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قال تعانى 
  َربِّ َأْوِزْعِىي َأْن َأشْكَُر ِوْعَمَتكَ انَِّتي

 َوَعَهى َواِنَ  ّ َوَأنْ 
َّ
َأْعَمَم  َأْوَعْمَ  َعَهي

َصاِنحًا َتْرَضاُي َوَأْدخِْهِىي ِبَرحَْمِتكَ ِفي 

 ِع َاِد َ انلَّاِنحِ هَ 
                                                                                                                                          

. 19سورة انىمم اآلية 

  مه نم يشكر انىاس نم يشكر هللا :  تعانىو قال 

في البداية نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العمل المتواضع 
كما نتوجه بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث 

سواء من قريب أو من بعيد ، كما يشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير 
 الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة زاوي عبد السالم: الدكتور إلى األستاذ المشرف 

التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا البحث ، و ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر 
والعرفان إلى كل أساتذة معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية على صبرهم 

معنا طوال مدة دراستنا، والى كل عمال الرابطة الوالئية لكرة القدم بالبويرة على 
. المساعدات التي قدموها لنافي بحثنا هذا
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   الحمد هلل رب العالمٌن منزل الكتاب هدى وتذكرة ألولً األلباب، والصالة والسالم       

 على سٌدنا محمد الذي خصه بجوامع الكالم وفضل الخطاب وعلى آله وأتباعه إلى    

 ٌوم الدٌن وسلم تسلٌما كثٌرا 

 أما بعـــــــــــــــــــــــد

اهدي عملً هذا  

.ـ إلى منبع المحبة والحنان أمً الغالٌة أطال هللا فً عمرها  

.ـ إلى من ساندنً طوال مشواري الدراسً أبً العزٌز أطال هللا فً عمره  

.ـ إلى كل إخوتً وأخواتً  

.ـ إلى كل الزمالء واألصدقاء فً الدراسة من االبتدائٌة إلى الجامعة  

 .إلى من تربطنً بهم صداقة طٌبة

  إلى األخةـ إلى كل من ساندنً فً مشوار بحثً سواء من قرٌب أو من بعٌد خاص

.موسوس سعٌد  

.ـ إلى كل من ٌحمله قلبً ولم ٌكتبه قلمً  
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    : مقـــدمة 
   امتمكت الرياضة مكانة أساسية في حياة اإلنسان وأصبحت األنشطة الرياضية تمثل مادة أساسية في 

المناىج التعميمية ،   فمقيت اىتماما كبيرا وأصبحت تمثل قطبا يجمب إليو عددا كبيرا من الممارسين، ومن بين ىذه 
األنشطة الرياضية نجد في المقدمة رياضة كرة القدم التي بمغت من الشيرة حدا لم تبمغو األلعاب أو الرياضات 

. كما اكتسبت شعبية كبيرة ظيرت في شدة اإلقبال عمى ممارستيا والتنافس عمى المشاركة في منافساتيا,األخرى 
. فكرة القدم لعبة تجمب إلييا الصغار والكبار سواء لممارستيا أو مشاىدة مبارياتيا"
وتقع عمى المدرب مسؤولية التوجيو واإلرشاد النفسي لمرياضيين إذ أن إرشادات المدرب وتوجيياتو من العوامل  "

اليامة التي تؤثر عمى الحالة النفسية لمرياضي ، فمثال إذا أظير المدرب بعض الظواىر االنفعالية السمبية كالخوف 
والنرفزة فإن ذلك يؤدي إلى إنتقال التأثير إلى الرياضيين بدورىم ، ولذلك وجب عمى المدرب تشجيع وبث روح 

الحماس والميل لمكفاح باستخدام عبارات التشجيع والتحفيز المحببة إلى النفس واستثارة دوافع وميول األفراد نحو بذل 
أقصى الجيد والكفاح الشريف  

إن الرياضة الحديثة تعتبر كل المنافسات ميمة و تبقى دوافع الرياضيين تختمف حسب أىمية المنافسة ،وعمى 
ن الساعات  المدرب أن يأخذ ىذا بعين االعتبار عند تحضير فريقو مع محاولة استعماليا في المحظات الضرورية ،وا 

األخيرة قبل المنافسة يجب أن تكون منظمة بدقة حيث نالحظ أن العوامل النفسية تصل إلى حدىا األقصى حيث 
تعتبر كمرحمة حاسمة قبل المنافسة وذلك بإعطاء المشاركين الذين سيشاركون في المنافسة أوال وىذا األمر يعتبر 

جزءا سيال حيث يؤثر كثيرا عمى معنويات الرياضيين سواء األولين أو الذين سيشاركون من بعد ، بعدىا يقوم 
التحدث عمى أىمية المنافسة ، اليدف من المنافسة ، )المدرب بالتحضير التقميدي أي بناء الدافعية لدى الالعبين 

باإلضافة إلى إحاطة العناصر بالمسؤولية والثقة الموضوعة فييم مع ترك الفرصة لإلدالء باآلراء  (مستوى الخصم 
 .اإليجابية التي تصب إلى رفع المعنويات 

وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا حول التغذية الراجعة التي ىي احدى المواضيع االساسية في عمم النفس 
والسيما في التدريب الرياضي وطرائق التدربي و التي يعتمد عمييا في الربية ,واالتصال والكثير من العموم التربوية 

ولمتغذية الراجعة اىمية كبيرة و واضحة في العممية , البدنية والرياضية من التعمم الحركي لمميارات الرياضية 
تشكل احدى , باعتبار ان التغذية الراجعة المستخدمة من المدربيين , التدريبية وال سيما المنافسة الرياضية 

فييا ترمى الى تشكيل , و المندرج ضمن االتصال والتفاعل بين المدرب واالعب , السموكيات والوضائف التربوية 
حيث تندرج ضمن اشكال التقييم الذي يقوم بو المدرب يوميا عند كل عممية تدريبة , االطار المعرفي لدى الالعب 

وبالتالي يستعين بيا المدربيين في ادراج شيئ من ,من اجل المنافسة الرياضية و من اجل ابراز اىمية ىذه االخيرة 
. التشييع والدفع نحو المشاركة وبذل الجيد من طرف الالعبين 



 
 

 

 س

لدفع ,باستعانتو بشكل من اشكال التغذية الراجعة , بعبارة اخرى البد من التعرف عن الكيفية التي يستغميا المدرب 
. الالعبين لممشاركة وىذا ميم في طبيعة النشاط الرياضي 

    ومن خالل دراستنا ىذه أردنا أن نبرر بأن لتغذية الراجعة من طرف المدرب ليا دور كبير في تنمية 
وتطوير الكفاءات وتحسين األداء الرياضي لالعب كرة القدم أثناء المنافسة، وىذا من خالل الكشف عن العوامل 

. النفسية والشخصية
دور التغذية الراجعة في التخفيف من القمق "    وفي ىذا الصدد تم اختيارنا لموضوع دراستنا الذي يتناول 

" أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم
: ويشمل مخطط دراستنا  ثالث أقسام 

  الفصل التمييدي وشمل : الفصل األول :

مشكمة الدراسة و فرضيات الدراسة  و أىمية الدراسة و أىداف الدراسة و أسباب اختيار الموضوع و تحديد 
 .المفاىيم والمصطمحات و الدراسات السابقة والمرتبطة بدراستنا 

  التغذية الراجعة و القمق والمنافسة في كرة القدم: الجانب النظري وشمل اربعة محاور : الفصل الثاني. 

  الجانب التطبيقي وشمل عمى : الفصل الثالث: 

. منيجية الدراسة و عرض وتحميل نتائج الدراسة و مناقشة نتائج الدراسة وخالصة عامة و اقتراحات -
 .باإلضافة إلى قائمة المراجع و المالحق 
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: اإلشكالية- 
     تتميز الرياضة عامة وكرة القدم خاصة بعدة مميزات أىميا إعداد الالعبين وتكوينيم بمستوى عالي من 

غير أن , المنافسات الرياضية من خالل اكتسابيم ميارات وتقنيات تسمح ليم بالرقي بأدائيم إلى المستوى العالمي 
. الالعب قد يعيش جوا من حاالت التوتر والضغط النفسي والقمق 

 لذا تمعب التغذية الراجعة دورا ىاما في المنافسة الرياضية فيي  قادر عمى ربط عالقات متزنة بين المدرب 
فالمدرب ىو الحازم في قرارا تو المتزن انفعاليا المسؤول القادر عمى التأقمم مع جميع المواقف التي ,وبين أفراد فريقو 

 (p. 09 ,2002 ,سكر)تصادفو 
     وفي المجال الرياضي يعتبر القمق حالة من الخوف الغامض الذي يمتمك اإلنسان ويسبب لو الكثير من 

كما أن الشخص القمق يفقد ,و يبدو متشائما متوتر األعصاب ,والشخص القمق يتوقع الشر دائما , الكدر الضيق 
 . (18، صفحة 2001عثمان، ) ويفقد القدرة عمى التركيز, الثقة بنفسو ويبدو مترددا عاجزا عن البحث في األمور 

وتعتبر رياضة كرة القدم من أىم النشاطات الرياضية التي وجدت اىتماما من قبل الباحثين من حيث الجوانب 
بعد أن أصبحت ىذه المعبة واسعة االنتشار بين الصغار والكبار من مختمف ,النفسية والبدنية والعقمية واالجتماعية 

وبعد أن أصبح العالم كمو بفضل وسائل االتصال قرية صغيرة يمكن لكل شخص في ,وفي مختمف البمدان ,الثقافات
ونظرا لشعبية كرة القدم ىذا من جية ومن جية أخرى باعتبار المنافسة بمثابة ,أي مكان من العالم متابعة المباراة 

. تقييم المستوى وفعالية التدريب 
     لذا نجد المنافسة ليا دور كبير عمى الجانب النفسي والبدني والعقمي واالجتماعي لالعبين وىذا ما بجعل 

.  مباريات كرة القدم مميئة باإلثارة واالنفعاالت التي تؤدي إل قمق الالعبين
 
 

: ومن ىنا يمكن طرح سؤال اشكاليتنا عمى النحو التالي
 هل هناك دور لمتغذية الراجعة في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم؟ -

:   التساؤالت الفرعية
بالتغذية الراجعة لو دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم ؟  ىل اىتمام المدرب*
ىل لخبرة المدرب بالتغذية الراجعة ليا دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم؟  *

 ىل شخصية المدرب ليا دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم؟  * 
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   :فرضيات الدراسة- 2
: الفرضية العامة       1-2- 

 .لمتغذية الراجعة  دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم -
:  الفرضيات الجزئية      2-2-

 .اىتمام المدرب بالتغذية الراجعة لو دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم   -
 .خبرة المدرب بالتغذية الراجعة لو دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم -
 .لشخصية المدرب دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم  -
:                                                                         أسباب اختيار الموضوع - 3
: أسباب ذاتية- 3-1  
 الميل الشخصي لكل متقدمو ىذه المعبة . 
 إيمانا منا بضرورة القضاء أو عمى األقل الحد من ىذه الظاىرة. 
 اإلحساس بيذه الحالة كوننا نمارس الرياضة. 
  محاولة معرفة إذا كان المدربين يمون اىتمام بالتغذية الراجعة. 
 :أسباب موضوعية- 3-2  
  تعود في مجمميا إلى قمة الدراسات األكاديمية والبحوث العممية حول ىذه الظاىرة والمسببات الرئيسية ليا

 . خاصة في المجال الرياضي
 محاولة معرفة مدى دراية المدربين بأىمية  التغذية الراجعة 
 عمى الالعب الرياضي محاولة فيم القمق الذي قد يؤثر بشكل ما  . 
: أهمية الدراسة - 4
  إن أىمية اختيار الموضوع فرضو واقع المالحظة الميدانية التي يجسدىا مدربونا في تحضيراتيم لالعبين

من خالل حصرىم ألكبر نسبة من اىتماماتيم في تنمية الصفات البدنية الميارية الحركية  (التغذية الراجعة)
والقدرات الخططية وىو ما نالحظو فعال عند العبينا حينما يظيرون بمستوى يقل عن مستوى المتوقع لو بالرغم 

مياريا وخططيا باإلضافة إلى كون الحالة االنفعالية التي حصرناىا في عنصر القمق ليا  اإلعداد الحسن بدنيا و
 .األىمية البالغة في تحسين مستوى الالعبين من مختمف الجوانب وذلك ألن

 ينحصر في الناحية النفسية فحسب بل يتعدى ذلك إلى النواحي الجسمية التي تنتشر أعصابو  تأثير القمق ال
ارتفاع , عمى جميع أنحاء الجسم ألن القمق تصاحبو أمراض عديدة مؤثرة حيث يتسبب في اقتران قرحة المعدة 

 .االضطرابات النفسية ,ضغط الدم 
 كما أن لمقمق تأثيرا سمبيا عمى ,ينجو منو أحد لذلك وجبت دراستيا تعتبر ظاىرة القمق حدث العصر الذي ال

العجز , الشعور بالضعف , عدم االستقرار, ميارة الرياضي وحالتو النفسية لكونو يتصف بالصفات المؤثرة كالتشنج 
 .الخوف من المنافسات والخصم ,اليروب من التدريبات العنيفة ,فقدان الثقة بالنفس ,
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  إبراز األىمية البالغة لمتغذية الراجعة في النافسة الرياضية و معرفة الدور الذي تمعبو التغذية الراجعة في
 .التخفيف من القمق أثناء المنافسة الرياضية

  كما يعتبر عدم تناول البحث من قبل أىم عامل والسبب األسمى في اختيارنا لو ومحاولة منا وتسميط الضوء
 .عمى كل كبيرة وصغيرة منو

: أهداف الدراسة - 5  
: إن اليدف من دراستنا ىذه يتمحور حول عدة نقاط نذكر منيا  

  إبراز الدور االيجابي لمتغذية الراجعة كوسيمة ميمة في عممية التخفيف من القمق. 
 معرفة أىم األسباب المؤدية ليذا المشكل وكيفية معالجتو. 
  معرفة دور المدرب في الربط بين الجوانب البدنية والنفسية لالعب كرة القدم. 
 والعب كرة القدم  (التغذية الراجعة)محاولة كشف وتحميل العالقة الموجودة بين المدرب. 
  محاولة اإلثراء والتطرق لمثل ىذه المواضيع. 
 معرفة مدى تأثير القمق عمى مستوى أداء الالعبين. 
 مساعدة الالعبين عمى تخطي ظاىرة القمق وذلك بتوفير القدرة الكافية من المعمومات حول ىذه الظاىرة.  

