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كمية العموم االنسانية و االجتماعية 
 جامعة البويرة

 
  اإلعداد النفسي لمنخبة الوطنية المشاركة في 

 .األلعاب األولمبية

 
 :مقدمة

    تعد الرياضة من أىم منابع الصحة و الترفيو معا منذ القدم، كما تدعو إلى السمم و األمن      
    ألمستضيفةعبر العالم فالرياضيون في المنافسات الدولية المختمفة يعدون سفراء بمدانيم لدى الدول 

و خالل األلعاب األولمبية القديمة كانت كل الحروب تتوقف و تدخل الشعوب في ىدنة من بداية 
 .المنافسات األولمبية حتى اإلعالن عن اختتاميا

  وقد عرفت الرياضة عدة تطورات عبر السنين و أصبحت قوانينيا أكثر صرامة و مبادئيا        
أكثر تنظيما، و قد حقق التقدم العممي في مجال التدريب الرياضي طفرة في ميدان العموم المرتبطة 

بالتدريب، خاصة في ما يتعمق بالجانب النفسي الممقى عمى عاتق الالعب سواء أثناء التدريب أو أثناء 
المنافسة، و أصبح التنافس في المباريات ليس تنافسا فنيا فقط بل تنافسا نفسيا، فأنشئت معاىد عميا 
مختصة في تكوين المدربين و اإلطارات في كل رياضة، و ىذا نظرا لممنافسة الشديدة بين مختمف 

الفرق و النوادي، فبات من أسباب نجاح الفريق وجود مدرب محنك ذو كفاءة عالية في مختمف جوانب 
التحضير البدنية و الفنية و التكتيكية و النفسية،  بما فييا عممية اإلحاطة بمختمف الجوانب الوجدانية، 
االنفعالية و االجتماعية الضرورية بغرض التحكم فييا و السيطرة عمييا، ثم توجيييا بغية زرع عالقة 

  .نفسية تؤمن لكل فرد إشباع حاجتو النفسية، الحركية و الذىنية
  إال أن ما يقف عائقا أمام المدربين ىو الميدان النفسي بمختمف جوانبو، إذ أنيم لم يستطيعوا    

        و ذلك لتباين الطرق التنسيق عمميا فيما يسمى بجانب التدريب النفسي، التحكم في متغيراتو و
إلى جانب أن مفيوم . و المنيجيات المتبعة من جية أو لعدم خضوعيم لتكوين في ىذا الجانب

 .و الحوافز المادية منحصرا في الكممات التشجيعية التحضير النفسي ال يزال 
: اإلشكالية



و يرتبط بالدرجة        يعتبر اإلعداد النفسي لمرياضيين مجاال ىاما من مجاالت عمم النفس الرياضي 
األولى برياضة المستوى العالي، و لكي يمكن إعداد الالعب الرياضي إعدادا شامال متزنا ليحقق 

أفضل المستويات الرياضية التي تسمح بو قدراتو و استعداداتو، من الضروري أن يراعى في إعداده 
  اإلعداد البدني، اإلعداد المياري، اإلعداد الخططي و اإلعداد النفسي، : أربعة جوانب ضرورية ىي

و بيذا نالحظ أن اإلعداد النفسي ركن ىام من أركان اإلعداد المتكامل لمرياضيين، كما أن إغفالو 
.  يعني أن الالعب قد فقد جزءا ىاما من جوانب التحضير لتحقيق أفضل المستويات الرياضية

و اإلعداد النفسي لممشاركة في رياضة المستويات العميا يتطمب خصائص أساسية تميد الطريق 
لمرياضي لكي يصل إلى ىذا المستوى، و الوصول إلى مستويات القمة في الرياضة التنافسية يتطمب 
ساعات من التدريب اليومي، و أول ىذه المتطمبات الموىبة و االستعداد الوراثي و ثانييا أن يخضع 
الرياضي إلى برنامج تدريبي مقنن و مكثف لعدة سنوات، أما ثالث ىذه المتطمبات فيي أن يشارك 

. الرياضي في عدة بطوالت و منافسات وفق جدول زمني مبرمج تخصص لو أموال طائمة
   و كل ىذه المتطمبات متفق عمييا و تتوفر عنيا دراسات و كتب كثيرة، إذ لم يعد ىناك أسرار في 
عمم التدريب الحديث و فسيولوجية التدريب و كذا أسس اختيار الموىوبين، و ىذا ما جعل المنافسة 

