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 شكر و عرفان

 

 "هللا يشكر لم الناس يشكر لم من " :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 كل لنا تيسر مشيئته فبفضل ، الدراسة هذه إلنجاز توفيقه على ونشكره ، نعمه جزيل هللا نحمد
 هذا إنجاز إلى توفيقه وحسن بعونه فوصلنا ، منير شعاع دربنا واستضاء ، صعب ماهو
 .إليه طمحنا ما بعض تحقيق في وفقنا أن في الشكر له و الحمد له ، وإتمامه المتواضع العمل
 ثناؤك وجل ، جاهك عز ، شرائه مع والسعي ، ضالته مع والجهد ، قلته مع العمل إقبل اللهم
 . أنت إال إله وال

 
 * مجعور سفيان* المشرف األستاذ إلى واإلحترام التقدير وفائق الشكر بجزيل نتقدم           

 نصائح من لنا قدمه ما على إعتراف تحية منا يستحق الذي *علوان رفيق* األستاذ وإلى
 .مشاغله وكثرة وقته ضيق رغم قيمة وإرشادات

 
 *فرنان مجيد و يونسي محمد*كل من االستاذين إلى واالمتنان الشكر بخالص نتقدم كما
 إلى وصلنا وبفضلهم أيديهم على تدرجنا اللذين الكرام ألساتذتنا وتقدير إجالل بتحية نتقدم

 . عليه نحن ما

 

 التي والتسهيالت المساعدات على الفرق رؤساء و مسيرين من الفرق طاقم نشكر
 .لهم زيارتنا خالل لنا قدموها

 
 .البحث هذا إنجاز في بعيد أو قريب من ساهم من كل نشكر
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 االهداء

 

الى من جرع الكاس فارغا ليسقيني قطرة حب الى كل من كلت انامله ليقدم لنا لحظة سعادة 

 الى من حصد االشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم الى القلب الكبير

 والدي العزيز 

القلب الناصع بالبياض الى من ارضعتني الحب و الحنان الى رمز الحب و بسلم الشفاء الى 

 والدتي الحبيبة

 الى كل من رفقائي حمزة عبد النور اسامة بالل عبد الرحمان حمادا و دون ان ننسى امينة

 

و نخص بجزيل الشكر كل االساتذة الكرام في قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 

 الرياضية

 

 هؤالء كل إلى الكرام أساتذتي إلى البحث هذا إتمام على وساندوني ساعدوني من كل إلى
 والعرفان الشكر عبارات جميل إليهم وأزف المتواضع جهدي ثمرة أهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

    :قائمة الجداول

رقم 

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 39 .لالعبين العام األداء على المباريات وحجم كثافة تأثير مدى يوضح 1

 39 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تأثير مدى يوضح 2

 40 .القدم كرة العبي واداء الفريق نتائج على وكثافتها المباريات حجم تأثير مدى يوضح 3

 41 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدني األداء ناحية من فريقهم المدربين تقييم يوضح 4

 41 يوضح الحاالت التي يراها المدربين ناتجة عن كثافة المباريات  5

6 
 42 .المنافسة خالل القدم كرة العب أداء على البدني التحضير أهمية يمثل

 .المنافسة قبل عمله برنامج في البدني للجانب المدرب يوليه الذي االهتمام يوضح 7
 

42 

 المنافسة مرحلة خالل البدني التحضير يلعبه الذي الحقيقي الدور يوضح 8
 

43 

 المنافسة أثناء الالعب مردود على البدنية الحالة تأثير يوضح 9

 
44 

 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدني التحضير قيمة إظهار يوضح 10
 

44 

 سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند الالعبين يوضح 11

 
45 

 في تفادي اإلصابات اثناء المنافسةيساعد  التحضير البدني الجيدرئي  ان كان  يوضح 12

 
46 

  لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصاباترئي المدربين ان كان  يوضح 13

 
46 

 سبب الرئيسي لالصاباترئي المدربين في ال يوضح 14

 
47 

 على األداء المهاري لالعبين تاثر كثرة اإلصاباتان كانت  يوضح 15
 

47 

 

 



 د
 

 قائمة االشكال :

رقم 

 الشكل
 الصفحة عنوان الجدول

 39 .لالعبين العام األداء على المباريات وحجم كثافة تأثير مدى يوضح 1

 39 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تأثير مدى يوضح 2

 40 .القدم كرة العبي واداء الفريق نتائج على وكثافتها المباريات حجم تأثير مدى يوضح 3

 41 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدني األداء ناحية من فريقهم المدربين تقييم يوضح 4

 41 يوضح الحاالت التي يراها المدربين ناتجة عن كثافة المباريات  5

6 
 42 .المنافسة خالل القدم كرة العب أداء على البدني التحضير أهمية يمثل

 42 .المنافسة قبل عمله برنامج في البدني للجانب المدرب يوليه الذي االهتمام يوضح 7

 43 المنافسة مرحلة خالل البدني التحضير يلعبه الذي الحقيقي الدور يوضح 8

 44 المنافسة أثناء الالعب مردود على البدنية الحالة تأثير يوضح 9

 44 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدني التحضير قيمة إظهار يوضح 10

 45 سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند الالعبين يوضح 11

 46 في تفادي اإلصابات اثناء المنافسةيساعد  التحضير البدني الجيدرئي  ان كان  يوضح 12

 46  كبير في كثرة اإلصاباتلكثافة المنافسة دور رئي المدربين ان كان  يوضح 13

 47 سبب الرئيسي لالصاباترئي المدربين في ال يوضح 14

 47 على األداء المهاري لالعبين تاثر كثرة اإلصاباتان كانت  يوضح 15

 

 

 

 

 

 



 ه
 

  المقدمة :

 التي اإلطارات و تستقطبها التي الجماهير عدد خالل من عالمي صيت ذات لعبة أصبحت القدم كرة أن فيه شك ال مما
 يعتمد أن يمكن التي العناصر أهم أحد القدم كرة العب أصبح إذ ، فشيئًا شيئًا اتهصور تحسين قصد المجا هذا في تتكون
 رعاية تحت يكون أن عليه وجب النتائج هذه كل تحقيق إلى األخير هذا يصل ولكي ، فيها المرغوب النتائج لتحقيق عليه

 البدني فالمستوى ، لمستواه تحسين و جيد تخطيط من . اللعبة هذه متطلبات كل إعطائه على تعمل إطارات و أشخاص
 هذا . ذلك جراء من يحققها التي النتائج في جليًا ذلك يظهر و بمستواه يرتقي جعله في فعال بشكل يساهم القدم كرة لالعب
 تحسين في تساهم قد التي الجوانب كل اإلعتبار بعين تأخذ تدريبية برامج فيه يتبع أن وجب تطوًرا أكثر يصبح لكي و األخير
 . مستواه
 يهتمون وأشخاص الرياضية المنشآت لتسيير خاصة وهيئات القدم لكرة مدارس إنشاء إلى المتطورة الدول عمدت فقد وعليه
 لتحقيق والتنافس األداء من عال مستوى إلى الوصول قصد والمادية المعنوية النواحي جميع من مبه والتكفل الالعبين بجلب
 أجل من البدني، التطور ومنها متعددة نواحي يشمل الذي التطور مع واإلنشاء التنظيم في التطور هذا ويتزامن جيدة، نتائج

 الجميل الفني والعطاء المتقن المهاري األداء درجات أعلى الرياضي بلوغ إلى يهدف الذي القدم لكرة شكل أسمى تحقيق
 البدني للتحضير أن حيث علميا، والمنتهجة التدريبية البرامج خالل من القدم كرة في المختصون إليه مايسعى وهذا جهد بأقل

 التحضير مستوى إلى باإلضافة القدم كرة العبي عند البدنية الصفات تطوير أهمية له الذي البدني الجانب على تأثير الجيد
 التمرينات مختلف وتنظيم تقنين في المدرب يلعبه الذي الدور ملنه أن دون البدنية الصفات وتطوير والتكتيكي التقني

 لتفادي المناسبين والجهد المدة وكذا لالعبين والبدنية الحركية القدرات مع يتالءم الذي المناسب الشكل وإعطائها التدريبية
 يعد الذي"المعروفة والبدنية الحركية القدرات لهذه الموافقة والشدة الحمل مدة إختيار مع يتماشى بما واإلجهاد التعب مظاهر

 الجسم أعضاء كفاءة ورفع البدنية، اللياقة لعناصر الكلي التطور نحو والخاص العام التحضير في األساسية العناصر احد
 ."والخاصة العامة البنائية التمرينات خالل من أدائها وتكامل الوظيفية وأجهزته
 وتشكيل التنظيم تطور ومع المباريات، خالل عضلي جهد من الالعبون ومايبذله الحديثة القدم كرة لمتطلبات وبالنظر
 عن ينجر مما(المنافسة كثافة) المباريات من كبير عدد وإجراء اللعب الالعبين على يتوجب أصبح مما البطوالت مختلف

 مدى" يتناول الذي بحثنا لموضوع اختيارنا كان الصدد هذا وفي .والنفسية البدنية الحالة من الالعبين على تؤثر حاالت ذلك
 القدم لكرة المحترفة الثانية الرابطة فرق مستوى على القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على الرياضية المنافسة كثافة تأثير

 في نحن الذي الموضوع صلب في يصب الذي بحثنا إشكالية طرح خالل من بالموضوع بالتعريف قمنا حيث.الجزائرية
 القدم؟ كرة العبي أداء مستوى على السلبي التأثير في دور(المنافسات) المباريات لكثافة هل :دراسته صدد
 الجانب يخص فيما هذا السابقة الدراسات على ركزنا كما الدراسة وهدف وأهمية البحث مصطلحات وتحديد فرضياته وكذا

  .التمهيدي
 حيث تطورها وتاريخ اتهنشأ القدم كرة في األول الفصل تمثل فصول ثالث في حددناه الذي الدراسة من النظري الجانب أما

 وطرق للعبة األساسية والمبادئ قوانينها وكذا والجزائر العالم في تطورها مراحل وكذا القدم بكرة التعريف إلى فيه تطرقنا
 .لعبها

 النفسية خصائصها و وأنواعها وطبيعتها مفهومها إلى فيه تطرقنا الرياضية المنافسة إلى خصصناه فقد الثاني والفصل
 .السلبية ومظاهرها

 لهذه التدريبية والطرق البدنية الصفات ومختلف القدم كرة لالعب البدني التحضير إلى خصصناه فقد الثالث الفصل أما
 المستخدمة الطرق وبينا البحث إجراءات فيه وضحنا األول الفصل فصلين في وتناولناه التطبيقي الجانب أما . الصفات

 تحليل إلى خصصناه الثاني الفصل أما الدراسة، وحدود اإلحصائي التحليل طريقة وكذا ومجاالته البحث ومجتمع البحث في
 .نتائجها وتلخيص الميدانية الدراسة من عليها المتحصل والالعبين للمدربين اإلستبيان نتائج ومناقشة

 .والمالحق والتوصيات اإلقتراحات بعض إلى باإلضافة
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 إشكالية البحث :

 المدربين تصريحات عن يتردد وما ، الهزيمة أو الفوز أسباب عن الحديث يكثر منافسة كل عقب

      الملعب أرضية أو الصعب التنقل على يتحدث فالبعض ، لالعب البدني الجانب إهمال نجد والمسيرين

 .المنافسة كثرة عن يتحدث واآلخر ، ( ذلك على معتادين غير الالعبين )

 الوسيلة يعتبر": عالوي حسن محمد الدكتور عنه يقول الذي البدني بالجانب االهتمام ارتأينا ولهذا

 ، الجسم وأعضاء ألجهزة والعضوي الوظيفي بالمستوى االرتقاء إلى ويؤدي الفرد على لتأثير األساسية

 اإلرادية والسمات الخططية والقدرات والحركية والمهارية البدنية الصفات وتطوير تنمية بالتالي

 ( والحجم الشدة ) الجرعات ومعرفة ، البدني بالجانب االهتمام المدرب على يجب المنطلق هذا ومن

 لدى البدنية اللياقة وتطوير تكوين على التركيز وعليه ، البدني التحضير مرحلة من يستفيد لكي المناسبة

 والمراقبة مساعدة تتطلب الزيادة هذه ألن ، الالعب لجسم التدريبي العمل وزيادة المتمرنين الالعبين

 الداخلية األجهزة وكفاءة ومهارة كفاءة واختبار الصحية للحالة العام والفحص االختبارات خالل من الطبية

 األلعاب في سواءا الرياضة مجاالت شتى في العالية المستويات تحقيق في السريع التطور إن للجسم

 أنه على يعرف الذي الحديث التدريب علوم وتكنولوجيات متواكبا يسير الفردية األلعاب أو الجماعية

 الداخلية الجسم أجهزة في وظيفي تغيير أو تكيف إحداث إلى تؤدي التي البدنية  التمرينات مجموعة"

 الرياضي اإلنجاز من عالي مستوى لتحقيق

 
 خالل من القدم كرة العب عالية بدنية قوة إمتالك الرياضي من تتطلب أصبحت التي الرياضات فمن

 إلى خاصة بصفة القدم كرة وبالعب عامة بصفة بالالعبين الوصول إلى تهدف التي البدني اإلعداد عملية

 بالتأهيل والتخصص الرياضي المدرب ما تميز وكل واستعداداته قدراته به تسمح ممكن مستوى أعلى

 أو الفريق الالعب إليه توصل ما مدى ،وعلى بها واإللمام تطبيقها وطرق للمعارف إتقانه زاد وكلما العالي

كلما  ورشاقة، مرونة، ، تحمل سرعة، قوة، من األساسية البدنية اللياقة عناصر تطوير من تحقق وما بدنيا

 وتنمية تطوير في كبيرة بدرجة تساهم علمية بصورة واإلعداد التحضير عملية تخطيط على أقدر كان

  .درجة أقصى إلى القدم كرة لالعب الرياضيالمستوى 
 كسب من يتمكن حتى والالعب المدرب بين المعلومات تبادل على تتأسس الرياضي التدريب فعملية

 تحتاج التي المواقف من المنافسة تدريب عملية ألن بمستواه اإلرتقاء في تساهم التي والبدنية الفنية  األسس

 بصورة أو المنافسة أثناء وقدراتهم طاقاتهم تعبئة في تساهم إيجابية بصورة إما الجيد البدني التحضير إلى

 . ذلك عكس إلى تؤدي سلبية

 يسعى لهدا الفوز تحقيق في والفرق األندية فشل أو نجاح على واضح تأثير البدني لعامل أصبح حيث

 التدريبية)المستمرة، الطرق مختلف بإتباع لالعبين البدنية القدرات بمستوى اإلرتقاء دائما المدربون

 .التدريبية والمعسكرات التربصات إجراء خالل ،الفترية( من الدائرية التكرارية،

 المؤكدة الهزيمة وبالتالي الخصم للفريق وتستسلم البدنية الناحية من تنهار األندية بعض ما نشهاد فكثيرا

على  تلعب التي األندية عند خاصة يالحظ ام وهذا تكتيكية تقنية مؤهالت من الفرق هذه ما تملكه بالرغم

 كأس الوطنية، جبهة)البطولة من أكثر

 في المباريات من كبير عدد منها إجراء تتطلب والتي اإلفريقية( الكؤوس العربية، الكؤوس الجمهورية،

 العامة البدنية الخالة يؤثر على مما قصيرة زمنية مدة في مجهودات بذل وبالتالي مختلفة وأماكن ظروف

 .االسترجاع وسائل نقص مع مستواهم وانخفاض لالعبين
 بدنيا الالعبين مستوى على والحفاظ الرفع أجل من المدربون بها يقوم التي المجهودات من الرغم وعلى

 متواصلة البدنية الناحية من األندية هذه معاناة تبقى انه غال االسترجاع حصص عدد من الرفع خالل من

 :التالي التساؤل طرح إلى أخذنا ما إلى وهذا يجرونها التي للمباريات الكبير العدد من جراء وذلك

 البدنية اللياقة مستوى على السلبي التأثير في دور القدم كرة في الرياضية المنافسة لكثافة هل 

 لالعبين؟

 : التالية الفرعية التساؤالت تحته يندرج والذي

 القدم؟ كرة العبي أداء مستوى على السلبي التأثير في دور المنافسة لكثافة هل 

 المنافسة؟ فترة خالل الالعبين أداء تحسين في دور البدني للتحضير هل 
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 الصفات إلعداد المخصصة المدة إلى يعود قد المنافسة مرحلة خالل الالعبين أداء تحسن هل 

 البدنية

 القدم؟ كرة في األساسية

 

 الفرضية العامة :

 صنف اكابر كثافة المنافسة على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم تاثير

 

 الفرضيات الجزئية :

 لكثافة المنافسة الرياضية تأثير سلبي على األداء المهاري لالعبي كرة القدم 

 للتحضير البدني الجيد دور اجابي للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية خالل المنافسات 

  دور في تفادي الالعبين لإلصابات خالل الموسم الرياضيللتحضير البدني الجيد 

 

 أسباب اختيار الموضوع :

تتلخص  التي وهي الذاتية أما موضوعية، واألخرى ذاتية األولى هي الموضوع لهذا اختيارنا أسباب إن -

 .الفريق أداء على الفعال والدور االيجابي األثر له المنافسة خالل لالعبين البدني التحضير بأن

 

كثر  وأنه ، الموضوع هذا تتناول التي العلمية البحوث إلى ماسة بحاجة فإننا الموضوعية واألسباب -

 .للفريق االيجابية النتائج تحقيق في عنه الحديث

 

  البحث : أهمية

 
  : يلي ما في الدراسة هذه أهمية تتجلى إن يمكن

 

 الحديثة القدم كرة جوانب من مهما جانبا يمثل الذي الموضوع طبيعة 

 

 القدم كرة لالعب بالنسبة البدنية اللياقة وقيمة مكانة. 

 

 لذلك المختلفة والبطوالت المنافسات لكثرة وذلك عصرنا في جديدة المباريات كثافة ظاهرة تعتبر 

 .المواضيع هذه مثل دراسة علينا وجب

 

 القدم كرة لالعب الوظيفية األجهزة بمختلف اإلرتقاء في البالغة وأهميته البدني التحضير تأثير. 

 

 ما  بالرغم اإلصابات كثرة إلى باإلضافة المباريات خالل الالعبين أداء مستوى وتدني ضعف

 (-األكابر صنف-الثانية المحترفة )الرابطة هامة طاقات من تملكه

 إلى راجع للموضوع إختيارنا سبب فكان: 

 

 المعمقة غير السطحية الدراسات بعض وجود رغم المجال هذا في الدراسات نقص. 

 

 المحترفة القدم)الرابطة كرة العبي لدى المسجلة بالنتائج الرياضية المنافسات كثافة ظاهرة عالقة 

الثانية(
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 القدم كرة ماتقدمه لكل الشخصي الميل. 

 

 الموضوعات هذه مثل تتناول التي البحوث هذه مثل إلى الحاجة. 

 

 

 

  :البحث أهداف

 
 :يلي ما على التعرف إلى البحث هذا يهدف

 

 المنافسة فترة خالل والنتائج البدني التحضير بين الموجودة العالقة. 

 

 األكابر فئة عند المنافسة فترة أثناء الالعبين أداء مستوى على البدني التحضير تأثير مدى.  