: تحديد المفاهيم والمصطمحات- 6
 : التغذية الراجعة-6-1

إحدى العمميات الميمة لتسييل التعمم، وعي : "التغذية الراجعة بأنيا (جمال صالح حسن) يصف :6-1-1  
 ".عممية التي تستخدم من مصادر مختمفة، من قبل المؤدي لمقارنة االستجابات الفعمية مع تمك المتفق عمييا

 (52ص)
عنصر ميم في االتصال، "ويستخدم مفيوم التغذية الراجعة في عممية االتصال بكل أنواعو، ويعرف بأنو 

 ".كما أن ليا دورا كبيرا في نجاح عممية االتصال . ألنو عممية قياس وتقويم مستمر لفاعمية العناصر األخرى
 (58ريحي مصطفى عميان، محمد عبد الدبس،، صفحة )

الوسيمة التي يتعرف بيا المرسل عمى التأثير : "التغذية الراجعة (عبد الحافظ سالمة)وفي ىذا الصدد يعرف 
المقصود وغير المقصود لمرسالة التي قام ببثيا لممستقبل، وقدتكون ىذه التغذية الراجعة إيجابية أو سمبية فاإليجابية 

تؤكد أنو تم تحقيق الكفاءة والتأثير المقصود، أما السمبية فإنيا توفر المعمومات حول عناصر نظام االتصال التي لم 
 (21سالمة، صفحة ) ".تعمل بكفاءة، وانحراف تأثير االتصال عما يقصده المرسل

ىي عبارة عن معمومات تأخذ أشكال مختمفة في خالل المنافسة، تقوم وترشد حول دقة : تعريف إجرائي  -6-1-2       .
 .الحركة، أو اإلنجاز قبل األداء، أو خاللو، أو بعده، أو كميا مجتمعة تقدم من طرف المدرب آو مساعد المدرب  
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                     : القمق-6-2     
. حركو :الشيء قمق : قمق:    لغة- 6-2-1      

. وانزعج :قمقا اضطراب :قمق 
 .       المضطرب والمنزعج:القمق

 بالرغم من اختالف الباحثين وعمماء النفس في تعريف القمق وتنوع تفسيراتيم لو ألنيم :اصطالحا- 6-2-2      
 وتصاحبو بعض التغيرات الفيزيولوجية واألعراض النفسية,اتفقوا عمى أن القمق ىو نقطة بدء االضطرابات السموكية 

 (44، صفحة 1985فايد، )
ىو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تيديد خطر فعمي أو رمزي قد يحدث :تعريف إجرائي- 6-2-3   

. ويصاحبو غموض وأعراض نفسية وجسمية
 : كرة القدم- 6-3
كل جسم مستدير من مطاط أو جمد يمعب بو أو يتخذ في األلعاب  (أكر, كرين , كرات , كرى  ) :لغة- 6-3-1  

   .الرياضية 
يستعممون كرة منفوخة فوق  (العبا11 ) وىي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل فريق من :اصطالحا - 6-3-2  

، في نياية كل طرف من طرفييا مرمى ( م60 -45: )والعرض ( م 120  -90): الطول , أرض ممعب مستطيل
 . (27، صفحة 2003عمي، ) تممس الكرة بكل أعضاء الجسم ما عدا الذراعين, يحاول كل فريق إدخال الكرة فيو 

ممعب  العبا فوق11كرة القدم لعبة جماعية تمعب بين فريقين يتكون كل فريق من :تعريف إجرائي- 6-3-3
تدوم مدة المقاء ,ومحافظ المقاء ,حيث يدير المقاء حكم وسط الميدان وحكمين مساعدين عمى الطرفين ,مستطيل 

تستعمل كرة جمدية ,باإلضافة الحتساب الوقت الضائع,د 15د وىو مقسم إلى شوطين مع استراحة بينيما لمدة 90
  .وكذا لباس الحكم مختمف عنيما,ألبسة الفريقين مختمفة ,في الممعب 
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: تمهيد
و الذي يمس ,ينصب موضوع دراستنا حول مفيوم التغذية الراجعة و ىذا لما ليا من دور فعال عمى أثناء المنافسة 

. عدة جوانب باعتبارىا متغيرات تؤثر أثناء المنافسة و التي تنبع من المدرب نحو الالعب 
فالتغذية الراجعة ىي عبارة عن إتاحة الفرصة لممتعمم ليعرف ما إذا كان جوابو عن السؤال المطروح أو المشكمة 

بل يتعدى بعض الباحثين ليؤكد إن التغذية الراجعة ال تقتصر عمى , المطموب منو معالجتيا صحيحا أو خاطئا 
بل عمى المعمم أن يبين لممتعمم مدى الصحة في جوابو ومدى الخطأ إلى أي حد كان , إعالم المتعمم بنتيجة تعممو 

و أن يعممو أيا ,و بمعنى أخر إلى أي مستوى كان جوابو دقيقا و صحيحا ولماذا كان ذلك ,جوابو صحيحا أو خاطئا
ثم أين كان موقفو من تحقيق ,من األىداف السموكية التي نجح في تعمميا و أيا منيا ما يزال يتعثر في تعمميا

 تتميز الرياضة بطابعيا التنافسي حيث تعتبر المنافسة الرياضية عامال ىاما واليدف الكمي النيائي المرغوب فيو ،
وضروريا لكل نشاط رياضي، وتقام المنافسات قصد تحديد الفائزين أو ترتيبيم ولكي يتم التكيف مع واقع المنافسة 

الذي يتميز بالضغوط النفسية الكبيرة لالعبين أثناء مزاولتيم لمنشاط الرياضي ومن أىم ىذه الضغوط القمق والخوف 
واالرتباك، لذا وجب عمينا االىتمام بالبرامج التوجييية واإلرشادية، وعمى األخص الالعبين والمدربين نظرا لتعرضيم 
لمعديد من الضغوط النفسية الشديدة ومواقف االستثارة العالية التي ترتبط بالتدريب أو المنافسات والتي قد تؤدي في 
رشادىم  الحاالت الشديدة إلى انسحابيم من المنافسة بل وتدميرىم نفسيا ويحدث ذلك فقط في حالة عدم توجيييم وا 
لكيفية مواجية تمك الضغوط مما يجعميم يستجيبون بشكل سمبي،و إن من بين الرياضات الجماعية لعبة كرة القدم 
الجماعية التي تعتبر المعبة األكثر شعبية في العالم وذلك لمدور الفعال الذي تمعبو في الترفيو والترويج عن النفس 

في أوقات الفراغ،والحد من االضطرابات النفسية اليومية وقد مرت بعدة مراحل تطورت فييا من ناحية قوانينيا 
. وطريقة لعبيا ومفيوميا والنظرة الشعبية عنيا وفوائدىا

    ومن أىم شروطيا التحكيم الذي يعد عنصر واجب توفره من اجل إقامة مقابمة في مختمف أنواع الرياضات 
بحيث يسير عمى سيرىا وتطبيق القوانين بطريقة حسنة ومناسبة،حيث أن ىذا األخير عرف تطورا مالزما لمعبة كرة 
القدم مقارنة بما كان عميو سابقا حيث صارت لو مدارس تقوم بتكوين الحكام وذلك من اجل تطوير حركات الحكم 
يقوم أوال عمى ضرورة توفر إمكانية عالية، لتكون االستجابة عالية إيقاع الكرة العممية الحديثة،المرتكزة عمى سرعة 
التنفيذ والتحضير البدني الجيد لتفادي أخطاء أخرى في التحكيم وذلك من اجل اقتراحيم وانتقاليم من درجة إلى 

 .درجة أخرى ويتم ىذا تحت الوصية المشرفة عمى ىؤالء الحكام
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 التغذية الراجعة: المحور األول- 1-1
: تعريف التغذية الراجعة - 1-1-1

ىي عبارة عن استجابة لمختمف السموكات ,أن التغذية الراجعة  (م.بيرون)في ميدان التربية البدنية و الرياضية يشير 
 Pedagogie des activi1tes physique et du sport « ed : revue) 1الحركية لمتالميذ وىذا بالعالقة بالميمة و األداء المطموب

E.P.scol, p. 03)  

بوصفو نوعا من , يستخدم في نظرية الضبط الذاتي لمسموك"بان مصطمح التغذية الراجعة (رمزية الغريب)و تأكد 
مثير انبعث عن )بحيث يستطيع حدث معين أن يبعث نشاطا ثانويا الحقا ,التبادل بين نوعين أو أكثر من األحداث 

فيعيد توجييو إذا كان ,أو بتأثير رجعي عمى النشاط أو االستجابة السابقة ,وىذا بدوره يؤثر بطريقة رجعية ,(استجابة 
  (451الغريب، صفحة ) 2''حاد عن اليدف

وتستعمل لتبديل ,بأنيا المعمومات التي تصدر بخصوص استجابة معينة'':التغذية الراجعة (داريل ساند نتوب)ويعرف
 3(25، صفحة 1992، . .ترجمة عباس صالح السامرائيداريل ساند نتوب ) "االستجابة القادمة 

تبين مدى تأثير المستقبل بإحدى وسائل ,ويعرفيا عبد الحافظ محمد سالمة عمى أنيا عممية تعبير متعدد األشكال 
أو القناة االتصال التي استخدمت في ,لقياس فعالية الوسيمة,أو مدى تأثير الوسائل عمى ىذا المستقبل,المعرفة

 (21، صفحة 1992، .) 1".توصيل الرسائل
وبين األداء ,المعمومات التي توضح الفارق بين اليدف المحدد لألداء "بان التغذية ىي  (فتحي إبراىيم حماد ) ويقول
و التي تخبر ,كما تعتبر نوعا من المعمومات المغذاة من العين و األذن  و المفاصل والعضالت والجمد ,المنفذ

 (183، صفحة 1996حماد، ) 2".المؤدي بالظروف المحيطة بالحركة التي نفذىا
نستنتج أن التغذية الراجعة ىي جميع المعمومات التي يمكن أن يتحصل عمييا المتعمم , من خالل التعاريف السابقة

لتعديل سموك أو حدوث استجابة ,قبل أو أثناء أو بعد العمل,(داخمية أو خارجية أو كمييما معا )من مصادر مختمفة 
. مراده 

أو عند الوصول إلى االنجاز المرغوب ,وىي ال تتوقف عند حد معين, و التغذية الراجعة ميمة في عممية التعمم
وكذلك لنوع ,وىذه المعمومات تتغير تبعا ليدف ,بل تتبع المتعمم من خالل جميع مراحل التعمم وتسير معو,فيو

 .حيث تكون المعمومات مالئمة لمستوى التعمم و مرحمة التعمم (االستجابة)االنجاز 
 :أنواع التغذية الراجعة - 1-1-2

بيار  )في تقسيمو مع, التغذية الراجعة الى قسمين و ىو يتفق(عباس احمد السام الرائي)وفي ىذا الجانب يقسم 
: (سيموني 

. التغذية الراجعة الداخمية أو الذاتية الحسية -ا
. التغذية الراجعة الخارجية -ب
كاإلحساس بالتوازن لدى العبي , وىي المعمومات التي تأتي من مصادر داخمية حسية:التغذية الراجعة الداخمية -1

. فانو يحس باأللم الداخمي في العضمة ,أو عندما يحدث التشنج العضمي عند العبي كرة القدم,الجمباز
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وتأتي من مصادر خارجية كالعمميات التي ,فيي حسب اسميا خارجية عن الجسم:التغذية الراجعة الخارجية-2
، .عبد الكريم السامرائي. عباس صالح السامرائي) 1.و ىي ال تأتي من ذات الفرد أو من أعضائو الداخمية,يوجييا المعمم او المدرب

 (124، صفحة 1991
في تحديد ىذه (محمد مصطفى زيدان)و ىي تتفق مع ,فقد أعطت ثالث تقسيمات لمتغذية الراجعة(رمزية الغريب)أما 

وىذه األنواع كما ,"لقد أثبتت األبحاث التي عممت عمى التغذية الراجعة انو ىناك ثالث أنواع لمتغذية الراجعة"األنواع 
: حددتيا ىي

وىذه تعطى في العادة في .التغذية الراجعة الناتجة عن معرفة النتائج،ومدى النجاح في أداء العمل المطموب (1
كما يطمق عمى ىذا النوع بالتغذية الراجعة الساكنة تمييزا .نياية األداء،أي يعد أن ينتيي الفرد من القيام باالستجابة

