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  :مقـــدمة

ب مع رقيه وازدهاره، خاصة يف مايتناسلقد عرف اإلنسان منذ القدمي علوما عديدة وطورها، وأخذ منها 

عصرنا احلايل الذي يعرف ثورة كبرية يف جماالت العلوم املختلفة واملتكاملة يف ما بينها من اجل الوصول باإلنسان 

  .إىل أعلى مستوى من الرقي احلضاري

ƢǠǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�Ǿƥ©�لبشرية منذ القدم، ونظرا ملا أوحىعترب الرياضة كمجهود عضلي وذهين الزم حياة اوت      

له هدفه وغايته، فاحلياة أهداف مسطرة وكذا الشأن بالنسبة ديثا بأن كل شيء يف هذه احلياة البشرية قدميا وح

  .حقيقهاملمارسي الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، هلم أهداف مسطرة يسعون لت

كرة القدم إحدى أشهر األلعاب والرياضات اليت توليها اجلماهري والوسائل اإلعالمية أمهية بالغة، حيث   ةورياض

ȀǴǠƳ�ƢŲ�Ƥ ǠǴǳ¦�¼ǂǗÂ�©ƢȈǼǨǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǶȈǜǼƬǳ¦Â�°ȂǘƬǳ¦�Ŀ�ƢēÂ°̄ �ƪ ǤǴƥ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�ƨƦǠǳ�À¢�ȄǴǟ�ǞȈǸŪ¦�ǪǨƬȇا 

، لكن قد خيتلف  بالدول املتطورة والدول السائرة يف طريق النمواحلدود بني مايسمى حيث أزالت ،غاية يف اإلثارة 

ية وترفيهية والبعض األخر يراها البعض يراها رياضة تروحيفه اخلاص البعض يف النظر هلذه الرياضة ويراها مبنظور 

�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ÃŐǯ�©ƢǈǇƚǷ� انني املضبوطة وما تواجد هذه اهليئات الكربى املنظمة هلذه اللعبة واالحتاديات والقو

.�®ƨȈȀȈǧǂƫ�ƨǴȈǇÂ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǷ�Őǯ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǲȈǳاليت تتحكم يف تسيري هذه اللعبة إال

وقد عمدت الدول املتطورة إىل إنشاء مدارس لكرة القدم وهيئات خاصة لتسيري املنشآت الرياضية وأشخاص       

�Ƕđ�ǲǨǰƬǳ¦Â�śƦǟȐǳ¦�Ƥ Ǵŝ�ÀȂǸƬȀȇمن األداء  ادية قصد الوصول إىل مستوى عايلمن مجيع النواحي املعنوية وامل

مع التطور الذي يشمل نواحي متعددة  لتحقيق نتائج جيدة، ويتزامن هذا التطور يف التنظيم واإلنشاء  والتنافس

الذي يعد احد العناصر األساسية يف التحضري العام واخلاص حنو التطور الكلي لعناصر "،  ومنها التطور البدين

ية، ورفع كفاءة أعضاء اجلسم وأجهزته الوظيفية وتكامل أدائها من خالل التمرينات البنائية العامة اللياقة البدن

)1(".واخلاصة

إال أن ما يقف   علميا، ةواملنتهج يسعى إليه املختصون يف كرة القدم من خالل الربامج التدريبية وهذا ما

  .أو التحضري النفسي طريق املدربني هو اجلانب النفسي حاليا كعائق يف

ويعترب اإلعداد النفسي كل مركب من مجلة مكونات،حيث تعترب الشخصية أحد أهم هذه املكونات،كما جيب "

")2(إعطاء االنفعاالت األمهية البالغة وذلك ألثرها املباشر على مردود الرياضي

أمهية الدور  و خالل املباريات، وبالنظر ملتطلبات كرة القدم احلديثة ومايبذله الالعبون من جهد عضلي     

للجانب  النفسي للمدرب وتأثريه الكبري على الالعبني إال أننا الحظنا أن بعض املدربني ال يولون اهتماما كبريا

أصبح يتوجب على الالعبني اللعب وإجراء عدد   لتنظيم وتشكيل خمتلف البطوالت ومع تطور االنفسي للرياضيني 

  .مما ينجر عن ذلك حاالت تؤثر على الالعبني من احلالة البدنية والنفسية)كثافة املنافسة(كبري من املباريات 

).21(،ص1990:؛دار املعارف،العراق"أسس وقواعد التدريب الرياضي وتنظيماته:"أمر اهللا أمحد البساطي)1(

283ص-2000-1ط -مصر- القاھرة–دار الفكر العربي -تدریب المھارات العقلیة:راتبأسامة كامل)2(
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كرة القدم العيب   أداء تأثري الدور النفسي للمدرب على"ويف هذا الصدد كان اختيارنا ملوضوع حبثنا الذي يتناول 

  .ميدانية لبعض األندية على مستوى والية بسكرة   بدراسةقمنا حيث 

قمنا بالتعريف باملوضوع من خالل طرح إشكالية حبثنا الذي يصب يف فيما خيص اجلانب التمهيدي          

هل الدور النفسي للمدرب له تأثري على أداء العيب كرة القدم ؟ وكذا :   صلب املوضوع الذي حنن بصدد دراسته

  .اسات السابقةفرضياته وحتديد مصطلحات البحث وأمهية وهدف الدراسة كما ركزنا على الدر 

  .أما اجلانب النظري من الدراسة الذي حددناه يف ثالث فصول        

يف اإلعداد النفسي يف كرة القدم ، وتناولنا فيه دور علم النفس الرياضي ومهامه مث  متثل الفصل األول       

ة ، وأيضا املهارات النفسية، التعريف باإلعداد النفسي وأنواعه ، مع ذكر احلاالت النفسية املضطربة قبل املنافس

  .. .وواجبات اإلعداد النفسي لالعيب كرة القدم وعالقته بالنواحي التدريبية األخرى 

  بتقسيمه اىل مبحثني  قمنا وعملية التدريب الرياضي حيث خاص باملدربوالفصل الثاين        

  . أمناط القيادة، اجبات مدرب كرة القدم اجليدو و  ، شخصيةاألول املبحث              

  .خصائص وأهداف وواجبات التدريب الرياضي  الثايناملبحث              

ǂǰƥ�Ǧ̈� أما الفصل الثالث فقد خصصناه         ȇǂǠƬǳ¦�ń¤�ǾȈǧ�ƢǼǫǂǘƫ�Ʈ ȈƷ�Ƣǿ°Ȃǘƫ�ƺȇ°ƢƫÂ�ƢēƘǌǻ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�Ŀ

  . ية للعبة وطرق لعبهاالقدم وكذا مراحل تطورها يف العامل واجلزائر وكذا قوانينها واملبادئ األساس

أما اجلانب التطبيقي وتناولناه يف فصلني الفصل األول وضحنا فيه إجراءات البحث وبينا الطرق         

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�¦ǀǯÂ�ƨđƢǌŭ¦Â�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Â�ǾƫȏƢůÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǞǸƬůÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ŀ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦

 حتليل ومناقشة نتائج اإلستبيان للمدربني والالعبني املتحصل وحدود الدراسة، أما الفصل الثاين خصصناه إىل

  .عليها من الدراسة امليدانية وتلخيص نتائجها

  .باإلضافة إىل بعض اإلقرتاحات والتوصيات واملالحق 
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مشكلة الدراسةـ  1

ميـادين علميـا مـن القد أصبحت الرياضة بنظمها و أساليبها وقواعدها السليمة و بأنواعهـا املتعـددة، ميـدان

  اخل...وعنصرا قويا يف إعداد الفرد من مجيع النواحي النفسية االجتماعية،الثقافية،البدنية،مالعلو 

�ƨºȈǼǷ±�©ƢƷƢºǈǷ�ǎومن الدالئل اهلامة يف جمتمعنا اليـوم والـيت تـد     Ȉºǐţ�Ȃºǿ�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºǓƢȇǂǳ¦�ŚƯƘºƫ�ȄºǴǟ�¾

ـــة، وبـــرامج اإلذاعـــة، كمـــا ختصـــص هلـــا صـــفحات )عـــرض مباريـــات، بـــرامج رياضـــية(للرياضـــة  يف الـــربامج التليفزيوني

عديـــدة يف الصـــحف الرمسيـــة واحلزبيـــة، بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك هنـــاك العديـــد مـــن الصـــحف الرياضـــية املتخصصـــة الـــيت 

.)1(ات الرياضية فقطتتناول املوضوع

وكمــا هــو معلــوم تنقســم هــذه الرياضــة إىل رياضــة فرديــة وأخــرى مجاعيــة وهــذه األخــرية تشــمل أنواعــا خمتلفــة      

  .كالكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم 

ـــه اثنـــان هـــو أن كـــرة القـــدم هـــي الرياضـــة األكـــرب شـــعبية يف العـــامل، وذلـــك  والشـــيء الـــذي ال ميكـــن أن خيتلـــف علي

ǞºǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂºǋ�Ǧالست ºǴƬűÂ��°ƢǸǟȋ¦�Ǧ ǴƬű�ǺǷÂ��ŚǿƢǸŪ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǠǳ�ƢđƢǘǬ , ونظـرا للشـهرة الـيت بلغتهـا هاتـه

ذلـك مـن أجـل إشـباع رغبـات , الرياضـة تسـابقت إدارات الفـرق يف جلـب أحسـن املـدربني ذوي كفـاءة وخـربة عاليـة

  .ومتطلبات هاته اجلماهري العريضة املتعطشة للمتعة والفرجة

تبار املدربني هم املسامهني املباشـرين يف عمليـة حتقيـق النتـائج مـن خـالل إشـرافهم علـى حتسـني وتطـوير وباع

أداء فرقهم وحماولني معرفة إمكانيات الالعبني النفسية والبدنية واستغالهلا أحسن اسـتغالل، لـذا كـان مـن الضـروري 

  .ألداء الالعبني على املدربني أنفسهم أن يفهموا جانبا مهما من اجلوانب اخلاصة

وإذا تتبعنا بدقة منافسة كرة القدم وما يبذله الالعب خالهلا من جهد بدين وعصيب وما يرافق ذلك من       

انفعاالت خمتلفة،وإذا اطلعنا على طريقة تدريب الالعب وإعداده نفسيا وعرفنا الضغوط النفسية الواقعة عليه،من 

حسسنا بأمهية إعداد الالعب إعدادا نفسيا سليما وعلميا،من أجل أن جراء حساسية اللعبة وأمهية املباراة، أل

Ȃ̈Ƴǂŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǪȈǬŢÂ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦Â�©ƢȈƦǴǈǳ¦�ǲǯ�ƨđƢů�ǞȈǘƬǈǻ.

فاملدرب هو املسؤول على العبيه وذلك بتهيئتهم نفسيا و إثارة انتباههم و حتفيزهم للعطاء أما الالعب         

  :التساؤالت التاليةومن املعطيات السابقة خنلص إىل طرح  .و انفعاالت مدربه فهو املستجيب ملختلف تصرفات

  هل الدور النفسي للمدرب له تأثري على  أداء العيب كرة القدم ؟ -  :التساؤل العام-

:التساؤالت الفرعية

  هل اإلعداد النفسي للمنافسة له أمهية بالنسبة لالعيب كرة القدم؟ - 

.مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة؟ تدينؤدي إىل يحضري النفسي خالل التدريبات هل إمهال املدرب للت - 

.      كفاءة املدرب تساعد يف رفع احلالة النفسية لالعبني هل -

"مصطفى حسین باھىإخالص عبد الحفیظ ـ)1( ،29(ص :2001القاھرة، مصر الجدیدة،مركز الكتاب للنشر،،1ط؛" االجتماع الریاضي:
30.(
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:فرضيات الدراسة -2

  :من خالل التساؤل الذي أوردناه يف إشكاليتنا السابقة الذكر قمنا بوضع الفرضية العامة التالية 

:فرضية العامةال -

  .الدور النفسي للمدرب له أثر على مستوى األداء لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة  

  :الفرضيات الجزئية  -

  .اإلعداد النفسي له أمهية كبرية بالنسبة لالعيب كرة القدم  -

  .عبني أثناء املنافسة؟مستوى أداء الال تدينؤدي إىل يإمهال املدرب للتحضري النفسي خالل التدريبات  -

.      كفاءة املدرب تساعد يف رفع احلالة النفسية لالعبني -

:أهمية الدراسة -3

  إىل " الدور النفسي للمدرب و تأثيره على العبي كرة القدم" تكمن أمهية البحث الذي يدور موضوعه حول 

. ل الفريق الرياضيتبيان العالقة القائمة بني املدربني والالعبني داخ-

  .تبيان اثر اإلعداد النفسي على أداء الالعبني  - 

فكان علينا أن حناول الكشف عن العالقة القائمة بينهما من الناحية النفسية لذلك اعتمدنا على االستبيان والذي 

.والالعبني نيهو جمموعة من األسئلة املوجهة للمدرب

:الدراسةأهداف ـ  4

ترجـــى مـــن ورائهـــا وأهـــداف تســـعى لتحقيقهـــا مـــن أجـــل تقـــدمي البـــديل أو تعـــديل مـــاهو  إن لكـــل دراســـة غايـــة 

موجود ويبقـى إعطـاء األجوبـة عـن األسـئلة الـيت تطرحهـا املشـكلة هـدف كـل دراسـة ميكـن تلخـيص أهـداف البحـث 

  .فيما يلي

  .الجيابيةتوضيح الدور النفسي الذي يلعبه املدرب يف حتسني ورفع مستوى األداء وحتقيق النتائج ا -

  .الناحية النفسية نني محماولة دراسة وحتليل نوعية العالقة بني املدرب والالعب -     

  .إبراز دور شخصية املدرب يف جناح عملية التدريب -     

.يف حتسني مردود الرياضي حماولة معرفة تأثري العالقات النفسية -     

:أسباب اختيار الموضوع -5

 :أسباب اختيارنا هلذا البحث إىلنستطيع أن حندد      

-ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�ǂȇƾƳ�ǽ¦ǂǻ�Äǀǳ¦Â�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ƢȈưȈū¦�ƨǧǂǠǷ�ƨǳÂƢŰ.

:أما فيما يتعلق باألسباب املوضوعية

  .به املدرب يف رفع احلالة النفسية لالعب وحتسينها حماولة معرفة الدور الذي يقوم-
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:المرتبطة بالموضوعالدراسات السابقة -6

:الدراسة األولى

: مــن إعــداد الطــالبني" العالقــة بــني مــدرب كــرة القــدم و الالعبــني و تأثريهــا علــى النتــائج " هــي دراســة حتــت عنــوان  

الرتبيـــة البدنيـــة و الرياضـــية بـــدايل  عمـــر ســـعيدي و الســـعيد بوكشـــاوي، ضـــمن متطلبـــات نيـــل شـــهادة الليســـانس يف

.2002سنة -رجامعة اجلزائ –إبراهيم 

  :توصل الباحثان إىل النتائج التالية

وجــود عالقــة بــني املــدرب و الالعبــني و أثرهــا علــى النتــائج الرياضــية إجيــايب، كمــا أن انتهــاج املــدرب لألســلوب -

  .القيادي يؤثر إجيابيا على مردود الفريق الرياضي

.  ستمارة االستبيان اليت وجهت لالعبنيو اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، مستعملني فيها ا

:الدراسة الثانية -

الدور النفسي"زياين إمساعيل و آخرون بعنوان :من إعداد.ر.و.مذكرة لنيل شهادة لسانس يف الرتبية ب

1993،دايل إبراهيم،اجلزائر،"ألستاذ التربية البدنية و الرياضية نحو تالميذ المرحلة الثانوية

�°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē�Âȋ¦�śƥ�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ÀƢȈƦƫ�ǽǀȈǷȐƬǳ�̄ƢƬǇȋ¦�ƨǴǷƢǠǷ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ń¤�ƨǇ¦ ستاذ

تلميذ و  200و تالميذه،و قد مت استخدام استبيان كوسيلة جلمع املعلومات و على عينة تكونت من

:العاصمة ،و من أهم النتائج املتوصل إليها  ثانوياتأستاذ من خمتلف  20تلميذة و 

  .كفاءة و دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مهمة يف رفع احلالة النفسية للتالميذإن   - 

:الدراسة الثالثة  -

العالقة بين"عمر سعيدي و آخرون بعنوان :من إعداد . ر.و.مذكرة لنيل شهادة أليسانس يف الرتبية ب

«�1993�ǽǀǿ، اجلزائر، دايل إبراهيم "  و تأثيرها على النتائج نمدرب كرة القدم و الالعبي ƾē�Â��

  :الدراسة إىل 

  تشخيص حالة الفرق اجلزائرية من اجلوانب النفسية و االجتماعية - 

حماولة دراسة و حتويل نوعية العالقة بني املدرب و الالعبني وقد مت استخدام االستبيان كوسيلة جلمع  - 

  .  الثالث العب ينشطون يف القسم الوطين 80املعلومات على عينة تكونت من 

  :ومن أهم النتائج املتوصل إليها 

، كما أن مردود الفريق بوجود عالقة بني املدرب و الالعبني وتأثريها على النتائج الرياضية باال جا - 

  .الرياضي يتأثر إجيابا بانتهاج أسلوب قيادي 
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  :المفاهيم والمصطلحات ضبط-7

�ƨºººȈǤƥ�ƨºººǨǴƬƼŭ¦�°Ƣºººǰǧȋ¦Â�ňƢºººǠŭ¦�Ǻºººǟ�Ʈ الرمزيـــة الـــيت ةميكـــن تعريـــف املفهـــوم أنـــه الوســـيل ºººƷƢƦǳ¦�Ƣºººđ�śǠƬºººǈȇ

  .توصيلها لآلخرين

�Â¢����ƨºǠǫ¦Ȃǳ¦�ƾºȇƾŢ�ƢºǷ�ÀÂ®�ª ®¦Ȃºū¦Â�Ǟºǫ¦Ȃǳ¦Â� ƢȈºǋȋ¦�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ�Ŗǳ¦�̈®ǂĐ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǺǷ�ǶȈǿƢǨŭ¦�ŐƬǠƫÂ

Ƣē¦ǀƥ� ƢȈǋȋ¦�Â¢�ƢȀǼȈǠƥ�ƨƯ®Ƣū¦.

  :مفهوم الدور النفسي

مبثابــة أهـــم العوامـــل لبنـــاء يـــه الرتبيـــة البدنيـــة للصــحة النفســـية والـــيت تعتـــربلو الــذي ت ويقصــد بـــه ذلـــك االهتمـــام

1.الشخصية السوية

دربـــالم-

يعد املدرب الرياضي من الشخصيات الرتبوية اليت تتوىل دور القيـادة يف عمليـة الرتبيـة والتعلـيم، ويـؤثر تـأثريا  

.)2(الفرد الرياضي كبريا ومباشرا يف التطوير الشامل واملتزن لشخصية

هــي لعبــة مجاعيــة تــتم بــني فــريقني، يتــألف كــل فريــق مــن أحــد عشــر العبــا، يســتعملون كــرة منفوخــة :كــرة القــدم -

«, مستديرة ذات مقياس عاملي حمدد ƾºŮ¦�ȄºǷǂǷ�ǾºȈǧǂǗ�ǺºǷ�» ǂºǗ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�̈®ƾů�®ƢǠƥ¢�Â̄�ǲȈǘƬǈǷ�Ƥ ǠǴǷ�Ŀ,

.)3(رمى للحصول على هدف وحياول كل فريق إدخال الكرة فيه عرب حارس امل

كمـا تلعـب بـني فـريقني  ،اعيـة متـارس مـن طـرف مجيـع األصـنافكـرة القـدم هـي رياضـة مج:كرة القـدم إجرائيـا      

«��ƢºȀȈǧǂǗ�ǺºǷ،طة كرة منفوخة فـوق أرضـية مسـتطيلةتلعب بواس العبا،11يتألف كل منهما من  ǂºǗ�ǲºǯ�ƨºȇƢĔ�ĿÂ

يشـرف علـى حتكـيم املبـاراة وال يسـمح إال حلـارس املرمـى بلمسـها باليـدين و مرمى ويتم حتريك الكـرة بواسـطة األقـدام 

�ƢēƾººǷ�ƨººƷوفــرتة را ،دقيقــة 90بــة الوقــت حبيــث توقيــت املبــاراة هــووحكمــان للتمــاس وحكــم رابــع ملراق ،حكــم وســط

ني إضــــافيني وقــــت كــــل منهمــــا فيكــــون هنــــاك شــــوط"يف حالــــة مقــــابالت الكــــأس" دقيقــــة، وإذا انتهــــت بالتعــــادل15

  .ضربات اجلزاء لفصل بيت الفريقنيويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء  ،يقةدق15

85ص -1998-1ط-مصر–دار الفكر العربي -سس العلمیة في تدریب كرة القدماأل:حنفي محمود مختار1-
�Δϳѧο:"قاسم حسن حسین -)2( Ύϳέϟ�ϡϭѧϠόϟϭ�ΕΎѧϳϟΎόϔϟϭ�ΏΎόϟϷ�ϲϓ�ΔϠϣΎηϟ�ΔϳϧΩΑϟϭ�Δϳο Ύϳέϟ�Δϋϭγϭϣϟ"1؛ طϠϟ�έѧϛϔϟ�έΩ�ˬ�ϥΎѧϣϋˬϊ ϳί ϭΗϟϭ�έѧηϧ

.714، 709(ص1998:،األردن  (
).09(، ص 1998:،دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان 2؛ط"كرة القدم بین المصالح والمفاسد الشرعیة :"سلمان مأمور بن حسن ال-)3(



- 9 -
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: تمهيد

 علوملابل حتولت إىل علم من ،حبيسة جمال الرتفيه ǪƦƫ�Ń�ƢĔƜǧ نظرا ملا للرياضة من أمهية يف الوقت احلايل  

، من خالل هذه العناية فأنشأت معاهد خمتصة يف تكوين املدربني واإلطارات املختصة يف خمتلف الرياضات

على أسس منهجية وعلمية مدروسة تستند على املادة العلمية بالرياضة أصبح للتدريب الرياضي مفهوم أوسع يقوم 

البحتة،تلك اليت تعود على الرياضي بفوائد عديدة متكنه من ربح الوقت وتفادي الضرر البدين،إال أن ما يقف 

.حاليا كعائق يف طريق املدربني هو اجلانب النفسي،عمليا فيما يسمى جبانب اإلعداد النفسي أو التحضري النفسي

���ƨȈƦǠºººǋ�ǂºººưǯȋ¦�ƨºººǓƢȇǂǳ¦�¿ƾºººǬǳ¦�̈ǂºººǯ�ŐºººƬǠƫÂƢºººŭ�Ǯ ǳ̄Â�ƨǠºººǇ¦Â�ƨºººȈŭƢǟ�̈ǂȀºººǋ�ƪ ºººǳƢǻ�ƢºººĔ¢�Ʈ ºººȈƷ تتميـــز بـــه مـــن

وكــان هلــا نصــيب كبــري مــن التطــور والتقــدم  ،خصــائص ومميــزات جعلتهــا بــذلك ختتلــف عــن بــاقي الرياضــات األخــرى

لــذي طــرأ علــى نظــام وقواعــد اللعبــة ، حبيــث عرفــت تغيــري شــبه جــذري يف طــرق ومنهجيــة التــدريب ، نظــرا للتغيــري ا

يبــا ، يســتحيل علــى الالعــب الــتحكم فيهــا ويبــذل كوالــذي نــتج عنهــا أيضــا ظهــور خطــط تكتيكيــة أكثــر تعقيــدا وتر 

« جمهود أكثر  ƾđ تنمية مجيع إمكانياته  البدنية ، التقنية والنفسية.