 

 الجانب ألهمية التخصصات جميع في والمسيرين المدربين انتباه لفت إلى البحث هذا يسعى كما 

 . للرياضيين البدني بالنسبة
 

 في االيجابية النتائج تضمن والتي البدني للتحضير المناسبة المدة عن للمدربين فكرة إعطاء 

  .المنافسة مرحلة

 

 الدراسات المرتبطة بالبحث :

 تكملةعن  عبارة هو بحث فكل تعاوني، العلم لكون نظرا العلمي البحث في هامة السابقة الدراسات تعتبر

 .قادمة أخرى لبحوث وتمهيد أخرى لبحوث وتتمنة

 

 هذا بمثل اهتمت دراسات التي  نجد الكثير من  لم وإن حتى والمشابه السابقة للدراسات بالنسبة أما

 :منها الموضوع
 

 :األولى الدراسة

 

 فرضيات وكانت "المنافسة مرحلة خالل القدم كرة عبي ال أداء على البدني التحضير فعالية " بعنوان

 :كاألتي المقترحة البحث

 

 المنافسة مرحلة خالل الالعبين أداء على تأثير البدني التحضير فعالية لزيادة. 

 

 والمهارية البدنية الصفات تنمية في أهمية البدني للتحضير. 

 

 أندية لمختلف القدم كرة بشؤون ومختص مدرب  36من  عينة الباحث استعمل الفرضيات تحقيق وقصد

 مستوياتها لمختلف والية المسيلة الناشطة

علمية  لوضعية والتفسير والتحليل للوصف طريقة باعتباره الوصفي المنهج على الدراسة هذه اعتمدت وقد

 .ما
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 من ظاهرة على ينصب استقصاء كل فهو البحث لموضوع األنسب كونه اإلستبيان الباحث استخدم

 والضعف القوة جوانب وكشف تشخيصها بقصد الحاضر في قائمة هي كما النفسية أو الظواهرالتعليمية

 .عناصرها بين وتحديد العالقات فيها

 

 : مايلي الدراسة أهداف ومن

 

 المنافسة مرحلة خالل الالعبين وأداء البدني التحضير بين الموجودة العالقة. 

 

 المنافسة أثناء الالعبين أداء مستوى على البدني التحضير تأثير مدى. 

 

 لالعبي  بالنسبة البدني الجانب بأهمية التخصصات جميع في والمسيرين المدربين لفت إلى السعي

 كرة القدم.

 

 

 :الثانية الدراسة

 

 مدة التحضير فعالية" بعنوان كانت التي والرياضية البدنية التربية في الليسانس شهادة لنيل المذكرة جاءت

 :كاآلتي المقترحة البحث فرضيات وكانت "المنافسة مرحلة خالل القدم كرة العبي مردودية على البدني

 

 والتكتيكي وهي التقني األداء في تحسن هناك كان كلما البدنية الصفات تحضير مدة تمددت كلما 

 .إرتباطية عالقة

 

 كرة القدم العبي مردودية ازدادت كلما والشدة الحجم في طويلة البدني التحضير مدة كانت كلما 

 .المنافسة مرحلة خالل

 

الثاني  الوطني القسم أندية من بدني ومحضر مدرب 30من  عينة الباحث استعمل الفرضيات تحقيق وقصد

 .عشوائية بطريقة العينة اختيار وكان الشرق مجموعة

 

المتغيرات  بين العالقات تحقيق على يعتمد الذي الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحث أعتمد وقد

 .قياسها ومحاولة

 

 :مايلي الدراسة هذه أهداف بين ومن والمقابلة اإلستبيان استخدم أنه كما

 

 المنافسة خالل الفريق مردودية على البدني التحضير مدة أهمية توضيح. 

 

 البدنية الصفات تحضير ومدة األداء تحسن بين العالقة. 
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 تحديد المصطلحات والمفاهيم:

 : المنافسة تعريف1) 

أجل  من المنافسة يدخلون األفراد من مجموعة أو فردين بين صراع هي» :بقولها ماد( )مارغريت تعرفها

 ."المجتمع في مكانة ونيل والشهرة المنافسة

 

 أو موحد هدف على للوصول األفراد من مجموعة أو فردين بين صراع هي")شارس(:  ويعرفها

 .معينة نتيجة على الحصول

 

 : الرياضية المنافسة 2) 

محصلة  أنها تعتبر حيث نشاط أي في أهمية األكثر والمرحلة الرياضي النشاط تركيب في المهم القسم هي

 على والفوز جيدة نتيجة على التحصيل أو ممكن مستوى أعلى لتحقيق وهذا الرياضي األداء عمليات

 .اآلخرين
 

 :البدنية اللياقة (3

 بمهارة استخدامها من تمكنه والتي الجسمية، حالته كفاءة حيث من الرياضي للفرد السليمة الحالة هي

 ) .ممكن جهد وأقل درجة بأفضل الحركي، البدني األداء خالل وكفاءة

 

 ( كرة القدم:4

قبل  القدم كرة ":جميل رومي إليها أشار كما الناس جميع طرف من جماعية تمارس رياضة هي القدم كرة

 "المجتمع أصناف كل معها يتكيف جماعية رياضة شيء كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجانب النظري
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 الفصل االول

 المنافسة الرياضية
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الرياضية المنافسة:  األول الفصل  

 تمهيد :

تعتبر المنافسة الرياضية من العوامل الهامة والضرورية لكل نشاط رياضي سواء المنافسة في مواجهة 

العوامل الطبيعية أو المنافسة في مواجهة منافس وجها لوجه أو في وجود منافسين آخرين وغير ذلك من 

 . أنواع المنافسة الرياضة

 

افسة في المجال الرياضي ترجع الفوز لألفضل دون إن أسمى ما جاءت به الرياضة للبشرية أن جعلت المن

أن تترك أثرا سلبيا على نفسية الخاسر وتعتبر المنافسة الرياضية من العوامل الهامة والضرورة لكل نشاط 

ذلك  وقد يكونرياضي حيث أنها الموقف الوحيد إلظهار نتيجة الجهود التدريبية لالعب والجهاز التدريبي 

 .د يستمر لساعات طويلةخالل دقائق قليلة وق

 

سابق فالنا عن غير أن يلحق به الضرر وفي اللغة  نافس: أيوالمنافسة في اللغة العربية مصدر لفعل 

والتعريفين يؤكدوا على بذل الجهد للوصول إلى  أي أنشطة يتنافس فيها الفرد  competitionاالنجليزية

 .أو المعرفية دون إلحاق الضرر بالمنافس التفوق سواء في النواحي البدنية أو المهارية

 

التدريب بمفردها ال تنطوي على أي معنى ولكن تكتسب معناها  منافسة وعمليةوالرياضة ال تعيش بدون 

من ارتباطها بإعداد الفرد لتحقيق أفضل مستوى في المنافسة وتكون المنافسة ما هي إال اختبار لنتائج عملية 

 .م في تنمية وتطوير السمات الخلقية اإلدارية وكذلك قدرات ومهارات الالعبالتدريب الرياضي وأنها تسه

 

       وتمتد ظروف المنافسة من دقيقة أو أقل كما في فردي السباحة للمسافات القصيرة إلى دقائق كما في

د " الجمباز والغطس" إلى أكثر من ذلك وقد تمتد إلى ساعات كما في أشواط " التنس والطائرة " ويحد

 .الفوز األشواط الحاسمة مما يزيد في متعة التنافس

 

 :المنافسةوهناك بعض التعريفات التي قدمها بعض الباحثين لمفهوم 

 

هي موقف تتوزع فيه المكافآت بصورة غير متساوية  1969ومنها التعريف الذي قدمه مورتون دويتش 

لمهزوم ومن أمثلة ذلك أن الفائز يحصل علي بين المشتركين أو المتنافسين حيث تختلف مكافأة الفائز عن ا

 (1) .مكافآتالميدالية الذهبية ويليه الفضية ثم البرونزية أما باقي المتنافسين فال يحصلون علي 

 

علي أساس أن التعاون علي العكس من  وهذا التعريف كان أساسا للمقارنة بين عمليتي المنافسة والتعاون

يقتسمون المكافآت بصورة متساوية أو طبقا إلسهامات كل فرد وليس كما التنافس يقصد به أن المتنافسين 

ولكن ديانا جل تعارض ذلك علي أساس أن المنافسة مفهومها أوسع من التوزيع  هو الحال في المنافسة

غير المتساوي للمكافآت ومن ناحية أخري فان التعاون ليس هو نقيض التنافس في الرياضة إذ أن المنافسات 
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الرياضية المنافسة:  األول الفصل  

ية تتطلب في نفس الوقت التعاون بجانب التنافس وأبلغ مثال على ذلك هو تعاون أفراد الفريق الرياض

الرياضي مع بعضهم بهدف التنافس مع الفريق اآلخر وفي نفس الوقت التنافس مع بعضهم في إطار الفريق 

 (2).الواحد لتحقيق أفضل مستوى ممكن

  

يعرف المنافسة الرياضية بأنها موقف أو حدث رياضي محدد بقوانين ولوائح وأنظمة  وهناك تعريف آخر :

معترف بها وفيها يحاول الالعب أو الفريق الرياضي إظهار وإبراز أقصى ما لديه من قدرات ومهارات 

ين واستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب المنظمة  لمحاولة تحقيق النجاح أو الفوز على منافس أو منافس

 (3).آخرين أو لمحاولة تحقيق مستوى األداء الموضوعي المتوقع من الالعب أو الفريق الرياضي

المنافسة الرياضية بأنها موفق اختياري ذو شدة عالية تبرز فيه خبرات ومهارات  1976ويعرف عنان 

الالعب أو الفريق والمكتسبة من خالل حياته التدريبية بهدف التفوق على منافس في لقاء تحكمه القواعد 

 (4)والقوانين المحلية أو الدولية

موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد   المنافسة بأنها 2001ويعرف أحمد أمين فوزي 

السلوك وهذا الموقف يتعامل فيه الرياضي بكل ما لديه من قدرات بدنيه وعقليه وانفعاليه من أجل تأكيد 

 (5).امتالكه لهذه القدرات و تميزها عن قدرات من ينازلهم

 

رياضي فردي أو جماعي يبذل فيه الرياضي أقصى ما يمتلكه من  بأنها نشاطوتعريف آخر لعمرو بدران 

 (6) .الفوزقدرات "عقلية وبدنية ونفسية" بهدف إحراز 

 

والمنافسة الرياضية تعتبر هدفا وسيطا لتحقيق الرياضي لذاته والوصول للشخصية الرياضية الكاملة وهي 

الرياضية بالعديد من المواقف االنفعالية ذات االستثارة الشديدة سواء من جانبها السلبي عن  تزخر النافسات

  .(7)الفوزالهزيمة أو اإليجابي عند 

 

 :الخصائص النفسية للمنافسة الرياضية

لكل نشاط رياضي خصائصه النفسية التي ينفرد بها عن باقي األنشطة سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات 

النشاط ومحتوياته من مهارات حركية وقدرات خططية أو بالنسبة لما ينبغي أن يتميز به الالعب من سمات 

 (8).نفسية معينة

                                                           
 . 1994العربي،مصر، الفكر ،دار"القدم كرة في التدريب فسيولوجيا":شعالن الفتاح،إبراهيم عبد العالء أبو2

  3  القاهرة1 ط العربي، الفكر ، دار«(الرياضي في التطبيقات) النفسية المهارات تدريب":راتب كامل أسامة 200
   2000_مصر القاهرة، الغربي، الفكر دار ، 1ط ؛"النفسية المهارات تدريب":راتب كامل أسامة 4
   1997_القاهرة العربي، الفكر دار ، 2ط ؛"الرياضي النفس علم":راتب كامل أسامة 5
 اإلسكندرية جامعة الرياضية، التربية كلية اإلنتصار، ،مطبعة"الرياضي التدريب وأسس قواعد":البساطي هللا أمر. 6

 واإلدارة للفنون الوطني االطلس ، ( 216 )المعارف عالم ؛سلسلة"والمجتمع الرياضة":الخولي أ،ور أمين. 7 

  :1996الكويت
  الكويت جامعة التربية، كلية ، 1ط ؛ "التربوي البحث مناهج  ":الرشدي صالح بشير :8

9



 

الرياضية المنافسة:  األول الفصل  

  :ويتلخص التأثير النفسي في ثالثة اتجاهات

 

 الالعب في الموقف التنافسيأداء  - 1

 النتائج الشخصية المترتبة على اإلشترك في المنافسة - 2

 عملية اتخاذ القرار تحت ظروف النافسة - 3

  

والموقف التنافسي هو األكثر إثارة من خالل زيادة الدافعية وأن األفراد سيبذلون جهدا أكبر وأداء أفضل 

 في هذا الموقف.

دورا في تقدم المستوي المهاري حيث أنها موقف اختبار ذو شدة عالية يظهر  وقد تلعب الضغوط النفسية

 (9) فيه الالعب جميع خبراته وقدراته ويتم من خاللها تقييم الرياضي

 

 فوائد المنافسة

المنافسة اختبار وتقييم لنتائج عملية التدريب واألعداد الرياضي حيث تكتسب معناها من ارتباطها  -  1

 (10).الالعب بدنيا ومها ريا ونفسيا لكي يحقق أفضل مستوى في المنافسةبإعداد 

 

النظر إليها على أنها اختبار وتقييم فحسب بل  المنافسة نوع هام من العمل التربوي..حيث الينبغي -  2

اكتساب الالعب والفريق سمات المنافسة الشريفة واللعب النظيف والخلق الرياضي واحترام المنافسين 

 (11). والحكام

 

المنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية معا ..فالدوافع الذاتية لالعبين مثل تحقيق الذات  -  3

على إثابة أو مكاسب شخصية هي دوافع هامة ولكنها مرتبطة أيضا بالدوافع االجتماعية مثل والحصول 

 (12)و حسن تمثيل الوطن على مستوى الدولي إعالء شأن أو سمعه الفريق أو النادي

 

ارتباط المنافسة الرياضية باالنفعاالت المتعددة...المنافسة مصدر خصب للعديد من المواقف  -  4

نظرا ارتباطها بخبرات الفشل والنجاح وتعدد مواقف الفوز أو التعادل أو الهزيمة من لحظة االنفعالية 

                                                           
 م  1984، العراق ، بغداد جامعة ،  "الرياضية التربية مجال في التدريب ":هللا رزق بطرس 9

 م  1988،العراق، _،بغداد والنشر للطباعة الكتاب ،دار"القدم كرة في التدريب أصول":الصفار محسن،سامي ثامر 10
 منشورة،قسم ليسانس غير ؛مذكرة"الرياضية والمنافسات البطوالت إدارة في التخطيط دور":بلعباس علي معوش جمال 11

  2006المسيلة جامعة / 11 )،ص 2007 ).التسيير، وعلوم التجارية والعلوم اإلقتصادية العلوم الرياضي،كلية والتسيير اإلدارة
 .م 1990، ،العراق بغداد ، العالم مطبعة ، محسن ثامر و المولى موفق ترجمة ، "المهارية الخطط القدم كرة":هيوز حارس 12
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ألخرى في غضون المنافسة وقد يكون لهذه الجوانب االنفعالية فائدتها اإليجابية لبذل أقصى الجهد وقد 

 (13)تكون لها مضارها من حيث التأثير السلبي على سلوك وأداء الالعب أو الفريق الرياضي

تسهم المنافسة في االرتقاء بمستوى األجهزة الحيوية لالعب..خالل فترة اإلعداد للمنافسة الرتفاع  -  5

 . عصبي" الستخدامها بأقصى فاعلية -دوري  -مستوى أداء جميع أجهزة الجسم الحيوية "عضلي 

أنها تثير اهتمام الجمهور و المسئولين على  تحظى المنافسة الرياضية باالهتمام والتشجيع....حيث -  6

 .أعلى مستوى ويشملها الجميع بالتشجيع والحماس والمشاركة الوجدانية والتقدير والرعاية

المنافسة الرياضية تحدث في حضور مشاهدين ..تتميز عن سائر األنشطة اإلنسانية بوجود جمهور  -  7

ر المشاهدين سلبا أو إيجابا وأحيانا يضع المدرب لوجود ألف متفرج " ويختلف تأثي 100غفير قد يتعدى" 

 .الجمهور الكثير من االعتبار كمفتاح للفوز وأحيانا يمثل عبئا على كاهل الالعب و المدرب

تجرى المنافسات طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها...لكل لعبة اإلتحاد الخاص بها سواء على  - 8

لها قوانينها ولوائحها التي يتم بها من قبل الالعبين والفرق " إجبارا وليس المستوى الدولي أو المحلي و

 .اختيارا" لضمان المقارنة العادلة والتنافس الشريف المتكافئ

هم المنافسات في االرتقاء بشخصية الرياضي من خالل تنمية وتطوير مهاراته وقدراته وتؤثر في اتس -9

 .قصى طاقة ممكنة في المنافسةجميع الوظائف العقلية إلسنخدامها بأ

يرى بعض الخبراءفي المجال الرياضي أن التنافس الرياضي ما هو إال صراع يستهدف الفوز على  -10

  .اآلخرين وتسجيل األرقام

 

 (14)(األخطار المرتبطة بها(المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية 

الفوز وتسجيل األرقام ويتناسون أن الوصول قد ينظر البعض للمنافسة على أنها صراع جنوني يستهدف 

الرياضي العالي جانب هام يسعى إليه الالعب والمجتمع ولكنها ليست الهدف األوحد وقد تكون  للمستوى

للمنافسة جوانب سلبية حيث تتسم بالعنف الزائد والعدوان واالضطرابات االنفعالية للمتنافسين ولو تم 

ز به المنافسات من االلتزام بقواعد الشرف الرياضي واللعب النظيف مراعاة الطابع الذي يجب أن تتمي

وقبول اإلحكام والتواضع وعدم الغرور فأنه يصبح من القوى المحركة التي تدفع األفراد لممارسة 

 :وأهم األخطار المرتبطة بالمنافسات هي الرياضة وتحفزهم للوصول للمستويات العالية

 . الشبابالتطرف في اشتراك  -        1

 .التوجيه االجتماعي السيئ -        2

 ."تعاطي العقاقير المنشطة المحرمة دوليا "المنشطات -        3

 .العدوان والعنف -        4

 .التعصب -        5

                                                           
 طبعة، ،بدون المعارفباإلسكندرية منشأة ، "والدولي العربي تمعينا في البدنية التربية تاريخ  ":الشافعي احمد حسن 13

 م 1998 مصر،
 اإلشعاع _ومطبعة ،مكتبة 1ط ، "القدم كرة وتدريب تخطيط في الحديثة االتجاهات":عبده أبو السيد حسن 14

 2001 الفنية،اإلسكندرية،مصر،
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 ..مشكلة الهواية واالحتراف -        6

 االستثمار السياسي -        7

 

  AnxietySportive قلق المنافسة الرياضية ٍ

يعد القلق من أهم الظواهر النفسية المصاحبة لتنظيم المنافسات الرياضية حيث يلعب دورا هاما في 

التأثير على أداء الالعبين فقد يؤثر على أدائهم بصورة إيجابية تدفعهم لبذل المزيد من الجهد وفي هذه 

لالعب لهذا النوع وهناك نوع آخر الحالة يسمى "القلق الميسر" ويسعى الكثير من المدربين للوصول با

من القلق يسمى" القلق المعوق" ويؤثر سلبا على اإلنجاز الرياضي, وعلى هذا يمكن تفسير القلق على أنه 

حافز يعوق األداء أو يسهله حسب المستوى وهو يرتبط إلى حد كبير بالخوف ولكن الخوف مصدره 

 .معروف أما القلق فمصدره غير معروف

 

   : (15)السلبي أو المعوق مظاهر القلق

  الشعور بالضيق - 1

 التوتر واألرق أثناء ليالي المنافسة - 2

 خفقان القلب عند تأدية المنافسة الرياضية - 3

 كثرة التفكير في المنافسة واالنشغال قبل المنافسة وانتظار النتائج - 4

  

