لالعبینلذا قمنا في بحثنا ه اهتماما كبیرا له،

  :فصول وهي أربعةوعلى هذا األساس قمنا بتقسیم بحثنا إلى بابین،األول خاص بالجانب النظري وتناولنا فیه     
  التحضیر النفسي :الفصل األول

  األداء الریاضي :لفصل الثانيا
  كرة قدم :لفصل الثالثا
  لمنافسةا :رابعلفصل الا
  

 :فهو خاص بالجانب التطبیقي مقسم إلى فصلین :الباب الثاني
  تناولنا فیه الطرق المنهجیة للبحث :األول
 .التوصیات، الخاتمة ثم ثم االستنتاج العام.والمقابلة االستبیان قدمنا فیه عرض وتحلیل نتائج :الثاني
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 :اإلش�ال�ة- 1

غال�ا في تصر�حات المدر�ین  �أتيالفوز والهز�مة وهذا ما  أس�ابحول  ةاأللسنعقب �ل منافسة ر�اض�ة تتناول     

السلبي �محدد  أوات ال نجدها في الغالب تهتم �الجانب النفسي ودوره االیجابي حلكن هذه التصر� ،والمسیر�ن

لنتیجة المقابلة وما الحظناه في المیدان زاد من اهتمامنا �ال�عد النفسي الذ� مازال عند الكثیر من الفرق والكثیر من 

الذ� یتضمن  األساسيتولى له رغم انه العامل  أنالتي یجب  األهم�ةفرد�ة دون  أوجماع�ة �انت  اتالر�اض

 .والمردود الر�اضي األداءالتواف� واالنسجام في 

التحدث على الجانب النفسي المتمثل في التحضیر النفسي لالعبین وهو ع�ارة  إلىالحدیث عن �رة القدم �قودنا     

تحضیر النفسي على نفس�ة العب �رة القدم من التي یلعبها ال واألهم�ة ،عن دراسة تحلیل�ة للجانب النفسي الر�اضي

خالل التقلیل من حاالت الشعور �القل� وز�ادة ثقة التر�یز واالنت�اه والقدرة على التطور الذهني ودافع�ة االنجاز 

 )52ص-2004- إخالص دمحم عبد الحف�� (.رفع مردود الالعبین إلىالر�اضي والثقة �النفس الذ� یؤد� 

 أص�ح، لذا األداءفي تطو�ر  أساس�االالعبین فهي تلعب دورا  إعدادوتقن�ات التحضیر النفسي تمثل �عدا في     

 فاأل�طالجنب مع المتطل�ات البدن�ة والتقن�ة والتكت���ة  إلىالمتغیرات التي یجب العنا�ة جن�ا  �أحد إلیهاینظر 

حیث المستو� البدني والتقني والتكت��ي و�حدد العامل  یتقار�ون بدرجة �بیرة من الدولي الر�اضیین على المستو� 

  )35ص-1999-دمحم حسن عالو� (.المنافسة حیث یلعب دورا رئ�س�ا في تحقی� الفوز أثناءالنفسي نتیجة الالعبین 

اعت�ار  أ�اهتمام المدر�ین وجم�ع العاملین على النواحي البدن�ة والتقن�ة والخطط�ة،ودون  إلىو�شیر الواقع     

الر�اضي �صفة عامة �عتمد على ما لد� الالعبین  األداء أنللجانب النفسي من شخص�ة الالعبین وذلك �الرغم من 

  .من قدرات بدن�ة وتقن�ة وتكت���ة ونفس�ة

لكل نشا� ر�اضي متطل�ات خاصة في بناء الشخص�ة الر�اض�ة، والنشا�  أنعب�ة  أبوو�ضیف دمحم حسن     

 ص ممیزة له، ومن اجل النجاح في نشا� ر�اضي محدد البد من تتوفر سمات معینة فيالر�اضي له خصائ

التحضیر النفسي الر�اضي لن �ستط�ع مهما بلغت قدراته ومستو�اته  إلىالشخص�ة،فالفرد الر�اضي الذ� �فتقر 

دمحم حسن (.الر�اضي ألداءاالمستو�ات نظرا الن هذا التحضیر یوثر �صورة م�اشرة على  أعلىالبدن�ة والفن�ة من تحقی� 

  )185ص-1986-ابو عب�ة

تنم�ة السمات النفس�ة �استعمال تقن�ات التحضیر النفسي والتي تتمثل في  أن إلىو�شیر العر�ي شمعون     

جنب مع تنم�ة  إلىتسیر جن�ا  أن، یجب ...االسترخاء، تر�یز، االنت�اه، التصور العقلي، التغذ�ة الرجع�ة الحیو�ة

 .)362ص-1996-دمحم العر�ي شمعون (.عناصر الل�اقة البدن�ة من خالل البرامج الطو�لة وقصیرة المد� و�جب التر�یز علیها
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لكن رغم هذا لم تكن �رة القدم في �الدنا  ،�رة القدم فیها �شعب�ة �بیرة ظىتح األخر� فالجزائر وعلى غرار الدول     

ورغم توفر الفئة  ،ومستو� ال�طولة الوطن�ة والفر�� الوطني خیر دلیل على ذلك ،في مستو� تطلعات هذا الشعب

الكرة الجزائر�ة �قیت  أن إال ،ما تلقوا عنا�ة من قبل المسئولین والمدر�ین إذارفع التحد�  بإم�انهاالش�اب�ة التي 

هذا الجانب  إهمال إلىبهم  أد�في تكو�ن المدر�ین في المیدان النفسي  الملحو�والنقص  ،مستو� ضع�فة ال

  .الحساس �حیث �صعب علیهم التح�م ف�ه �ش�ل مدروس ومدق�

وعل�ه جاءت دراستنا هذه تنصب على موضوع یلی� �الدراسة والذ� �طرح �ل نقاش وتساؤالت في الوس�     

العبي �رة  أداءالتحضیر النفسي في تحسین  أهم�ة ما مد�(والمتمثل في  والمسئولینالر�اضي من طرف المدر�ین 

 ).؟ ةالمنافسة الر�اض� أثناء القدم

  :التال�ة التساؤالتومن خالل هذا قمنا �طرح 

  المنافسة ؟ أثناءالعبي �رة القدم  قدراتهل التحضیر النفسي یرفع من 

  عند الالعبین ؟القل�  حدةالتقلیل من  إلىیؤد� هل التحضیر النفسي 

  المنافسة ؟ أثناء الرفع من الثقة في النفس إلىهل التحضیر النفسي یؤد� 

 :الفرض�ات- 2

 : العامةالفرض�ة -

  ةأثناء المنافسة الر�اض� لالعبي �رة القدم أداء دور في تحسینللتحضیر النفسي.  

 : الفرض�ات الجزئ�ة-

 المنافسة أثناء�رة القدم  العبي قدرات التحضیر النفسي یرفع من. 

  عند الالعبیندة القل� حالتقلیل من  إلىیؤد� التحضیر النفسي.  

  المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤد�.  

 : اخت�ار الموضوع أس�اب- 3

تمام في تحضیر الجانب البدني ه�رة القدم الجزائر�ة هناك ا  أند�ةفي  أنالحظنا  من خالل مالحظتنا المیدان�ة    

الجانب النفسي الذ� یتمثل في تحضیر الالعب نفس�ا لخوض المنافسة وذلك لتحسین  وٕاهمالوالتكت��ي والتقني 

العبین  إعدادوهذا ما دفعنا لالهتمام بهذا الجانب الذ� یلعب دورا هاما في ، وأدائهمردوده والرفع من معنو�اته 

  .المنافسة أثناءممتاز�ن ومردود عالي 
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  : ال�حث أهم�ة- 4

 : هذا ال�حث في أهم�ةتتمثل 

  المنافسة الر�اض�ة أثناءالالعبین  وأداءتسل�� الضوء على دور التحضیر النفسي على نتائج.  

 صورة واضحة على دور التحضیر النفسي على الالعب من الناح�ة النفس�ة إعطاء.  

  الذ� قام بتحضیر النفسي والالعب الذ� لم یخضع للتحضیر النفسي الفر�� أوتوض�ح الفرق بین الالعب.  

  :ال�حث أهداف - 5

التي یلعبها  واألهم�ةال�حث في �ونه ع�ارة عن دراسة تحلیل�ة للجانب النفسي الر�اضي  أهداف�م�ن حصر     

التحضیر النفسي على نفس�ة العبي �رة القدم من خالل التقلیل من حاالت الشعور �القل� وز�ادة دقة التر�یز 

رفع مردود  إلىوالذ� یؤد�  ،والثقة �النفس ،ودافع�ة االنجاز الر�اضي ،والقدرة على التصور الذهني ،واالنت�اه

 : الالعبین و�تجلى ذلك في

  المنافسة أثناءمعرفة الحالة النفس�ة التي �عاني منها العب �رة القدم.  

 المنافسة أثناءعلى مردود الالعبین  التأثیرالتحضیر النفسي في  وأهم�ةدور  معرفة.  

 معرفة مد� اهتمام المدر�ین والمسیر�ن بجانب التحضیر النفسي. 

 : لل�حث األساس�ةتحدید المصطلحات - 6

  : النفسي التحضیر- 1- 6

 : تعر�ف اصطالحي-

المنخفضة التي تؤثر سل�ا  أوالكف الزائدة  أوتلك اإلجراءات التر�و�ة التي تعمل على منع عمل�ات االستثارة     

على مستو� االنجاز الر�اضي �ما تساعد مع مواقف وظروف المنافسة الر�اض�ة وما یرت�� بها من أع�اء نفس�ة 

 إلىتلك العوامل التي تؤد� ,اإلقالل من اإلحساس �الخوف والتوتر والقل� النفسي وعدم الثقة  إلىمما یؤد� 

  )102ص- 2000-اسامة �امل راتب(.انخفاض مستو� االنجاز الر�اضي

  : إجرائيتعر�ف -

النفسي الر�اضي ت�عا  األخصائيالعلم�ة التر�و�ة المحددة سلفا عن طر��  اإلجراءاتهو مجموعة من     

للمتطل�ات النفس�ة للممارسة الر�اض�ة �صفة عامة والممارسة النوع�ة لنشا� الر�اضي التخصصي من جهة 

  .أخر� واستعدادات الر�اضي من جهة 
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  :المنافسة- 2- 6

  : تعر�ف لغو� -

في نفس المنصب ونفس المهنة وهي  األشخاصو�لمة المنافسة هي التین�ة وهي تعني ال�حث المتواصل من طرف 

  .مقابلة إطارمزاحمة تهدف لل�حث عن الفوز في مقابلة ر�اض�ة وهي النشا� الذ� حصل داخل 

  : تعر�ف اصطالحي-

الفر��  أو(معترف بها، وفیها �حاول الالعب الر�اضي  وأنظمةحدث ر�اضي محدد �قوانین ولوائح  أوموقف 

الفوز على  أو، لمحاولة تحقی� النجاح ما لد�ه من قدرات ومهارات واستعدادات أقصى وٕابراز إظهار) الر�اضي

من الفر��  أوالموضوعي المتوقع من الالعب  األداءلمحاولة تحقی� مستو�  أو) آخر�نمنافسین  أو(منافس

  )29ص-2002-دمحم حسن عالو� (.الر�اضي

  : تعر�ف إجرائي-

یبذل  أن�عني یجب على الر�اضي , الر�اض�ة فهي نشا� �حاول ف�ه �ل مشارك الفوز األنشطة أجزاءهي جزء من 

  .جهدا بدن�ا هاما

  :تعر�ف �رة القدم- 3- 6

  : تعر�ف لغو� -

ما �سمى  )foot balle(، فاألمر��یون �عتبرون "ر�ل الكرة �القدم"هي �لمة التین�ة وتعني  )foot balle(�رة القدم     

 -روجي جمیل(.)soccer( أما �رة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها تسمى، القدم األمر���ةأو �رة ) ر�قبي( عندهم

  )5ص -1986

                                                                                                 

  : تعر�ف اصطالحي-

إحد� عشر الع�ا �ستعملون �رة منفوخة فوق أرض�ة ملعب هي لع�ة تتم بین فر�قین یتألف �ل منهما على     

مستطیلة، في نها�ة �ل طرف من طرفیها مرمى الهدف، �حاول �ل فر�� إدخال الكرة في مرمى الحارس للحصول 

 وللتفوق على المنافس في إحراز النقا�) هدف ( على نقطة 
 )09ص -1998 -مأمور بن حسن السلمان(.

  :تعر�ف األداء- 4- 6

  :ف لغو� تعر�-

   )06ص -1997 –قاموس المنجد في اللغة واإلعالم (.أوصله واألداء إ�صال الشيء إلى المرسل إل�ه: أد� الشيء
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 )1233ص -1998-الفیروز أ�اد�(.تأد�ة �معنى اإل�صال والقضاء و�عني التنفیذ: األداء

  :تعر�ف اصطالحي-

ودوافع لكل فرد ألفضل سلوك مم�ن نتیجة لتأثیرات  أنه ع�ارة عن انع�اس لقدرات: " �عرفه عصام عبد الخال�    

مت�ادلة للقوة الداخل�ة، وغال�ا ما یؤد� �صورة فرد�ة، وهو نشا� أو سلوك یوصل إلى نتیجة، �ما هو المق�اس الذ� 

 )195ص -1997 –أسامة �امل راتب(."تقاس �ه نتائج التعلم، وهو الوسیلة للتعبیر عن عمل�ة التعلم تعبیرا سلو��ا 

  :تعر�ف إجرائي-

  .�عني نتیجة رقم�ة �حصل علیها الر�اضي خالل منافسة ر�اض�ة ما: األداء أو اإلنجاز

. 
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  :تمهید

إن الوصول بفریق ما لتحقیق نتائج إیجابیة یعتمد بدرجة أولى على إتقان أفراد الفریق للمبادئ األساسیة للعبة     
والتحضیر النفسي والبدني الجید في جمیع المواقف، وهذا یعتمد على األسلوب الصحیح والعلمي في طرق التدریب 

یعتمد علم التدریب   أصبححیث  ألداء مع أفضل اقتصاد في المجهودللوصول بالالعب إلى نتائج جیدة في ا
الریاضي في العصر الحدیث على األسس العلمیة التي تحقق النمو الشامل لمختلف عناصر التحضیر المختلفة ، 

ضي، وهو علم یدرس شخصیة الریاضي وتحلیل وتبیان العوامل التي تؤثر في ومن بین هذه العلوم علم النفس الریا
نفسیته وتحرك انفعاالته ومزاجه ، فظهر التحضیر النفسي الذي بفضله یتم إیجاد الحلول لجمیع المشاكل النفسیة 

یجب على الدرب والتي یعاني منها الفرد المتعلقة بالشخصیة والسلوك أثناء اللعب أو التدریب ، وقبل المنافسة 
عامال هاما وضروریا لكل  تعتبر المنافسة الریاضیة، فوضع برنامج یهدف إلى التحضیر النفسي الجید لالعبین

حیث ال یمكن للریاضة أن تعیش بدون منافسة إذ أن عملیة التدریب الریاضي ال تكتسب أي أهمیة  ،نشاط ریاضي
بمفردها بل تكتسب معناها من خالل ارتباطها بإعداد الفرد لكي یحقق أحسن ما یمكن من مستوى في المنافسة 

عطاء أحسن نتیجة یجب أن تكون عملی ،الریاضیة ة التدریب بمنهجیة علمیة أي ومن أجل السمو بمستوى الالعب وإ
مراعاة جمیع الجوانب، الجانب البدني والجانب النفسي، كما أن هذا األخیر نجده عنصر هام وفعاال في إنجاح 

عطائها صورة حسنة  .المنافسة وإ
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  :النفسي  التحضیرمفهوم -1-1
  :ذكرنا أن عملیة التدریب عملیة مبنیة على أسس علمیة وهي ذات شقین ال ینفصالن هما     
  البدني و المهاري و الخططي و الذهني وقد سبق الكالم عنهما  التحضیرویشمل  :الشق التعلیمي .  
  لیمي تماما بل هو الفیصل في المباریات لشق التع وهذا الشق له من األهمیة ما :الشق النفسي التربوي

عندما یكون الفریقان المتنافسان في نفس مستوى األداء من الناحیة البدنیة و الفنیة الخططیة و الذهنیة 
 .عندئذ تكون الصفات اإلرادیة هي التي تقرر نتیجة المباراة 

كما یخطط تماما النواحي التعلیمیة و  النفسي لالعب یجب أن یخطط له المدرب أثناء الموسم التحضیرلذلك ف    
النفسي یعني كل اإلجراءات و الواجبات التي یضعها المدرب بهدف تثبیت السمات اإلرادیة و تنمیة القیم  التحضیر

 الخلقیة لدى الالعب 
ر و ولما كانت هناك عوامل كثیرة تؤثر في أداء الالعب أثناء سیر اللعب كالملعب و نوعیة األرض و الجمهو     

الخ  لذلك أصبح من واجب المدرب أن یعمل على أن یعتاد الالعب هذه المؤثرات أثناء .........الفریق المضاد 
 التحضیرالتدریب ، و إال أصبح هناك فجوة بین األداء خالل التدریب و األداء أثناء المباراة من هنا ترجع أهمیة 

 رات حتى ال تكون معوقا ألدائه أثناءالنفسي لالعب بحیث یستطیع أن یتغلب على هذه المؤث
  .المباراة 

النفسي في كرة القدم على أنه عملیة تربویة تحت نطاق الممارسة اإلیجابیة لالعبین  التحضیركما یمكن تعریف     
بهدف خلق و تنمیة الدوافع و االتجاهات و الثقة بالنفس و اإلدراك المعرفي و االنفعالي و العمل على تشكیل و 

 )263ص -2001-حسین السید أبو عبدو(.ر السمات اإلرادیة باإلضافة إلى التوجیه و اإلرشاد التربوي و النفسي لالعبینتطوی
       :النفسي  التحضیرأهمیة -1-1-1

یتمیز مستوى أداء الالعب بالتذبذب و عدم االستقرار عند االشتراك في المباریات أو المسابقات خالل الموسم     
  .الریاضي 

حاول المدرب معرفة أسباب عدم استقرار مستوى أداء الالعب و استبعد أن یرجع ذلك إلى القدرات البدنیة أو     
الخ  و إن .......المهاریة ذلك ألنها تتمیز باالستقرار وال یطرأ علیها التغیر عادة إال بسبب اإلصابة أو المرض 

العوامل النفسیة مثل القلق الزائد و الخوف من الفشل و األرجح تفسیر عدم استقرار مستوى األداء في ضوء بعض 
النفسي الجید یهدف إلى مساعدة الالعب في السیطرة  التحضیرلذلك فإن .... عدم المقدرة على التركیز في األداء 

 .على أفكاره وانفعاالته بما یحقق أفضل مستوى أداء مع اختالف ظروف المنافسة 
یتم التدریب علیه من خالل التحكم في أعمال التدریب من حیث   )الطاقة البدنیة (البدني  التحضیرإذا كان     

  درجة الجهد المبذول و مقدار الراحة المناسبة ، و معرفة تأثیر ذلك على أجهزة الجسم المختلفة لالعب ، فإن
على أفكاره أي تركیز  یتم التدریب علیه من خالل مساعدة الالعب في السیطرة )الطاقة النفسیة (النفسي  التحضیر

  )23ص -2001-أسامة كامل راتب(.االنتباه ، و التحكم في االنفعاالت أي عدم التوتر أو الخوف الزائد عند المنافسة 
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 : اكتساب المفاهیم التربویة النفسیة-1-1-2
و قد یكون هذا ینظر إلى الریاضة على أنها إحدى الوسائل التربویة الهامة التي تؤثر في سلوك الناشئ ،     

التأثیر إیجابیا فیكسبه الثقة بالنفس ، و الروح الریاضیة و االلتزام وتحمل المسؤولیة و االستقاللیة و التعاون و 
المقدرة على مواجهة الضغوط وقد یكون التأثیر سلبیا فیكسبه الغرور ، و العدوانیة ، و األنانیة و القلق الزائد و 

و توقف النفسیة الصحیحة وهنا تأتي أهمیة نشر الثقافة و التوعیة النفسیة ، بالنفس الخوف من الفشل و نقص الثقة 
أسامة كامل (.لدى المهتمین  بالتنشئة الریاضیة و خاصة القیادات الریاضیة مثل المدربین ة اإلداریین و أولیاء األمور

 )24ص  -نفس المرجع -راتب

 : اكتساب المهارات النفسیة-1-1-3
النفسي مهارات  التحضیرالنفسي لالعبین ، باعتبار أن  للتحضیرمج التدریب الریاضي حدیثا اهتماما تعطي برا    

تحتاج إلى التدریب علیها و تسیر جنبا إلى جنب مع تدریب القدرات البدنیة و المهارات الریاضیة ، و النتیجة أننا 
و تركیز االنتباه ، ووضع ، اجهة الضغوط نالحظ أن بعض الالعبین یمتلكون قدرات و مهارات تساعدهم على مو 

  الخ .....أهداف تستثیر التحدي ولكن بصورة واقعیة ، و التصور العقلي ألداء مهاراتهم في المنافسة بدقة 
وبرغم أنه من الناحیة المثالیة یتوقع أن یتولى المتخصص النفسي الریاضي تطبیق برنامج تدریب المهارات النفسیة 

ك یمكن أن یقوم بهذه المدرب الریاضي مع مراعاة أن یؤهل نفسه في هذا المجال ومن أمثلة فإنه عند تعذر ذل
التعامل مع ضغوط النافسة الریاضیة ، التصور العقلي ،  :المهارات النفسیة الشائعة في البرنامج التدریبي لالعبین 

  )30ص - 2002 -أسامة كامل راتب(.تركیز االنتباه ، الثقة بالنفس و بناء األهداف
  : النفسي التحضیرأنواع -1-1-4

   :النفسي إلى  التحضیریمكن تقسیم     
   :من حیث المدة و ینقسم إلى 

  إعداد نفسي طویل المدى 
  إعداد نفسي قصیر المدى 

  :من حیث النوعیة 
  إعداد نفسي عام 
 إعداد نفسي خاص 

  :من حیث المدة -1-1-5
  :النفسي طویل المدى  التحضیر-1

  )27ص  -1997 -فیصل رشید عیاش الدلمي( :كن أن نوضح هذا الموضوع المهم على شكل نقاط محددة یم    
  إن إعداد فریق في المشاركة في البطوالت المهمة یتطلب اآلن إعدادا و تدریبات تستمر لفترة زمنیة طویلة

الطویل ال  التحضیرذا لبطوالت كاس العالم أو الدورات االولمبیة أو القاریة و إن مفردات ه التحضیرك
النفسي  التحضیرتحتوي فقط على عناصر اللیاقة البدنیة و المهارات و الخطط و إنما تتعدى ذلك إلى 

  . و التهیئة  التحضیرالذي یتالزم بقیمة العناصر في 
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  هناك جانب في التحضیر الطویل المدى و هو ضرورة إجراء الفحوصات الطبیة على الالعبین بین فترة و
 ى الن عدم االهتمام بهذه الناحیة و إهمالها یسبب أثار نفسیة سلبیة كثیرة على الالعبین أخر 
  النفسي الطویل و التأكد من سالمة  التحضیرإن االطمئنان على اتزان الحالة النفسیة عند الالعب خالل

ظرة الفاحصة و النفسي یتطلب إجراء بعض الفحوص و االختبارات النفسیة على الالعبین إن الن التحضیر
المتابعة السلیمة من قبل المدرب لالعبین في هذا الجانب و تفسیر سلوكهم و انفعاالتهم تتیح له الفرصة 

 .على حاالتهم النفسیة خالل إعدادهم الطویل 
  ضرورة تقویم حالة التدریب بین فترة و أخرى لكي یعلم المدرب مدى تأثیر الوحدات التدریبیة في الالعبین

 .ورها و یمكن مراجعة هذا الموضوع في باب التحلیل و االختبارات ومدى تط
  الخاص المقبل للفریق بشكل عام مثال مع الالعبین و إفساح  التحضیرمن المفید جدا مناقشة محتوى

المجال أمام كل منهم إلبداء رأیه حول هذه الطریقة لتعزز شعور الالعب بالراحة النفسیة أثناء التدریب 
 .مر الذي یزید من یقینه بتحقیق األهداف المرسومة من التدریب الطویل األ

  النفسي تتوالى الظروف المناخیة المختلفة ، لهذا یجب أن یتدرب الفریق تحت تأثیر كل  التحضیرخالل
الظروف یسبب له نقص في إعداده النفسي الطویل و یجعله متقبال غیر قادر على اللعب بشكل جید في 

 مثل هذه الظروف 
  ضرورة تطبیق القانون أثناء التدریبات و المقابالت التجریبیة الن ذلك یجعل الالعب محصنا نفسیا في

 .اللعب القانوني السلیم 
  یجب إجراء تحلیل كامل لجمیع الفرق المشاركة في الدورة، و توضیح نقاط الضعف و القوة لكل فریق ألن

 . ذلك یعطي راحة نفسیة لالعبین و یجعلهم مطلعین على خصومهم 
  على الفریق إبعاد كافة األعباء  المسئولینالطویل المدى على المدربین و  التحضیرلكي تنجح عملیة

العب و مساعدته على التركیز على عناصر اللعب و كیفیة تطویر مستواه في اللعب لذلك الخارجیة عن ال
 .االقتصادیة ، و حتى العاطفیة ، على المدرب أن ینشط في معالجة األمور االجتماعیة 

 :النفسي القصیر المدى التحضیر-2
عداداه لكي یتمكن من بذل أقصى جهده هو محاولة إعداد الفریق أو الالعب للمنافسة القادمة و رفع درجة است    

 :النفسي خالل  التحضیرلیحقق الفوز و یمكن توضیح هذا النوع من 
النفسي القصیر المدى في المنافسات الهامة یتركز في  التحضیریرى بعض علماء النفس في ألمانیا الغربیة أن 

 :ثالث مراحل هي
  مرحلة التوقع  
  مرحلة المواجهة 
 مرحلة االسترخاء 
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إن  ) STRESSE (في أبحاث عن الشدة  الزاروس وهذه التقسیمات الثالث مستمدة من أراء العالم النفسي األمریكي     
حتى بادیة  –موقف الشدة  -مرحلة التوقع تعني الفترة التي تبدأ من زمن إدراك الحدث الذي یعتبره الفرد مهددا له 

رات المختلفة مثل القلق ، الخوف ، عدم الطمأنینة و التوقع السلبي الوقت المقنن للشدة هذه الفترة ترتبط ببعض التوت
 )28ص  -نفس المرجع -فیصل رشید عیاش الدلمي(.الخ ..........