. ليا عن التغذية الراجعة الحسية،التي تسمى أحيانا التغذية الراجعة المتحركة أو الديناميكية
التغذية الراجعة الناتجة عن معرفة الفرد بقدر من المعمومات التي تساعده عمى إدراك أفضل لمموقف،وىذا ألبدا (2

. آن يحدث تحت شروط معينة،مثل التالزم و إعطاء المعمومات مع االستجابة خطوة خطوة 
سابق، صفحة ) .التغذية الراجعة الحسية،وىي تأتي عن طريق ما تمده الحواس لمفرد من معرفة نابعة من الداخل(3

453)2  

وميما كان فان ىذه األنواع التي ذكرناىا ال تقتصر عمى ما ىي عميو بالمفيوم العام،بل تتشعب لمحصول عمى 
المعمومات،فمنيا ما ىو سمعي وبصري،ومنيا ما ىو حسي،ومنيا ما ىو خارجي ولو تأثير في الجسم ومنيا ما ىو 

وكذلك تأتي في أحيان متزامنة مع الحركة،آو قبل الحركة،أو بعدىا،أو تأتي متأخرة و منيا ما ىو .عكس ذلك
. (أي نستقبمو من عدة مصادر)متشابو

: اهمية التغذية الراجعة - 1-1-3
: إن لمتغذية الراجعة أىمية كبيرة في عممية تعمم الميارات الحركية ومنيا ما يأتي 

تعمل التغذية الراجعة عمى إعالم المتعمم بنتيجة تعممو سواء كانت صحيحة أم خاطئة مما يقمل من القمق و التوتر *
. و الذي قد يعتري المتعمم في حالة عدم معرفة نتائج تعممو

تعزز المتعمم وتشجعو عمى االستمرار في عممية التعمم وال سيما عندما يعرف إجابتو كانت صحيحة و ىنا تعمل *
. التغذية الراجعة عمى تدعيم العممية التعميمة 

. التغذية الراجعة تعزز قدرات المتعمم، و تشجعو عمى االسمرار في عممية التعمم*
إن معرفة المتعمم أن إجابتو كانت خاطئة و ما السبب ليذه اإلجابة الخطأ يجعمو يقتنع بان ما حصل عميو من *

. نتيجة آو عالمة كان ىو المسؤول عنيا و من ثم عميو مضاعفة المجيود في المرات القادمة 
حالل * إن تصحيح إجابة المتعمم الخاطئة من شانيا أن تضعف االرتباطات الخطأ التي حدثت في ذاكرتو وا 

. ارتباطات صحيحة محميا
. إن استخدام التغذية الراجعة من شانيا إن تنشط عممية التعمم و تزيد من مستوى الدافعية لمتعمم *
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تعرف عممية التغذية الراجعة المتعمم أين يقف من اليدف المنشود وأما إذا كان يحتاج إلى مدة طويمة لتحقيقو أم *
. انو قريب منو أي أنيا تبين لممتعمم اتجاه سير تقدمو في العممية التعميمة

كما تبين لممتعمم أين ىو من األىداف السموكية التي حققيا غير من طالب صفو،التي لم يحققوىا بعد،وعميو قد *
.تكون بمثابة تقويم ذاتي لممعمم وأسموبو في التعميم 

  (179، صفحة 1991الحيمة، ) 2
: وظائف التغذية الراجعة - 1-1-4

بان وظائف التغذية الراجعة المرتبطة بالعمل تكون متنوعة ومتعددة،عمى النحو (عطاء اهلل احمد)ويرى الدكتور
: التالي

. تمدنا بالمعمومات الالزمة لمقيام بالعمل المطموب *
. النجاز العمل (الحركة)تجعمنا نقوم بالفعل*
. اإلخطارات التي تكون مرتبطة بالمعمومات عن نتائج العمل *
. مقارنة اثأر الحركة المؤداة باليدف المطموب*
. إعادة توجيو الحركة إذا لم تحقق اليدف الثواب،والتعزيز إذا حققت اليدف المطموب *
. التحريك النفسي عند المؤدي من اجل الدفع بالعمل واالستمرارية *
 (192-191، الصفحات 2006، .ع. ) 2.تصبح التغذية الراجعة كحافز قوي،وتكون كشرط قوي لمتعمم و إعادة العمل *
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قمق المنافسة : المحور الثاني
: تعريف القمق- 1-2-1

   لقد اختمف عمماء النفس فيما بينيم في تعريف القمق، إذ تنوعت تفسيراتيم كما تبينت أرائيم حول الوسائل التي 
يستخدميا لمتخمص منو، وعمى الرغم من اختالف عمماء النفس حول ىذه النقاط، إال أنيم اتفقوا عمى أن القمق نقطة 

 (281، صفحة 1994الطيب، )  .البداية لألمراض النفسية والعقمية
يقول إن فيم موضوع القمق يجعمنا نضع تصورا شامال بحيث تكون الرؤية : " يرى الدكتور فاروق السيد عثمان

 ".أوسع حتى نستطيع أن نفيمو، فالقمق ليس مصطمحا بسيطا منفردا بذاتو، بل يمكن أن نتصوره بخريطة معرفية

 (05، صفحة 1987كاستانيدا، ماك كاندرس وآخرون، )
إن القمق ىو ارتياح نفسي وجسمي، يتميز بخوف منتشر وبشعور من :  " أما الدكتور محمد عبد الظاىر الطيب

 (282، صفحة .سابق م) ".انعدام األمن وتوقع حدوث كارثة، أو يمكن أن يتصاعد القمق إلى حد الذعر 
. ومن ىنا نستنتج أن القمق ىو ناتج عن الخوف من المستقبل ويختمف تأثيره باختالف االستعدادات النفسية لكل فرد

:  أنواع القمق- 1-2-2
:    يقسم العالم النفساني  فرويد  القمق إلى نوعين ىما

. القمق الموضوعي والقمق العصابي ويضيف إلى ذلك بعض العمماء القمق الذاتي العادي
: القمق الموضوعي- أ

أن القمق الموضوعي ىو رد فعل لقمق خارجي معروف أي الخطر في ىذا النوع من القمق يكمن في :  " يرى  فرويد
 (278، صفحة 1992عالوي، ) ".العالم الخارجي، وكما يمكن تسميتو بالقمق العادي أو الحقيقي

: القمق العصابي- ب
وىو اعقد أنواع القمق، حيث أن سببو داخمي غير معروف ويسميو بعض البسيكولوجيين بالقمق الالشعوري 

بأنو خوف غامض غير مفيوم ال يستطيع الفرد أن يشعر بو أو يعرفو، إذ انو رد فعل :  "المكبوت، ويعرفو فرويد
 (.(287)ص) ".غريزي داخمي، أي أن مصدر القمق العصابي يكون داخل الفرد في الجانب الغريزي في الشخصية

: ويقسمو إلى ثالثة أنواع
. القمق اليائم الطميق- 
 .قمق المخاوف الشاذة- 
. قمق اليستيريا- 
: القمق الذاتي العادي- ج

 (.(391)ص)  .وفيو يكون القمق داخميا، كخوف الفرد من تأنيب الضمير إذا اخطأ واعتزم الخطأ
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: مفهوم المنافسة- 1-2-3
المنافسة الرياضية ىي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السموك، وىذا الموقف يتعامل فيو       

الرياضي بكل ما لديو من قدرات بدنية وعقمية وانفعالية، من اجل تأكيد امتالكو ليذه القدرات وتمييزىا عن قدرات 
 (2003فوزي،  )(263، صفحة 1991حمودة، )  .من ينازليم

:    تعريف القمق في المنافسة الرياضية- 1-2-4
حالة انفعالية غير سارة مقترنة باالستثارة الناتجة عن الخوف أو :"        يعرف القمق في التنافس الرياضي عمى انو

". توقع الخطر
ىو حالة االستثارة التي يستعد بيا الفرد لمدفاع عن نفسو والمحافظة عمييا :"      والقمق من خالل ىذا التعريف

ويقصد بحالة االستثارة ذلك التنشيط الفيزيولوجي والنفسي الذي يؤدي الى انتاج مالدى الفرد من طاقة حركية أو 
 (.(243)ص) ".فكرية كامنة تبعث في داخمو لمدفاع عن ذاتو الميددة أو المتوقعة لمخطر

  ويختمف القمق عن االستثارة في كونو يشمل باإلضافة الى درجة من التنشيط، حالة انفعالية غير سارة، لذا 
يستخدم مصطمح القمق في وصف مركب مكون من شدة السموك واتجاه االنفعال، واتجاه االنفعال في القمق السمبي 

 (.(157)ص)  .ألنو يصف أحاسيس ذاتية غير سارة
 

استجابة لممخاوف والصراعات واليموم التي تنجم عن اإلحباط الفعمي، أو :"      ويعرف القمق كذلك عمى انو
المتوقع لمجيود المبذولة، من اجل إرضاء الحاجات، وما يتصل بيا من دوافع وحوافز فاذا لم يحسن الحال فان  
القمق يستحكم وىو حالة نفسية تتصف بالتوتر والخوف واليم، وذلك بالنسبة لبعض األمور المحددة أحيانا وأحيانا 

 (112، صفحة 1990راتب، ) .أخرى بصورة معممة وغامضة، وىذا يكون القمق شعورا معمما فيو خشية وعدم رضا وضيق
انفعال مركب من التوتر الداخمي والشعور بالخوف وتوقع الخطر، وىو خبرة انفعالية غير سارة :"      والقمق ىو

."   يدركيا الفرد كاشيئ ينبعث من داخمو
     وفي المجال الرياضي يواجو الالعب العديد من المواقف والتي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالقمق سواء أثناء 
عمميات التدريب الرياضي أو المنافسات الرياضية، وما يرتبط بكل منيا من مواقف وأحداث ومثيرات وقد تكون لو 

  .أثار واضحة ومباشرة عمى سموك الالعب الرياضي وعمى مستوى قدراتو ومياراتو وكذلك عالقاتو مع اآلخرين

 (402-379، الصفحات 2002عالوي، مدخل في عمم النفس الرياضي، )
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كرة القدم : المحور الثالث
: تعريف كرة القدم- 1-3-1
ىي كممة التينية وتعني ركمة الكرة بالقدم،فاألمريكيون يعتبرون الفوتبول  (Foot Ball)كرة القدم :التعريف المغوي- أ

رومي ) (.Soller)ما يسمى عندىم الرقبي أو كرة القدم األمريكية،أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنيا فتسمى
 (05، صفحة 1986جميل، 

ىي لعبة جماعية تتم بين فريقين، يتألف كل فريق من احد عشرة العبا يمعبون كرة :التعريف االصطالحي- ب
مستديرة ذات مقاييس عالمية محددة في ممعب مستطيل ذو أبعاد محددة في نياية كل طرف من الطرفين مرمى 

ويحاول كل فريق إدخال الكرة فيو عبر حارس المرمى لمحصول عمى ىدف وتحكم مبقابمة كرة القدم بأربعة .اليدف
حكام،حكم رئيسي وىو صاحب القرار وحكمين مساعدين عمى التماس كل واحد منيما في نصف جية 

، 2002، "الرياضة" الموسوعة المنيجية الحديثة) .الممعب،وحكم رابع يقوم بالتغيرات وحساب الوقت بدل الضائع
 (112صفحة 

: تاريخ كرة القدم- 1-3-2
: كرة القدم عالميا- أ

     إن رياضة كرة القدم بمغت من الشيرة حدا لم تبمغو األلعاب األخرى لما كسبت شعبية كبيرة ظيرت في شدة 
اإلقبال عمى ممارستيا والتسابق عمى مشاىدة مبارياتيا،وقد مرت كرة القدم بتطورات عديدة منذ القدم إلى أن 

استطعنا أن نراىا بالصورة الحديثة ونستمتع بمشاىدة مبارياتيا في المالعب أو عمى شاشة التمفزيون أم نستمع إلييا 
. في المذياع

ذا رجعنا إلى تاريخ كرة القدم، وجدنا أن بدايتيا كانت تتسم باالرتجال وال تقوم عمى أي أساس في الفن       وا 
وقد اتفق جميع  خبراء التربية البدنية والرياضية والمؤرخون .والحراسة والتيذيب في ذلك مثل أي لعبة أخرى

الطبيعيون أن لعبة كرة القدم  كانت تمارس منذ عيد بعيد وذلك بين رجال الجيوش الصينية كانت تمارس لعبة 
تتشبو إلى حد بعيد كرة القدم وكانوا آنذاك يعتبرونيا جزءا مكمال لتدريباتيم العسكرية من حيث اليجوم والدفاع كما 

أن الجيوش الرومانية كانت تمارس لعبة كرة القدم أيضا بمزاياىا المتعددة وبعد ىؤالء نقميا الشعب االنجميزي وبعدىا 
. بالصقل

 أين تم تأسيس اإلتحاد 1904    فيمكن القول إذا أن رياضة كرة القدم مرت بعدة مراحل وتطورت حتى سنة 
وأصبحت معترف بيا كييئة تشريعية عالمية تشرف عمى شؤون المعبة ويتمقى اإلتحاد " FIFA"الدولي لكرة القدم 

االقتراحات والتعديالت ويعقد اجتماعات سنوية لمنظر فيما يصمو من اقتراحات،ويبمغ االتحادية الوطنية عمى ىذه 
 (10، صفحة 1984حسن عبد الجواد، ) .االقتراحات التي يتفق عمى إدخاليا إلى القانون من أجل حماية الالعبين
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 :كرة القدم في الجزائر- ب
تعتبر كرة القدم من أول الرياضات التي ظيرت في الجزائر واكتسبت شعبية لنظير ليا و ىذا بفضل الشيخ      