مجاعيــا ذو خصوصــيات تفتقــد يف غريهــا مــن  و مبــا أن كــرة القــدم مــن الرياضــات اجلماعيــة الــيت تشــكل نشــاطا  

�ƨȈºººººǈǨǼǳ¦�ǪºººººȇǂǨǳ¦�®¦ǂºººººǧ¢�̈ƢºººººȈū�ƨºººººǷ±Ȑŭ¦�ǂǿ¦Ȃºººººǜǳ¦�ǒ ºººººǠƥ�°Â®�±¦ǂºººººƥ¤�§°ƾºººººŭ¦�ȄºººººǴǟ�Ƥ ºººººƳȂƫ�ƢºººººĔƜǧ�ƨȈºººººǓƢȇǂǳ¦�ƨǘºººººǌǻȋ¦

واإلجتماعيــــــــة، وذلــــــــك ألن النشــــــــاط اإلجتمــــــــاعي يســــــــتوجب تكفــــــــل ذايت لكــــــــل فــــــــرد وحتمــــــــل املســــــــؤولية إجتــــــــاه 

واإلجتماعيــة بغــرض الــتحكم فيهــا والســيطرة عليهــا مث  انيــة واإلنفعاليــةاآلخرين،وكــذلك اإلحاطــة باجلوانــب الوجد

ــــــــــة زرع عالقــــــــــة نفســــــــــية،اجتماعية وبيداغوجيــــــــــة ســــــــــوية تــــــــــؤمن لكــــــــــل فــــــــــرد إشــــــــــباع حاجاتــــــــــه  ،توجيههــــــــــا بغي

.النفسية،اإلجتماعية،البدنية،احلركية والذهنية

الكفـاءات وحتسـني مـردود رياضـي كـرة القــدم ،  الشـيء اجلـدير باالهتمـام أن التـدريب النفسـي لـه أثـر كبـري يف تنميـة 

وهــــذا مــــن خــــالل الكشــــف عــــن العوامــــل النفســــية و الشخصــــية لكــــل رياضــــي وإجــــراء اختبــــارات نفســــية وانفعاليــــة 

واملالحظــة اليوميــة وإنشــاء برنــامج بــدين مــرتبط مبخطــط للتــدريب النفســي مــن طــرف املــدرب علــى أســاس املتطلبــات 

ة املــدربني الـــتحكم يف متغرياتـــه والتنســيق عمليـــا ، يف مـــا يســمى جبانـــب التـــدريب النفســية بـــالرغم مــن عـــدم اســـتطاع

  .النفسي وذلك لتباين الطرق واملنهجيات املتبعة 

وقـــد تطرقنـــا يف الفصـــل األول إىل االعـــداد النفســـي وتناولنـــا فيـــه دور علـــم الـــنفس الرياضـــي ومهامـــه مث التعريـــف      

نفسية املضـطربة قبـل املنافسـة ، وأيضـا املهـارات النفسـية، وواجبـات اإلعـداد بالتدريب النفسي ، مع ذكر احلاالت ال

  . النفسي لالعيب كرة القدم وعالقته بالنواحي التدريبية األخرى 
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  :علم النفس الرياضي دوره ومهامه -

  :مفهوم علم النفس الرياضي 1--1

laعرف علم النفس الرياضي ي psychologie du sportلعلم الذي يدرس سلوك اإلنسان ه ا، بأن

.اضيالري

أخرى الميكن  استجاباتالفرد اليت ميكن مالحظتها وتسجيلها، ولكن توجد  استجاباتويعين السلوك     

وما إىل ذلك، وهذه األوجه من النشاط يطلق  واالنفعال واإلدراكمالحظتها من اخلارج وال ميكن رؤيتها كالتفكري 

  .عليها اخلربة

األسباب والعوامل النفسية اليت تؤثر يف  اكتشاف حماولةدف من وراء دراسة سلوك الفرد يف الرياضة هو واهل    

�ǺǷ�ȆǓƢȇǂǴǳ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ȄǴǟ�Ƣē¦̄�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�̈Őƻ�ǂƯƚƫ�Ǧ ȈǯÂ��ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�¦ǀǿ��ȆǓƢȇǂǳ¦�½ȂǴǇ

Maximumالذي يساهم يف تطوير األداء األقصى  األمرناحية أخرى،  performance  وتنمية

1.الشخصية

  :دور علم النفس الرياضي-1-2

إن أمهية املمارسة الرياضية منصبة حنو حتقيق النتائج والوصول إىل النتيجة فعلم الرتبية البدنية يف القسم يهتم     

�ǂŭ¦�ƨǯǂū¦�Ŀ�śǰǸƬǳ¦�Ȃǿ�» ƾŮƢǧ��ƨǼȈǠǷ�ƨȈǻƾƥ�ƨǯǂƷ�Ŀ�ƨƴȈƬǻ�ǪȈǬŢ�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ȆǓƢȇǂǳ¦�ǺȇǂǸƬǳƢƥ�ƢđƢǈƬǯ¦�§Ȃǣ

وحسن ممارستها أما املدرب هدفه الوصول إىل حتقيق أعلى نتيجة ممكنة يف إطار النخبة الوطنية عن طريق التحضري 

  .البدين اخلاص ويف مدة معينة 

  .نتائج بإمكانيات بدنية خاصة بكل ممارس قذكره أن أمهية كل تدريب رياضي موجه حنو حتقي قنالحظ مما سب

والرتبية يساعد املعلم يف فهم املشاكل  سالرتبية البدنية والرياضية  اللجوء إىل نظريات علم النفويف ميدان      

للمدرب  ةواحلاالت اليت تربز امليدان العلمي، مثال عوامل الفشل يف قسم الرتبية البدنية والرياضية، أما بالنسب

فأصبحت اليوم يف رياضة النخبة . أثريهفاالهتمام باجلانب البدين فقط الذي أبرز بعض النقائص وحدود  ت

فرقها القيم املعنوية والتحضري النفسي ،هذا  ت الو واملقابالت والفرق متكافئة من حيث القدرات والتحضري البدين 

ما أدى بالباحثني يف الرياضة إىل االهتمام بعلم النفس الرياضي، التحليل السلوكي يعتمد على العوامل 

والتفاعلية للشخصية وعالقتها باملمارسة الرياضية فالنتائج احملققة يف امليدان التكتيكي والتقين النفسية،االجتماعية 

إذا قارنا علم النفس الرياضي وعلم النفس العام ميكن إجياد تشابه مواضيع  .ختضع إىل تأثريات السلوك الشخصي 

بة من علم النفس ختضع ساجلوهرية املكتدراستهما،لكن ميكن التمييز بينهما باملنهج التجرييب حيث النظرية 

�ȆǓƢȇǂǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ŉȂǬƬǳ�ȆǓƢȇǂǳ¦�À¦ƾȈŭ¦�Ŀ�ƨƥǂƴƬǴǳ.2

.17، ص1997، مصر، 2، دار الفكر العريب، ط)"تاملفاهيم والتطبيقا(علم نفس الرياضة : "أسامة كامل راتب  -1

.28،ص 1985،مصر،4ط ،،دار املعارف" علم النفس الرياضة :"حسن عالوي  حممد -2
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علم النفس صلة وثيقة بالعلوم األخرى ،فتحليل الظاهرة السلوكية يعتمد على عوامل تربز لإىل جانب ذلك ف     

1.االجتماعوالفيزيولوجي وعلم  الصلة بني علم النفس الرياضي

:مهام علم النفس الرياضي  -  1-3

حتديد عنها من متطلبات وأهداف وعمليات تنظيمية وتسيريية ،ميكن  زوما ينجامليادين الرياضية  دنظرا لتعد    

  :ألساسية ملهام علم النفس الرياضي على النحو التايلا رلعناصا

:رياضيالرفع في مستوى اإلنجاز ال-1-3-1

رق الرياضية ذو احلاالت وذلك لدى أعضاء الفرق الرياضية بشىت أشكاهلا وتعدد أنواعها وحىت لدى أفراد الف    

الفيزيولوجية جند أيضا لعلم النفس الرياضي دورا هاما، وذلك عن طريق إجياد الدافعية املؤدية إىل شدة النشاط 

 اذفاستنة األداء الرياضي يف هذا النطاق يتجلى املطلوب يف مدى يف نوعي ارتقاءالبدين الرياضي وما يتبعها من 

لقدرات اإلنتاج لدى الفرد الرياضي، بغرض تنمية مستوى اإلجنازات،ألن إذا كان الرياضي غري قادر على  احتياطي

هاد و اإلحساس وجود سبب معني لذلك،قد يكون اإلجتوظيف إمكاناته وقدراته على أحسن وجه فال بد من 

إىل مستوى معني من التدريب الرياضي،أوقد يكون اخلوف أو القلق النفسي أو أي سبب  لعند الوصو رهاق باإل

آخر، وبالتايل تأيت احلاجة إىل دور علم النفس الرياضي،يف هذا الصدد ينبغي املراعاة بأن الرياضي ينمو من تواجد 

ء التدريب حىت حيقق التفوق على التفوق حىت اخلصم، حبيث إن مل يتواجد هذا الفرق املضاد يف الفصل،أوأثنا

للفوز باملكانة املعتربة، أو التفوق على اخلصم، ففي هذه احلالة يأيت دور املدرب يف ختطيط التدرجيات وتنظيمها 

لتحقيق عامل الدافعية من خالل توفري الباعث الالزم مع العلم أن التنظيم السليم يتوقف أساسا على مدى األخذ 

أيضا، وخمتلف خصائص الشخصية الرياضية السيما اإلستعدادات  واالجتماعيان مطالب النمو الفردي يف احلسب

2.والروحية االجتماعيةالبدنية والقدرات العقلية واإلهتمامات النفسية والقيم 

:النفسية واالتجاهاتتنمية الصفات  -1-3-2

شاطات الرتبوية املالئمة لتنمية الصفات واإلجتاهات النفسية يعترب النشاط البدين الرفيع املستوى خاصة بني الن    

�ǆ ǸƬǴǻ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�̈ƢȈū¦�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�ȄǴǟ�ǽ®¦ƾǟ¤�ÃƾǷ�ƨƴȈƬǻ��ȆǓƢȇǂǳ¦�®ǂǨǳ¦�Ãƾǳ

  .خاصيتني متمرستني للنشاط الرياضي ملا هلما من دور فعال يف التدريب الرياضي 

شدة احلمل، ولكي  ارتفاع�ÃƾǷÂ�ƨȈǻƾƦǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�¾ÂǀƦŭ¦�®ȂȀĐƢƥ�̈®Ƣǟ�ȆǓƢȇǂǳ¦�ňيرتبط النشاط البد    

حتصل على إجناز رياضي عايل املستوى ينبغي توفر عامل الدافعية وفق ما يناسب خصائص الشخصية اليت متكن 

3.العصبيةالعضلية والفيزيولوجية  من حتقيق إنتاج رياضي يف مستوى اهليئة البدنية أي املتطلبات

.28،مرجع سابق ،ص " علم النفس الرياضة :"حممد حسن عالوي  -1

.16-15ص  1992صر ،القاهرة م 7، دار املعارف ط"سيكولوجية التدريب واملنافسات:" حممد حسن عالوي -2
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:توطيد مستوى اإلنجاز -1-3-3

يتجلى هذا البعد اهلام يف املثال الرياضي أو الفريق الرياضي الذي يكون يف حالة بدنية عالية أثناء التدريبات     

��ƨǠǫȂƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǲȈƴǈƫ�¿ƾǟ�ǚƷȐǻ�ƨǈǧƢǼǳ¦� ƢǼƯ¢�Ǿǻ¢�ȏ¤���ƨǸȈƻÂ�Ƥ ǫ¦Ȃǟ�ń¤�ƨǴǋƢǨǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǽǀđ�Ä®ƚȇ�ƢŲ

الرغبة يف التدريب الرياضي نتيجة فقدان الثقة ، وغياب األسباب مل فيما بعد أن يفقد الرياضي تيث حيحب

الرياضي أن يبحث عن مشكلة الواضحة املؤدية للنجاح أثناء املنافسات الرياضية ، فاملطلوب من السيكولوجي 

ته بنجاحه مع الفرد والفريق الرياضي وذلك وتثبيالتحمل النفسي وأن يساهم بشكل فعال يف تعزيز مستوى اإلجناز 

  .عن طريق اإلعداد الرياضي املناسب خلصائص كل حالة

:والحاجيات النفسية االهتماماتتنمية - 1-3-4

اليت متارس الرياضة بكثرة وشدة قد لقد دلت بعض البحوث العلمية يف السنوات احلديثة على أن فئة الشباب     

كان من واجب السيكولوجي ميلها إليها مع تقدمها يف العمر، من هذا املنطلق  بالرياضة و  اهتمامهايضعف 

 افرتاضالنفسية حنو الرياضة ، حىت يتمكن من  اجتاهاتهوكذلك يف الرياضي البحث يف حمتوى وبناء امليل الرياضي، 

د احلاجة النفسية الثابتة والرتبوي املالئم لكل رياضي ، و اهلدف األمسى يف هذا الشأن ميكن إجياالنشاط التدرييب 

ويستحسن أن يكون العامل احملرك للرياضي نابع متطور  اجتاهويف  بانتظامنسبيا لدى الرياضي حنو ممارسة الرياضة 

1.ة عن شخصية الرياضيلعوامل والضرورة املادية واخلارجمن الداخل أكثر مما هو مرتبط با

:النفسي اإلعداد-2

:يتعريف اإلعداد النفس2-1

�ǆ ǨǼǳƢƥ�ƨǬưǳ¦Â�©ƢǿƢš ȍ¦Â�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ǪǴƻ�» ƾđ�śƦǟȐǳ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�¼Ƣǘǻ�ƪ Ţ�ƨȇȂƥǂƫ�ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ

إىل التوجيه واإلرشاد الرتبوي ية باإلضافة رادواإلدراك املعريف واإلنفعايل والعمل على تشكيل وتطوير السمات اإل

2.والنفسي لالعبني

وحمدودة موجهة حنو فسي أيضا على أنه سريورة التطبيق العلمي لوسائل ومناهج معينة ويعرف التحضري الن    

3.التكوين النفسي للرياضي

التحضري النفسي هو عبارة عن جمموعة مراحل ، وسائل ومناهج اليت من خالهلا  <<" :فورينوف"وعرف     

ن دائما ينظر االسيكولوجي كالتشخيص ودائما حسب فورينوف ، جند أن . >>يصبح الرياضي مستعدا نفسيا 

�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ŚǔƸƬǳ¦�À¢�Ǯإليه وكأنه جزء من التحضري  ǳ̄��ƶȈƸǏ�Śǣ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿÂ��ȆǈǨǼǳ¦ ميثل مجلة

  .الذي تؤخذ منه املعلومات اليت تأيت من احمليط الرياضيمن التأثريات اليت تؤثر على الرياضي 

.124،125، ص    مرجع سابق، " املنهج يف علم النفس: "حممد حسن أبو عبيدة -1

.263، ص2001، مصر ، 1تبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط، مك"االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم :"حسن السيد أبوعيده -2
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في كرة القدمالنفسيعداد اإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــ

-16-

النفسي ميثل التقدم يف التكوين والتحسني يف الصفات النفسية  التحضري": 1982حسب فليب موست عام 

  ".للرياضي

إذ هو عبارة عن وحدة موحدة من الطرق املباشرة أو  أنه جيب اإلهتمام بالتحضري النفسي: ويرى ماراك الفاك     

1.النفسية للرياضيالغري مباشرة متمكنة من حتسني القدرات 

:ف اإلعداد النفسي اأهد-2-2

  :فيما يلي األساسية لإلعداد النفسي للرياضي تحدد األهداف ت

 تطوير اإلجيابية للرياضي حنو املمارسة الرياضية عامة والنشاط النوعي خاصة بناء وتشكيل امليول واإلجتاهات

  .دوافع الرياضي حنو التدريب املنتج والتنافس الفعال 

لنوع النشاطلرياضية والتخصصية تنمية مهارات الرياضي العقلية األساسية للممارسة ا.  

 تبعا ملتطلبات التدريب واملنافسات يف النشاط الرياضي املمارستطوير وتوظيف مسات الرياضي اإلنفعالية.  

 النفسية خالل التدريب واملنافساتالبدنية و تنمية قدرة الرياضي على تعبئة وتنظيم طاقاته.2

 نافسات يف ختصصه الرياضي القادر على التكيف مع املواقف خلوض غمار املإعداد الرياضي املؤهل نفسيا

  .حتقيقها اليت تظهر من خالهلا والنتائج املتباينة اليت يتم الطارئة 

 الرياضي  انتماءتنمية�ȆǟƢǸƬƳȍ¦�Ǯ ǇƢǸƬǳ¦�» ƾđ�ǪȇǂǨǳ¦�Â¢�ƨƦǠǴǳ¦�Ŀ�ǾƟȐǷ±Â�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ǾƬǈǇƚŭ ورفع الروح

  .املعنوية خالل التدريب واملنافسات

والنفسية يف التدريب واملنافسات مع ئمة النفسية بني األمحال البدنية الملساعدته على امليه الرياضي نفسيا توج

3.لتجنب الضغوط النفسية املرتبطة باملمارسة الرياضية التنافسية واالجتماعيةحياته العملية 

:أنواع اإلعداد النفسي-2-3

من حيث مدته:  

  .طويل املدىاإلعداد النفسي ال -         

  .اإلعداد النفسي القصري املدى -         

من ناحية نوعيته:  

   .اإلعداد النفسي العام-         

  .اإلعداد النفسي اخلاص-         

1- Philipe More: Psychologie Sportive, Ed Mossen, Paris ,1992,P12.
.162،ص 2003، مصر ، 2 ،طدار الفكر العريب" مبادئ علم النفس الرياضي:"أمحد أمني فوزي -2

.162ص ، مرجع سابق ،" مبادئ علم النفس الرياضي:"أمحد أمني فوزي -3
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:اإلعداد النفسي من حيث المدة-2-3-1

:اإلعداد النفسي طويل المدى - 2-3-1-1

واإلجتاهات اإلجيابية اليت تركز على أن تكون  خلق وتنمية الدوافعهو ذلك التحضري الذي يسعى إىل     

ومن ناحية أخرى العمل على تشكيل وتطوير اإلقتناعات احلقيقية واملعارف العلمية والقيم اخللقية احلميدة، 

��¦�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ƨđƢů�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋالسمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى رياضيي كرة القدم 

  .والقدرة على حلها حال سليما تعرتضهم ،

:المبادئ الهامة في اإلعداد النفسي طويل المدى 2-3-1-1-1

  :يرى البعض أن أهم املبادئ اليت يتأسس عليها اإلعداد النفسي طويل املدى يف كرة القدم هي    

  .الرياضية) املباراة(الفرد الرياضي بأمهية املنافسة  اقتناعضرورة -

.وظروف املنافسة واملنافس رتاطاتلالشاملعرفة اجليدة -

.يف املباراة لالشرتاكالفرح -

. عدم حتميل اللعب بأعباء أخرى خارجية-

.مراعاة الفروق الفردية-

1. اإلرادية واخللقية تنمية وتطوير السمات-

:بعض التوجيهات العامة في اإلعداد النفسي طويل المدى- 2-3-1-1-2

�ƢēƢǟ¦ǂǷ�ȆǓƢȇǂǳ¦�§°ƾŭ¦�ȄǴǟ�Ƥايلي بعض التوجيهات الع يف ما     Ÿ�Ŗǳ¦�ƨǷ يف غضون عملية اإلعداد النفسي

  :طويل املدى للمنافسات اهلامة

يف ممارسة النشاط الرياضي  لالستمرارلدى الفرد الرياضي جيب العمل على الزيادة يف الدافعية -

  .املستويات الرياضية أعلى إىلوحماولة الوصول 

، وأن يثق متام الثقة يف بصحة طرق ونظريات التدريب املختلفة  جيب أن يقتنع الفرد الرياضي-

.األساليب اليت يقوم بإستخدامها املدرب الرياضي

�ǂƯƘƬǳ¦�¿ƾǟÂ�Ƣđ�Ǧينبغي تعويد الفرد الرياضي - Ǵǰȇ�Ŗǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ǲū�ǾǷƢǸƬǿ¤�ǲǯ�ǄȈǯǂƫ�ȄǴǟ

.ة الرياضيةسواء يف أثناء التدريب الرياضي أو أثناء املمارسباملثريات اخلارجية 

،أو يف حالة تفوق مستواه يراعى تعويد الفرد الرياضي على الكفاح اجلدي حتت نطاق أسوء الظروف -

 .على مستوى منافسيه

 انقلبتإال و جيب تقوية الثقة بالنفس لدى الفرد الرياضي مع مراعاة احلذر من املغاالة يف ذلك ، -

ومستوى املنافس على أسس  فرد ملستواهضرورة تقدير الالثقة بالنفس إىل غرور مع مراعاة 

2.موضوعية

250، 249، ص 1980،جامعة بغداد ،العراق ، 1،كلية الرياضة ،ط"علم النفس الرياضي:"نزار جميد طالب و كمال الويس -1

.250، 249ع سابق ، ص ،مرج"علم النفس الرياضي:"نزار جميد طالب و كمال الويس -2
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:اإلعداد النفسي قصير المدى-2-3-1-2

جهده لكي يتمكن من بذل أقصى  استعدادهالقادمة ورفع درجة  ةالالعب للمنافس )الفريق (وهو حماولة إعداد    

1.ليحقق الفوز 

«�¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ اكهاشرت للفرد قبل ويقصد به أيضا اإلعداد النفسي املباشر      ƾđ��ƨȈǓƢȇǂǳ¦�©ƢǈǧƢǼŭ¦�Ŀ�ȆǴǠǨǳ¦

�ǾƬƠȈēاستغالهلا ألقصى مدى ممكن أثناء بصورة تسمح بتعبئة كل قواه وطاقته لكي يستطيع  هوإعداده وتوجيه

  ).املباريات (الرياضية املنافسات 

«�¢ا كل đ�ǂŻ�ƨȈǠȈƦǗ ةإال ظاهر أن حالة ما قبل املنافسة ما هي ويرى علماء النفس      ƾēÂ�ȆǓƢȇ°�®ǂǧ ساسا

إلشرتاك احالة ىل السليب إ ، أي من حالة االنتظارحالة الراحة إىل حالة العمل من  الفرد انتقالالعمل على إىل 

2.ه من جهد يف إعداد الفرد مبا سيقوم بفعلية ، وتساهم بدرجة كبرية لي ، أو املمارسة الالفع

:داد النفسي قصير المدى قبل بداية اإلع ماالعوامل المؤثرة في حالة -2-3-1-2-1

ختتلف حالة الفرد قبل إشرتاكه يف املقابلة ، فيستطيع أن يكون الالعب يف حالة محى البداية ويف مقابلة أخرى 

من ) املباراة(، وهكذا ختتلف حالة الفرد الرياضي قبل بداية املنافسة "للكفاح  االستعداد"ميكن أن جنده يف حالة 

  .راة ألخرىمبا

  :التأثري على حالة الفرد قبل إشرتاكه الفعلي يف املباراة هي يفومن بني العوامل اليت تساهم بدرجة كبرية     

خيتلف نوع النمط العصيب من فرد ألخر قبل بداية املقابلة، فهناك :النمط العصبي للفرد -2-3-1-2-1-1

ǶēȏƢ�ÀÂǄȈǸƬȇ�Ƕǿƾų�ǂƻȋ¦�ǒوانفعمن يتميز باهلدوء والقدرة على ضبط عواطفهم  ǠƦǳ¦Âالسريعة  باالستثارة��

.ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ȅŧ�ƨǳƢƷ�ǶđƢƬǼƫ غالبا ماوهؤالء 

ختتلف من العب ناشئ إىل العب دويل ، فالالعب الناشئ تنقصه :بقةالخبرة السا-2-3-1-2-1-2

بعدة جتارب تكسبه  ومرَ العديد من التجارب واخلربات ، والعكس بالنسبة لالعب الدويل، الذي يتمتع خبربات

  .شئ مير غالبا حبالة محى البداية القدرة على التكيف واملالئمة ملختلف املواقف ، ويرى البعض أن النا

للتحضري البدين لالعب تأثري كبري على احلالة اليت يكون فيها،  :الحالة التدريبية للفرد -2-3-1-2-1-3

  .عن الالعب الذي يكون يف حالة تدريبية منخفضة ايرة فالالعب احملضر جيدا نتوقع أن مير حبالة مغ

ختتلف ختتلف حالة الالعب طبقا ملستوى املنافسة ، إذ :مستوى المنافسة وأهميتها-2-3-1-2-1-4

يف املباريات الرمسية عن حالته يف حالة الالعب عندما يكون منافسه قوي أو ضعيف ، كما ختتلف حالة الالعب 

  . املباريات التحضريية

، فالالعب يتميز لحاالت املناخية لختتلف حالة الالعب يف املردود : الحالة المناخية-2-3-1-2-1-5

3.باحلرارة الربودة واجلو الذي يتميز بمبردود معني يف اجلو الذي يتميز 

.25،ص1997، املدرسة العليا ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية،جامعة مستغامن،اجلزائر،"كرة القدم:"رشيد عياش الدليمي وحلمر عبد احلق -1

.188،ص 1968، دار املعارف، مصر،"علم النفس يف التدريب الرياضي:"حممد حسن عالوي -2

.197،مرجع سابق، ص "لنفس يف التدريب الرياضيعلم ا: "حممد حسن عالوي -3



في كرة القدمالنفسيعداد اإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــ

-19-

:اإلعداد النفسي من حيث النوعية-2-3-2

  :فيما يلي النوع من األعداد ميكن تلخيص أهداف هذا:اإلعداد النفسي العام-2-3-2-1

مرتبط بتحقيق الغرض من ممارسة كرة القدم  ويقصد بالعمليات النفسية ماهو:تطوير العمليات لالعب_ 

مثل اإلدراك احلسي بأنواعه املختلفة وعمليات اإلنتباه والتطور احلركي والتذكري وكذلك القدرة على 

  . وأنواعها املختلفة بأشكاهلااإلستجابة احلركية 

وذلك باملساعدة على بث الثقة يف نفوس الالعبني على حتمل :بسمات الشخصية لالعب االرتقاء _

 .الكامنة لديهم االنفعاليةاحلالة الدفاعية لديهم والصفات اإلرادية واخلصائص  باستثمارهمشاق التدريب 
1

والطول حيث  ين يف الشدةاملتبا واالختالفحيث تتميز بعدم الثبات :تثبيت الحالة النفسية لالعب _

وهي تؤثر إىل حد كبري )،اإلرادةاالنفعالالتفكري،(أن ثبات احلالة النفسية مركب من جمموعة ظواهر نفسية 

على نشاطات الالعب سلبيا أو إجيابيا وحيتاج الالعب لفرتات طويلة من التدريب للتحكم فيها 

      .لنواحي التدريبية األخرى أثناء عملية التدريبىل جنب مع اإجنبا  املبادئوتوجيهها وجيب أن تسري هذه 

اإلعداد النفسي حلالة معينة  استخدامعداد يهدف إىل من اإل هذا النوع:اإلعداد النفسي الخاص-2-3-2-2

ƢēƢȈǏȂǐƻ�ƢŮ:

  .اإلعداد النفسي اخلاص ملنافسة معينة -1

  .اإلعداد النفسي لالعب واحد -2

  .ضد خصم معني  اإلعداد النفسي اخلاص لالعب-3

2.اإلعداد اخلاص ملنافسة معينة-4

ينبغي على املدرب الرياضي أن يبحث عن أهم الطرق والوسائل املختلفة اليت : العامة تالتوجيها-2-3-3

قبل املنافسة على مستوى الالعبني ،جيب على املدرب  السليب حلالة ما التأثرييستطيع إستخدامها لضمان عدم 

الفروق الفردية بالنسبة لالعبني،وكذلك عامل الفروق بالنسبة للمرافق املختلفة اليت ترتبط بكل مقابلة ة عامل امراع

اإلعداد النفسي قصري املدى الذي يتمثل يف اإلعداد النفسي املباشر :"رياضية ومن ناحية أخرى جيب مراعاة أن

  ".حالة إفتقاد للتحضري النفسي طويل املدى ة لن يؤدي إىل النتائج املرجوة يفللفرد قبل إشرتاكه يف املبارا

.27ص  ، سابق،مرجع " كرة القدم "حلمر عبد احلق رشيد عيا ش الدليمي و   -1 .