و بالسنتيمترات،  تشتد إلى درجة جعمت الفرق بين المركز األول و الثاني و الثالث يقاس بأجزاء الثانية
. كما أن الفوز في البطوالت العالمية لم يعد يقتصر عمى دول معينة

    و التفوق الرياضي يتوقف عمى مدى استفادة الالعبين من قدراتيم النفسية، عمى نحو ال يقل عن 
االستفادة من قدراتيم البدنية، فالقدرات النفسية تساعد األفراد عمى تعبئة قدراتيم و طاقاتيم البدنية 

لتحقيق أقصى و أفضل أداء رياضي، و يمكن تطويرىا من خالل تدريبات و برامج خاصة ىي برامج 
(  3 ، ص 2000أسامة كامل راتب،  ). تدريب التقنيات النفسية

    منذ دورة مونتلاير األولمبية حدث انفجار في المعارف المتعمقة بالتحضير النفسي لمرياضيين، فبعد 
 235دراسة أكاديمية في عمم النفس الرياضي في الستينات و السبعينات، منيا دراسة أجريت عمى 

 75، بينت أن 1984رياضي كندي شاركوا في األلعاب األولمبية بموس أنجمس و سراييفو سنة 
رياضي متحصل عمى ميدالية، كانوا عمى مقدرة من معرفة العوامل النفسية التي تسمح بتحسين األداء 
و أنيم حددوا ىدفا واحدا عمموا من أجل الوصول إليو و ىو تطوير قدراتيم الذىنية خالل تحضيرىم 

   Orlick et Partington  1988)).    لأللعاب األولمبية
    و قد أخذ االىتمام بالتحضير النفسي  يتزايد من دورة أولمبية إلى أخرى بالطرق و األساليب التي 
يوفرىا عمم النفس الرياضي، و قد أصبح ىذا الجزء من التحضير لمرياضيين ركنا ال يمكن االستغناء 

  .عنو من قبل المدرب و الرياضي عمى حد سواء
        و حسب دراسة مقارنة عن الفرق الرياضية األمريكية المشاركة في األلعاب األولمبية سنة 

 فقد بينت بأن الرياضيين المذين حصموا عمى نتائج جيدة، ىم الرياضيون المذين يتدربون في 1996



       شكل جماعي و يحبذون حضور المتفرجين و عائالتيم،   و خضعوا لبرنامج التحضير النفسي 
 (Gould et Al,1999 ) .و يحبون المواقف التي تحتاج إلى درجة عالية من التركيز

 دراسة كميا أكدت فعالية 23 ما يعادل (Greenspan et Feltz, 1989)     كما أحصى كل من 
. مختمف التأثيرات و التدخالت النفسية عمى تحسين األداء في المنافسات

    لقد شاركت النخبة الوطنية ألول مرة في دورة أولمبية بعد استرجاع السيادة، و ىذا في دورة طوكيو 
 حيث كان محمد لزىاري الرياضي الوحيد الذي شارك في رياضة الجمباز، ومنذ ذلك اليوم 1964عام 

تطورت مشاركة النخبة الوطنية في األلعاب األولمبية من حيث عدد الرياضيين ومن حيث الرياضات 
. المشارك فييا

     وعقب كل مشاركة في األولمبياد تتداول أسباب الفوز و اليزيمة، ومما يأتي عمى ألسنة المدربين 
و الرياضيين من تصريحات فإن االسباب غالبا ما ترجع إلى أسباب نفسية سواء تعمق األمر 

والمالحظ في الميدان إعطاء المدربين األولوية لمتحضير البدني . بالرياضات الجماعية أو الفردية
والتكتيكي عمى حساب التحضير النفسي ببعديو طويل المدى و قصير المدى، والذي يعد ذات أثر 

فعال عمى مستوى أداء الالعبين ، وبالتالي تحقيق اليدف و الفوز و من ىنا أردنا وصف واقع 
 . التحضير النفسي لدى النخبة الجزائرية المشاركة في األلعاب األولمبية

:  و ذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت التالية
ىل تكوين مدربي النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب األولمبية في مجال التحضير النفسي  -1

متخصص ؟ 
ىل التحضير النفسي لمرياضيين من أولويات برنامج تدريب النخبة المشاركة في األلعاب   -2

 األولمبية ؟
ىل يعتمد الرياضيون المشاركون في األلعاب األولمبية عمى تقنيات لمتحضير النفسي؟  -3