 :اجتماع الفریق األخیر-3
یعقد هذا االجتماع إما في الیوم الذي یسبق المنافسة أو في صباح یوم المنافسة وفي هذا االجتماع توزع     

الواجبات على الفریق و یشرح المدرب الخطة المطلوبة و كیفیة استغالل نقاط الضعف الخصم كما  المسؤولیات و
یتحدث المدرب في هذا االجتماع على أهمیة المنافسة وضرورة تحقیق نتیجة جیدة وأثر الفوز في تسلسل الفریق و 

  سمعته 
  :                                                           قبیل الدخول إلى الساحة-4

بعد أن یشرح المدرب الخطوط العامة للخطة و لألسلوب قبیل النزول على الساحة یقوم المدرب بتهیئة العبیه     
نفسیا للعب بكلمات مركزة و قویة یحاول فیها إثارة حماس الالعبین وشد انتباههم و تحفیزهم للعطاء و في هذه 

عي جیدا الفروق الفردیة ، فیتحدث مع بعض الالعبین بالشكل الذي یرفع اللحظات یجب على المدرب أن یرا
  )139ص -2000 -محمد حسن عالوي(.المعنویات النفسیة لالعبین و جعلهم یشاركون في المنافسة بثقة و تفاؤل

   :في فترة الراحة -5
ترة االستراحة عندما یفشل في یقع كثیرا من المدربین في الخطأ عندما یتعامل مع العبیه بشدة و عنف خالل ف    

 )140ص  -مرجع سابق -محمد حسن عالوي(.تنفیذ الواجبات التي طلبها خالل الشوط األول

من الممكن جدا تصحیح األخطاء و تغییر النتیجة في فترة االستراحة وذلك من خالل شرح ما حدث في الشوط     
لحظات سریعة وهناك بعض المؤشرات التي تعمل على األول و تشجیع الالعبین و حثهم على العطاء األفضل في 

زیادة أو نقص التوتر العصبي النفسي عند الالعبین قبیل المنافسة و التي تؤثر في إنجازه وهي من المواضیع التي 
  :النفسي الطویل المدى و من أهمها  التحضیریتناولها 
  االستعداد التدریبي الجید  
  أهمیة المنافسة 
 فه قوة الخصم أو ضع 
  الظروف الخارجیة 
  قوة الحوافز 
  التحلیل و التقویم 

  : من حیث النوعیة-1-1-6
 : النفسي العام التحضیر-1-1-7

  :فیما یلي  التحضیریمكن تلخیص هذا النوع من 
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  :تطویر العملیات النفسیة لالعب -1
ل اإلدراك الحسي بأنواعه ویقصد بالعملیات النفسیة ما هو مرتبط بتحقیق الغرض من ممارسة كرة القدم مث    

المختلفة و عملیات االنتباه و التصور الحركي و التفكیر و كذلك القدرة على االستجابة الحركیة بأشكالها و أنواعها 
 .المختلفة 

  : االرتقاء بالسمات الشخصیة لالعب-2
ره للحالة الدافعیة لدیه و وذلك بالمساعدة على بث الثقة في نفوس الالعبین على تحمل مشاق التدریب باستثما    

 الصفات اإلرادیة و الخصائص االنفعالیة الكامنة لدیه 
     : تثبیت الحالة النفسیة لالعب-3

حیث تتمیز بعدم الثبات و االختالف المتباین في الشدة و الطول حیث أن إثبات الحالة النفسیة مركب من     
ادة، و هي تؤثر إلى حد كبیر على نشاط الالعب سلبیا أو إیجابیا مجموعة ظواهر نفسیة ، التفكیر ، االنفعال ، اإلر 

و یحتاج الالعب لفترات طویلة من التدریب للتحكم فیها و توجیهها یجب أن تسیر هذه المبادئ جنبا إلى جنب مع 
 . النواحي التدریبیة األخرى أثناء عملیات التدریب

  : النفسي الخاص التحضیر-1-1-8
  النفسي لحالة معینا لها خصوصیاتها  التحضیریهدف إلى استخدام  لتحضیراهذا النوع من     
 النفسي الخاص لمنافسة معینة  التحضیر  
 النفسي لالعب واحد  التحضیر 
 النفسي الخاص ضد خصم معین  التحضیر 
 النفسي الخاص للقیام بواجب محدد التحضیر 

  : النفسي الخاص لمنافسة معینة التحضیر-1-1-9
لمدرب في بعض األوقات إلى أن یعد فریقه إعدادا نفسیا خاصا لمنافسة واحدة معینة لها خصوصیاتها یحتاج ا    

  الخ ........ و أهمیتها على الفریق 
  تحلیل كامل عن الفریق الخصم  
  أهمیة نتیجة المنافسة و أثر نقطتي الفوز أو الثالث نقاط 
  كیف سیصبح ترتیب الفریق بعد نهایة المنافسة 
 الملعب الذي تقام علیه المنافسة  أرضیة 
  الهیئة التحكیمیة التي ستدیر المنافسة و صفات الحكم 
 133ص -2003-أسامة كامل راتب(.طبیعة الجمهور و انفعاالته و سلوكه( 

   :النفسي الخاص للقیام بواجب محدد التحضیر- 1-1-10
افیة محددة إن هذه الواجبات التي یقوم  بها في بعض المنافسات یقوم المدرب بتكلیف أحد العبیه لواجبات إض    

فعندما یطلب مثال من المدافع األیمن اإلسهام في عملیة الهجوم و ، النفسي الخاص  التحضیرالالعب تحتاج إلى 



 المحور االول                                                                                      التحضیر النفسي
 

 
- 15 

- 

التقدم بعمق ثم العودة مسرعا إلى منطقة الدفاع و تكرار ذلك في كل الشوطین كأسلوب محدد في مهاجمة الخصم 
لب من المدرب بإعداد العبیه بهذا الواجب المحدد من النواحي البدنیة و المهاریة و الخططیة و فإن ذلك ال یتط

ناهد (.لكنه یعده نفسیا كذلك لمواجهة المتطلبات النفسیة لهذا الواجب كالمثابرة و مقاومة التعب و الثقة العالیة بالنفس
  )57ص - 2004 -محمد سعد

   :ي كرة القدمالنفسي لالعب التحضیرواجبات - 1-1-11
یجب أن یعرف المدرب أن هناك واجبات تعمل على زیادة إعداد الالعب نفسیا لخوض غمار المنافسة و أن     

هناك مستوى أمثل من التعبئة النفسیة یجب أن یتمیز به أداء الالعب قبل المنافسة لتحقیق أفضل أداء و من هذه 
  :الواجبات 

مستوى من المهارات في  التي تساعد على الوصول إلى أعلىة الهامة المساعدة في تحسین العملیات النفسی .1
  .كرة القدم 

 .مساعدة الالعب على إنجاز أهدافه أداء شخصیة تتمیز بالصعوبة و الواقعیة  .2
 .تكوین و بناء حالة انفعالیة مثالیة أثناء التدریب و المباریات  .3
  ) 270ص - 0200-حسین السید أبو عبدو(.عبة من التنافستحسین القدرة على تنظیم الحالة النفسیة في الظروف الص .4
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 :مفهوم األداء الریاضي-1-2
ونشاطات یقوم بها الفرد بشكل مستمر  تسلوكیاإن األداء الریاضي بصفة عامة یشمل جمیع میادین الحیاة من     

ومتواصل في كل أفعاله وأقواله لتحقیق أهداف معینة ومن اجل بلوغ حاجاته وأغراضه المحددة سواء كان في 
المجال العلمي أو المجال التعلیمي أو في المجال الریاضي، هذا األخیر الذي عرف تطورا كبیرا وملحوظا نتیجة 

  .ت المعمقة في محاولة لتحسینه خدمة للریاضة والریاضییناألبحاث العدیدة والدراسا
وهو عبارة : إیصال الشيء إلى المرسل إلیه :"األداء الریاضي على انه" عصام عبد الخالق"ویعرفه الدكتور      

عن انعكاس لقدرات ودوافع لكل فرد ألفضل سلوك ممكن نتیجة لتأثیرات متبادلة للقوة الداخلیة وغالبا ما یؤدى 
اس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو الوسیلة بصورة فردیة، وهو نشاط أو سلوك یوصل إلى نتیجة كما هو المقی

 )214-215ص  -1983  –نزار مجید الطالب(."للتعبیر عن عملیة التعلیم سلوكیا
أن علماء النفس الریاضي العاملین في الحقل الریاضي وجدوا ارتباطات بین مفاهیم عدیدة  thomas 1989 ویرى

هو االستعداد باإلضافة إلى  :وأغلبها تشكل مفهوم األداء، مضیفا أن األداء ،..."القدرة، االستعداد، الدافعیة:"كـ
   .المهارات المكتسبة

انعكاس لقدرات ودوافع كل فرد ألفضل سلوك ممكن نتیجة لتأثیرات متبادلة للقوى  :واألداء بصفة عامة هو     
ة وهو المقیاس الذي تقاس به نتائج الداخلیة، غالبا ما یؤدى بصورة فردیة وهو نشاط أو سلوك یوصل إلى نتیج

 )162ص -1992  –عصام عبد الخالق(.التعلم أو هو الوسیلة للتعبیر عن عملیة التعلیم تعبیرا سلوكیا
ویستعمل بشكل ) األداء األقصى(مصطلح األداء بنفس المعنى والمفهوم حیث یطلق علیه مصطلح ویستخدم    

واسع للتعبیر عن جل المهارات التي یمكن رؤیتها ومالحظتها في جمیع المجاالت منها المجال النفسي الحركي 
ظهار القدرات و المهارات   )170ص  -  1995 –محمد نصر الدین رضوان(.والتي تتطلب تذكر المعلومات وإ

  :ولألداء الریاضي درجات ومستویات منها
 ویقصد به أن یؤدي الفرد أفضل أداء ممكن قدر استطاعه :األداء األقصى.  
 ویقصد به ما یؤدیه الفرد بالفعل وطریقة أدائه، ولیس ما یستطیع أدائه :األداء الممیز. 

  :أنواع األداء-1-2-1
  :تتمثل أنواع األداء في

أسلوب مناسب ألداء جمیع الالعبین لنوع األداء نفسها في وقت واحد، ویستطیع المدرب أن : المواجهةأداء -1
  .یوجه جمیع إجراءاته التنظیمیة للوصف كوحدة مناسبة

طریقة هادفة للتدریب تؤدي إلى تنمیة الصفات البدنیة وخاصة القوة العضلیة والمطاولة وفي هذا  :األداء الدائري-2
  .األداء یقسم الالعبین إلى مجموعات یؤدون العبء عدة مرات بصورة متوالیةالنوع من 

أسلوب مناسب ألداء جمیع الالعبین مع تغییر في محطات أو أداء الصف كله في  :األداء في محطات-3
 .محطات مختلفة أي تثبیت في األداء الحركي باستخدام الحمل
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ت استخدام مجموعات متعددة في الصف أو التدریب الریاضي یقصد باألداء في مجموعا :األداء في مجموعات-4
على شكل محطات حیث یقوم الالعبون الذین یشكلون مجموعات باألداء بصورة فردیة، وتعد من أقدم الطرق 

  )41ص  -1998  - قاسم حسن حسین(.التدریب الریاضي

  :العوامل المساهمة في األداء الریاضي-1-2-2
تعتبر األنشطة الریاضیة واحدة من األنشطة الحركیة في مجال أداء الفرد، وهي تتطلب استخدام الجسم في     

النشاط وفقا ألسس وقواعد خاصة تتعلق بهذا النشاط، وتختلف درجة األداء المهاري في األلعاب وفقا لبعض 
  :المتغیرات وهي
 نشاط والغرض من األداء والسن والجنس ودرجة ویختلف باختالف المناخ والطقس وطبیعة ال :النشاط

 .صعوبة أو سهولة األداء وغیرها
 یمكن أن یكون ترویحي أو تنافسي :الغرض من األداء. 
 مقدار الطاقة التي یتطلبها األداء البدني 

بذل المختصون في المجال الریاضي محاوالت متعددة لتحدید العوامل الالزمة لألداء في األنشطة الریاضیة  وقد    
  :المختلفة، وقد كشفت تلك المحاوالت عن الكثیر من العوامل من أهمها

محمد حسن (.دافعیةالقوة العضلیة، التوازن، المرونة، التحمل، السرعة، التوافق، الرشاقة، الذكاء، القدرة اإلبداعیة، ال
  )42-41ص  -1987 - عالوي 

  :مكونات األداء-1-2-3
تتمثل مكونات األداء في األنشطة والمهام التي یحتویها العمل واالرتباطات بین هذه األنشطة والمهام ویمكن     

  :تحدید هذه المكونات في المعاییر التالیة
 األهداف التفصیلیة أو الجزئیة للعمل. 
 المختلفة التي یتكون منها األداء المراحل. 
 52ص -2002 -الطاهر مجادي(.ءدرجة التجانس بین السلوك وبیئة العمل أو األشیاء التي ینصب علیها األدا( 

  :سلوك األداء-1-2-4
  :    إن سلوك األداء الذي یقوم به الریاضیون أو باألحرى الالعبون تحدده ثالث عوامل رئیسیة وهي    

 المبذول الجهد. 
 القدرات والخصائص الفردیة لالعبین، باإلضافة إلى إدراك الالعب لدوره. 

  "بورتر لدولر"إدراك الالعب لدوره وهذا حسب + القدرات والخصائص الفردیة لالعبین + الجهد = واألداء 
دراك الفرد لدوره  سلوك األداء تحدده ثالث عوامل أساسیة وهي المجهود المبذول والقدرات والخصائص الفردیة، وإ

   .الوظیفي
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  : أسلوب األداء-1-2-5
مكاناتهم الفسیولوجیة واستعداداتهم      یختلف التكنیك المثالي من فرد إلى آخر باختالف تكوینهم التشریحي وإ

صة به، أي یمكن أن یؤدي فردین حركة معینة بتكنیك واحد ولكن النفسیة ولذلك نجد أن لكل فرد طریقة أداء خا
مكاناتهم ویمكن االسترشاد باألداء لالعبي القمة لتحدید درجة إجادة المستوى  بطرق أداء مختلفة طبق لخصائصهم وإ

  .الفني ومنه یمكن الحصول والتوصل إلى نموذج مثالي
الحركي هو عملیة اكتساب وصقل وتثبیت المهارات الحركیة خالل اإلعداد التكنیكي للوصول إلى أعلى  والتعلم    

مستوى ممكن من الصورة المثالیة للتكنیك الریاضي، ولهذا یعمل هذا التعلم إلى التغییر في السلوك والتحسن في 
   )220ص  -2003 - لقعصام عبد الخا(.األداء الحركي الناتج مباشرة من الممارسة والتدریب

  :مستوى األداء المهاري-1-2-6
تقان      هو الدرجة أو الرتبة التي یصل إلیها الریاضي من السلوك الحركي الناتج عن عملیة التعلم الكتساب وإ

  .حركات النشاط الممارس على أن تؤدى بشكل وبدرجة عالیة لتحقیق أعلى النتائج مع االقتصاد في الجهد
ویحدد إتقان األداء المهاري بعدد ما یمكن للفرد من أدائه لمهارات النشاط الریاضي الممارس وتنوع وتعدد تلك 
المهارات لهذا النشاط، واستخدامها في ظروف التدریب أو المنافسة، وكذلك بدرجة كیفیة إتقان الفرد لهذه الحركة 

  .  ألداء تحت المعاییر البیومیكانیكیة، والفسیولوجیة والنفسیةالخاصة بالنشاط الممارس، ومدى فعالیة اإلتقان لهذا ا
 :دور المدرب في ثبات األداء الریاضي-1-2-7

حد المؤشرات الهامة لعمل المدرب حیث أنها تعبر عن ارتفاع وازدهار كافة أیعد ثبات األداء الریاضي لالعب     
  :جوانب إعداده إذ یتأثر هذا الثبات بجملة عوامل منها

 درجة ثبات االنفعالي والعاطفي في المنافسات.  
 كیفیة التحكم في انفعاالت الالعب أثناء المنافسة.  
 الدوافع المرتبطة باشتراك الالعب في المنافسة.  

عال من  ظة المستمرة والمستقرة على مستوىوثبات األداء الحركي لالعبین یعني القدرة أو اإلمكانیة في المحاف    
  الكفاءة الحركیة سواء خالل الظروف القصوى للتدریب أو المسابقات في إطار حالة نفسیة ایجابیة 

  :ویؤثر على حالة ثبات األداء الحركي مجموعة من العوامل النفسیة منها ما یلي
 لواجبات التذكر، االنتباه، سرعة رد الفعل، التصور لتنفیذ مختلف ا: الصفات العقلیة ودرجة ثباتها مثل

الحركیة المهاریة في كافة الظروف التدریبیة أو التنافسیة سواء كانت عالیة أو منخفضة الشدة وذلك عن 
طریق ظهور بعض ردود األفعال العصبیة المترتبة على ذلك بغض النظر عن حالة اإلجهاد 

  .والصعوبات الخارجیة
  الصفات الشخصیة ودرجتها سواء من حیث الشدة أو الثبات مثل الدوافع المساعدة في تحقیق االنجاز

ودرجة الثبات واالستقرار أو االتزان العاطفي لالعب، مستوى التنافس أو الطموح النفسي ودرجة تغییره 
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عملیات العصبیة أو تبدیله على ضوء خبرات الفشل أو النجاح التي یحققها الالعب، ومستوى نمو ال
 .والنفسیة والمقدرة على تحمل األعباء النفسیة

  المقدرة على التحكم في الحالة النفسیة قبل وأثناء المنافسة تحت مختلف الظروف أو الدوافع واألشكال
، فالتحكم الواعي في مثل هذه الحالة من خالل )صعوبات داخلیة أم صعوبات خارجیة(سواء كانت 

نتظم یساعد على االرتفاع في درجة ثبات أداء الالعبین خالل المباراة، كذلك التدریب الیومي الم
 .المساعدة في تمییز كافة العوامل التي تساعد على عدم تركیز الالعب قبل المنافسة

  العالقات النفسیة واالجتماعیة بین أفراد الفریق والتي تساعد على األداء الثابت للفریق المتمثلة في درجة
 )30ص  -1987 - محمد حسن عالوي(.و تماسك الفریق بما یحقق جوا نفسیا وعالقات متبادلة ومالئمةالتحام أ

  :اعتبارات المدرب عند تقویم األداء الریاضي-1-2-8
أن یكون هناك تقویم لمستوى األداء عقب نهایة كل وحدة تدریبیة لكي یتسنى لالعبین التعرف على  یجب      

مستواهم خالل الوحدات التدریبیة لكي یستطیعوا مواصلة التقدم خالل الوحدات التدریبیة الالحقة، وهناك 
  :اعتبارات على المدرب مراعاتها عند تقویم هذا األداء وهي

 هناك هدف، لذلك على المدرب تبلیغ الالعبین بتحقیق ذلك الهدف أو عدمه وكذلك  لكل وحدة تدریبیة
لذلك عند وضع الوحدة الجدیدة یجب أن یكون هناك تفادي . تحدید هدف للوحدة التدریبیة الالحقة وهكذا

  .حقةلجمیع األخطاء والسلبیات التي رافقت الوحدة التدریبیة والبدء من جدید في الوحدة التدریبیة الال
  أن یكون هناك تسجیل لسلبیات وایجابیات وحدة تدریبیة لیتسنى بعد ذلك من مراجعة شاملة والتعرف على

  .مدى التطور الذي حصل لالعبین والتحقق من تحقیق األهداف المرسومة
 هل حقق المطلوب للوحدة التدریبیة التي وضعها؟ولماذا؟و لماذا لم : على المدرب أن یسأل نفسه دائما

  .حقق؟، وهذه اإلجابة تعد تخطیطا مستقبلیا لوضع األسس السلیمة لعملیة التدریبیت

  :الخصائص النفسیة للمنافسات الریاضیة وتأثیرها على أداء الالعب-1-2-9
تعتبر المنافسات الریاضیة عامال هاما وضروریا لكل نشاط ریاضي، ویرى أن الریاضة ال تعیش بدون       

تدریب الریاضي بمفردها ال تنطوي على أي معنى إال بارتباطها بإعداد الفرد لكي یحقق منافسة، وان عملیة ال
الریاضیة، وفي ضوء هذا المفهوم تكون المنافسة ) المباراة(أحسن ما یمكن من مستوى في األداء خالل المنافسة

" المنافسة الریاضیة"ر إلى الریاضیة ما هي إال اختبار لنتائج عملیات التدریب الریاضي، ولكن ال ینبغي أن ننظ
نما على أنها نوع هام من العمل التربوي، إذ أنها تسهم في التأثیر  على أنها نوع من أنواع االختبار فحسب، وإ
على تنمیة وتطویر مهارات وقدرات الفرد وتشكیل سماته الخلقیة واإلداریة، ومن أهم هذه الخصائص النفسیة ما 

  :یلي
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 هي إال نشاط یحاول فیه الفرد الریاضي إحراز الفوز، وتسجیل أحسن مستوى من  إن المنافسة الریاضیة ما
كرفع شأن (األداء، وال یتأسس ذلك على الدوافع الذاتیة للفرد فحسب، بل أیضا على الدوافع االجتماعیة،

إذ أن ذلك یعتبر من أهم القوى التي تحفز الفرد نحو الوصول ألعلى ) الفریق أو سمعة النادي مثال
  .المستویات الریاضیة

  تتطلب المنافسة الریاضیة ضرورة استخدام الفرد ألقصى قواه وقدراته النفسیة والبدنیة لمحاولة تسجیل أحسن
مستوى ممكن من األداء، وتعتبر هذه الناحیة من أهم ممیزات المنافسة الریاضیة التي تؤثر في شخصیة 

  .الكثیر من خصائصه وسماته النفسیة الخلقیة واإلداریةالفرد تأثیرا تربویا وتسهم في تطویر وتنمیة 
  تسهم المنافسات الریاضیة في االرتقاء بمستوى جمیع الوظائف العقلیة والنفسیة مثل اإلدراك واالنتباه

وعملیات التفكیر والتصور، إذ تحتاج المنافسة الریاضیة إلى استخدام كل هذه الوظائف ألقصى مدى 
  .ممكن

  أن التنافس بطبیعته ما هو إال صراع یستهدف الفوز والتفوق على اآلخرین وكثیرا ما یرى وقد یرى البعض
المتنافس في منافسیه خصوم له، كما ینظر البعض إلى التنافس الریاضي نظرة فیها الكثیر من المغاالة 