.27نفس املرجع ص   -2
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  : الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة - 3

:القلـق-3-1

�ǲƟƢǇȂǳ¦�¾ȂƷ�ǶȀƟ¦°¡�ƪ اختلفلقد   ǼȇƢƦƫ�ƢǸǯ�Ǿǳ�Ƕē¦ŚǈǨƫ�ƪ ǟȂǼƫÂ�ǪǴǬǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�Ŀ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǆ ǨǼǳ¦� ƢǸǴǟ

  .اليت ميكن إستخدامها للتخلص منه 

��¤�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ƨǘǬǻ�Ȃǿ�ǪǴǬǳ¦�À¢�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦�ƾǫ�ǶĔ¢�ȏعلماء النفس حول هذه النقاط من إختالف  موعلى الرغ

.لألمراض النفسية والعقلية

ويرى الدكتور عبد الظاهر الطيب أن القلق هو ارتياح نفسي وجسمي ويتميز خبوف منتشر وشعور من إنعدام 

1. راألمن وتوقع حدوث كارثة ، وميكن أن يتصاعد القلق إىل حد الذع

ويقول الدكتور حممد حسن عالوي أن القلق إنفعال مركب من التوتر الداخلي والشعور باخلوف وتوقع الشر 

2.واخلطر

يعترب القلق من بني أبرز هذه املظاهر  اليت تنتاب الالعب الرياضي والذي قد يظهر يف :  أبعاد القلق-3-1-1

كسرعة ( انفعاليةأو متغريات ) قلق معريف(صورة متغريات معرفية  أو يف) قلق بدين(صورة متغريات فسيولوجية 

  ) .وسهولة االنفعال 

:القلق البدني -3-1-1-1

والتوتر اجلسمي وزيادة إفرازات العرق خمتلف األعراض الفسيولوجية للقلق كمتاعب املعدة وزيادة ضربات القلق 

  . اخل................

:القلق المعرفي-3-1-1-2

لتوقع السليب ألداء الالعب وسوء املستوى والفشل وعدم اإلجادة يف املنافسة واالفتقار للرتكيز واإلنتباه وتصور ا   

  .اهلزمية 

  :وتتمثل أعراضه يف كثري من الظواهر املعرفية مثل

  .والرتكيز يف الواجبات احلركية املطلوبة  االنتباهـ ضعف    

  .ـ التوقع السليب لنتيجة التنافس    

  .ـ زيادة األفكار السلبية حنو اخلصم والتنافس   

3.املناسب للموقف الرياضي  مـ عدم القدرة على التقيي   

:االنفعاليالقلق -3-1-1-3

4.واإلكتئابسرعة وسهولة حاالت التوتر النفسي ، والعصبية واإلضطرابات 

.281، ص 1994، دار املعارف اجلامعية ، ب ط ، مصر ، " مبادئ الصحة النفسية: "حممد عبد الظاهر الطيب -1

.277ص  1992، القاهرة ، 8،دار املعارف ، ط"علم النفس الرياضي" :حممد حسن عالوي -2

.247، مرجع سابق ، ص " مبادئ علم النفس الرياضي:"أمحد أمني فوزي  -3

.311، ص2002، دار الفكر العريب، ب ط ، مصر ، "علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية: "حممد حسن عالوي -4
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:أسباب القلق-3-1-2

هذه العوامل متس سالمة الفرد واطمئنانه مما مل عديدة مبكنها أن تؤدي إىل القلق وغالبا ما تكون هناك عوا    

  .يؤدي إىل الشعور باإلزعاج على حالته ووضعه الشخصي االجتماعي 

  :وميكن استخالص أهم هذه العوامل والنقاط التالية

أو  هنية واملسؤوليات الضخمة اليت تفوق حتمل الفردعوامل متعلقة باحلياة العامة من مشاكل عائلية ، و مالية ومـ 

�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǼǷǄŭ¦�Â�̈®Ƣū¦�µتسهم يف زوال املشجعات واإلسناد السابق الذي تقود إليه   ¦ǂǷȋ¦�ǒ Ǡƥ�À¢�ƢǸǯ

1.ال يف اإلصابات باألمراض املزمنةمتهد اإلستجابة للقلق كما هو احل

ضه بعض الظروف البيئية بالنسبة ملكانة ر لداخلي واخلارجي الذي تفالضعف النفسي العام والشعور بالتهديد اـ 

2.الفرد وأهدافه 

:التوتر-3-2

: السلبية مثل اآلثاريعترب التوتر النفسي من أهم املشكالت اليت تواجه معظم الرياضيني ، وله العديد من 

ة الرياضة ، كذلك فإن التوتر قد يضعف من ثقة تبديد الطاقة البدنية ، واحلرمان من حلظات اإلستمتاع مبمارس

ع ا الرياضي يف نفسه عندما يتملكه اإلعتقاد أو التفكري بأنه غري كفء ، إضافة إىل أنه قد يسبب حدوث الصر 

الداخلي ، كما قد يسبب حدوث اإلصابة البدنية ، ويف الغالب يكون سببا رئيسيا للعزوف أو اإلعتزال يف 

   .املمارسة

:باب التوترأس-3-2-1

حيدث التوتر عندما يوجد عدم توازن واضح بني ما يدركه الرياضي أنه مطلوب منه يف البيئة وما يدركه بالنسبة     

 :إضافة إىل ذلك إدراكه أمهية ذلك املوقف وعلى ذلك فان التوتر يتضمن ثالث عناصر هإىل استعداداته وقدرات

فعلى سبيل املثال عندما مير )تنشيط العقل(لك يف شكل استشارةواستجابات الرياضي لذ،  اإلدراك ، البيئة

مثل زيادة عدد  ةشخص ما خبربة التوتر ، فانه سرعان ما حياول اكتشاف السبب وعادة ما يوجه اللوم على البيئ

  .اخل.....اجلمهور الذي حيضر املباراة، عدم مالئمة األماكن اليت تؤدى فيها املباراة 

اللوم إىل األحداث املوجودة يف بيئتنا كأحداث مسببة للتوتر بشكل آيل بعيد عن  توجيه ل إىلغالبا مني إننا

  .إضافة إىل ذلك فان البيئة ليست وحدها اليت متثل سببا حلدوث التوتر .التفكري

عترب كبريا حيضر املباراة فانه يولكن كيف يدرك الرياضي األحداث ، فمثال أحد الرياضيني عندما يشاهد مجهورا  

ذلك فرصة ساحنة أن يشاهد هذا اجلمع الوفري أحسن أداء له، بينما رياضي آخر يكون خائفا ومرتبكا من اخلطأ 

املباراة ، ولكن  إىل بريأو التقصري يف األداء أمام هذا اجلمهور الوفري ، إن مثري البيئة واحد وهو حضور مجهور ك

3.الرياضي اآلخر يدركه على حنو سليببينما أحد الرياضيني يدرك ذلك بشكل اجيايب فان 

.97، ص 1983، لبنان ، 3، دار الطليعة ، ط" ب النفساينأصول الط:"فكري الدباغ  -1

.97، مرجع سابق ، ص " أصول الطب النفساين:"فكري الدباغ  -2

.272، 271، ص 1997، مصر ، 2، دار الفكر العريب ، ط"علم النفس الرياضة:" أسامة كامل راتب  -3
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ويستخدم : للتوتر هو استجابة األفراد للبيئة يف شكل استثارة ،وهو البعد املرتبط بشدة السلوك ثوالعنصر الثال    

مصطلح االستثارة هنا أكثر من الطاقة النفسية، ويرجع ذلك إىل أن االستثارة ال تعين الطاقة النفسية، أو التنشيط 

1. للشخص فقط ، ولكن تشمل التنشيط الفسيولوجي والسلوك كذلك الذهين

:الضغط النفسي-3-3

Mac"ماك جران"عرف      Grain1977  عدم التوازن الواضح بني املتطلبات : " بأنهالضغط النفسي

ملتطلبات ميثل واملقدرة على االستجابة ، حتت ظروف عندما يكون الفشل يف االستجابة لتلك ا)  بدنية ونفسية(

2".نتائج هامة 

:الخوف -3-4

خالل األشهر الثالثة من  االنفعالاإلنسان يزود به عند الوالدة ويظهر هذا  ألن يعد اخلوف انفعال فطري    

األصوات املرتفعة وفقدان السند ورؤية الوجوه الغريبة اليت مل يتعود  االنفعالحياة الطفل ، ومن أهم مثريات هذا 

3.عليها 

يف بعض األحيان اإلستجابية ، واالنسحابومما هو جدير بالذكر أن اخلاصية املميزة للخوف هي االنكماش      

 "اسطنو "عامل النفس  جديدة للخوف ، وجتارب تمثريااهلروبية ، هذا فضال عن أنه مع منو الطفل فانه يتعلم 

  . خري مثال على ذلك

  اخل...االجتماعيو  االقتصاديكالعمر واجلنس واملستوى ويرتبط اخلوف بعدد من املتغريات    

فمخاوف الكبار هي غري خماوف الصغار ، وخماوف الذكور غري خماوف اإلناث ، وخماوف الفقراء هي غري 

  .خماوف األغنياء وهكذا 

:عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة-3-5

  .للرياضي جيب قراءة هذه الصفات ومناقشتها  وتوضيحها      

:الالمباالة -3-5-1

باملسابقة، فاملنافسة ال تتمثل أمهية بالنسبة له وعندما خيسر  االهتماميشعر الرياضي بعدم اإلثارة أو      

  .ال يبدي أي رد فعل سليب حنو ذلك ) املباراة (املسابقة

:اإلعداد الغير مالئم -3-5-2

للمسابقة وهنا يولد له الشعور بأن هناك  وعقلياً د نفسه ، بدنياً ليس عند الرياضي الوقت أو املقدرة إلعدا     

4 .للمنافسة استعدادهخطأ يف إجراءات اإلعداد للمسابقة ،ونتيجة لذلك يكون لديه الشك يف  شيء

196، ص 2000، مصر ، 1، دار الفكر العريب ، ط" ال الرياضيĐ¦�Ŀ تاملهارات النفسية التطبيقا:"أسامة كامل راتب-1

..272، مرجع سابق ، ص" علم نفس الرياضة:"أسامة كامل راتب-2

.108، 107، بدون دار نشر ، ب ط، بدون بلد، ب س ،ص" علم النفس العام: "صاحل حسن الداهري و وهيب الكبيسي -3

416-415، مرجع سابق ص" والتطبيقات علم نفس الرياضة املفاهيم:"أسامة كامل راتب-4
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نوعا من  االنتظارحمدد وميثل وقت  يرغب الرياضي يف بدأ املسابقة أسرع مما هو  :عدم الصبر -3-5-3

ئمة الصفات النفسية هذه اخلمس أو العشر دقائق قبل مستعد للمنافسة وقت مال هياضي يشعر بأناإلحباط فالر 

  .املنافسة 

�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƾǬƬǨȇ�Ǿǻ¤��Ǻȇǂƻȉ¦�śǈǧƢǼŭ¦�Ƥ:العدوان  -3-5-4 Ź�ȏ��ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ǶǈƬȇ�Äǀǳ¦�ȆǓƢȇǂǳ¦

  .املنافسني بروح الصداقة واحلب 

.اليدين،الرجلني أو بعض أجزاء اجلسم ارتعاشالرياضي  يالحظ :)االرتجاف( االرتعاش -3-5-5

التأكد من األداء اجليد ملا هو متوقععدم يعتقد الرياضي ب):عدم األداء الجيد(التفكير السلبي  -3-5-6

  .منه

.يف املسابقة القادمة أو يفتقد القدرة على األداءيشعر الرياضي أنه مل يستعد  :الثقة إلىاإلفتقار 3-5-7

وعندما يزداد هذا الشعور تزداد  املرض أو املرض اخلفيف إىلضي يايشعر الر : عدم الشعور الجيد  3-5-8

1.حدة املرض 

التخلي عن ممارسة  إىلهذه احلاالت النفسية تؤثر بشكل سليب على الرياضي وميكن أن تؤدي بالبعض  إن    

  .اضية ياألنشطة الر 

لطرق واألساليب للتقليل من هذه احلاالت النفسية ، وأصروا على تعليمها بعض  ا اقرتحوالكن علماء النفس     

.وتعريفها للرياضي ، وهذه الطرق واألساليب هي ما تعرف باملهارات النفسية 

  :المهارات النفسية  -4

2.والتدريبǶǴǠƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢĔƢǬƫ¤Â�ƢȀǸǴǠƫ�ǺǰŻ�̈°ƾǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ:تعريف المهارة النفسية-4-1

 نأ إىلأشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي :تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضة   -4-2

:بالرياضة، ومن بينها نذكر ما يلي   املرتبطةهناك عددا كبريا من املهارات النفسية 

على مثري  باالنتباه تفاظاالح، وتثبيته على مثري معني أو  االنتباهتضييق "يعرفه البعض أنه  :التركيز-4-2-1

باالنتباه  االحتفاظاملقدرة على :"التايلويرى البعض اآلخر أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن " .حمدد

  " .  االنتباهعلى مثري حمدد لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمى هذه الفرتة مبدى 

ديد من املوضوعات  املمكنة ، أو تركيز العقل  يعين تركيز العقل على واحد من بني  الع: االنتباه-4-2-2

عن بعض األشياء  حىت  االبتعادأو  االنسجام، االنتباهعلى فكرة معينة من بني العديد من األفكار ، ويتضمن 

هو حالة  االنتباه، وعكس  انتباههالفرد  ااءة مع بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليهفيتمكن من التعامل بك

3.والتشويش والتشتت الذهين  ، االضطراب

.416-415، مرجع سابق ص" علم نفس الرياضة املفاهيم والتطبيقات:"أسامة كامل راتب -1

.19، مرجع سابق ، ص" علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية:" حممد حسن عالوي -2

.384،ص 1990السعودية ،معهد إعادة القادة، ب ط،"علم نفس الرياضة:"م النقيب حيىي كاظ -3
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«���Ƿ��ȂŴ�ȄǴǟ�ȆǓƢȇǂǳ¦�¾ƢĐ¦�ĿƢǫǂǧ�½ƢǼǿ�À¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â  واالنتباههذا وقد يستخدم مصطلح الرتكيز       ®¦ǂ

مثري وتثبيته علىاالنتباهأهم من الرتكيز  والرتكيز نوع من تضييق  فاالنتباه:بينهما من حيث الدرجة وليس النوع

ا زادت معلى هذا النحو مبثابة  انتباه انتقائي يعكس مقدرة الفرد على توجيهه ودرجة شدته وكل، فالرتكيز  معني

   .ستجابة  أفضل تكون االشيء الذي يقوم بأدائه كامال مقدرة الرياضي على الرتكيز يف 

ديدة ،أو تصورات جتصورات اخلربات السابقة وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين: التصور العقلي-4-2-3

على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ، قلألداء ويطلبغرض اإلعداد العقلي مل حتدث من قبل 

أمكن للمخ إرسال إشارات واضحة ألجزاء اجلسم  بالالعحبيث كلما كانت هذه اخلريطة واضحة يف عقل 

  .هو مطلوب  لتحديد ما

، بالرغم من أن حاسة البصر  متثل عنصرا هاما ، رد رؤية بصرية والتصور العقلي على النحو السابق ليس جم    

.ولكن يعتمد على استخدام احلواس  األخرى مثل اللمس ، السمع ، الشم ،وتركيبات من هذه احلواس 

يف إمكانية التحسن ، وال  االعتقادكثر أمهية الثقة بالنفس هي توقع النجاح ، واأل: الثقة بالنفس -4-2-4

وتوقع بالثقة بالنفس  االحتفاظاملكسب أو الفوز ميكن  لضرورة حتقيق املكسب ، فبالرغم من عدم حتقيقتتطلب با

1.حتسن األداء 

بعدم القيام  واالنفعاليةهي الفرصة املتاحة لالعب إلعادة تعبئة طاقته البدنية والعقلية :االسترخاء-4-2-5

ه على التحكم وسيطرته على أعضاء اجلسم املختلفة ملنع أو بقدرت االسرتخاءيف  بالالعبنشاط ، وتظهر مهارة 

2.حدوث التوتر علتحقيق من

برنامج تدريب املهارات النفسية ينبغي أن خيطط له، :المسؤول عن تدريب المهارات النفسية -4-3

أو مع   العبنيال رياضي ، وذلك يف حالة عمله طوال الوقت مع اينويشرف عليه ويقوم بتقييمه أخصائي نفس

  :الفريق الرياضي وهم

متسعة يف  علمية تتضمن هذه الفئة األشخاص الذين لديهم خلفية: األخصائي النفسي الرياضي التربوي-

دراسات مكثفة يف بعض فروع علم النفس  مثل علم النفس  إىلجمال العلوم الرياضية والنشاط البدين ، إضافة 

  .اخل...الرياضي وعلم النفس اإلرشادي

  :ويرتكز دوره يف جانبني أساسيني مها

 املفاهيم الرتبوية والنفسية الصحيحة الالعبني واكتسابتعليم .  

 التصور العقلي – االنتباه -الرتكيز- االسرتخاء(املهارات النفسية املتعددة مثل  الالعبني واكتسابتعليم( 

.3

.299، 117،288 ص ،مرجع سابق ،"علم نفس الرياضة املفاهيم والتطبيقات :"أسامة كامل راتب  -1

2-R-thamss préparation psychologique du sportif- ED1-vigot-paris-1991-P72
207-206،ص، املرجع السابق" علم نفس التدريب واملنافسة الراضية:"حممد حسن عالوي -3
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هذه الفئة األشخاص املختصني يف علم النفس  تتضمن:الرياضي ياإلكلينيكاألخصائي النفسي -4-3-2

اخلربة وفهم  أو الطب النفسي ولديهم إجازة معتمدة هلذا النوع من العمل كما جيب أن يكون لديهم ياإلكلينيك

  .من خالل دراسات علمية مكثفة لعلوم الرياضة  ةعميق باخلصائص النفسية املرتبطة بالرياض

من  قد يعانون ينالرياضيني الذ الرياضي عادة مع نسبة ضئيلة من يكاإلكليني سيويتعامل األخصائي النف

  )اخل...واخلوف االكتئاب( نفسية مثل واضطراباتمشكالت 

أحد فروع العلوم  باعتبارهويعتمد تطور علم النفس الرياضي :األخصائي النفسي للبحث في الرياضة -4-3-3

مواجهة ) النظرية(املعرفية  الدراسات والبحوث لتدعيم البنية ءاإجر النمو املعريف من خالل  استمراراإلنسانية على 

  .والتقدير له  االعرتافاملشاكل التطبيقية وإجياد احللول هلا، وذلك حىت حيظي باملزيد من 

:بالمهارات النفسية  االهتمامأسباب عدم -4-4

 تدريب املهارات النفسية  حولنقص املعارف واملعلومات.  

لكايف للتدرب على املهارات النفسية ت اقللو  االفتقار.  

�Ãƾǳ�ƨȇǂǘǧ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǈǨǼǳ¦�©¦°ƢȀǸǴǳ�̈ǂǜǼǳ¦بالالع .  

بتدريب املهارات النفسية بعض املفاهيم اخلاطئة املرتبطة.  

ة يصلح فقط لالعبني ذوي املشكالتتدريب املهارات النفسي.  

تدريب املهارات النفسية يصلح فقط لالعبني املتفوقني.  

هارات النفسية ليس لديها فائدة كربىتدريب امل. 1

يعرف املدرب أن هناك واجبات تعمل على زيادة  أن جيب :واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم-5

نفسيا خلوض غمار املنافسة وأن هناك مستوى أمثل من التعبئة النفسية جيب أن يتميز به أداء  بالالعإعداد 

  :لتحقيق أفضل أداء ومن هذه الواجبات  قبل املنافسة بالالع

أعلى مستوى من املهارات  إىليف حتسني العمليات النفسية اهلامة اليت تساعد على الوصول  ةاملساعد

  .يكية والتكنيكية لكرة القدمالتكت

 للعمليات العقلية  االنفعايلتأثر بوضوح يف الثبات  واليتتكوين وحتسني السمات الشخصية لالعب

  .احليوية واحلركية وخاصة يف الظروف الصعبة أثناء التدريب واملباريات الكفاءة مع رفع مستوى  العليـا،

 على إجناز أهداف أداء شخصية تتميز بالصعوبة والواقعية بالالعمساعدة.  

 2(.. مثالية أثناء التدريب واملباريات انفعاليةتكوين وبناء حالة(

207-206، املرجع السابق ،ص" علم نفس التدريب واملنافسة الراضية:"حممد حسن عالوي-1

.271-270،مرجع سابق ،ص" االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم:" حسن السيد أبو عبده -2
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بالنفسية لالعسة للعمل على تنظيم التوتر النفسي وتعبئة الطاقة تدريبات اإلمحاء قبل املناف استخدام.