أسس أول 1921وعام 1917الذي أسس أول فرع لمجمعية الرياضية لمفريق السابق عام(عمر بن محمود بن رايس)
فريق رسمي لكرة القدم في الجزائر وىو عميد األندية مولودية الجزائر غير أن ىناك من يقول أن النادي القسنطيني 

  .1921شباب قسنطينة أسس قبل
:     وقد كان تأسيس فريق مولودية الجزائر سببا في ظيور عدة فرق أخرى منيا

غالي معسكر،االتحاد اإلسالمي لوىران،االتحاد اإلسالمي لمبميدة،وأثناء فترة االستعمار ركزت الجمعيات والحركات 
الوطنية عمى كرة القدم كإحدى الوسائل المساعدة عمى صدى االستعمار وكانت المباريات التي تعطي الفرصة 

 اشتباكات بين الجنود 1956ألبناء الشعب من اجل االلتقاء والتجمع والتظاىر بعد كل لقاء حيث وقعت عام 
بولوغين  " أوجان سانت"الفرنسيين والمناصرين بعد نياية المباراة التي جمعت مولودية الجزائر وفريق أوروبي أو

 (Hamid Grine, 1990, p. 37) .حاليا
 

: قوانين كرة القدم- 1-3-3
    إن الجاذبية التي تتمتع بيا كرة القدم،خاصة قي إطار المباريات الحرة مثل المباريات ما بين األحياء مددىا 

 قاعدة لسير ىذه المعبة وبيذه القواعد 17إلى سيولة فائقة،فميس ثمة أية تعقيدات في ىذه المعبة،ومع ذلك ىناك 
أصبحت تمارس كرة القدم في كل أنحاء العالم،وبالرغم من كثرة التعديالت التي طرأت عمى ىذه القواعد إال أن نفس 

 (165.166، صفحة 1984حسن عبد الجواد، ) .المبادئ التي جاءت بيا من قبل
. الميدان:المادة األولى- 
 يجب أن يكون ميدان المعب مستطيال:األبعاد. 
 طول خط التماس يجب أن يزيد عن طول خط المرمى .
( Le Ballon)الكرة:المادة الثانية- 
 المواصفات والمقاييس: 

. يجب أن تكون الكرة مستديرة ومصنوعة من الجمد- 
. سم68 وال يقل 70محيطيا ليزيد عن - 
. غ410غ وال يقل عن 450وزنيا ليزيد عن - 

( Le nombre des joueurs)عدد الالعبين:المادة الثالثة- 
.  العب11تمعب المباراة بين فريقين يتكون كل منيما :الالعبون- 
. كل تبديل يجب أن يكون عمى عمم بو:إجراء استبدال- 
إذا دخل بديل إلى الممعب سواء في مكان العب أو حارس مرمى فإن الحكم ينذر :المخالفات والعقوبات- 

 (1999.1998محمد حسان الدين، .مصطفى كمال) .الالعبين ببطاقة صفراء ويستأنف المعب بعد ذلك
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 Les équipements des joueurs معدات الالعبين:المادة الرابعة
: ىذه المادة نعتبرىا سيمة في محتواىا، فمعدات الالعبون تشمل

   التيشرتMaillot  
  شورتcuissette  
  جواربUne paire de bas  
  واقي الساقين  Protège tibia 
   حذاء القدمUne paire de chausseur. (Laidu jeu, 2005, p. 09) 

 L’arbitreالحكم :المادة الخامسة
كل المباراة تدور بواسطة الحكم وىو الذي لو السمطة الكاممة من اجل تنفيذ قانون المعبة وفقا لممباراة التي اختير 

. إلدارتيا
الحكام المساعدون :المادة السادسة

 عند طمب التبديل. 
 عند حدوث أي سموك أو أية واقعة أخرى تقع خمف ظير الحكم وال يمتفت إلييا ىذا األخير. 

 
 La durée de la partieمدة المباراة :المادة السابعة

 دقيقة ومدة االستراحة بين الفترتين ال يجب 45تستمر المباراة لفترتين متساويتين مدة كل منيما :فترات المعب- 
  .أن تتعدى خمسة عشرة دقيقة

         .بدئ واستئناف المعب:المادة الثامنة
. الكرة في الممعب وخارج الممعب:المادة التاسعة

: تكون الكرة خارج الممعب عندما تكون:الكرة خارج الممعب
 تجتاز بأكمميا خط المرمى أو خط التماس سواء كانت عمى األرض أو في اليواء . 
 (1999.1998محمد حسان الدين، .مصطفى كمال) .عندما يوقف الحكم المباراة 

 Le but marqueطريقة تسجيل اليداف :المادة العاشرة
. يحتسب اليدف عندما تجتاز الكرة بأكمميا خط المرمى ما بين القائمين وتحت العارضة

 Hors jeuالتسمل :المادة الحادية عشر
 ليس مخالف في حد ذاتيا التواجد في وضعية التسمل ويكون الالعب متسمال إذا كان أقرب إلى :موقف التسمل

 .خط مرمى الخصم من الكرة
 في حالة التسمل يقوم الحكم باحتساب ركمة حرة غير مباشرة لمفريق المنافس تمعب في :المخالفات والعقوبات

 (1999.1998محمد حسان الدين، .مصطفى كمال) .مكان المخالفة
 Faute et comportement Antisportif: األخطاء وسوء السموك:المادة الثانية عشر
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: الخطأ وسوء السموك وعقوبتيما كما يمي- 
 ركمة حرة مباشرة. 
 ركمة حرة غير مباشرة .

. الركالت الحرة: المادة الثالثة عشر
. ركمة الجزاء: المادة الرابعة عشر

. رمية التماس: المادة الخامسة عشر
. ركمة التماس:المادة السادسة عشر
 (14، صفحة 1999.1998محمد حسان الدين، .مصطفى كمال) .ركمة الركنية:المادة السابعة عشر

: المبادئ األساسية لرياضة كرة القدم- 1-3-4
     إن رياضة كرة القدم كأي لعبة من األلعاب ليا مبادئيا األساسية المتعددة والتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع 

األسموب السميم في طرق التدريب،ويتوقف نجاح أي فريق وتيدمو إلى حد كبير عمى مدى اتقانا فراده المبادئ 
أي أن فريق كرة القدم الناجح ىو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضربات الكرة عمى .األساسية لمعبة

اختالف أنواعيا بخفة ورشاقة ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سميم وبمختمف الطرق،ويتحكم في الكرة بسيولة ويسر 
ويضرب الكرة بالرأس في الوقت المناسب ويناور عند المزوم ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق في عمل 

 (27، صفحة 2006سامي الصفارة، ) .جماعي منسق
     وىذه المبادئ األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة،لذلك  يجب عدم تعميميا في مدة قصيرة كما يجب 

. االىتمام بيا دائما عن طريق تدريب الالعبين عمى ناحيتين أو أكثر في كل تمرين وقبل البدء بالمعب
: وتنقسم المبادئ األساسية لكرة القدم إلى ما يمي

. استقبال الكرة- 
. المحاورة بالكرة- 
. المياجمة- 
. رمية التماس- 
. ضرب الكرة- 
. لعب الكرة بالرأس- 
 (27، صفحة 1997حسن عبد الجواد، ) .حراسة المرمى- 
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: خالصة 
ومن ىنا يتبين لنا ضرورة استخدام أشكال متنوعة من التغذية الراجعة في عممية التعميم بمختمف مراحمو من اجل 

رفع مستوي االنجاز الرياضي في وقت اقصر وجيد اقل ،و كذلك تدريب المدربين من خالل الدورات عمى ىذه 
نستنتج أن القمق من  و الطريقة من اجل الوصول بالفرد الرياضي إلى أعمى المستويات من االنجاز الرياضي ،

أكبر الصعوبات التي تواجو الالعبين قبل وأثناء وبعد المنافسة، والذي يترك أثر كبير في نفسية ومردود الالعب، 
حيث أنو يتكون من عدة تغيرات جسمية، نفسية، وسيكولوجية مختمفة، ولقد قمنا في ىذا الفصل بإبراز ىذه المراحل 
المكونة لمقمق وكيفية معالجتيا،وكما وضحنا فيو أيضا بعض النظريات التي تبين أن القمق عنصر ال يمكن إىمالو، 
وىذا لما فيو من تأثير عمى الرياضي، فعمى المدرب أن يقوم بدوره ببعث الثقة في قدرات الالعبين وتنمية الجانب 

النفسي لدييم، لكي يستطيع الفريق تحقيق نتائج ايجابية في المباراة، والتخفيف من الضغوط النفسية في حالة 
 إن مختمف الدول المتقدمة وىذا بفضل الخسارة، وىذا ما يجعل أداء الرياضي ال يتأثر بقمق المنافسة الرياضية،و

المجيودات التي تبذل عمى مستوى االتحاديات الكروية تيتم بتكوين الحكام،وىذا بإنشاء مدارس لتكوينيم وتشجيعيم 
في ىذا الميدان وىذا من اجل التحصيل عمى قطاع تحكيمي قوي ومبني عمى أسس صحية من ناحية والفائدة التي 
تعود عمى الحكم من ناحية أخرى حيث يستطيع الوصول والنجاح في ىذا الميدان، ولكن من خالل الدراسة النظرية 

و النصوص المنيجية فييا وكذا من خالل المقابمة بين األشخاص المشرفين عمى جانب التكوين والتنقل إلى 
المؤسسات المسؤولية والمشرفة عمى ىذا الجانب،استخمصنا بأنو ىناك صعوبة في كيفية بحث وتبميغ الرسالة إلى 
المكونين نظرا لكون التكوين أساس وركيزة في كل األوساط عامة وفي الرابطة الوالئية لوالية البويرة لمحكام خاصة 

الحظنا انو يجب النظر والنيوض واالىتمام بسمك التحكيم،عرض السير الحسن لممنافسات والقضاء عمى السموكيات 
. والتصرفات المنافية ألخالق الرياضة
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 تمهيد: 
ذا  العمم في جوىره مسألة تعاونية، ويقصد بذلك أن كل عالم ينبغي أن يتعاون مع اآلخرين من أجمكشف الواقع، وا 
كان العالم متأكد من شيء ما، فيو متأكد من أن عممو يتضمن خطأ ما، يقوم بتصحيحو عالم آخر في وقت ما، 

والعمماء ينظرون إلى بعضيم كعمال متعاونين ونادرا ما يعتبرون أنفسيم متنافسين، فإذا قبمنا ىذه العبارة عمى ماىي 
ألن البحث العممي . لماذا؟عميو، فإن بحثنا ينبغي أن يتضمن دراسة البحوث األخرى التي تمت في ىذا المضمار، 

ال يبدأ من الصفر، فيو حمقة متسمسمة سبقتو حمقات وتمحقو حمقات، إنو مساىمة تضاف إلى المساىمات العممية 
األخرى، في ضوء ىذه األفكار بدا لنا مفيدا أن نخصص فصال لمدراسات المرتبطة بالموضوع قيد البحث، من أجل 

فالدراسات السابقة .إثراء الدراسة من جية واستعماليا في الحكم والمقارنة سواء باإلثبات أو النفي من جية أخرى
مصدر اىتمام لكل باحث ميما كان تخصصو فكل بحث ىو عبارة عن تكممة لبحوث أخرى وتمييدا لبحوث قادمة 
لذلك يجب القيام أوال بتصفح أىم ما جاء في الكتب ومختمف المصادر واإلطالع عمى الدراسات السابقة، فيي تفيد 

تركي رابح في نواحي النقص والفجوات وتفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكمة التي يبحث فييا، ويؤكد
من الضروري ربط المصادر األساسية من دراسات ونظريات سابقة حتى "أىمية الدراسات السابقة بقولو (1984)

 ".نتمكن من تصنيف وتحميل معطيات البحث والربط بينيا وبين الموضوع الوارد البحث فيو
فاليمكنإنجازأيبحثمنالبحوثالعمميةدونالمجوءواالستعانةبيذه 

الدراسات،حيثتكمنأىميةىذىالدراساتفيمعالجةمشكمةالبحثومعرفةاألبعادالتيتحيطبيمعاالستفادةمنيافيتوجيو،تخطيط،ضبطا
لمتغيراتأومناقشةنتائجالبحث،وعمىيذااألساسقامالباحثبمراجعةالدراساتالمرتبطةبموضوع 

بحثو،حيثتوفرتبعضالدراساتالتيساعدتعمىإزالةالكثيرمنالمعتقداتالخاطئةالمتعمقةباألسسالعمميةلعممية 
االنتقاء،وفيحدوداستطاعةالباحثمإلطالععمىالمراجعالعمميةوالبحوثحولبطارية االختبارات وعمميتي التقويم 

ومتمثمةفيثالثةمحاور مرتبة حسب التسمسل الزمني واالنتقاء،خمصإلىمجموعةمنالدراساتالمرتبطةبموضوعالدراسةالحالية
 : أو عناصرنسردىا كمايمي

. دراستنا تتطرق الى التغذية الراجعة اثناء المنافسة - 
 .درستنا تطرقت الى القمق اثناء النافسة لدى العبي كرة القدم-
. درستنا تطرقت الى كرة القدم بصفة عامة - 

تقويم الدراسات المرتبطة بالبحث لموقوف عمى أىم النقاط اإليجابية التي  (استبيان)وقد اعتمد الباحث عمى استمارة
تفيده في ىذه الدراسات وتجنب النقاط السمبية، 