الوصول إلى  عندما یرى في الریاضة سوى السبق الجنوبي لتسجیل األرقام والتفوق الریاضي، ویتناسون أن
المستوى الریاضي العالي ناحیة هامة من النواحي التي یسعى إلیها كل مجتمع، ولكنها لیست بطبیعة الحال 

  )32ص  -1987 –محمد حسن عالوي(.هدفه األوحد

  :فئات تصنیف الریاضیین على أساس نتائج المنافسة ونوعیة األداء- 1-2-10
نتائج أي مسابقة ألي ریاضي تقع في واحدة من الفئات األربع المحددة، حیث یمكن للریاضي أو الفریق  أن    

  :أن یكسب أو یخسر المباراة، كما یمكن أن یكون مستوى األداء أو اللعب جیدا أو ضعیفا وهذه الفئات هي
  : المكسب واألداء جید-1

اضیین حیث أن األداء جید، والمكافأة أي الفوز تحقق وینصح تعتبر هذه الفئة األسهل في التعامل مع الری    
المدرب بتوجیه التقدیر للریاضیین على هذا االنجاز، كذلك من األهمیة تفسیر نجاح الریاضیین في ضوء ما 
یتمتعون به من قدرات مهاریة ونفسیة، حیث أن ذلك یزید من ثقتهم في أنفسهم وقیمة الذات لدیهم، إضافة إلى 

یجب التركیز أكثر على الجهد الذي یبذله الریاضیون في المباراة وأهداف األداء، كما یجب عدم  ما سبق
التركیز على المكسب، فبالرغم من انه شيء مستحب، وتجدر اإلشارة إلى أهمیة توجیه الریاضیین إلى النقاط 

التمرین التالي ولیس بعد المباراة  السلبیة في المباراة، وما هي االقتراحات لتطویر األداء، على أن یتم ذلك في
 .مباشرة، ویقدم في شكل التوجیه البناء ولیس النقد السلبي

  :المكسب ولكن األداء ضعیف-2
عندما یكسب الفریق المباراة أو یحقق فوزا بالرغم من أن مستوى األداء في المسابقة كان ضعیفا فمن األهمیة     

أن یعرف أفراد الفریق أن المكسب الذي تم تحقیقه جاء بسبب ضعف المنافس ولیس كنتیجة لقدراتهم البدنیة 
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هم على النتائج وینسبون ذلك لقدراتهم وجهدهم والمهاریة، ویمثل ذلك أهمیة كبیرة حتى ال یكافأ الریاضیون أنفس
  .وذلك یخالف الواقع

هذا وبالرغم من ضعف األداء فمن األهمیة مكافأة الریاضیین الذین تمیزوا باألداء الجید ومساعدة الریاضیین     
  .من التعرف على جوانب الضعف ومن ثم التمرن علیها وتطویرها

وجیه ضربا من العقاب نتیجة ضعف األداء، ولكن یقدم في شكل ایجابي وبشكل عام، من األهمیة أال یكون الت
  .وبناء

  :الخسارة ولكن األداء جید-3
تمثل هذه الفئة من النتائج المتوقعة األكثر صعوبة، فما أقصى على النفس من الخسارة بالرغم من األداء الجید،     

داء، وكیف یمكن التعامل مع انخفاض الروح المعنویة وهنا یجدر التساؤل عن كیفیة تدعیم النواحي االیجابیة لأل
  .للریاضیین أو الفریق؟

ربما كان من المناسب أن یقدم المدرب حدیثا موجزا مع الریاضیین عقب المباراة ربما ال یتجاوز الدقیقتین، حیث     
  :أن كل ریاضي یعیش تجربة الفشل بطریقته، ویفضل أن یتضمن الحدیث النقاط التالیة

 دیر الجهد واألداء المتمیزین بالرغم من الخسارةتق.  
 لخسارة تعتبر شیئا طبیعیا ومتوقعا في الریاضة، وال تنقص من التقدیر لألداء الجید والجهد المبذولا.  

  :الخسارة واللعب ضعیف-4
إلى  عندما یواجه المدرب هذه الفئة، فمن األهمیة أن یعزى الفشل كنتیجة للتقصیر في الجهد والحاجة    

تحسین المهارات البدنیة والمهارات النفسیة، كما أن من األهمیة أن یعبر عن عدم الرضا للجهد واألداء 
  .الضعیفین

رجاء ذلك إلى التمرین التالي      وینصح في هذه الحالة بعدم التحدث مع الریاضیین بعد المباراة مباشرة، وإ
وكیفیة تطویرها، وبالرغم من ذلك یجب عدم إغفال تقدیر للمسابقة حیث یتم التركیز على المشكالت الفعلیة 

  )405 407ص –2000 -أسامة كامل راتب( .الجهد واألداء لبعض الریاضیین الذین اظهروا أداء حسنا
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  تعریف كرة القدم-1-3
 :التعریف اللغوي-1

تعني ركل الكرة بالقدم ، فاألمریكیون یعتبرونها بما یسمى عندهم باك و هي كلمة التینیة " football"كرة القدم     
"regby "التي سنتحدث  عنها تسمى و كرة القدم األمریكیة أما كرة القدم المعروفة و أ"soccer "   

  : التعریف االصطالحي-2
كرة القدم قبل كل "  كرة القدم هي ریاضة جماعیة تمارس من طرف جمیع الناس كما أشار إلیها رومي جمیل     

  )50ص  - 2001 -كرة القدم  -رومي جمیل (".شيء ریاضة جماعیة یتكیف معها كل أفراد المجتمع 
  :المبادئ األساسیة لكرة القدم-1-3-1

مبادئها األساسیة المتعددة  والتي تعتمد في إتقانها على إتباع األسلوب  كرة القدم كأي لعبة من األلعاب لها    
  .السلیم في طرق التدریب

أن فریق كرة .ویتوقف نجاح أي فریق وتقدمه إلى حد كبیر على مدى كبیر إتقان أفراده للمبادئ األساسیة للعبة     
الكرة على اختالف أنواعها بخفة ورشاقة، ویقوم الذي یستطیع كل فرد من أفراده  أن یؤدي ضربات و القدم الناجح ه

بالتمریر بدقة وبتوقیف سلیم وبمختلف الطرق ، ویحسن ضرب الكرة بالرأس في المكان والظرف المناسبین، كما 
  .یتعاون تعاونا تاما مع بقیة أعضاء الفریق في عمل جماعي منسق 

لطائرة من حیث تخصصه في القیام بدور معین في او وصحیح أن العب كرة القدم یختلف عن العب كرة السلة     
الهجوم، إال أن هذا ال یمنع مطلقا أن یكون العب كرة القدم متقنا لجمیع المبادئ و الملعب سواء في الدفاع أ

  . األساسیة اتقانا تاما 
قصیرة كما یجب متنوعة ، لذلك یجب عدم محاولة تعلیمها في مدة و وهذه المبادئ األساسیة لكرة القدم متعددة     

بلقاسم كلي وآخرون (.قبل البدء باللعبو أكثر في كل تمرین و االهتمام بها دائما عن طریق تدریب الالعبین على ناحیتین أ
  )46-ص- 1997-
   :تقسم المبادئ األساسیة لكرة القدم إلى ما یلي و 

 استقبال الكرة  
  المحاورة بالكرة  
  المهاجمة  
  رمیة التماس  
  ضرب الكرة  
 رة بالرأس لعب الك  
  حراسة المرمى 
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   :صفات العب كرة القدم -1-3-2
تساعد على األداء الحركي الجید في المیدان ، و یحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة تالءم هذه اللعبة     

بدنیة الو هي الفنیة ، الخططیة ، النفسیة ، و المتطلبات هناك أربعة متطلبات لالعب كرة القدم و من هذه الخصائص أو 
التعدادات النفسیة ایجابیة مبنیة على قابلیة بدنیة و مهاریا عالیا و الذي یمتلك تكامل خططیا جیدا و الالعب الجید هو 

  .نقص الحاصل في إحدى تلك المتطلبات یمكن أن تعوض في متطلب آخر و ممتازة 
تحلیلها خالل المباراة طبقا و لالعبین یمكن تقویم المتطلبات البدنیة لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركیة     

طرق لعب الالعب للمباریات ، فان التحلیل كان معتمدا على رصد مباریات كثیرة للوصول و للنشاطات المختلفة 
 )27-25ص   -1999 -حسن عبد الجواد (.اإلحصائیات المهمةو لتلك الخصائص 

     :الصفات البدنیة -1-3-3
لئن اعتقدنا بأن ریاضیا و رستها في متناول الجمیع مها كان تكوینهم الجسماني، من ممیزات كرة القدم أن مما    

الالعب المثالي فال تندهش إذا و مكتمل التكوین الجسماني قوي البنیة ، جید التقنیة ، ذكي ، ال تنقصه المعنویات ه
أن معاییر االختیار ال األسلوب ، لنتحقق من و شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبین یختلفون من حیث الشكل 

ترتكز دوما على الصفات البدنیة ، فقد یتفوق العب صغیر الحجم نشیط ماكر یجید المراوغة على خصمه 
معرفة و یتطلب السیطرة في المعلب على االرتكازات األرضیة ، و ذلك ما یضیف صفة العالمیة لكرة القدم و القوي،

توجیهها یتناسق بتناسق عام و المحافظة علیها و التقاط الكرة ،تمریر  ساق عند التوازن على ساق أخرى من اجل 
 )10 09ص -2000 -موفق مجید المولى (.تامو 
    :الصفات الفیزیولوجیة-1-3-4

ترتبط و االجتماعیة و كذلك النفسیة و الفیزیولوجیة و الخططیة و تتحدد االنجازات لكرة القدم الحدیثة بالصفات الفنیة     
ا كانت المعرفة الخططیة له قلیلة ، >عن قرب شدید فال فائدة من الكفاءات الفنیة لالعب او هذه الحقائق مع بعضها 

خالل لعبة كرة القدم ینفذ الالعب مجموعة من الحركات المصنفة مابین الوقوف الكامل إلى الركض بالجهد و 
فصل بل یمیز كرة القدم عن الذي یو األقصى ، وهذا ما یجعل تغیر الشدة واردة من وقت إلى أخر ، وهذا السلوك ه

تحقیق الظروف المثالیة فان هذه و األلعاب األخرى ، فمتطلبات اللعبة األكثر تعقیدا من أي لعبة فردیة أخرى ، 
   :التي یمكن أن تقسم إلى ما یلي و المتطلبات تكون قریبة لقابلیة الالعب البدنیة 

  القابلیة على األداء بشدة عالیة.  
 لركض السریع القابلیة على أداء ا 
  خالل وضعیة معینة  )القدرة العالیة  (القابلیة على إنتاج قوة. 
  أن األساس في انجاز كرة القدم داخل محتوى تلك المفردات ، یتدرج ضمن مواصفات الجهاز الدموي

 )62ص   -نفس المرجع   -موفق مجید المولى (.كذلك العضالت المتداخلة من الجهاز العصبيو التنفسي 
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   :الصفات النفسیة -1-3-5
ما یمتلكه من السمات و تعتبر الصفات النفسیة احد الجوانب الهامة لتحدید خصائص العب كرة القدم     

   :من بین الصفات النفسیة نذكر ما یلي و ، الشخصیة
  :التركیز-1

یرى و ، "اه على مثیر محدداالحتفاظ باالنتبو تثبیته على مثیر معین أو تضییق االنتباه، "یعرف التركیز على انه     
المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثیر محدد  ( :البعض أن مصطلح التركیز یجب أن یقتصر على المعنى التالي

  )384ص  - 1990 -یحي كاظم النقیب (.)مدى االنتباه  :غالبا ما تسمى هذه الفترة بو لفترة من الزمن 
   :االنتباه-2

تركیز العقل على فكرة معینة من بین و احدة من بین العدید من الموضوعات الممكنة، أیعني تركیز العقل على و     
االبتعاد عن بعض األشیاء حتى یتمكن من التعامل بكفاءة مع و العدید من األفكار، ویتضمن االنتباه ،االنسجام 

التشتت و التشویش و راب حالة االضطو عكس االنتباه هو بعض الموضوعات األخرى التي یركز علیها الفرد انتباهه، 
 . الذهني 

    :التصور العقلي -3
تصورات جدیدة لم تحدث من قبل لغرض و وسیلة عقلیة یمكن من خاللها تكوین تصورات الخبرات السابقة أ    

ه الخریطة >یطلق على هذا النوع من التصورات العقلیة الخریطة العقلیة ، بحیث كلما كانت هو األعداد لألداء ، 
 .المطلوب و عقل الالعب أمكن إرسال إشارات واضحة للجسم لتحدید ما ه واضحة في

     :الثقة بالنفس -4
ال تتطلب بالضرورة تحقیق المكسب، فبالرغم من و األكثر أهمیة االعتقاد في إمكانیة التحسن و هي توقع النجاح،     

   )117ص  -2003 -أسامة كامل راتب(.داءتوقع تحسن األو الفوز یمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس و عدم تحقیق المكسب أ
   :االسترخاء-5

تظهر مهارات و االنفعالیة بعد القیام بنشاط ، و العقلیة و فرصة المتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنیة  وه    
 . سیطرته على أعضاء جسمه المختلفة لمنع حدوث التوترو الالعب لالسترخاء بقدرته على التحكم 

   :رة القدمقوانین ك-1-3-6
   :قانون یسیر اللعبة وهي كالتالي  17باإلضافة إلى هذه المبادئ األساسیة هناك 

   :میدان اللعب-1
  . م 60ال یقل عن و م 100ال یزید عرضه عن و م ، 100ال یقل عن و م  130یكون مستطیل الشكل ال یتعدى طوله 

  :الكرة-2
غ  453سم ،أما وزنها ال یتعدى 68ال یقل عن و سم ، 71كرویة الشكل ، غطاؤها من الجلد ال یزید محیطها عن 

 . غ 359ال یقل عن و 
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  مهمات الالعبین-3
  . ال یسمح ألي العب أن أي شيء یكون فیه خطورة على العب آخر

    :عدد الالعبین-4
  .سبعة العبین احتیاطیین و العبا داخل المیدان ،  11تلعب بین فریقین ، یتكون كل منهما 

   :الحكام -5
  .تطبیقهو تبر صاحب السلطة المزاولة لقوانین اللعبة لتنظیم القانون یع
     :الخطوطا و مراقب-6

یجهزان برایات من المؤسسة التي تلعب و یعین للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهما إن یبینا خروج الكرة من الملعب، 
  .على أرضها المباراة 

    :مدة اللعب -7
  .د 15ال تزید فترة الراحة بین الشوطین عن و یضاف إلى كل شوط وقت ضائع  د ،45شوطان متساویان كل منهما 

   :بدایة اللعب-8
للفریق الفائز بالقرعة اختیار إحدى ناحیتي و ركلة البدایة على القرعة بقطعة نقدیة و یتحدد اختیار نصفي الملعب ، 

  . ركلة البدایةو الملعب أ
   :خارج الملعب و الكرة في الملعب أ-9

تكون الكرة في و التماس ، عندها یوقف الحكم اللعب و كرة خارج الملعب عندما تعبر كلها خط المرمى أتكون ال
  .الملعب في جمیع األحوال األخرى من بدایة المباراة إلى نهایتها 

    :طریقة تسجیل الهدف- 10
 - 1987 -كرة القدم -عنشري وآخرون علي خلیفة ال(.تحت العارضةو یحتسب الهدف كلما اجتازت الكرة خط المرمى بین القائمین 

 )255ص 
   :التسلل - 11

 .یعتبر الالعب متسلال إذا كان اقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي تلعب فیها الكرة 
    :سوء السلوكو األخطاء -1-3-7

   :یعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التالیة 
 الخصممحاولة ركل و ركل أ.  
 خلفه و االنحناء أمامه أو عرقلة الخصم مثل محاولة إیقاعه باستعمال الساقین أ 
  دفع الخصم بعنف 
  الوثب على الخصم 
 محاولة ضرب الخصم بالید و ضرب أ 
  مسك الخصم بالید بأي جزء من الذراع 
  یمنع لعب الكرة بالید إال حارس المرمى 
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 23ص  -1997 -حنفي محمود مختار(.ریقهدفع الخصم بالكتف من الخلف إال إذا اعترض ط( 
  :حیث تنقسم إلى قسمین :الضربة الحرة -1-3-8
  .وهي التي یجوز فیها إصابة مرمى الفریق المخطئ مباشرة :مباشرة-1
  لمسها العب أخر و هي التي ال یمكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو : غیر مباشرة-2
عند ضربها یجب أن یكون جمیع الالعبین خارج منطقة و من عالمة الجزاء  تضرب الكرة :ضربة الجزاء -1-3-9

  . الجزاء
  . عندما تخرج الكرة بكاملها من خط التماس  :رمیة التماس- 1-3-10
یكون آخر و عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدى الجزء الواقع بین القائمین  :ضربة المرمى- 1-3-11

  . لخصم من لعبها من الفریق ا
 عندما یخرج الخصم الكرة من خط المرمى فیما عدا الجزء الواقع بین القائمین:الضربة الركنیة- 1-3-12
  :خطط اللعب - 1-3-13

قدرة كل العب ، والفریق ككل ، في العمل كوحدة خالل المباراة ، وذلك باستخدام المباراة : خطط اللعب تعني     
سجیل أكبر عدد من األهداف ، وفي نفس الوقت مع الفریق المضاد من األساسیة في تحركات بغرض محاولة ت

  .تسجیل أي هدف في مرمى الفریق 
  :ویمكن تقسیم خطط اللعب 

  . خطط فردیة هجومیة ودفاعیة 
  .خطط جماعیة  وخطط الفریق الهجومیة والدفاعیة 

بمعنى أنه لو . ل العمل الجماعي وهذا التقسیم وتفرعه یعني  وضع واجبات معینة مناسبة لكل العب من خال    
قام العب بأداء الخطط الفردیة ولیس في إطار العمل الجماعي فإن تأثیره سیكون سلبي على أداء الفریق مما یعرقل 

  فاعلیته ووصوله للنصر ، وخطط اللعب الفردیة لكل العب ترتبط ارتباطا وثیقا بخطط اللعب الفردیة 
ومباراة كرة القدم تصبح مسلیة . عل العمل جماعیا بین اإلحدى عشر العبا لزمیله الالعب اآلخر ، وهذا یج

- حنفي محمود مختار (.ومبهجة مادام أن هناك هجوما من الفریقین المتنافسین في محاولة تسجیل أكبر عدد من األهداف
  )98ص -1997

  :عالقة اللیاقة البدنیة بكرة القدم الحدیثة - 1-3-14
تستدعي أن یقوم الالعب بالتحرك طوال وقت المباراة و الالعب الذي تستنفد قواه خالل المباراة كرة القدم الحدیثة     

وسرعة اللعب هي سمة كرة القدم الحدیثة ؛ لذلك أصبح من الضروري أن یتصف العب . یصبح عالة على فریقه 
اختیار الالعبین الناشئین أن  من هذا المنطلق أصبح أول شرط یجب أن یضمه مدربو األشبال عند. الكرة بالسرعة 

یكون الالعب سریعا أوال ثم تأتي بعد ذلك مهارته ، فلمهارة یمكن أن یكتسبها الالعب بالتمرین ، أما السرعة فهو 
أن یختاروا أوال الالعبین ذوي السرعة العالیة ثم بعد ذلك یختارون یجب لذلك . یولد بها وال یمكن إال أن تحسن فقط 

ذا . تازون بإجادة المهارات األساسیة من هؤالء من یم إن الالعب البطيء اآلن ال وجود له في كرة القدم الحدیثة ، وإ
  .لم یراعي ذلك المدرب أصبح فریقه ال یمكنه أن یجاري الفرق األخرى ویكون معرضا للهزیمة
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 :مفهوم المنافسة-1-4
  :المنافسة لغویا-1

تلعب المنافسة دورا هاما في تحقیق أهداف األلعاب الریاضیة بشكل عام، ویكون الفوز هو الهدف األساسي     
ونافس في الشيء أي بلغ " نافس"الذي یحاول كل العب أو فریق إحرازه، والمنافسة في اللغة العربیة مصدر لفعل 

  )345ص -2000 -كمال الدین عبد الرحمان درویش(.أي سابق ونافس فالنا في كذا
  :المنافسة اصطالحا-2

وهذا الموقف یتعامل فیه  ،المنافسة الریاضیة هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك    
وتمیزها عن قدرات من الریاضي بكل ما لدیه من قدرات بدنیة وعقلیة وانفعالیة من أجل تأكید امتالكه لهذه القدرات 

  )211ص  -مرجع سابق-أحمد أمین فوزي(.ینازلهم
  :تعریف الدورات الریاضیة-1-4-1

هي سلسلة المنافسات التي تقام بین مجموعة من أفراد وجماعات بقصد تحدید الفائزین من بینهم أو ترتیبهم     
راد والجماعات من أهمها المنافسة من وهي وسیلة للتعبیر عن كثیر من الحاجات الضروریة لألف ،حسب نتائجهم

 ،حیث أنها ظاهرة طبیعیة في اإلنسان قوامها أن الفرد أو الجماعة ال یجب أن یكون أقل كفاءة من اآلخرین
والتقدم واالرتقاء بالمستوى خاصة في المجال الریاضي  اإلتقانوالمنافسة السلیمة تشكل عامال مهما من عوامل 

وتنظیم أسالیب  .اكر ج إلى قدر كبیر من التركیز واإلدویحتا والسأمفسة یدعو إلى الملل فالنشاط الخالي من المنا
مروان (.المنافسة تكون قد أسهمت بقدر كبیر في رفع المستوى الفني والتربوي للنشاط الریاضي من األفراد والجماعات

  )09ص  -2002 -عبد المجید إبراهیم
  :أنواع الدورات-1-4-2

أو تكون ألكثر من نشاط ریاضي كدورة  ،اضیة إما أن تكون في نشاط واحد كبطولة العالم للجمبازالدورات الری    
وقد تكون الدورة الریاضیة على مستوى محلي ضیق كبطولة محافظة في كرة القدم، أو  ، البحر األبیض المتوسط

 ،یث یشمل اإلقلیم أكثر من دولةبح إقلیميأو أن تكون على مستوى . يعلى مستوى محلي یشمل البالد كلها كالدور 
مروان (.الریاضیة األولمبیةكدول البحر األبیض المتوسط أو الدورة العربیة المدرسیة أو على مستوى عالي أو الدورة 

 .)09ص  -مرجع نفسه -عبد المجید إبراهیم
  :أغراض الدورات-1-4-3

ة للمتعلم إذا لم یجد فرصة الستخدام هذه ن تعلم أي مهارة واكتساب أي خبرة یصبح غیر ذي معنى بالنسبإ    
  المهارة أو الخبرة في مجاالت یثبت بها واقعیة المجتمع ویشیع بها بعض دوافعه ورغباته

ویجب علینا كمدربین أن نقدم كل الفرص الممكنة لالعب لكي یشبع من الحاجة النفسیة دون أن نترك صدفة     
  :العوامل التي قد یساء استخدامها

ما كانت معرفة الهدف أو الغرض وتفهمه واستیعابه أول خطوات العمل على تنفیذه وتحقیقه لذا كان من ول    
الواجب علینا أن نتعرف على أهم األغراض أو األهداف اإلیجابیة التي یمكن للدورات الریاضیة أن تعمل على 

  .)11ص  -مرجع سابق-مروان عبد المجید إبراهیم(.تحقیقها
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  :غراض ما یليومن أهم هذه األ
 تطویر طرق التدریس واالرتقاء بالمستوى الفني ألداء الریاضي.  
 االهتمام بالمهارات العقلیة. 
 اكتساب ونمو الصحة المتكاملة وتوازن الشخصیة وتكاملها. 
 ممارسة األسلوب الدیمقراطي في الحیاة. 
 التدریب على القیادة البناءة. 
 تنمیة النضج االنفعالي. 
 الحر حسن قضاء الوقت. 

  :أنواع المسابقات-1-4-4
 مسابقات فردیة.  
 مسابقات الفرق. 
 -  فردیة –فرق (المسابقات المشتركة.(  

  )29ص  -2003 -إبراهیم محمود عبد المقصود( :طرق تنظیم المسابقات-1-4-5
 خروج المغلوب من مرة واحدة.  
 خروج المغلوب من مرتین.  
 الدوري الكامل.  
 نصف الدوري.  
 طریقة السلم.  
 رق الهرمیةالط.  
 طریقة النمط. 