وف الصعبة من التنافسر ظالسية يف ف القدرة على تنظيم احلالة الننيحتس.   

وأمهية  املباراةمن خالل اإلعداد املعريف والوعي الكامل ملتطلبات  املباراةأمهية  إىل بالالع انتباهه يتوج

  .ب واهلزمية وما يصاحبها من خسائر وفشل الفوز وما يصاحبه من مكاس

ة اجلمهور ووسائل اإلعالم وبيان أمهية تكوين مناخ نفسي إجيايب يف الفريق من خالل دعم ومساعد

  .املباراة 

والفوز ولكن املهم حتقيق أهداف  بأن التحدي والنجاح ال يعين بالضرورة املكسب بالالع اقتناع أمهية

  .لالعباشخصية  أداء

الطاقة  باستعادةمبا يسمح  ط اجليد حلمل التدريب وفرتة الراحة والتهدئة اليت تسبق املنافسةالتخطي

  .الكامنة يوم املباراة 

، رادة، اإلالتطوير املستمر جلميع الصفات النفسية لالعب كرة القدم ومنها تطوير التفكري ، الذاكرة

.،التصوراالنتباه

 ل اللعبخال االنفعاالتالقابلية على التحكم يف. 

ختطيط التدريب هو أوىل اخلطوات التنفيذية يف عملية التوجيه :تخطيط اإلعداد النفسي في كرة القدم -6

إىل أعلى املستويات الفنية من خالل اإلعداد  بكرة القدم للوصول بالالع  وتعديل مسار مستوى اإلجناز يف

لنفسية والذهنية، وال ميكن فصل أي جانب من هذه اخلططية وا، الكامل  يف مجيع اجلوانب البدنية و املهارية 

ȂǏȂǳ¦�ǺǸǔȇ�ǶȈǴǇ�ȆǸǴǟ�ƲĔÂ�°ƢǗ¤�ǲǛ�Ŀ¾�، يعترب التخطيط هلم مجيعا بالغ األمهيةعن اآلخراجلوانب

   .أفضل النتائج وأرقى املستويات  إىلبعملية التدريب 

ƾđ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�Ƥ ǟȐǳ�ȆǈǨǼǳ¦�®¦ƾǟȎǳ�ǖȈǘƼƬǳ¦�ƨȈŷ¢�ļƘƫ�ƢǼǿ�ǺǷÂ درجة ف تنمية الظواهر النفسية اهلامة لرفع

وجتهيزه للمسابقة من خالل خطة زمنية ترتاوح ما بني التخطيط لإلعداد النفسي طويل املدى واإلعداد  استعداده

النفسي قصري املدى ويتم تنفيذ هذين النوعني  من التخطيط من خالل أنواع خططية  يندرج فيها اإلعداد 

خطة تدريب للوحدة التدريبية اليومية مث خطة التدريب النصف سنوية مث خطة  إىل النفسي  ويتم تقسيمها

  .  )عديدة السنوات(التدريب طويلة املدى 

وجيب أن يشتمل اإلعداد النفسي خالل التخطيط له على بناء وتطوير السمات  الشخصية واإلرادية  خالل     

1. بناء وتطوير الدافعية املراحل املختلفة لعملية اإلعداد النفسي  وكذلك 

.286، 284، 270،271ع سابق ،ص،مرج" االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم" حسن السيد أبوعبده  -1
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السمات الشخصية  وجيب أن يشتمل التخطيط  لإلعداد النفسي العمل على حتقيق أهداف بناء وتطوير        

�ƨȈǈǨǼǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦�Ƥ الستخدامهااإلرادية والدافعية  ȇ°ƾƫ�ƲǷ¦ǂƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂƫȂƬǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�¶ȂǤǔǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�ƨđƢĐ

1. . باملباريات وفق الدورة التدريبيةالنفسي العام واإلعداد النفسي اخلاص  وتطوير األداء أثناء اإلعداد

:النفسي بالنواحي التدريبية األخرى داإلعداعالقة -7

 واخلططية)التكتيكية(وثيقا بالنواحي البدنية والفنية  ارتباطاإن تطوير الناحية النفسية ألي العب كرة قدم مرتبط 

معناه أنه جيب  امستويات العيب الفريق  يف النواحي البدنية والفنية واخلططية فهذ ختالفال، وبالنظر ) التكتيك(

مىت أصابه التعب فإن  بالالعبصورة فردية واليت ترتبط حباالت معقدة وإن تطوير الناحية النفسية عند كل العب 

 باالرتباكع الضربات فإنه سيشعر مل يكن جييد أنوا  بالالعالسابق وإذا  استمرارهذا خيفض حالته املعنوية يف 

فإنه يرتبك ويبقى يف حرية   ةالالزم الذي مل يتدرب على اخلطط بالالعالنفسي يف احلاالت احملرجة ، كما أن 

وضبطه للخطط فإنه يشعر بثقة نفسية  بالالعخطة مالئمة وبالعكس فإذا حتسنت مطاولة  هجكلما أراد أن ينت

  .ورة أحسن جيدة مما جيعله يؤدي واجباته بص

 إىلوطبيعة املتطلبات الفنية واخلططية والبدنية حتتاج  بالالعفإن املركز الذي يلعب فيه  ما تقدم إىلضافة اإلب

Ƣđ�́ Ƣƻ�ȆǈǨǻ�®¦ƾǟ¤...إن من ميلك نفسية مهاجم ال يصلح أن يكون حاميا للهدف وبالعكس وهكذا.  

طيدة بكل النواحي واليت تلخصها يف العناصر ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن لإلعداد النفسي عالقة و 

  :األربعة التالية 

 الناحية البدنية.  

 الناحية املهارية.

 الناحية اخلططية.

الناحية النفسية .2

:صهخال
من خالل ما تطرقنا إليه يف دراستنا هذه إىل كون الفريق الرياضي مجاعة رمسيـة ومنظمـة والـدور الـذي يلعبـه 

الناحيــة النفســية يف تنظــيم وتــدريب هــذه اجلماعــة مــن خــالل املركــز الــذي يشــغله داخــل الفريــق  املــدرب مــن

عن طريق تعريـف كـل العـب مبسـؤولياته ودوره حـىت ينمـي فـيهم حتمـل املسـؤولية، وإدراك كـل مـنهم لطبيعـة 

ميـــة، ووظائفـــه كمـــا اشـــرنا كـــذلك إىل واجبـــات املـــدرب الرتبويـــة والتعلي.التفاعـــل بينـــه وبـــني زمالئـــه اآلخـــرين

املختلفــة الــيت تســاهم يف بنــاء متاســك الفريــق هــذا التماســك الــذي يعتــرب اخلــيط الــذي يــربط أعضــاء الفريــق 

                                  .بعضهم ببعض ليستمروا يف عضويته وحتقيق كبري ومستمر للنتائج

.286-284،مرجع سابق ،ص " االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم" حسن السيد أبوعبده  -1
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  :د تمهي     

لقد تطور علم التدريب بصورة سريعة واختذت نظرياته منحى جديد ملواكبة اإلجتاهات احلديثة يف كرة القدم     

اإلحرتاف وما تطلبه من  مهاري وفين وحتركات خططية وقدرات بدنية عالية ويف ظل انتشار   أداءمن طرق اللعب 

ǿ�ƢǷ�ǲǯ�̧ƢƦƫ¤�ƶƦǏ¢�¦°ȂǘƫÂ�¦ƾȈǬǠƫ�ǂưǯ¢� ¡®¢�ƾǼǟ�Ƣđ�ǀƻȋ¦�ǺǷ�ƾƥȏ�̈°ÂǂǓ�ȆǓƢȇǂǳ¦�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ƾȇƾƳ�Ȃ

Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǞǓÂÂ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�ǖȈǘƼƬǳ¦.

ǬŢ�ǺǷ�ǶȀǼǰŤ�Ŗǳ¦�ƨƳ°ƾǳ¦�ń¤�śƦǟȐǳ¦�ÃȂƬǈŠ�¾ȂǏȂǳ¦�» ƾđÂق متطلبات اللعب احلديث بعناصره ي

...نيا،خططيا،ذهنيا،ف ، مهارياو  نفسياو  بدنيايستلزم تأسيس الالعب منذ الصغر وفق برامج مقننة  املختلفة

ومؤهلة وهي املدرب،باإلضافة إىل حمتوى أكثر تطورا من التدريبات  اليت  ةوهذا ال يتأتى إال حتت قيادة صاحل

ƶȈƸǐǳ¦�²تتالئم مع قدرات الالعبني وإمكا ƢǇȋ¦�Ǟǔƫ�Ŗǳ¦�ǶēƢȈǻ.

  :ولقد قمنا يف هذا الفصل إىل التطرق إىل مبحثني

املدرب،  تاملدرب، واجبا تاملدرب، مميزا صوتناولنا فيه مفهوم املدرب، خصائ):المدرب(األولمبحثال  

  ..القيادة طأمنا

يف هـــذا املبحـــث إىل خصـــائص التـــدريب الرياضـــي مـــن خمتلـــف تطرقنـــا )الرياضـــيالتـــدريب( :الثـــاني المبحـــث

تلـف اجلوانـب ، مث نبـني األهـداف املرجـوة مـن اجلوانب وهذا ألمهية معرفة كل ما يؤثر علـى التـدريب الرياضـي مـن خم

  .التدريب الرياضي 
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  .المدرب الرياضي-1

حمــددات أمههــا الالعــب،احملتوى التدرييب،االتصـــال  علــى عــدةيــة التدريبيــة يف األلعــاب اجلماعيــة تقــوم  العمل        

حــىت ميكــن الوصــول لتحقيــق اهلــدف العــام للتــدريب وهــو اجليــد لتوصــيل املعلومــات وتوجيــه دوافــع املشــاركة الرياضــية 

وال يتأتى ذلك إال حتت قيادة رياضـية مؤهلـة ...االرتقاء باملستوى الرياضي وتطوير اجلوانب الفنية والبدنية والنفسية 

  . وهي املدرب

  : تعريف المدرب الرياضي -1-1

يب فتزويد الفريق أو الفـرق الرياضـية باملـدرب املناسـب ميثل املدرب الرياضي العامل األساسي و اهلام يف عملية التدر 

  .يعد أحد املشاكل الرئيسية اليت تقابل الالعبني و املسؤولني ومديري األندية

إن إعــداد الالعــب ويتبعــه الفريــق أصــبح حــدثا متعــدد األنظمــة جيــذب انتبــاه الفيزيولــوجيني األطبــاء والنفســانيني، "

دائمــا مــا يبقــى يف الصــورة املركزيــة لكــل فــرد يف الفريــق فمــن يكــون هــذا الرجــل يــا  وكلهــم يتعــاونون مــع الرجــل والــذي

1".ترى؟ إنه املدرب

املــدرب هــو احملــرك األول للفريــق ويف بعــض مرافــق األداء الصــعب يصــبح املــدرب مبثابــة املعلــم، فمهنتــه األساســية "

�Ƕººđ�¾ȂººǏȂǴǳ�ƢººȈǼǧÂ�Ƣººȇ°ƢȀǷÂ��ƢȈººǈǨǻÂ�ƢȈǻƾººƥ�Ƕǿ®¦ƾººǟ¤Â�ǾººȈƦǟȏ� ƢººǼƥ�ȄººǴǟ�ǞººǬȇ�¦Śººƻ¢Â�ȏÂ¢�ȂººȀǧ��©ƢȇȂƬººǈŭ¦�ȄººǴǟ¢�ń¤

عاتقــه العــبء األكــرب مــن املــنهج التــدرييب والنشــاط التــدرييب وأخــريا جيــب علينــا توضــيح حقيقــة هامــة وهــي أن مهنــة 

التـــدريب تعتـــرب مـــن الوظـــائف الصـــعبة حتتـــاج إىل شخصـــية ذات طـــابع خـــاص فهـــذه املهنـــة حتتـــاج إىل جمهـــود ذهـــين 

2".وجسماين كبري 

املدرب يقصد به القائد القوي الشخصية الكفء يف عمله القادر على ربط عالقات متزنـة بينـه وبـني أفـراد فريقـه، "

.3"، املتزن انفعاليا، املسؤول القادر على التأقلم مع مجيع املواقف اليت تصادفههاحلازم يف قرارات

للنصـح واملسـاندة يف   نباحليـاة حيتاجـه الالعبـو املدرس واملـريب، وهـو شـخص ذو درايـة كبـرية " ويعرف كذلك على أنه

4".كثري من نواحي احلياة املختلفة، وهلذا نقول إن املدرب هو الرفيق األكرب واملعني يف احلياة

احللقة، يتميـز بعمـق البصـرية ممـا جيعلـه يف مركـز متميـز  دفهو قائد ومرشد ورائ:"ويطلق على املدرب مسميات عديدة

5".لنيل املعرفة واخلربة يسعى إليه املشاركني

ول شخصـية املـدرب قليلـة مقارنـة مبـا أجنـز مـن من املالحـظ أن الدراسـات املنجـزة حـ    :شخصية المدرب -1-2

  ت املختصة يف علم النفس الرياضي بأن ميدان الشخصية لدى ادراسات حول الرياضي،لكننا مل جند يف الدور 

.31،9مرجع سابق،ص "التدريب واملنافسات الرياضية علم النفس الرياضي يف:"ناهد رسن سكر - 1،4

.15، ص1997، مصر، ةمنشأة املعارف، اإلسكندري"املدرب الرياضي، أسس العمل ومهنة التدريب:"زكي حممد حممد حسن -2

مذكرة ماجستري،م الرتبية البدنية والرياضية، دايل إبراهيم، "اثر العالقات االجتماعية داخل الفريق الرياضي يف حتسني النتائج:"نصر الدين شريف -3

.71، ص2001اجلزائر، 

.121، ص2004، عمان األردن، 2دار جمدالوي، ط"طرق التدريب:"حسن حممد احلسني -5
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 تكون صورة املدرب مقرتنـة بالشخصـية االسـتبدادية فغالبا ما اسة ،املدرب مازال خصبا ومل يستوف حقه من الدر   

.، العنف وحب اإلنتصار بأي مثن متميزة بالصرامة ،

mostel ET LETESSIR يعرفان املدرب انطالقا من ثالثة أمناط سلوكية:  

  متعلم/ويبين عالقة معلم ، يشرح بطريقة منهجية حمددة ، يعلم:املريب_

  إلطار الكفاءة العلمية منهجه خيضع ،حيلل ويعلل:التقين_

  .دقة مالحظاته ، جتربته ، الذي يثبت وجوده بقوة الشخصية:العارف_

Gوحسب  :BOSC فإننا نستطيع أن نعطي تسميات أخرى للمدرب ومنها:  

  الذي يشبه يف خصائصه منط العارف:القائد العسكري_

ســتلطاف لكــي يــربر ده حيــاول دومــا اإلقنــاع أو اإلالــذي حيــاول دومــا أن حيصــل علــى مايوافقــه لــذلك جنــ:املســوق_

1.ر اإلجيابية اليت تتماشى وأهدافهاألفكا

كل نشاط رياضي يتضمن بعض الصعوبات اخلاصة بـه يف اجلوانـب التقنيـة والبدنيـة والنفسـية، :املنشط أو الوسيط_

 رنــا نقــاط متيــز كــل اختصــاصظوبغــض النظــر عــن الكثــري مــن النقــاط والتشــابه بــني جممــل اإلختصاصــات يوجــد يف ن

، فاملــدرب الــذي حيضــر  ال ميكــن مقارنــة مهــام وواجبــات مــدرب كــرة القــدم مــع بقيــة اإلختصاصــات الفرديــة ،لــذلك

)35(مــن  أربعـة او سـبعة رياضــيني وعلـى املـدى البعيــد خيتلـف عـن الــذي هـو مسـؤول عــن مجاعـة متكونـة مــن اكثـر

  :ة ملدرب كرة القدمومن هنا ميكن سرد أهم اخلصائص املميز  ، فرد

  جيب أن يكون منشط وقائد ومؤمن مبا يقوم به_

)2(يبحث عن إجياد طرق لتسهيل اإلتصال والتخفيض من الضغوط_

:واجبات المدرب الرياضي-1-3

يعـــين أن ختطـــيط الربنـــامج الرياضـــي لعمليـــة التـــدريب تقـــع ضـــمن مســـئولية  :تخطـــيط عمليـــة التـــدريب -1-3-1

«�ǶēƢºȈǻƢǰǷ¤Â�Ƕē¦°ƾºǫ املدرب الرياضـي ألنـه هـو ǂºǠȇ�Äǀºǳ¦Â�śºƦǟȐǳ¦�ń¤�́ ƢƼºǋȋ¦�§ǂºǫ¢.. ومـا تـوفره لـه املؤسسـة

  . الرياضية من إمكانيات مادية أو بشرية وذلك وفق أهداف حمددة واضحة مدروسة

�©ƢȇȂƬººººǈŭ¦�ȄººººǴǟ¢�ń¤�śƦǟȐǳƢººººƥ�¾ȂººººǏȂǳ¦�ń¤�ƢººººǇƢǇ¢�» ƾººººē�ƨȈººººǓƢȇ°�ƨººººǈǇƚǷ�Ä¢�Ŀ�Ƥ ȇ°ƾººººƬǳ¦�ƨººººȈǴǸǟ�ƪ ººººǻƢǯ�¦̄¤Â

فقـــا للمرحلـــة الـــيت يـــتم تـــدريبها، فإنـــه يتطلـــب مـــن املـــدرب إتقانـــه للمعـــارف واملعلومـــات العامـــة واخلاصـــة الرياضـــية و 

  . واملرتبطة بالنشاط الرياضي املمارس

ويتطلـب التخطـيط الرياضـي لعمليـة التـدريب اإلملـام التــام باألسـس النظريـة والعلميـة لعلـم التـدريب الرياضـي، فإنــه ال 

ـــد مـــن االشـــرتاك يف الـــدو  ـــةب باإلضـــافة إىل االســـتفادة مـــن اإلمكانيـــات اهلائلـــة يف اســـتخدام تكنولوجيـــا .رات التدريبي

46-45األسس العلمية يف تدريب كرة القدم، دار الفكر العريب، مدينة نصر، ص: حنفي حممود خمتار-1
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باإلضافة إىل أمهية نتائج األحباث العلميـة الـيت تـتم يف جمـال التـدريب وكـذا االسـتفادة مـن . املعلومات يف هذا امليدان

  .العلوم املرتبطة بالتدريب الرياضي

تتوقـف عمليـة التـدريب الرياضـي علـى مـدى اسـتفادة الالعبـني مـن قـدرات  :تنفيذ عملية التدريب: -1-3-2

�Ŗººǳ¦�ƨºȈǻƾƦǳ¦Â�ƨººȈǼǨǳ¦�Ƥ ºǻ¦ȂŪ¦�ǶđƢºǈǯ¤Â��Ǿººǧ°ƢǠǷ�ǲºǬǼȇ�À¢�ǞȈǘƬººǈȇ�Äǀºǳ¦Â�Ƥ ȇ°ƾºƬǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�ǀºȈǨǼƫ�ńȂººƬȇ�Äǀºǳ¦�§°ƾºŭ¦

�ǂǷ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦��ƨȈǴǸǟ�ǀȈǨǼƬƥ�ǾǷƢȈǫ�ƾǼǟ�§°ƾŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƳÂ�¦ǀǳ��ƢȀǼȈǈŢÂ�Ƕē¦°ƾǬƥ� ƢǬƫ°ȏ¦�Ŀ�ǶȀǈƫاعاة ما يلي:  

وتعـــين أن املـــدرب ال بـــد أن يراعـــي اجلوانـــب  :المبـــادئ الفســـيولوجية لعمليـــة التـــدريب الرياضـــي -1-3-2-1

  :ليت تساهم بشكل رئيسي يف تطوير قدرات العبيه ومن هذه املبادئاالفسيولوجية و 

ــارة وفقــا لصــيغة الهــدف مــن التــدريب-1-3-2-1-1 نــات فرديــة حيــث توجــد متري :تنــوع التــدريبات المخت

إذن ال . ، مث مترينات باألدوات وأخرى بغـري أدوات، مترينـات هوائيـة وأخـرى ال هوائيـة، عامـة، خاصـةمجاعيةوأخرى 

بـــد أن يراعـــي املـــدرب يف عمليـــة تنفيـــذ الربنـــامج التحديـــد األمثـــل للتـــدريبات املناســـبة وفـــق قـــدرات الالعبـــني وضـــعية 

)1(.يهاملرحلة التدريبية واهلدف املراد الوصول إل

ويعترب هذا املبدأ الفسيولوجي اهلام من املبـادئ األساسـية يف االرتقـاء  :مبدأ زيادة الحمل البدني 1-3-2-1-2

�Ƕē¦°ƾºǬƥ� ƢºǬƫ°ȏ¦�ȄºǴǟ�ƾǟƢºǈȇ�ȏ�ƨºǴȇȂǗ�©¦ŗºǨǳ� ¦®ȋ¦�ǺºǷ�śºǠǷ�ÃȂƬºǈǷ�ȄºǴǟ�©ƢºƦưǳ¦�À¢�Ʈ ȈƷ��śƦǟȐǳ¦�©¦°ƾǬƥ

.ملية التدريبلذلك فإن زيادة احلمل أمر مطلوب وهام عند تنفيذ ع

إذا كانــت زيـــادة احلمــل أمـــر هامـــا وضــروريا لالرتقـــاء مبســـتوى  :مبــدأ التـــدرج فـــي زيـــادة الحمـــل1-3-2-1-3

الالعبني فإن األمر مرهون بقدرة املدرب على التدرج يف تنفيـذ هـذا املبـدأ، حيـث أن التـدرج بزيـادة احلمـل، أمـر هـام 

  . وضروري وخاصة مع املبتدئني والناشئني الرياضيني

إعـداد شـامل جلميـع " ، فقـد تعـين يف مراحـل اإلعـداد األويل هلا أكثر من معـىن : التنمية الشاملة 1-3-2-1-4

ودون التخصـيص جلـزء معـني، وهـذا يسـاعد املـدرب يف جتهيـز الالعـب بصـورة متكاملـة وقـد " أجزاء جسم الالعـب 

لعامــة للجســم ككــل حبيــث تشــمل التنميــة مجيــع هــذه تعــين أثنــاء فــرتة اإلعــداد البــدين العــام تنميــة الصــفات البدنيــة ا

املكونات، وبالتايل يستطيع املدرب جتهيز العبـه يف فـرتة اإلعـداد اخلـاص بكفـاءة عاليـة، ويكـون الالعـب قـادرا علـى 

  .تنفيذ الواجبات احملددة له بكفاءة واقتدار

التــدريب ألن الالعبــني خيتلفــون ويعتــرب هــام وأســاس عنــد تنفيــذ عمليــة  : مراعــاة الفــروق الفرديــة 1-3-2-1-5

، إذن مراعـاة هـذه اجلوانـب يف التـدريب ميثـل  فيما بينهم سواء يف القدرات البدنية أو املهاريـة وكـذا النـواحي النفسـية

أحــد العوامـــل اهلامـــة يف جنــاح املـــدرب، وهـــذا ميكنـــه مــن تنفيـــذ عمليـــة التـــدريب دون حــدوث شـــكوى مـــن الالعبـــني 

نميــة قدراتــه العامــة واخلاصــة والوصــول إىل مســتوى أفضــل يف النــواحي الفنيــة للنشــاط وبــذلك متكــن كــل العــب مــن ت

  . املمارس

16،ص1،2001طاملركز العريب للنشر،املدرب الرياضي،:السيد احلاوي 1
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ـــين :-1-3-3 ـــيت قـــد تـــؤثر علـــى  قـــدرات  : رعايـــة الالعب جيـــب علـــى املـــدرب الرياضـــي التعـــرف علـــى العوامـــل ال

وحيـــث أن التـــدريب  العبيـــه، الـــذين هـــم أحـــوج النـــاس إىل الرعايـــة ســـواء يف اجلانـــب البـــدين أو الصـــحي أو النفســـي

الرياضــي يف املواقــف التنافســية أثنــاء املباريــات قــد تســبب ضــغط عصــيب ونفســي كبــري علــى الالعبــني وقــد يســتجيب 

الالعب هلذه الضغوط، مما تقلل من قدراته وجمهوداته، وتسـاهم بصـورة مباشـرة علـى مسـتوى أدائـه، لـذا ينبغـي علـى 