: الفرضيات
: الفرضيات الجزئية

تكوين مدربي النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب األولمبية في مجال التحضير النفسي  -1
. متخصص

 .التحضير النفسي من أولويات برنامج تدريب النخبة المشاركة في األلعاب األولمبية -2
 .يعتمد الرياضيون المشاركون في األلعاب األولمبية عمى تقنيات لمتحضير النفسي -3

:  أهداف البحث
اليدف الرئيسي من البحث ىو لفت انتباه المسئولين عن التعميم العالي و البحث العممي و قطاع  -

الرياضة عن ضرورة تكوين مختصين في عمم النفس الرياضي و اإلرشاد النفسي الرياضي ذوي كفاءة 



شراكيم في عممية التدريب المتكامل لمنوادي الرياضية  خاصة النخبوية  ميدانية عالية، و دمجيم وا 
 .منيا
 .وصف التحضير النفسي الرياضي في النخبة الرياضية الجزائرية المشاركة في األلعاب األولمبية -
الكشف عن المعيقات النفسية لألداء الجيد لرياضيي النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب  -

 .األولمبية
جمب انتباه الباحثين النفسانيين من أجل التعمق في دراسة التحضير النفسي لمرياضيين و تبسيط  -

 .إجراءاتو و جعميا في متناول المدربين و الرياضيين
 :أهمية البحث 

   إن اليدف األساسي لموضوع بحثنا ىو فتح آفاق جديدة في دراسة واقع التحضير النفسي في 
رياضة النخبة و ذلك من خالل تشخيصو، و معرفة الدور الذي يمعبو الجانب النفسي في التأثير عمى 

ولفت اإلنتباه إلى نقص التكوين لدى مدربي النخبة الوطنية . مردود الرياضي في المنافسات األولمبية
.  في الجوانب النفسية، و تقديم و إبراز أىم الطرق و الوسائل المستخدمة في التحضير النفسي

: أسباب اختيار الموضوع
 .سمبية نتائج النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب األولمبية -
 .اىتمام مدربي النخبة الوطنية بالجانب البدني التقني و التكتيكي عمى حساب الجانب النفسي -
عدم إشراك مرشد نفسي رياضي، في البعثات المشاركة في األلعاب األولمبية في كل الدورات  -

 .التي شاركت بيا النخبة الوطنية
افتقار الساحة الرياضية لمختصين ذو كفاءة عالية في مجال التحضير النفسي طويل المدى  -

 .بالنسبة لمرياضة عامة و التحضير النفسي قصير المدى بالنسبة لرياضة النخبة
نقص التكوين و الكفاءة العممية فيما يتعمق بعمم النفسي الرياضي و التحضير النفسي لدى مدربي  -

. النخبة الوطنية
: منهجية البحث و إجراءاته الميدانية

: منهج البحث
   تم في ىذه الدراسة االعتماد عمى منيج دراسة الحالة، و ىو عبارة عن بحث منسق لحالة محددة 

( 102، ص1983أحمد غريب،  ). بيدف الوصول إلى نتائج يمكن تعميميا عمى حاالت أخرى مشابية
و يمتاز ىذا المنيج عن غيره بأنو يتميز بالعمق و التركيز عمى ظاىرة الموضوع، و عدم االكتفاء 

بالوصف الخارجي لمحالة، فالمنيج ييتم بالموقف الكمي من خالل تحميل مختمف العوامل المؤثرة في 
محمد ). الحالة، و بصورة ديناميكية تأخذ في اعتبارىا تأثير البيئة الخارجية عمى الحالة موضوع االىتمام

( 45، ص 1999عبيدات و آخرون، 
: أدوات الدراسة



 بناءا عمى إشكالية الدراسة و الفرضيات المقترحة، استمزم االستعانة بالمقابمة كأداة أساسية في عممية 
.  جمع المعمومات في الجانب الميداني من البحث

 ما يميز المقابمة ىي أنيا تمكن الباحث من االسترسال بالحديث مع المبحوث، و ىي وسيمة :المقابمة 
. تعتمد عمى تبادل الحديث بين الباحث و المبحوث