  :أنواع المنافسة-1-4-6
بتصنیف " عماد الدین عباس أبو زید"و" قدري سید مرسي"و" كمال الدین عبد الرحمان درویش"قام كل من     

 :إلى عدة أنواع هيالمنافسة 
  ".فریق ضد فریق: "التنافس الجماعي-1

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

مال ك(.ة ألفراد الفریق حیث یتأثر الهدف العام للفریق بإمكانیة كل فرد بالتعاون مع باقي الفریقجیتنوغالبا ما تعود ال
 )347ص  -مرجــع سابق-الدین عبد الرحمان درویش

 ".العب ضد آخر: "التنافس الفردي-2
ه االقتراب أو التساوي أو ــل العب بما یحقق لـوتلعب هنا الوسائل المختلفة إلظهار القدرات والمهارات الفردیة لك    

  )347ص  -مرجع نفسه-مال الدین عبد الرحمان درویشك(.وهنا غالبا ما تعود النتیجة على الالعب نفسهالتغلب على منافسه، 
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  :تنافس الفرد مع نفسه-3
وهنا یكون الهدف هو تحقیق أفضل مستوى لالعب نفسه، مقارنة بكل مع نفسه وقدراته هو، وتشمل جمیع     

ب في خبرات الحیاة وجمیع نواحي العمل، وبالرغم من أن التنافس الجماعي یعتمد على التعاون إال أن كل الع
الفریق یحاول تحقیق أفضل أداء لنفسه للمحافظة على المكانة التي اكتسبها فهو یحاول كل فرد تحقیق أفضل 

 )347ص  -مرجع نفسه -كمال الدین عبد الرحمان درویش(.مستوى من السابق لتحقیق مركز أفضل ومستوى أحسن
  :أبعاد المنافسة-1-4-7

و الفریق نحو الوصول إلى أقصى مستوى ممكن بهدف الفوز أو تحقیق تحقق المنافسة تحریك دوافع الالعب أ    
 .أفضل نتیجة

  :المنافسة كموقف-1-4-8
تعتبر المنافسة دائما موقف محدد األبعاد وتتجمع فیه الفرص المتاحة لألداء والتفوق في وقت معین، وكما     

قدم والتفوق وبذلك فإن في أي منافسة ال بد التي قد تتعرض هذا الت ،یتجمع فیها مجموعة من العقبات والصعوبات
  .من تحقیق واكتشاف العناصر اإلیجابیة الفعالة والمعینة على النجاح والتفوق

وكذلك تحدید العناصر السالبة التي قد تعوق العمل واألداء مع التغلب علیها، ویجب على المدرب تحلیل     
- كمال الدین عبد الرحمان درویش( .ف عن العناصر اإلیجابیة والسلبیةالموقف التنافسي، والتخطیط للتدریب من أجل الكش

 )348- 347ص  -مرجع سابق
 : المعلومات -1-4-9

هاما ومؤثرا في جمیع عملیات األعداد واالشتراك واختیار المنافسات وهي ضروریة في أمرا تمثل المعلومات     
كال والمعارف التي یمكن تحدیدها حول حقیقة العمل ویقصد بالمعلومات كل الصور واألش ،جمیع أجزاء التدریب

         :تیةعلومات في توفیر المتطلبات اآلحیث تسهم دقة وحداثة الم بذاته
 وصف الموقف العام والمواقف التنافسیة المؤثرة في اتخاذ القرارات. 
 تدریب علیها لتحقیق تحلیل تلك المواقف التنافسیة وتفسیرها للوصول إلى العوامل والمحددات المطلوب ال

 )348ص  -مرجع سابق -كمال الدین عبد الرحمان درویش (.األهداف المحددة
  المساعدة على اتخاذ القرارات یؤثر في المفاضلة بین العدید من األسالیب والطرق المستخدمة لكل موقف

  .وشكل ومنافسة
 تهاتوفیر تنبؤات عن المواقف المستقبلیة واإلعداد لها والتخطیط لمواجه. 

  :أنواع المعلومات- 1-4-10
  .معلومات عن القواعد والشروط والتنظیم - 1
الخ، وهل تمثل ... معلومات عن الالعبین المشاركین في المنافسة من حیث الخبرات والمهارات واللیاقة - 2

  .معلومات هامة لالختبار ووضع البرامج
  .الخ ...المعلومات عن اإلمكانیات البشریة والمادیة والكافیة - 3
   .معلومات عن الجوانب السلبیة واإلیجابیة في المواقف التنافسیة - 4
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 :األسالیب والطرق- 1-4-11
حیث تعتبر المعبر الحقیقي الذي یستخدم في تحریك الموقف الحالي إلى موقف مستهدف وفقا للمعلومات     

المتاحة واألهداف المحددة وتبنى فكرة االشتراك أو تنظیم مسابقة على عدد الطرق والوسائل الضروریة إلمكانیة 
  )349ص  -مرجع سابق  -كمال الدین عبد الرحمان درویش وآخرون (.تحقیق األهداف

  :التقویم- 1-4-12
بالرغم من أن عملیة التقویم نضعها كأحد األبعاد االستراتیجیة للمنافسات إال أنها ممكن أیضا أن تندرج تحت     

بعض الطرق واألسالیب حیث أنها وسیلة هامة للوقوف على مدى كفاءة تحقیق األهداف سواء كان هذا التقویم 
و نهائیا أي بعد انتهاء التنفیذ، ویعتبر التقویم عملیة دینامیكیة تبدأ من مرحلة مرحلیا أي خالل مراحل التنفیذ أ

التفكیر المصاحبة لمراحل التنفیذ وتستمر لما بعد التنفیذ، ومن ثم یمكنها من تصحیح وتطویر أسالیب التنفیذ لتأمین 
كمال الدین عبد الرحمان درویش (.مات المتاحةالوصول إلى األهداف المنشودة، وغالبا ما یتم وفقا لألهداف المحددة والمعلو 

 )351-350ص  -مرجع نفسه  -وآخرون 
   :إن وظیفة المنافسة تدور حول أهداف رئیسیة

 اإلعالم واالستعالم.  
 التعلیم والتعلم. 
 التثقیف والتثقف 

  :مظاهر االنفعاالت أثناء المنافسة الریاضیة- 1-4-13
ل بدایتها ـفي أي فترة سابقة للمنافسة أو قبئي النفسي مالحظة الالعب في بعض األحیان قد ال یستطیع األخصا    

مباشرة أو یخطئ في تقدیر الحالة االنفعالیة ولكن بعد اندماجه في التنافس یبدو في حالة انفعالیة مغایرة تماما وفي 
 -أحمد أمین فوزي(.لالعببعض ظروف التنافس تتغیر النتیجة وتشتد حدة التنافس بحیث تؤثر على الحالة االنفعالیة 

  )223ص  -2003
من هنا أصبح لزاما على األخصائي النفسي مالحظة أداء الالعب وسلوكه أثناء المنافسة الریاضیة من أجل     

والتوتر إذا كانت ظروف المنافسة تسمح بذلك كما في حالة األلعاب  اتخاذ اإلجراء المناسب لتخفیف حدة انفعاالته
ح فیها بطلب وقت مستقطع أو استبدال الالعبین، ومن أهم مظاهر االنفعاالت أثناء المنافسات الجماعیة التي یسم

  :الریاضیة ما یلي
 ارتباك األداء الحركي وعدم السیطرة علیه.  
 عدم القدرة على االلتزام بالخطة المتفق علیها.  
 االستجابة الحركیة الحادة لمواقف ال تتطلب ذلك.  
 في األداء لالعب لم یتعود على ارتكابها في التدریب ظهور بعض األخطاء الفنیة.  
  في الفریق ومحاولة تأنیبهم على أخطائهمعدم الرضا على أداء الزمالء.  
 االعتراض المباشر أو غیر المباشر على قرار الحكم. 

 



 المحور الرابع                                                                                                المنافسة
 

 
- 35 

- 

الت لالعب وقبل البدء في عرض اإلجراءات التي یمكن أن یستعین بها األخصائي النفسي لتخفیف حدة االنفعا    
ثل ـبأن هناك بعض المنافسات التي ال یمكن استخدام أي من هذه اإلجراءات مأثناء المنافسة، یجب التنویه 

  .)224ص  -مرجع سابق - أحمد أمین فوزي(.العدو والسباحة لمسافات قصیرا جدامسابقات 

  :الخصائص السیكولوجیة اإلیجابیة- 1-4-14
میة الدوافع الشخصیة واالجتماعیة لدى الفرد مما یؤثر بصورة إیجابیة على تعمل المنافسات الریاضیة على تن    

  .سلوك الشخص في الحیاة
تسهم المنافسات الریاضیة في تنمیة وتطویر قدرات الفرد لما تتطلبه من أعمال بدنیة وعقلیة وانفعالیة یصعب     

  )212ص - مرجع سابق -أحمد أمین فوزي( .توافرها أثناء التدریب الریاضي
إن كثرة وشدة وتنوع المواقف من االنفعالیة التي یتعرض لها الفرد خالل المنافسات الریاضیة وما یرتبط بكل     

موقف من تغیرات فیسیولوجیة مصاحبة لهذه االنفعاالت تسهم في تنمیة وتطویر األجهزة الحیویة للجسم نتیجة 
  .جهزة الجسملتنمیة وتطویر الجهاز العصبي الذي یتحكم في مختلف أ

قد تؤثر المنافسات الریاضیة التي تتم في حضور مشاهدین ومشجعین تأثیرا إیجابیا أو سلبیا على أداء الریاضي     
وذلك تبعا لما یتمیز به من سمات وخصائص نفسیة، ومع ذلك فإن المحصلة النهائیة التي یمكن أن یجنبها 

إنها تساعد على اكتساب الكثیر من السمات الممیزة التي  الریاضي من جراء اشتراكه في مثل هذه المنافسات،
  )213ص - مرجع سابق - أحمد أمین فوزي( .تساعد على مواجهة مواقف خاصة من الحیاة

من أهم خصائص الحیاة االجتماعیة للفرد أنها دائما تعرضه لنجاح أو الفشل، والفرد الریاضي الذي تعرض     
سیة متنوعة الشدة هو أقدر على تقبل احباطات الفشل وتعامل بهدوء مع لذة لمثل هذه الخبرات في مواقف تناف

  .النجاح، األمر الذي یساعد على االتزان والهدوء النفسي
تعتبر المنافسات الریاضیة من أفضل الوسائل اإلجرائیة للكشف عن الجوانب الشعوریة والالشعوریة من     

مرجع  -أحمد أمین فوزي( .امها في عالج كثیر من اضطرابات الشخصیةالشخصیة، هذا باإلضافة إلى إمكانیة استخد
  )214ص -  سابق

  :الخصائص السیكولوجیة السلبیة للمنافسات الریاضیة- 1-4-15
وبالرغم من كل الخصائص اإلیجابیة للمنافسات الریاضیة، إال أن البعض قد یرى أن التنافس ما هو إال صراع     

أو هو السباق لتسجیل األرقام دون االستیعاب الفلسفة التي تعتنقها المجتمعات من ضد خصم بهدف التفوق علیه، 
  .الممارسة الریاضیة

كما أن هناك فئة أخرى من العاملین بالمجال الریاضي قد یلهمهم حماس المنافسات أو قد یبالغون في شدتها     
كالهما، مما ینعكس بالتالي على سلوك العبیهم  إثر رغبتهم الشدیدة في إشباع دوافعهم المادیة أو االجتماعیة أو

  .أثناء المنافسة، وأحیانا یكون التنافس بین قدرات غیر متكافئة مما یجعل الفوز محدد مسبقا لالعب أو لفریق معین
  :هذه الحاالت الثالثة قد تؤدي إلى تمیز المنافسات الریاضیة بالخصائص السیكولوجیة السلبیة التالیة    
 ات غیر الموجهة تربویا وغیر متكافئة األطراف بالعنف الذي ینتج عنه اضطرابات انفعالیة لدى فسانم المتت

  . المنافسین وقد یصل إلى إصابة بدنیة
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  ،غالبا ما تؤدي حدة التنافس غیر الواعي إلى التطرف في اإلهمال البدنیة أثناء التدریبیة والتنافسیة أیضا
  .لبدنیة والنفسیةمما یشكل تهدیدا لصحة الالعبین ا

  یؤثر الفشل في المنافسات غیر التربویة تأثیرا سلبیا بالغا في حیاة الریاضي، نظرا الرتباط التنافس في هذه
  .الحالة بقیم وأهداف متطرفة من الصعب تجنبها

  وكذلك تحدید العناصر السالبة التي قد تعوق العمل واألداء  مع التغلب علیها  ویحب على المدرب تحلیل
الموقف التنافسي والتخطیط للتدریب من اجل الكشف عن العناصر االیجابیة والسلبیة لوضع انسب الخطط 

تركیب عناصرها یؤدي إلى ضرورة أن  و  ،وأسالیب المنافسة  والتغیر والتحول في طبیعة المواقف التنافسیة
كموقف على عناصر ومعلومات  تكون الخطط على حد كبیر من المرونة والقابلیة للتغیر ، وتشمل المنافسة

  .بعضها تحت السیطرة وأخرى خارج السیطرة ، وكلما أمكن وضع الخطط للمنافسة
  تتسم المنافسات غیر الواعیة بالتعصب، وهو اتجاه عدائي دون مبراة منطقیة وهي حالة یتغلب االنفعال

رتباك وعدم الدقة والسرعة غیر على العقل، مما یؤثر بدوره على مستوى باألداء الذي غالبا ما یتمیز باال
  .المطلوبة باإلضافة إلى المیل إلى العدوان

  جراءات غیـر مقبـولة ریاضـیا أو قد تؤدي المنافسات غیر التربویة إلى استخدام الریاضي إلى أسالیب وإ
اللعبة اجتماعیا مثل تعاطي الحبوب والعقاقیر المنشطة وفي أبسط الحاالت اللجوء إلى التحایل على قانون 

  .بأسلوب یتنافى مع العرف الریاضي
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  :خالصة

خالل هذا الفصل من بناء قاعد معرفیة للبحث وذالك من خالل التطرق إلى مجموعة من المحاور  من تمكنا لقد    
وقمنا بإیضاح مكوناته  والعوامل المساهمة في تحسنه  أنواعهذكر بحیث قمنا  األداء الریاضي تناولنا فیها حیث

وشرحنا دور المدرب في ثباته كما تطرقنا أیضا إلى أهمیة التحضیر النفسي وأنواعه وعالقته بالمنافسة الریاضیة 
بعادها أنواعهاحیث ذكرنا    .وإ

باإلضافة ، من مختلف الجوانب ومبادئها وخصوصیاتهاا ممیزاتهعن طریق كما تطرقنا إلى ریاضة كرة القدم      
  .بتوضیح قوانینها وصفاتها قمنا هذا  الى

بحثه من حیث ضبط جمیع  مسار الباحث في الطالب توجیه في الكبیر الدورومنها فإن للخلفیة النظریة لدراسة     
زالة الغموض عنها وصوال إلى الفهم الجید للموضوع  بهدف الوصول إلى تمهید المفاهیم المرتبطة بمتغیرات البحث وإ

 .لإلنطالق في الدراسة التطبیقیة وتسهیل مهمة تنفیذها على أرض الواقع الطریق 
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    :تمهید
سلسلة مترابطة من الدراسات التي  لیس لها حدود، ویجب أن تكون لها بدیة  یعتبر البحث العلمي        

واضحة فال یمكن أن ینطلق البحث العلمي من الصفر فهو یستند إلى مجموعة من البحوث السابقة من 
أجل تحقیق الترابط والتكامل بین البحوث بهدف إثراء الدراسة، فامن المعروف أن أي بحث علمي یقدم 

ن الفروض المستقبلیة التي تأسیس لبدایة بحث جدید، وبحكم أن بصدد إجراء بحث تجریبي في مجموعة م
على مجموعة من الدراسات المشابهة التي تناولت موضوعات مشابهة  اعتمدنامجال التدریب الریاضي 

للوقع في ربحا للوقت من جهة وتفادیا  لبحثنا هذا لنرسم ما سمینه بخریطة الطریق نحو إنجاز هذا البحث
دراسات محلیة  اربعالتي وقع فیها من سبقنا في ذالك من جهة أخرى بحیث سوف نتطرق إلى  األخطاء

  .     مشابهة لبحثنا هذا 
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  : الدراسات المرتبطة بالبحث-2-1

  2014/2015دراسة جمعون امین  :األولىالدراسة -2-1-1

  :عنوان الدراسة-

دراسة میدانیة '' ''أكابرصنف ''في تحسین نتائج ریاضي النخبة  إسهامهالتحضیر النفسي الریاضي ومدى 
  ''لكرة القدم األوللبعض فرق القسم الوطني 

  الماجستیر :مستوى الدراسة-

  الجزائر :مكان الدراسة-

   :مشكلة الدراسة-

  ؟ ''األكابرفئة ''كرة القدم  العبيهل للتحضیر النفسي دور في إحراز النتائج لدى  

  : یمكن تحدید مشكل البحث في التساؤالت التالیة

 ؟ هل التحضیر النفسي الجید یرفع من الثقة وبالتالي تحسن النتائج لدى العبي كرة القدم  
  ؟ القدم كرةالتقلیل من شدة القلق لدى العبي  إلىهل التحضیر النفسي الجید یؤدي  
  ؟ المباراة أثناءهل التحضیر النفسي الجید یرفع من كفاءة العبي كرة القدم  
  ؟ كرة  القدم بالجانب النفسي یوثر سلبا على الالعبین أندیةهل نقص اهتمام  

  :فرضیات الدراسة-

  النتائج لالعبي كرة القدم إحرازللتحضیر النفسي دور في  : الفرضیة العامة-

  : الفرضیات الفرعیة-

 التحضیر النفسي الجید یرفع من الثقة بالنفس ویحسن النتائج لدى العبي كرة القدم  
  التقلیل من شدة القلق لدى العبي كرة القدم إلىالتحضیر النفسي الجید یؤدي 
  المباراة أثناءالتحضیر النفسي الجید یرفع من كفاءة العبي كرة القدم 
  كرة  القدم بالجانب النفسي یوثر سلبا على الالعبین أندیةنقص اهتمام  
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  :الدراسة أهداف-

  الجزائریة لكرة القدم األندیةوصف التحضیر النفسي الریاضي الحالي في  
  الریاضي لألداءالكشف عن عوائق التطویر العام  
  فیه البحثمحاولة جلب انتباه الباحثین في هذا المستوى لهذا الموضوع قصد  

  :المتبعالمنهج -

  المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي

  :عینة الدراسة وكیفیة اختیارها-

  على المستوى الوطني أندیة أربعةمن  أكابرالعبا صنف  66تم اختبار العینة بشكل قصدي وتتمثل في 

  :األدوات المستعملة في الدراسة-

 أوالطرق للحصول على معلومات حول موضوع  أنجعتقنیة االستبیان، التي تعتبر من  أتباعفقد تم 
  .موقف أومشكلة 

  : الباحث إلیهاالنتائج التي توصل  أهم-

 أهمیةالنتائج لدى العبي كرة القدم، لما له من  إحرازالتحضیر النفسي له دور في  أنهذه الدراسة  أثبتت
ال تعتمد على الجانب البدني  األخیرةكبیرة في زیادة دوافع الالعبین نحو ممارسة كرة القدم، وان هذه 

والتقني، بل ضرورة التكامل بین هذه الجوانب وكذلك التعامل مع مختصین نفسانیین یمكنهم تقدیم الكثیر 
  .لكرة القدم، وهذا ما یثبت صحة الفرضیات

  : التوصیات أهم-

  الجانب النفسي في برنامجهم إدراجینبغي على المدربین. 
  مختصین نفسانیین لألندیةضرورة توفیر 
  والتقنیة  البدنیةیجب على المدربین تنسیق العمل بین كل الجوانب والتكامل بینها الن الجوانب

 .وأهمیتهالتدریب النفسي نظرا لدوره  إدراجغیر كافیة لتحضیر الالعبین، والبد من 
 للتدریبات تنسیق العمل والتعاون بین كل من المدرب والمختص النفساني في تقدیم برامج خاصة. 
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  2014/2015بوكریف محمد  دراسة :ثانیةالدراسة ال-2-1-2

  :عنوان الدراسة-

دراسة میدانیة لبعض فرق '' ''صنف أكابر'' باألداء الریاضي لدى العبي كرة القدم التحضیر النفسيعالقة 
  ''دراسة میدانیة ألندیة القسم الجهوي الثاني'' ''القسم الوطني األول لكرة القدم

  الماجستیر :مستوى الدراسة-

  الجزائر :مكان الدراسة-

   :مشكلة الدراسة-

  فئة ''توجد عالقة ایجابیة بین التحضیر النفسي واألداء الریاضي لدى العبي كرة القدم هل
  ؟ ''األكابر

  : یمكن تحدید مشكل البحث في التساؤالت التالیة

  ؟وتحقیق النتائج لدى العبي كرة القدم  األداءكبیرة في تحسین  أهمیةهل للتحضیر النفسي  
  ؟الریاضي لالعبي كرة القدم  األداءدور هام في تطویر لتحضیر النفسي لهل  
  ؟النفسي دور فعال في مساعدة الالعب على تطویر مكونات التحضیر النفسي  لألخصائيهل  

  :فرضیات الدراسة-

صنف ''الریاضي لدى العبي كرة القدم  واألداءتوجد عالقة بین التحضر النفسي  : الفرضیة العامة-
  ''أكابر

  : الفرضیات الفرعیة-

  وتحقیق النتائج لدى العبي كرة القدم األداءكبیرة في تحسین  أهمیةللتحضیر النفسي 
 الریاضي لالعبي كرة القدم  األداءدور هام في تطویر لتحضیر النفسي ل 
 النفسي دور فعال في مساعدة الالعب على تطویر مكونات التحضیر النفسي لألخصائي  
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  :الدراسة أهداف-

 العبي كرة القدم وكذا في تحقیق النتائج  أداءالتحضیر النفسي الریاضي في تحسین  أهمیة إبراز
  .المرضیة

  العبي كرة القدم أداءالتحضیر النفسي على مستوى  تأثیرالتعرف على كیفیة.  
  عن تطبیق برنامج التحضیر النفسي الریاضي المسئولتحدید.  

  :المنهج المتبع-

  المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي

  :عینة الدراسة وكیفیة اختیارها-

   أكابرصنف  مدربا 5و العبا 50وتتمثل في  عشوائيتم اختبار العینة بشكل 

  :األدوات المستعملة في الدراسة-

 أوالطرق للحصول على معلومات حول موضوع  أنجعتقنیة االستبیان، التي تعتبر من  إتباعفقد تم 
  .وكذلك المقابلة .موقف أومشكلة 

  : الباحث إلیهاالنتائج التي توصل  أهم-

الالعبین ونتائجهم، فكلما كانت معنویات  أداءالتحضیر النفسي یعد جانبا من الجوانب التي توثر على  إن
مقارنة  البالغة أهمیتهعن  اإلغفال، والعكس، وبهذا ینبغي عدم وأحسنجید  األداءالالعب مرتفع كان 

كالبدنیة والفنیة والتكتیكیة، فیجب الموازاة في التدریب بین مختلف هذه الجوانب  األخرىبالجوانب 
  .إلیهواستغاللها في تحقیق ما نصبوا 

  : التوصیات أهم-

  ات الالعبین والتركیز علیها قي یاكتشاف المستویات المختلفة في فرد ألجلاالجتهاد الكامل
 عملیات التحضیر النفسي الریاضي لتسهیل المهمة التدریبیة

 العنایة الكاملة في عملیات  بإعطائها أساسيمحددة التحضیر النفسي كعامل  أهمیة إدراك
 التحضیر النفسي الریاضي
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 مراكز تكوین متخصصة لمدربي كرة القدم في التحضیر النفسي  إلنشاءوذلك  تدربیهدورات  عقد
 .والتدریب على المهارات النفسیة

  2010/2011 بن التومي بالل دراسة :الثالثةالدراسة -2-1-3

  :عنوان الدراسة-

والیة  ألندیةدراسة میدانیة ''دور التحضیر النفسي في تحقیق التماسك والدافعیة لدى العبي كرة القدم 
  سنة) 17- 14( األشبالفئة -المسیلة

  الماجستیر :مستوى الدراسة-

  الجزائر :مكان الدراسة-

   :مشكلة الدراسة-

  ؟سنة ) 17-14(هل للتحضیر النفسي دور في تحقیق التماسك والدافعیة لدى العبي كرة القدم 

 ؟دور التحضیر النفسي على نتائج العبي كرة القدم  وه ما  
  ؟هل للتحضیر النفسي دور في تماسك الالعبین بدرجة عالیة  
  ؟ما هو دور التحضیر النفسي في تحقیق سمة الحاجة لالنجاز لدى العبي كرة القدم  
  ؟هو دور التحضیر النفسي في تحقیق سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدم هل  

  :فرضیات الدراسة-

) 17-14(تحضیر النفسي دور في تحقیق التماسك والدافعیة لدى العبي كرة القدم لل : الفرضیة العامة-
  سنة

  : الفرضیات الفرعیة-

 دور في نتائج العبي كرة القدم تحضیر النفسيلل. 
 دور في تماسك الالعبین بدرجة عالیة تحضیر النفسيلل. 
 التحضیر النفسي له دور في تحقیق سمة الحاجة لالنجاز لدى العبي كرة القدم. 
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 للتحضیر النفسي دور في تحقیق سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدم.  