 .وتعيقه عن المهام الضرورية لألداء الجيدوهذه السلوكيات والمظاهر تربك الالعب قبل وأثناء المنافسة 

 

 هل القلق سلوك سوي؟

القلق من المشاعر النفسية المضطربة التي تنتج عنها في الغالب آثار سيئة مثل" التوتر ,االنقباض ,الخوف 

,عدم الطمأنينة ,الكآبة "وقد تنتج عنه آثار مرضية عضوية مثل "اضطراب القلب, تقلص المعدة, الشعور 

 (16)"باإلرهاق

 

  :العوامل المساعدة على ظهور هذه المشكلة

 عدم االستعداد للمنافسة -1

 إجراءات المنافسة واقترانها بأساليب تبعث على الرهبة والخوف - 2

 أساليب التنشئة األسرية وما يصاحبها من تعزيز للخوف من المنافسة الرياضية - 3

  شعر أنه موضع تقويم يرتفع لديه مستوى القلقمواقف التقويم :ذلك أن اإلنسان إذا  - 4

                                                           
  ،بيروت،  4ط  _للمالين، العام دار ،"القدم لكرة اإلعدادية لأللعاب األساسية المبادئ القدم كرة":الجواد عبد حسن15
 المعارف، ؛منشاة"والرياضية البدنية التربية في العلمي البحث مبادئ":مرسلي أحمد ورضوان الشافعي أحمد حسين 16

 سنة بدون:اإلسكندرية
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 دور المدربين واإلعالم في تثبيت الخوف من المنافسة واستخدامها كوسيلة لالنتقام من الالعبين - 5

 .الشخصية القلقة أي ارتفاع سمة القلق عند الالعبين كأفراد يزيد من قلق المنافسة الرياضية كموقف - 6

 

  :ضيةحاالت قلق المنافسة الريا

  (17) حالة قلق ما قبل المنافسة الرياضية : تحدث قبل اشتراك الالعب في المنافسة - 1

حالة قلق أثناء المنافسة الرياضية: تحدث أثناء المنافسة وما يحدث فيها من توترات نتيجة إلحداث  - 2

 المنافسة

 ونتائجهاحالة قلق ما بعد المنافسة: وترتبط بعوامل األداء في المنافسة - 3

 

  :األساليب اإلرشادية لعالج قلق المنافسة

 تنمية المهارات النفسية - 1

 أسلوب العزيز الموجب - 2

 التدريب على التصور العقلي - 3

 وضع األهداف للرياضيين والوصول إليه عن طريق المثابرة - 4

 التذكير بالقيم الدينية التي يحتاجها الرياضي وخاصة قبل لمنافسة - 5

 اإلرشاد الجماعي ومنافسة الالعبين في مشاكل قلق المنافسة الرياضيين - 6

 النمذجة وذلك بعرض أفالم أو مواقف يرى فيها الالعب كيف يتصرف اآلخرين في موقف المنافسة - 7

 أسلوب التخصيص المنتظم: عن طريق تعريض الشخص لمواقف المنافسة المتعددة بصورة تدريجية - 8

 وندوات تتعلق ب : تنمية عادات تصور عقلي جيدةمحاضرات  - 9

 تخفيف رهبة المنافسة الرياضية بكافة الوسائل

 اإلدمان -االكتئاب  -العالج الذهني المعرفي السلوكي لعالج االضطرابات االنفعالية والسلوكية مثل القلق

الت األفراد من خالل العالج الذهني المعرفي السلوكي: هو علم يقوم على اكتشاف وحل الكثير من مشك

 تغيير أنماط السلوك على المدى القصير وفاعليتها تكون على المدى البعيد

 

 :التنافس في الرياضة

التنافس بأنه "عملية اجتماعية تحدث عندما توجه أنشطة الرياضي لتحقيق مستوى  عرف فاليراند وزمالؤه

 "أو هدف معين ويقاس بمقارنة أداء آخرين معينين

 

ن شحاتة سعفان التنافس بأنه "عملية اجتماعية بواسطتها يوجد شخصان أو أكثر أو جماعتان ويعرف حس

أو أكثر في موقف معين تجتهد كل منهما في الوصول إلى هدف معين أو أهداف معينة بحيث تصل إلى 

  "(18)ذلك الهدف قبل اآلخرين أو تنال أكبر قسط منه عند الحصول عليه

                                                           
  :_ 3الجامعة،اإلسكندرية،مصر شباب ؛مؤسسة"العلوم مناهج في":رشوان الحميد عبد حسين 17
  ن م  1988، مصر ، العربي الفكر دار ،  "القدم كرة تدريب في العالمية األسس ":مختار محمد حنفي18
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التنافس بأنه "عملية موجهة لتحقيق أهداف خاصة في سياق اجتماعي يسعى فيه  كما عرف مكيلو وتامين

 "بعض األفراد للفوز

 

ويعرف مارتن التنافس بأنه "عملية مقارنة اجتماعية تولد الشك لدى االعب قبل بدء المباراة لعدم ثقته في 

 ".النتائج التي سيحققها

 

نافسية على أنها "العملية التي يتم خاللها مقارنة أداء وكذلك أوضحت ديانا جيل لتصور مارتن للعملية الت

الالعب باستخدام معيار أو مستوى معين مع وجود شخص أو أكثر يعرفون ذلك المعيار أو المستوى 

 :(19)ويمكنهم تقييم الموقف وتتضمن العناصر والمكونات التالية

 

وجود –:مقارنة األداء بمعيار معين : الحد األدنى من الشروط وهي  الموقف التنافسي الموضوعي - 1

  تحقيق أنجاز اجتماعي –تحقيق -شخص أو أكثر لتقويم المقارنة

 

: هو إدراك الالعب وتقديره الذاتي للموقف التنافسي والذي يحدد استجابته  الموقف التنافسي الذاتي - 2

 حيث يكون للفروق الفردية دورها

 

 :: وتتضمن االستجابة ما يلياالستجابة - 3

 

 تصبب العرق -تغيرات فسيولوجية مثل : زيادة معدل ضربات القلب             *

 االرتباك –تغيرات نفسية مثل: الشعور بالتوتر             *

أداء الالعب في الموقف : قد يكون مقبوال اجتماعيا مثل اللعب النظيف أو غير مقبول             *

 كالعدوان

 

: مرحلة الفوز أو الخسارة وتكون مصحوبة بالشعور بالنجاح أو الفشل وقد يشعر  النتائج والمر تبات - 4

 .الالعب باالرتياح والنجاح ألدائه الممتاز رغم خسارته وقد يحدث العكس رغم فوزه

 

وهذه النتائج والمتر تبات ال تحدث منعزلة إذ أنها تزود الالعب بتغذية راجعة لمشاعره أثناء الوقف ويعد 

نافسة في المجال الرياضي ضرورة هامة لتحقيق الرقى والتطوير في جميع األنشطة الرياضية أسلوب الم

وأن الرياضة بدون منافسة ال قيمة لها سواء كان ذلك في منافسة الالعب لنفسه بأقرانه أو بآخرين وأن 

تنافس من أسلوب المنافسة يعد الهدف األسمى للمشاركة في األنشطة الرياضية وهي وسيلة يحاول الم

 .(20) ومهاراتهخاللها قدراته 

                                                           
  ._م  1980، مصر ، العربي الفكر دار ، "القدم كرة مدرب ":مختار محمود حنفي 19
 تاريخ بدون سوريا _المعاصر،دمشق الفكر ؛دار العلمية وممارساته النظرية أساسياته العلمي البحث:دويدري وحيد رجاء 20
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وهذا يعني أن أسلوب المنافسة هو نشاط يحاول منه الرياضي أو الفريق إحراز الفوز أو التفوق على غبره 

وظل مواقف متعددة تتميز  من أفراد أو فرق باستخدام كافة إمكاناته وقدراته العقلية والبدنية والمهارية

بقوتها وتغيرها الرتباطها باختالف مواقف الفوز والهزيمة ويثير التنافس إلى أنماط السلوك التنافسي من 

 :مركبة ذات ثالثة أفعال هي

 هدف واضح يراد تحقيقه للتفوق على اآلخرين - 1

 اإلصرار على الجهاد ومواجهة التعب والمعارضة - 2

 ال اإليجابي مثل السعادة بالنجاحالشعور باالنفع - 3

 

كما يعد التنافس من طرق إعداد الرياضي للحياة في مجتمع تنافسي وهو دافع قوي لتحقيق النجاح والتفوق 

 .في النشاط الرياضي وكذا في المجتمع

 

   :التنافسية كخاصية شخصية

أهداف رياضية معينة هي األداء التوجه التنافسي بأنه " الميل للنضال لتحقيق   vealyعرفت روبين فالي

 .(21) "التوجه للفوز بالنتائج –التوجه باألداء  –الجيد 

وعرفتها أيضا بأنها .ميل األفراد للسعي نحو نوع إنجاز معين من األهداف في مجال الرياضة وذكر مارتن 

 .وجيل أن التنافس في مجال الرياضة هو التوجه لتحقيق عوائد معينة أو هدف خاص

 

والعالقة بين التوجه لإلنجاز وقلق "عرفتها بأنها " دافع للوصول إلى النجاح في المجال الرياضي جيل و

 .المنافسة 

 

سنة إلى أنه  21,9من الرياضيين بمتوسط عمري قدره  60توصل سوين وجونز من خالل دراسة على  

أي أن التنافسية تختلف تماما –كلما ارتفعت درجة التنافسية لدى الرياضي كلما قل قلقه وزادت ثقته بنفسه 

 .عن القلق التنافسي

ويتميز الالعب صاحب التوجه التنافسي المرتفع بتركيزه على النتائج المتوقعة وارتباطها بالنجاح والفشل 

أن التنافسية هدف مرتبط بذات الالعب وتظهر واضحة عندما يسعى الالعب  وأعتبر روبرتس وزمالؤه

 .آلخرينإلى أن يتفوق أداءه على ا

 

 التنافسية كمعالجة في موقف:

  :في حالة التنافس كموقف يوجد نوعان من المنافسة 

                                                           
 :جميل رومي22م 1986:مليلة،الجزائر الهدى،عين ،دار 1ط"اإلجتماعية العلوم في العلمي البحث مناهج":زرواتي رشيد 21

 1 ط ،(لبنان) بيروت النقائض، دار ،"كرةالقدم"
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المنافسة المباشرة : ومصدر الدافعية فيها خارجيا ويتعرض الالعب لضغوط مباشرة وتهديد لذاته مما  -1

  (22) وتقدم تحديات مباشرة لالعب -يؤدي الي انخفاض الدافعية الذاتية لالعب 

 

المنافسة غير المباشرة : وفيها يتنافس الالعب مع مستواه السابق أو مستوي العب آخر وتؤدي إلي  - 2

  زيادة الدافعية الذاتية لالعب ألنها مرتبطة بالكفاية

 

التنافس الفردي بأنه  " الموقف الذي يكافأ فيه الالعب الذي حقق أعلى درجة في  يعرف كيلي وثبوت

 . "له ويكافأ األفراد اآلخرون مكافأة أقل منهالتحصيل بناء على جودة عم

 

التنافس بأنه " الموقف الذي التوزع فيه العوائد أو المكافآت بالتساوي بين   Scanlanوعرف سكانالن

 األفراد وذلك الختالف مستوي أداء كل منهم في األنشطة

الموقف الذي يتعارض فيه هدف الالعب مع أهداف  التنافس بأنه  "  Garibaldiوتعرف جاريبالدي

  " اآلخرين فإذا ماحقق أحد األفراد هدفه عجز اآلخرون عن تحقيق أهدافهم

 

التنافس بأنه " الموقف الذي يتعارض فيه هدف الالعب مع أهداف اآلخرين   Cohenوعرف جيسكا كوهن

 حيث يصارع كل منهم اآلخر للوصول إلى الهدف قبله

 

د على التنافس بأنه  "الموقف الذي يحث اللعب على الكفاح ضد اآلخرين من األعضاء حتى ويعرف سي

  ."يتحقق له وحده الفوز عليهم ويفوز بنصيب أكبر منهم

 

وعرف حسين الدريني التنافس بأنه "الموقف الذي تتداخل فيه األهداف التي يسعى اللعب نحو تحقيقها مع 

 "(23)بحيث تكون العالقة بين تحقيق أهداف اللعب واآلخر عالقة سلبية أهداف العب آخر أو العبين آخرين

 

  في مثل هذا الموقف يؤدي تحرك الالعب نحو تحقيق هدف إلى إعاقة اآلخرين عن تحقيق أهدافهم

 

 أوجه االختالف بين المنافسة و التدريب :

 تنحصر أوجه االختالف بين المنافسة و التدريب في ما يلي : -1

 تحتل المنافسة اكثر أهمية من التدريب  -2

 تعتبر المنافسة المجال الحقيقي الختبار صحة الالعبين -3

                                                           
 .م  1989، بغداد ،جامعة األول الجزء ،  "والرياضية البدنية التربية في واالختبارات القياس موسوعة ":خريبط مجيد ريسان 22
 م  1982الموصل،العراق، _والنشر،جامعة للطباعة الكتب طبعة،دار ،بدون 1،ج "القدم كرة":الصفار سامي 23
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الرياضية المنافسة:  األول الفصل  

 نتائج المنافسة تسجل بشكل رسمي بخالف عمليات التسجيل اللتي تحدث اثناء الحصة العادية -4

 نتائج المنافسة عبارة عن ثمار التدريب -5
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الرياضية المنافسة:  األول الفصل  

 :خالصة

 

نشاط  لكل والضرورية الهامة العوامل من تعتبر إذ الرياضي المجال في هاما دورا الرياضية المنافسة تلعب

 تحسين في تساهم انها حيث الطبيعية العوامل مواجهة في المنافسة أو الذات معالمنافسة او  سواء رياضي

 أو للرياضي الداخلية المكبوتات إخراج عملية في تساعد كما الرياضي للفرد والمهارات مختلف القدرات

 .العادي للفرد

 

 باهتمام يتابعون الذين الجماهير والمتفرجين جموع جلب خالل من االتصال وسائل من وسيلة تعد كما انها

 .الرياضية والبطوالت لهذه المنافسات

 

 .تضبطها وقوانين أنواع عدة الرياضية للمنافسة أن نجد الفصل لهذا دراستنا خالل ومن
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 الفصل الثاني

 اللياقة البدنية
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 تمهيد :

هي مستوى الحالة البدنية الّتي ان للياقة البدنية دور كبير في تحمل الرياضي للتعب اثناء فترة المنافسات ف

والّتي يتم قياسها بأجهزة القياس يعتمد االنسان الّرياضي عليها في مكونات اللّياقة البدنية الخاصة برياضته 

واالختبارات العلمية ومقارنتها بالمستوي االمثل او عبارة عن قدرة الفرد وكفاءته البدنية للقيام بدوره في 

فيجب على كل مدرب العمل على تحسين و تطوير اللياقة البدنية لالعبيه ان  هذه الحياة دون إجهاد أو تعب

 المرادة . كان يريد الوصول الى النتائج
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 

  : اللياقة البدنية

هي مستوى الحالة البدنية الّتي يعتمد االنسان الّرياضي عليها في مكونات اللّياقة البدنية الخاصة برياضته 

والّتي يتم قياسها بأجهزة القياس واالختبارات العلمية ومقارنتها بالمستوي االمثل او عبارة عن قدرة الفرد 

 .وكفاءته البدنية للقيام بدوره في هذه الحياة دون إجهاد أو تعب

 :(1)إلى قسمين اللياقة البدنية تنقسم

 والرفاهية الصحة ( اللياقة العامة( 

  أو أي وظيفة  الرياضة أساس القدرة على تنفيذ جوانب محددة مناللياقة المحددة )يعتمد تعريفها على

 )رىأخ

 .، والراحة الكافيةالتمارين الصحيحة، ممارسة التغذية وتتحقق اللياقة البدنية عادة من خالل

في السنوات السابقة بالقدرة على القيام باألنشطة اليومية دون تعب مفرط. غير أن  اللياقة وقد عرفت

تعريف غير التغيرات في أنماط الحياة عقب الثورات الصناعية وزيادة أوقات الترفيه ، تجعل هذا ال

مقياس لقدرة الجسم على العمل بكفاءة وفعالية في  اللياقة البدنية في هذه األيام، تعتبر[ بحاجة لمصدر.]كاف

أنشطة العمل وأوقات الترفيه ، لتكون صحية ، ومقاومة ألمراض نقص الحركة، ومواجهة الحاالت 

 .الطارئة. العناصر األساسية للياقة البدنية هي السرعة و القوة و الرشاقة و التحمل و التوازن

 

  :البدنية اللياقة عناصر

  )، القوة ، الرشاقة ، المرونة ، التحمل ، التوازن ، التوافقالسرعة  ( 

)القوة العضلية( 1    

 . تعرف القوة العضلية بأنها المقدرة علي استخدام ومواجهة المقاومات المختلفة 

 . أو قدرة العضلة في التغلب علي مقاومة خارجية أو مواجهتا

 

 : أهمية القوة العضلية

 

 . تعتبر القوة العضلية أحد مكونات اللياقة البدنية •

القوة العضلية تستخدم كعالج وقائي ضد التشوهات والعيوب الخلقية  •

 . والجسمية

أثبت ) ماك كلوى ( أن األفراد الذين يتمتعون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل  •

 . درجة عالية من القدرة البدنية العامة

                                                           
 ، مصر العربي، _الفكر دار ، "القدم كرة في البدني اإلعداد ، والتطبيق النظرية بين القدم كرة":وآخرون إسماعيل طه1

  .م 1989
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1


 

 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 . يضا في القدرة الحركيةتعتبر عنصر أساسي أ •

 . ال يوجد نشاط بدني رياضي يمكنه االستغناء عن القوة •

 . لها دور فعال في تأدية المهارات بدرجة ممتازة •

القوة العضلية تكسب الفتيان والفتيات تكوينا متماسكا في جميع حركاتهم  •

 . األساسية

 

 : العوامل المؤثرة فيها

 

 . مساحة المقطع الفسيولوجي •

 . زوايا الشد العضلي •

 . اتجاه األلياف العضلية •

 . العمر الزمني والتغذية والراحة •

 . الوراثة •

 . حالة العضلة قبل بدء االنقباض •

 . فترة االنقباض العضلي •

 

 : أنواع القوة العضلية

 

  :(2) العظميالقوة  1– 

 

هي أقصي قوة يستطيع الجهاز العضلي والعصبي إنتاجها في حالة أقصي انقباض 

 . إرادي . أو أقصي كمية من القوة يمكن أن يبذلها الفرد لمرة واحدة

 

 : القوة المميزة بالسرعة – 2

 

هي القدرة علي إظهار أقصي قوة في أقل زمن ممكن وعليه فإن التوافق العضلي 

 . نتاج القوة المميزة بالسرعةالعصبي له دور كبير في إ

 

 : تحمل القوة – 3

 

هي مقدرة العضلة علي العمل ضد مقاومة خارجية ولفترة زمنية طويلة دون حلول 

 . التعب . أو هي كفاءة الفرد في التغلب علي التعب أثناء المجهود المتواصل

 

                                                           
   1980_بيروت، طبعة، بدون العربية، النهضة دار ،"النمو سيكولوجية  ":عيساوي لرحمان عبدا 2
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 )المرونة( 2

 

سهولة الحركة في تعني قدرة الفرد علي أداء الحركة بمدي واسع أو هي مدي 

 . الجسم المختلفة مفاصل

أو هي المدي الذي يمكن للفرد الوصول إلية في الحركة أو القدرة علي أداء 

 . الحركات لمدي واسع

 

 : العمر الزمني المقاس للمرونة

 