ؤثر عليـــه ســــلبا يف ، ويعاجلهـــا حــــىت ال تـــ جههـــا الالعـــباالــــيت يو  املـــدرب الرياضـــي معرفـــة هــــذه املـــؤثرات والضـــغوط

مواقــف اإلدارة  ، تشــاؤم اجلمــاهري،اخلســارة يف املنافســات املنافســات ومــن هــذه الضــغوط علــى ســبيل املثــال، موقــف 

1.، عدم التوفيق يف األداءهية املدرب ومساعدبالسلبية، وعص

«��ǪºǧÂ�Ƣºđ� ƢºǬƫ°ȏ¦Â�Ǿºƫ¦°ƾǫ�ȄºǴǟ يقصـد بـذلك:إرشاد الالعبـين وتـوجيههم -1-3-4 ǂºǠƬǳ¦�Ŀ�Ƥ ºǟȐǳ¦�̈ƾǟƢºǈǷ

طموحــات أفضـــل وبالتــايل العمـــل علــى اســـتغالل إمكاناتــه الذاتيـــة ومــا يتـــوفر لــدى النـــادي مــن مســـاعدات إلرشـــاد 

.الالعبني وحل مشاكلهم، وال مانع من استخدام األساليب العلمية احلديثة يف ذلك لتحقيق األهداف املنشودة

ويقصــــد بــــه معرفــــة مجيــــع أوجــــه القصــــور والــــنقص يف املتغــــريات املــــؤثرة علــــى عمليــــة  :لتقــــويم الشــــاملا -1-3-5

التدريب والتعرف على نقاط القوة فيها وتطويرها ومعاجلة أوجه القصور والضعف فيها، وكمـا أوضـحنا مـن قبـل بـأن 

ققــه مــن جنــاح أو فشــل املباريــات بــل رياضــات املســتويات العاليــة ال يقتصــر التقــومي فيهــا علــى عمليــة التــدريب مبــا حت

�§°ƾºǸǴǳ�śǻÂƢºǠŭ¦�ǺºǷ�ƨºȈǼǧ�ǂȇ°ƢºǬƬƥ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲǔǨȇÂ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦Â�̈ǂƯƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǞȈŦ�Ǯ ǳ̄�ÃƾǠƬȇ

ـــادي حـــىت  ـــة بالن ـــة أو األخصـــائي النفســـي أو املـــدير اإلداري وكـــذلك أخصـــائي التغذي ســـواء أخصـــائي اللياقـــة البدني

)2(.يضع تصورا متكامال من مجيع النواحي وبالتايل يكتب لعملية التدريب النجاح يستطيع املدرب أن

لقـــد أجريـــت العديـــد مـــن الدراســـات للتعـــرف علـــى أمنـــاط القيـــادة الـــيت يتبعهـــا القـــادة عنـــد :أنمـــاط القيـــادة -1-4

  :تعاملهم مع أعضاء اجلماعة ولقد أوضحت تلك الدراسات أنه ميكن تقسيم أمناط القيادة إىل

ويطلــــق عليهــــا القيــــادة اإلقناعيــــة، ويقــــوم القائــــد فيهــــا بإشــــراك األعضــــاء يف رســــم :القيــــادة الديمقراطيــــة1-4-1

ـــد األهـــداف اخلاصـــة باجلماعـــة ومناقشـــتها كمـــا يشـــجع القائـــد األعضـــاء يف تالسياســـات ويف اختـــاذ القـــرارا ، وحتدي

śººƥ�ǲººǸǠǳ¦�Ǟººȇ±Ȃƫ�ƨººȇǂƷ�ƨººǟƢǸƴǴǳ�½ŗººȇ�Ǯ ǳǀººǯ��ǶȀȀƳȂººȇÂ�ǶĔÂƢººǠȇÂ�ǶēƢººǌǫƢǼǷ�°ȂººǷȋ¦�ȄººǴǟ�ǾººǸǰƷ�ÀȂººǰȇÂ��®¦ǂººǧȋ¦�

موضوعيا ويشجع النقد والنقد الذايت ويف هـذا النـوع مـن القيـادة أيضـا يكـون لكـل فـرد يف اجلماعـة احلريـة يف اختيـار 

�¾ȂºººǴū¦�ǒ ºººǠƥ�ƾºººƟƢǬǳ¦�¿ƾºººǬȇ�ƢºººǸǯ��ǾºººǳȂȈǷÂ�Ǿºººƫ¦°ƾǫ� ȂºººǓ�Ŀ�Ƣºººđ�¿ƢºººȈǬǳ¦�Ŀ�Ƥ ºººǣǂȇ�Ŗºººǳ¦�¾ƢºººǸǟȋ¦�°ƢºººȈƬƻ¦Â�ǲºººǸǠǳ¦�¼Ƣºººǧ°

ويــؤدي هــذا النــوع مــن القيــادة إىل . ت احليويــة اخلاصــة باجلماعــة ويــرتك لألعضــاء حريــة االختيــاراملتعلقــة باملوضــوعا

خلــق جــو ودي يســوده احلــب والتفــاهم بــني أعضــاء اجلماعــة، وإىل رفــع روحهــم املعنويــة وزيــادة انتمــاءهم للجماعــة،  

لـدى الفـرد اإلحسـاس باملسـؤولية جتـاه  كما تزداد جاذبية اجلماعة بالنسبة للفرد وتصبح أكثر متاسكا وترابطا، وينمو
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مجاعتــه ممــا يــنعكس علــى إحســاس الفــرد بأمهيتــه وقيمتــه بالنســبة للجماعــة، ويــزداد أيضــا الشــعور بالثقــة املتبادلــة بــني 

)1(. أفراد اجلماعة بعضهم البعض وبني القائد مما يؤدي إىل استقرار اجلماعة ومتتع األفراد بالراحة النفسية

أو االســتبدادية وفيهــا توضــع كــل الســلطات يف يــد  ةويطلــق عليهــا القيــادة األوتوقراطيــ:ادة الدكتاتوريــةالقيــ1-4-2

القائد، فهو الذي حيدد بنفسه سياسة وأهداف اجلماعة، وهو الذي حيدد خطوات العمل وأوجه النشاط وحيدد 

 اختيـار األعمـال الـيت يرغبـون فيهـا أو أيضا نوع العمل اخلاص بكل فرد يف اجلماعة حيث ال يكون لألفراد احلرية يف

اختيار رفاق العمل، كذلك فإن القائد ال يرتك نشاط اجلماعة ويعطي الكثري من األوامر اليت تتعارض مع 

رغبــة اجلماعــة، وميلــي علــى األعضــاء مــا جيــب عملــه، ويقــوم باســتخدام أســاليب التهديــد والضــغط إلجبــار أعضــاء 

يصــدر هلــم مــن تعليمــات ويــؤدي هــذا النــوع مــن القيــادة الــيت متيــز األفــراد بالعدوانيــة اجلماعــة علــى االلتــزام بكــل مــا 

والسـلبية وعـدم املبـاالة ويشـعر األفـراد بالقصـور والعجـز ممـا جيعلهـم أكثـر اعتمـادا علـى القائـد، وتنعـدم الثقـة املتبادلــة 

ة جتـــاه القائـــد كـــذلك يســـود بـــني بـــني بعضـــهم الـــبعض وبيـــنهم وبـــني القائـــد، وهـــذا يـــؤدي إىل منـــو الشـــعور بالكراهيـــ

1.األعضاء شعور يهدم االستقرار واإلحباط والقلق مما يؤدي إىل نقص الروح املعنوية لألعضاء

ويطلـق عليهـا أيضـا احلريـة املطلقـة أو قيـادة عـدم التـدخل، ويف هـذا النـوع مـن القيـادة :القيادة الفوضـوية1-4-3

األصــدقاء كــذلك يط للعمــل وحتديــد األهــداف واختــاذ القــرارات واختيــار يكــون هنــاك حريــة مطلقــة لألفــراد يف التخطــ

، فال يشاك إال حبد أدىن ا مع إظهار االستعداد للمعاونة وتقـدمي النصـح إذا طلـب  يكون حيادياالقائد  سلوك فإن 

د تكـون بدرجـةومـن نتـائج هـذا النـوع مـن القيـادة أن عالقـات الـود والثقـة املتبادلـة بـني األفـرا ، ذلـك من األعضـاء

)2(.متوسطة كذلك ينخفض القلق والتذمر بدرجة متوسطة أيضا

  :تتمثل خصائص املدرب الرياضي فيما يلي :خصائص مدرب كرة القدم الجيد : 1-5

كافـــة   بهـــو ذلـــك املـــدرب الـــذي يلـــم بكافـــة جوانـــب كـــرة القـــدم ويبـــذل كـــل اجلهـــود كـــي يـــتمكن مـــن اســـتيعا      

.¦Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǼǿǀǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳاجلوانب الفنية واخلططية و 

جييد يف إطراح أفضل مستوى ممكن ألداء الالعبني من خالل التفاعل النفسي معهم.  

جييد ختطيط التدريب وتنفيذه طبقا إلمكانات الفريق مبا يضمن االرتقاء مبستوى الالعبني.

جييد إدارة املباريات، ملم بفنون القيادة.

 ة قوية، متوافق ومتماسك ومستقيموميتلك عزمي امتشبث بعمله وصبور.

 وحيث العبيه على األداء وبأمانة وروح رياضية) القانون(ملم بقواعد اللعب.

أن يكون مبتكرا حمبا لإلطالع والبحث يف كل ما هو جديد يف جمال كرة القدم.
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ريقيف التخطيط والتطبيق والتقومي خالل عمله مع الف اميتلك مهارة التفكري اجليد ويستخدمه.

1().بالطرق املشروعة(حمب للفوز و  يعتين بسالمة العبيه(

  :واجبات المدرب الرياضي-1-6

إن عملية التدريب الرياضي تلقي عدة مسؤوليات على املدرب نتيجة طبيعة العمل، والعالقة املتعـددة مـع الالعبـني، 

الــيت جيــب علــى املــدرب أن حيققهــا خــالل واألجهــزة الفنيــة، واإلداريــة، وســوف حنــدد هنــا بعــض مــن تلــك الواجبــات 

  .عمله يف تدريب الفريق

:واجبات تربوية، وواجبات تعليمية فنية وتتلخص فيما يلي:ومن أهم الواجبات اليت يسعى املدرب لتحقيقها

  : الواجبات التربوية -1-6-1

لى أن حيققـه برغبـة أكيـدة، العمل على أن حيب الالعب لعبته أوال، وان يكون مثله األعلى وهدفه الذي يعمل ع-

.وهو الوصول إىل أعلى مستوى من األداء الرياضي، وما يقتضيه ذلك من بذل جهد طبيعي فوشغ

زيادة الوعي الوطين لالعب ويبدأ العمل هنا على تربيـة الـوالء اخلـالص لالعبـني حنـو نـاديهم ووطـنهم، ويكـون هـذا -

.صفات اإلرادية، واخللقية لالعبعليها تنمية باقي ال لقاعدة اليت يبالوالء هو ا

  :بعض الواجبات واملتمثلة يف" حممد عالوي"كما يضيف 

تربية الناشئ على حب الرياضـة، والعمـل علـى أن يكـون النشـاط الرياضـي ذو املسـتوى العـايل مـن احلاجـات -

.األساسية للناشئ

-Ƣººđ� ƢººǬƫ°ȏ¦Â��Ƥ ººǟȐǳ¦�¾ȂººȈǷÂ��©ƢººƳƢƷ��Ǟººǧ¦Â®�Ǧ ººǴƬű�ǲȈǰººǌƫ  بصــورة تســتهدف أســاس االرتقــاء مبســتوى

.الالعب، ومستوى اجلماعة أو الفريق الرياضي

  :الواجبات التعليمية-1-6-2

1:وتتمثل الواجبات التعليمية اليت يسعى إليها املدرب فيما يلي

ملرونـة، الرشـاقة، التنمية الشاملة املتزنـة للصـفات والقـدرات البدنيـة األساسـية، كـالقوة العضـلية، السـرعة والتحمـل، ا-

.وغريها من الصفات أو القدرات البدنية

التنميــــة اخلاصــــة للصــــفات أو القــــدرات البدنيــــة الضــــرورية لنــــوع النشــــاط الرياضــــي الــــذي يتخصــــص فيــــه الالعــــب -

.الرياضي

.تعليم القدرات اخلططية  الضرورية للمنافسات الرياضية-

الفنيـــة لـــألداء احلركـــي ومـــن خطـــط اللعـــب وطـــرق التـــدريب اكتســـاب املعـــارف واملعلومـــات النظريـــة علـــى النـــواحي -

املختلفــــــة، واجلوانــــــب الصــــــحية والنفســــــية، والقــــــوانني واللــــــوائح، واألنظمــــــة األساســــــية املرتبطــــــة بالنشــــــاط الرياضــــــي 

.التخصصي
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1"جيب عليه تنبيه الفريق للقيام بعمليات التسخني العامة قبل بدء املباراة"-

2:واملتمثلة يف" ناهد سكر"لخصها باإلضافة إىل الواجبات اليت ي-

وهـــو الواجـــب األول للمـــدرب إذ أن الالعـــب بـــدون قـــدرة بدنيـــة ال يســـتطيع أن يـــؤدي املباريـــات :اإلعـــداد البـــدني

.بإتقان، وهذا ما يؤثر نسبيا على مستوى تنفيذ خطط اللعب

حتـت أي  ة األداء الفـين للمهـار التـام واملتكامـل يف وذلك بالعمل على أن يصل اللعب إىل اإلتقان:اإلعداد المهاري

ظرف مـن ظـروف املبـاراة، ويهـدف املـدرب إىل تلقـني الالعـب إتقـان املهـارة، وهـذا يسـاعد علـى أن يعيـد تفكـريه يف 

  .تنفيذ التحرك املخطط فقط مما يسهل عمله وجيعله أكثر تركيزا

م خطـــط اللعـــب ومـــع ذلـــك فـــان مل يصـــبح التـــدريب علـــى املهـــارات مـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بـــتعل:اإلعـــداد الخططـــي

  .اإلعداد اخلططي له خطواته اخلاصة

ا لكـــل العـــب أثنـــاء املبـــاراة احلســـن، واملبـــادرة متطلبـــات هامـــة جـــدإن العقـــل الســـليم، والتصـــرف :اإلعـــداد الـــذهني

.وخاصة أثناء اللحظات احلامسة

  :وظائف المدرب الرياضي -1-7

�ǪºǴǠƬƫ�Ǧهناك جمموعة من الوظائف اليت جيب عل املدرب ال" ƟƢºǛÂ�Ǯ ǳǀºǯÂ�ƨºȈǟƢǸƬƳ¦�Ǧ ƟƢºǛÂÂ�Ƥ ȇ°ƾƫ�ǺǷ�Ƣđ�¿ƢȈǬ

  بتطوير الشخصية إال أن التدريب يعترب الوظيفة األكثر أمهية بالنسبة لعمل املدرب الن جناح املدرب يف 

ȈººǈǨǼǳ¦Â�ƨººȈǘǘŬ¦Â�ƨººȇ°ƢȀŭ¦Â�ƨººȈǻƾƦǳ¦�ƨººǠƥ°ȋ¦�ƢººđƢǘǫƘƥ�ƨººǨȈǛȂǳ¦�ǽǀººǿفالتــدريب اجليــد يــؤدي إىل نتــائج جيــدة وهــذه ة ،

.3"لنتائج دوما يف نظر املتتبعني هي املقياس احلقيقي لنجاح املدربا

  كما جيب على املدرب العمل املستمر على خلق ظروف التماسك الدائم بني أفراد الفريق"

THOMAS دتوماس ريمون(ويرى Raymond(إن وظيفة املدرب كما يلي:  

زة إيصــال املهــارات احلركيــة وتلقينهــا، وتســطري، تتضــمن كــل الفــرق علــى شــخص لــه دور متميــز فهــذا املــدرب لــه ميــ"

وختطــيط التــدريب، وتوزيعــه بطريقــة علميــة مــن حيــث الكــم والكيــف، العمــل علــى خلــق جــو اجتمــاعي يســهل مــن 

�Ǻºººǈū¦� ¦®ȋ¦�®ƾºººē�Ŗºººǳ¦�ǲǯƢºººǌŭ¦�ǾºººƳÂ�Ŀ�» ȂºººǫȂǳ¦Â�©Ƣǟ¦ǂºººǐǳ¦�ǺºººǷ�ƾºººū¦Â�©Ƣºººǟ¦ǄǼǳ¦�ǲºººƷ�ǽ°Â®�ǺºººǷ�ƢºººǸǯ��ǲºººǸǠǳ¦

  ".للفريق

.301، ص1996، القاهرة، مصر، 1، دار الفكر العريب، ط"احلديثة موسوعة الكرة الطائرة:"أكرم زكي حطابيه -1
.27مرجع سابق، ص"علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات الرياضية:"ناهد رسن سكر -  2
دنية والرياضية،ى سيدي مذكرة ماجستري، م الرتبية الب"-كرة القدم–اثر خدمات ومهارات اإلرشاد النفسي يف حتسني النتائج الرياضية :"فاتح عبديل -3

.2005/2006عبد اهللا، اجلزائر،
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إن املدرب يبقـى الرجـل املفتـاح دوره يتعـدى التعلـيم، والتلقـني التقـين :")ريموند شابويز و يونيسجورج ر (كما يرى 

1".واخلططي لتحقيق كل اجلوانب الديناميكية يف الفريق

2:بعض العناصر اليت تبني أهم الوظائف للمدرب الرياضي وهي) ROGERروجار (وتضيف 

.تنظيم فعال للفريق أثناء العمل واملهام ويشجع وينشط الفريق-

.الرتكيز على العالقات الداخلية والتماسك مع الفريق-

.احملافظة على القيم واملبادئ اإليديولوجية للفريق-

.متثيل الفريق يف املقابالت مع الفرق األخرى داخل وخارج امليادين-

لتـــدريب، ووضـــع الـــربامج الفصـــلية والســـنوية بـــل لـــه دور املعلـــم واملـــريب ويبـــدو أن وظيفـــة املـــدرب تتعـــدى وبوضـــوح ا

.واملوجه، واحملافظة على العالقات احلسنة يف الفريق

  :دور كل من المدرب والالعب في بناء تماسك الفريق الرياضي -1-8

  :دور المدرب في بناء تماسك الفريق الرياضي-1-8-1

  .ت الصغرية اليت تتميز بان العالقات فيها وثيقة ومستمرةالفريق الرياضي يعترب إحدى اجلماعا -

الفريــق الرياضــي يعتــرب مجاعــة رمسيــة منظمــة، حتكــم فيــه عالقــة الالعــب ببقيــة أعضــاء الفريــق الرياضــي وبغــريهم مــن -

  .املدربني واملسؤولني اآلخرين قواعد حتكم نظم السلوك لكل فرد يف اجلماعة

3:ة متاسك الفريق من خالل ما يلياملدرب عليه أن يعمل على زياد -

ǶȀǧ¦ƾǿ¢Â�ǶēƢƳƢƷ�ǪȈǬŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�śƦǟȐǳ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ƢƳƢū¦�̧ƢƦǋ¤.

توفري القيادة الدميقراطية.

ترسيخ العمل التعاوين بني أفراد الفريق.

 بطـة وزيـادة الرا الثقـة ورفـع مسـتوى الطمـوح لـدى الالعبـني اقف جناح فعلية للفريق تسهم يف إضفاءخلق مو

.بينهم

وضوح قواعد ومعايري وتقاليد الفريق ومشاركة الالعبني يف وضعها.

تأصيل روح االنتماء للفريق.

46-45األسس العلمية يف تدريب كرة القدم، دار الفكر العريب، مدينة نصر، ص: حنفي حممود خمتار -1

2- R THOMAS:"La relation au sain des APS"SED édition, vigot, France, 1983,
P156GEORGE Rionix
3- Raymond Chappuis" L équipe dans le sport collectif", édition librairie philosophique,
JVRIN, 2eme édition, Paris, France, 1977, P11.

.



  دريب الرياضيوالتـــــــ المدرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     ـــــالفصل الثا              

-39-

  :دور الالعب في بناء تماسك الفريق الرياضي-1-8-2

إن وحــــدة الفريــــق ليســــت مســــؤولية املــــدرب وحــــده، ولكــــن الالعــــب يشــــرتك مــــع املــــدرب يف حتقيــــق وحــــدة الفريــــق 

ديد من الطـرق الـيت ميكـن مـن خالهلـا حتسـني االتصـاالت بـني أعضـاء الفريـق مـن ناحيـة وبيـنهم ومتاسكه، وهناك الع

1:وبني املدرب من ناحية أخرى، وكذلك بناء وحدة قوية متماسكة وتلك الطرق هي

قالتعرف على زمالء الفري.

مساعدة زمالء الفريق.

تقدمي تعزيز اجيايب لزمالء الفريق.

حتمل املسؤولية.

ل باملدرباالتصا.

حل الصراعات.

بذل اجلهد.