.     وانطالقا من ىذا المبدأ يتضح أنو من المنطقي استعراض ىذه الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة
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: الدراسات التي تناولت القمق اثناء المنافسة في كرة القدم-2-1
: 2001: نور الدين طاجيندراسة - 2-1-1
. " عالقة التركيز والحدة كمظيرين لإلنتباه لمقمق عند الرياضيين في المنافسات القصيرة  ":عنوان الدراسة* 
.  ماجستير:مستوى الدراسة* 
: مشكمة الدراسة* 
.  ؟عالقة التركيز والحدة كمظيرين لإلنتباه لمقمق عند الرياضيين في المنافسات القصيرةىل - 
: أهداف الدراسة* 
.  وبعض مظاىر اإلنتباه حدة وتركيز من القياس األول والثاني وكذلك تحديد,التعرف عمى الفروق في القمق -
وبعض , العالقة بين القمق كحالة والمستوى الرقمي لعدائي المسافات القصيرة  والتعرف عمى الفروق في القمق -

 . م400-200- 100بين عدائي " حدة وتركيز "مظاىر اإلنتباه 
: فرضيات الدراسة* 

. بين القياسين األول والثاني " حدة وتركيز "توجد فروق في القمق وبعض مظاىر االنتباه  -
. توجد عالقة عكسية بين القمق والمستوى الرقمي لعدائي المسافات القصيرة  -

. م400-200-100بين عدائي " حدة وتركيز "توجد فروق في القمق وبعض مظاىر االنتباه - 
.  استخدم الباحث المنيج الوصفي:المنهج المستخدم في الدراسة* 
 تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، من مجموع المناطق المكونة لجغرافية الجزائر وقد بمغت :عينة الدراسة* 

.  من مختمف المناطق العبا162العينة الكمية 
. المصادر العربية واألجنبية العممية والبحوث المشابية في داخل وخارج الجزائر - :أدوات الدراسة* 

. االستبيان    - 
 النسبة المئوية، المتوسط الحسابي، ، معامل االرتباط البسيط لكارل بيرسون، :الوسائل اإلحصائية المستخدمة* 

. الطبيعي لوضع المستويات والدرجات المعيارية (التوزيع)صدق االختبار، السمم 
:  نتائج الدراسة *

. بين القياسين األول والثاني " حدة وتركيز "توجد فروق في القمق وبعض مظاىر االنتباه -  -
. توجد عالقة عكسية بين القمق والمستوى الرقمي لعدائي المسافات القصيرة  -

. م400-200-100بين عدائي " حدة وتركيز "توجد فروق في القمق وبعض مظاىر االنتباه - 
 .2011/2012 الباحث غنايم عبد المجيد سنة دراسة- 2-1-2
 . دور التغذية الراجعة في تحقيق اىداف حصة التربية البدنية والرياضية:عنوان الدراسة* 
 .ماجستير: مستوى الدراسة* 
 .الجزائر بسكرة: مكان الدراسة* 
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 :مشكمة الدراسة* 
 حول التغذية الراجعة ودورىا في تحقيق بعض اىداف حصة التربية البدنية و الرياضية -
: فرضيات الدراسة* 
. لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف النفسية لحصة التربية البدنية والرياضية*-
. لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف االجتماعية لحصة التربية البدنية والرياضية* 
 .لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف الصحية لحصة التربية البدنية والرياضية* 
 :أهداف الدراسة* 

فاليدف من بحثنا ىو ابراز دور التغذية الراجعة في تحقيق اىداف حصة التربية البدنية والرياضية المتبعة من 
: اساتذة التربية البدنية والرياضية وكذا دراسة عالقتيا باالداء،ىذا من جية و من جية اخرى 

. ابراز حاجة التربية البدنية والرياضية الى التغذية الراجعة *
دور التغذية الراجعة في التاثير عمى تحقيق االىداف النفسية لحصة التربية البدنية والرياضية  *
معرفة النتائج المترتبة عمى عمل التغذية الراجعة ومدى اسياميا في تحقيق اىداف حصة التربية البدنية والرياضية  *

 .لمتغذية الراجعة دور في تحقيق بعض اىداف حصة التربية البدنية والرياضية :وقد جاءت الفرضية العامة كاتالي 
. تحديد ومعايرة المستويات لعينة البحث وتوضيح النسب المئوية المالئمة لمراكز وخطوطالمعب- 
 .اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي: المنهج المتبع* 
: عينة الدراسة و كيفية اختيارها* 

 من تالميذ ثانوية حاسي 117لقد تم العينة ليذه الدراسة بصورة عشوائية حيث شممة :عينة البحث وكيفية اختيارىا 
  خميفة والية الوادي

: األدوات المستعممة في الدراسة* 
 

مغمق          *
نصف مفتوح         *
متعدد االجوبة          *

 (.stat box)و ىي المعادالت اإلحصائية مستخدمينالطرق اإلحصائية * 
: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث* 

لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف النفسية لحصة التربية البدنية والرياضية  
لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف االجتماعية لحصة التربية البدنية والرياضية * 
لمتغذية الراجعة دور في تحقيق االىداف الصحية لحصة التربية البدنية والرياضية * 
. ان مدح االستاذ لمتالميذ ليو دور في رفع معنوياتيم وىذا يحسن الحالة النفسية لدييم*
 .ان معرفة مستوى االداء يقمل من القمق والتوتر لدى التالميذ وذلك قد يكون من جراء انتضار نتائج ادائو لمحركة*
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:  التعميق عمى الدراسات- 2-4
      يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العالقة بينيا وبين الدراسة الحالية في بعض النقاط، وسيعمد 

. الباحث إلى عرضيا بالتفصيل
 .أجريت كل ىذه الدراسات في الجزائر:من حيث المجال المكاني*
تختمف الدراسات السالفة الذكر في الصياغة ولكنياتشترك مع الدراسة الحالية في : من حيث متغيرات الموضوع* 

. القمق ،التغذية الراجعة : المتغيرات التالية
كان اليدف األبرز الذي اشتركت فيو ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية ىو ابراز اىمية التغذية :من حيث الهدف* 

الراجعة و دورىا في القميل من القمق اثناء النافسة  
تنوعت المناىج المعتمدة في الدراسات السابقة الذكر بين المنيج الوصفي والمنيج الوصفي :من حيث المنهج* 

 .بأسموبو المسحي، وىو ما يتفق إلى حد كبير مع الدراسة الحالية حيث اعتمدت ىي األخرى عمى المنيج الوصفي
لم تختمف طريقة اختيار العينة في الدارسات السالفة الذكر مع الدراسة الحالية :من حيث العينة وكيفية اختيارها* 

فا الدراسات السالفة اعتمدت عمى المنيج الوصفي و ىذا مايتفق مع دراستنا الحالية التي تعتمد عمى المنيج 
 الوصفي 

المصادر والمراجع العممية، ، : استخدمت الدراسات السابقة الذكر األدوات التالية:من حيث األدوات المستعممة* 
االستبيان، وآخر استخدم المصادروالمراجع العممية كأدوات لمدراسة، ، في حين استخدم الباحث في الدراسة الحالية 

. جميع األدوات المذكورة سابقا
اتفقت الدراسات المذكورة مع الدراسة الحالية في الوسائل والمعادالت اإلحصائية :من حيث الوسائل اإلحصائية* 

 .، معامل االرتباط بيرسون لحساب ثبات االختبار، معامل صدق االختبار2كا، اختبار (%)النسبة المئوية : التالية
. اتفقت معظم الدراسات عمى لمتغذية الراجعة دور في التقميل من القمق اثناء المنافسة : من حيث النتائج* 
: أوجهاالستفادةمنالدراساتالسابقة-2-5

    تمكن الباحث من االستفادة من تمك البحوث والدراسات، حيث شكمت إطارا نظريا لموضوع الدراسة الحالية، كما 
: تم االستفادة من اإلجراءات المستخدمة في تمك الدراسات من حيث

تحديدالخطواتالمتبعةفيإجراءاتالبحثوتحديدالمسارالصحيحممخطواتالمالئمةلتطبيقإجراءاتيذه -
 .الدراسة

 .تحديد فصول الجانب النظري- 
 .ضبط متغيرات موضوع الدراسة- 
 .الوصول إلى الصياغة النيائية إلشكالية البحث- 
 .كيفية اختيار العينة- 
. األدوات المستعممة في الدراسة- 
 .تحديد أنسب القوانين والمعادالت اإلحصائية المالئمة لطبيعة الدراسة-
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 .كيفية عرض البيانات وتحميميا وتفسيرىا تفسيرا عمميا- 
. تحديد المنيج المناسب باستخدام المنيج الوصفي-
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 خالصة :
تشكل الدراسات السابقة والمشابية أىمية كبرى ألي باحث، بل إن توفرىا من عدمو أساس استمرار الباحث فيما 
اختار من مشكمة، وعمى ذلك فيي تزود الباحث بالنتائج التي توصمت ليا الدراسات السابقة ومن ثم ينيي عمييا 

 .الباحث دراستو وىو اليدف األساس من الدراسات السابقة
حيث توفر ليم كما من المعمومات النظرية الجاىزة،  (تحديدا)غير أنيا تشكل أىمية بالنسبة لمباحثين المستجدين 

 .وليس ىذا فحسب، بل إنيا تساعدىم في تحديد المراجع والدراسات التي يمكن االستفادة منيا
ومنخاللتحمياللدراساتالسابقةوالمرتبطةبموضوعالدراسةتبينممباحثأىميةىذه الدراساتمنخاللمحاولتيتجنبالصعوباتالتي وقع 

يجادنقاطالتشابيواالختالف وقدأشارتجميعالدراساتفينتائجياإلىتحقيقأىدافياوفروضيا،حيث  فييا الباحثون اآلخرون،وا 
 .كانتاالختباراتالبدنيةوالمياريةأدوات محوريةليذىالدراسات
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 :تمهيـــــــــــــــــد* 

 إن اإلشكالية التي يطرحيا بحثنا تشترط أن تقوم بدراسة ميدانية إضافية إلـــى الدراسة النظرية التي قمنا بيا 
ألن كل بحث نظري يجب تأكيده ميدانيا إذا كان قابال لمدراسة التجريبية وىذا ينطبق عمى مجال التربية البدنية 

. والرياضية
ومن أجل القيام بالبحث الميداني يستمزم عمى الباحث القيام ببعض اإلجراءات التي تساىم في ضبط 

. الموضوع وجعمو منيجيا وذو قيمة عالية
نما معالجة كل حيثياتو من جانب الدراسة األولية واألسس  فالبحث الميداني ال يعني القيام باختبارات فقط وا 

كذلك يساعد عمى  اختبار المشكمة وتحديدىا ووضع فرضياتيا . العممية لالختبارات والضبط اإلجرائي لممتغيرات
.  ومعرفة العوامل التي تؤثر في موضوع الدراسة 
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:    الدراسة االستطالعية- 
 ىل ىناك دور لمتغذية الراجعة في التخفيف من القمق أثناء المنافسة لدى "من خالل دراستنا حول موضوع  -

 العبي كرة القدم؟
، توجينا إلى بعض أندية القسم الجيوي األول، واتصمنا بالالعبين ومدربين  من أجل الوقوف عمى واقع التغذية  " 

  (االرشاداة التي تقدم من طرف المدرب)الراجعة 
: مجاالت الدراسة - 
لقد أجرينا دراستنا الميدانية عمى مستوى والية البويرة ألندية تنشط في القسم الجيوي األول : المجال المكاني- 1-1

 . نوادي2، وكان عدد النوادي ىو 
 2016إلى غاية ماي  2015 أنجزت ىذه الدراسة في الفترة المتراوحة ما بين نوفمبر :المجال الزماني- 2 -1

: عمى مرحمتين
مرحمة إجراء الدراسة االستطالعية والجزء النظري،  - 
مرحمة إجراء الجانب التطبيقي وتمثمت في محاور االستبيان وأسئمتو وتوزيعيا ثم استرجاعيا وتحميل البيانات - 

. وتفسيرىا
: ضبط متغيرات الدراسة - 2
 :المتغير المستقل  2-1

ىو المتغير الذي يفترض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ، ودراستو قد تؤدي إلى معرفة تأثيره 
. (58، صفحة 1984ثابت، ) عمى متغير آخر

 التغذية الراجعة : "تحديد المتغير المستقل." 
:   المتغير التابع2-2

يؤثر فيو المتغير المستقل و ىو الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم المتغيرات األخرى حيث أنو كمما أحدثت 
. (219، صفحة 1999أسامة كامل راتب، -محمد حسن عالوي ) تعديالت عمى قيم المتغير المستقل  ستظير عمى المتغير التابع

 مستوى القمق : " تحديد المتغير التابع." 
ىي " باعتبار العينة ىي جزء ميم في أي دراسة ميدانية نجد أن مفيوميا : عينة البحث وكيفية اختيارها - 3

مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية ، وىي تعتبر جزء ميم من الكل ، بمعنى أنو تؤخذ مجموعة من 
 . (191، صفحة 2002زرواتي، ) "أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة لممجتمع لتجري عمييا الدراسة

لقد تم اختيار العينة ليذه الدراسة بصورة عشوائية ، حيث شممت بعض األندية من القسم الجيوي األول  و
: لكرة القدم في والية البويرة  ، واشتممت عمى

 العبين من كل 10فرق رياضية تنشط في القسم الجيوي لوالية البويرة ووقع االختيار عمى  2العب من 20- 
:    نادي