المرونة من الممكن إنجازها في أي عمر علي شرط أن تعطي التمرين  إن

المناسب لهذا العمر ومع هذا فإن نسبة التقدم ال يمكن أن تكون متساوية في 

كل عمر بالنسبة للرياضيين وبصفة عامة األطفال الصغار يكونون مرنون وتزيد 

ونة تميل إلي االبتعاد المرونة أثناء سنوات الدراسة ومع بداية المراهقة فإن المر

هذا النقصان في المرونة  علىثم تبدأ في النقصان . والعامل الرئيسي المسئول 

مع تقدم السن هي تغيرات معينة تحدث في األنسجة المتجمعة في الجسم 

ولكن التمرين قد يؤخر فقدان المرونة المتسببة من عملية نقص الماء بسبب 

الة تسبب إنتاج أو ضبط المواد المشحمة فكرة أن اإلط علىالسن وهذا مبني 

بين ألياف األنسجة وهذا يمنع تكوين االلتصاق ومن بين التغيرات الطبيعية 

  :(3)األتيالمرتبطة بتقدم السن 

 . كمية متزايدة من ترسبات الكالسيوم – 1

 . درجة متزايدة من استهالك الماء – 2

 . مستوي متزايد من التكرارات – 3

 . يد من االلتصاقات والوصالتعدد متزا – 4

 . تغير فعلي في البناء الكيميائي لألنسجة الدهنية – 5

 . إعادة تكوين األنسجة العضلية مع األنسجة الدهنية – 6

 

 : خطورة تمرينات اإلطالة

 

تمرينات اإلطالة ال يجب أن تعتبر عالجا فالنسبة لبعض الرياضيين فإن المطاطية  إن

ربما تزيد فعال من احتمال إصابة أربطة الجسم والمفاصل . وأساس هذا االعتقاد 

أن المرونة الزائدة عن الحد ربما تفقد مفاصل الجسم الرياضي استقرارها وثباتها 

خية أكثر من الالزم ربما تؤدي في نهاية األمر ويري بعض الخبراء أن المفاصل المرت

 . إلي التهاب المفاصل للرياضي

                                                           
  1991 :_بيروت التفكير، دار ، 2ط ؛"للرياضيين النفسي اإلعداد":الكاشف محمود عزت 3
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

وهنا يجب أن نتساءل ما هي االحتياطات المناسبة لإلطالة ومتي يجب أن ال 

   :  ينصح بها وأهم هذه األحتياطات هي ما يلي

 ؟ (ال يجب أن تمارس تمرينات اإلطالة إذا  )

 . تحرك مكان العظمة –

 . دك كسر حديث في العظمةكان عن –

 . كان هناك اشتباه في حدوث التهاب حاد أو مرض معدي في أو حول المعصم –

 . كان هناك اشتباه في وجود التهاب المفاصل –

 . كان هناك ألم حاد في حركة المعصم أو تطويل العضلة –

 . كان هناك التواء ألتواء أو جذع حديث –

 . األوعية الدمويةكنت تعاني من مرض جلدي أو في  –

 . كان هناك نقص في مدي الحركة –

 ( X-Rated التمرين ذو المستوي العالي )

إن كل إمداد في الواقع يمثل درجة ما من المخاطرة واحتمال اإلصابة يعتمد علي 

متغيرات عديدة بما في ذلك حالة الرياضي من التدريب والعمر واإلصابات السابقة 

 . ير طبيعية واإلجهاد والتدريب الغير مضبوطوالتكوينات الجسمية الغ

أي ذو مستوى عالي ونعني بذلك أنها كلها متقدمة  X-Rated ويسمي اإلجهاد هنا

أو خطرة للذين يبدءون برنامجا للتدريب وربما أيضا بالنسبة لبعض الرياضيين . وال 

اب القوى حاجة للقول أن كثيرا من هذه التدريبات تعتبر جزء أساسيا من ارقص وألع

 . والمصارعة واليوجا والفنون العسكرية

 

 : أنواع المرونة

 . مرونة إيجابية : وهي تتضمن جميع مفاصل الجسم -1

 . المرونة الخاصة : تتضمن المفاصل الداخلة في الحركة المعينة -2

 : طرق تنمية المرونة

 . الطريقة اإليجابية -1

 . الطريقة السلبية -2

 . الطريقة المركبة -3

 

  :العوامل المؤثرة في المرونة

 . العمر الزمني والعمر التدريبي -1

 . نوع الممارسة الرياضية -2

 . نوع المفصل وتركيبة -3

 . درجة التوافق بين العضالت المشتركة -4

 . نوع النشاط المهني خارج التدريب -5

 . الحالة النفسية لالعب -6
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 : أهمية المرونة

 

 . تساب وإتقان األداء الحركي الفنيتعمل علي سرعة اك -1

 . تساعد علي االقتصاد في الطاقة وزمن األداء وبذل أقل جهد -2

 . تساعد علي تأخير ظهور التعب -3

 . تطوير السمات اإلرادية لالعب كالثقة بالنفس -4

 . المساعدة علي عودة المفاصل المصابة إلي حركتها الطبيعية -5

 . ء الحركات بانسيابية مؤثرة وفعالةتسهم بقدر كبير علي أدا -6

 . إتقان الناحية الفنية لألنشطة المختلفة -7

 

 

 )التوافق( 3

 

 : مفهوم التوافق

التوافق من القدرات البدنية المركبة والذي يرتبط بالسرعة والقوة والتحمل  يعتبر

والمرونة وتعني كلمة التوافق من وجهة النظر الفسيولوجية مقدرة العمليات 

العصبية في الجهاز العصبي المركزي علي التوافق ويطلق علي الالعب أن لديه 

ي اتجاهات مختلفة في توافق استطاع تحريك أكثر من جزء من أجزاء جسمه ف

  .(4)وقت واحد

 

 : تعريف التوافق

يعني التوافق مقدرة الفرد علي تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين أو أكثر في 

 . اتجاهين مختلفين في وقت واحد

أو قدرة الفرد علي التحكم في عضالت جسمه مجتمعة أو مفردة حسب متطلبات 

 . النشاط

 

 : أنواع التوافق

 : العام التوافق -1

وهو قدرة الفرد علي األستجابة لمختلف المهارات الحركية بصرف النظر عن 

خصائص الرياضة ويعتبر كضرورة لممارسة النشاط كما يمثل األساس األول لتنمية 

 . التوافق الخاص

 : التوافق الخاص -2

ويعني قدرة الالعب علي اإلستجابة لخصائص المهارات الحركية للنشاط الممارس 

 . لذي يعكس مقدرة الالعب علي األداء بفاعلية خالل التدريب والمنافساتوا
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 

 : أهمية التوافق

 . يعتبر التوافق من القدرات البدنية والحركية -1

 . يساعد علي اتقان األداء الفني والخططي -2

 . تساعد الالعب علي تجنب األخطاء المتوقعة -3

 . بدرجات مختلفةيساعده علي األداء الصعب والسريع  -4

 . يحتاج الالعب للتوافق خاصة في الرياضات التي تطلب التحكم في الحركة -5

تظهر أهميته عندما ينتقل الالعب بالجسم في الهواء كما في الوثب أو األداء  -6

 . علي الترمبولين

 

 : العوامل المؤثرة في التوافق

 

 . التفكير -1

 . بالتنظيمالقدرة علي إدراك الدقة واإلحساس  -2

 . الخبرة الحركية -3

 . مستويات تنمية القدرات البدنية -4

 

 : طرق تنمية التوافق

 . البدء العادي من أوضاع مختلفة كأداء للتدريب -1

 . أداء المهارات بالطرف العكسي -2

 . تقيد سرعة وإيقاع األداء الحركي وتحديد مسافة أداء المهارة -3

 . أداء مراحل الحركة زيادة مستوي المقاومة في -4

 . األداء في ظروف غير طبيعية -5

 

 : تدريبات علي التوافق

 . دوران الذراعين في اتجاهين مختلفين

 . تحريك الرجلين بالتبادل مع دوران الذراعين

 

 )الرشاقة(4

  : تعريف الرشاقة

 وتعني القدرة علي التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء

 . جسمه أو جزء معين منه

 

  : أنواع الرشاقة

 : الرشاقة العامة -1
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

وهي مقدرة الفرد علي أداء واجب حركي في عدة أنشطة رياضية مختلفة بتصرف 

 . منطقي سليم

 : الرشاقة الخاصة -2

 . وهي القدرة المتنوعة في المتطلبات المهارية للنشاط الذي يمارسه الفرد

 

  : أهمية الرشاقة

 . شاقة مكون هام في األنشطة الرياضية عامةالر -1

 . تسهم الرشاقة بقدر كبير في اكتساب المهارات الحركية وإتقانها -2

 . كلما زادت الرشاقة كلما استطاع الالعب تحسين مستوي أدائه بسرعة -3

 . تضم خليطا من المكونات الهامة للنشاط الرياضي كرد الفعل الحركي -4

 

  : طرق تنمية الرشاقة

 . تعليم بعض المهارات الحركية الجديدة لزيادة رصيد الالعب من المهارات -1

 . خلق موقف غير معتاد ألداء التمرين كالتدريب علي أرض رملية -2

 . التغير في السرعة وتوقيت الحركات -3

 

  : تمرينات لتنمية الرشاقة

 . الجلوس علي أربع قذف القدمين خلفا

 . الجري الزجزاجي

 . مع تغيير االتجاه الجري

 

 )التوازن(5

 تعريف التوازن :

يعني التوازن هو القدرة علي االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع ) الوقوف 

 (5)مرتفعة (أو عند أداء حركات ) المشي علي عارضة   (علي قدم واحده

 

  : أهمية التوازن

 . تعتبر عنصر هام في العديد من األنشطة الرياضية -1

 . تمثل العامل األساسي في الكثير من الرياضات كالجمباز -2

 . لها تأثير واضح في رياضات االحتكاك كالمصارعة -3

 . تمكن الالعب من سرعة االستجابة المناسبة في ضوء ظروف المنافسة -4

 . تسهم في تحسين وترقية مستوي أدائه -5

 . ترتبط بالعديد من الصفات البدنية كالقوة -6
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 

  : التوازنأنواع 

ويعني القدرة التي تسمح بالبقاء في وضع ثابت أو قدرة علي  : التوازن الثابت -1

االحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة كما هو عند 

 . اتخاذ وضع الميزان

 

القدرة علي االحتفاظ بالتوازن أثناء أداء حركي كما في  : التوازن الديناميكي -2

معظم األلعاب الرياضية والمنازالت الفردية كما هو الحال عند المشي علي عارضة 

 . مرتفعة

 

  : العوامل المؤثرة علي التوازن

 . الوراثة -1

 . القوة العضلية -2

 . القدرات العقلية -3

 . حركي –اإلدراك الحسي  -4

 . مركز الثقل وقاعدة االرتكاز -5

 

 : بعض تدريبات للتوازن

 . علي قدم واحدة ومرجحة القدم األخري أماما وخلفاالثبات 

 . عمل ميزان أمامي

 

 )التحمل(6

 تعريف التحمل :

  .هو قدرة األجهزة الحيوية علي مقاومة التعب لفترة طويلة أثناء النشاط الرياضي

 

 أهمية التحمل :

من أهم المكونات الالزمة لممارسة معظم األنشطة الحركية  التحمليعتبر 1- 

  .خاصة تلك تتطلب العمل لفترات طويلة

  .يرتبط بالعديد من المكونات البدنية األخري كالرشاقة والسرعة االنتقالية2- 

  .بالترابط الحركي والسمات النفسية وخاصة قوة اإلرادة التحمليرتبط 3- 

  .اللياقة البدنية يعتبر المكون األول في4- 

 

 :  العوامل المؤثرة في الجلد الدوري التنفسي

28



 

 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 . التدريب الرياضي -1

 . تأثير األدوية -2

 . العوامل المناخية -3

 . األجهاد العضلي -4

 . التغذية -5

 . العادات الشخصية -6

 . الحالة النفسية -7

 

 : أنواع التحمل

القدرة علي أداء األنشطة التي تتضمن مجموعات عضلية  وهو :التحمل العام1- 

متعددة واعتمادا علي خصائص الجهاز العصبي المركزي والنظام العضلي العصبي 

  .واالعتماد علي هذه الخصائص طول فترة األداء

وهذا النوع من التحمل يرتبط باألداء في الرياضات المختلفة   :التحمل الخاص2- 

ص يرتبط بأداء األنشطة التي تتطلب االستمرار في األداء حيث أن التحمل الخا

  .بمعدل عالي السرعة لفترات طويلة

 

  : تدريبات لتنمية التحمل

  .م 800 – 400الجري لمسافة من 

  .دقيقة 12الجري لمدة 

  .الجري االرتدادي

 

 )السرعة(7

 

  : مفهوم السرعة

ي اقصر زمن ممكن سواء قدرة الفرد علي أداء حركات متكررة من نوع واحد ف

صاحب ذلك انتقال الجسم أو عدم انتقاله فالسرعة تعني عدد الحركات في 

  .الوحدة الزمنية أو سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة

 

  : أنواع السرعة

 . السرعة االنتقالية -1

 . السرعة الحركية -2

 . سرعة االستجابة -3

 

  : أهمية السرعة

 . مكون هام في العديد من األنشطة الرياضيةالسرعة  -1
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 . المكون األول لعدو المسافات القصيرة في السباحة وألعاب القوي -2

 . أحد المكونات الرئيسية للياقة البد نية -3

 . ترتبط السرعة بالرشاقة والتوافق والتحمل ذلك في كرة القدم واليد -4

 

  : العوامل المؤثرة في السرعة 

 . التكوينية لأللياف العضلية الخصائص -1

 . النمط العصبي للفرد -2

 . القوة العضلية -3

 . القدرة علي االسترخاء -4

 . قوة اإلرادة -5

 

  : طرق تنمية السرعة

 . التكرارات -1

 . الطرق البديلة -2

 . طرق استخدام المقاومات المعوقة للسرعة -3

 . التتابعات واأللعاب الجماعية -4

 

  : نمية السرعةتدريبات لت

 . م 30العدو لمسافة 

 . ثانية 30أداء مهارة حركية لمدة 

 . الجري عكس األشارة

 

 أهمية اللياقة البدنية :

 

 : من الناحية االجتماعية

تتيح للفرد اكتساب الخبرات االجتماعية التي تساعد كثيرا في تكوين شخصيته، وتشبع فيه شعور االنتماء 

للجماعة وتنمي القيم االجتماعية والخلقية السليمة، وتزيد من تفاعله في المجتمع إذا ما اتصف للياقة البدنية 

الل ممارسة األنشطة الرياضية: الروح العالية. ومن القيم االجتماعية التي يمكن للفرد اكتسبها من خ

 .(6)الرياضية، التعاون، القيادة، االنضباط، المتعة، المواطنة الصالحة، العالقات االجتماعية، الطاعة، النظام
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 : من الناحية الصحية

، وتزيد من حجم القلب السعة الحيوية للرئتين تعمل اللياقة البدنية على تحسين الصحة العامة، فتزيد من

فيعمل بدقات اقل وباقتصاد، وتطور الجهاز العضلي، وتقلل من األمراض المنتشرة وخاصة أمراض القلب 

السمنة.كما تعمل اللياقة البدنية على تحسين القوام والتركيب الجسمي المتناسق والسيطرة على واإلفراط في 

 .الوزن. وتساعد على بناء شخصية جذابة

 

 : من الناحية النفسية

تتيح للفرد الفرص المتعددة كي يمتلك القدرة على التعبير عن النفس، وعلى تنمية التحكم في االنفعاالت 

سن التصرف في المواقف الحرجة. كما تعمل على تكوين الشخصية المتزنة والمتصفة التي تمكنه من ح

 .بالشمول والتكامل، واالتزان النفسي والسرور والنجاح والرضا

 

 : التنمية العقلية

تعمل األنشطة الرياضية على إكساب األفراد القيم والخبرات والمفاهيم المعرفية التي تمكن اكتسابها من 

ة األنشطة، وتعمل األنشطة الرياضية على تطوير المهارات والعمليات العقلية المختلفة كالفهم خالل ممارس

 .والتطبيق و التحليل والتركيب واإلدراك والتصور واالنتباه والتفكير

 : ةكيفية قياس اللياقة البدنية المرتبطة بالصح

في الفقرات التالية سنلقي الضوء باختصار على كيفية قياس اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و بدء باللياقة 

 .القلبية التنفسية وثم التركيب الجسمي وانتهاء باللياقة العضلية الهيكلية

 : قياس اللياقة القلبية التنفسية

بدنية المرتبطة بالصحة وذلك لعالقتها الوثيقة باإلمكانية تعد اللياقة القلبية التنفسية من أهم عناصر اللياقة ال

الوظيفية للجهاز الدوري التنفس ويمكن تعريفها على أنها قدرة الجهاز القلبي التنفسي على أخذ األكسجين 

من الهواء الخارجي بواسطة الجهاز التنفسي ثم نقله بواسطة القلب واألوعية الدموي ومن ثم استخالصه 

ا الجسم وخاصةالعضالت لتوفير الطاقة الالزمة لالنقباض العضلي ويتم قياس اللياقة القلبية من قبل خالي

التنفسية بطريقةمباشرة في المختبر وذلك بتعريض المفحوص إلى جهد بدني متدرج حتى التعب مع 

من  قياسغازات التنفس ثم تحديد أقصى استهالك لألكسجين لديه كما يمكن تقديرها بطريقة غيرمباشرة

خالل اختبارات ميدانية من أهمها قياس الزمن الالزم لقطع مسافة محدودة جرياً ومشياً وعادة ما تكون هذه 

كيلومترات معتمداً ذلك على نوع االختبار المستخدم والعينة المراد قياس  ٣المسافة من كيلومتراً واحداً إلى 

 .(7)لياقتها البدنية واإلمكانات المتوافرة والوقت المتاح
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 الفصل الثاني: اللياقة البدنية

 : قياس اللياقة العضلية الهيكلية

تتمثل هذه اللياقة في كل من القوة العضلية والتحمل العضلي والمرونة المفصلية ويمكن استخدام اختبارات 

معملية أو ميدانية لقياس هذا النوع من اللياقة البدنية ومن االختبارات الميدانية الشائعة لقياس القوة العضلية 

راعين من وضع االنبطاح المائل أو بالشد ألعلى بواسطة العقلة كمؤشر على قوة اختبار الضغط بالذ

عضالت الذراعين والحزام الصدري كما يمكن استخدام قوة القبضة كمؤشر على القوة العضلية أما التحمل 

الت العضلي فيتم قياسه عادة باختبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين ولمدة دقيقة كمؤشر على قوةعض

البطن وتحملها وتستخدم لقياس المرونة المفصلية اختبارات مباشرة وأخرى غير مباشرة ومن االختبارات 

 .غير المباشرة وأكثرها شيوعاً وسهولة اختبار مد الذراعين من وضع الجلوس مستخدمين صندوق المرونة

 

 : قياس التركيب الجسمي

شحمية وتشمل األجزاء غيرالشحمية العضالت التي  يتركب الجسم إجماالً من أجزاء شحمية وأخرى غير

تمثل النسبة الكبرى من األجزاء غير الشحميةوالعظام واألنسجة الضامة والماء والمعروف أن زيادة 

الشحوم لدى الفرد أمراً غير مرغوب فيه حيث ترتبط هذه الزيادة في الشحوم ارتباطاً إيجابياً بالعديد من 

طاً سلبياً مع األداء البدني ويحتاج جسم اإلنسان إلى حد أدنى من الشحوم تقدر األمراض كما ترتبط ارتبا

% لدى النساءأما النسب المثالية لشحوم الجسم لدى الرجال في 12% لدى الرجال وحوالي 5بحوالي 