1-www.phy_edu.net  15:27على الساعة  02/02/2016يوم.
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  التدريب الرياضي:   2

  :مفهوم التدريب الرياضي -2-1

العمليــات املختلفــة التعليميــة والرتبويــة والتنشــئة، وإعــداد الالعبــني والفــرق الرياضــية مــن " التــدريب الرياضــي هــو 

�ȄǴǟ¢�ǪȈǬŢ�» ƾđ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�̈®ƢȈǬǳ¦Â�ǖȈǘƼƬǳ¦�¾Ȑƻستويات الرياضية واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنةملا "

«�¤ƾºǬǳ¦�ǂȇȂºǘƫÂ�®¦ƾºǟ¤Â�̈®ƢºȈǫ�ń°¦©�" وهو أيضا  ƾºē�Ŗºǳ¦Â��ƨºȈǸǴǠǳ¦Â��ƨºȇȂƥŗǳ¦�ǆ ºǇȋ¦�ȄºǴǟ�ƾºǸƬǠƫ�Ŗºǳ¦�©ƢºȈǴǸǠǳ¦

1".واملستويات الرياضية يف كافة جوانبها لتحقيق أفضل النتائج يف الرياضة املمارسة

لى انه مجيع العمليات اليت تشمل بنـاء وتطـوير عناصـر اللياقـة البدنيـة، وتعلـم التكنيـك، ع:" كما يعرف التدريب

ـــة ضـــمن مـــنهج علمـــي مـــربمج وهـــادف خاضـــع ألســـس تربويـــة قصـــد  لوصـــول االتكتيـــك، وتطـــوير القابليـــات العقلي

2".بالرياضي إىل أعلى املستويات الرياضية املمكنة

«�ملية تربوية وتعليمية منظلرياضي عالتدريب ا:" ويعرفه حممد عالوي ƾºēÂ��ƨºȈǸǴǠǳ¦�¥®ƢºƦǳ¦Â�ǆ ºǇȌǳ�Ǟºǔţ�ƨºǸ

أساســـا إىل إعـــداد الفـــرد لتحقيـــق أعلـــى مســـتوى رياضـــي ممكـــن يف املنافســـات الرياضـــية أو يف نـــوع معـــني مـــن أنـــواع 

3".الرياضة

ـــارة عـــن القـــوانني واألنظمـــة اهلادفـــة إىل إعـــداد الفـــرد:" ويفهـــم مصـــطلح التـــدريب الرياضـــي  ـــه عب للوصـــول إىل  أن

مســتوى اإلجنــاز عــن طريــق اإلعــداد الكامــل لعمــوم أجهــزة الرياضــي وصــحته اجلســمية العامــة، كمــا يتحســن التوافــق 

4".العصيب والعضلي ويسهل تعليم املسار احلركي فضال عن زيادة قابلية اإلنتاج لدى الفرد

  : خصائص التدريب الرياضي -2-2

ƾºººē�̈ƾºººǬǠǷ�ƨºººȈǴǸǠǳ¦�ǽǀºººǿ�ÀȂºººǰǳ�¦ǂºººǜǻ ف إىل الوصـــول بالالعـــب إىل األداء الرياضـــي اجليـــد مـــن خـــالل إعـــداده

لذلك جيب على كل مدرب أن يكـون ملمـا إملامـا كـامال خبصـائص التـدريب الرياضـي ويعتـرب أمههـا . إعدادا متكامال

  :يف مايلي

:التدريب الرياضي وعالقته باألسس التربوية والتعليمية-2-2-1

ن يرتبطــان معــا بربــاط وثيــق، ويكونــان وحــدة واحــدة، أحــدمها تعليمــي واآلخــر لعمليــة التــدريب الرياضــي وجهــا 

  .تربوي نفسي

يهـــدف أساســـا إىل اكتســـاب وتنميـــة الصـــفات البدنيـــة العامـــة  يفاجلانـــب التعليمـــي مـــن عمليـــة التـــدريب الرياضـــ

ضـي التخصصـي، باإلضـافة رات احلركية والرياضية والقدرات اخلططية لنوع النشـاط الريااهواخلاصة، وتعليم وإتقان امل

.إىل اكتساب املعارف، واملعلومات النظرية املرتبطة بالرياضة بصفة عامة، ورياضة التخصص بصفة خاصة

1 - 19،ص1998، القاهرة، مصر، 1قيادة، دار الفكر العريب، ط -تطبيق - التدريب الرياضي احلديث، ختطيط: محاد مفيت إبراهيم.
2 -  ن،عما والتوزيع،الدار العلمية الدولية للنشر  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الرياضية،علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات  :سكرناهد رسن

.9ص، 2002األردن،
3 - 17، ص2002علم النفس الرياضي يف التدريب واملنافسات الرياضية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،مصر ، : حممد حسن عالوي.
4 - 78، ص1997،عمان، األردن، 1والتوزيع، ط ةعلم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفة، دار الفكر والطباع: قاسم حسن حسني.
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ـــه يهـــدف أساســـا إىل تربيـــة الناشـــئ علـــى حـــب  ـــة التـــدريب الرياضـــي فإن أمـــا اجلانـــب الرتبـــوي النفســـي مـــن عملي

عـــايل مـــن احلاجيـــات الضـــرورية واألساســـية للفـــرد، الرياضـــة، والعمـــل علـــى أن يكـــون النشـــاط الرياضـــي ذو مســـتوى

�ń¤�ƨǧƢºǓȍƢƥ��ƨºǟƢǸŪ¦�ƨºǷƾƻ�ƢºǇƢǇ¢�» ƾȀƬºǈƫ�̈°Ȃºǐƥ�Ƣºđ� ƢºǬƫ°ȏ¦Â��®ǂºǨǳ¦�¾ȂȈǷÂ�©ƢƳƢƷÂ�Ǟǧ¦Â®�ǲȈǰǌƫ�ƨǳÂƢŰÂ

تربيـــة وتطـــوير الســـمات اخللقيـــة احلميـــدة، كحـــب الـــوطن واخللـــق الرياضـــي والـــروح الرياضـــية، وكـــذلك تربيـــة وتطـــوير 

1.ة كسمة املثابرة وضبط النفس والشجاعة، والتصميمالسمات اإلرادي

كمــا ميثــل التــدريب الرياضــي يف شـــكله النمــوذجي وشــكل فعاليتــه تنظــيم القواعـــد الرتبويــة ومتييــز مجيــع الظـــواهر   

ء األساســية قواعــد التعلــيم والرتبيــة الشخصــية ودور توجيــه الرتبــويني واملــدربني الــيت تظهــر بصــورة غــري مباشــرة مــن جــرا

  .قيادته خالل التدريب وأثناء القيادة العامة واخلاصة وغريها

    :والمبادئ العلمية التدريب الرياضي مبني على األسس-2-2-2

كانـــــت املوهبـــــة الفرديـــــة قـــــدميا يف الثالثينيـــــات واألربعينيـــــات، تلعـــــب دورا أساســـــيا يف وصـــــول الفـــــرد إىل أعلـــــى "

.تدريب الرياضي العلمي احلديث والذي كان أمرا مستبعدااملستويات الرياضية دون ارتباطها بال

فالتـــدريب الرياضـــي احلـــديث يقـــوم علـــى املعـــارف واملعلومـــات واملبـــادئ العلميـــة املســـتمدة مـــن العديـــد مـــن العلـــوم 

لـم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، الطب الرياضي، وامليكانيك احليوية وعلـم احلركـة، وعلـم الـنفس الرياضـي، والرتبيـة، وع

3".االجتماع الرياضي

أن األسس واملبادئ العلمية اليت تسـاهم يف عمليـات التـدريب الرياضـي احلـديث تتمثـل " امحد مفيت إبراهيم "يرى

4:يف

  . علم التشريح -1

  . وظائف أعضاء اجلهد البدين -2

  .بيولوجية الرياضة -3

  . علوم احلركة الرياضية -4

  . الرياضيعلم النفس  -5

  . علوم الرتبية -6

  . علم االجتماع الرياضي -7

  . اإلدارة الرياضية-8

46-45األسس العلمية يف تدريب كرة القدم، دار الفكر العريب، مدينة نصر، ص: حنفي حممود خمتار -1
.26، ص2005، عمان، األردن، 1مبادئ  التدريب، دار وائل للنشر، ط: اخلواجا ممهند حسني الشتاوي، أمحد إبراهي-2

.21مرجع سابق، ص :حممد حسن عالوي -3

.21جع سابق، صمر  :حممد حسن عالوي -4
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للتدريب يمثل األسس والمبادئ العلمية -1الشكل رقم 

  :التدريب الرياضي والدور القيادي للمدرب 2-2-3

باطــــه بدرجــــة كبــــرية مــــن الفاعليــــة ومــــن ناحيــــة الالعــــب يتميــــز التــــدريب الرياضــــي بالــــدور القيــــادي للمــــدرب بارت

الــيت تقـــع علــى كاهــل املـــدرب والنفســية ن هنــاك العديــد مـــن الواجبــات التعليميــة، والرتبويـــة، أالرياضــي، بــالرغم مـــن 

شـــاملة متزنـــة تتـــيح لـــه فرصـــة حتقيـــق أعلـــى املســـتويات  ن التـــأثري يف شخصـــية الالعـــب وتربيتـــه تربيـــةالرياضـــي إلمكـــا

ارتـبط  االقيادي للمدرب لـن يكتـب لـه النجـاح إال إذ راليت تتناسب مع قدراته وإمكانياته، إال أن هذا الدو الرياضية 

واملشـاركة الفعليـة مـن جانـب الالعـب الرياضـي، إذ أن عمليـة  ةبدرجة كبرية من الفاعلية واالستقالل وحتمـل املسـؤولي

1.الرياضيالتدريب الرياضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب 

والـيت يقودهـا  ،  لعمليـة التدريبيـةخـالل اكما تتسم عملية التدريب الرياضي يف كرة القـدم بالـدور القيـادي للمـدرب 

والعمــل علــى تربيــة الالعــب باالعتمــاد علــى علــم الــنفس  مــن خــالل تنفيــذ واجبــات وجوانــب وأشــكال التــدريب ،

.ريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وختطيط التدريبواالستقالل يف التفكري و االبتكار املستمر والتد

  :تتميز عملياته باالستمرارية التدريب الرياضي 2-2-4

1 - 23-22مرجع سابق، ص : حممد حسن عالوي.
2 - 27،ص2001، اإلسكندرية،1االجتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدم، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط: حسن السيد أبو عبده-

28.

أسس علوم الحركة 

الرياضية

أسس بيولوجيا الرياضة

أسس علم االجتماع 

الرياضي

أسس علم التربية 

أسس اإلدارة الرياضية

أسس علم النفس 

الرياضي

سس وظائف أعضاء أ

البدنيالجهد 

أسس التشريح

األسس والمبادئ 

العلمية
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شـغل  فـرتة معينـة أو مومسـا معينـا مث ت ¢ȏ�ƢĔ¢�Ä)مومسية(ليست عملية ةالتدريب الرياضي عملية تتميز باالستمراري

سـتويات الرياضـية العليـا يتطلـب االسـتمرار يف عمليـة االنتظـام يف تنقضي وتزول، وهذا يعين أن الوصول إىل أعلـى امل

كلهــا، فمــن اخلطــأ أن يــرتك الالعــب التــدريب الرياضــي  عقــب انتهــاء موســم   ةالتــدريب الرياضــي طــوال أشــهر الســن

ر املنافسات الرياضية، ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك يساهم بدرجة كبـرية يف هبـوط مسـتوى الالعـب ويتطلـب األمـ

  .البدء من جديد حملاولة تنمية وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء والراحة السلبية

استمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا باالنتقاء، حىت الوصول ألعلـى املسـتويات الرياضـية 

1.دون توقف حىت اعتزال الالعب التدريب

  :الرياضيإلعداد المتكامل للتدريب ا -2-3

ق أعلى املسـتويات الرياضـية الـيت يقمن أجل حتلكي ميكن إعداد الالعب إعدادا شامال لعملية التدريب الرياضي 

ȆǿÂ�ƨȇ°ÂǂǓ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ǟƥ°¢�Ȇǟ¦ǂȇ�À¢�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�Ǿƫ¦®¦ƾǠƬǇ¦Â�Ǿƫ¦°ƾǫ�Ƣđ�ƶǸǈƫ:

  :اإلعداد البدني 2-3-1

العامـــة، و اخلاصـــة بنـــوع النشـــاط الرياضـــي يهـــدف إىل إكســـاب الالعـــب خمتلـــف الصـــفات أو القـــدرات البدنيـــة 

  .التخصصي

  :اإلعداد المهاري  -2-3-2

يهـــدف إىل تعلـــيم وإكســـاب الالعـــب الرياضـــي املهـــارات احلركيـــة املرتبطـــة بالنشـــاط الرياضـــي التخصصـــي الـــذي 

.بفعالية ا¤ȀǷ¦ƾƼƬǇ¦Â��ƢȀƬȈƦưƫÂ�ƢĔƢǬƫ ةميارسه، وحماول

  :اإلعداد الخططي -2-3-3

الضــــرورية للمنافســــات  ةإكســــاب الالعــــب الرياضــــي القــــدرات اخلططيــــة الفرديــــة، واجلماعيــــيهــــدف إىل تعلــــيم و 

يف املنافســــات  لبفعاليــــة حتــــت نطــــاق خمتلــــف الظــــروف، والعوامــــ ا¤ȀǷ¦ƾƼƬººººǇ¦Â��ƢººººȀƬȈƦưƫÂ�ƢººººĔƢǬƫ ةالرياضــــية، وحماولــــ

  .الرياضية

  :اإلعداد التربوي والنفسي -2-3-4

تلــــف القــــدرات والســــمات، واخلصــــائص واملهــــارات النفســــية يهــــدف إىل تعلــــيم وإكســــاب الالعــــب الرياضــــي خم

وتنميتها، وكذالك توجيهه، وإرشاده،ورعايته بصورة تسهم يف إظهار كل طاقاته وقدراتـه، واسـتعداداته يف املنافسـات 

الرياضية، باإلضافة إىل مساعدة الالعب الرياضي يف تشكيل وتنمية شخصـية متزنـة وشـاملة لكـي يكتسـب الصـحة 

2.والبدنية اجليدة النفسية

46-45يب، مدينة نصر، صاألسس العلمية يف تدريب كرة القدم، دار الفكر العر : حنفي حممود خمتار -1

.25-24ص  ،السابقرجع امل: حممد حسن عالوي2-
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  اإلعداد املتكامل للتدريب الرياضيميثل  – 2الشكل رقم 

  : أهداف التدريب الرياضي -2-4

  :من بني األهداف العامة للتدريب الرياضي ما يلي

للمتغـــريات الفيزيولوجيـــة،  ةيـــاالرتقـــاء مبســـتوى عمـــل األجهـــزة الوظيفيـــة جلســـم اإلنســـان مـــن خـــالل التغـــريات اإلجياب

، النفســية واالجتماعيــة، وميكــن حتقيــق أهــداف عمليــة التــدريب الرياضــي بصــفة عامــة مــن خــالل النفســية، الوظيفيــة

اجلانــب الرتبـــوي و  ) التــدرييب والتدريســي (جــانبني أساســيني علــى مســتوى واحــد مــن األمهيـــة مهــا اجلانــب التعليمــي 

الســرعة، القــوة، (، فــاألول يهــدف إىل إكســاب وتطــوير القــدرات البدنيــة ياضــيويطلــق عليهــا واجبــات التــدريب الر 

، أو اخلربات الضرورية لالعـب يف النشـاط الرياضـي املمـارس، والثـاين متعلـق ، واملهارية واخلططية واملعرفية )التحمل 

ǞºººǸƬĐ¦�ƨºººȈƳȂǳȂȇƾȇƜƥ�¾Âȋ¦�¿ƢºººǬŭ¦�Ŀ ياضـــية معنويـــا وإداريـــا، ويهـــتم ، ويهـــتم بتكميـــل الصـــفات الضـــرورية لألفعـــال الر

، احلميـــدة الســـمات اخللقيـــة  ، واحلاجـــات وميـــول املمـــارس، واكتســـابهبتحســـني التـــذوق، التقـــدير وتطـــوير الـــدوافع

1.اخل.......، ضبط النفس والشجاعة،ة املثابر ،  الروح الرياضية 

 املنافســــات والعمــــل علــــى التــــدريب الرياضــــي إىل وصــــول الالعــــب للفورمــــة الرياضــــية مــــن خــــالل"كمــــا يهــــدف 

ألطــول فــرتة ممكنــة، والفورمــة الرياضــية تعــين تكامــل كــل احلــاالت البدنيــة، الوظيفيــة واملهاريــة، واخلططيــة،  رهااســتمرا

.والنفسية والذهنية، واخللقية واملعرفية، واليت تكمن يف األداء املثايل خالل املنافسات الرياضية

1 -  12ص  ،1998اإلسكندرية،وشركائه،جالل جزي  للمعارف،الناشر  وتطبيقاته،أسس وقواعد التدريب الرياضي : ألبساطيأمر اهللا.

اإلعداد المھارياإلعداد البدني

اإلعداد التربوي النفسي الخططي داإلعدا



  دريب الرياضيوالتـــــــ المدرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     ـــــالفصل الثا              

-45-

اضـــي يســـاهم يف حتقيـــق الـــذات اإلنســـانية للبطـــل وذلـــك بإعطائـــه الفرصـــة باإلضـــافة إىل ذالـــك فـــإن التـــدريب الري

، فهــو يعــد دائمــا عــامال مــن  بإثبــات ذاتــه الطبيعيــة وحتقيــق ذاتــه عــن طريــق التنــافس الشــريف والعــادل وبــذل اجلهــد

1".عوامل حتقيق تقدمه االجتماعي

:الحديث واجبات التدريب الرياضي -2-5

  : لرياضي احلديث واليت ميكن اعتبارها واجب املدرب كما يليكن حتديد واجب التدريب امي 

: وتشمل مايلي: الواجبات التربوية-2-5-1

، وأن يكــــون املســــتوى العــــايل يف الرياضــــة التخصصــــية حاجــــة مــــن احلاجــــات  تربيــــة الــــنشء علــــى حــــب الرياضــــة -

  .األساسية

«�¢�ƢǇƢǇ بتشكيل دوافع وميول الالع - ƾȀƬǈƫ�̈°Ȃǐƥ�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦Âخدمة الوطن.  

  .روح الرياضيةالتربية وتطوير السمات اخللقية احلميدة كحب الوطن واخللق الرياضي و  -

  .ةراديبث وتطوير اخلصائص والسمات اإل -

: الواجبات التعليمية 2-5-2

  .التنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية واالرتقاء باحلالة الصحية لالعب-

.فات البدنية الضرورية للرياضة التخصصيةالتنمية اخلاصة للص-

. تعلم وإتقان املهارات احلركية يف الرياضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رياضي ممكن-

).تعلم وإتقان املهارات ( تعلم إتقان القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة للرياضة التخصصية -

: جبات التنمويةاالو  2-5-3

بــه القــدرات املختلفــة تنفيــذ لعمليــات تطــوير مســتوى الالعــب والفريــق إىل أقصــى درجــة ممكنــة تســمح التخطــيط وال-

¦�» ƾđلوصول ألعلى املستويات يف الرياضة التخصصية باستخدام أحدث األساليب العلمية املتاحة.    

  : قواعد التدريب الرياضي -2-6

تســتغرق ســنني عديــدة حــىت يصــل الالعــب إىل األداء  ملــا كانــت عمليــة التــدريب عمليــة تربويــة علميــة مســتمرة   

:الرياضي املثايل املطلوب، لذلك تنطبق عليه القواعد اليت تنطبق على العمليات الرتبوية األخرى وهي

   :التنظيم 2-6-1

:م عملية التدريب على النحو التايلأن ينظيتحتم على املدرب 

1 - 21مرجع سابق، ص: محاد مفىت إبراهيم.
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ومن أسبوع إىل أسبوع، ومن شـهر إىل شـهر،  وأخـريا مـن سـنة ختطيط وتنظيم عملية التدريب من يوم إىل يوم، -

  .إىل أخرى

.تنظيم كل وحدة تدريبية ، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية على ماسبق أن تدرب عليه الالعبني-

-�Ƥ ȇ°ƾººƬǳ¦�̈ƾººƷÂ�» ƾººǿÂ��ƨǬƥƢººǈǳ¦�Ƥ ȇ°ƾººƬǳ¦�̈ƾººƷÂ�» ƾººđ�Ƥ ȇ°ƾººƫ�̈ƾººƷÂ�ǲººǯ�Ŀ�Ƥ ȇ°ƾººƬǳ¦�ǺººǷ�» ƾººŮ¦�ǖƦƫǂººȇ�À¢

.الالحقة

: تدرجال 2-6-2

أصبح التدرج للوصول إىل أحسن مستوى مـن األداء قاعـدة هامـة يف التـدريب ومبـدأ هـام يف احلمـل، والتـدرج يف 

:، والتدرج يعين سري خطة التدريب وفقا ملا يأيت التدريب يكون أثناء دورة احلمل الكبرية

  .من السهل إىل الصعب-

.من البسيط إىل املركب-

.من القريب إىل البعيد-

ȂȀĐ¦�ń¤�¿ȂǴǠŭ¦1¾من -

:صهخال
بعــد أن تطرقنــا يف هــذا الفصــل إىل املــدرب يف كــرة القــدم وهــذا ملــا لــه مــن أمهيــة بالغــة يف العمليــة التدريبيــة،إذ يعــد 

الركيــزة األساســية للقيــام بالتــدريب،كما أنــه مــريب قبــل كــل شــي، ذو دور تربــوي يقــوم برتبيــة األجيــال الرتبيــة الرياضــية 

والـــدور الـــذي يلعبـــه املـــدرب يف تنظــيم وتـــدريب الفريـــق الرياضـــي  مـــن خــالل املركـــز الـــذي يشـــغله داخـــل  ةالصــحيح

الفريــق عــن طريــق تعريــف كــل العــب مبســؤولياته ودوره حــىت ينمــي فــيهم حتمــل املســؤولية، وإدراك كــل مــنهم لطبيعــة 

.التفاعل بينه وبني زمالئه اآلخرين

لرتبوية والتعليمية، ووظائفه املختلفـة الـيت تسـاهم يف بنـاء متاسـك الفريـق هـذا كما اشرنا كذلك إىل واجبات املدرب ا

  .نتائج جيدةالتماسك الذي يعترب اخليط الذي يربط أعضاء الفريق بعضهم ببعض ليستمروا يف عضويته وحتقيق 

46-45لعلمية يف تدريب كرة القدم، دار الفكر العريب، مدينة نصر، صاألسس ا: حنفي حممود خمتار -1
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  : دـتمهي

أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني واملشاهدين وهي تعترب كرة القدم من      

.لعبة تتميز بسهولة املهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء املنافسة

ǬƬºǇ¦�ȄºǴǟ�Ƣē°ƾºǫÂ�ƢºȀƬȇȂȈƷ�ȄºǴǟ�ǾºȈǧ�ƪ ºǜǧƢƷ�ǲºȇȂǗ�ƢºȀź°ƢƫÂ�ƨºŻƾǬǳ¦�§ ƢǠǳȋ¦�ǺǷ�ȆǿÂطاب اجلمـاهري باهتمـامهم 

ملــا تتميــز بــه مــن  ا جــزءا مــن منهــاج التـدريب العســكريبشــغف كبــري وأعطوهــا أمهيـة خاصــة فجعلوهــ الشــعوب هاومارسـت

.روح املنافسة والنضال

ـــدويل لكـــرة القـــدم، " جـــول رميـــي"وقـــد ذكـــر أن الســـيد  ـــرئيس الســـابق لالحتـــاد ال إن " ، قـــال مازحـــا )FIFA(ال

داللـة علــى أن رياضـة كـرة القــدم بلغـت مــن الشـهرة حــدا مل تبلغـه األلعــاب، " ا عـن إمرباطــورييت الشـمس ال تغـرب مطلقــ

أو الرياضــات األخــرى، كمــا اكتســبت شــعبية كبــرية ظهــرت يف شــدة اإلقبــال علــى ممارســتها والتســابق علــى املشــاركة يف 

Śºưǰǳ¦�ƪ ºǳƢǻ��§ ƢºǠǳ¢�̈ƾºǟ�©ǂȀǛ��̈Śƻȋ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�Ŀ�Ǿǻ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ƢēƢǈǧƢǼǷ��ƪ ºȈǬƥ�ƾºǬǧ�ǞȈƴºǌƬǳ¦Â�§ Ƣºƴǟȍ¦�ǺºǷ�

¦°ƢǌƬǻ¦Â�ƨȈƦǠǋ�®¦®Ǆƫ�ƢĔ¢�ƾų�ƢǼǻƜǧ�ǆ ǰǠǳƢƥ�ǲƥ��ƢǿǄǯǂǷ�ǂƯƘƬȇ�ŃÂ�¦°ƢǌƬǻ¦Â�ƨȈƦǠǋ�§ ƢǠǳȋ¦�ǂưǯ¢�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�ƪ ƦǠǳ.