.   ولقد تم ىذا التوزيع لسيولة االتصال بيذه الفرق ومن أجل كشف الفرق في المستوى بين ىذه الفرق
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: المنهج المستخدم- 4
نظرا ألىمية البحث الذي تناولناه في دراستنا وذلك من اجل إبراز مساىمة الرياضي في عالج اإلصابات          

لتوضيح المفاىيم " المنهج الوصفي"الرياضية وتحسين مردود العبي كرة القدم اقتضى عمينا األمر استخدام 
عطاء النتائج المتوصل إلييا انطالقا من االستبيان  .والمصطمحات وتحميل المتغيرات وا 

بأنو كل استقصاء ينص عمى ظاىرة من الظواىر كما ىي في الوقت الحاضر "  ويعرف المنيج الوصفي
بقصد تشخيصيا، كشف جوانبيا وتحديد العالقة بين عناصرىا ويتم ىذا عن طريق جمع البيانات وتنظيميا وتحميميا 

، صفحة 1992محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي، )  ".ثم االستنتاج، وأىم أدوات ىذا المنيج المالحظة، المقابمة، االستبيان

206) 
  لقد استخدمنا في دراستنا الميدانية التي أجريناىا عمى فرق كرة القدم: أدوات الدراسة4-1
 تمتاز ىذه الطريقة بكونيا تساعد عمى جمع المعمومات الجديدة المستمدة مباشرة من المصدر و :االستبيان* 

المعمومات التي يتحصل عمييا الباحث و التي ال يمكن إيجادىا في الكتب، إال أن ىذا األسموب الخاص بجمع 
:                                                                                                                                 المعمومات يتطمب إجراءات دقيقة منذ البداية وىي

.                                                                                                         تحديد اليدف من االستبيان   -
 .تحديد و تنظيم الوقت المخصص لالستبيان -   

.  اختبار العينة التي يتم استجوابيا   -
 .وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال  -
 .وضع خالصة موجزة ألىداف االستبيان  -

و يتجمى األسموب المثالي في وجود الباحث بنفسو ليسجل األجوبة والمالحظات التي تثري البحث و االستبيان 
. يتضمن نوعين كوسيمة لجمع المعمومات بوفرة و أكثر دقة

و كونو تقنية شائعة االستعمال ، ووسيمة عممية لجمع البيانات و المعمومات مباشرة من مصدرىا األصمي ، و كذلك 
باعتباره مناسبا لالعب و المدرب ، و األسئمة ىي استجابة لممحاور و بالتالي استجابة لمفرضيات ، فكل سؤال 

. (83، صفحة 2000مصطفى حسين باىر ، -إخالص محمد عبد الحفيظ) مطروح لو عالقة بالفرضيات
 طبعا يتم االعتماد عمى األسئمة التالية:نوع األسئمة  :

  .األسئمة المغمقة- 
 .األسئمة نصف مفتوحة- 
  .األسئمة متعددة األجوبة- 
 .بناء شبكة مالحظة*
 . المعالجة اإلحصائية4-2
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 إن المنيج اإلحصائي الذي استخدمناه في دراستنا يعتبر من أنجح الطرق لتحويل المعمومات المتحصل 
عمييا إلى نتائج عددية يمكن توظيفيا في التحميل والمقارنة، وقد استخدمنا قانون النسبة المؤوية الذي يعطي نتائج 

: دقيقة تمكننا من الفصل بينيا، وقانون النسبة المؤوية كاآلتي
ع         ن 

نس                                           

ع 100

  
 100س         

. س يمثل النسبة المئوية: حيث
.         ع يمثل عدد التكرارات
        ن يمثل عدد العينة 

يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختمف النتائج المحصل عمييا، من خالل : (2كا) اختبار كآي تربيع- 
: (75، صفحة 1997السامرائي، ) االستبيان وىي كما يمي

 
 
 
 
 

": يأتس" نستعمل تصحيح 05إذا كانت عدد التكرارات أقل من 

 = 2كـا
 2(0.5-ت ن – ت ح )مـج 

ت ن 
القيمة المحسوبة من خالل االختبار : 2كـايمثل 
 (المتوقعة)عدد التكرارات الحقيقة : ت ح
 (المتوقعة)عدد التكرارات النظرية : ت ن

 
: من خالل المعادلة التالية (ت ن)يتم عدد التكرارات النظرية 

= ت ن 
ن  
و 

العدد الكمي ألفراد العينة : ن
 

 = 2كـا
 2(ت ن–  ت ح)مـج 

ت ن 
( α = 0.05)درجة الخطأ المعياري 

تمثل عدد الفئات  (r)حيث  (r-1 )درجة الحرية
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 خالصة
جراءاتو الميدانية أىمية كبيرة لنجاح أي بحث عممي يتميز بالتنظيم الدقيق و ييدف  لمنيجية البحث وا 

 و أن اختيار منيج البحث المالئم والطريقة اإلحصائية الصحيحة و السميمة ,الوصول إلى معمومات و نتائج جديدة
. و عينة البحث المناسبة باإلضافة إلى تعميم مجاالت البحث كميا تؤدي حتما إلى تحقيق اليدف المنشود
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 :تمييد
 يعتبر الجانب الميداني األكثر أىمية في موضوع الدراسة فيو يدعم ما جاء في الجانب النظري، 

ويثبت صحة أو خطأه، فعمى كل باحث القيام بجمع البيانات المتعمقة بموضوع دراستو، ثم يقوم بتبويبيا 
في جداول بيانية وتحميميا وتفسيرىا عمى ضوء ما جاء في الفرضيات وسنحاول في ىذا الفصل المزج بين 

النظري وما يطابقو ويخدمو في الجانب الميداني، بناء عمى ذلك، وبعد االنتياء من تحميل اإلجراءات 
المنيجية، الفرضيات المنيج، عينة الدراسة وأدوات جمع البيانات، ثم القيام بتفريغ البيانات التي تم 
الحصول عمييا عن طريق استمارات االستبيان في جداول بيانية ثم التعميق عمييا وتحميميا، وتقديم 

اقتراحات وحمول مستقبمية ليا، عرضناىا عمى أساس الفرضيات المطروحة لمدراسة ونخرج في األخير 
 .بنتائج عامة
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معمومات خاصة حول الفرضية القائمة الىتمام المدرب بالتغذية الراجعة دور في : المحور األول
. التخفيف من القمق أثناء المنافسة

؟ كيف ىي العالقة بينك وبين المدرب :السؤال األول 

.   قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كانت العالقة جيدة آم سيئة بين المدرب و الالعب:الغرض
 .جدول يمثل العالقة بين المدرب والالعب: 01الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 45 9جيدة 

1.8 3.84 0.05 1 

 

 35 7متوسطة 

 20 4ضعيفة 

 100 20المجموع 

 
 . دائرة تبين العالقة بين المدرب والالعب01نموذج رقم 

: التحميل
أجابوا % 35 أجابوا بجيدة، ونسبة % .45نالحظ أن نسبة ّ   (01) من خالل نتائج الجدول رقم 

من أفراد العينة حيث نالحظ أغمبية العينة تقر 9أجابوا بضعيفة  و ىذا ما يمثل % 20ونسبة .بمتوسطة
.  بان عالقتيم بالمدرب جيدة

: االستنتاج
 . ما نستنتجو من خالل ىذه النتائج أن اغمب الالعبين عالقتيم جيدة مع المدرب

45%
35%

جيدة

متوسطة

ضعيفة

20%
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كيف ىي تعتبرون العالقة القائمة بينك وبين مدربك داخل الفريق ؟ : السؤال الثاني

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة العالقة الموجودة بين المدرب والالعبين داخل الفريق ؟  : الغرض
 العالقة الموجودة بين المدرب والالعبين داخل الفريق جدول يبين :02الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 60 12جيدة 

0.8 3.84 0.05 1 

 

 40 8ضعيفة 

ال 
توجدعالقة 

0 0 

 100 20المجموع 

 
دائرة تبين العالقة الموجودة بين المدرب والالعبين داخل الفريق :  02نموذج رقم 

 
: تحميل النتائج

نالحظ أن أغمبية أفراد العينة  يؤكدون عمى أن عالقتيم القائمة مع  (02) من خالل الجدول رقم 
 .المدرب داخل الفريق جيدة  

 :االستنتاج
 . من خالل ىذه النتائج نستنتج أن أغمبية الالعبين ليم عالقة جيدة داخل الفريق مع مدربيم 

 

40%

60%
ضعيفة

جيدة

ال توجد عالقة
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ىل تقرب المدرب من الالعب يؤدي إلى التقميل من القمق أثناء المنافسة ؟ : السؤال الثالث

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ماذا كان تقرب المدرب من الالعب يقمل من القمق أثناء : الغرض
 .المنافسة

جدول يبين تقرب المدرب من الالعب يؤدي إلى التقميل من القمق أثناء المنافسة : 03جدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 30 6أحيانا  

3.2 3.84 0.05 1 

 

 70 14نعم 

 0 0ال 

 100 20المجموع 

 
 دائرة نسبية تمثل تقرب المدرب من الالعب يؤدي إلى التقميل من القمق أثناء المنافسة: 03نموذج رقم 

: تحميل النتائج
أجابوا بان تقرب المدرب من الالعب في 30%  أن نسبة 03 نالحظ من خالل الجدول رقم 

أجابوا بأن تقرب المدرب من 70%بعض األحيان يقمل من القمق أثناء المنافسة ، في حين أن نسبة 
. الالعب يقمل من القمق أثناء المنافسة 

:  االستنتاج
 . بان تقرب المدرب من الالعب يقمل من القمق أثناء المنافسة03 نستنتج من خالل الجدول رقم 

 

70%

30%
احيانا

نعم
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ىل ترون أن سوء التفاىم بين المدرب والالعب يؤدي إلى القمق أثناء المنافسة   ؟ : السؤال الرابع

قمنا بطرح التساؤل لمعرفة ما إذا كان سوء التفاىم بين المدرب والالعب يؤدي القمق أثناء : الغرض
. المنافسة؟

.  جدول يبين إذا كان سوء التفاىم بين المدرب والالعب يؤدي القمق أثناء المنافسة: 04الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 75 51نعم 

5 3.84 0.05 1 

 

 25 5ال 

 100 20المجموع 

 

 
دائرة نسبية تمثل إذا كان سوء التفاىم بين المدرب والالعب يؤدي القمق أثناء : 04نموذج رقم 

. المنافسة
: تحميل النتائج

يرون بان سوء التفاىم يؤدي % 75 نالحظ أن معظم أفراد العينة أي نسبة 04 من خالل الجدول 
يرون بان سوء التفاىم ال يسبب القمق أثناء المنافسة  %25إلى القمق أثناء المنافسة،أما نسبة 

: االستنتاج

 بان سوء التفاىم بين المدرب والالعب يؤدي إلى القمق أثناء 04  نستنتج من خالل الجدول رقم 
 .المنافسة

%75

%25
نعم

ال
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؟  ىل طريقة االتصال داخل الفريق تتسم باالحترام المتبادل : السؤال الخامس

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كانت طريقة االتصال تتسم باالحترام المتبادل ؟ : الغرض
 .ما إذا كانت طريقة االتصال تتسم باالحترام المتبادل جدول يبين: 05الجدول رقم 

 
. دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت طريقة االتصال تتسم باالحترام المتبادل: 05النموذج رقم 
:  تحميل النتائج

 يؤكدون بان طريقة االتصال ال تتسم باالحترام 45% أن نسبة 05 نالحظ من خالل الجدول رقم 
.    من افراد العينة يقرون عمى ان طريقة االتصال تتسم باالحترام المتبادل55%المتبادل و نالحظ نسبة 

االستنتاج 
 بأن طريقة االتصال داخل الفريق تتسم باالحترام المتبادل داخل 05 نستنتج من خالل الجدول رقم 

  الفريق 
 

%55

%45
نعم

ال

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 55 11نعم  

0.2 3.84 0.05 1 

 

 45 9ال 

 100 20المجموع 
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 : نتيجة المحور األول
 يتضح لنا جميا بان الىتمام المدرب بالتغذية الراجعة 05 04 03 02 01تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

دور في التقميل من القمق اثناء المنافسة  وأىمية ىذه األخيرة في ميدان التدريب وفي التقميل من قمق 
 الىتمام المدرب بالتغذية الراجعة دور في التخفيف من القمق "المنافسة وىذا ما يحقق لنا الفرضية القائمة 

  ".أثناء المنافسة
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. لخبرة المدرب بالتغذية الراجعة دور في الخفيف من مستوى القمق اثناء المنافسة : المحور الثاني
 ما مدى الحرية التي يمنحيا لك المدرب في طريقة المعب ؟ :السؤال األول 

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى حرية الالعب في المعب أثناء المنافسة  ؟ : الغرض

  ؟جدول يبين لنا مدى الحرية التي يمنحيا المدرب لالعب في طريقة المعب: 06الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة الحرية 
االستنتاج 
اإلحصائي 

 70 14جيدة 

 30 6ضعيفة   1 0.05 3.84 3.2

 100 20المجموع 

 
دائرة نسبية تمثل مدى الحرية التي يمنحيا المدرب لالعب في طريقة المعب : 06نموذج رقم 

: تحميل النتائج
 من أفراد العينة يؤكدون عمى أن 14 والتي تمثل 70% أن ما نسبة 06 من خالل الجدول رقم 