  :الدراسة أهداف-

 الجانب النفسي في التحضیر الریاضي العام أهمیةمدى  إبراز 
  في تحقیق التماسك والدافعیة لالعبي كرة القدم وأهمیتهالتعرف على التحضیر النفسي 
 التعرف على دور التحضیر النفسي في تحقیق سمة الدافعیة لدى العبي كرة القدم 
  والخارجیة االجتماعیة في تحفیز المراهق لممارسة كرة القدممدى مساهمة الدوافع الداخلیة النفسیة 
 الدور االیجابي للتحضیر النفسي كوسیلة مهمة في عملیة التماسك وتطویر روح التعاون  إبراز

 والتآخي واالنسجام بین أعضاء الفریق الریاضي

  :المنهج المتبع-

 المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي

  :اختیارهاعینة الدراسة وكیفیة -

  .والیة المسیلة أندیة عبینالوتتمثل في  عشوائيتم اختبار العینة بشكل 

  :األدوات المستعملة في الدراسة-

  .تقنیة االستبیان إتباعفقد تم 

  : التوصیات أهم-

  األندیةضرورة توفیر مدربین مختصین في منهجیة التدریب في ریاضة كرة القدم لدى 
  البدنیة والنفسیة والتقنیة ةالتدریبیالمدرب بجمیع النواحي  إلمامضرورة. 
 بعین االعتبار دوافع المراهقین نحو ممارسة الریاضة المفضلة لدیهم األخذ 
  الفرق بهذه الفئة الحساسة وذلك بالتوفیر لهم كل الوسائل والتجهیزات الخاصة  مسئولواعتناء

 بالتدریبات وتقدیم المعنوي لهم
 مستمرة للمدربین لتكوینهم وخاصة فیما  تربصاتحادیات والمعاهد الریاضیة تنظیم یجب على االت

 .بتعلق بالجانب النفسي
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  2006/2007بزیو سلیم دراسة  :رابعةالدراسة ال-2-1-4

  :عنوان الدراسة-

  ''صنف أكابر''اثر التحضیر النفسي على نتائج المنافسة عند العبي النخبة في كرة الطاولة 

  الماجستیر :الدراسةمستوى -

  الجزائر :مكان الدراسة-

   :مشكلة الدراسة-

  عدم تحقیق النتائج العالیة راجع إلى انعدام التحضیر النفسيهل  
  ؟) تكتیكیة- تقنیة-بدنیة(هل للتحضیر النفسي عالقة بالتحضیرات األخرى  
 من هو الذي یقوم بالتحضیر النفسي لالعبین  
  ؟القدرات والتالي الحصول على نتائج حسنةهل للدافعیة اثر على تنمیة  

  :فرضیات الدراسة-

  للعوامل النفسیة اثر على تنمیة القدرات بتالي الحصول على نتائج حسنة في المنافسة : الفرضیة العامة-

  : الفرضیات الفرعیة-

 التحضیر النفسي له أهمیة كبیرة في الحصول على النتائج سواء كانت ایجابیة او سلبیة 
  تكتیكیة-تقنیة-بدنیة(التحضیر النفسي له ارتباط مباشر وكلي بالتحضیرات األخرى( 
 عدم وجود األخصائي النفسي یجعل المدرب یتحمل عبئ التحضیر النفسي لالعبین 
 للدافعیة اثر كبیر على تنمیة القدرات وبالتالي الحصول على نتائج حسنة في المنافسة.  

  :الدراسة أهداف-

یمس العبي النخبة في ریاضة كرة الطاولة، ثم  ألنههذا البحث في كونه موضوع هام وجدي  أهمیةتكمن 
محاولة وضع مقترحات علمیة وتوصیات علمیة في مساعدة الالعبین للرفع من مستواهم الریاضي 

 والمساهمة في تطویر الحركة الریاضیة في الجمهوریة الجزائریة
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  :المنهج المتبع-

 المنهج الوصفي المنهج المستخدم هو

  :عینة الدراسة وكیفیة اختیارها-

  العبین ومدربینوتتمثل في  عشوائيتم اختبار العینة بشكل 

  :األدوات المستعملة في الدراسة-

  .وكذلك المقابلةتقنیة االستبیان،  إتباعفقد تم 

  : الباحث إلیهاالنتائج التي توصل  أهم-

التحضیر  أنحیث ) ةالتكتیكی-التقنیة- البدنیة(بالتحضیرات األخرى للتحضیر النفسي ارتباط مباشر وكلي 
  .عن باقي التحضیرات األخرى لالنفسي جزء ال یتجزأ وال ینفص

 وان معظم الفرق ال لالعبینعدم وجود األخصائي النفسي یجعل المدرب یتحمل عبء التحضیر النفسي 
  .نفسي ریاضي یرافقهم في التحضیرات النفسیة والمنافسات الریاضیة أخصائيم یوجد معه

  .التحضیر النفسي یقلل من الضغوط النفسیة ویرفع من الثقة في النفس

  : التوصیات أهم-

  والخبراء المتخصصین في جانب العلوم السیكولوجیة في المعاهد  األساتذةاالستفادة من
، وذلك بعمل دورات تدریبیة والجامعات للعلوم االجتماعیة واإلنسانیةوالجامعات للعلوم االجتماعیة 

منتظمة للمدربین الحالیین لرفع مستواهم وقدراتهم التاهیلیة  تدربیهبعمل دورات  وذلك، واإلنسانیة
 .في الجانب النفسي

 المدربین بالبحث والتحقیق على كل ما هو مفید في المجال النفسي الریاضي إلزام 
 ریاضیة في علم النفس الریاضي إطاراتالنفسانیین لتكوین  األخصائیین أمامال فتح المج 
 تدعیم التربصات الخاصة بعلم النفس الریاضي خارج الوطن 
  المهاري اإلعدادالبدني،  اإلعدادبرنامج تدریبي یشمل كل محاور  إجراءیفرض على المدربین، 

 .الشاملة للموسم الریاضي ةالتدریبین الخطة النادي ضم إدارة إلىالخططي والنفسي یقدم  اإلعداد
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 :على الدراسات التعلیق-2-1-5
 في الحالیة عالقة بین هذه الدراسات والدراسة أن هناك مرتبطة ال الدراسات عرض خالل من یتضح
 .التي سوفا نعرضها بالتفصیل النقاط بعض

  ).  دراسات 4( جزائریةفي البیئة ال الدراسات هذه كل أجریت :المكاني المجال حیث من-
 الدراسة مع تشترك ولكنها الصیاغة في الذكر السالفة الدراسات تختلف :متغیرات الموضوع حیث من-

 .التحضیر النفسي في الفریق الریاضي تتناول أنها كلها في الحالیة
ابراز مدى  هو الحالیة الدراسة مع الدراسات هذه فیه اشتركت الذي األبرز الهدف كان :الهدف حیث من-

 .داخل الفریق التحضیر النفسي الریاضي أهمیة
  .وصفيالمنهج ال استخدامكل الدراسات السابقة في   اشتركت:المنهج  حیث من-
 .وقصدیه عشوائیة كانت السابقة الدراسات في العیناتجمیع  :اختیارها وكیفیة العینة حیث من-
  االستبیان والمقابلة  :التالیة األدوات الذكر السابقة الدراسات استخدمت :المستخدمة األدوات حیث من-
 والمعادالت الوسائل في الحالیة سةراالد مع المذكورة ساتراالد اتفقت :اإلحصائیة الوسائل حیث من-

  2اختبار كاالنسبة المئویة،  :اإلحصائیة
 الفروق الدالة والتيجل الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج إیجابیة من خالل ن إ  :النتائج حیث من-

على نتائج الفریق الریاضي ویقلل من ضغوطات المنافسة  باإلیجابالتحضیر النفسي ینعكس  أنترى 
   .)ةالتكتیكی-التقنیة-البدنیة( األخرىمن التحضیرات  یتجزأوهو جزء ال 

 :مرتبطة بالبحثال ساتراالد من االستفادة أوجه-
تمكننا من االستفادة من تلك البحوث والدراسات، حیث شكلت  لمرتبطة بالبحثمن خالل الدراسات ا 

إطارا نظریا لموضوع الدراسة الحالیة، كما تم االستفادة من اإلجراءات المستخدمة في تلك البحوث من 
  :حیث

 .سةراالد هذه ءاتراإج لتطبیق المالئمة خطواتلل الصحیح المسار وتحدید رسم خریطة البحث  -
 .سةراالد موضوع یراتمتغ ضبط  -
 .البحث إشكالیة صیاغة إلى الوصول  -
 .العینة اختیار كیفیة  -
  .دراسةال في ةلالمستعم األدواتتحدید   -
 .سةراالد لطبیعة المالئمة اإلحصائیة والمعادالت القوانین أنسب تحدید  -
  المناسب جهالمن تحدید  -
  .االستفادة من خبرات الباحثین السابقة -  
  .تجنب األخطاء الموجدة في الدراسات السابقة -  
  .تهیئ للباحث االتجاه السلیم لحل المشكلة وزیادة الخبرة في المجال البحثي -  
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  :ةخالص
والمشابهة خریطة الطریق المواجهة للباحث نحو رسم طریق بحثه بحیث تعتبر  تعد الدراسات السابقة     

 تحدید في تساعدكما  النظریة وماتلالمع من كما توفرأنها  حیثالقاعدة واألساس الذي یبنى علیه البحث 
البحث المرتبطة ب كما تعتبر التوصیات المقدمة في الدراسات اهمن االستفادة یمكن التي لدراساتوا جعراالم

 باحثلل تبین سةراالد بموضوع المرتبطةالدراسات  عرض خالل ومنكمقترحات لبدایة دراسات جدیدة 
 الباحثون اهفی وقع التي الصعوبات تجنب حاول هاخالل منبالنسبة لدراسة الحالیة و  ساتراالد هذه میةهأ

براز وتوضیح نقاط التشابه واالختالف بینها للوصل إلى االستغالل األمثل لهذه الدراسات اآلخرون  .  وإ
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   : تمهید

فصول  أربعةبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناولنا فیه الرصید المعرفي الخاص بموضوع الدراسة الذي ضم     
  : وهي

 كرة القدم  
 التحضیر النفسي  
 المنافسة الریاضیة  
 الریاضي األداء  

علمیة المنهجیة ال إعطاءسنحاول التطرق للجانب التطبیقي قصد دراسة الموضوع دراسة میدانیة حتى نتمكن من     
حقها وكذا تطابق المعلومات النظریة التي تناولناها في الفصول السابقة الذكر وسیتم ذلك عن طریق تحلیل ومناقشة 

  .''صنف أكابر''الناشطة في الجهوي الثاني لكرة القدم  األندیةاالستبیان والمقابلة والتي وجهت لبعض نتائج 

منهجیة  وأكثردقة  أكثرالبد لنا من دراسة تكون  ،رفضها أوولقبول الفرضیات المقدمة في الجانب النظري     
وكذا مجاالته التي تم   ،والمتمثلة في الدراسة المیدانیة التي من خاللها تم اختیار المنهج المتبع في هذا البحث

  .البحث كما قمنا بتحلیل النتائج ومناقشتها أداةاختیارها وكذا اختیارها وكذا 
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  : الدراسة االستطالعیة-3-1

التعرف  إلىفیة تهدف شعبارة عن دراسة علمیة ك أنهاالدراسة االستطالعیة على ) مهند حسین البشتاوي(یعرف     
 أو ،إلیهاهذا النوع من البحوث عندما تكون المشكلة محل البحث جدیدة لم یسبق  إلىعلى المشكلة وتقوم الحاجة 

  )61ص -2005-مهند حسین البشتاوي (.المعارف المتحصل علیها حول المشكلة قلیلة وضعیفة أوعندما تكون المعلومات 

من مالئمة مكان  التأكدقصد  المراحل التي یجب على الباحث القیام بها أهمتعتبر الدراسة االستطالعیة من      
ولهذا قمنا بدراسة استطالعیة على مستوى  ،المستعملة حول موضوع البحث األداةالدراسة للبحث ومدى صالحیة 

وقد كان الهدف من الدراسة جمع المعلومات التي لها  ،بعض الفرق الریاضیة والالعبین والمدربین الذین ینشطون
 ،من مالئمة الفرق الریاضیة لموضوع دراستنا التأكددراسة والتي یمكن من خاللها ارتباط وثیق ومباشر بمتغیرات ال

-أكابرصنف –المنافسة الریاضیة  أثناءالعبي كرة القدم  أداءالتحضیر النفسي في تحسین  أهمیة'' حول موضوع 
التحضیر النفسي من  وأهمیةنوادي واتصلنا بالالعبین والمدربین من اجل الوقوف على واقع البعض  إلىتوجهنا  ،''

المدربین الالعبین و من خالل هذه الدراسة تقدیم استمارات إلى  وتم ,خالل التدریبات والتحضیرات التي یقومون
جراء مقابلة معهم  .وإ

  : المنهج المتبع-3-1-1

البیانات والمعلومات إن اختیار منهج البحث یعتبر من أهم المراحل في عملیة البحث العلمي إذ نجد كیفیة جمع     
حول الموضوع المدروس وانطالقا من موضوع البحث والذي یهتم بدراسة مدى فعالیة التحضیر النفسي على األداء 

فان المنهج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع هو المنهج الوصفي ، الریاضي لدى العبین كرة القدم أثناء مرحلة المنافسة
السائدة المرتبطة بظاهرة أو موقف معین أو مجموعة من األفراد أو مجموعة من دراسة الوقائع  بأنهالذي یعتبر 

  )59ص – 2000 –الرشدي بشیر صالح (.األحداث أو مجموعة من األوضاع

القدر الكافي من  ینقصهااستخدام هذا المنهج من اجل فتح مجاالت جدیدة للدراسة التي  إلىویلجا الباحث     
معرفة دقیقة وتفصیلیة عن عناصر ظاهرة موضوع البحث التي تفید في  إلىبذلك التوصل  المعارف وهو یرید

  )181ص- 1986 – حسن عالويمحمد (.إجراءات مستقبلیة خاصة بها  وضع أوتحقیق فهم لها 

  :  متغیرات البحث-3-1-2 

  .المستقل والثاني تابع األولهناك متغیرین  أنفرضیات البحث تبین لنا جلیا  إلىاستنادا 

  :المتغیر المستقل-1

كما  ,وتكون ذات صلة بها ,أخرىالتغیر في قیم متغیرات  إحداث إلىالتي یؤدي التغییر في قیمتها  األداةهو     
  .العامل المستقل الذي یزید من خالل قیاس النواتج أي ,انه السبب في عالقة السبب والنتیجة
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  .التحضیر النفسيویظهر المتغیر  المستقل في 

  :المتغیر التابع-2

تعدیالت علم قیم المتغیر  أحدثتوهو الذي تتوقف قیمته على مفعول قیم المتغیرات األخرى حیث انه كلما     
  .المستقل ستظهر النتائج على قیم المتغیر التابع

  .المنافسة أثناءالعبي كرة القدم  أداءویظهر المتغیر التابع في 

 : البحث مجتمع-3-1-3

اإلحصائي في بحوث التربیة البدنیة والریاضیة والصحة والترویح في معظم الحاالت على یقتصر المجتمع     
هو تلك المجموعات األصلیة التي تؤخذ منها العینة وقد تكون هذه المجموعة  :األفراد ومن الناحیة االصطالحیة

  )56ص –1979 – احمد بدر().أو أي وحدات أخرى-سكان- كتب-تالمیذ - فرق-مدارس(

  :صنف أكابر لكرة القدم الجهوي الثانيفي  الناشطة وقد كان المجتمع األصلي لهذا البحث األندیة

 الرقم الفریق عدد الالعبین
25 ESBirghbalou 01 
25 HCABessam 02 
25 WRBMénaiel 03 
25 JSBMMénaiel 04 
25 CRBKherrata 05 
25 ESTimezrit 06 
25 G.Béjaia 07 
25 USMBéjaia 08 
25 USMDBKhedda 09 
25 CRBT Ouzou 10 
25 ERBOMoussa 11 
25 O.Akbou 12 
25 USAuzia 13 
25 JSBouaklane 14 
25 MCBBouira 15 
25 CRThameur 16 
 المجموع 16 400
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  :عینة البحث وكیفیة اختیارها-3-1-4

 ,ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله ,األصليالمجتمع  أفرادنسبة معینة من  أوجزء معین ''هي  إذا فالعینة    
  )334ص -2000–اخالص محمد عبد الحفیظ(.''غیر ذلك أومدن  أوشوارع  أو أحیاءكما تكون  أشخاصاووحدات العینة تكون 

الناشطة في الجهوي الثاني لكرة القدم  األندیةوفي بحثنا شملت العینة جزءا من مجتمع الدراسة على مستوى     
  .من مجموع المجتمع األصلي %15حیث قمنا باختیار عینة بحثنا بطریقة عشوائیة بسیطة وأخذنا  صنف أكاب

  العب 60  العینة الخاصة باالستبیان
  مدربین 3  العینة الخاصة بالمقابلة

  

  : المدروسة للعینة األساسیةالمواصفات -3-1-5

  تشترك في نفس خصائص المنافسةكل الفرق.  
 كل الالعبین المختارین جزائریین ال یوجد بینهم اجانب.  

  :مجاالت البحث-3-1-6

  :المجال المكاني-1

 والیة البویرة.  
  مكتبة.staps 
  صنف أكابر''األندیة الناشطة في الجهوي الثاني لكرة القدم''. 

 :المجال الزماني-2

  :مرحلتین إلىبه في هذه الدراسة انقسم المجال الدراسي الذي قمنا 

  إلى جانفيرعنا في انجازه في فترة ممتدة من شهر قسم خاص بالجانب النظري والذي ش :األولىالمرحلة 
  .شهر مارس غایة

 إلى  مارسرعنا في انجازه في فترة ممتدة من شهر والذي شقسم خاص بالجانب التطبیقي  :المرحلة الثانیة
  .افریلشهر  غایة

  .مدرب 16العب و  400 :البشري المجال-3

  



 الفصل الثالث                                                                  منھجیة البحث وإجراءاتھ المیدانیة
 

 
55 

  :المستخدمة في البحث األدوات-3-1-7

 استمارةیعرف االستبیان بأنه مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین یتم وضعها في  : االستبیان-1
ترسل ألشخاص المعنیین عن طریق البرید أو یجري تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیها 

علیها لكنها غیر مدعمة  و بواسطتها یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع و تأكد من معلومات متعارف
 .بحقائق

لباحث بنفسه إلى األشخاص ویسجل بنفسه األجوبة و واألسلوب المثالي في االستبیان هو أن یحمله ا    
  .المالحظات التي تثري البحث

المقابلة عبارة عن أداة من أدوات جمع المعلومات یقوم فیها الباحث بطرح التساؤالت التي تحتاج إلى   :المقابلة-2
إجابات من قبل المبحوث و ذلك من خالل حوار لفظي أو على شكل استبیان لفظي أو قد یكون بین شخصین أو 

ذلك أن . ر استخدام األقمار الصناعیةأكثر إما وجها لوجه أو من خالل وسائل اإلعالم المرئیة و البث المباشر عب
التطور التكنولوجي قد انعكس على هذه األدوات و جعل كل منها یسرو سهولة في إجراء المقابالت عبر المحطات 

إذن المقابلة هي عبارة عن حوار .المرئیة و المسموعة دون وجود عناء كبیر و أیضا قصر مسافة و اختصار الزمن
 .بین الباحث و مبحوثین في وقت واحد لكن لیس بالضرورة في مكان واحدو تفاعل لفظي شفوي یتم 

  :المقابلة أنواع-3

 المقابلة الحرة.  
 المقابلة المقننة.  
  التأثیریةالمقابلة.  

  : المستعملة اإلحصائیة واألدواتالتقنیات -3-1-8

علمیا استخدمنا وسائل وكرق حقیقیة التي تعالج بها النتائج على اساس فعلي  ولغرض الخروج بنتائج موثوق بها    
  :نستند علیها في البحث واالستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما یلي

  :النسبة المئویة-1

  )340ص -مرجع سابق–اخالص محمد عبد الحفیظ(. :طریقة حسابها تكون على الشكل التالي

  .العینة / 100 × التكراراتعدد 

  %100      ع 

  س       ت
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  .العینة/ 100 ×ت = س

 .عدد التكرارات :ت

  .یةئو النسبة الم :س

   : 2ختبار كاا-2

  :ي كما یليهمقاربة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل االستبیان و  بإجراءیسمح لنا هذا االختبار 

  2)ت ن –ت ح (  مجموع= 2كا

  ).الواقعیة(عدد التكرارات الحقیقة  :ت ح

  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظریة  :ت ن

  a   =0.05' مستوى داللة''المعیاري  الخطأدرجة 

  حیث ه تمثل عدد الفئات 1-ه = ن  : درجة الحریة
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  :خالصة

على ضوء دراستنا النظریة وانطالقا من الطریقة المتبعة في الدراسة قمنا في هذا الفصل بتقدیم دراستنا     
وضبط المتغیرات وعینة الدراسة  لألداةوالشروط العلمیة  ،المكاني والبشريو  ألزمانياالستطالعیة من حیث المجال 

والتي سنحاول في  اإلحصائیةبیان والمقابلة والوسائل االست استمارةالمستخدمة في البحث والتي تمثلت في  واألدوات
  .الفصل الموالي بعرض وتحلیل نتائجها ومناقشتها لمعرفة فرضیات الدراسة
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  :تمهید

من وھي عملیة جمع النتائج وعرضھا نقوم فیھ بالذي الفصل  ذابالخطوات المنهجیة للبحث یأتي هبعد التقید     
من صحة الفرضیات أو عدم صحتھا، ولكن العرض  حث القیام بھا من أجل التحققالبا على یجبالخطوات التي 

نمابنتیجة ذات داللة علمیة، وحده غیر كافي للخروج  یقوم بعملیة تحلیل ومناقشة هذه  أنیجب على الباحث  وإ
النتائج حتى تصبح لها قیمة علمیة وتعود بالفائدة على البحث بصفة عامة، ومن خالل هذا الفصل سنقوم بعرض 

األندیة التي أجریت على  نتائج التي تم جمعها والتحصل علیها من خالل الدراسة المیدانیةوتحلیل ومناقشة ال
  .''صنف أكابر''الناشطة في الجهوي الثاني لكرة القدم بالبویرة 
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  :عرض وتحلیل النتائج-4-1

  .التحضیر النفسي یرفع من قدرات العبي كرة القدم أثناء المنافسة :  المحور األول

  ؟من یقوم بعملیة التحضیر النفسي  : السؤال األول

  .  معرفة من یقوم بعملیة التحضیر النفسي داخل الفریق :الغرض من السؤال

  )01(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2ك

  المحسوبة
 2ك

  المجدولة
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %100  60  المدرب
60  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
المحضر   دال

  النفسي
00  00%  

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 60(المحسوبة  2كحیث نجد أن   )0.05(

 .من المدربین هم الذین یقومون بالتحضیر النفسي داخل الفریق %100نسبة 

 :االستنتاج

محضر  أو ألخصائيولیس هناك وجود  ومنه نستنتج أن المدربین هم الذین یقومون بالتحضیر النفسي لالعبین
  .نفسي

 

 

  

100%

)٠١(الشكل رقم 

المدرب 

المحضر النفسي 
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  ؟ تعتبرون تحضیرات المدرب النفسیة لكم كافیة قبل الدخول إلى المنافسة هل:السؤال الثاني

  .  المنافسة  إلىقبل الدخول  یةكاف رب النفسیةتحضیرات المد تكان إن معرفة :الغرض من السؤال

      )02(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2ك

  المحسوبة
 2ك

  المجدولة
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %83  50  نعم
26.66  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %17  10  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 26.66(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 .یرون عكس ذلك %17و  تحضیرات المدرب النفسیة لهم كافیة أنالعبین یرون من ال %83أن نسبة 