�ƢǸǯ���ǂƟ¦ǄŪ¦Â�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�°Ȃǘƫ�Ǻǟ�ƨȈź°Ƣƫ�̈ǀƦǻ�ǂǯ̄Â�ƨƦǠǴǳ¦�ǽǀđ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ń¤�ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼǫǂǘƫ�ƾǫÂ

��Ƥذك ǟȏ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�¦ǀǯÂ���ƢŮ�ƨǸǜǼŭ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦Â�ƨȈǇƢǇȋ¦�¥®ƢƦŭ¦Â���ƨƦǠǴǳ¦�ǽǀŮ�ƨǬȇǂǠǳ¦�² °¦ƾŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣǻǂ

.كرة القدم ، وطرق اللعب يف هذه اللعبة 
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  :تعريف كرة القدم - 1

  : التعريف اللغوي 1-1

تعـــين ركـــل الكـــرة بالقـــدم، فـــاألمريكيون يعتـــربون هـــذه األخـــرية مـــا و  ةهـــي كلمـــة التينيـــ"  Football" كـــرة القـــدم       

"أو كـرة القـدم األمريكيـة، أمـا كـرة القـدم املعروفـة والـيت سـنتحدث عنهـا كمـا تسـمى "Rugby" يسمى عندهم بالــ 

Soccer"

  : التعريف االصطالحي 1-2

ر إليها رومي مجيل، كرة القـدم قبـل كـل شـيء كرة القدم هي رياضة مجاعية، متارس من طرف مجيع الناس كما أشا"

ǞǸƬĐ¦�» ƢǼǏ¢�ǲǯ�ƢȀǠǷ�Ǧ ȈǰƬȇ�ƨȈǟƢŦ�ƨǓƢȇ°".1

فتعـــد لعبـــة أكثـــر تلقائيـــة واألكثـــر  ،املســـاحات اخلضـــراء  و متـــارس يف األمـــاكن العامـــةوقبـــل أن تصـــبح منظمـــة، كانـــت 

  .أساسيةضة انطالقا من قاعدة جاذبية على السواء، حيث رأى ممارسو هذه اللعبة أن حتويل كرة القدم إىل ريا

أن كـــرة القـــدم رياضـــة تلعـــب بـــني فـــريقني يتـــألف كـــل فريـــق مـــن إحـــدى عشـــر  1969ســـنة " جوستاتيســـي " ويضـــيف 

  .العبا يستعملون كرة منفوخة وذلك فوق أرضية ملعب مستطيلة 

  : التعريف اإلجرائي 1-3

ما تلعب بني فريقني يتألف كل منهمـا مـن إحـدى ، كاعية متارس من طرف مجيع األصنافكرة القدم هي رياضة مج     

«��ǶƬººȇÂ���ȄººǷǂǷ�ƢººǸȀȈǧǂǗ�ǺººǷطة كــرة منفوخــة فــوق أرضــية مســتطيلةالعبــا ، تلعــب بواســ11عشــر  ǂººǗ�ǲººǯ�ƨººȇƢĔ�Ŀ��

، ويشــرف علــى حتكــيم هــذه املبــاراة حكــم إال حلــارس املرمــى بلمســها باليــدينحتريــك الكــرة بواســطة األقــدام وال يســمح 

90�ƢēƾººǷ�ƨººƷ¦°�̈ŗººǧÂ���ƨººǬȈǫ®15لتمــاس وحكــم رابــع ملراقبــة الوقــت حبيــث توقيــت املبــاراة هــو وســط وحكمــان علــى ا

، ويف دقيقـة 15مقابالت الكأس فيكون هناك شوطني، إضافيني وقـت كـل منهمـا  عادل يف حالةتدقيقة وإذا انتهت بال

  .صل بني الفريقنيضربات اجلزاء للفحالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء 

.52-50، ص1986، لبنان،1دار النفائس، ط،"كرة القدم" :رومي مجيل-1
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لقـد اختلفــت آراء املــؤرخني وكثــرت األقاويــل حــول حتديــد تــاريخ كـرة القــدم فهــي لعبــة قدميــة التــاريخ، ظهــرت منــذ 

وكانـت تســمى يف  م25م وسـنة .ق 206حـوايل مخسـة آالف سـنة يف الصــني للتـدريب العسـكري و بالتحديـد مــابني 

وكانـــت تتــألف مــن قـــائمني يبلــغ ارتفاعهمــا إىل  ثالثـــني قــدم مكســوة بـــاحلرير وبينهمــا شــبكة مـــن " تشوســو " الصــني 

اخلطــوط احلريريــة يتوســطها ثقــب مســتدير قطــره حــوايل قــدم واحــدة ، ويوضــع هــذا الثقــب أمــام اإلمرباطــور يف احلفــالت 

وكمـا يقـال إن تـاريخ   )1(من اجللد املغطى بالشعر إلدخاهلا داخـل الثقـب، العامة ويتبارى اجلنود بضرب الكرة املصنوعة

عبـــوا كـــرة القـــدم واســـتمرت هـــذه اللعبـــة لبـــة املـــدارس االجنليزيـــة أول مـــن لم ويعتـــرب ط1175كـــرة القـــدم يعـــود إىل ســـنة 

)2(.م من خالل السياسة االستعمارية اليت انتهجتها بريطانيا آنذاك1956باالنتشار عام 

أمــا يف هــذا الزمــان فعرفــت باســم آخــر " بيســكريوس" �ǶººǇƢƥ�ƢĔȂǸººǈȇ ارت هــذه اللعبــة قــدميا يف اليونــان فكــانو كمــا ظهــ

.)3("هاربارستوم" وهو 

 «والثانية    » Soccer«على أن تكون هذه اللعبة لعبتني األوىل  1830وبعد كل هذه اخلالفات مت االتفاق سنة 

Rugby« لقواعد الثالث عشر لكرة القدم جبامعة كمربيدجمث وضع ا 1845، وبعدها يف عام.  

  .وجاء منع ضرب الكرة بكعب القدم" اللعبة السهلة" أنشأت عشر قواعد جديدة حتت عنوان  1862أما يف سنة 

على أساس القواعد والقوانني اجلديدة لكرة القدم ومبرور كل هذه  يأسس أول احتاد اجنليز  1863أكتوبر  26ويف 

فريقا وسنة  12ومسيت باحتاد الكرة ، وبدأ الدور، بـ 1888ك إىل ظهور أول بطولة رمسية عام السنوات أدى ذل

.)4(فريقا 15بعدها أسست الدامنرك احتادية وطنية لكرة القدم ويتنافس على بطولتها 

( ة القدم أين مت تأسيس االحتاد الدويل لكر  1904كن القول إن رياضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حىت سنة مفي 

FIFA ( وأصبح معرتف��Ƣđ�Â�©ƢƷ¦ŗǫȏ¦�®ƢŢȏ¦�ȄǬǴƬȇÂ��ƨƦǠǴǳ¦�ÀÂƚǋ�ȄǴǟ�» ǂǌƫ�ƨȈŭƢǟ�ƨȈǠȇǂǌƫ�ƨƠȈȀǯ

ر فيما يصله من اقرتاحات، ويبلغ االحتاديات الوطنية على هذه االقرتاحات ظالتعديالت ويعقد اجتماعات سنوية للن

بني و اهليئات ، هذه بعض التطورات على سبيل املثال ال للحصر اليت يتفق على إدخاهلا للقانون من اجل محاية الالع

وهي جد كافية إلثبات أن لعبة كرة القدم قد تطورت من اخلشونة و اهلمجية إىل الفن ، وكانت نتيجة التعاون مابني 

�ƨǧǂǌŭ¦�Ƣē°Ȃǐƥخرية من تضحيات لرفاهية شعبها أن ظهرت كرة القدم ته هذه األالدول احملبة للرياضة والسالم وما بذل

.)ƢȀȈƦǟȏÂ�ƨƦǠǴǳ¦�ǽǀđ�ƢǼǬǴǠƫ�ǺǷ�ƾȇǄ)5ت، و 

.12، ص 1988،مكتبة المعارف، بیروت،2ط"كرة القدم لعبة المالعبین":مختار سالم)1(
.09، ص 1999، دار الفكر، بغداد، "اإلعداد الوظیفي لكرة القدم ":موفق عبد المولى)2(
.32، ص 1984، دار العلم للمالیین، بیروت، "كاس العالم لكرة القدم":إبراھیم عالم)3(
.10نفس المرجع السابق ، ص :موفق عبد المولى)4(
.10، ص 1984، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، 2، ط"كرة القدم ":حسن عبد الجواد)5(
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، واشـتد صـراع أصـبح كمنافسـة بـني القـارات اخلمـس ، والتطـورم يف العـامل موضـوع لـيس لـه حـدودإن تطور كرة القد    

، وأصــبح مقيــاس التطــور يف كــرة القــدم هــو منافســة  يــع املنافســاتوربيــة الســائد يف مجالتطــور بــني القــارتني األمريكيــة واأل

لتسلســل التــارخيي وفيمــا يلــي ا 1930منــذ أن بــدأت منافســة الكــأس العامليــة ســنة القــدم كــأس العــامل وبــدأ تطــور كــرة 

1.لتطور كرة القدم

  .وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالثة عشر للعبة كرة القدم:  1845

   .)نادي شيفيلد ( ي لكرة القدم الربيطانية أسس أول ناد:  1855

   .)أول اجتاه يف العامل ( أسس اإلحتاد الربيطاين لكرة القدم :  1883

  .دولية بني إجنليز واسكتلنداأول مقابلة :  1873

عقــــد بلنــــدن مــــؤمتر دويل ملنــــدويب احتــــادات بريطانيــــا ، اســــكتلندا ايرلنــــدا وتقــــرر إنشــــاء هيئــــة دوليــــة مهمتهــــا :1882

«�¦�ƾǫÂ��ƨƠȈŮ¦�ǽǀđ�ŅÂƾǳ¦�®ƢŢȏ¦شراف على تنفيذ القانون وتعديلهاإل ŗǟ.

  .تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم :  1904

  .التسللوضعت مادة جديدة يف القانون حددت حاالت  :1925

1930:ȋ¦�Ƣđ�©±Ƣǧ�ƨȈŭƢǟ�² Ƙǯ�¾Â¢رغواي.  

  .حماولة تعيني حكمني يف املباراة : 1935

  .ى اجلانب اخللفي لقمصان الالعبنير وضع أرقام علتقر :  1939

  .دم بني دول البحر األبيض املتوسطأقيمت أول دورة لكرة الق:  1949

  .اء دورات عسكرية دولية كرة القدمتقرر إنش:  1950

2.أول دورة باسم كأس العرب.  1963

ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�ƢđƢǠǳ¢�ǺǸǓ�ǺǷ�ǆ¿دورة املتوسط يف:  1967 ǻȂƫ�.

ǲȇ±¦Őǳ¦�Ƣđ�©±ƢǧÂ�Ǯدورة  : 1970 Ȉǈǰŭ¦�Ŀ�ŃƢǠǳ¦�² Ƙǯ.

ƢȈǻƢŭ¢�Ƥدورة كأس العامل يف:  1974 ƼƬǼǷ�Ƣđ�±ƢǧÂ�ƺȈǻȂȈǷ�.

  .دورة البحر املتوسط يف اجلزائر : 1975

  .مونرتيال  ةالدورة األوملبي:  1976

.¦ǶǜǼŭ¦�ƾǴƦǳ¦�Ƣđ�±ƢǧÂ�śƬǼƳ°ȋدورة كأس العامل يف :  1978

  . املكسيكيف ةالدورة االوملبي:  1980

ƢȈǻƢŭ¢�Ƥ اسبانيادورة كأس العامل يف :  1982 ƼƬǼǷ�Ƣđ�±ƢǧÂ.

- .9ص مرجع سابق،،"الوظيفي لكرة القدم داإلعدا" :موقف جميد املويل 1
.16، صن، لبنا4العلم للماليني، ط ر، دا"الدويل نكرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانو ":وادحسن عبد اجل-2
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1986:śƬǼƳ°ȋ¦�Ƣđ�©±ƢǧÂ�Ǯ Ȉǈǰŭ¦�Ŀ�ŃƢǠǳ¦�² Ƙǯ�̈°Â®.

ƢȈǻƢŭ¢�Ƥ ادورة كأس العامل يف ايطالي:  1990 ƼƬǼǷ�Ƣđ�±ƢǧÂ الغربية .  

  . ب الربازيلƼƬǼǷ�Ƣđ�±ƢǧÂ�ƨȈǰȇǂǷدورة كأس العامل يف الواليات املتحدة األ:  1994

1998:�ºƥ�ƪ Ǹǜǻ�̈ǂǷ�¾ÂȋÂ�Ƣǈǻǂǧ�Ƥ ƼƬǼǷ�Ƣđ�±ƢǧÂ�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�ŃƢǠǳ¦�² Ƙǯ�̈°Â®32 منتخبا.  

  . من بينها مخسة فرق من أفريقيا

ǲȇ±¦Őǳ¦�Ƣđ�©±ƢǧÂ�ŃƢǠǳ¦�²دور :  2002 Ƙǯ�̈�Ƣȇ°ȂǯÂ�ÀƢƥƢȈǳ¦�śƥ�̈°ÂƾǴǳ�«Â®ǄǷ�ǶȈǜǼƫ�̈ǂǷ�¾ÂȋÂ��

1.اجلنوبية

.ƢȈǳƢǘȇ¤�Ƣđ�©±ƢǧÂ�ƢȈǻƢدورة كأس العامل يف أمل:2006

2010:�¦ƾǼǳȂǿ�ȄǴǟ�ƪ ƦǴǤƫ�Ʈ ȈƷ�ƢȈǻƢƦǇ¦�Ƣđ�©±ƢǧÂ���ƢȈǬȇǂǧ¦�§ȂǼƳ�Ŀ�¦ƾȇƾŢ���ƨȈǬȇǂǧȏ¦�̈°ƢǬǳ¦�Ŀ�¿ƢǬƫ�ƨǳȂǘƥ�¾Â¢

  .بعد الوقت االضايف 0-1

2014:�ºƥ�śƬǼƳ°ȋ¦�ȄǴǟ�ƪ ƦǴǤƫ�À¢�ƾǠƥ�ƢȈǻƢŭ¢�Ƣđ�©±Ƣǧ���ǲȇ±¦Őǳ¦�Ŀ�ƪ ǸȈǫ¢1-0

1- Alain Michel :"foot – balle les systèmes de jeu", Edition Chiron, 2 me édition, paris1998 , p14.
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عمـر بـن " تعد كرة القـدم مـن بـني أول الرياضـات الـيت ظهـرت ، والـيت اكتسـبت شـعبية كبـرية ، وهـذا بفضـل الشـيخ 

طليعـــة احليـــاة يف اهلـــواء (م أول فريـــق رياضـــي جزائـــري حتـــت اســـم 1895، الـــذي أســـس ســـنة "علـــي رايـــس" ، "حممـــود 

فريـق رمسـي لكـرة  لم تأسـس أو 1921أوت 07، ويف م1917معيـة عـام القـدم يف هـذه اجل ، وظهـر فـرع كـرة) الكبـري 

( غـــري أن هنـــاك مـــن يقـــول أن النـــادي الرياضـــي لقســـنطينة " مولوديـــة اجلزائـــر " القـــدم يتمثـــل يف عميـــد األنديـــة اجلزائريـــة 

CSC  ( عــدة فــرق أخــرى منهــا بعــد تأســيس مولوديــة اجلزائــر تأسســت. م1921هــو أول نــادي تأســس قبــل ســنة :

  .حتادي اإلسالمي الرياضي للجزائر، االحتاد الرياضي اإلسالمي للبليدة و االمعسكر، االحتاد اإلسالمي لوهران غايل

ونظــرا حلاجــة الشــعب اجلزائــري املاســة لكــل قــوى أبنائهــا مــن أجــل  االنضــمام والتكتــل لصــد االســتعمار ، فكانــت كــرة 

، وبالتـــايل الفـــرق اجلزائريـــة مـــع فـــرق املعمـــرينت جتمـــع ، حيـــث كانـــت املقـــابالدم أحـــد هـــذه الوســـائل احملققـــة لـــذلكالقـــ

أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظـرا لتزايـد عـدد األنديـة اجلزائريـة اإلسـالمية الـيت تعمـل علـى زيـادة وزرع الـروح الوطنيـة ، 

ر بعـد كـل شـعب التجمـع والتظـاهمع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جتري وتعطي الفرصـة ألبنـاء ال

( م وقعت اشتباكات عنيفة بعـد املقابلـة الـيت مجعـت بـني مولوديـة اجلزائـر وفريـق أوريل مـن 1956، حيث ويف سنة لقاء

اليت على أثرها اعتقل العديد من اجلزائريني مما أدى بقيادة الثورة إىل جتميـد النشـاطات ) سانت اوجني ، بولوغني حاليا 

  لألضرار اليت تلحق باجلزائريني م جتنبا 1956مارس 11الرياضية يف 

م ، الـذي كـان مشـكال مـن أحسـن 1958أفريـل 18وقد عرفت الثورة التحريرية تكوين فريـق جبهـة التحريـر الـوطين يف 

وســوخان، كرمــايل، ،آنــذاك يف صــفوف فريــق ســانت ايتيــان رشــيد خملــويف الــذي كــان يلعــب: الالعبــني اجلزائــريني أمثــال 

...، ابرير زوبا، كرميو

وكــان هــذا الفريــق ميثــل اجلزائــر يف خمتلـــف املنافســات العربيــة والدوليــة، وقــد عرفـــت كــرة القــدم اجلزائريــة بعــد االســـتقالل 

، رئــيس هلــا لأو " حمنــد معــوش " ، وكــان1962مرحلــة أخــرى، حيــث مت تأســيس أول احتاديــة جزائريــة لكــرة القــدم ســنة 

مجعيـــة رياضـــية  1410رياضـــي يشـــكلون حـــوايل  110000ن ويبلـــغ عـــدد املمارســـني هلـــذه اللعبـــة يف اجلزائـــر أكثـــر مـــ

  .رابطات جهوية 6والية و 48ضمن 

الحتــــاد الرياضــــي ¿��Ǫººººȇǂǧ�Ƣººººđ�±ƢººººǧÂ¦1963–1962وقــــد نظمــــت أول بطولــــة جزائريــــة لكــــرة القــــدم خــــالل املوســــم 

1963Ɵ¦ǄŪ¦�ǲưǷ�Äǀǳ¦�Ǧ، ونظمت كأس اجلمهورية سنة اإلسالمي للجزائر ȈǘǇ�¼ƢǧÂ�Ǫȇǂǧ�Ƣđ�±ƢǧÂ�¿ أحسن متثيـل ر

، وأول منافسة رمسية للفريـق الـوطين كان أول لقاء للفريق الوطين  1963، ويف نفس السنة أي عام يف املنافسات القارية

.م وحصوله على امليدالية الذهبية 1975مع الفريق الفرنسي خالل العاب البحر األبيض املتوسط لسنة 

  : مدارس كرة القدم  -5

ايل إبراهيم ،اجلزائر، معهد الرتبية البدنية والرياضية ،د،  ليسانسمذكرة ، "يف تطوير كرة القدم اجلزائرية دور الصحافة الرياضية املرئية":بلقاسم تلي وآخرون -1

.46،47، ص1997جوان 
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ك وكــذل فيهــا كــرة القــدم الالعبــني الــذين ميارســونطــرف �ǺººǷ�¦ǂººǋƢƦǷ�¦ŚƯƘººƫ�ǂƯƘººƬƫ�ƢººĔƘƥ�Ãǂººƻاألكــل مدرســة تتميــز عــن   

  .  نشأ فيهات، واجلغرافية اليت الشروط االجتماعية واالقتصادية

  :منيز املدارس التاليةيف تاريخ كرة القدم   

Ǯ( لوسطى مدرسة أوربا ا-1 ȈǌƬǳ¦��ǂĐ¦��ƢǈǸǼǳ¦(.

.املدرسة الالتينية-2

1.ة أمريكا اجلنوبيةمدرس-3

  :المبادئ األساسية لكرة القدم  -6

�Ŀ�ǶȈǴºǈǳ¦�§ ȂǴºǇȋ¦�̧ƢºƦƫ¤�ȄºǴǟ�ƢºĔƢǬƫ¤�Ŀ�ƾºǸƬǠƫ�Ŗºǳ¦Â�̈®ƾºǠƬŭ¦�ƨȈºǇƢǇȋ¦�ƢºȀƟ®ƢƦǷ�ƢºŮ�§ ƢǠǳȋ¦�ǺǷ�ƨƦǠǳ�ÄƘǯ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ

  .طرق التدريب

، إن فريــق كــرة القــدم لعبــةن أفــراده للمبــادئ األساســية ل، علــى مــدى إتقــاجنــاح أي فريــق وتقدمــه إىل حــد كبــريويتوقــف 

ورشـــاقة، ويقـــوم  ت الكـــرة علـــى اخـــتالف أنواعهـــا خبفـــةالنــاجح هـــو الـــذي يســـتطيع كـــل فـــرد مـــن أفـــراده أن يــؤدي ضـــربا

، ويســتخدم ضــرب الكــرة بــالرأس يف املكــان رق، ويكــتم الكــرة بســهولة ويســربــالتمرير بدقــة وتوقيــف ســليم مبختلــف الطــ

  .أعضاء الفريق يف عمل مجاعي منسقمع بقية  ا، ويتعاون تعاونا تامومف املناسبني ، وحياور عند اللز والظرو 

ن العـــب كـــرة القـــدم خيتلـــف عـــن العـــب كـــرة الســـلة والطـــائرة مـــن حيـــث ختصصـــه يف القيـــام بـــدور معـــني يف ،إوصـــحيح 

بــــادئ امللعـــب ســــواء يف الــــدفاع أو يف اهلجـــوم إال أن هــــذا ال مينــــع مطلقــــا أن يكـــون العــــب كــــرة القـــدم متقنــــا جلميــــع امل

عـدم حماولـة تعليمهـا يف مــدة ، لـذلك جيـب ساسـية لكـرة القـدم متعـددة ومتنوعـةاألساسـية إتقانـا تامـا ، وهـذه املبـادئ األ

�ǂưǯ¢�Â¢�śƬȈƷƢǻ�ȄǴǟ�śƦǟȐǳ¦�Ƥقصرية ȇ°ƾƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢǸƟ¦®�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ�� يف كل مترين وقبل البدء باللعب  

  : ما يلياألساسية لكرة القدم إىل وتقسم املبادئ

  .استقبال الكرة

  .احملاورة

  .املهامجة

  .رمية التماس

  .ضرب الكرة 

   .لعب الكرة بالرأس

.حراسة املرمى

.72، ص 1980، لبنان ، "النمو، دار النهضة العربية ةسيكولوجي:"عبد الرمحان عيساوي  -1

.27-25، مرجع سابق، ص "اب اإلعدادية والقانون الدويلكرة القدم املبادئ األساسية لأللع":حسن عبد اجلواد -2
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  :قوانين كرة القدم  -7

�ǂū¦�°ƢǗȍ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ���¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�ƨƦǠǳ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ̄ƢŪ¦�À¤) ترجع ) املباريات الغري الرمسية ، مابني األحياء

لسري هذه ) 17(هولتها الفائقة ، فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة ومع ذلك فهناك سبعة عشرة قاعدة أساسا إىل س

  .اللعبة وهذه القواعد مرت بعدة تعديالت لكن الزالت باقية إىل حد اآلن 

ال واسعا حيث أن أوىل صيغ للثبات األول لقوانني كرة القدم ، أسندوا إىل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة جما

  :هي كما يلي 1982للممارسة من طرف اجلميع دون استثناء ، وهذه املبادئ حسب سامي الصفار 

إن قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية ، دون أن :المساواةـ 

  .يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي يعاقب عليها القانون 

وهي تعترب روحا للعبة خبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العصور الغابرة ، فقد وضع القانون حدودا :المة السـ 

وجتهيزها وأيضا جتهيز  ،للحفاظ على صحة وسالمة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد ساحة امللعب وأرضيتها 

¦Â�¾ƢĐ¦�½ǂƫÂ�©ƢƥƢǏȍ¦�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǴǳ�ƨȇǀƷ¢Â�ǆ ƥȐǷ�ǺǷ�śƦǟȐǳ¦�ƨȈǳƢǟ�̈ ƢǨǰƥ�Ƕē¦°ƢȀǷ�°ƢȀǛȍ�ƢǠǇ.

�ǞǼǷ�ƾǬǧ���ƨƦǠǴǳ�ǾƬǇ°ƢǸŭ�Ƥ:التسلية ـ  ǟȐǳ¦�ƢǿƾǌǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǠƬŭ¦Â�ƨȈǴǈƬǳ¦�ǺǷ�Ȅǐǫȋ¦�ƾƸǴǳ�¾ƢĐ¦�¬Ƣǈǧ¤�ȆǿÂ

املشرعون لقانون كرة القدم بعض احلاالت اليت تؤثر على متعة اللعب ، وهلذا فقد وضعوا ضوابط خاصة للتصرفات 

1...يت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض غري الرياضية وال

   :قانون يسري اللعبة وهي كاأليت  17باإلضافة إىل هذه املبادئ األساسية هناك سبعة عشر 

وال يزيد ، م 100م وال يقل عن 130اليتعدى طوله  ،يكون مستطيل الشكل:  ميدان اللعب   - 7-1

.م 60عن  لم  وال يق100عرضه عن 

¢�ƢĔ±Â�ƢǷ،سم68وال يقل عن  ،سم71يزيد حميطها عن  غطائها من اجللد ال ،كروية الشكل   : الكرة  - 7-2

  . غ 359وال يقل عن  ،غ453ال يتعدى 

نفسه أو على العب  شئ يكون فيه خطورة علىأي ال يسمح ألي العب أن يلبس :الالعبين  تجهيز 3-7-

خر آالعب  أخر

العبني  7وسبعة ،العبا داخل امليدان 11يتكون كل منهما من  ،نيتلعب بني فريق  :دد الالعبين ع -4-7

. احتياطيني

 .بتنظيم القانون وتطبيقه  ةيعترب صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعب :الحكم 5-7-

وجيهزان ، أن يبينا خروج الكرة من امللعب  ايعني للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهم: مراقبو الخطوط 6-7-

.ايات من املؤسسة اليت تلعب على أرضها املباراة بر 

.29، ص1982، دار الكتب للطباعة والنشر ، ب ط ، اجلزء األول ، جامعة املوصل ، العراق ، " كرة القدم :"سامي الصفار  -1
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وال تزيد فرتة  ،يضاف إىل كل شوط وقت ضائع ،د45شوطان متساويان كل منهما : مدة اللعب  7-7-

. د15الراحة بني الشوطني عن 

ق الفائز حتمل على قرعة بقطعة نقدية وللفري ، وركلة البداية ،ختيار نصفي امللعبايتقدر  :بداية اللعب  8-7-

  . بالقرعة اختيار إحدى ناحييت امللعب أو ركلة البداية

  :الكرة في اللعب أو خارج اللعب -79-

عندها يوقف احلكم اللعب وتكون  ،تكون الكرة خارج امللعب عندما تعرب كلها خط املرمى أو التماس 

. اȀƬȇƢĔ�ń¤�̈¦°ƢƦŭ¦� ƾƥ�ǺǷ الكرة يف اللعب يف مجيع األحوال األخرى

  :طريقة تسجيل الهدف  10-7-

.)1(حيتسب اهلدف كلما جتتاز الكرة كلها خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة  

اليت  ةقرب من خط مرمى خصمه من الكرة يف اللحظأا كان إذيعترب الالعب متسلال   :التسلل  11-7-

.فيها الكرة  بتلع

  :السلوك  وءاألخطاء وس12-7-

:رتكاب خمالفة من املخالفات التاليةاا تعمد ذيعترب الالعب خمطئا إ

  .اخلصم  لولة ركاركل أو حم - 

.عرقلة اخلصم مثل حماولة إيقاعه باستعمال الساقني أو االحنناء أمامه أو خلفه  - 

  . دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة  - 

  .  الوثب على اخلصم  - 

  .  اولة ضرب اخلصم باليد ضرب أو حم - 

  .ي جزء من الذراع أمسك اخلصم باليد ب - 

  .جزء من الذراع يدفع اخلصم باليد أو بأ - 

  .مينع لعب الكرة باليد إال حلارس املرمى  -                       

.)2(ا اعرتض طريقهذدفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إ -                       

:حيث تنقسم إىل قسمني: ة الحرة الضرب 13-7-

  .وهي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املخطئ مباشرة : مباشرة -

.خر آا لعب الكرة أو ملسها العب إذميكن إحراز هدف بواسطتها إال وهي اليت ال :غير مباشرة  -

  :اء ضربة الجز 14-7-

ǄŪ¦�ƨǬǘǼǷ�«°Ƣƻ�śƦǟȐǳ¦�ǞȈŦ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ¦ ، وعند تضرب الكرة من عالمات اجلزاء Ÿ�ƢđǂǓ.