% من وزن الجسم أما 23إلى  15% من وزن الجسم وللنساء من 18إلى  10مرحلةالشباب فتكون من 

% لدى النساء فتعد نسبة 32% من وزن الجسم لدى الرجال أو عن 25بة الشحوم عن إذا زادت نس

الشحوم مرتفعة سمنة أو بدانة ويتم قياس نسبة الشحوم بطريقة ميدانية وأخرى معملية ومن أكثر الطرق 

لجسم الميدانية شيوعاً لقياس نسبة الشحوم في الجسم استخدام مقياس سمك طية الجلد في مناطق معينة من ا

لالستدالل على كمية الشحوم الموجودة تحت الجلد والتي تعد مؤشراً لشحوم الجسم عامة ويمكن استخدام 

مقاييس طية الجلد بحد ذاتها كمعايير مستقلة للسمنة أو البدانة لدى الفرد أو تحويل هذه المقاييس إلى نسب 

ب قياس سمك طية الجلد تدريباً جيداً شحوم باستخدام معادالت حسابية تنبؤية مخصصة لهذا الغرض ويتطل

وخبرة حتى يمكن إجراء القياس بدقة وثبات ولهذا يلجأ البعض عند عدم توفر الخبرة والتدريب الكافي إلى 

كتلة  (Body Mass Index) استخدام مؤشر كمؤشر للسمنة ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم من خالل

ل بالمتر وهذا المؤشر سهل االستخدام وال يتطلب أدوات الجسم قسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطو

ولكنه ليس مؤشراً دقيقاً جداً للسمنة أو البدانة ألنه يعد مؤشراً لتناسب الوزن والطوب فقط وبالتالي فهو ال 

يصلح كمؤشر للبدانة للذين يمتلكون كتلة عضلية كبيرة مثل رياضيي بناء األجسام أو لألطفال والناشئين 

طفرة النمو حيث الزيادة الملحوظة في الطول وفي الوزن وبشكل عام يعد مؤشر كتلة الجسم في  في فترة

 ٢كجم/م  29.9إلى  25كجم/م أما إذا بلغ من  24.9إلى  20الحدود المناسبة للفرد البالغ إذا تراوح من 

بدانة وإذا كان فإن ذلك مؤشراً على وجود  ٢كجم/م 30فيشير ذلك إلى زيادة في الوزن، وإذا زاد عن 

سنة فال  18فيعني بدانة عالية مفرطةأما مقاييس مؤشر كتلة الجسم لمن هم دون  ٢كجم/م 40أعلى من 

 .(8)يوجد اتفاق حولها لكنها من المؤكد دون مقاييس الراشدين

 

                                                           
 والمهارية البدنية الصفات متوسط تطوير على القدم كرة مقياس في مقترح عملي منهاج اثر  ":أسحن احمد 8
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 : خالصة

 

االهتمام  الناجح المدرب وعلى ، الالعبين أداء في المساعدة العوامل أهم من عامة بصفة تعتبر اللياقة البدنية

الالعب  لياقة تطوير بهدف ، والخاص العام التحضير إلى البدني التحضير وينقسم ، بدنيا الالعب بتحضير

 كرة بالعب الخاصة والعناصر ، لتنميتها الالزمة الطرق ومعرفة أدائه على المؤثرة العناصر أهم من النها

 .تنميتها كيفية ومعرفة ، ورشاقة مرونة ، وقوة وسرعة تحمل القدم من

 

 حسب وهذا ، والراحة الحمل استخدام وكيفية ، البدنية الصفات تدريب طرق يستعمل متى معرفة وأيضا

 والنظرية النفسية الناحية من الالعب تحضير وكذا ، البدني التحضير طرق من طريقة كل ومميزات أهداف

 المنافسات خالل لالعبين واألمثل الجيد لألداء ضمانا وهذا ، التكتيكية ، التقنية
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 : تمهيد

 والمشاهدين الالعبين عدد حيث من العالم في وشعبية انتشارا الرياضية األلعاب أكثر من القدم كرة تعتبر

 وهي

 

 كرة القدم
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 : تمهيد
 والمشاهدين الالعبين عدد حيث من العالم في وشعبية انتشارا الرياضية األلعاب أكثر من القدم كرة تعتبر
 .المنافسة أثناء تنفيذها وصعوبة النظرية المهارات بسهولة تتميز لعبة وهي
 الجماهير استقطاب على وقدرتها حيويتها على فيه حافظت طويل وتاريخها القديمة األلعاب من وهي

 التدريب منهاج من جزءا فجعلوها خاصة أهمية وأعطوها كبير بشغف الشعوب ومارستها باهتمامهم
 .والنضال المنافسة روح من به تتميز لما العسكري

 العالم في القدم كرة تطور عن تاريخية نبذة وذكر اللعبة هذه التعريف إلى الفصل هذا في تطرقنا وقد
 وكذا ، لها المنضمة والقوانين األساسية والمبادئ ، اللعبة لهذه العريقة المدارس بعض ذكرنا كما والجزائر،

 . اللعبة هذه في اللعب وطرق ، القدم كرة العب بها التي يتميز الصفات
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 الفصل الثالث: كرة القدم

 

 :القدم كرة تعريف
 الكرة ركل وتعني التينية كلمة هي

 "Football" -1-1 القدم كرة :اللغوي التعريف 
 .بال عندهم يسمى بما يعتبرونها بالقدم،فاألمريكيون "Rugby" القدم كرة أما األمريكية القدم كرة أو

"Soccer"تسمى عنها سنتحدث والتي المعروفة 
 

 : االصطالحي التعريف 2-1-
قبل  القدم كرة ":جميل رومي إليها أشار كما الناس جميع طرف من جماعية، تمارس رياضة هي القدم كرة

  (1) ) " أصناف المجتمع  كل معها يتكيف جماعية رياضة شيء )كل
 : اإلجرائي التعريف 3-1-

 كل منهما يتألف فريقين بين تلعب كما األصناف، جميع طرف من تمارس جماعية رياضة هي القدم كرة
مرمى  طرفيها من طرف كل نهاية في ، مستطيلة أرضية فوق منفوخة كرة بواسطة تلعب العبا، 11 من

المباراة  تحكيم على ويشرف باليدين بلمسها المرمى لحارس إال يسمح وال األقدام بواسطة الكرة تحريك ويتم

راحة  وفترة ، دقيقة 90 هو المباراة توقيت بحيث الوقت لمراقبة رابع وحكم للتماس وحكمان ، وسط حكم

إضافيين  شوطين هناك فيكون " الكأس مقابالت حالة في " بالتعادل المباراة انتهت وإذا دقيقة، 15 مدتها

 ضربات إجراء إلى الحكم يضطر اإلضافيين الشوطين في التعادل حالة وفي ، دقيقة 15 منهما كل وقت
 .الفريقين بين الجزاء لفصل

 

 :القدم كرة عن تاريخية نبذة
  .والمتفرجين الالعبين نضر في األعظم وهي ، العالم في شيوعا األكثر اللعبة القدم كرة تعتبر

 االنجليزية المدارس طلبة قبل من ، م 1175 عام كان الكرة لعب من وأول ، بريطانيا في القدم كرة نشأت
 كما الكبير لالنزعاج نضرا المدينة في الكرة لعب بتحريم (الثاني ادوار) الملك قام م 1334 سنة ، وفي

 (م 1453 -م 1373 ) الخامس وهنري الثاني ورتشارد (الثالث ادوار) طرف من النظرة استمرت هذه
 ).1(العسكرية القوات لتدريب لالنعكاس السلبي نضرا

من  ومغلق األمام من مفتوح طويل طريق في وذلك فريق، لكل العب بعشرين لندن مدينة في مرة أول لعبة

 ) في أخرى مباراة لعبة األمامية،كما والمناوالت الطويلة الضربات حرمت حيث الخلف، Eton) بنفس
 .المباراة تلك في هدفان وسجل م 5.5 م،وعرضها 110 طولها ساحة في الالعبين من ايتون العدد

 ،وأسس الجانبية والرمية الهدف ضربات على التعرف تم م،بحيث 1830 سنة القوانين بعض وضع بدا
 قانون التسلل (haour) الخطوة تعتبر والتي م 1848 عام كمبرج بقواعد المعروف القانون اخرج نظام كما

 اللعبة": عنوان تحت العشرة القوانين أنشأت م 1862 عام وفي القدم، كرة قوانين لوضع هاور األولى
 بضربة الملعب داخل إلى للكرة الالعب وإعادة القدم بكعب الكرة ضرب تحريم فيه جاءحيث  "األسهل
 .خروجها حين الوسط خط باتجاه

                                                             
 (13( )صلبنان بيروت )النقائض، دار ،"القدم كرة" :جميل رومي 1
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 الفصل الثالث: كرة القدم

 1888عام كانت العالم في أجريت بطولة وأول القواعد نفس أساس على الكرة اتحاد أسس م 1863 عام وفي
 الدانمركي لكرة االتحاد تأسس م 1863 عام وفي ، الصفارة باستعمال الحكام بدأ أين  الكرة اتحاد كأس م

 . اليدين بكلتا رمية وكانت دانمركي فريق 15 ب البطولة كأس ،وأقيمت القدم
 القدم بلجيكا لكرة الدولي االتحاد تشكل م 1904 عام في FIFA هولندا فرنسا، من كل بمشاركة وذلك

 (1).بها وفازت م 1930 االرغواي في أقيمت العالم لكأس بطولة وأول والدانمرك، سويسرا

 

 :القدم لكرة التاريخي التسلسل
 واشتد الخمس القارات بين كمنافسة أصبح والتطور ، حدود له ليس موضوع العالم في القدم كرة تطور إن

 في التطور مقياس وأصبح المنافسات، جميع في السائدة واألوربية األمريكية القارتين بين التطور صراع
 وفيما1930 سنة العالمية الكأس منافسات بدأت أن منذ القدم كرة تطور العالم وبدأ كأس منافسة هو القدم كرة
 : القدم كرة لتطور التاريخي التسلسل يلي

 1863: القدم لكرة البريطاني االتحاد أسس.  
 1873واسكتلندا انجلترا بين دولية مقابلة :أول.  
 1904:  القدم لكرة الدولي االتحاد تأسيس.  
 1930: األرغواي با فازت عالمية كأس أول .  
 1963: العرب كأس باسم دورة أول.  
 1998: فرق 5 بينها من منتخب 32 ب نظمت مرة وألول بها وفازت فرنسا في العالم كأس دورة 

 من افريقيا .
 

 : الجزائر في القدم كرة
 عمربن" الشيخ بفضل وهذا كبيرة، شعبية اكتسبت والتي ظهرت، التي الرياضات أول بين من القدم كرة تعد

في  الحياة طليعة ) اسم تحت جزائري رياضي فريق أول م 1895 سنة أسس الذي ،"رايس محمود علي

 فريق أول تأسس م 1921 أوت7 م وفي 1917 عام الجمعية هذه في القدم كرة فرع الهواء الكبير وظهر
 سنة قبل تأسس نادي أول هو" الجزائر مولودية " الجزائرية األندية عميد في يتمثل القدم لكرة رسمي

 الجزائر مولودية تأسيس لقسنطينة بعد الرياضي النادي أن يقول من هناك أن غير ( CSC ) . م 1921
 للبليدة اإلسالمي واالتحاد الرياضي لوهران اإلسالمي االتحاد معسكر غالي منها أخرى فرق عدة تأسست

 . للجزائر الرياضي اإلسالمي واالتحاد

 

فكانت  االستعمار، لصد والتكتل االنضمام أجل من أبنائها قوى لكل الماسة الجزائري الشعب لحاجة ونظرا

 المعمرين فرق مع الجزائرية الفرق تجمع المقابالت كانت حيث لذلك، المحققة الوسائل هذه أحد القدم كرة
 على تعمل التي اإلسالمية الجزائرية األندية عدد لتزايد نظرا ضعيفة المعمرين فرق أصبحت ، وبالتالي

 الفرصة تعطي تجري التي المقابالت إلى الفرنسية السلطات تفطن تم هذا ،مع الوطنية وزرع الروح زيادة
 المقابلة بعد عنيفة اشتباكات وقعت م 1956 سنة في حيث ، لقاء كل بعد والتظاهر الشعب التجمع ألبناء
 اعتقل إثرها على التي (حاليا اوجين،بولوغين سانت) من اورلي وفريق الجزائر بين مولودية جمعت التي

 تجنبا م 1956 مارس 11 في الرياضية النشاطات تجميد إلى الثورة بقيادة مما أدى الجزائريين من العديد
 . بالجزائريين تلحق التي لألضرار
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من  مشكال كان الذي م 1958 افري 18 في الوطنية التحرير جبهة فريق تكوين التحريرية الثورة عرفة وقد

،سوخان،  ايتيان سانت فريق صفوف في أنذاك يلعب الديكان مخلوفي رشيد أمثال الجزائريين الالعبين أحسن

 ...ابرير كريمو ،زوبا، كرمالي
بعد  الجزائرية القدم كرة عرفت وقد والدولية، العربية المنافسات مختلف في الجزائر يمثل الفريق هذا وكان

 محند" وكان م 1962 سنة القدم لكرة جزائرية اتحادية أول تأسيس تم حيث أخرى، مرحلة االستقالل
يشكلون  رياضي 110000 من أكثر الجزائر في اللعبة لهذه الممارسين عدد ويبلغ لها، رئيس أول "معوش

 االتحاد فريق بها وفاز م 1963. جهوية رابطات 6 و والية 48 ضمن رياضية جمعية 1410 حوالي
 ونظمت للجزائر، اإلسالمي1962 الموسم خالل القدم لكرة جزائرية بطولة أول نظمت وقد - الرياضي

 منافسات في تمثيل الجزائرأحسن مثل الذي سطيف وفاق فريق بها وفاز م 1963 سنة الجمهورية كأس
 للفريق رسمية وأول منافسة الوطني، للفريق لقاء أول كان م 1963 أي السنة نفس وفي اإلفريقية الكؤوس
 الميدالية وحصوله على م 1975 لسنة المتوسط األبيض البحر ألعاب خالل الفرنسي الفريق مع الوطني
 .الذهبية

 م 1990 لسنة بالجزائر واحدة مرة إفريقيا بكأس وفاز ، 1980 لسنة موسكو اولمبياد في شارك كما
 ذلك ودون م، 1986 سنة بالمكسيك والثانية م، 1982 سنة باسبانيا األولى العالم لكأس دورتين في وشارك

 لعدة إنجابه رغم الباقية العالم كأس تصفيات من أقصيا حيث كبيرة، بتتويجات الوطني المنتخب لم  يحظى
 ظهرت م 1982 الثمانينات بداية وفي دراوي، فريحه،كركور، اللماس،عاشور،طهير، :أمثال العبين أكفاء

 سرباح، مرزقان، زيدان، عصاد، بلومي،ماجر، : أمثال تمثيل أحسن الجزائرية الكرة المعة مثلت وجوه
 . ...بتروني

 األندية فقد عن أما الوطني، الفريق عن هذا وآخرون، وتاسفاوت صايب من كل ظهر فقد التسعينات في أما
بالنسبة  النهائية لألدوار لعبها ذلك على والدليل اإلفريقي، المستوى على الجزائرية الكرة وجود عن برهنت

 أنديتنا لبعض الكأس على والحصول الكؤوس وكأس أسيوية األفرو وكأس البطلة، لألندية لكأس إفريقيا
 1)الجزائر(.) سطيف،مولودية ووفاق القبائل شبيبة أمثال ) العريقة

 

 (2): القدم كرة مدارس
الشروط  وكذلك يمارسونها، الذين الالعبين من مباشرا تأثيرا تتأثر بأنها األخرى عن تتميز مدرسة كل

 . فيها نشأ التي والجغرافية واالقتصادية االجتماعية

 : التالية المدارس نميز القدم كرة في
  الوسطى أوروبا مدرسة _1

 .الالتينية المدرسة _2
  الجنوبية أمريكا مدرسة _3

 : (2) القدم لكرة األساسية المبادئ
األسلوب  إتباع على إتقانها في تعتمد والتي المتعددة األساسية مبادئها لها األلعاب من لعبة كأي القدم كرة

 .التدريب طرق في السليم
 فريق كرة إن ، للعبة األساسية للمبادئ أفراده إتقان مدى على كبير حد إلى وتقدمه فريق أي نجاح ويتوقف

بخفة  أنواعها اختالف على الكرة ضربات يؤدي أن أفراده من فرد كل يستطيع الذي هو الناجح القدم

ضرب  ،ويستخدم ويسر بسهولة الكرة ويكتم ، الطرق وبمختلف سليم وبتوقيت بدقة بالتمرير ويقوم ورشاقة،
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 أعضاء بقية مع تاما تعاونا ويتعاون اللزوم عند ويحاور المناسبين، والظروف المكان في بالرأس الكرة
 .(2)منسق جماعي في عمل الفريق

معين  بدور القيام في تخصصه حيث من والطائرة السلة كرة العب عن يختلف القدم كرة العب أن وصحيح

 لجميع متقنا القدم كرة العب يكون أن مطلقا اليمنع هذا أن إال ، الهجوم أو الدفاع في سواء الملعب في
 .تاما اتقانا المبادئ األساسية

كما  قصيرة مدة في تعليمها محاولة عدم يجب لذلك ، ومتنوعة متعددة القدم لكرة األساسية المبادئ وهذه

 .باللعب البدء وقبل تمرين كل في أكثر أو ناحيتين على الالعبين تدريب طريق عن دائما بها االهتمام يجب
 : مايلي إلى القدم لكرة األساسية المبادئ وتقسم

 . الكرة استقبال -
 . بالكرة المحاورة -
 . المهاجمة -
 .التماس رمية -
 . الكرة ضرب -
 . بالرأس الكرة لعب -
 المرمي حراسة-

 : القدم كرة العب صفات
الميدان  في الجيد الحركي األداء على وتساعد اللعبة هذه تالءم خاصة، صفات إلى القدم كرة العب يحتاج

والنفسية   الخططية الفنية وهي القدم، كرة لالعب متطلبات أربع هناك المتطلبات أو الخصائص هذه ومن

 مبنية ايجابية النفسية والتعدادات عاليا ومهاريا جيدا خططيا تكامل يمتلك الذي هو الجيد والالعب والبدنية
  .(3)آخر متطلب في تعوض أن يمكن المتطلبات تلك إحدى في الحاصل والنقص ممتازة بدنية على قابلية

الكروي  الميدان في جمة وإحصائيات معلومات على اعتمادا البدنية اللعبة متطلبات على هذا بحثنا في سنركز

 أثنائهم أو والتمرينات المباراة قبل بدقة المقاسة الفيزيولوجية التغيرات تظهر ، متعددة دراسات خالل من
 .أو بعدهم

 المباراة خالل وتحليلها لالعبين الحركية الصفات دراسة خالل من القدم لكرة البدنية المتطلبات تقويم يمكن
 كثيرة مباريات رصد على معتمدا كان التحليل فإن للمباريات، الالعب لعب وطرق المختلفة للنشاطات طبقا

 المهمة واإلحصائيات الخصائص لتلك للوصول

 

 :البدنية الصفات-1 
بأن  اعتقدنا ولئن الجسماني، تكوينهم كان مهما الجميع متناول في ممارستها أن القدم كرة مميزات من

فال  المثالي الالعب هو المعنويات تنقصه ال التقنية،ذكي، البنية،جيد قوي الجسماني التكوين مكتمل رياضيا

أن  من لنتحقق واألسلوب، الشكل حيث من يختلفون العبين لوجه وجها ضمت مباراة شاهدنا إذا نندهش