  :االستنتاج

 إلىقبل الدخول  لالعبینالمدربین یقومون بتحضیرات نفسیة  اغلبأن  ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج
  .المنافسات الریاضیة

 

 

 

 

 

 

83%

17% )٠٢(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟أثناء المباراة  أدائكمهل ترون أن التحضیر النفسي ینعكس على : السؤال الثالث

  .  الالعبین أداءكان التحضیر النفسي ینعكس على  إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )03(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2ك

  المحسوبة
 2ك

  المجدولة
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %86  52  نعم
32.26  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %14  08  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 32.26(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 .ذلك یرون ال %14و  المباراةأثناء  أدائهمالتحضیر النفسي ینعكس على العبین یرون ان من ال %86أن نسبة 

  :االستنتاج

 إلىحیث  تشیر نظریة الحافز  المباراة أثناءینعكس على نتائج الالعبین تحضیر النفسي ال أن یمكنننا القولإذن 
تحسین  إلىارتفاع شدة االستثارة یؤدي  أنهي عالقة طردیة خطیة هذا یعني  واألداءالعالقة بین االستثارة  أن

 أداءین تحس إلىمستوى الطاقة النفسیة یؤدي  أن إي االستثارة هي بمثابة الحافز أن أساسعلى  أي األداء
  . المهارات الریاضیة

 

 

 

  

86%

14% )٠٣(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟حسب رأیكم هل التحضیر النفسي یرفع من قدراتكم أثناء المنافسة : رابعالسؤال ال

  .  قدرات الالعبین بالتحضیر النفسي تأثرمدى معرفة  :الغرض من السؤال

  )04(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2ك

  المحسوبة
 2ك

  المجدولة
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %92  55  نعم
41.66  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %08  05  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج  

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 41.66(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 .یرون ذلك ال %08و  نافسةأثناء الم یرفع من قدراتهمالتحضیر  أنالعبین یرون من ال %92أن نسبة 

    :االستنتاج

التحضیرات النفسیة التي یقوم بها المدرب ترفع من قدرات الالعبین أثناء  ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن
  . األحسن إلىوتقود قدراتهم البدنیة والمهاریة والخططیة  المنافسة

  

 

 

 

  

92%

8% )٠٤(الشكل رقم 

نعم  ال  
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 ؟الخططي أثناء المنافسة   األداءینعكس التحضیر النفسي إیجابا على  هل :خامسالسؤال ال

  الخططي األداءعلى  إیجاباكان التحضیر النفسي ینعكس  إنمعرفة   :الغرض من السؤال

  )05(الجدول رقم 

النسبة   التكرار  اإلجابة
  المئویة

 2ك

  المحسوبة
 2ك

  المجدولة
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %85  51  نعم
29.4  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %15  09  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :النتائجعرض وتحلیل 

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 29.4(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 .یرون ذلك ال %15و  الخططي أداءهمعلى  إیجابا التحضیر النفسي ینعكس أنالعبین یرون من ال %85نسبة 

  :االستنتاج

 الخططي لالعبین األداءللتحضیر النفسي انعكاسا ایجابیا على  ومن خالل اإلجابات والنتائج المسجلة نستنتج أن
والمالحظة التي تنتاب الالعب أثناء  واإلدراكویظهر ذلك في االستجابات والتحركات المبنیة على االنتباه 

كسابحیث یساهم التحضیر النفسي في تطویر التفكیر والتصور الخططي المنافسة  خططیة في  أنماطالالعبین  وإ
  . النتائج أفضلظروف ثابتة مم یحقق 

 

 

 

  

85%

15% )٠٥(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟تأثیرا على الجانب النفسي لالعبین  األكثرهي العوامل  ما رأیكفي  :: السؤال السادس

  .  على الجانب النفسي لالعبین تأثرالعوامل التي معرفة  :الغرض من السؤال

 :واقتراحات الالعبین أجوبةالتعرف على  

كبیر  تأثیرالتي لها  االیجابیة والسلبیة بعد تحلیل مختلف إجابات الالعبین فقد اجمعوا على وجود بعض العوامل
  :المنافسة وهي وأثناءقبل  على نفسیتهم

  *االیجابیة*                                      *السلبیة*

 التركیز -                                        التوتر -

-    االنتباه                                                   -                                الضغط النفسي-
                                         التصور العقلي -                                      الخوف -

 الثقة بالنفس -                                  عدم الصبر -

 االسترخاء -                               السلبي التفكیر -

 

  :االستنتاج

وباإلیجاب أثناء وقبل  بالسابقة نستنتج  أن هناك عوامل تأثر على الالعبین بالسل واإلجابات ومن المعطیات     
الطرق والوسائل المختلفة التي یستطیع استخدامها لضمان عدم  أهمیبحث عن  أنلذا وجب على المدرب   المنافسة

مركب من مجموعة  الة النفسیةثبات الح أن، حیث  ثبات الحالة النفسیةب وذلكالسلبي لحالة ما قبل المنافسة  التأثر
وهي تؤثر إلى حد كبیر على نشاطات الالعب سلبیا أو إیجابیا ویحتاج )التفكیر،االنفعال،اإلرادة(ظواهر نفسیة 

الالعب لفترات طویلة من التدریب للتحكم فیها وتوجیهها ویجب أن تسیر هذه المبادئ جنبا إلى جنب مع النواحي 
مراعاة عامل الفروق الفردیة بالنسبة لالعبین،وكذلك یجب على المدرب  وأیضا ة التدریبالتدریبیة األخرى أثناء عملی

اإلعداد :"عامل الفروق بالنسبة للمرافق المختلفة التي ترتبط بكل مقابلة ریاضیة ومن ناحیة أخرى یجب مراعاة أن
في المباراة لن یؤدي إلى النتائج  اشتراكهالنفسي قصیر المدى الذي یتمثل في اإلعداد النفسي المباشر للفرد قبل 

 ."للتحضیر النفسي طویل المدى افتقادالمرجوة في حالة 
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  ؟المهاري   األداءفي رأیك هل للتحضیر النفسي دور في تحسن  :سابعالسؤال ال

  .  المهاري األداءكان للتحضیر النفسي دور في تحسن  إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )06(الجدول رقم   

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %70  42  نعم
9.6  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %30  18  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة نالحظ
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 9.6(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .المهاري األداء نیساهم في تحسیالتحضیر النفسي  أنالعبین یرون من ال %70نسبة 

  : االستنتاج

في  توظیفهطریق  نوذلك ع المهاري أدائهمیساعد الالعبین في تحسین التحضیر النفسي الجید  أننستنتج  
والذي  االنفعاليباستعمال المصطلحات الصحیحة والشرح والوصف بالطابع  مراحل اكتساب المهارات الحركیة

میل الفرد للتقلید وعلى زیادة الثقة بالنفس  إثارةالمعینة التي تعمل على  واأللفاظیتمثل في اختیار مختلف التعبیرات 
  .والتي تضفي على الموقف التعلیمي الروح االنفعالیة االیجابیة
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  ؟نقص التحضیر النفسي  إلىهل تعتبرون سوء النتائج راجع   :ثامنلالسؤال ا

  .كان هناك عالقة بین سوء النتائج ونقص التحضیر النفسي إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )07(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %33  20  نعم
6.66  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %67  40  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :النتائج عرض وتحلیل

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 6.66(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

الباقون یعتبرونه  %33نقص التحضیر النفسي و  إلىراجع  یعتبرون سوء نتائج الفریق ال العبینمن ال %67نسبة 
   .كلكذ

  : االستنتاج

لالعبین ال یعتبرون سوء نتائج الفریق راجع إلى نقص التحضیر لنتائج واإلجابات نستنتج أن أغلبیة اومن خالل ا
  .البدني والخططي والمهاري ببل راجع إلى نقص التحضیر في الجوانب األخرى كالجان وحده النفسي
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  .دة القلق عند الالعبینحالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي یؤدي  : المحور الثاني

  ؟هل تحضیركم نفسیا یجعلكم تشعرون بالراحة  :األولالسؤال 

  .ضیر النفسي یجعل الالعبین یشعرون بالراحةحكان الت إنمعرفة   :الغرض من السؤال

 )08(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %100  60  نعم
60  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %00  0  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

الداللة عند مستوى  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 60(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .ةهم نفسیا  یجعلهم یشعرون بالراحتحضیر  أن یجمعونالعبین من ال %100نسبة 

  : االستنتاج

التحضیر النفسي یجعلهم مرتاحین نفسیا  أنجمیع الالعبین یجمعون على ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن  
  .المباراة أثناءما لدیهم  أفضلو في حالة نفسیة ثابتة تجعلهم قادرین على تقدیم 

 

 

 

  

100%

)٠٨(الشكل رقم 

نعم  ال  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                          الفصل الرابع                              
 

 
69 

  ؟هل ینعكس القلق على مردودكم أثناء المنافسة  :ثانيلالسؤال ا

 معرفة مدى انعكاس القلق على مردود الالعبین :الغرض من السؤال

  )09(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %78  47  نعم
19.26  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %22  13  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة نالحظ   
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 19.26(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 یرون ال من الالعبین %22و  المنافسة أثناءعلى مردودهم  سلبا ینعكسالقلق  أنالعبین یرون من ال %78نسبة 
 .ذلك

  : االستنتاج

تأثیرا  مستوى ومردود الالعبین القلق من األسباب المباشرة التي تأثر في ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن 
  .المنافسة الریاضیة أثناء سلبیا
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  ؟ ما هو شعوركم قبل الدخول إلى المنافسة :ثالثلالسؤال ا

  .المنافسة إلىقبل الدخول  نالالعبیمعرفة شعور  :من السؤالالغرض 

  )10(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    القلق
29  

  
48%  

  
  

6.3  

  
  

5.99  

  
  

02  

  
  

0.05  

  
  

  %28  17  الراحة  دال
  %24  14  الحماس
  %100  10  المجموع

 نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  :عرض وتحلیل النتائج

ونالحظ أیضا من ) 5.99(المجدولة   2كاكبر من ) 6.3(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(عند مستوى الداللة 
یشعرون  %24و  راحةیشعرون بال %28المنافسة و  قبل قلقبالیشعرون  العبینمن ال %48خالل الجدول أن نسبة 

  .بالحماس

  : االستنتاج

قلق (في صورة متغیرات فسیولوجیة  ر القلقیظهحیث  قبل المنافسة قالالعبین یشعرون بالقل اغلب أننستنتج 
    .)كسرعة وسهولة االنفعال(أو متغیرات انفعالیة ) قلق معرفي(أو في صورة متغیرات معرفیة ) بدني
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  ؟في رأیكم هل التحضیر النفسي الجید یقلل من حدة القلق  :رابعلالسؤال ا

 .المنافسة أثناءكان التحضیر النفسي الجید یقلل من حدة القلق  إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )11(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %90  54  نعم
38.4  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %10  6  ال  دال

  %100  60  المجموع
 :وتحلیل النتائجعرض 

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة   
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 38.4(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

 .المنافسة أثناء یقلل من حدة القلقالتحضیر النفسي  أنالعبین یرون من ال %90نسبة 

 : االستنتاج

 أثناءالتحضیر النفسي یقلل من حدة قلقهم  أنالالعبین یرون   أغلبیةومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن 
 إلىوان یوجههم  لالعبینینظم الحالة النفسیة  أنالمحضر النفسي  أوالمنافسة الریاضیة لذا وجب على المدرب 

من خالل اإلعداد المعرفي والوعي الكامل لمتطلبات المباراة وأهمیة الفوز وما یصاحبه من مكاسب المباراة  أهمیة
   .والهزیمة وما یصاحبها من خسائر وفشل
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  ؟أصبت بحالة من التوتر قبل بدایة المنافسة الریاضیة ماذا تفعل  إذا :خامسلالسؤال ا

  .للتخلص من حالة توتر قبل المنافسة بیتبعها الالعمعرفة الطرق التي  :الغرض من السؤال

  :التعرف على أجوبة واقتراحات الالعبین

لتخلص من ل االتي یقومون بانتهاجه اجمعوا على وجود بعض الطرق فقد بعد تحلیل مختلف إجابات الالعبین
  :التوتر

 المدرب القیام بإخبار.  
  ومناقشة المشكالت المرتبطة بالمنافسةجماعیة مع باقي أعضاء الفریق القیام بجلسة. 

 بدئها رتركیز االنتباه إلى المباراة وانتظا. 

 مواقف من تصور ما سیجري في المباراة.  
 المنافس االطالع على نقاط ضعف وقوة. 

 وضع أهداف للمباراة والسعي إلى تحقیقها.  
 التام االسترخاء.  
  تذكر تعلیمات المدرب.  
 االستعداد للكفاح.  

 : االستنتاج

الالعبین على التخلص من التوتر  وطرق تساعد السابقة نستنتج  أن هناك عوامل واإلجابات من المعطیات    
لذا فعلى المدرب أن یقوم بدوره ببعث الثقة في قدرات الالعبین وتنمیة الجانب  والقلق قبل المنافسة الریاضیة

نتائج ایجابیة في المباراة والتخفیف من الضغوطات النفسیة في حالة  النفسي لدیهم لكي یستطیع الفریق تحقي
  .الخسارة وهذا ما یجعل الریاضي ال یتأثر بقلق المنافسة الریاضیة
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  ؟هل تشعرون باالرتیاح النفسي عندما یكون أدائكم جیدا والنتائج ایجابیة  :لسادسالسؤال ا

 .الحالة النفسیة التي یكون فیها الالعبون عندما تكون نتائج الفریق جیدة معرفة :الغرض من السؤال

  )12(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %100  60  نعم
60  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %00  00  ال  دال

  %100  60  المجموع
 :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 60(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .جیدا ونتائج ایجابیة أدائهمعندما یكون  النفسي حباالرتیاالالعبین یشعرون  من %100نسبة 

 : االستنتاج

جمیع الالعبین یشعرون تلقائیا براحة نفسیة ایجابیة عندما تكون نتائج  أن ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج
  .الفریق جیدة 
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  ؟ هل تشعر بالراحة النفسیة لوجود المدرب بجانبك خالل المباریات :سابعلالسؤال ا

 .المنافسة أثناءلوجود المدرب بجانبهم كان الالعبون یشعرون بالراحة  إن معرفة :الغرض من السؤال

  )13(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %77  46  نعم
34.13  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %23  14  ال  دال

  %100  60  المجموع
 :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 34.13(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .المنافسة أثناءیشعرون بالراحة لوجود المدرب بجانبهم  العبینمن ال %77نسبة 

 : االستنتاج

وجود المدرب قرب الالعبین أثناء المنافسات الریاضیة یشعرهم باالطمئنان  ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن
  .والراحة النفسیة
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  التي تؤثر إیجابا على نفسیة الالعب ؟صفات المدرب و  میزات حسب رأیك ماهي :ثامنلالسؤال ا

  على نفسیة الالعب باإلیجاب تأثرصفات المدرب التي قد و  میزات معرفة :الغرض من السؤال

  :التعرف على أجوبة واقتراحات الالعبین

صفات للمدرب تأثر إیجابا على نفسیتهم وهي و  میزات اجمعوا على وجودبعد تحلیل مختلف إجابات الالعبین فقد 
  :كتالي

 حسن المظهر.  
 الصحة الجیدة.  
 القدرة على قیادة الفریق الریاضي.  
 یتمیز باإلخالص في العمل.  
 یتمیز بالتفكیر العقالني.  
 لنفسالثقة باب یتمیز.  
 یتمیز باألخالق الفاضلة.  
 لدیه روح الدعابة والمرح. 

 یتمیز باالحترام المتبادل. 

 القدرة على التعبیر وتوصیل المعلومة.  

  : االستنتاج

فریقه تساعدهم  أعضاءالمدرب الناجح یترك بصمة ایجابیة في  أن السابقة نستنتج واإلجابات من المعطیات    
وذلك عن طریق تعلیمهم المفاهیم التربویة والنفسیة الصحیحة والمهارات النفسیة  على تخطي المشاكل واألزمات

یصال، )ور العقليالتص-االنتباه-التركیز- االسترخاء(المتعددة مثل   أوالمعلومة لهم سواء كانت نظریة  وإ
    .تطبیقیة

  

 

 

 

 

  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                          الفصل الرابع                              
 

 
76 

  .المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي  : المحور الثالث

  ؟الثقة بالنفس تساعدكم على تحقیق أهدافكم  أنهل ترون  :األولالسؤال 

  .أهدافهمكانت الثقة بالنفس تساعد الالعبین على تحقیق  إنمعرفة   :الغرض من السؤال

  )14(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %100  60  نعم
60  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %00  00  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :النتائجعرض وتحلیل 

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 60(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .أهدافهمتساعدهم على تحقیق  سبالنفالثقة  أنیجمعون  العبینمن ال %100نسبة 

  : االستنتاج

ولكن یجب عدم المغاالة في  أهدافهمالثقة بالنفس تساعد الالعبین على تحقیق ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج 
الذلك    .موضوعیة أسسمراعاة تقدیر الفرد لمستواه ومستوى المنافس على  أیضاغرور ویجب  إلىانقلبت  وإ
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  ؟هل تخشى فقدان القدرة على التركیز أثناء المباراة  :ثانيلالسؤال ا

  .یخشون فقدان تركیزهم أثناء المنافسة  نمعرفة إن كان الالعبو  :الغرض من السؤال

  )15(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %70  42  نعم
9.6  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %30  18  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 9.6(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .المنافسة أثناءان یفقدوا تركیزهم  نیخشو  العبینمن ال %70نسبة 

  : االستنتاج

انعدام التركیز عند الالعبین قد یسبب ضعف االنتباه في الواجبات الحركیة ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج أن 
  .المطلوبة

  

 

 

 

 

70%

30%

)١٥(الشكل رقم 

نعم  ال  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                          الفصل الرابع                              
 

 
78 

  ؟ على التحضیر النفسي أكثرهي الفترة التي یركز فیها المدرب  ما :ثالثلالسؤال ا

  بتحضیر الالعبین نفسیا المدرب معرفة الفترة التي یقوم فیها :الغرض من السؤال

  )16(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

 فترة
  االستعدادات

  
35  

  
58%  

  
  

28.75  

  
  

5.99  

  
  

02  

  
  

0.05  

  
  

أثناء   دال
  المنافسة

10  17%  

 وأثناءقبل 
  المنافسة

15  25%  

  %100  10  المجموع
 نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  :عرض وتحلیل النتائج

ونالحظ أیضا ) 5.99(المجدولة   2كاكبر من ) 28.75(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(عند مستوى الداللة 
فترة  أثناءالمدرب یركز على التحضیر النفسي  یرون أن العبینمن ال %58من خالل الجدول أن نسبة 

  .االستعدادات

  : االستنتاج

المدرب یركز على فترة االستعدادات للقیام بتحضیر نفسي مركز  أناغلب الالعبین یجمعون على  أننستنتج  إذن
  . وذلك بتطبیق مراحل ومناهج ووسائل من خاللها یصبح الریاضي مستعد نفسیا

 

  

58%

17%

25%

)١٦(الشكل رقم 

فترة االستعدادات 

أثناء المنافسة  

قبل واثناء المنافسة 
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  ؟في العودة في النتیجة بعد ما تتلقون هدف  أنفسكمهل تثقون في  :رابعلالسؤال ا

  .معرفة مدى ثقة الالعبین في العودة في النتیجة بعد تلقیهم هدف :الغرض من السؤال

  )17(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %67  40  نعم
6.66  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %33  20  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 6.66(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .في العودة في النتیجة بعد تلقیهم هدف أنفسهمیثقون في  العبینمن ال %67نسبة 

  : االستنتاج

وذلك  الفوز في بعض المنافسات الریاضیةالثقة بالنفس قد تكون مفتاح  أن ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج
  .تحقیق المكسب ةبتوقع النجاح واالعتقاد في إمكانیة التحسن وال تتطلب بالضرور 

  
 

 

 

  

67%

33%

)١٧(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟تحضیركم النفسي الجید یساعدكم على تجاوز صعوبات المباراة  أنهل ترون  :السؤال الخامس

  .تحضیرهم نفسیا یساعدهم على تجاوز الصعوبات أنكان الالعبون یرون  إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )18(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %77  46  نعم
34.13  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %23  14  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 34.13(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .یساعدهم على تجاوز الصعوبات التحضیر النفسي أنالعبین یرون من ال %77نسبة 

  : االستنتاج

التحضیر النفسي الجید یساعد الالعبین على تجاوز الصعوبات والعقبات  أن ومن خالل النتائج واإلجابات نستنتج
  .ومن هذه العقبات التوتر واالنفعال النفسي الریاضیةالتي تتسم بها المنافسات 

  
 

 

 

  

77%

23%
)١٨(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟هل شعوركم بالثقة في النفس یساعدكم على األداء الجید في المباراة  :سادسلالسؤال ا

  .المنافسة أثناءالجید  األداءكانت الثقة بالنفس تساعد الالعبین على  إنمعرفة  :الغرض من السؤال

  )19(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %83  50  نعم
26.66  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %17  10  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة نالحظ
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 26.66(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  .المنافسة أثناءالجید  األداءالثقة بالنفس تساعدهم على  أنالعبین یرون من ال %83نسبة 

  : االستنتاج

إذن نستنتج أن الثقة بالنفس تساهم في تحسین أداء الالعبین أثناء المنافسة الریاضیة وذلك بخلق نوع من الدافعیة 
  .جانب النفسي لدیهمالواالنسجام في قدرات الالعبین وتحسین 

  
 

 

 

 

  

83%

17%
)١٩(الشكل رقم 

نعم  ال  
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  ؟عملیة التحضیر النفسي  أثناء نالتعامل مع الالعبیما هي النقاط التي یركز علیها المدرب في  : :سابعلالسؤال ا

  .عملیة التحضیر النفسي أثناءالنقاط التي یركز علیها المدرب معرفة  :الغرض من السؤال

  :التعرف على أجوبة واقتراحات الالعبین

  :كتالي وهي بعد تحلیل مختلف إجابات الالعبین فقد اجمعوا على وجود بعض النقاط التي یركز علیها المدرب

 بناء ادوار ومسؤولیات أعضاء الفریق.  
 إعادة تأهیل الالعبین المصابین.  
 تحدید الالعبین الذین یحتاجون إلى المساندة االجتماعیة.  
  النفسیة المرتبطة المنافسة طتبصیر الالعبین بالضغو.  
 استخدام طرق متباینة لإلرشاد عند التعامل مع الالعبین.  
 التعرف على المتطلبات االنفعالیة والمشاكل الخاصة بالالعبین محاولة.  
 تحت ظروف مشابهة لظروف المنافسة تدریب الالعبین تجاه المنافسة. 