     و في بحثنا ىذا تم االعتماد عمى المقابمة المقننة و ىي نوع يسمح بتوجيو نفس الكممات و بنفس 
الطريقة و بنفس الترتيب لجميع المبحوثين الذين تجري مقابمتيم، و يوفر ىذا النوع من المقابالت الضوابط 
الالزمة التي تسمح بصياغة تعميمات عممية، و ييدف التقنين إلى التأكد من أن األفراد يستجيبون لنفس 

و قد تنوعت أسئمة المقابمة بين أسئمة . الموضوع و يخضعون لنفس الظروف بقدر اإلمكان أثناء المقابمة
و في دراستنا ىذه و لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة . مغمقة، و أسئمة نصف مغمقة و أخرى مفتوحة

    في إشكالية بحثنا، تم تبني ثالث فرضيات أوليا و ثانييا يتعمق بالمدربين، و الثالثة تتعمق بالرياضيين 
. و عمى ىذا األساس تم إعداد دليل مقابمة أول وجو لممدربين، و دليل مقابمة ثان وجو لمرياضيين

:  مجاالت البحث
  : المجال المكاني1

من أجل إعداد ىذه الدراسة تم التنقل إلى مجموعة من المكتبات الجامعية داخل و خارج الوطن لجمع 
لكن المالحظ ىو قمة الدراسات . اكبر قدر ممكن من المؤلفات و المراجع التي تناولت موضوع بحثنا

الميدانية في ىذا المجال، إذ انو رغم المراجع الكثيرة التي كتبت حول الموضوع من طرف باحثين من 
مصر و األردن و فرنسا، إال أنيا اىتمت في أغمبيا بمعارف نظرية أكثر منيا عممية ميدانية، و تمثمت 

في المبادئ العامة و االجرائية في التحضير النفسي، ىذا فيما يتعمق بالمجال المكاني لمدراسة النظرية أما 
المجال المكاني لمدراسة الميدانية ، فقد تمت بين المركب الرياضي لمرشاقة بالشراقة الجزائر العاصمة،       

و الفدرالية الرياضية لممالكمة و مقر المجنة األولمبية الجزائرية و كذا بالبيت بالنسبة لممقابالت التي 
.  أجريت عبر موقع التواصل االجتماعي فايسبوك

: المجال الزماني
، حيث بعد قبول مشروع 2014 إلى 2008ينحصر المجال الزماني لمدراسة من الفترة الممتدة من  

    البحث بدأت بالبحث و القراءات المتخصصة حول الموضوع و الدراسات السابقة و المتشابية لفحصيا
 و المراجع المختمفة ذات العالقة ذو معرفة الجوانب التي ركزت عمييا، إلى جانب جمع المعمومات

 بالموضوع، حيث تم جمع و ترجمة عدة مراجع، و بعدىا تحولت إلى إعداد الجانب النظري من الدراسة 
، حيث توجيت بعدىا مباشرة إلى الميدان من أجل إجراء الدراسة االستطالعية بعد 2012و في سنة 

       ، و بعد إتمام التحضير لمدراسة الميدانية و اختيار المجال البشري 2012نياية األلعاب األولمبية 
و أدوات الدراسة، توجيت لمميدان بعد تنقالت عديدة و متكررة بين محل اإلقامة البويرة و الجزائر 



العاصمة  حيث تمت عممية جمع المعمومات و تحميميا و مناقشة نتائجيا و كان اإلخراج النيائي لمدراسة 
.           2015مع مطمع سنة 
: المجال البشري

كما سبق و أسمفت الذكر فإن المنيج المعتمد عميو في ىذه الدراسة كان منيج دراسة الحالة، و الذي يقوم 
عمى دراسة وحدة معينة يتعذر فيميا نظرا لنوعيتيا الفريدة، ليذا يجب التركيز عمييا بمفردىا و دراستيا 

بطريقة مفصمة، قصد الوصول إلى تعميمات متعمقة بيا و بغيرىا من الوحدات المشابية ليا، و بناءا عمى 
 ، و قد تمثمت 2012ذلك وقع االختيار عمى النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب األولمبية لندن 

: مجموعة البحث في 
الرياضيين المدربين الرياضة 
 3 3المالكمة 

 1 /الدراجات اليوائية 
 1 1الجيدو 
 حاالت 5 حاالت  4المجموع 

 
:عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

 
: مناقشة نتائج جداول الفرضية األولى

مستواىا التعميمي بين الجامعي و الثانوي، : تمتاز مجموعة البحث المتعمقة بالمدربين بالخصائص التالية
 سنة خبرة كمدرب 14 إلى 4 سنة منيا من 25 سنة و 12أما سنوات الخبرة في التدريب فتراوحت بين 