المراوغة  يجيد ماكر نشيط الحجم صغير العب يتفوق فقد البدنية، الصفات على دوما الترتكز االختيار معاير

العالمية  صفة يضيف ما وذلك ، المتوقعة غير خصمه بحركات المخدوع الشريف الحازم القوي خصمه على

                                                             
 ،معهد"الجزائرية القدم كرة تطوير في المرئية الرياضية الصحافة دور":عيساني لوصيف،الجابري مزهود تلي، بلقاسم  2 

 46 .ص47 ،ص 1997 ليسانس،جوان ،مذكرة إبراهيم .،دالي والرياضية البدنية التربية

 .7 ص ، 1980 بيروت، طبعة، بدون العربية، النهضة دار ،"النمو سيكولوجية ": عيساوي لرحمان عبدا 3
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 على التوازن عند ساق تمرير ومعرفة األرضية، االرتكازات على الملعب في السيطرة ويتطلب. القدم لكرة
 (2)      وتام عام بتناسق وتوجيهها عليها والمحافظة الكرة، التقاط أجل أخرى من ساق

  :الفيزيولوجية الصفات-2 

واالجتماعية،  النفسية وكذلك والفزيولوجية والخططية الفنية بالصفات الحديثة القدم لكرة االنجازات تتحدد

المعرفة  كانت إذا لالعب الفنية الكفاءات من فائدة فال شديد قرب وعن بعضها مع الحقائق هذه وترتبط

الكامل  الوقوف بين ما مصنفة الحركات من مجموعة الالعب ينفذ القدم كرة لعبه وخالل ، قليلة له الخططية

 الذي هو السلوك وهذا آخر، إلى وقت من وارد الشدة تغير يجعل ما وهذا ، األقصى بالجهد الركض إلى
 أخرى فردية لعبة أي من تعقيدا األكثر اللعبة فمتطلبات األخرى األلعاب عن القدم كرة يميز يفصل بل

  . البدنية الالعب لقابلية قريبة تكون المتطلبات هذه فإن المثالية ،وتحققذ الظروف

 : يلي ما إلى تقسم أن يمكن والتي
 . عالية بشدة األداء على القابلية -
 . السريع الركض أداء على القابلية -
 .معينة وضعية خالل العالية القدرة قوة إنتاج على القابلية -
الدموي  الجهاز مواصفات ضمن يندرج ، المفردات تلك محتوى داخل القدم كرة انجاز في األساس إن

طريق  عن تحدد الصفات أن نذكر أن المهم ومن العصبي الجهاز مع المتداخلة العضالت وكذلك ، التنفسي

 كفاءتها تحسين ولكن الحسية الصفات
 في عالية قابلية يمتلكون القدم كرة في المتقدمين الالعبين فإن الحاالت، أغلب وفي التدريب طريق عن

 قوة توافق التي اللعب إستراتيجية اختيار على يعتمد الفريق نجاح فإن ولهذا ، فقط البدنية بعض الصفات
 الالعبين

  :النفسية الصفات-3 
السمات  من يمتلكه وما القدم كرة العب خصائص لتحديد الهامة الجوانب أحد النفسية الصفات تعتبر

 (4) :يلي ما نذكر النفسية الصفات بين ومن الشخصية

 التركيز: 1-
،  "محدد مثير على باالنتباه االحتفاظ أو معين مثير على وتثبيته ، االنتباه تضيق "أنه على التركيز يعرف

 على باالنتباه االحتفاظ على المقدرة التالي المعنى على يقتصر أن يجب التركيز مصطلح أن البعض ويري
 .االنتباه مدى :ب الفترة هذه تسمي ما وغالبا الزمن من لفترة مثير محدد

 : االنتباه 2-
 معينة فكرة على العقل تركيز أو الممكنة، الموضوعات من العديد بين من واحدة على العقل تركيز يعني

 التعامل من يتمكن حتى األشياء بعض عن واالبتعاد االنسجام االنتباه ويتضمن األفكار، من العديد بين من
 االضطراب حالة هو االنتباه وعكس انتباهه، الفرد عليها يركز التي األخرى الموضوعات بعض مع بكفاءة

 والتشويش
  : العقلي التصور 3-

 قبل لغرض من تحدث لم جديدة تصورات أو السابقة الخبرات تصورات تكوين خاللها من يمكن عقلية وسيلة
هذه  كانت كلما بحيث ، العقلية الخريطة العقلية التصورات من النوع هذا على ويطلق ,لألداء اإلعداد

 . مطلوب هو ما لتحديد للجسم واضحة إشارات إرسال لمح أمكن الالعب عقل في واضحة الخريطة

                                                             

 ماجستير /2007مذكرة)؛"الجزائرية القدم لكرة األول الوطني القسم العبي عند اإلنجاز بدافعية التحفيز عالقة":مقاق كمال 4
 200 :الجزائر جامعة هللا، عبد والرياضية،سيدي البدنية التربية معهد ،(منشورة غير
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  : بالنفس الثقة 4-
 المكسب فبالرغم تحقيق بالضرورة تتطلب وال التحسن، إمكانية في االعتقاد أهمية واألكثر ، النجاح توقع هي
  األداء تحسن وتوقع بالنفس بالثقة االحتفاظ يمكن الفوز أو المكسب تحقيق عدم من
 : االسترخاء 5-
 مهارات وتظهر ، بنشاط القيام بعد واالنفعالية والعقلية البدنية طاقته تعبئة إلعداد لالعب المتاحة الفرصة هو

 التوتر حدوث لمنع المختلفة جسمه أعضاء على وسيطرته التحكم على بقدرته لالسترخاء الالعب

 

 

  :(5) القدم كرة قواعد

 (،  األحياء بين ما الرسمية، غير المباريات ) الحر اإلطار في خاصة القدم كرة بها تتمتع التي الجاذبية إن
 ( 17 ) عشر سبعة فهناك ذلك ومع اللعبة، هذه في تعقيدات ثمة فليس الفائقة، سهولتها إلى ترجع أساسا
 للثبات سيق أول اآلن حيث إلى باقية الزالت ولكن تعديالت بعدة سارت القواعد وهذه اللعبة هذه قاعدة لسير

 قبل من للممارسة مجاال واسعا اللعبة من جعلت رئيسية مبادئ ثالث إلى أسندوا القدم كرة قوانين لألول
 يلي كما م 1982 الصفار سامي حسب المبادئ وهذه ، استثناء دون الجميع

 : المساواة 1-
أن  دون ، الفردية مهاراته بعرض يقوم لكي متساوية فرصة القدم كرة لممارسي يمنح اللعبة قانون إن

 .القانون عليها يعاقب مخالفات وهي المسك أو الدفع أو للضرب يتعرض

 : السالمة2-
حدودا  القانون وضع فقد ، العابرة العهود في عليها كانت التي الخطورة بخالف ، للعبة روحا تعتبر وهي

مالبس  من وتجهيزهم وأرضيتها، الملعب مساحة تحديد مثل اللعب أثناء الالعبين وصحة سالمة على للحفاظ

 . عالية بكفاءة مهارتهم إلظهار واسعا امجال وترك اإلصابات من للتقليل وأحذية
 فقد اللعبة، لممارسة الالعب يجدها التي والمتعة التسلية من األقصى للحد المجال إفساح وهي : التسلية 3-
 البعض بعضهم تجاه الالعبين من تصدر والتي الحاالت بعض القدم كرة لقانون المشرعون منع

 

 : القدم كرة قوانين
 : كالتالي وهي اللعبة يسير قانون 17 هناك األساسية المبادئ هذه إلى باإلضافة

 : اللعب ميدان 1-
 يقل م وال 100 عن عرضه يزيد وال ، م 100 عن يقل وال م 130 طوله اليتعدى الشكل، مستطيل يكون

 . م 60 عن
 : الكرة 2-

 ال يتعدى وزنها أما سم، 68 عن يقل وال سم، 71 عن محيطها يزيد ال الجلد من غطائها ، الشكل كروية
 . غ 359 عن يقل وال غ، 453

 : الالعبين مهمات 3-
 . آخر العب على خطورة فيه يكون شيء أي يلبس أن العب ألي يسمح ال
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 : الالعبين عدد4-
 . احتياطيين العبين 7 وسبعة الميدان، داخل العبا 11 من منهما كل يتكون فريقين، بين تلعب
 : الحكام 5-

 . وتطبيقه القانون بتنظيم اللعبة قوانين لمزاولة السلطة صاحب يعتبر
 : الخطوط مراقبو 6-

 من المؤسسة برايات ويجهزان ، الملعب من الكرة خروج يبينا أن وواجبهما للخطوط مراقبان للمباراة يعين
 . المباراة أرضها على تلعب التي
 : اللعب مدة 7-

 بين الشوطين الراحة فترة تزيد وال ضائع، وقت شوط كل إلى يضاف د، 45 منهما كل متساويان شوطان
 .د 15 عن
 : اللعب بداية8-

 بالقرعة اختيار الفائز وللفريق نقدية بقطعة قرعة على تحمل ، البداية وركلة الملعب، نصفي اختيار يتقدر
 . البداية ركلة أو الملعب ناحيتي إحدى

 : اللعب خارج أو اللعب في الكرة 9-
 الكرة اللعب وتكون الحكم يوقف عندها التماس، أو المرمى خط كلها تعبر عندما الملعب خارج الكرة تكون

 (6)  .نهايتها إلى المباراة بدء من األخرى األحوال جميع في اللعب في
 : الهدف تسجيل طريقة 10-

 العارضة وتحت القائمين بين المرمى خط كلها الكرة تجتاز كلما الهدف يحتسب .

 : التسلل 11
 . الكرة فيها تلعب التي اللحظة في الكرة من خصمه مرمى خط من أقرب كان إذا متسلال الالعب يعتبر
 : السلوك وسوء األخطاء 12-
 :التالية المخالفات من مخالفة ارتكاب تعمد إذا مخطئا الالعب يعتبر

 . الخصم ركل محاولة أو ركل -
 . خلفه أو أمامه االنحناء أو الساقين باستعمال إيقاعه محاولة مثل الخصم عرقلة -
 . خطرة بحالة أو بعنف الخصم دفع -
 . الخصم على الوثب -
 . باليد الخصم ضرب محاولة أو ضرب -
 . الذراع من جزء بأي باليد الخصم مسك -
 .الذراع من جزء بأي أو باليد الخصم دفع -
 . المرمى لحارس إال باليد الكرة لعب يمنع -
  طريقه اعترض إذا إال الخلف من بالكتف الخصم دفع -

 :قسمين إلى تنقسم حيث : الحرة الضربة 13-
 . مباشرة المخطئ الفريق مرمى إصابة فيها يجوز التي وهي : مباشرة -
 . آخر العب لمسها أو الكرة لعب إذا إال بواسطتها هدف إحراز اليمكن التي وهي : مباشرة غير -

 : الجزاء ضربة 14-
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 .الجزاء منطقة خارج الالعبين جميع يكون أن يجب ضرار وعند ، الجزاء عالمات من الكرة تضرب
 : التماس رمية 15-
 .التماس خط من بكاملها الكرة تخرج عندما
 : المرمى ضربة 16-
 من الفريق لعبها من آخر ويكون القائمين بين الواقع الجزء عدى فيما المرمى خط بكاملها الكرة تجتاز عندما

 . الخصم
 : الركنية الضربة 17-
 الفريق من لعبها من آخر ويكون القائمين بين الواقع الجزء عدى فيما المرمى خط بكاملها الكرة تجتاز عندما

 المداف

 

 : القدم كرة في اللعب طرق
غرض  إلى لتنتهي تجتمع الفنية ومهاراتهم الالعبين قدرات جميع فإن ولذلك جماعية لعبة القدم كرة لعبة إن

 والمستوى البدنية اللياقة مع للفريق اللعب طريقة تناسب أن بد وال ، للفريق العامة المصلحة وهو ، واحد
 .الفريق العبي لجميع الفردية الفني والكفاءة

 : الثالث الظهير طريقة 1-
 ضد الهجوم الفريق دفاع لتنظيم م، 1925 عام انجلترا وضعتها وقد الفرق بين االستعمال شائعة الطريقة هذه

األساسي  والعمل الخصم هجوم خطورة من الحد هو منها الغرض دفاعية طريقة وهي ، المنافس للفريق

 .الفريق نجاح إلمكان متكاملة واحدة كوحدة واجبهم ألداء المدافعين بين العالقة تنظيم هو الطريقة هذه لنجاح
  4-2-4 : طريقة -2 

بدنية  بلياقة يتمتع أن الفريق على ويجب م، 1958 سنة العالم لكأس البرازيل بها نالت التي الطريقة وهي

 ، والدفاع الهجوم بين التعاون تتطلب الطريقة هذه ألن المختلفة المهارات أداء في التصرف وحسن عالية
 تحليل على يعمل الذي الوسط خط واشتراك ( والهجوم الدفاع) الحالتين كلتا في الالعبين عدد بحيث يزداد
 .دفاع الخصم

  M.M(7)   :المتأخر الهجوم متوسط طريقة-3 
 إلى األمام المتقدمين الهجوم ساعدي خلف واحد خط على الهجوم ومتوسط الجناحان يكون الطريقة هذه وفي

وسرعة  المفاجئة التمريرات سرعة الهجوم متوسط على ويجب ، الخصم هجوم قلب على بهما للهجوم ،

 (8)الخصم ظهري من للهروب الجناحين
 3-3-4طريقة  -4

خط  العبي وخاصة الالعبين تحرك على أساسا وتعتمد هجومية دفاعية طريقة بأنها الطريقة هذه وتمتاز

سهلة  الطريقة هذه أن كما و الخصم فريق على الهجوم عمليات في يشارك أن للظهير الممكن ومن ، الوسط

 . التدريب وسهلة الدراسة
 : 3-3-4طريقة  -5
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روسيا  في بها اللعب وينتشر ، الثالث الظهير طريقة على للتغلب تستعمل هجومية دفاعية طريقة وهي

 خط الوسط أو الهجوم خط مع الكرة تتواجد عندما شديد هجوم حالة في الطريقة هذه الفريق ويكون ، وفرنسا

 : االيطالية الدفاعية الطريقة -6
 )  المهاجمين أمام المرمى سد  هيريرا بغرض هيلينكو االيطالي المدرب وضعها بحتة دفاعية طريقة وهي

(3-2-4 
 : الشاملة الطريقة -7

 . الدفاع وفي الهجوم في الالعبين جميع على تعتمد حيث الوقت نفس في ودفاعية هجومية طريقة وهي
 :الهرمية الطريقة -8

يشبه  الملعب أرض في األساسين الالعبين تشكيل ألن هرمية سميت وقد م 1989 سنة انجلترا في ظهرت

خمسة  ، الوسط خط ثالثة ، دفاع اثنان ، المرمى حارس الهجوم خط وقاعدته المرمى حارس قمته هرما

 (9)مهاجمين
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 : خالصة
،  عنها الحديث يستدعي ما هناك وليس ، القدم منذ العالم في انتشارا األكثر اللعبة القدم كرة رياضة تعتبر

 من كبيرة إمكانيات من لها خصص ما بفضل ، األصعدة كافة على نفسها تفرض التي فأصبحت الرياضة
 المستوى إلى للوصول بها والنهوض تطويرها يجب التي الرياضات مقدمة في جعلتها التي ، الدولطرف 
 . العالمي

،  الالعب هو الرياضة هذه في عضو أهم أن واألكيد ، الرياضة هذه متطلبات عرفنا إذا إال يتسنى ال وهذا

 في إيجابيا دوره يكون كي ، فيه تتوفر أن يجب التي والخصائص الصفات ومعرفة به االهتمام يجب ولهذا
 . منه المرجوة النتائج وإعطاء ، هذه المعادلة

 مدارس وضعت ،ولهذا والمدروس المنظم التدريب هو الظروف أحسن في الالعب هذا يجعل ما ولعلى
 األداء مستوى لرفع الطرق هذه وتطوير لعبها طرق وتعليم ، والمدربين الالعبين وتكوين القدم لتعليم كرة

 . لدى الالعبين
 على والمحافظة اللعبة هذه لتنظيم والقوانين المبادئ من مجموعة المختصون وضع اللعبة هذه ولتنظيم

  . التدريب طرق في السليم األسلوب وإتباع سالمة الالعبين

 أعلى مستوى إلى يصل كي بها االهتمام يجب التي الجوانب من العديد القدم كرة لالعب فإن هذا كل ومن
 . والعالمية االحترافية من
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 الفصل األول : اإلجراءات الميدانية

 :تمهيد

ثالث  ضم الذي الدراسة بموضوع الخاص المعرفي الرصيد فيه تناولنا الذي النظري للجانب دراستنا بعد

 :التالي الترتيب على وهي فصول

 المنافسةالرياضية-

 اللياقةالبدنية-

 كرة القدم-

 منهجية إعطاء من نتمكن حتى ميدانية دراسة الموضوع دراسة قصد التطبيقي للجانب التطرق سنحاول

 طريق عن ذلك ويتم الذكر السابقة الفصول في تناولناها التي النظرية المعلومات تطابق وكذا علمية حقها

والية البويرة  من فرق ثالث من"أكابر" القدم كرة لمدربي وجهت والتي اإلستبيان نتائج تحليل ومناقشة

منهجية  وأكثر دقة أكثر تكون دراسة من لنا البد  رفضها أو النظري الجانب في المقدمة الفرضيات ولقبول

 والعينة مجاالته وكذا البحث، هذا في المتبع المنهج اختيار تم خاللها من التي الميدانية الدراسة في والمتمثلة

 .ومناقشتها النتائج بتحليل قمنا كما البحث أداة وكذا تم اختيارها التي
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 :االستطالعية الدراسة

بموضوع  عالقة لها التي القدم لكرة الرياضية الفرق بعض بزيارة االستطالعية ، وذلك الدراسة تطبيق تم لقد

 على والبحث المتوفرة واإلمكانيات المعطيات على للوقوف تفقدية نظرة إلقاء هو منها ،والهدف دراستنا

 واليةالبويرة : من أفرقة على اختيارنا ووقع .الميدانية التجربة إلجراء الفرق المالئمة

 فريق وفاف شباب سور الغزالن 

 فريق الحمزاوية 

 شباب ثامر فريق 

  والمدربين الفرق رؤساء تعاون إلى راجع وهذا

 :المتبع المنهج

البيانات  جمع كيفية نجد إذ العلمي البحث عملية في المراحل أهم من يعتبر البحث منهج إختيار إن

كثافة  تأثير مدى بدراسة يهتم والذي البحث موضوع من وإنطالقا المدروس الموضوع حول والمعلومات

 لدراسة إتبعناه الذي المنهج فإن .الجزائر في القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على الرياضية المباريات

 أو معين موقف أو المرتبطة بظاهرة السائدة الوقائع دراسة بأنه يعتبر الذي يالوصف المنهج هو الموضوع

 الوصفي المنهج ويعرف .األوضاع من معينة مجموعة أو األحداث من مجموعة أو األفراد من مجموعة

 جمع على اعتمادا أو الموضوع الظاهرة لوصف تتكامل التي البحثية اإلجراءات مجموعة":بأنه أيضا

 إلى والوصول الستخالص داللتها ودقيقا كافيا تحليال وتحليلها ومعالجتها وتصنيفها والبيانات الحقائق

 القدر ينقصها التي للدراسة جديدة مجاالت فتح أجل من المنهج هذا إستخدام إلى الباحث ويلجأ ."النتائج

 موضوع الظاهرة عناصر عن وتفصيلية دقيقة معرفة إلى التوصل بذلك يريد وهو من المعارف الكافي