 رشاد الالعبین من اجل االرتقاء بمستوى أدائهم الریاضي  .توجیه وإ

  :االستنتاج

،ومن المنطقي أن العالقة الناجحة بین  للفریقنستنتج من المعطیات السابقة أن للمدرب دور هام بالنسبة      
إال أن حمل عبء النجاح في العالقة بین المدرب والالعب یقع في  ل منهماكمجهود  إلىالمدرب والالعب  تحتاج 

  .الغالب وبشكل مطلق على أكتاف المدرب ومكانته

  

  

  

 

 

 

 

 

  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                          الفصل الرابع                              
 

 
83 

  ؟هل تشعرون بالخوف واالرتباك عن عدم رضا المدرب على أدائكم  :ثامنلالسؤال ا

  .أدائهمالمدرب على  رضامعرفة إن كان الالعبون یشعرون بالخوف واالرتباك عن عدم  :الغرض من السؤال

  )20(الجدول رقم 

درجة   المجدولة 2ك  المحسوبة 2ك  النسبة المئویة  التكرار  اإلجابة
  الحریة

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائیة

    %62  37  نعم
11.26  

  
3.84  

  
01  

  
0.05  

  
  %38  23  ال  دال

  %100  60  المجموع
  :عرض وتحلیل النتائج

عند مستوى الداللة  نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
ونالحظ أیضا من خالل الجدول أن ) 3.84(المجدولة   2كاكبر من ) 11.36(المحسوبة  2كحیث نجد أن  )0.05(

  أدائهماك عن عدم رضا المدرب على واالرتب فالالعبین یشعرون بالخو  من %62نسبة 

  : االستنتاج

راجع إلى طریقة التدرب التي ینتهجها المدرب  نالل النتائج واإلجابات نستنتج أن خوف وارتباك الالعبیومن خ    
في بعض  تسلطي أووأیضا راجع إلى شخصیته فالمدرب هو الوحید الذي یحمل عبء الفریق لذا قد یكون دكتاتوري 

  .مصلحة الفریق ألجل األحیان

 

 

 

 

  

62%

38%

)٢٠(الشكل رقم 
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  : مدربینعرض وتحلیل ومناقشة نتائج المقابلة الخاصة بال

  .التحضیر النفسي الجید یرفع من قدرات العبي كرة القدم أثناء المنافسة :  المحور األول

  ؟ المنافسة أثناءالالعب للمهارات  أداءالتحضیر النفسي على  تأثیرما مدي  :السؤال األول

  .المنافسة الریاضیة أثناءثیر التحضیر النفسي على مهارات الالعب أمدي ت معرفة :الغرض من السؤال

  : ومناقشة النتائج تحلیل

اجمعوا على  ثیره على مهارات الالعبینأبعد مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم حول التحضیر النفسي ومدى ت
 : ومنها لجرعات نفسیة بصورة مستمرة بعد تعرضهم وجود تغیرات في قدرات ومهارات الالعبین

 تقان المهارات الحركیة الریاضیة  .سرعة تعلم وإ
 سرعة إدراك وتعلم خطط اللعب . 
 القدرة على حل المشكالت الحركیة أثناء اللعب. 
 القدرة على التحكم في االستجابات االنفعالیة . 
 القدرة على التقویم الموضوعي لألداء. 
 إمكانیة وسهولة التدریب العقلي  

 : االستنتاج

تعلم المهارات الحركیة  أسسبتعلم الالعبین  تبدأالتحضیر النفسي من العملیات التي  أنمما سبق نستنتج     
رتبة بحیث تؤدى بأعلى مواصفات اآللیة والدقة واالنسیابیة والدافعیة  أودرجة  ألعلىوصولهم فیها  إلىوتهدف 

 .في الجهد االقتصادالنتائج مع  أفضلتسمح به قدراتهم خالل المنافسات الریاضیة بهدف تحقیق 
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  ؟ رأیكهي سلبیات عدم وجود مختص في المجال النفسي ضمن فریقكم حسب  ما :ثانيالسؤال ال

  .السلبیات التي تنتج عن عدم وجود مختص في المجال النفسي معرفة :الغرض من السؤال

  : تحلیل ومناقشة النتائج

المجال ص في حول السؤال الموجه المتعلق بسلبیات عدم وجود مختبعد مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم 
  :النفسي للفریق قاموا بذكر بعض السلبیات وهي

  داخل الفریق النفسیةتراكم المشاكل  
  ذبذب في نتائج الفریقحدوث تاحتمال  
 صعوبة عالج بعض الحاالت النفسیة  
 بالسلب أثناء المنافسات الریاضیة) مهاري،خططي( نتأثر أداء الالعبی.  
 صعوبة التعامل مع عقلیة بعض الالعبین  
 الریاضیة ةغیاب اإلرشاد الجماعي الذي یناقش المشكالت المرتبطة بقلق المنافس. 
  القلق،التوتر،فقدان الثقة(انتشار السمات النفسیة السلبیة في الفریق.(  

  : االستنتاج

نفسي  أخصائي أومحضر نفسي  إلىالفریق الریاضي یحتاج  أننرى  المعطیات السابقةو  اإلجابات من    
المعرفي واالنفعالي  واإلدراكلملئ الفجوات السلبیة للفریق بهدف خلق وتنمیة الدوافع واالتجاهات والثقة بالنفس 

 .التربوي والنفسي لالعبین واإلرشادالتوجیه  إلى باإلضافة اإلداریةعلى تشكیل وتطویر السمات 
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  .دة القلق عند الالعبینحالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي الجید یؤدي  : المحور الثاني

  ؟ القلق عند الالعب درجةیعرف  أنهي السلوكات التي یستطیع بها المدرب  ما :األولالسؤال 

  .نأعراض القلق التي تظهر على الالعبی معرفة :الغرض من السؤال

  : تحلیل ومناقشة النتائج

مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم حول السؤال الموجه المتعلق بأعراض القلق قاموا بذكر بعض السلوكیات  بعد
  :التي تظهر على الالعبین وهي

  المنافسة مؤشر الرتفاع درجة القلق أثناءیعتبر عدم التزام الریاضي بالواجبات الخططیة ونسیانه لها.  
  مؤشرا لقلق المنافسة الریاضیة باإلصابة یكون میل الریاضي الدعائه أنیمكن.  
 الحرجة والحاسمة مثل تنفیذ المخالفات وضربات الجزاء الریاضي في المواقف أداء.  
 أثناء المنافسة نكثرة األخطاء المرتبكة من الالعبی. 

  األخطاءوكثیر  لباستعجا أدائهیكون الالعب متوتر ومتسرع ویكون. 

  األخطاءیتسم الالعب بخمول وأداء بطئ وكثرة. 

  : االستنتاج

العدید من المواقف والتي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثیقا بالقلق سواء أثناء  الریاضي یواجه الالعب في المجال    
كل منها من مواقف وأحداث ومثیرات وقد تكون  طعملیات التدریب الریاضي أو المنافسات الریاضیة ،وما یرتب

  .له أثار واضحة ومباشرة على سلوك الالعب وعلى مستوي قدراته ومهاراته وكذلك عالقاته مع اآلخرین
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  ؟ الطرق لعالج حاالت التوتر قبل المنافسة أنجعما هي  رأیكحسب  :الثانيالسؤال 

  .التوتر لالعبینطرق معالجة حاالت معرفة  :الغرض من السؤال

  : تحلیل ومناقشة النتائج

قدموا لنا  ةبطرق معالجة التوتر قبل المنافس بعد مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم حول السؤال الموجه المتعلق
  :بعد النصائح وهي 

 تنمیة المهارات النفسیة.  
 التدریب على التصور العقلي.  
  عن طریق المثابرة إلیهللریاضي ومحاولة الوصول  األهدافوضع.  
 التذكیر بالقیم الدینیة التي یحتاجها الریاضي ،وخاصة قبل المنافسة لتوفیر األمن النفسي لالعب  
 في المشكالت المرتبطة بقلق المنافسة الریاضیة ناإلرشاد الجماعي ،والذي یقوم على مناقشة الالعبی 
 بصورة تدریجیة حتى یضعف القلق الناتج عن المنافسة  تعریض الالعب لمواقف المنافسة المتعددة

 الریاضیة
 محاضرات تتعلق بتنمیة عادات تصور عقلي جیدة واالبتعاد عن المنبهات وضرورة حصول الجسم  ألقاء

  .على الراحة لیلة المنافسة ،والعمل على تخفیف رهبة المنافسة

  : االستنتاج

وبعد المنافسة ،والذي یترك اثر كبیر  وأثناءالقلق من اكبر الصعوبات التي تواجه الالعبین قبل  أننستنتج     
مختلفة ،ولقد قمنا في  ةفي نفسیة ومردود الالعب ،حیث انه یتكون من عدة تغیرات جسمیة ،نفسیة وسیكولوجی

  .حل المكونة للقلق وكیفیة معالجتهاراهذه الم بإبرازهذا الفصل 
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  .المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي  : المحور الثالث

  ؟ الثقة في النفس لدى الالعبین ف یساهم التحضیر النفسي في تطویركی :األولالسؤال 

  .كیف یساهم التحضیر النفسي في تطویر الثقة في النفسمعرفة  :الغرض من السؤال

  : تحلیل ومناقشة النتائج

بكیفیة مساهمة التحضیر النفسي في تطویر  مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم حول السؤال الموجه المتعلق بعد
  :ثقة الالعبین وصلنا للتالي 

  اإلحساستطویر العملیات التدریبیة وضمن ذلك النظرة المتخصصة للعبة المختصة كاإلحساس باألداة أو 
  ) . المسافات(باألبعاد  اإلحساسبالزمن أو 

  المراقبة والمقدرة على تقدیر الموقف بسرعة ودقة وعلى األخص في ظروف اللعب المعقدة . 

  الذاكرة والتفهم اللذان یظهران على شكل قابلیة في التذكر لخصوصیة حاالت اللعب المختلفة والمقدرة بشكل
 . مفصل على تصور الحاالت المتوقعة للمباراة القائمة 

 القرار المؤثر وسیطرة  واتخاذططي والقابلیة على تقدیر اللعب في تلك اللحظة بسرعة ودقة التفكیر الخ
 . الالعب على فعالیاته الشخصیة 

  خالل فعالیات اللعب  همانفعاالتالقابلیة على التحكم في. 

 الثقة النفس التطویر الدائم لجمیع الصفات النفسیة لالعب وعلى األخص . 

  
  : االستنتاج

بث الثقة في نفسیة الالعب تجعله یؤدي الفعالیات بصورة أدق وبمجهود أقل ، وفي الوقت نفسه فإن هذا إن     
بصورة أفضل ، مع مالحظة وجوب تحاشي الثقة الزائدة التي لیس لها أساس  التعاونیةالالعب یؤدي الفعالیات 

  .ألنها ستظهر عندئٍذ على شكل غرور
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  ؟الثقة الزائدة حسب رأیك  تسلبیات وایجابیاما هي  :الثانيالسؤال 

  .الثقة الزائدة تسلبیات وایجابیامعرفة  :الغرض من السؤال

  : تحلیل ومناقشة النتائج

الثقة الزائدة أجاب  تبسلبیات وایجابیا بعد مقابلة المدربین واالستماع إلجاباتهم حول السؤال الموجه المتعلق
  :المدربون كاألتي 

 :معنویات الفریقالثقة ترفع 
یحترم خصمه سیحقق النتائج الذي  الثقة بالنفس لها إیجابیات على الالعبین والفرق ألن الفریق الواثق من نفسه 
  اإلیجابیة ،وكم نجح المتواضعون بإدراكهم الحقیقي إلمكاناتهم ولحقائق األمور

  
 :أعلى درجات الثقة التواضع

وتتجلى أعلى درجات الثقة حین  ذاتها الغرور وهذا تصور أو اعتقاد خاطئقد یعتبر البعض أن الثقة بالنفس هي 
  یكون المرء متواضعًا وفي ذات الوقت یثق بقدراته ویعمل على تنمیتها

  
 :الثقة الزائدة قد تتحول إلى غرور

داخل الملعب تعتبر الثقة بالنفس جزءًا مهمًا من العوامل النفسیة ،فعند غیابها تشكل نقصًا لالعب أثناء ركضه 
  .قد یحدث نوع من األنانیة في اللعب و تضییع مجهود الفریقو  وأثناء استالم الكرة وتسلیمها،

  
 :الغرور یؤدي إلى الفشل

أما الغرور فله تأثیرات كثیرة جدًا وخاصة في كرة القدم ألنه مشكلة كبیرة عند كثیر من الالعبین والمدربین وهو 
والفرق بین الغرور والثقة أنه في حالة الغرور عند العبي كرة القدم تزید ثقتهم یختلف كثیرًا عن الثقة بالنفس 

  .بأنفسهم
  

  :االستنتاج

فالثقة بالنفس هي من أجمل األمور عند اإلنسان والالعبین ألن الثقة بالنفس تدل على الشخصیة القویة لالعب 
ثقة الالعب بنفسه یكون لها تأثیر إیجابي على  ولكن كما قلنا على أن ال تتعدى مرحلة المعقول وتصبح غرورًا ألن

 .الفریق فترفع من معنویات الفریق وتؤدي إلى نتائج ایجابیة
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 :  مناقشة ومقارنة النتائج بفرضیات البحث-4-2

في الجزء التطبیقي من طرح أسئلة االستبیان الخاصة بالالعبین وكذا عرض نتائجها وسرد  من خالل ما تناولناه    
التحضیر النفسي في تحسن أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة  أهمیة"الدراسة التي كانت حول موضوع  تحلیالتها

وء الفرضیات التي وضعناها ،ولكي مناقشة النتائج المتحصل عبیها على ض إلىبعدها  سنلجأ ''الریاضیة فئة أكابر
سنحاول تلخیص ما كان من إجابات من طرف الالعبین وفي االستبیان الذي  دقة وموضوعیة أكثرتكون العملیة 

  .وضعناه بین أیدیكم

التحضیر النفسي یرفع من قدرات العبي كرة القدم أثناء «  ىاألول مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة-4-2-1
  » المنافسة

  )21(الجدول رقم 

  نتائج الفرضیة األولى الخاصة بإجابات الالعبین

  
  األسئلة

  

  
  اإلجابة

  
  المحسوبة 2ك

  
  المجدولة  2ك

  
 جاالستنتا

  صائيحاإل
  

  01س
    المدرب

60  
  

3.84  
  

  
  دال إحصائیا

  النفسي األخصائي

  
  02س

    نعم
26.66  

  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  03س

    نعم
32.26  

  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  04س

    نعم
41.66  

  

  
3.84  

  
  ال  دال إحصائیا

  
  05س
  

    نعم
29.4  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال
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  07س
  

    نعم
9.6  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  08س
  

    نعم
6.66  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  

النفسي الجید یرفع من قدرات العبي كرة القدم أثناء التحضیر ''تنطلق الفرضیة الجزئیة من اعتقاد مفادها أن     
) 07) (05) (04) (03) (02) (01( ''ومن خالل النتائج المتحصل علیها ومن خالل الجداول رقم ''المنافسة

 الالعبینتظهر في كون أن معظم ) 2كا(تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة من خالل اختبار  '' )08(
التحضیر النفسي یرفع من قدراتهم أثناء المنافسة، وكمثال على ذلك نأخذ ما أكده الالعبون من یؤكدون على أن  

العالقة بین  أن تشیر نظریة الحافز أن %85بنسبة ) 5( و السؤال %86بنسبة ) 3(خالل أجوبتهم على السؤال 
على  أي األداءتحسین  إلىارتفاع شدة االستثارة یؤدي  أنهي عالقة طردیة خطیة هذا یعني  واألداءاالستثارة 

 ،المهارات الریاضیة أداءتحسین  إلىمستوى الطاقة النفسیة یؤدي  أن أي االستثارة هي بمثابة الحافز أن أساس
على  إیجابامرتبط بالتحضیرات النفسیة التي یتلقونها حیث ینعكس التحضیر النفسي  نتطور قدرات وأداء الالعبیف

والمالحظة التي  واإلدراكالخططي لالعبین ویظهر ذلك في االستجابات والتحركات المبنیة على االنتباه  داءاأل
كسابتنتاب الالعب أثناء المنافسة حیث یساهم التحضیر النفسي في تطویر التفكیر والتصور الخططي  الالعبین  وإ

  )139ص -2002 -عالوي محمد حسن(.النتائج أفضلخططیة في ظروف ثابتة مم یحقق  أنماط

تعطي برامج التدریب الریاضي حدیثا اهتماما للتحضیر النفسي لالعبین ، باعتبار أن التحضیر النفسي مهارات     
تحتاج إلى التدریب علیها و تسیر جنبا إلى جنب مع تدریب القدرات البدنیة و المهارات الریاضیة ، و النتیجة أننا 

و تركیز االنتباه ، ووضع ، یمتلكون قدرات و مهارات تساعدهم على مواجهة الضغوط نالحظ أن بعض الالعبین 
أسامة كامل ( .الخ.....أهداف تستثیر التحدي ولكن بصورة واقعیة ، و التصور العقلي ألداء مهاراتهم في المنافسة بدقة 

  )30ص - 2002 -راتب

الریاضي لدى  باألداءعالقة التحضیر النفسي ''محمد  في دراسته تحت عنوان  الباحث بوكریف أكدهوهذا ما       
الالعبین  أداءعلى  تأثرالجانب النفسي یعد من الجوانب التي  أنحیث یرى '' -أكابرصنف –العبي كرة القدم 

عن  إلغفالاوالعكس، وبهذا ینبغي عدم  وأحسنجید  األداءكانت معنویات الالعب مرتفعة كان  ونتائجهم فكلما
 .كالبدنیة والفنیة والتكتیكیة األخرىالبالغة مقارنة بالجوانب  أهمیته
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دة القلق عند حالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي یؤدي «  الثانیة مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة-4-2-2
  » الالعبین

  )22(الجدول رقم 

  الخاصة بإجابات الالعبین الثانیةنتائج الفرضیة 

  
  األسئلة

  

  
  اإلجابة

  
  المحسوبة 2ك

  
  المجدولة  2ك

  
 جاالستنتا

  صائيحاإل
  

  01س
    نعم

60  
  

3.84  
  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  02س

    نعم
19.26  

  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  03س

    الراحة
6.3  

  

  
5.99  

  
  القلق  دال إحصائیا

  الحماس
  

  04س
    نعم

38.4  
  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  06س
  

    نعم
60  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  07س
  

    نعم
34.13  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال
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دة القلق عند حالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي الجید یؤدي ''تنطلق الفرضیة الجزئیة من اعتقاد مفادها أن     
 '') 07) (06) (04) (03) (02) (01( ''ومن خالل النتائج المتحصل علیها ومن خالل الجداول رقم ''الالعبین

یؤكدون على  الالعبینتظهر في كون أن معظم ) 2كا(تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة من خالل اختبار 
أثناء المنافسة، وكمثال على ذلك نأخذ ما أكده الالعبون من خالل  یقلل من حدة القلق عندهمالتحضیر النفسي أن 

التحضیر النفسي یجعلهم مرتاحین نفسیا و  أن %90بنسبة ) 4( و السؤال %100بنسبة ) 1(أجوبتهم على السؤال 
المحضر  أوالمباراة لذا وجب على المدرب  أثناءما لدیهم  أفضلفي حالة نفسیة ثابتة تجعلهم قادرین على تقدیم 

اإلعداد المعرفي والوعي الكامل من خالل المباراة  أهمیة إلىوان یوجههم  لالعبینینظم الحالة النفسیة  أنالنفسي 
وجود وكذلك  لمتطلبات المباراة وأهمیة الفوز وما یصاحبه من مكاسب والهزیمة وما یصاحبها من خسائر وفشل

  )57ص -2004 -ناهد محمد سعد(.المدرب قرب الالعبین أثناء المنافسات الریاضیة یشعرهم باالطمئنان والراحة النفسیة

النفسي في كرة القدم عملیة تربویة تحت نطاق الممارسة اإلیجابیة لالعبین بهدف خلق و تنمیة الدوافع و  التحضیر
االتجاهات و الثقة بالنفس و اإلدراك المعرفي و االنفعالي و العمل على تشكیل و تطویر السمات اإلرادیة باإلضافة 

  )263ص -2001-السید أبو عبدوحسین (.إلى التوجیه و اإلرشاد التربوي و النفسي لالعبین

التحضیر النفسي الریاضي ومدى ''وهذا ما ذهب إلیه الباحثان خلوف محمد وشریفي علي في دراستهما بعنوان     
للتحضیر النفسي اثر على نفسیة العب كرة  أن''  مساهمته في تحسین نتائج ریاضي النخبة لكرة القدم الجزائریة

 إلىوتحسین مردوده عن طریق الكشف على العوامل النفسیة والشخصیة، ویهدف القدم من خالل تنمیة كفاءاته 
النفسي لالعبین بهدف االرتقاء بقدراتهم على مواجهة المشكالت والعقبات النفسیة والتقلیل من حدة  واإلرشادالتوجیه 

  .المنافسة أثناءالقلق 

الرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي «  الثالثة مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیة-4-2-3
  » المنافسة أثناء

  )23(الجدول رقم 

  الخاصة بإجابات الالعبین الثةالثنتائج الفرضیة 

  
  األسئلة

  

  
  اإلجابة

  
  المحسوبة 2ك

  
  المجدولة  2ك

  
 جاالستنتا

  صائيحاإل
  

  01س
    نعم

60  
  

3.84  
  

  
  دال إحصائیا

  ال
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  02س

    نعم
9.6  

  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  03س

    فترة االستعدادات
28.75  

  

  
5.99  

  
  أثناء المنافسة  دال إحصائیا

  قبل واثناء المنافسة
  

  04س
    نعم

6.66  
  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  05س
  

    نعم
34.13  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  06س
  

    نعم
26.66  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  
  08س
  

    نعم
11.26  

  
3.84  

  
  دال إحصائیا

  ال

  

 أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي ''تنطلق الفرضیة الجزئیة من اعتقاد مفادها أن     
) 06) (05) (04) (03) (02) (01( ''ومن خالل النتائج المتحصل علیها ومن خالل الجداول رقم ''المنافسة

 الالعبینتظهر في كون أن معظم ) 2كا(تبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة من خالل اختبار  '' )08(
أثناء المنافسة، وكمثال على ذلك نأخذ ما أكده  أنفسهمالثقة في التحضیر النفسي یرفع من یؤكدون على أن 

الثقة بالنفس قد تكون  أن %77بنسبة ) 5( و السؤال %67بنسبة ) 4(الالعبون من خالل أجوبتهم على السؤال 
 ةمفتاح الفوز في بعض المنافسات الریاضیة وذلك بتوقع النجاح واالعتقاد في إمكانیة التحسن وال تتطلب بالضرور 

تحقیق المكسب والتحضیر النفسي الجید یساعد الالعبین على تجاوز الصعوبات والعقبات التي تتسم بها المنافسات 
والثقة بالنفس تساهم في تحسین أداء الالعبین أثناء المنافسة  لتوتر واالنفعال النفسيالریاضیة ومن هذه العقبات ا

محمد حسن ابو (الریاضیة وذلك بخلق نوع من الدافعیة واالنسجام في قدرات الالعبین وتحسین الجانب النفسي لدیهم
  )52ص  -2003 -عطیة
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التي تؤثر في سلوك الناشئ ، و قد یكون هذا التأثیر  ینظر إلى الریاضة على أنها إحدى الوسائل التربویة الهامة
إیجابیا فیكسبه الثقة بالنفس ، و الروح الریاضیة و االلتزام وتحمل المسؤولیة و االستقاللیة و التعاون و المقدرة على 

الخوف من  مواجهة الضغوط وقد یكون التأثیر سلبیا فیكسبه الغرور ، و العدوانیة ، و األنانیة و القلق الزائد و
و توقف النفسیة الصحیحة وهنا تأتي أهمیة نشر الثقافة و التوعیة النفسیة لدى ، الفشل و نقص الثقة بالنفس 

 -أسامة كامل راتب(.المهتمین  بالتنشئة الریاضیة و خاصة القیادات الریاضیة مثل المدربین ة اإلداریین و أولیاء األمور
  )24ص  -2000

دور التحضیر النفسي في تحقیق التماسك والدافعیة ''تومي بالل في دراسته تحت عنوان حیث یرى الباحث بن     
تنمیة وتطویر السمات التي تركز على اإلرادة العامة  إلىالتحضیر النفسي یسعى  ان'' لدى العبي كرة القدم

ة المنافسة بثقة والقدرة على والخاصة لدى الفرد الریاضي والتي تؤدي به إلى مواجهة المشاكل التي تعترضه أثناء فتر 
  .حلها بعقالنیة وحسن الظن والتفاؤل في تحقیق نتائج ایجابیة

  

  :مناقشة ومقابلة الفرضیات الجزئیة بالفرضیة العامة-4-2-4

  .مقابلة النتائج بالفرضیة العامة) : 24(الجدول رقم 

  النتیجة  صیاغتها  الفرضیة
العبي كرة القدم  قدرات التحضیر النفسي یرفع من  الفرضیة الجزئیة االولى

  المنافسة أثناء
  تحققت

دة القلق حالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي یؤدي   الفرضیة الجزئیة الثانیة
  عند الالعبین

  تحققت

الرفع من الثقة في النفس  إلىالتحضیر النفسي یؤدي   الفرضیة الجزئیة الثالثة
  المنافسة أثناء

  تحققت

لالعبي كرة  أداءللتحضیر النفسي دور في تحسین   الفرضیة العامة
  ةأثناء المنافسة الریاضی القدم

  تحققت

  

الباحثان قد تحققت وهذا ما أثبتته النتائج  اقترحهایتبین لنا أن الفرضیات الثالثة التي ) 24(من خالل الجدول رقم 
، ومن هنا وفي إطار  المدربینوالمقابلة التي أجریت مع  الالعبینالموجه  االستبیانالمتحصل علیها من خالل 

وحدود وظروف ما ترمي إلیه الدراسة وحسب مالحظتنا للنتائج المتحصل علیها، یتضح جلیا أن الفرضیة العامة 
لالعبي كرة القدم والتي تساعد على رفع من  أداءللتحضیر النفسي دور فعال في تحسین التي تتمحور حول أن 

  .قد تحققت أیضا بنسبة كبیرة العبینمردود ال
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  .وفي األخیر فإن الفرضیات المقترحة جاءت في سیاق النتائج المتحصل علیها