لمنخبة الوطنية، و ىذا ما يفسر اإلجراءات التي اعتمدىا المدربون في رفع دافعية الالعبين و مساندتيم 
    خالل المنافسات، فيي إجراءات نابعة عن الخبرات المتراكمة لدى المدربين كالعبين أوال ثم كمدربين 

و تؤكد إجابة المدربين عن تقييميم لمتكوين األكاديمي الذي تمقوه في . و أخيرا كمدربي النخبة الوطنية
مجال التحضير النفسي  بأنو غير كاف في المرتبة األولى ثم كاف في المرتبة الثانية، و أخيرا كاف جدا 

.  بالنسبة لمفردة وحيدة
    أما في ما يتعمق بتكوين خاص موازي في ميدان التحضير النفسي لرياضيي النخبة فأتت اإلجابة 
 6بالنفي في المرتبة األولى بثالث تكرارات و باإلجاب بمفردة واحدة و قد دامت مدة التكوين أقل من 

أما عن انعكاس التكوين األكاديمي في مجال التحضير النفسي عمى التكفل بالحالة النفسية . أشير
لمرياضيين خالل التدريب و المنافسات، فالمالحظ أن إجراءات التكفل النفسي كالتعزيز اإليجابي تتم فقط 
قبل المنافسة بالنسبة ألغمب الحاالت، و تكون قبل و أثناء و بعد المنافسة في حالة واحدة فقط، و ىذا ما 

 .يدل عمى أن العمل النفسي الذي يقوم بو المدربين مع الرياضيين مرتبط فقط بالمنافسات



  أما عن حرص المدربين عمى توفير جو المنافسة أثناء التحضير، فقط نصف مجموعة البحث أجابت 
أنيا تحرص بشكل دائم عمى توفير نفس جو المنافسة، في حين أن النصف الثاني يحرص أحيانا فقط ، 

و تجدر اإلشارة ىنا إلى أن األمر يرتبط بمدى توفير الفدراليات لإلمكانيات المادية الالزمة لذلك من 
أما عن اعتماد المدربين . تربصات في الخارج فغالبا ما يشكو المدربون من نقص اإلمكانيات المادية 

عمى اختبارات نفسية لتقييم الحالة النفسية و البروفيل النفسي لالعبين خالل فترة التدريب أو المنافسات، 
فإن أغمب المدربين أجابوا بعدم اعتمادىم عمى االختبارات النفسية، و يعود السبب حسبيم إلى انعدام 

الوقت أوال ثم نقص التكوين في المجال ثانيا، أما المدرب الوحيد الذي أجاب أنو يعتمد عمى االختبارات 
النفسية، لما طمبنا توضيح أكثر عن االختبارات المعتمدة و متى و كيف يتم تطبيقيا، تيرب من اإلجابة 

مما يدل عمى عدم اعتماده عمييا، و ىذا ما يعود حتما إلى عدم التخصص في المجال و كذا عدم التفرغ 
.  لألمر

و من ىنا يمكن القول بأن الفرضية األولى و التي تقول بأن تكوين مدربي النخبة الوطنية المشاركة في 
. األلعاب األولمبية في مجال التحضير النفسي متخصص لم تكن صادقة بنسبة كبيرة

: مناقشة نتائج جداول الفرضية الثانية
     تؤكد مجموعة البحث أن التحضير النفسي لمرياضيين من المتطمبات األساسية لضمان نتائج إيجابية 

 و ما يؤكد األمر أن التحضير النفسي في البرنامج السنوي لمتدريب يكون بصفة يومية % 100بنسبة 
بالنسبة ألغمبية المدربين، و لكن المفارقة تكمن في انعدام مختص نفسي يرافق الفرق الرياضية أثناء 
التدريبات و حتى خالل المنافسات ، إذ أن المدرب ىو الذي يقوم بدور المختص النفسي في أغمب 

  من المدربين % 75 يتدخل المدير الفني لمفريق، رغم أن % 25الحاالت و في حالة واحدة فقط بنسبة 
. يؤكدون عمى أىمية المختص النفسي الرياضي ضمن الفريق الفني المرافق لمرياضيين خالل المنافسات
     و في ما إذا كان الفريق الطبي مؤىل حسب المدربين لمتكفل بالحالة النفسية و التحضير النفسي 