 من ألفراد العينة يرون 06 والتي تمثل 30%حريتيم في العب أثناء المنافسة جيدة، في حين أن نسبة 
. بان حريتيم في المعب أثناء المنافسة ضعيفة

 أن أغمبية العينة يؤكدون بأنيم يتمتعون بحرية المعب أثناء 06نستنتج من خالل الجدول رقم : االستنتاج

. المنافسة 

%30

%70
ضعيفة

جيدة 
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 ىل قرارات المدرب تأثر عمى مردود الفريق ؟ :السؤال الثاني

. قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة إذا كان لمقرارات المدرب تأثير عمى مردود الفريقالغرض  
 . جدول يبن إذا كان لمقرارات المدرب تأثير عمى مردود الفريق:07الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
اإلحصائي 

 70 14نعم 
 5.99 0.05 2  

 30 6ال 

      100 20المجموع 

 
.  دائرة نسبية تمثل إذا كان لمقرارات المدرب تأثير عمى مردود الفريق: 07نموذج رقم 

 من أفراد العينة يرون بان قرارات المدرب ليا تأثير %70 نالحظ أن 07من خالل الجدول رقمالتحميل 
.  يرون العكس أي ليس ليا تأثير عمى مردود الفريق%30عمى مردود الفريق أما 

 بان لمقرارات التي يتخذىا المدرب ليا تأثير عمى مردود 7 نستنتج من خالل ىذا الجدول أن رقم االستنتاج
 .الفريق 

 
 

 

%70

%30

نعم

ال
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ىل طريقة معاممة المدرب وطبيعة اتصالو تتناسب مع جميع الالعبين ؟ : السؤال الثالث 
ال   قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كانت طريقة اتصال المدرب و معاممتو لالعبين جيدة أم: الغرض

جدول يبين طريقة معاممة المدرب وطبيعة اتصالو تتناسب مع جميع الالعبين : 8الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك المحسوبة 
ك 

المجدولة 
مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
اإلحصائي 

 70 14نعم 

 30 6ال   1 0.05 3.84 1.8

 100 20المجموع 

 
 دائرة نسبية تمثل طريقة معاممة المدرب وطبيعة اتصالو تتناسب مع جميع الالعبين: 08النموذج رقم 

: تحميل النتائج
ان   من أفراد العينة يؤكدون عمى 14 ما يمثل%70 أن نسبة 08 نالحظ من خالل الجدول رقم 

من أفراد العينة 6والتي تمثل % 30لممدرب طريقة معاممة وطبيعة اتصال جيدة بيم ،في حين أن نسبة 
. يقولون بان طريقة معاممة المدرب و طبيعة اتصالو ال تتناسب معيم

 أن طريقة معاممة المدرب وطبيعة اتصالو تتناسب مع 08نستنتج من خالل الجدول رقم : االستنتاج

 .معظم الالعبين 
 

 

%70

%30
نعم

ال
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    ىل تقوم بحضور جميع الحصص التدريبية في األسبوع؟ : السؤال الرابع

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان الالعب يقوم بحضور جميع الحصص التدريبية في : الغرض
. األسبوع 

 . جدول يبين ما إذا كان الالعب يقوم بحضور جميع الحصص التدريبية في األسبوع: 9الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 70 14نعم 

9.8 3.84 0.05 1 

 

 30 6ال 

 100 20المجموع 

 
 
 
 
 

دائرة نسبية تمثل ما إذا كان الالعب يقوم بحضور جميع الحصص التدريبية في : 9النموذج رقم 
. األسبوع

:  تحميل النتائج
 أي أغمبية أفراد العينة يؤكدون عمى أن جميع %70 أن نسبة 12نالحظ من خالل الجدول رقم 

 فإنيم ال يزاولون عمى حضور %30الالعبين يقومون بحضور جميع الحصص التدريبية في األسبوع 
. جميع الحصص التدريبية في األسبوع 

 أن اغمب يقومون عمى حضور جميع الحصص التدريبية 12نستنتج من خالل الجدول رقم : االستنتاج

. في األسبوع

%30

%70
ال

نعم
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   ؟ السؤال الخامس ما ىو السبب المؤدي إلى ىذه الغيابات في التدريب

 .السبب المؤدي إلى ىذه الغيابات في التدريب    قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة: الغرض
 .   جدول يبين السبب المؤدي إلى ىذه الغيابات في التدريب: 10الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة الحرية 
االستنتاج 
اإلحصائي 

 65 13نوع التدريب 

10 3.84 0.05 1  
طريقة 

االتصال 
7 35 

 100 20المجموع 

 

    دائرة نسبية تمثل ىو السبب المؤدي إلى ىذه الغيابات في التدريب: 10النموذج رقم 
 من أفراد العينة يرون بان 13ما يمثل % 65 أن نسبة 13 نالحظ من خالل الجدول رقم :تحميل النتائج

فيرون بان سبب ىذه الغيابات يعود الى طريقت %35سبب ىذه الغيابات ىو نوع التدريب أما نسبة 
 .االتصال

 
: االستنتاج

. بان األسباب المؤدية إلى ىذه الغيابات يعود إلى نوع التدريب 13نستنتج من خالل الجدول رقم 
 
 
 

نوع التدريب 

طريقة االتصال

35%

65%
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 نتيجة المحور الثاني 
يتضح لنا جميا بان لخبرة المدرب بالتغذية الراجعة ليو 10 09 08ٍ 07 06تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

دور في التقميل من القمق أثناء المنافسة وأىمية ىذه األخيرة في ميدان التدريب وفي الحد من مستوى القمق  
لخبرة المدرب بالتغذية الراجعة دور في التخفيف من القمق أثناء " وىذا ما يحقق لنا الفرضية القائمة 

 ". المنافسة
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: معمومات خاصة بشخصية المدرب و دورىا في التقميل من القمق أثناء المنافسة: المحور الثالث
؟   ىل تحفيز المدرب يجعمك أكثر رغبة في الفوز:السؤال األول

.   قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ماذا كان تحفيز المدرب يجعل الالعب أكثر رغبة في الفوز:الغرض

 .جدول يمثل ماذا كان تحفيز المدرب يجعل الالعب أكثر رغبة في الفوز : 11الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
اإلحصائي 

 45 9نعم 

1.8 3.84 0.05 1  
 35 7أحيانا 

 20 4ال 

 100 20المجموع 

 
 . دائرة تبين ماذا كان تحفيز المدرب يجعل الالعب أكثر رغبة في الفوز11نموذج رقم 

: التحميل
 أجابوا بان تحفيز المدرب يولد لدييم % .45نالحظ أن نسبة ّ   (11) من خالل نتائج الجدول رقم 

أجابوا بان تحفيز المدرب يولد لدييم الرغبة في الفوز ولكن ليس دائما بل % 35الرغبة في الفوز، ونسبة 
. أجابوا بان تحفيز المدرب ال يولد ليم أي رغبة في الفوز% 20ونسبة .في بعض األحيان 

: االستنتاج
 . ما نستنتجو من خالل ىذه النتائج أن تحفيز المدرب يولد الرغبة في الفوز لدى الالعبين 

 

45%

35%

نعم

احيانا

ال

20%
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أثناء التدريب كيف تكون العالقة بينك وبين المدرب ؟ : السؤال الثاني

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ماذا ماذا نوع العالقة الموجودة بين المدرب والالعب أثناء : الغرض
التدريب ؟  
.  جدول يبين كيف تكون العالقة بين المدرب والالعب أثناء التدريب :12الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة الحرية 
االستنتاج 
اإلحصائي 

 60 16جيدة  

 40 4سيئة   1 0.05 3.84 0.8

 100 20المجموع 

 
 كيف تكون العالقة بين المدرب والالعب أثناء التدريبدائرة تبين :  12نموذج رقم 

: تحميل النتائج
نالحظ أن أغمبية أفراد العينة  يؤكدون عمى أن لدييم عالقة جيدة  (12) من خالل الجدول رقم 

 .مع المدرب أثناء التدريب
 :االستنتاج

 من خالل ىذه النتائج نستنتج أن أغمبية أفراد العينة  يؤكدون عمى أن لدييم عالقة جيدة مع 
. المدرب أثناء التدريب

 
 
 

40%
60%

سيئة

نعم
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ىل تتمقون نصائح حول الحياة االجتماعية من طرف المدرب ؟ : السؤال الثالث

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ماذا كانت المدرب يقوم بتوعية الالعبين داخل الفريق وخارجو : الغرض
. جدول يبين ماذا كان المدرب يقدم نصائح اجتماعية لالعبين : 13جدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة الحرية 
االستنتاج 
اإلحصائي 

 30 6أحيانا 

3.2 3.84 0.05 1  
 50 10نعم 

 20 4ال 

 100 20المجموع 

 
 .دائرة نسبية تمثل ماذا كان المدرب يقدم نصائح اجتماعية لالعبين: 13نموذج رقم 

: تحميل النتائج
أجابوا بان المدرب يقدم نصائح اجتماعية في 30%  أن نسبة 13 نالحظ من خالل الجدول رقم 

 %20أجابوا بأن المدرب يقدم نصائح اجتماعية ،أما نسبة %50بعض األحيان ، في حين أن نسبة 
. أجابوا بان المدرب ال يقدم نصائح اجتماعية

:  االستنتاج
 . بان المدرب يقوم بتقديم نصائح اجتماعية داخل الفريق 13 نستنتج من خالل الجدول رقم 

 

30%
50%

20%

نعم

أحينا
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ىل تتغير طريقة اتصال المدرب بتغير نوع المباراة ؟ : السؤال الرابع

قمنا بطرح التساؤل لمعرفة إذا ما كانت طريقة اتصال المدرب تتغير بتغير نوع المباراة؟ : الغرض
. جدول يبين ما كانت طريقة اتصال المدرب تتغير بتغير نوع المباراة: 14الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
اإلحصائي 

 25 5ال 

 75 15نعم   1 0.05 3.84 5

 100 20المجموع 

 
. دائرة نسبية تمثل ما كانت طريقة اتصال المدرب تتغير بتغير نوع المباراة: 14نموذج رقم 

: تحميل النتائج
يرون بأنيا ال تتغير بتغير نوع المباراة أما نسبة %25 نالحظ أن نسبة 14 من خالل الجدول 

 يرون بأنيا تتغير بتغير نوع المباراة،  %75
: االستنتاج

 بان طريقة اتصال المدرب بالالعب تتغير بتغير نوع المباراة وعمى 14  نستنتج من خالل الجدول رقم 
. حسب أىمية المباراة

 
 

%75

%25
ال

نعم
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؟ من يقوم بتقديم النصائح عمى خط التماس أثناء المباراة : السؤال الخامس
.  قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة من يقوم بتسيير المباراة عمى خط التماس: الغرض

 .جدول يبين من يقوم بتقديم النصائح عمى خط التماس أثناء المباراة: 15الجدول رقم 

االقتراحات 
عدد 

التكرارات 
النسبة 
المئوية 

ك 
المحسوبة 

ك 
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة الحرية 
االستنتاج 
اإلحصائي 

 55 11المدرب 

0.2 3.84 0.05 1  
مساعد 

المدرب 
9 45 

 100 20المجموع 

 
دائرة نسبية تمثل من يقوم بتقديم النصائح عمى خط التماس أثناء المباراة : 15النموذج رقم 
: تحميل النتائج

 يؤكدون بان مساعد المدرب ىو من يقوم بتقديم 45% أن نسبة 15 نالحظ من خالل الجدول رقم 
 من أفراد العينة يقرون بأن المدرب ىو من يقوم بتقديم 55%النصائح عمى خط التماس أما نسبة 

.   النصائح عمى خط التماس
االستنتاج 

 بأن لممدرب ىو من يقوم  بتقديم النصائح عمى خط التماس 15 نستنتج من خالل الجدول رقم 
 .أثناء المباراة  

%55

%45
المدرب

مساعد المدرب
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: نتيجة المحور الثالث
 يتضح لنا جميا بان لشخصية المدرب دور كبير وىام 15 14 13 12 11تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

لشخصية المدرب دور في " في التقميل من مستوى القمق أثناء المنافسة وىذا ما يحقق لنا الفرضية القائمة 
". التقميل من القمق أثناء المنافسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

54 

: االستنتاج العام
 من خالل ما قدمناه في الجزء التطبيقي من طرح أسئمة االستبيان وكذا سرد تحميميا التي كانت في مجمل 

نتائجيا تؤكد اإلىمال المعطى لمتغذية الراجعة عمى مستوى الفرق، وكان ىذا نابع من أجوبة المدربين عمى األسئمة، 
ن وجدت فيي ال ترقى إلى  فعمى ضوء ما جاء في األجوبة، اتضح لنا أنو ال يوجد اىتمام بالتغذية الراجعة وا 

الجانب الوقائي أو العالجي البسيط والغياب الممحوظ لمتغذية الراجعة أدى إلى غياب المعمومات المتعمقة بالالعب 
. والتي تفيد المدرب في أي مشكل يمكن وقوعو

 ومن خالل النتائج المحصل عمييا سابقا في المحاور والتي أكدت عمى األىمية التي تمعبيا التغذية الراجعة 
في المجال الرياضي ودورىا في التقميل من القمق اثناء المنافسة،  

 كل ىذا أوصمنا إلى القول بأن الفرضيات التي توقعنا وجودىما ىي محققة نظرا لتطابقيا مع الواقع المعاش، 
. وكذا النتائج المحصل عمييا والتي تبين ذلك جميا
لمتغذية الراجعة دور في القميل من القمق اثناء المنافسة لدى : "وبذلك نصل إلى تحقيق فرضيتنا الرئيسية القائمة