  .بها خاصة مستقبلية إجراءات وضع أو لها فهم في تحقيق تفيد التي البحث

 الحرية في كل يجدون المستجوبين أن ذلك بالموضوعية تتسم التي المناهج أحسن من الوصفي المنهج ويعد

 الختياره دفعنا مما المنهج هذا مثل تتطلب موضوعنا فطبيعة هذا عن وزيادة ، أرائهم عن التعبير

 

 :البحث مجتمع

على  الحاالت معظم في والترويج والصحة والرياضية البدنية التربية بحوث في اإلحصائي المجتمع يقتصر

والقياس  للمالحظة القابلة السمات أو الخصائص تمتلك التي األشياء كل انه على تحديده يمكن ،والذي األفراد

 العينة منهجية منها تؤخذ التي األصلية المجموعات تلك هو:اإلصطالحية الناحية اإلحصائي ومن والتحليل

 أخرى وحدات أية أو-سكان– كتب-تالميذ-فرق-مدارس هذه المجموعة تكون وقد

 :اختيارها وكيفية البحث عينة

 مجتمع الدراسة من جزء فهي الميداني العمل إلنجاز الباحث عليه يعتمد الذي األولي النموذج هي العينة إن

المجتمع  أفراد من مجموعة تؤخذ أنه بمعنى الكل من جزء تعتبر فهي الميدانية، البيانات منه تجمع الذي

 .البحث لمجتمع ممثلة تكون أن على

 المجتمع على الدراسة نتائج تعمم ثم األصلي، المجتمع أفراد من معينة نسبة أو معين جزء" هي إذا فالعينة

 على العينة إلى ذلك ينظر غير أو مدن أو شوارعا أو أحياءا تكون كما أشخاصا تكون العينة كله، ووحدات

 إلى هدفنا الوصول كان إذا انه في العينات دراسة فكرة وتتلخص جميع من بعض أو كل من جزء أنها

 الرابطة أندية مستوى على الدراسة مجتمع من جزءا العينة شملت بحثنا وفي معينة ظاهرة حول تعميمات
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 بطريقة بحثنا عينة باختيار قمنا للواقع ومصداقية النتائج في الثقة مدى تقدير في منا وحرصا المحترفة الثانية

 خصائص بأي العينة نخص ولم ومتساوية متكافئة فرصا مجتمع الدراسة أفراد لجميع أعطي حيث عشوائية

 :لسببين وذلك مميزات أو

 

 

صفات  أو إعفاء أو تمييز أو اعتبارات أي تأخذ ال ألنها األفراد لكل متكافئة فرصا تعطي العشوائية العينة -

 .البحث حددها التي غير أخرى

 :على موزعين مدربين ثالث على شملت وقد العينات اختيار طرق أبسط هي ألنها العشوائية العينة اختيار -

 مدرب فريق وفاف شباب سور الغزالن 

 مدرب فريق الحمزاوية 

 شباب ثامر مدرب فريق 

 

 :البحث في المستخدمة األدوات

 للمنهج الذي ويكيفها الباحث يستخدمها التي والوسائل األدوات من مجموعة علمي بحث أو دراسة لكل

 القدر الكافي على وليحصل إليها يسعى التي الحقائق إلى توصله التي األدوات إلى يلجأ أن ويحاول يستخدمه

 التالية االدات على إعتمدنا بحثنا موضوع في تفيدنا التي والمعطيات المعلومات من

 :اإلستبيان-

عن  البيانات هذه جمع فيتم والمعلومات والبيانات الحقائق على الحصول أدوات من أداة أنه على يعرف

،الجهد  الوقت في ،اإلقتصاد الطريقة هذه مزايا بين ،ومن األسئلة إستمارة وضع خالل منة اإلستبيان طريق

وثبات  صدق من التقنين شروط بتوفير وقت أقل في العينات من بيانات على الحصول في تسهم أنها كما

  .وموضوعية

هي  و البيانات على لهذا للحصول العديدة الوسائل أحد يعتبر الذي اإلستبيان بإستمارة يعرف ما اعتمدنا إذ

 الظروف على التعرف و الواقع إلى التوصل و الحقائق على للحصول العلمي البحث أدوات من أداة

 . واآلراء االتجاهات و المواقف دراسة و واألحوال

 إلى تسلم أو لترسل استمارة في وضعها يتم منهجية بطريقة المرتبة األسئلة من مجموعة عن عبارة وهو

 للباحث وإعادتها الواردة األسئلة على إجاباتهم بتسجيل ليقوموا البحث لموضوع إختيارهم تم األفراد الذين

 تكون أن التحيز،ويجب بعدم وتتميز واضحة تكون أن ويشترط لتحقيقها يسعى التي تخدم األهداف التي

 اإلستبيان في إعتمدنا التي األسئلة أنواع بين وسهلة،ومن بسيطة األسئلة تتضمنها التي األلفاظ والكلمات

  :هي

 :المغلقة األسئلة-

 بعض يتحتم في وقد ب)نعم(أو)ال(، اإلجابة وتكون إستفهام شكل على تطرح األحيان أغلب في أسئلة وهي

 بالنوع موافق لألجوبة مسبق تحديد في خاصيتها الصحيحة، تكمن اإلجابة يختار أن المستجوب على األحيان

 منها واحد إختيار المستجوب وعلى محددة أجوبة وتتضمن موافق غير

 :المغلقة نصف األسئلة -

 .إلجابته تقييم أو رأي إعطاء المجيب بإستطاعة ولكن مقيدة أسئلة وهي

 :بأجوبة المحدودة األسئلة -

 تفضيله حسب يرتبها أو إحداها المجيب ويختار البحث من مقترحة بأجوبة مقيدة أسئلة وهي
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 :البحث مجاالت

 :المكاني امجال-

 : من كل في الميداني البحث أجري

 ملعب دراجي 

 ملعب زروقي عبد القادر 

  بوروباملعب 

 

 :الزماني المجال -

 :مرحلتين إلى الدراسة هذه في به قمنا الذي الدراسي المجال إنقسم

 جانفي إلى بداية من إمتدت فترة في إنجازه في شرعنا والذي النظري بالجانب خاص قسم:األولى المرحلة -

 2016 مارس منتصف غاية

المعنية  للفرق اإلستبيان إستمارات تسليم تاريخ من إمتدت التطبيقي بالجانب خاص قسم : الثانية المرحلة -

 2016 . أفريل 27 بتاريخ استرجاعها وتم 2016 أفريل7 بتاريخ وذلك

 :الدراسة حدود

  :البحث متغيرات -

 .تابع مستقل،والثاني األول متغيرين هناك أنه جليا لنا تبين البحث فرضيات إلى إستنادا

 :المستقل المتغير-

 بها،كما ذات صلة أخرى،وتكون متغيرات قيم في التغير إحداث إلى قيمتها في التغيير يؤدي التي األداة هو

 المتغير النواتج ويظهر قياس خالل من يزيد الذي المستقل العامل والنتيجة،إي السبب عالقة في السبب أنه

 المباريات المنافسات كثافة في البحث في المستقل

 :التابع المتغير -

المتغير  قيم علم تعديالت أحدثت ّكلما أنه حيث أخرى المتغيرات قيم مفعول على قيمته تتوقف الذي وهو

 البدنية الّلياقة مستوى في البحث في التابع المتغير ويظهر .التابع المتغير قين على النتائج ستظهر المستقل

 .لاّلعبين

 

 

 :اإلحصائي التحليل أسلوب

ل  التحلي بأسلوب قمنا وسهلة واضحة بصورة اإلستمارة نتائج عن والتحليل التعليق لنا يتسنى لكي

نسب  شكل على أرقام إلى اإلستمارة خالل من عليها تحصلنا التي النتائج تحويل طريق عن وهذا اإلحصائي

 :ب المعروفة الثالثية القاعدة إتباع طريق عن وهذا مئوية
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   %100س                                                                                           

                                                             X                                    ع 

 Xع =×100فان       

 س                

X هي النسبة المئوية 

 .التكرارات عدد اإلجابات عدد:ع 

 .العينة أفراد عدد:س 
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 اإلستبيان نتائج ومناقشة تحليل

 :األول السؤال
 لالعبين؟ العام األداء على تأثير المباريات وكثافة لحجم هل

 :السؤال من الغرض
 .لالعبين العام األداء على المباريات وحجم كثافة تأثير مدى معرفة

 .لالعبين العام األداء على المباريات وحجم كثافة تأثير مدى يوضح :( 01 )رقم الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 

 

 .لالعبين العام األداء على المباريات وحجم كثافة تأثير مدى يمثل:(01رقم) الشكل

 :النتائج ومناقشة تحليل
 التكرارات  أي مجموع من تكرار 03 أن لنا يتضح ( 01 ) الجدول نتائج ومناقشة تحليل خالل من لنا يتبين

 .الالعبين أداء على سلبي تأثير المباريات وكثافة لحجم يعتبرون المدربين من % 100 نسبة مايمثل
 :اإلستنتاج

 المباريات التأثير وكثافة لحجم أن على يؤكدون المدربين أن الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
في  نجده ما ،وهذا سلبيا الفريق نتائج على ذلك ينعكس مما المنافسة أثناء العام الالعبين أداء على السلبي

 34 ص *غولد وانبيرغ* حسب الثاني الفصل النظري الجانب

 :الثاني السؤال

 القدم؟ كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تؤثر هل
 :السؤال من الغرض
 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تأثير مدى معرفة

 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تأثير مدى يوضح :( 02 ) رقم الجدول

100%

0%

لعام مدى تأثير كثافة وحجم المباريات على األداء ا
لالعبين

نعم ال
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 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 

 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تأثير مدى يمثل:(02رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

مايمثل  وهو التكرارات مجموع من تكرارات 03 لنا يتبين ( 02 )رقم الجدول ومناقشة تحليل خالل من

 .لالعبين البدنية اللياقة على السلبي األثر لها المباريات كثافة أن يعتبرون المدربين من % 100 نسبة
 :اإلستنتاج

السلبي  األثر المباريات لكثافة أن يؤكدون المدربين اغلب أن الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا

 .لالعبين البدنية اللياقة على
 :الثالث السؤال

 الفريق؟ نتائج تدني على الملعوبة للمباريات الكبير العدد يؤثر هل
 :السؤال من الغرض
 .الفريق نتائج تدني على للمباريات الكبير العدد تأثير مدى معرفة

 .القدم كرة العبي واداء الفريق نتائج على وكثافتها المباريات حجم تأثير مدى يوضح :( 03 ) رقم الجدول
 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %66.67 2 نعم

 %33.33 1 ال

 %100 3 المجموع

 

قة مدى تأثير كثافة المباريات على الليا
البدنية لالعبي كرة القدم

نعم ال
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  .القدم كرة العبي واداء الفريق نتائج على وكثافتها المباريات حجم تأثير مدى يمثل:(03رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 من  66.66%بنسبة أي التكرارات مجموع من تكرار 02 أن لنا تبين 03 الجدول نتائج مالحظة خالل من
 أي تكرار01ينفي بينما الفريق نتائج على سلبيا تؤثر الملعوبة للمباريات الكبير العدد أن يعتبرون المدربين

 .الفريق نتائج على للمباريات الكبير العدد تأثير % 33.33 نسبة مايمثل
 :اإلستنتاج

 الفريق نتائج على سلبا المباريات لعدد السلبي التأثير الجدول نتائج وتحليل مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
 .الالعبين عند واإلرهاق التعب ظهور إلى راجع وذلك ذلك عكس المدربين بعض يرى حين في
 

 :الرابع السؤال
 المباريات؟ من مجموعة إجراء بعد بدنيا فريقك تقيم أن يمكنك كيف

 :السؤال من الغرض
 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدني األداء ناحية من فريقهم المدربين تقييم معرفة

 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدني األداء ناحية من فريقهم المدربين تقييم يوضح :( 04 )رقم الجدول
 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %00 0 جيد

 %66.67 2 متوسط

 %33.33 1 ضعيف

 %100 3 المجموع

 

 

 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدني األداء ناحية من فريقهم المدربين تقييم يمثل:(04رقم) الشكل

ني نتائج مدى تأثير العدد الكبير للمباريات على تد
الفريق

نعم 2e trim.

ني بعد تقييم المدربين فريقهم من ناحية األداء البد
إجراء مجموعة من المباريات

جيد متوسط %00ضعيف
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 وهو مايمثل التكرارات مجموع من تكرار 02 أن لنا يتضح ( 04 ) الجدول نتائج ومناقشة تحليل خالل من

 الفريق أداء على يؤثر المباريات من مجموعة فريقهم إجراء أن يعتبرون المدربين من % 66.67 نسبة
 فريقهم إجراء أن المدربين من % 33.33 نسبة مايمثل وهو 01 تكرار يوجد بينما بالمتوسط ويقيمونه
 .بالضعيف يقيمونه و الفريق أداء على يؤثر منالمباريات مجموعة
 :اإلستنتاج

 جراءبعد إ البدنية الناحية من يتأثر الفريق أن يرون المدربين أن نستنتج الجدول نتائج وتحليل مناقشتنا من
 .كافية راحة فترة يتطلب مما المباريات هاته خالل المبذول الجهد خالل من وذلك المباريات من مجموعة

 :الخامس السؤال
 أي حالة ترونها ناتجة عن كثافة المباريات ؟

 :السؤال من الغرض
 معرفة الحاالت الناتجة عن كثافة المباريات 

 ( يوضح الحاالت التي يراها المدربين ناتجة عن كثافة المباريات 05الجدول رقم )
 
 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %100 0 كثرة االصابات

 %00.00 3 التعب و االرهاق 

 %00.00 0 تدني النتائج

 %100 3 المجموع

 

 
 .عن كثافة المباريات الحاالت التي يراها المدربين ناتجة يمثل:(05)رقم الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 من 100%بنسبة أي التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا تبين 05 الجدول نتائج مالحظة خالل من
 المدربين يرون ان

 كثافة المباريات تئدي الى التعب واالرهاق

 :اإلستنتاج
العامل المسبب في التعب الشديد هو كثافة  أن يرون المدربين أن نستنتج الجدول نتائج وتحليل مناقشتنا من

 المباريات

اريات الحاالت التي يراها المدربين ناتجة عن كثافة المب

كثرة االصابات التعب و االرهاق تدني النتائج
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 عرض و تحليل النتائج

 :السادس السؤال
 المنافسة؟ مرحلة خالل الالعبين أداء على أهمية البدني للتحضير هل

 :السؤال من الغرض
 .المنافسة مرحلة خالل القدم كرة العب أداء على البدني التحضير أهمية معرفة
 المنافسة خالل القدم كرة العب أداء على البدني التحضير أهمية يوضح :(06) رقم جدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 
 

 .المنافسة خالل القدم كرة العب أداء على البدني التحضير أهمية يمثل:(06رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 أي بنسبة التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا يتبين (06) الجدول نتائج وتحليل مناقشة خالل من
 المنافسة مرحلة خالل الالعبين أداء على بالغة أهمية البدني للتحضير أن يعتبرون المدربين من % 100
 :اإلستنتاج

 األثر اإليجابي البدني للتحضير بأن يدركون المدربين أغلب أن الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
أفضل  إلى الوصول أجل من أكثر العمل يجب أنه على ويرون المنافسة مرحلة خالل الالعبين أداء على

 مفتي*حسب الثاني الفصل النظري الجانب في نجده ما وهذا المراتب، وأفضل المستويات وأعلى
 48ص*إبراهيم

 

 :السابع السؤال
 عملكم؟ برنامج في المنافسة قبل البدني للجانب كبيرا اهتماما تعطون هل

 :السؤال من الغرض
 .المنافسة قبل عمله برنامج في البدني للجانب المدرب يوليه الذي االهتمام مدى معرفة
 .المنافسة قبل عمله برنامج في البدني للجانب المدرب يوليه الذي االهتمام يوضح :(07رقم) جدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

دم أهمية التحضير البدني على أداء العب كرة الق
خالل المنافسة

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 
 

 

 .المنافسة قبل عمله برنامج في البدني للجانب المدرب يوليه الذي االهتمام يمثل:(07رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 من 100%بنسبة أي التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا تبين 07 الجدول نتائج مالحظة خالل من
 .عملهم برنامج في المنافسة قبل البدني للجانب اهتماما المدربين يولون

 :اإلستنتاج
 في برنامج البدني بالجانب اهتماما يولون المدربين أغلب أن الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
 .المباريات خالل كبيرة أهمية له لما وهذا المنافسة قبل عملهم
 :الثامن السؤال

 المنافسة؟ فترة أثناء البدني التحضير من الهدف ماهو
 :السؤال من الغرض
 .المنافسة مرحلة خالل البدني التحضير يلعبه الذي الحقيقي الدور معرفة

 المنافسة مرحلة خالل البدني التحضير يلعبه الذي الحقيقي الدور يوضح :(08رقم) الجدول
 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 03 بدنياتطوير قدرات الالعب 

 %00.00 00 تنمية الصفات المهارية

 %00.00 00 تحسين مستوى أداء الالعبين

 %100 03 المجموع

ي االهتمام الذي يوليه المدرب للجانب البدني ف
برنامج عمله قبل المنافسة

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 
 
 
 

 .المنافسة مرحلة خالل البدني التحضير يلعبه الذي الحقيقي الدور يمثل:(08)رقم الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 100%نسبة أي التكرارات مجموع من تكرار 03 أن لنا يتبين (08) الجدول نتائج ومناقشة تحليل خالل من
تطوير  هو المنافسة فترة خالل البدني التحضير من الحقيقي الهدف أن ويؤكدون المدربين يعتبرون من

 .بدنيا الالعب قدرات
 :اإلستنتاج

 من الهدفالحقيقي أن على يؤكدون المدربين أغلب أن  الجدول لنتائج مناقشتنا خالل من نستنتج أن يمكننا
 .المنافسة أثناء الالعبين أداء مستوى تحسين هو البدني التحضير

 
 :التاسع السؤال

 المنافسة؟ أثناء الالعب مردود على تأثير البدنية للحالة هل
 :السؤال من الغرض
 .المنافسة أثناء الالعب مردود على البدنية الحالة تأثير مدى معرفة

 المنافسة أثناء الالعب مردود على البدنية الحالة تأثير يوضح :(09رقم) الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

. 

 

بدني خالل يوضح الدور الحقيقي الذي يلعبه التحضير ال
مرحلة المنافسة

تطوير قدرات الالعب بدنيا تنمية الصفات المهارية تحسين مستوى أداء الالعبين

ناء مدى تأثير الحالة البدنية على مردود الالعب أث
.المنافسة

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 

 .المنافسة أثناء الالعب مردود على البدنية الحالة تأثير يمثل:(09رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 100%نسبة مايمثل أي التكرارات مجموع من تكرار 03 أن لنا (يتبين09) الجدول لنتائج عرضنا خالل من
أثناء  الالعب أداء مستوى مع طردية عالقة لها لالعب البدنية الحالة أن ويؤكدون المدربين يعتبرون من

 . المنافسة
 :اإلستنتاج

 تؤثرتأثيرا لالعب البدنية الحالة أن يرون المدربين أغلب أن الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
 الفصل النظري الجانب في نجده ما وهذا المنافسة، أثناء أدائه لمستوى الحقيقية الصورة وتعكس إيجابيا
 الثاني
 49 ص*أبوعيده السيد حسن* حسب

 

 :العاشر السؤال
 المنافسة؟ أثناء البدني التحضير قيمة يظهر لالعبين الجيد األداء هل

 :السؤال من الغرض
 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدني التحضير قيمة إظهار

 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدني التحضير قيمة إظهار ( يوضح10رقم : ) الجدول
 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 
 

 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدني التحضير قيمة إظهار يمثل:(10رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 % 100 أي نسبة التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا يتبين (10) الجدول لنتائج عرضنا خالل من
 .أثناء المنافسة لالعبين الجيد األداء مع طردية عالقة له الجيد البدني التحضير أن يعتبرون المدربين من
 
 

 :اإلستنتاج

قيمة التحضير البدني في تحسين أداء
الالعبين أثناء المنافسة

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 لالعبين يعكس الجيد األداء أن يرون المدربين أغلب أن (10) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
 .المنافسة أثناء البدني للتحضير الحقيقية الصورة

 

 

 السؤال الحادي عشر:

 الالعبين ؟في رايك ما هو سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند 

 :السؤال من الغرض
 معرفة سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند الالعبين

 سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند الالعبين ( يوضح11رقم : ) الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %66.67 2 نقص التحضير البدني

 %00.00 0 كثافة المنافسة

 %33.33 1 المدة المخصصة للراحةضيق 

 %100 3 المجموع

. 