و في ما يخص عدم مرافقة .  بأنو غير ممكن% 75لمرياضيين، تؤكد أغمبية مجموعة البحث بنسبة  
مختص نفسي لمنخبة الرياضية المشاركة في األلعاب األولمبية، فيرى المدربون أن االمر يعود إلى الجيل 

و في ما يتعمق بإمكانية نجاح . و نقص الوعي لدى المسؤولين عمى الرياضة  و كذا نقص اإلمكانيات 
 من مجموعة البحث أقرت باستحالة % 50أي خطة تكتيكية دون المجوء إلى التحضير النفسي فقط   

و حين طمب من المدربين . ذلك ، و النصف الثاني قال بإمكانية نجاحيا دون المجوء إلى تحضير نفسي
ترتيب تأثير أنواع التحضير التقني، البدني، التكتيكي و النفسي عمى تحقيق نتائج إيجابية كان ترتيب 

 من مجموعة البحث، و في المرتبة الرابعة بالنسبة % 75التحضير النفسي في المرتبة األولى بنسبة 
و في سؤال آخر عن سبب فشل تحقيق الرياضيين لنتائج إيجابية خالل  . % 25لمفردة واحدة بنسبة  

 25 و في المرتبة الثانية بنسبة % 50المنافسات، فرتب نقص التحضير النفسي في المرتبة األولى بنسبة 
 و ىذا يبين وعي بصفة نسبية لدى المدربين بأىمية التحضير % 25 و في المرتبة الرابعة بنسبة %



أما في ما يتعمق بتجسيد أولوية التحضير النفسي لمرياضيين، من . النفسي و تأثيره عمى نتائج الرياضيين
خالل حرص المدرب عمى توفير نفس جو المنافسة خالل التدريب لتعويد الرياضيين عمى أجواء جديدة ، 

 عمى أن األمر يكون في بعض % 50 إلى انيا حريصة عمى ذلك، و % 50تشير إجابة المدربين بنسبة 
.  األحيان

   و من ىنا يمكن القول بأن الفرضية الثانية و التي تقول بأن التحضير النفسي لرياضيي النخبة الوطنية 
المشاركة في األلعاب األولمبية من أولويات برنامج التدريب، كانت صادقة بصفة نسبية حيث أن 

اإلجابات جاءت في شقيا األول تبين اقتناع أغمب المدربين بأىمية و أولوية التحضير النفسي في تحسين 
     األداء و تحقيق النتائج اإليجابية، إال أن نقص تخصصيم في المجال و انشغاليم بالتحضير البدني 

و التقني و التكتيكي و انعدام المختص النفسي لمرافقة الرياضيين خالل التدريبات و المنافسات يحول 
. يحول دون ذلك

: مناقشة نتائج جداول الفرضية الثالثة
    في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن مفردات مجموعة البحث تختمف في خصوصيتيا، من حيث 

 سنة في ممارسة الرياضة المتنافس فييا، أما المستوى 16 و 12الجنس و الخبرة التي تتراوح بين 
التعميمي فيو يتمثل في  المستوى الثانوي بالنسبة لثالث مفردات و الجامعي بالنسبة لممفردتين المتبقيتين، 
و ىنا تجدر اإلشارة إلى أن الشيادة الجامعية بالنسبة لمفردة واحدة تخدم الرياضي حيث أنو مستشار في 

. الرياضة
     18   إلى جانب ذلك البد من توضيح التباين الكبير في عدد المشاركات في المنافسات الدولية بين 

 مشاركة دولية بالنسبة لباقي المفردات، و ىذا ما 300 منافسة بالنسبة لثالث مفردات و أكثر من 35و 
. سيؤثر حتما عمى نتائج فرضية البحث

 و قد رتبت كل مفردات مجموعة البحث الجانب النفسي في المرتبة الثالثة حسب أولويات المدرب خالل 
التدريب من وجية نظرىا بعد الجانب البدني التقني و التكتيكي، و حين سئل الرياضيون عن رفع مستوى 

، و تمثمت طرق رفع مستوى التحمل النفسي % 60التحمل النفسي أجابت االغمبية باإليجاب بنسبة 
بالتغمب عمى الصعوبات و تجاوز اإلمكانيات البدنية و عدم التفكير في المشاكل العائمية و التركيز عمى 