 :خالصة

تضمن هذا الفصل عرض وتحلیل ومناقشة نتائج البحث، لكل الفرضیات على شكل محاور وذلك لمعرفة آراء      
،  تحسین أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة الریاضیةأهمیة التحضیر النفسي في ''حول  العبینووجهات نظر ال

، وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائیة لهذه النتائج، وفي األخیر 2وقد استخدمنا كل من النسبة المئویة واختبار كا
  .توصلنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سیاق الفرضیات المطروحة
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  : االستنتاج العام

واستخالصا لما سبق نستنتج أن التحضیر النفسي جانب مهم یشغل حیزا شائعا على الساحة الریاضیة نظرا لما     
تهنئة الالعبین وكذا تحسین یقدمه من دور فعال في خدمة النشاط الریاضي ككل ولما یساهم به خصوصا في 

مردود أدائهم والوصول إلى النتائج المسطرة وان تنمیة وتطور مكونات التحضیر النفسي سواء كانت السمات 
واالضطرابات  تاالنفعالیة األساسیة أو المهارات العقلیة األساسیة التي تساعد الالعب على مواجهة وضبط السلوكیا

االیجابیة التي قد تفید الالعب  تالسلبیة والمحافظة على السلوكیا تالسلوكیا التي تحدث له، وذلك بالتخلي عن
  .أثناء مسیرته الریاضیة

ونتائجهم، فكلما كانت معنویات  الالعبین أداءالتحضیر النفسي یعد جانبا من الجوانب التي توثر على  إن    
البالغة مقارنة بالجوانب  أهمیتهعن  اإلغفال، والعكس، وبهذا ینبغي عدم وأحسنجید  األداءالالعب مرتفعة كان 

كالبدنیة والفنیة والتكتیكیة، فیجب الموازاة في التدریب بین مختلف هذه الجوانب واستغاللها في تحقیق ما  األخرى
  .إلیهنصبوا 

ب أغلبیة الالعبین یعون بأهمیة الجانب النفسي في تحقیق األداء الجید خالل المنافسة، واستنتجنا غیا    
األخصائي النفسي في الفرق الریاضیة بحیث انعكس سلبا على الریاضي مباشرة، ومن خالل هذا األخیر یمكن 
للریاضي والمدرب استخالص بعض النصائح واإلرشادات من خالل مختلف النظرات المقدمة من دخول إلى جو 

  .المنافسة بمعنویات واستعداد كبیرین، وتجاوز مختلف الصعوبات والمشاكل

إن التحضیر النفسي بصفة خاصة یهدف إلى تهیئة وتنشیط وتطویر وشحن قدرات الریاضي من اجل التنافس     
بأعلى ما یمتلك من إمكانیات نفسیة وذهنیة ألنه في الكثیر من األحیان یتعرض الالعبون قبل  المنافسة لمظاهر 

ینخفض أداءه ومردوده في المنافسة الریاضیة،  يلمن االنفعاالت المثیرة التي تعمل على إعاقة عمل ریاضي، وبالتا
  .وأردت توضیح أن التحضیر النفسي عامل أساسي في تحقیق نتائج جیدة إضافة إلى التحضیر البدني والتكتیكي

عدم اهتمام رؤساء األندیة الجزائریة لكرة القدم بالتحضیر النفسي الریاضي وذلك بإغفالهم لتأطیر الجوانب     
م وجود سیاسة مطبقة من طرفهم لالهتمام بهذه الجوانب ترقى للمستوى المطلوب والمعمول به في النفسیة وعد

  .األندیة المحترفة

للتحضیر النفسي اثر على نفسیة العب كرة القدم من خالل تنمیة كفاءاته وتحسن مردوده عن طریق الكشف     
النفسي لالعبین بهدف االرتقاء بقدراتهم على مواجهة  واإلرشادالتوجیه  إلىعلى العوامل النفسیة والشخصیة، ویهدف 

تشكیل وتطویر السمات  إلىطوال فترة ممارستهم للریاضة، وكذلك یهدف   المشكالت والعقبات التي قد تعترضهم
 التحكم الذاتي في أسالیبالنفسیة الخاصة وتدریب المهارات النفسیة المرتبطة بالریاضة، وكذا تعلیم استخدام 

تقانهااالنفعاالت  یضمن المشاركة الناجحة في مختلف البطوالت  الالعب مم ألداءمستوى  أعلىلتحقیق  وإ
  .والتظاهرات الریاضیة



 الخاتمة
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  :الخاتمة

القرن التاسع عشر میالدي وهو في تطور مستمر بفضل العلماء  أوائلظهر في  أنالتحضیر النفسي منذ  إن    
الذین اقترحوا طرقا ووسائل قادرة على تحضیر الالعبین نفسیا لتحسین قدراتهم النفسیة، حیث انه ال یمكن االستغناء 

التقلیل  أو عن التحضیر النفسي في التدریب الریاضي الن له القدرة على الرفع من مستوى الریاضي وذلك بالقضاء
والتي  المتواضعةلنا دراستنا  أكدتهالمنافسة الریاضیة وهذا ما  أوالتجریب  أثناءمن انفعاالته السلبیة التي تصیبه 

الجانب النفسي للریاضي والذي وجدناه لم  أهمیةالغبار عن بعض المفاهیم الخاطئة حول  إزالةحاولنا من خاللها 
 التأكیدوالمدربین والمشرفین قي ریاضة كرة القدم كما حاولنا في بحثنا هذا  الحقیقیة من قبل المسیرین األهمیةیعط 
  .في تحسین النتائج الریاضیة في كرة القدم وأثرهالبالغة للجانب النفسي لالعب  األهمیةعلى 

تهیئة وتنشیط وتطویر وشحن قدرات الریاضي من اجل التنافس  إلىالتحضیر النفسي بصفة خاصة یهدف  إن    
ن قبل المنافسة لمظاهر بو الالع یتعرض األحیانفي الكثیر من  ألنهنفسیة وذهنیة  إمكانیاتما یمتلك من  بأعلى

 وأردنا في المنافسة الریاضیة مومردوده أداءهم، وبالتالي ینخفض إعاقتهم من االنفعاالت المثیرة التي تعمل على 
  .التحضیر البدني والتكتیكي إلى إضافةنتائج جیدة یساعد في تحقیق  أساسيالتحضیر النفسي عامل  أنتوضیح 

الجانب النفسي  بأهمیةالالعبین یعون  أغلبیة أنكما سمحت معالجة وتحلیل النتائج التطبیقیة من استخالص     
النفساني في الفرق الریاضیة بحیث انعكس سلبا  األخصائيالجید خالل المنافسة، واستنتجنا غیاب  األداءفي تحقیق 

من  واإلرشاداتیمكن للریاضي والمدرب استخالص بعض النصائح  األخیرعلى الریاضي مباشرة، ومن خالل هذا 
یرین، وتجاوز مختلف جو المنافسة بمعنویات واستعداد كب إلىات المقدمة من الدخول یخالل مختلف النظر 

على تجاوز حاالت القلق والتوتر  یساعده ألنهضیر النفسي یعتبر مهم جدا لالعب الصعوبات والمشاكل، فالتح
  .ونتائج جیدة أداءتحقیق  وبذلكویساعده على التركیز الجید 

خبرة الریاضي وحدها ال تكفي للفوز بل البد من تحضیر نفسي جید یتم على ضوئه ترجمة هذه الخبرة الى  إن    
فوز وتحقیق نتائج جیدة وعالیة وهذا كله بفضل التحضیر  إلىالقدم من بلورتها  نتائج ایجابیة تمكن العب كرة

  .النفسي الجید

النفسي الریاضي الذي یرافق الفرق الریاضیة جعل المدرب في هذه الحالة یتحمل عبء  األخصائيعدم وجود  إن   
مما یزید في توطید العالقة بینه  األخصائيالتحضیر النفسي للریاضیین حیث یقوم بجمیع الوظائف التي یقوم بها 

والصدیق والزمیل والوالد، وهذا مما یزید من عبء  واألخصائيكالطبیب  األدواروبین الالعبین فیقوم بجمیع 
المسؤولیة المباشرة على نتائج المنافسات الریاضیة، حیث یقوم بتوجیه  إلى إضافةولیة الملقاة على عاتقه ؤ المس

رشادهمم الالعبین، ونصحه كله یزید في تأثر الالعبین بالمدرب، ولهذا یجب على المدرب اإللمام الكافي   وهذا وإ
بعلم النفس الریاضي مما یسهل علیه التعامل مع المواقف التي قد تحدث له في المنافسات الریاضیة أو في 

  .التحضیرات
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  : اقتراحات وفروض مستقبلیة

التحضیر النفسي في تحسین  بأهمیةالالعبین، فیما یتعلق  أراءمن خالل  إلیهاعلى ضوء النتائج التي توصلنا     
مسیرین الذه الغایة یجب على الفرق والمدربین و هالمنافسة الریاضیة، ومن اجل تحقیق  أثناءالعبي كرة القدم  أداء

  : بعین االعتبار للنقاط التالیة األخذ

  الالعبین وبالتالي انعكاسه  أداءعلى  أهمیةیجب االهتمام بالجانب التحضیري النفسي وذلك لما له من
 .وبالتالي للفریق ونتائجهم في المنافسة ءااألدمما یرقى بمستوى  أدائهماالیجابي على 

  برامج تخص التكوین المتواصل لالعبین في المجال النفسي ببرامج علمیة تستمد مبادئها  إعدادیجب
 .البحوث العلمیة إلیهما توصلت  أحثمن العلوم المتصلة بریاضة كرة القدم، وكذا  وأهدافها

 ل ویكون من كك نفسانیین في الفرق الریاضیة، والذي یعتبر هاما لالعب وللفریق أخصائیینوتوظیف  إدخال
متخصصة في هذا المیدان وهذا لما له من فائدة في المجال النفسي  أخرىشهادات  أوحملة اللیسانس 

 .الریاضي
  توفیر الوسائل والعتاد الریاضي داخل الفرق الریاضیة، لكي یكون دور المدرب وبرامجه شاملة، مفیدة

 .وناجحة
 للتحضیر النفسي للفریق والالعبین من طرف رؤساء الفرق والمدربین األهمیةالمزید من  إعطاء. 
  لألكابرالرفع من مستوى البطولة الجهویة  ألجلوهذا  أكفاءنفسانیین اختیار مدربین واختصاصیین 
  األهداف إلىضرورة خلق جو مریح للعمل داخل الفریق بین المسیرین والالعبین وحتى الجمهور للوصول 

 .المرجوة هدافاألتحقیق  إلى
  مراكز تكوین متخصصة لمدربي كرة القدم في التحضیر النفسي والتدریب  بإنشاءعقد دورات تدریبیة وذلك

 على المهارات النفسیة
 الجزائریة لمساعدة المدربین  لألندیةوالفنیة  اإلداریة األجهزةاالستعانة بالنفسانیین الریاضیین ضمن  ضرورة

بة قالمسطرة سلفا وذلك من خالل مرا األهدافن حتى یتسنى بذلك تحقیق في المتابعة النفسیة لالعبی
 .ومقاییس نفسیة وخاصة األسئلةالحاالت االنفعالیة لالعبین قبل المنافسة من خالل 

 الالعبین لمراجعة نفسیة لدى المختصین في المیدان إخضاع. 
  ةالتدریبیجانب التحضیر النفسي في برامجهم  إدراجینبغي على المدربین. 
  وبالتالي  أفضل أداء إلىاالهتمام بالالعبین من جمیع الجوانب النفسیة بغیة الوصول  األندیة رؤساءعلى

 .تحقیق نتائج جیدة
 المدربین بالبحث والتحقیق على كل ما هو مفید في المجال النفسي الریاضي إلزام 
  ریاضیة في علوم النفس الریاضي إطاراتلتكوین  نالنفسانیی األخصائیین أمامفتح المجال 
  إلى تؤديتكوین المدرب وتوسیع معلوماته بمیدان علم النفس الریاضي لتجنب التفسیرات السطحیة التي 

  .نتائج سلبیة إلىاستعمال طرق تؤدي 
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  . 2001 -االتجاهات الحدیثة في التخطیط وتدریب كرة القدم  - حسین السید أبو عبدو16-

  .  1999  -كرة القدم  -حسن عبد الجواد 17-

   .1997 –دار الفكر العربي  - التطبیق العلمي في تدریب كرة الفدم  -حنفي محمود مختار 18-

  . 1990 -السعودیة  -علم النفس الریاضة  - یحي كاظم النقیب 19-

القیاس  -عماد الدین عباس أو زید  - قدري سید مرسي  -كمال الدین عبد الرحمان درویش 20-
  .  2000 - والتقویم وتحلیل المباراة في كرة الید 

بدون   -دار بن حزم  -كرة القدم بین المصالح والمفاسد الشرعیة -مأمور بن حسن السلمان21-
  . 1998 – طبعة

  . 1995 –القاهرة  -مقدمة في التقویم والتربیة الریاضیة   -محمد نصر الدین رضوان 22-

  .1987 –االختبارات النفسیة والمهاریة في المجال الریاضي   -محمد حسن عالوي 23-

  .  1987 -سیكولوجیة التدریب والمنافسات   -محمد حسن عالوي 24-

  . 2000 -سیكولوجیة التدریب والمنافسات  -محمد حسن عالوي 25-

الدار العلمیة الدولیة للنشر  -إدارة البطوالت والمنافسات الریاضیة  -مروان عبد المجید إبراهیم 26-
  . 2002 -والتوزیع ودار الثقافة للنشر

  .2000-اإلعداد الوظیفي لكرة القدم  - موفق مجید المولى 27-



 .1999-القاهرة-دار المعارف-علم التدریب الریاضي-عالويمحمد حسن 28-

 .1986-مصر-دار المعارف-المنهج في علم النفس الریاضي-محمد حسن ابو عبیة29-

 .1996-القاهرة-دار الفكر العربي-التدریب العقلي في المجال الریاضي-محمد العربي شمعون30-

 .2005الطبعة األولى  -دار وائل للنشر-الریاضيكتاب مبادئ التدریب - مهند حسین البشتاوي-31

 .1986-مصر-دار المعارف-المنهج في علم النفس التربوي-محمد حسین عالوي-32

 .2002-القاهرة -دار الفكر العربي -التدریب والمنافسة الریاضیةعلم نفس -محمد حسن عالوي-33

مركز -التربیة البدنیة والریاضیةكتاب طرق التدریس في -نیلي رمزي فهمي-ناهد محمد سعد-34
 .2004-القاهرة -1ط-الكتاب للنشر والتوزیع

  . 1992  –القاهرة  –دار الفكر العربي  - التدریب الریاضي  - عصام عبد الخالق 35-

  . 1987 - كرة القدم -علي خلیفة العنشري وآخرون 36-

  . 1997 - مستغانم  الجزائر  - كرة القدم  - فیصل رشید عیاش الدلمي 37-

  . 1997 –دار الشروق  - قاموس المنجد في اللغة واإلعالم38-

  . .1998  -الموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة  -قاسم حسن حسین 39-

  . 1986 - لبنان -بیروت -دار النفائس  -كرة القدم  - روجي جمیل40-

   .2001 –كرة القدم  -رومي جمیل 41-

 .2006-القاهرة-دار النشر للجامعات-النفسیة والتربویة مناهج البحث في العلوم-رجاء محمد-42

  : المذكرات والرسائل

صنف ''التحضیر النفسي الریاضي ومدى إسهامه في تحسین نتائج ریاضي النخبة  : جمعون امین-1
  .2014/2015مذكرة ماجستیر '' دراسة میدانیة لبعض فرق القسم الوطني األول لكرة القدم'' ''أكابر



'' صنف أكابر'' باألداء الریاضي لدى العبي كرة القدم التحضیر النفسيعالقة  :محمد  بوكریف-2
 ''دراسة میدانیة ألندیة القسم الجهوي الثاني'' ''دراسة میدانیة لبعض فرق القسم الوطني األول لكرة القدم''

  .2014/2015 مذكرة ماجستیر

دراسة ''دور التحضیر النفسي في تحقیق التماسك والدافعیة لدى العبي كرة القدم  :بن التومي بالل -3
  .2010/2011 مذكرة ماجستیرسنة ) 17-14(فئة األشبال - میدانیة ألندیة والیة المسیلة

صنف ''اثر التحضیر النفسي على نتائج المنافسة عند العبي النخبة في كرة الطاولة  :بزیو سلیم -4
  .2006/2007 ماجستیرمذكرة '' أكابر

  

  

  

  



 

 

   

  



  - البویرة  – أولحاج كلي محندأجامعة 

  معهد علوم وتقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة

  

  

 العبینال إلىموجهة 
انجاز بحث لنیل شهادة الماستر في التربیة البدنیة والریاضیة تخصص تدریب ریاضي  إطارفي         

نرجو من '' المنافسة الریاضیة أثناءالتحضیر النفسي في تحسین أداء العبي كرة القدم  أهمیة''تحت عنوان 
كامل البیانات المجمعة بواسطة هذه االستمارة  أنونتعهد  ,سیادتكم ملء هذه االستمارة بصدق وموضوعیة

  .وشكرا على تعاونكم ,ألغراض علمیة بحتة إالال تستخدم و   ستكون سریة

  : مالحظة

 .العبارة أمام (x) على كل عبارة بوضع عالمة اإلجابةرجاء 

  

  

                                 :  األستاذ إشراف تحت                                                                 : الطلبة إعداد

  عبد اهللا لوناس–                                                       .إسالمقطاف محمد  -
 زواو طارق -

 

  

  2016 – 2015السنة الجامعیة 

 



  .المنافسة أثناءالعبي كرة القدم قدرات التحضیر النفسي یرفع من  :  األولالمحور 

 ؟ التحضیر النفسي  بعملیة من یقوم : 1س

  النفسي األخصائي                       المدرب 

  ؟المنافسة  إلىتعتبرون تحضیرات المدرب النفسیة لكم كافیة قبل الدخول هل  : 2س

  ال                نعم           

  ؟ المباراة أثناء أدائكمعلى  ینعكسالتحضیر النفسي  أنهل ترون  : 3س

  ال                نعم          

 ؟كیف ذلك  ''نعم''إذا كانت اإلجابة 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  ؟ المنافسة أثناء قدراتكمالتحضیر النفسي یرفع من  هل حسب رأیكم : 4س

  ال              نعم            

  ؟المنافسة   أثناءالخططي  داءهل ینعكس التحضیر النفسي إیجابا على اال : 5س

  ال               نعم           

كیف ذلك '' نعم''إذا كانت اإلجابة 
....................................................................................................؟

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  ؟ لالعبینفي رایك ماهي العوامل االكثر تأثیرا على الجانب النفسي  : 6س

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  ؟ المهاري  داءتحسن اال في في رأیك هل للتحضیر النفسي دور  : 7س

  ال                           عمن

  ؟كیف ذلك '' نعم''إذا كانت اإلجابة 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

 ؟ تعتبرون سوء النتائج راجع الى نقص التحضیر النفسي هل  : 8س

 نعم                         ال

 

 .دة القلق عند الالعبینحالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي یؤدي  : المحور الثاني

  ؟هل تحضیركم نفسیا یجعلكم تشعرون بالراحة   : 1س

  نعم                         ال

  ؟المنافسة  أثناءالقلق على مردودكم  ینعكسهل   : 2س

  ال                        نعم

    

  

  

  

  

  



  ؟ المنافسة الدخول إلى ما هو شعوركم قبل  : 3س

      الحماس  القلق                              الراحة                            

  ؟دة القلق حالتحضیر النفسي الجید یقلل من  هل رأیكمفي   : 4س

  ال                       نعم

  

      ؟ماذا تفعل  اذا أصبت بحالة من التوتر قبل بدایة المنافسة الریاضیة  : 5س

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

  ؟جیدا والنتائج ایجابیة  أدائكمهل تشعرون باالرتیاح النفسي عندما یكون   : 6س

  ال                      نعم

  ؟ هل تشعر بالراحة النفسیة لوجود المدرب بجانبك خالل المباریات  : 7س

  ال                     نعم

  ؟ ؤثر إیجابا على نفسیة الالعبتي تصفات المدرب الو  میزات حسب رأیك ماهي  : 8س

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  

  

 

  

  

  

   



  .المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي  : لثالمحور الثا

  ؟ أهدافكمهل ترون ان الثقة بالنفس تساعدكم على تحقیق  : 1س

  نعم                          ال

  ؟المباراة  أثناءالقدرة على التركیز  هل تخشى فقدان : 2س

  ال    نعم                     

  ؟ .ماهي الفترة التي یركز فیها المدرب اكثر على التحضیر النفسي : 3س

      قبل وأثناء المنافسة -                 أثناء المنافسة -               تاالستعدادافترة  -

  ؟كم في العودة في النتیجة بعد ما تتلقون هدف انفسهل تثقون في  : 4س

  نعم                     ال

  ؟على تجاوز صعوبات المباراة  كمتحضیركم النفسي الجید یساعد ترون انهل  : 5س

  نعم                    ال

  ؟ كیف ذلك

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  ؟الجید في المباراة  األداءم بالثقة في النفس یساعدكم على كهل شعور  : 6س

  نعم                   ال

  

 

  

  

   

  

  

  



  ؟اثناء عملیة التحضیر النفسي  نالالعبیالمدرب في التعامل مع  ما هي النقاط التي یركز علیها : 7س

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  ؟هل تشعرون بالخوف واالرتباك عن عدم رضا المدرب على أدائكم  : 8س

    نعم                  ال



  - البویرة  – أولحاج كلي محندأجامعة 

  معهد علوم وتقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة

  
  المدربین إلىوجهة م

انجاز بحث لنیل شهادة الماستر في التربیة البدنیة تخصص تدریب ریاضي تحت  إطارفي           
عبارة عن '' المنافسة الریاضیة أثناءالعبي كرة القدم  أداءالتحضیر النفسي في تحسین  أهمیة''عنوان 
  .المدربین إلىشفویة مسجلة موجهة  أسئلة

  

  : األستاذ إشراف                                                                    : الطلبة إعداد

 عبد اهللا لوناس –                                                       .إسالمقطاف محمد  -
 زواو طارق -

  

  

  

  

  

  

  2016 - 2015السنة الجامعیة 

  



  .المنافسة أثناءالتحضیر النفسي الجید یرفع من قدرات العبي كرة القدم  :  األولالمحور 

  ؟ المنافسة أثناءالالعب للمهارات  أداءالتحضیر النفسي على  تأثیرما مدي  -

 ؟ رأیكسلبیات عدم وجود مختص في المجال النفسي ضمن فریقكم حسب  ماهي -

 

  .دة القلق عند الالعبینحالتقلیل من  إلىالتحضیر النفسي الجید یؤدي  : المحور الثاني

  ؟ ماهي السلوكات التي یستطیع بها المدرب ان یعرف درحة القلق عند الالعب -

  ؟ الطرق لعالج حاالت التوتر قبل المنافسة أنجعما هي  رأیكحسب  -

  

  .المنافسة أثناءالرفع من الثقة في النفس إلى التحضیر النفسي یؤدي  : المحور الثالث

  ؟ الثقة في النفس لدى الالعبین ف یساهم التحضیر النفسي في تطویركی -

  ؟ الثقة الزائدة حسب رأیك تهي سلبیات وایجابیا ما -

  



Research Summary: 

       The present study aimed to identify the importance of psychological preparation in 
improving the performance of football players during athletic competition, where the field 
study some activist in section II of the regional teams for the season was conducted (2015-
2016) as the researcher to choose three (03) teams out (16) a team in order to reveal the 
importance of psychological preparation in improving the performance of soccer players, has 
been used as a researcher for that descriptive approach that suits the subject of the study and a 
researcher relied on the random way in the selection of the sample, and in order to get the data, 
the researcher used the questionnaire and interview to gather information, after obtaining the 
data were statistically analyzed in order to confirm the hypothesis, the study aims to find out 
the psychological state afflicting football player during the competition, knowing the role and 
importance of psychological preparation in influencing the payoff players during the 
competition, in addition to knowledge of the attention span of coaches and managers next to 
the psychological preparation . 

This study was performed on the active level in the second section and the regional teams that 
at the end of the first leg was at 11.04.2016 and after processing the data statistically we came 
to the following conclusions: 

 psychological preparation increases the capabilities of the football players during the 
competition. 

 psychological preparation leads to a reduction of anxiety when the players. 
 psychological preparation lead to the lifting of self-confidence during the competition. 

 

Key words: psychological preparation, athletic performance, football, sports competition 