 .سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلصابات عند الالعبين يوضح (11)رقم الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 % 100 أي نسبة التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا يتبين (11) الجدول لنتائج عرضنا خالل من
 .أثناء المنافسة لالعبين الجيد األداء مع طردية عالقة له الجيد البدني التحضير أن يعتبرون المدربين من
 

 :اإلستنتاج
 لالعبينيعكس الجيد األداء أن يرون المدربين أغلب أن ( 12 ) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا

 .المنافسة أثناء البدني للتحضير الحقيقية الصورة
 :السؤال الثاني عشر 

 هل يساعد التحضير البدني الجيد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسة؟

 :السؤال من الغرض
 التحضير البدني الجيد يساعد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسةمعرفة ان كان 

 التحضير البدني الجيد يساعد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسةرئي  ان كان  ( يوضح12رقم : ) الجدول

 النسبة المئوية التكرارات باتاالجا

ابات عند سبب تدني نتائج بعض الفرق وكثرة اإلص
الالعبين

نقص التحضير البدني كثافة المنافسة ضيق المدة المخصصة للراحة
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 عرض و تحليل النتائج

 %100 3 نعم

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 
 

 .التحضير البدني الجيد يساعد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسةرئي  ان كان  ( يوضح12رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

 % 100 أي نسبة التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا يتبين (12) الجدول لنتائج عرضنا خالل من
 :نتاجاإلست  التحضير البدني الجيد يساعد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسة أن يعتبرون المدربين من

 لالعبين يعكس الجيد األداء أن يرون المدربين أغلب أن ( 12 ) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا
 .المنافسة أثناء البدني للتحضير الحقيقية الصورة

 السؤال الثالث عشر:

 هل لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصابات ؟

 :السؤال من الغرض
 معرفة ان كان لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصابات

 رئي المدربين ان كان لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصابات  ( يوضح13رقم : ) الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم  

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 
 .المدربين ان كان لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصابات ( يوضح13رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

ي ان كان التحضير البدني الجيد يساعد ف
تفادي اإلصابات اثناء المنافسة

نعم ال

صاباتلكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإل

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 % 100 أي نسبة التكرارات مجموع من تكرارات 03 أن لنا يتبين (13) الجدول لنتائج عرضنا خالل من
 :المدربين يعتبرون ان لكثافة المنافسة دور كبير في كثرة اإلصابات اإلستنتاج من

يعتبرون ان لكثافة المنافسة دور كبير  المدربين أغلب أن (13) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا

 في كثرة اإلصابات

 السؤال الرابع عشر:

 في رايك ما هو سبب الرئيسي لالصابات ؟

 :السؤال من الغرض
 معرفة سبب الرئيسي لالصابات

 رئي المدربين في السبب الرئيسي لالصابات ( يوضح14رقم : ) الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %33. 33 01 كثرة المنافسة

 %33.33 01 نقص التحضير البدني

 %33.33 01 العنف في المالعب

 %100 03 المجموع

 

 
 

 .رئي المدربين في السبب الرئيسي لإلصابات ( يوضح14رقم) الشكل
 :النتائج ومناقشة تحليل

لكل  % 33.33 أي نسبة كل مدرب اختار احد األجوبة  أن لنا (يتبين14) الجدول لنتائج عرضنا خالل من

 إجابة 

 :اإلستنتاج
كثرة المنافسة  السبب الرئيسي لإلصابات هو كل من  أن (14) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا

 نقص التحضير و العنف في المالعب

 السؤال الخامس عشر :

 هل تأثر كثرة اإلصابات على األداء المهاري لالعبين ؟

 :السؤال من الغرض
 معرفة ان كانت كثرة اإلصابات على األداء المهاري لالعبين

 ي لالعبينعلى األداء المهار تاثر ان كانت كثرة اإلصابات ( يوضح15رقم : ) الجدول
 

السبب الرئيسي لالصابات

كثرة المنافسة نقص التحضير البدني العنف في المالعب
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 عرض و تحليل النتائج

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %100 3 نعم  

 %00.00 0 ال

 %100 3 المجموع

 

 
 ان كانت كثرة اإلصابات تاثر على األداء المهاري لالعبين يوضح (15)رقم الشكل

 :النتائج ومناقشة تحليل
 الختيار على األداء المهاري لالعبين كثرة اإلصابات تاثر أن لنا (يتبين15) الجدول لنتائج عرضنا خالل من

 جميع المدربين لنعم

 :اإلستنتاج
 على األداء المهاري لالعبينسلبا كثرة اإلصابات تاثر  أن (15) الجدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن يمكننا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان كانت كثرة اإلصابات تاثر على األداء المهاري 
لالعبين

نعم ال
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 عرض و تحليل النتائج

 االستنتاج العام :

 

لكثافة المنافسة  بأن صيغت التي األولى الفرضية لنا يخدم الذي األول للمحور النتائج عرض خالل من

 كثافة المباريات تأثير المحور عنوان وكانالرياضية تأثير سلبي على األداء المهاري لالعبي كرة القدم 
 العام لالعبين األداء تأثر معرفة من الخامس السؤال إلى األول السؤال من أسئلته وجاءت البدنية اللياقة على

 .الالعبين عند االنسجام زيادة في المباريات كثرة مساهمة معرفة إلى لمبارياتا وكثافة بحجم

 :مايلي الجدول من عليها المحصل النتائج خالل ومن
 .المباريات وكثافة بحجم سلبا يتأثر لالعبين العام األداء أن على يؤكدون المدربون -
 .القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة على سلبا تؤثر المباريات وكثافة حجم -
 .الفريق نتائج على المنافسة لكثافة السلبي التأثير -
 .المباريات من مجموعة إجراء بعد البدنية الناحية من يتأثر الفريق أن يرون المدربون -
 

للتحضير البدني  صيغت والتي الثانية الفرضية لنا يخدم الذي الثاني للمحور النتائج عرض خالل من

 أهمية المحور عنوان وكان الجيد دور اجابي للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية خالل المنافسات 
 معرفة من ، العاشر السؤال إلى من السؤال السادس أسئلته القدم وجاءت كرة لالعب البدني التحضير

 البدني التحضير أهمية معرفة إلى أثناء المباريات الالعبين أداء ين تحس في البدني التحضير أهمية
 .المنافسة قبل

 :مايلي الجداول من عليها المحصل النتائج خالل ومن
 أداء تحسين في إليجابي ا األثر له لما الجيد البدني التحضير وفعالية بأهمية وإدراكهم المدربين وعي -

 .المنافسة أثناء الالعبين
 .القدم كرة لالعبي العام األداء على أهمية البدني للتحضير بأن المدربين إدراك -
 .العمل برنامج في البدني للجانب المدربون يوليه الذي الكبير االهتمام -
 .المنافسة أثناء الالعبين أداء مستوى تحسين هو البدني التحضير من الحقيقي الهدف إعتبار -
 .لألداء الحقيقية صورته تعكس لالعب البدنية الحالة -
 .والنجاح التفوق عوامل من عامال البدني الجانب إعتبار -
 .المنافسة فترة خالل الالعبين أداء تحسين في دور وحجم شدة من البدني التحضير فاعلية زيادة -
 

 

للتحضير  النحو على صيغت والتي الثالثة الفرضية يخدم الذي الثالث المحور نتائج عرض خالل من

 دور المحور وكان عنوانالبدني الجيد دور اجابي للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية خالل المنافسات 
 الحادي من السؤال أسئلته وجاءت المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في البدنية الصفات الصفات تنمية
 الصفات البدنية وتطوير تنمية في دنيالب اإلعداد يلعبه الذي الدور معرفة من األخير السؤال إلى عشر

 .لالعبين والحركية المهارية والقدرات

 :مايلي نستنتج عليها المحصل النتائج خالل ومن
 .المختلفة البدنية الصفات تنمية في الكبير ودوره البدني لإلعداد اإليجابي األثر أن على يجمعون المدربين -
 .المنافسة أثناء الالعبين أداء تحسين في لدورها البدنية الصفات تنمية ضرورة على المدربين تأكيد -
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 عرض و تحليل النتائج

 .الصفات هاته لتنمية تدريبية حصص برمجة خالل من البدنية الصفات تنمية بضرورة المدربين وعي -
 .لالعبين الجيد باألداء وثيقا ارتباطا ترتبط البدنية الصفات أنة اعتبار -
 .العالية الشدة ذات األحمال مع للتكيف البدنية الصفات دور -
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 1994 مصر، العربي،  الفكر ،دار"القدم كرة في التدريب فسيولوجيا":شعالن ،إبراهيم الفتاح عبد العالء أبو 2 

 
 2000 ، القاهرة1 ط ، العربي الفكر دار النفسية المهارات تدريب : راتب كامل أسامة 3 

 
 _ 2000 مصر القاهرة، الغربي، الفكر دار ،1 ط ؛"النفسية المهارات تدريب":راتب كامل أسامة4 
 
 _ 1997 القاهرة العربي، الفكر دار ،2 ط ؛"الرياضي النفس علم":راتب كامل أسامة 5 

 
 اإلسكندرية جامعة الرياضية، التربية كلية اإلنتصار، ،مطبعة"الرياضي التدريب وأسس قواعد ":البساطي هللا أمر6 

 
 1996 ،الكويت_ واإلدارة للفنون الوطني الطلسا المعارف، عالم ؛سلسلة"تمعلمجوا الرياضة":الخولي أ،ور أمين 7 

 
    الكويت جامعة التربية، كلية ،1 ط ؛ "التربوي البحث مناهج ": الرشدي صالح بشير8 
 
  م 1984 ، العراق ، بغداد جامعة ، " الرياضية التربية مجال في التدريب": هللا رزق بطرس9 
 

 .م 1988 ،العراق،_ ،بغداد والنشر للطباعة الكتاب ،دار"القدم كرة في التدريب أصول":الصفار محسن،سامي ثامر10 
 

 منشورة،قسم ليسانس غير ؛مذكرة"الرياضية والمنافسات البطوالت إدارة في التخطيط دور":بلعباس علي معوش جمال11 
 ، (2007/2006)التسيير وعلوم التجارية والعلوم اإلقتصادية العلوم الرياضي،كلية والتسيير اإلدارة

  2006المسيلة جامعة / 11 )ص(
 

 ، ،العراق بغداد ، العالم مطبعة ، محسن ثامر و المولى موفق ترجمة ، "المهارية الخطط القدم كرة":هيوز حارس12 
 .م 1990

 
 طبعة، ،بدون باإلسكندرية المعارف منشأة ،" والدولي العربي تمعينلا في البدنية التربية تاريخ ": الشافعي احمد حسن13 

 م 1998 مصر،

 
 الفنية، اإلشعاع_ ومطبعة ،مكتبة1 ط ،" القدم كرة وتدريب تخطيط في الحديثة االتجاهات":عبده أبو السيد حسن 14

 2001 ،مصر، اإلسكندرية

 
 ،بيروت، 4 ط _ للمالين، العام دار ،"القدم لكرة اإلعدادية لأللعاب األساسية المبادئ القدم كرة":الجواد عبد حسن15 

1977 

 

 المعارف، ؛منشاة"والرياضية_ البدنية التربية في العلمي البحث مبادئ":مرسلي أحمد ورضوان الشافعي أحمد حسين16 
 سنة بدون:اإلسكندرية

 
 _ 3 مصر اإلسكندرية، الجامعة، شباب ؛مؤسسة"العلوم مناهج في":رشوان الحميد عبد حسين 17 

 
 _ .م 1980 ، مصر ، العربي الفكر دار ، "القدم كرة مدرب": مختار محمود حنفي 18 

 
 بدون سوريا_ المعاصر،دمشق الفكر ؛دار العلمية وممارساته النظرية أساسياته العلمي البحث:دويدري وحيد رجاء 19 

 تاريخ
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 . 22 ، م، 1986:الجزائر مليلة، عين الهدى، ،دار1 ط  "اإلجتماعية العلوم في العلمي البحث مناهج":زرواتي رشيد20 
 1 ط لبنان، بيروت النقائض، دار ،"القدم كرة" :جميل رومي

 
 ، بغداد ،جامعة األول الجزء ، " والرياضية البدنية التربية في واالختبارات القياس موسوعة": خريبط مجيد ريسان21 

 .م 1989
 

 م 1982 ،العراق، الموصل_ جامعة والنشر، للطباعة الكتب ،دار طبعة ،بدون1 ،ج" القدم كرة":الصفار سامي 22 
 

 ، مصر العربي،_ الفكر دار ، "القدم كرة في البدني اإلعداد ، والتطبيق النظرية بين القدم كرة":وآخرون إسماعيل طه 23 
 .م 1989

 
 _ 1980 بيروت، طبعة، بدون العربية، النهضة دار ،"النمو سيكولوجية ": عيساوي لرحمان عبدا24 

 
 _ 1991 بيروت التفكير، دار ،2 ط ؛"للرياضيين النفسي اإلعداد":الكاشف محمود عزت 25 

 
   2 القاهرة العربي، الفكر ،دار1 ؛ط"الرياضي التدريب":الخالق عبد عصام 26 

  
 م 1987 الليبية، العربية ،الجماهيرية طبعة ،بدون"القدم كرة ":وآخرون العنشري خليفة علي27
 

 _ .القاهرة ، العربي الفكر دار ، "القدم كرة العبي إعداد أسس":بيك فهمي علي28 
 

 المطبوعات ___1؛ديوان"البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهج":الذنبيات محمود ومحمد بوحوش عمار29 
 :الجزائر الجامعية،

 
 العربي _ _1.اإلنماء ،معهد االجتماع علم مجال في لدراسات ومقابلة ،استبيان استمارات: التير مصطفى عمر30 

 ؛بيروت

 

 والمهارية البدنية الصفات متوسط تطوير على القدم كرة مقياس في مقترح عملي منهاج اثر ": أسحن احمد31 

 
 1996 ، مستغانم البدنية التربية ، لألساتذة العليا المدرسة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، " المقرر المنهج مع مقارنة32 

 م

 
 "القدم الجزائرية كرة تطوير في المرئية الرياضية الصحافة دور":عيساني ،الجابري لوصيف ،مزهود تلي بلقاسم33 

 1997 جوان ليسانس، ،مذكرة إبراهيم ،دالي والرياضية البدنية التربية ،معهد

 
القدم  كرة بمدارس األساسية المهارات تعلم على فيديو والبصرية السمعية الوسائل اثر":اليمين عبد بوداود34 

 م 1996 الجزائر، ، منشورة غير دكتورا ،رسالة"الجزائرية

 
 غير مذكرة ليسانس( :"المنافسة مرحلة خالل القدم كرة العبي أداء على البدني التحضير فعالية":وآخرون عزة عامر 35 

  :المسيلة وعلوم التسيير،جامعة التجارية والعلوم اإلقتصادية العلوم كلية الرياضي والتسيير اإلدارة ،قسم)  منشورة

.2007/ 2006 
 

 غير  ليسانس مذكرة(؛"الالعبين مردود على التأثير في المنافسة قلق دور":معمر دحمان  عروسي الغفار عبد35 
 )الجزائر، جامعة هللا، عبد ،سيدي والرياضية البدنية التربية معهد )(منشورة

 
 مذكرة " ( المنافسة أثناء الرياضي أداء على انعكاسه ومدى النفسي الضغط عامل":قالل القادر عبد  موساوي فضيل36 

 ) منشورة غير ليسانس
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 /2007مذكرة( ؛"الجزائرية القدم لكرة األول الوطني القسم العبي عند اإلنجاز بدافعية التحفيز عالقة":مقاق كمال37 
 200الجزائر جامعة هللا، عبد ،سيدي والرياضية البدنية التربية معهد ،)منشورة غير ماجستير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72



 السنة الجامعية : 2016/2015

 الفرضية األولى 
 لكثافة المنافسة الرياضية تأثير سلبي على األداء المهاري لالعبي كرة القدم

 السوال األول :

  ؟ هل لحجم وكثافة المباريات تأثير على األداء العام لالعبين

ال  النعم                                                

 

الثاني :السؤال   

 القدم؟ كرة لالعبي البدنية اللياقة على المباريات كثافة تؤثر هل

 نعم                                            ال

 

 :الثالث السؤال
 الفريق؟ نتائج تدني على الملعوبة للمباريات الكبير العدد يؤثر هل

 نعم                                            ال

 

 :الرابع السؤال
 المباريات؟ من مجموعة إجراء بعد بدنيا فريقك تقيم أن يمكنك كيف

 متوسط                        ضعيف                        جيد

 

 :الخامس السؤال
 ؟ المباريات كثافة عن ناتجة انهترو الحاالت أي

 النتائج تدني                     واإلرهاق التعب                        اإلصابات كثرة

 

 الفرضية الثانية
 

 للتحضير البدني الجيد دور اجابي للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية خالل المنافسات

 

 :السادس السؤال
 ؟ المنافسة مرحلة خالل الالعبين أداء على أهمية البدني للتحضير هل

 ال   نعم                                         
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 :السابع السؤال
 

 ؟ عملكم برنامج في المنافسة قبل البدني للجانب كبيرا اهتماما تعطون هل

 نعم                                            ال

 

  :الثامن السؤال
 المنافسة؟ فترة أثناء البدني التحضير من الهدف ماهو

 الالعبين أداء مستوى تحسين                      المهارية الصفات تنمية                بدنيا الالعب قدرات تطوير

 

 

 :التاسع السؤال
 المنافسة؟ أثناء الالعب االداءالمهاري على تأثير البدنية للحالة هل

 نعم                                            ال

 

 :العاشر السؤال
 المنافسة؟ أثناء البدني التحضير قيمة يظهر لالعبين الجيد األداء هل

 نعم                                            ال

 

 الفرضية الثالثة
 للتحضير البدني الجيد دور في تفادي الالعبين لإلصابات خالل الموسم الرياضي

 
 

 :الحادي عشر السؤال
 الالعبين؟ عند اإلصابات وكثرة الفرق بعض نتائج تدني سبب هو ما رأيك في

 للراحة المخصصة المدة ضيق                          المنافسة كثافة                       البدني التحضير نقص

 

 الثاني عشرالسؤال 

 ؟هل يساعد التحضيرالبدني الجيد في تفادي اإلصابات اثناء المنافسة 

 نعم                                            ال

 

 الثالث عشر  السؤال

 ؟ المنافسة دور في كثرة اإلصاباتكثافة  لهل 

 نعم                                            ال
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 السؤال الرابع عشر 

 ؟في رايك ما هو السبب الرئيسي لالصابات 

 العنف في المالعب                       نقص التحضير البدني                             كثرة المنافسة

 

 السؤال الخامس عشر

 ؟هل ثاثر كثرة اإلصابات على األداء المهاري لالعبين 

 نعم                                            ال
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