و في ما يتعمق بتعرض الرياضيين لمضغط النفسي خالل . التدريب و العمل أكثر لزيادة الثقة بالنفس
 و يتم  التعامل معو يكون بطرق مختمفة % 100المنافسات كانت إجابة مجموعة البحث إيجابية بنسبة 

حيث أشارت مفردة أن الضغط النفسي يكون عمى قدر أىمية المنافسة و بفعل التجربة  فالرياضي مقتنع 
أنو سرعان ما سيزول الضغط بمجرد بداية المنافسة، و منيم من يخفض الضغط النفسي بالتركيز عمى 
التفكير في إدارة المنافسة أو التركيز عمى التحضير البدني الجيد لرفع المعنويات، و تعمل مفردة أخرى 

عمى زيادة الثقة بالنفس بمساعدة المدرب و المدلك، أما آخر مفردة فتعمل عمى التحضير الجيد و التركيز 
أما في ما يتعمق بزيادة الدافعية لدى الالعبين فقد تنوعت أساليب مفردات البحث بين . عمى النتيجة



التعبئة النفسية ، و اإلعتماد عمى مساندة الطاقم الفني ليم ، و كذلك التركيز عمى الجوانب اإليجابية من 
خالل تنقالت الرياضيين لممشاركة في . المنافسة و التحضير البدني الجيد مع تعزيز الثقة بالنفس

 80المنافسات الدولية تتغير بالضرورة عادات النوم و األكل، و ىذا ما يؤثر سمبا عمى الرياضيين بنسبة 
    من مجموعة البحث، و في ما يتعمق بالطرق المتبعة لمتأقمم فيم يعتمدون عمى النوم الجيد لمبعض، %

و تشجيع المدرب و الرفقة الجيدة لمبعض اآلخر، و محاولة الوصول إلى مكان المنافسة مبكرا رغم أن 
ىذا الحل األخير ليس بيد الرياضي ألنو يتعمق بأمور تقنية من ميام الفدرالية أو المجنة األولمبية 

. الجزائرية
أما في ما يتعمق باالجراءات التي تتبعيا مجموعة البحث لمواجية صعوبات التركيز خالل المنافسات 

فمنيم من يمجأ إلى عدم التفكير في الموضوع و توجيو االىتمام إلى الجوانب اإليجابية، و منيم من يحبذ 
      البقاء عمى اتصال مع العائمة، و آخر يعتمد عمى التحضير البدني الجيد و آخر عمى تغيير الجو 

و من ىنا يمكن القول بأن الفرضية الثالثة و التي مفادىا أن الرياضيون المشاركون في األلعاب . و التنزه
االولمبية يعتمدون عمى تقنيات و إجراءات لمتحضير النفسي، كانت صادقة حيث أن اإلجابات جاءت 

        بنسبة كبيرة دالة عن اعتماد الرياضيين إلجراءات خاص تم تطويرىا من خالل التجارب المتعاقبة
و الخبرات المكتسبة من المشاركات في المنافسات الوطنية و الدولية بالنسبة لمبعض، و من التكوين 

.  األكاديمي المتخصص لمبعض اآلخر
: التوصيات 

: من خالل نتائج الدراسة يمكن إقتراح التوصيات التالية
شد انتباه القائمين عمى قطاع الرياضة بما فييم الوزارة و المجنة األولمبية الجزائرية و الفدراليات  -

الرياضية إلى ضرورة و اىمية التحضير النفسي بالنسبة لرياضيي النخبة الوطنية المشاركة في 
األلعاب األولمبية و ضرورة توظيف مختصين في عمم النفس الرياضي في النوادي ألنو ال يمكن 
لممدرب و ال المدلك و ال المدير الفني لمفريق الرياضيأن يعوض المختص النفسي الرياضي نظرا 

و كذا عدم امتالكيم ال لمخبرة و ال لموقت لإلىتمام بالحالة النفسية  لمعارفو العممية المتخصصة ،
 .لمرياضي

بغرض تحقيق التوصية األولى ال بد من تكوين مختصين نفسانيين في المجال الرياضي، و ىذا ما  -
  يستدعي اقتراح مشروع تكوين عمى مستوى الميسانس و الماستر الميني في المجال لكال الجنسين 
و ىذا لمرافقة أحسن لمرياضيات من طرف مختصة ، مع اقتراح تربصات ميدانية عمى مستوى 

النوادي، و عقد اتفاقيات مع الوزارة المعنية لضمان توظيف ىذه الكفاءات عمى مستوى النوادي في 
 .البداية ، ثم مع اكتساب الخبرة في المنتخبات الوطنية