". العبي كرة القدم
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: الخاتــــمة
ان دراسة العالقة الموجودة بين التغذية الراجعة ودرىا في التقميل من القمق اثناء المنافسة بصفة عامة يعد موضوع 
معقد الى حد ما ،ونظرا الىمية الموضوع حاولنا من خالل ىذه الدراسة ان نوضح الدور الفعال الذي تمعبو التغذية 

الراجعة في التقميل من القمق اثناء المنافسة ،باعتبار ان الالعب ىو المحو االساسي في ىذه العالقة فيو يتاثر بعدة 
عوامل خارجية وداخمية ،فالمحيط الخارجي يحمل عدة مؤثرات، والتي من بينيا المدرب الذي يسير الحصة التدريبية 

و المباراة ويممي لالعب ماىو مناسب لسيرورة الحصة او المباراة، عن طريق التاطير واالعداد ليا فيرسم بذلك 
برنامج وخطة واضحة وىادفة يمكن تطبيقيا عمى الالعبين ويتم االستجابة ليا ،ويالحظ ذلك من خالل المردود 
الذي يقدمو الالعب جراء توجييات المدرب ليم ،كما يتاثر الالعب بعوامل داخمية منيا الحالة النفسية ، والتي 

تظير من خالل المشاعر واالحاسيس التي يبدييا بفعل قرارات المدرب التي قد تعود عميو بالنفع اذا حسن المدرب 
. التعامل معيا والعكس صحيح

من خالل البحث النظري ، والدراسة الميدانية الني قمنا بيا باستعمال االستبيان وجدنا ولألسف الشديد ان معظم 
المدربين ليست ليم الدراية الكافية بالتغذية الراجعة في رياضة كرة القدم ، وىذا راجع إلى غياب المختصين أو ربما 
إلى نقص مراكز التكوين ليذه الفرق وىذا ما يعود بالسمب عمى الرياضيين من الجانب الصحي وذلك بتعرضيم إلى 

اصتدمات داخل الفريق بين المدرب والالعب او بين العب والعب او اي شخص اخر ، خاصة وان رياضة كرة 
القدم تتميز بالتنافس الشديد ، أما من الجانب الرياضي فيتمثل في تدىور مستواىم الرياضي نظرا بالتغذية الراجعة 

. وعدم وجود متابعة من المتخصصين 
كما اثر ذلك عمى عدم توفر ىذه الفرق عمى مدرب لو تكوين جيد في مجال التدريب الرياضي أو حتى عمى 

شخص اخر مختص في ىذا المجال يقوم بالدورية عمى الالعبين ومراقبتيم أثناء وبعد التدريبات ، أو حتى أثناء 
. إجراء المباريات ، وىذه المشكمة تعاني منيا رياضة كرة القدم 

ومن ناحية أخرى فان نقص التوعية وغياب التوجيو من طرف المدربين لالعبين يؤدي إلى عدم وجود متابعة  دورية 
، كما انو يجب عمى المدربين  لالعبين تقديم نصائح و إرشادات وتوجييات تقييم من الوقع في ىذه المشاكل أثناء 

. ممارستيم الرياضية 
إضافة لذلك إىماليم لصحة الالعبين واىتماميم بتحقيق النتائج في المباريات أدى إلى اىمال الجانب النفسي عمى 

حساب األداء الجيد ، لذا فمن الواجب عمى المدربين االىتمام بالالعبين ومتابعتيم صحيا طوال المشوار الرياضي ، 
. حتى تمارس ىذه الرياضة في أحسن الظروف 

وفي األخير نتمنى أن يجد الالعبون االىتمام والعناية الكافية من طرف الجيات المختصة وخاصة المدربين 
والتخفيف من كثرة المشاكل التي يتخبطون فييا ، كما نتمنى أن تجد اقتراحاتنا األذان الصاغية والنية الحسنة 

 .لتجسيدىا عمى ارض الواقع لخدمة الرياضة والرياضيين ، ونرجو من اهلل سبحانو أننا قد وفقنا في ذلك
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: التوصيات واالقتراحات
 بعد عرض ما تقدم في بحثنا من جانب نظري وجانب تطبيقي وىذا األخير الذي استيل عمى أسئمة 

االستبيان، والتي أوضحت نتائجيا لإلىمال الكبير والممحوظ من جانب المسؤولين عمى مستوى األندية الرياضية، 
وباألخص مكان الدراسة وىي األندية المدروسة، حيث أوضحت النقص الكبير في التوعية باىمية التغذية الراجعة 

. وما تمعبو من دور ىام وكبير خالل مزاولتيم لمنشاط الرياضي داخل الفريق
 ومنو نستخمص أن واقع التغذية الراجعة داخل األندية في تدىور إلى حد كبير، فعمى ضوء ما قمناه، وعمى 

أساس النتائج المتحصل عمييا نتقدم بيذه االقتراحات التي نأمل أن تصل إلى الميتمين عمى صحة الالعبين داخل 
. الفرق

. وضع مرسوم يقضي بإجبارية اخظاع المدربين اي تكوين جيد يرقى الى المستويات العميا  - 1 
تأليف طاقم متكون من ذوي االختصاص في التغذية الراجعة بكل فريق، لمتدخل في أي نوع من المشاكل سواء - 2

. أثناء التدريب أو المباراة
. التكوين الجيد لممدربين- 3
. محاولة معرفة مستوى االداء من القمق والتوتر لدى الالعب وذلك قد يكون من جراء انتظار نتائج ادائو لمحركة- 4
. ان ييتم المدرب بتقديم النصائح لالعبين وىم مجتمعون ال يؤثر عمى العالقة بينيم بل العكس-5
. تنظيم تربصات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد التغذية الراجعة - 6
". االعبين"توفير العتاد الرياضي الالزم والمناسب لممارسة رياضة سميمة لمممارسين - 7
". كرة القدم" توفير الوسائل الرياضية الالزمة لمممارسة الفعمية لنشاط رياضي - 8
بعادىا عن التيميش بتوفير مأطرين ذوي مستوى عممي كافي لتسيير الفرق - 9 االىتمام أكثر بيذه الفئات وا 

. الرياضية ولتدريب ىذه الفرق
.  تنظيم ندوات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد التغذية الراجعة والتي تخص فئة الالعبين والمدربين خاصة- 10
ذا أمكن فتح مراكز والئية مختصة في مجال - 11 فتح مراكز جيوية لمتكوين تستفيد منيا جميع الفرق واألصناف وا 

. التدريب الرياضي 
إعطاء ميزانية أكبر ليذه الفرق وتخصيص جزء منيا لتدعيم تكوين المدربين  من أجل إعطائو أىميتو التي - 12

. يستحقيا
. حث المدربين عمى ضرورة التغذية الراجعة لالعب قبل واثناء وبعد المنافسة-13
. الرقي بالرياضة والفرد الرياضي والمدرب الى اعمى المستويات-14
. معرفة الدور اليام والكبير الذي تمعبو التغذية الراجعة في المجال الرياضي -15
. محاولة معرفة األسباب المؤدية الى عدم دراية المدرب بالتغذية الراجعة -16
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 جامعة العقيد أكلي محند آولحاج البويرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 

 

 

 :في اطار انجاز بحثنا العلمي بعنوان  والالعبين  استمارة استبيان موجهة للمدربين

 

 

 

 

 

مدربينا والعبينا الكرام نوجه لكم االستمارة و نطلب منكم اإلجابة على هذه األسئلة 

إن مساهمتكم هذه .بكل موضوعية من اجل التوصل إلى نتائج دقيقة تفيد دراستنا 

 .ستحظى بطابع األمانة و السرية التامة

 

 

 

 

                                          شكرا على مساهمتكم ومساعدتكم

 

 

 .في الخانة المناسبة(x)توضع عالمة:مالحظة

دور التغذية  الراجعة في التخفيف من مستوى القلق 

-صنف أكابر-أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم   
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 : األولالمحور 

الىتمام المدرب بالتغذية الراجعة لو دور في التخفيف من مستوى القمق أثناء  :"األولىالفرضية 
  "النافسة

؟كيف ىي العالقة بينك وبين المدرب : 01  

جيدة                             متوسطة                               ضعيفة              

                   ؟كيف تعتبرون العالقة القائمة بينك وبين المدرب داخل الفريق: السؤال الثاني

  ضعيفة                                 متوسطة                             جيدة

؟ىل تقرب المدرب من الالعب يؤدي إلى التقميل من القمق أثناء المنافسة: السؤال الثالث  

 قليال                                        أحيانا                         دائما

  ؟المدرب يؤدي إلى القمق ترى أن سوء التفاىم بينكىل : السؤال الرابع

نعم                                                      ال  

؟ ىل طريقة االتصال داخل الفريق تتسم باالحترام المتبادل : السؤال الخامس

 ال                                                نعم
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"  لخبرة المدرب بالتغذية الراجعة دور في التخفيف من القمق أثناء المنافسة: "الفرضية الثانية

؟ ما مدى الحرية التي يمنحها لك المدرب في طريقة اللعة  :السؤال األول 

 ضعيفة                                             جيدة 

؟ ىل قرارات المدرب تأثر عمى مردود الفريق: السؤال الثاني 

 ال                                                   نعم

 ؟ ىل طريقة معاممة المدرب وطبيعة اتصالو تتناسب مع جميع الالعبين:السؤال الثالث

 ال                                                      نعم

؟    ىل تقوم بحضور جميع الحصص التدريبية في األسبوع: السؤال الرابع

 ال                                                          نعم

؟ما ىو السبب المؤدي إلى ىذه الغيابات في التدريب السؤال الخامس    

  نوع التدريب                                 طريقة االتصال
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 "لشخصية المدرب دور في التقميل من القمق أثناء المنافسة :" الفرضية الثالثة

     ؟ ىل تحفيز المدرب يجعمك أكثر رغبة في الفوز:السؤال األول

 ال                      أحيانا                       نعم

  ؟أثناء التدريب كيف تكون العالقة بينك وبين المدرب: السؤال الثاني

 سيئة                                                جيدة

؟ ىل تتمقون نصائح حول الحياة االجتماعية من طرف المدرب : السؤال الثالث

  ال                   نعم                         أحيانا

 ؟ىل تتغير طريقة اتصال المدرب بتغير نوع المباراة : السؤال الرابع

  نعم                                        ال

 بتقديم النصائح عمى خط التماس أثناء المباراة من يقوم : السؤال الخامس

 مساعد المدرب                                               المدرب
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1. Titre de l'étude: «Le rôle de la rétroaction dans la réduction de l'anxiété pendant la concurrence entre les 

nobles de la classe des footballeurs." 

2. Objectifs de l'étude: 

  mettre en évidence le rôle positif de la rétroaction comme un moyen d'alléger le processus 

d'inquiétude. 

  connaître les principales raisons qui ont conduit à ce problème et la façon de les aborder. 

 connaissance du rôle de l'entraîneur dans le lien entre les aspects physiques et psychologiques du 

joueur de football. 

3. Le problème de l'étude: 

- La rétroaction du rôle de la nutrition dans la lutte contre le niveau d'anxiété au cours d'une compétition 

entre les joueurs de football? 

4. hypothèses: 

4.1 hypothèse générale: 

- Pour la rétroaction rôle dans la réduction du niveau d'anxiété au cours d'une compétition entre les joueurs 

de football. 

        4.2 hypothèses partielles: 

  à l'attention du formateur rétroaction nutrition joue un rôle dans la réduction de l'anxiété au cours de 

la concurrence entre les joueurs de football. 

 l'expérience de la rétroaction des entraîneurs jouent un rôle dans la réduction de l'anxiété au cours de 

la concurrence entre les joueurs de football. 

 un entraîneur personnel a un rôle dans la réduction de l'anxiété au cours de la concurrence entre les 

joueurs de football. 

5. Les procédures de l'étude sur le terrain: 

- L'échantillon utilisé: l'échantillon utilisé dans cette étude est un échantillon aléatoire. 

- Domaine temporel et spatial: le côté théorique: la fin de Janvier jusqu'à la mi-Septembre ici 2016. 

 Le côté pratique: du 20 Avril 2016 et jusqu'en 6 mai 2016. 

       L'étude a été menée sur 20 joueurs sur les deux équipes de l'état de Bouira (gentry de classe). 

- La méthode utilisée: il est une approche descriptive. 

- Instruments utilisés: questionnaire. 

     6 - Résultats atteints à: 

  majorité des entraîneurs sont intéressés par un peu la rétroaction aux joueurs. 

  majorité des joueurs qui reçoivent des conseils de son parti de l'entraîneur. 

 La plupart des joueurs augmentent leur enthousiasme et leur performance sur le terrain, en présence 

de l'entraîneur. 

  La plupart des joueurs croient que la décision d'autrui désintéressé source d'anxiété. 

7. Suggestions: 

  accent sur la préparation psychologique des joueurs. 

  la nécessité de se préparer à un retour privé à chaque information de joueur. 

  la direction de l'entraîneur et de conseil pour les joueurs au cours des sessions de formation pour 

servir les matches officiels. 

  la nécessité d'une bonne gouvernance lors de compétitions sportives en donnant la responsabilité à 

ceux qui ont la compétence et de l'expérience dans la gestion des structures et de l'organisation des 

compétitions et des championnats. 

  sensibilisation du sport et de fournir des conseils et des directives concernant les évaluations par les 

médias compétentes. 
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