ضرورة التزام وزارة الرياضة و المجنة األولمبية الجزائرية بتوفير عدد أكبر من المختصين النفسانيين  -
عمى مستوى المركز الوطني لمطب الرياضي، و إلزام الفدراليات الرياضية عمى رفع تقارير دورية 

 .عن الالعبين و احتياجاتيم من جميع النواحي النفسية ، الرياضية و حتى اإلجتماعية
إنشاء مخبر عممي ييتم بدراسة الجوانب النفسية لرياضيي النخبة عمى مستوى الجامعات و ذلك  -

إلثراء البحث العممي في مجال، و تقديم خدمات عممية نفسية و دراسات لمنوادي الرياضية الميتمة 
 .بتقييم الجوانب النفسية لمرياضي و البروفيل النفسي المطموب في كل نوع من أنواع الرياضات

إجراء دورات تكوين و تدريب لرياضيي النخبة الوطنية، في مختمف طرق و تقنيات التحضير  -
 و ىي من أحدث الطرق المستعممة L’auto hypnoseالنفسي العممية الحديثة، مثل التنويم الذاتي 

 . في التدريب النفسي الرياضي الحديث
تنويم ،  االسترخاء ةتقني )توفير و تنويع طرق اإلسترجاع المتداولة عمى المستوى العالمي  -

 لمرياضيين بعد التدريب  و المنافسة عمى Sauna، حمامات سباحة، حمامات ساخنة  (مغناطيسي 
.      وجو سواء

: خاتمة البحث
لقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة معالجة أحد المواضيع الرئيسية و الميمة في التدريب الرياضي الحديث، 
أال و ىو التحضير النفسي لرياضيي النخبة المشاركة في األلعاب األولمبية، لما يمثمو الجانب النفسي من 
أىمية سواء في تحقيق أحسن أداء و أحسن األلقاب أو حتى التكفل النفسي بالرياضي المصاب و مرافقتو 

. حتى يعود إلى كامل طاقتو و نشاطو
     و من منظور إشكالية البحث حاولنا تسميط الضوء عمى التكوين األكاديمي لممدربين، في مجال 
التحضير النفسي بما أنو المرافق الدائم لمرياضيين سواء في التدريب أو في المنافسات، و بالتالي فيو 

. المتكفل بالمعاش النفسي لمرياضيين
   كما حاولنا أن نعرف مكانة التحضير النفسي في برنامج التدريب، و الحيز الذي يأخذه ضمن البرنامج 
السنوي لمتدريب و الوسائل المسخرة لو، و التقنيات المعتمدة من طرف المدرب لزيادة الثقة بالنفس ، رفع 

. دافعية الرياضيين و كيفية التغمب عمى الضغط النفسي
ثم تحولنا إلى معرفة الحالة النفسية التي يعيشيا رياضيي النخبة الوطنية المشاركة في األلعاب األولمبية، 
في ظل غياب المختص النفسي لمرافقتو في التدريبات و المنافسات، إذ أنيم يوجيون بمعدل مرة واحدة 

في السنة لمختص نفسي عيادي بالمركز الوطني لمطب الرياضي ، و ذلك إلجراء مقابمة وحيدة ؟ و ليذا 
أردنا معرفة نوع و شكل التقنيات و اإلجراءات  المعتمدة من طرف الرياضيين لتحسين ميزاجيم و تجاوز 

. مخاوفيم، و زيادة الثقة بأنفسيم
ولكن يمكن القول أننا توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى عدة استنتاجات نأمل أن تكون بداية لصياغة 

مواضيع بحث أخرى، في سبيل التأسيس ليذا المجال المعرفي الواسع و الذي ال يزال يعاني من نقص في 



االىتمام، و غموض في المفاىيم و التقنيات من طرف المعنيين في الدول العربية عامة و الجزائر 
. خاصة

نحن ال ندعي من ىذا البحث أننا قد أجبنا عن التساؤل الميم ، أال و ىو واقع التحضير النفسي لرياضيي 
النخبة، و ال نعتقد أننا توصمنا لمعرفة كل ما يفكر فيو المدربون و الرياضيون، بخصوص ىذا الموضوع 

.         ، و إنما يمكن أن نقول أننا قد تمكنا من معرفة جزء من مما قد يفكرون فيو
 
 
 