.255م،ص1987،بدون طبعة،اجلماهريية العربية الليبية،"كرة القدم:" علي خليفة العنشري وآخرون -  1
.30،مرجع سابق، ص"كرة القدم:"سامي الصفار -2
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:رمية التماس 15-7-

.عندما خترج الكرة بكاملها من خط التماس   

  :ضربة المرمى 16-7-

خر من لعبها من الفريق آن اجلزء الواقع بني القائمني ويكو  ىعندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عد

.اخلصم 

:الضربة الركنية  -7-17

اجلزء الواقع بني القائمني ويكون ىعندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عد     

.)1(خر من لعبها من الفريق املدافع آ

  :المبادئ األساسية لقوانين كرة القدم -8

  :المساواة8-1

الالعبــني مـن اجــل إظهــار املهـارات الفرديــة الــيت ميتلكهـا كــل مــنهم  عميــنح فرصــا متسـاوية جلميــ إن قـانون لعبــة كــرة القـدم

  نه قانون كرة القدمعدون أن يتعرض إىل الضرب أو الدفاع الذي يعاقب 

  :السالمة 8-2

نون حـــدودا فقـــد وضـــع القـــا,كانـــت عليهـــا اللعبـــة يف العصـــور الغـــابرة  تعتـــرب الســـالمة روح اللعبـــة بـــدال مـــن اخلشـــونة الـــيت

للحفـــاظ علـــى ســـالمة الالعـــب أثنـــاء اللعـــب كتحديـــد ســـاحة اللعـــب وأرضـــيتها وجتهيـــز الالعبـــني مـــن مالبـــس وأحذيـــة 

ƨȈǳƢǟ�̈ ƢǨǰƥ�Ƕē¦°ƢȀǷÂ�ǶēƢȈǻƢǰǷ¤�°ƢȀǛȍ�śƦǟȐǳ�¾ƢĐ¦�½ǂƫÂ�©ƢƥƢǏȍ¦�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǴǳ.

  :التسلية 8-3

Ȑǳ¦�ƢǿƾººǌǼȇ�Ŗººǳ¦�ƨººǠƬŭ¦Â�ƨȈǴººǈƬǴǳ�ǞººǇ¦Ȃǳ¦�¾ƢººĐ¦�¬Ƣººǈǧ¤�ȆººǿÂالقــدم  ةفقــد منــع مشــرعو قــانون كــر ,عــب يف ممارســته للعبــة

القيـــة الـــيت قـــد تصـــدر مـــن خوهلـــذا وضـــعوا ضـــوابط للتصـــرفات األ بعـــض احلـــاالت اخلطـــرية الـــيت تـــؤثر علـــى متعـــة اللعـــب

.2الالعبني جتاه بعضهم بعض

  : صفات العب كرة القدم  -9

ة وتساعد على األداء احلركي اجليد يف امليدان ومن ه اللعبذتالءم ه ،حيتاج العب كرة القدم إىل صفات خاصة

وهي الفنية اخلططية والنفسية والبدنية والالعب  ،ه اخلصائص أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدمذه

زة عدادات نفسية اجيابية مبنية على قابلية بدنية ممتااستعاليا و  اريومهااجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا 

  .خر آعوض يف متطلب يتلك املتطلبات ميكن أن  ىوالنقص احلاصل يف إحد

.177مرجع سابق، ص ، "كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم:"حسن عبد اجلواد -1
.22ص, مرجع سابق, وآخرونعالل خالد  2
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ميكن تقومي املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية لالعبني وحتليلها خالل املباراة طبقا     

ريات كثرية للوصول لتلك مبا دن التحليل كان معتمدا على رصإف ،للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات

.)1(اخلصائص واإلحصائيات املهمة

  : الصفات البدنية -9-1

ن رياضيا أن اعتقدنا ب، وإمن مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين

ا إذلالعب املثايل فال نندهش تنقصه املعنويات هو ا ال ،كي،ذ جيد التقنية،مكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية

ري االختيار يلنتحقق من أن معا ،شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشكل واألسلوب

فقد يتفوق العب صغري احلجم نشيط ماكر جييد املراوغة على خصمه القوي ، الترتكز دوما على الصفات البدنية

  . لك ما يضيف صفة العاملية لكرة القدم ذو  ، ري املتوقعةغاحلازم الشريف املخدوع حبركات خصمه 

جل أمن  ىومعرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أخر  ،ويتطلب السيطرة يف امللعب على االرتكازات األرضية     

.)2(فظة عليها وتوجيهها بتناسق عام وتام ، واحملاالتقاط الكرة

  :زيولوجية يالصفات الف -9-2

،الجنازات لكرة القدم احلديثة بالصفات الفنية واخلططية والفزيولوجية وكذلك النفسية واالجتماعيةتتحدد ا    

ا كانت املعرفة اخلططية له ذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذوترتبط ه

صنفة ما بني الوقوف الكامل إىل الركض باجلهد الالعب جمموعة من احلركات م ذوخالل لعبه كرة القدم ينف ،قليلة 

ا السلوك هو الذي يفصل بل مييز كرة القدم عن ذوه ،خرآا ما جيعل تغري الشدة وارد من وقت إىل ذوه ،األقصى 

ه املتطلبات ذن هإاملثالية ف  روفظال وحتقق،األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى 

                             . قريبة لقابلية الالعب البدنية تكون

  : واليت ميكن أن تقسم إىل ما يلي   

  .القابلية على األداء بشدة عالية  - 

  .الركض السريع  اءالقابلية على أد - 

  .خالل وضعية معينة )القدرة العالية (القابلية على إنتاج قوة  - 

،يندرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي التنفسي  ،قدم داخل حمتوى تلك املفردات إن األساس يف اجناز كرة ال

وكذلك العضالت املتداخلة مع اجلهاز العصيب ومن املهم أن نذكر أن الصفات حتدد عن طريق الصفات احلسية 

�Ƣē ƢǨǯ�śǈŢ�ǺǰǳÂ�  دم ميتلكون قابلية ن الالعبني املتقدمني يف كرة القإف، غلب احلاالتأعن طريق التدريب ويف

9-10.،مرجع سابق، ص"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل  -1

.99،ص1998لبنان، ،،دار البحار، بدون طبعة"كرة القدم اللعبة الشعبية العاملية:"د رفعتحمم2-
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ن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاتيجية اللعب اليت توافق قوة إف اوهلذ ،عالية يف بعض الصفات البدنية فقط 

)1(. الالعبني

  : الصفات النفسية  -9-3

عب كرة حد اجلوانب اهلامة لتحديد خصائص الأتعترب  اليت النفسية  ا على متطلبات اللعبةذسنركز يف حبثنا ه    

  :وما ميتلكه من السمات الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي القدم 

: التركيز -9-3-1

ويري  ،" و االحتفاظ باالنتباه على مثري حمددأوتثبيته على مثري معني  ،يق االنتباه يتض" نهأيعرف الرتكيز على       

املقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثري حمدد لفرتة (: تايل البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن ال

.)االنتباه  ىمد: ـه الفرتة بذمن الزمن وغالبا ما تسمي ه

  : االنتباه  -9-3-2

أو تركيز العقل على فكرة معينة من بني ، على واحدة من بني العديد من املوضوعات املمكنة ليعين تركيز العق    

ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع ، العديد من األفكار

االنتباه هو حالة االضطراب والتشويش والتشتت  سوعك، بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه

.)2(الذهين 

  : التصور العقلي   -9-3-3

ين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل لغرض وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكو       

واضحة  ه اخلريطةذحبيث كلما كانت ه ،ا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ذويطلق على ه, اإلعداد لألداء

  . مكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب أ بيف عقل الالع

  :لنفس الثقة با - 9-3-4

  وال تتطلب بالضرورة حتقيق املكسب ،واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن ،هي توقع النجاح      

.)3(و الفوز ميكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع حتسن األداءأفبالرغم من عدم حتقيق املكسب   

  : االسترخاء   -9-3-5

  وتظهر مهارات ،اقته البدنية والعقلية واالنفعالية بعد القيام بنشاط هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة ط   

.)4(الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه املختلفة ملنع حدوث التوتر   

  :تتميز كرة القدم خبصائص أمهها":خصائص كرة القدم  –10

.62ص، مرجع سابق،"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل -1
.384،ص1990، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، السعودية، "النفس الرياضة لمع:"حيي كاظم النقيب-2
.299، 117 ص،2000،القاهرة ،1ط ،دار الفكر العريب ،")¦ȆǓƢȇǂǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�©ƢǬȈƦǘƬǳ(تدريب املهارات النفسية:"كامل راتب   أسامة-3

R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 .-4
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  .يف الرياضات اجلماعية إذ تكتسي طابعا مجاعياو هي أهم خاصية  :الضمير الجماعي-1

  .حبيث تشرتك فيها عدة أشخاص يف عالقات وأدوار متكاملة ومرتابطة لتحقيق أهداف مشرتكة يف إطار مجاعي -

.ȐǷǄǳ¦�ǞǷ�Ƣđ�¬ȂǸǈŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǨǏÂ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�ƨǓƢȇ°�Ŀ�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƨǠȈƦǗ�®ƾŢ :النظام -2

  .ما يكسبها طابعا مهما يف تنظيم اللعب بتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانني و االحتكاك باخلصم وهذا

تتميز رياضة كرة القدم بتلك العالقات املتواصلة بني الـزمالء يف مجيـع خطـوط الفريـق إذ  :العالقات المتبادلة -3

  .خالل معظم فرتات املنافسةتشكل كال متكامال مبجهود كل األعضاء وهذا بدور ناتج عن التنظيمات و التقنيات 

كـــالكرة وامليـــدان وكـــذلك بـــالنظر إىل اخلصـــم والـــدفاع واهلجـــوم .بـــالنظر لوســـائل رياضـــة كـــرة القـــدم :التنـــافس -4

والرمي كل هذه العوامل تعترب حوافز مهمة يف إعطائها صيغة تنافسية حبـة إذ يبقـى الالعـب خـالل فـرتة اللعـب يف حركـة 

ة حتركــات اخلصــم وهــذا مــا يزيــد مــن حــدة االحتكــاك باخلصــم ولكــن يف إطــار مســموح بــه وحتــدده مســتمرة ومتغــرية ملراقبــ

  .قوانني اللعبة 

متتاز كرة القدم بالتغيري الكبري واملتنوع يف خطط اللعب وبنائها وهذا مرتبط باحلالـة الـيت تواجـه الفريـق  :التغيير -5

  .خالل املنافسة أي حسب طبيعة اخلصم واملنافسة

( إذ يكـون فيهـا برنـامج البطولـة مطــول  ,فيهـاممـا يزيـد االهتمـام برياضـة كـرة القـدم هـو طبيعـة البطولـة  :االسـتمرار -6

  .متباعدكل أسبوع تقريبا مقارنة مع الرياضات الفردية اليت جتري منافستها يف شكل   ,)سنوي ومستمر 

اهلـــدف اجلمـــاعي إال أنـــه ميلـــك حريـــة كبـــرية يف اللعـــب رغـــم ارتباطـــه بزمالئـــه وب, اللعـــب يف كـــرة القـــدم :  حريـــةال -7

إذ أنـه لـيس مقيـد بـأداء تقـين ) الفرديـة ( الفردي واإلبداع يف أداء املهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقدرات كـل العـب 

هـا ثابت كما هو احلال يف أغلـب الرياضـات الفرديـة بـل لديـه احلريـة يف التفاعـل والتعـرف حسـب الوضـعية الـيت يكـون في

.1"ممتعا اأمام اخلصم وهذا ما يكسب رياضة كرة القدم طابعا تشويقي

  :بعض عناصر الناحية النفسية في كرة القدم  -11

  :هناك عناصر عديدة جيب أن ينتبه إليها املدرب عند تطويره للناحية النفسية لالعب وأمهها    

  : حب الالعب للعبة 11-1

�Ƥ العـبهـو أن الإن أول ما يضعه املـدرب يف اعتبـاره  ºǠǴŭ¦�ń¤� ȆºĐ¦�ń¤�ǾºǠǧƾȇ�Äǀºǳ¦�Ȃºǿ�Ƥ ºū¦�¦ǀºǿÂ�ƨºƦǠǴǳ¦�Ƥ ºŹ

.حيس بأنه يتطور وأن هناك فائدة من حضوره للتدريب العبوانطالقا من هذا جيب على املدرب أن جيعل هذا ال

جهـود أقـل ، ويف إن بث الثقة يف نفسية الالعب الناشئ جتعله يؤدي الفعاليات بصورة أدق ومب:الثقة بالنفس  11-2

نفس الوقت فـإن هـذا يـؤدي الفعاليـات التعاونيـة بصـورة أفضـل ، ولكـن جيـب حتاشـي الثقـة الزائـدة والـيت ال تسـتند علـى 

�°Âǂǣ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ǂȀǜƫ�ƢĔȋ�ǆ Ǉ¢.

فسم الرتبية البدنية والرياضية جامعة  مذكرة ليسانس، , "لرياضات اجلماعية للفرق الرياضية لفئة األشبال و األواسطاألبعاد الرتبوية ل:" زيدان وآخرون 1

.46ص ,1995اجلزائر 
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  :التحمل وتمالك النفس  11-3

ي الــــذي تســــببه إن لعبــــة كــــرة القــــدم تلقــــي واجبــــات كبــــرية علــــى الالعــــب ولــــذلك فعليــــه أن يتحمــــل الضــــغط النفســــ

الفعاليــات املتتاليــة وكثــريا مــن األحيــان ال يســتطيع الالعــب أداء مـــا يريــد، وأن اخلصــم يقــوم مبــا ال يرضــاه مبــا ال يرغـــب 

.لتسجيل إصابة ، ولذلك على الالعب بعد كل نشاط جزئي أن يتمالك نفسه

  :المثابرة -11-4

فعاليتــه، وعليــه أن يثــابر للحصــول علــى نتيجــة أحســن، علــى العــب كــرة القــدم أن ال يتوقــف إذا فشــلت فعاليــة مــن    

  . وإذا استطاع أن يسجل إصابة يف هدف اخلصم فإنه جيب أن يستمر على املثابرة لتسجيل إصابة أخرى

  ):الشجاعة وعدم الخوف(الجرأة  -11-5

العــب وحيــاول املنـــافس تلعــب صــفة اجلـــرأة دورا هامــا يف كــرة القـــدم ، ففــي هــذه األخـــرية تكــون الكــرة يف حيـــازة ال

مهامجتــه للحصــول عليهــا ، وهــذا يقتضــي مــن املــدافع جــرأة وشــجاعة والعكــس صــحيح ، وكلمــا أحــس الالعــب بقوتــه 

  . ومقدرته املهارية ازدادت جرأته ولكن جيب أن يالحظ املدرب أال تصل هذه اجلرأة إىل االندفاع والتهور

  : الكفاح -11-6

�Ƥأصـبح اآلن كفـاح الالعـب لالسـ     ººǟȏ�Ƣºđ�Ǧ ºǐƬȇ�À¢�Ƥ ºŸ�Ŗºǳ¦�ƨººǷƢŮ¦�ƨºȇ®¦°ȍ¦�©ƢǨºǐǳ¦�ÃƾºƷ¤�̈ǂºǰǳ¦�ȄººǴǟ�̄¦ȂƸƬ

.الكرة احلديث، وخاصة العب الدفاع

  :التصميم -11-7

علــى أداء  نيوهــي  صــفة أخــرى هلــا قيمتهــا يف أداء الفريــق عامــة والالعــب خاصــة ، فالتصــميم يعــين إصــرار الالعبــ

ن حلظات املباراة وعدم التأثر بالصعوبات اليت تقابله أثنـاء املبـاراة وخاصـة إن واجبهم اهلجومي والدفاعي يف كل حلظة م

مل تكــن نتيجــة املبــاراة يف صــاحل فريقــه ففــي مثــل هــذه احلالــة يلعــب اإلصــرار والتصــميم دورا هامــا يف رفــع الــروح املعنويــة 

1. للفريق 

.46ص ,1995والرياضية جامعة اجلزائر  فسم الرتبية البدنية ،مذكرة ليسانس," األبعاد الرتبوية للرياضات اجلماعية للفرق الرياضية لفئة األشبال و األواسط:"زيدان وآخرون 1
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:صهخال

مراحل التاريخ سواء يف أرضية امليدان اليت يلعب عليها أو يف طريقة  إن التطورات اليت عرفتها كرة القدم عرب       

ممارستها ، استوجب من القائمني عليها استخدام قوانني وميكانيزمات جديدة تتماشى والشكل اجلديد هلا ،  كما أن 

ت سواء من الناحية الالعب نفسه أصبح ملزما خبوض التدريبات الالزمة من أجل أداء الدور املطلوب منه يف املباريا

يه ، ويسهر على ذلك املدرب أو النفسية كل حسب وضعيته، واملكان الذي يلعب  فأو اجلانب التكتيكي البدنية 

باستمرار قبل وبعد املباراة ، باإلضافة إىل اإلعداد التكتيكي والبدين  بألخصائيني الذين يتابعون هذا الالعوبعض ا

مقبول يف امليدان واخلروج بنتيجة مشرفة من املباراة ، يستوجب على الالعب أن  والنفسي هلذا الالعب من أجل أداء

�ƨǸȈǴǇ�̈ŚƫÂÂ�ƨŻǄǠƥ�®ƾƄ¦�ƪ ǫȂǳ¦�¾Ȑƻ�Ƥ ǠǴǳ¦�ǞƥƢƬȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ŕƷ�ȆǈǨǼǳ¦�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�² Ƙƥ�ȏ�ƨƳ°®�ȄǴǟ�ÀȂǰȇ

  .خاصة إذا علمنا أن كرة القدم هي لعبة املفاجآت وكل االحتماالت
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  :دـــتمهي

فصـول  ثالثةوع البحث والذي ضم تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضالذي  ،عد دراستنا للجانب النظريب

đوهي على الرتتيب ذه الدراسة:  

  . النفسي يف كرة القدم اإلعداد -

  . الرياضي والتدريب املدرب -

  . كرة القدم -

نهجيـة امل حىت نعطـي وع دراسة ميدانية،دراسة املوض، قصد )امليداين(سنحاول االنتقال للجانب التطبيقي           

عـن طريـق  ويـتم ذلـك الـذكر، ةالـيت تناولناهـا يف الفصـول السـالف املعلومـات النظريـةمـن تحقـق الوكـذا  حقها، علميةال

ـــائج حتليـــل  ـــوالئي  قســـم الشـــريف ال م،العـــيب كـــرة القـــدإىل  وجهـــتوالـــيت  ،االســـتبيانومناقشـــة نت صـــنف "والقســـم ال

  .ومدريب هذه الفرق ،"كابرأ
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                                                                  :ستطالعية الدراسة اال-1

هي عبارة عـن  القيـام بزيـارة لـبعض األمـاكن والنـوادي واملنشـئات الـيت هلـا عالقـة مبوضـوع البحـث وهـي تعتـرب مهمـة  

  .يار أحسنهاتأهم الوسائل واإلمكانيات املتوفرة وبالتايل اخعلى  واهلدف منها هو إلقاء نظرةالجناز هذا البحث ، 

و هــي  ممــا الشــك فيــه أن ضــمان الســري احلســن ألي حبــث ميــداين ال بــد علــى الباحــث القيــام بدراســة اســتطالعية   

�Ʈ ººƸƦǴǳ�ƨººǔȇǂǠǳ¦�¶ȂººǘŬ¦�Śǘººǈƫ�Ŀ� ƾººƦǳ¦�ǲººƦǫ�Ƣººđ�ƢººǼǸǫ�̈Ȃººǘƻ�¾Â¢ئمــة ميــدان الدراســة إلجــراءات ملعرفــة مــدى مال

قبـــل الشـــروع   يف الدراســـة البحــث امليدانيـــة والتأكـــد مـــن صـــالحية األداة املســـتخدمة والصــعوبات الـــيت قـــد تعرتضـــنا 

بزيـــارة الفـــرق الرياضـــية املعنيـــة بالدراســـة و ذلـــك مـــن اجـــل اإلملـــام واإلحاطـــة جبوانـــب املشـــكلة و منـــه قمنـــا . امليدانيـــة

مــــن خــــالل التعــــرف علــــى طريقــــة معاملــــة املــــدرب لالعبيــــه أثنــــاء احلصــــص التدريبيــــة وأثنــــاء  املعاجلــــة يف حبثنا،وذلــــك

اجليــل النــادي الرياضــي للهــواة  :هــي �Ƣººē°ƢȇǄƥ�ƢººǼǸǫ��Ŗººǳ¦��¼ǂººǨǳ¦Â.املنافســات ،وكــذا معرفــة وقــت انطــالق التــدريبات 

.الشباب الرياضي سيدي عقبة، الصاعد مجورة ، وفاق مجورة ، ترجي برانيس

  :المنهج المستخدم -2

من أجل هذا البحث الذي يتطلب دراسة نظرية ودراسة ميدانية وإتباع املنهج الوصـفي نظـرا لوضـوح خطواتـه الـيت   

تســمح بطــرح املشــكلة بطريقــة موضــوعية مــن الناحيــة النظريــة، مث مــن وضــع الفرضــيات يــتم التحقــق منهــا مــن خــالل 

  .ت مث تصنيفها وحتليلها الستخراج النتائج بكل موضوعيةالبحث امليداين باستعمال تقنيات مجع املعطيا

: المنهج الوصفي_ 1_2

د نفســه مطالبــا بوضــع حيــث جيــبصــفة العلميــة  االتصــافممــا ال شــك فيــه أن أي منجــز علمــي يطمــح إىل 

ذلـك يف الوصول إىل النتائج اليت حققهـا ،ومـن دون  اتبعهاأو طريقة أو منهج حيدد من خالله اخلطوات اليت  خطة 

املــنهج  اســتخدامالدقــة و املنهجيــة لــذلك جنــد أن الضــرورة العلميــة تقتضــي منــا  عــدمبصــف يعــد هــذا املنجــز عمــال يت

ة بظــاهرة أو موقــف معــني أو جمموعــة مــن األفــراد أو جمموعــة مــن طــاملرتبدراســة الوقــائع الســائدة "  باعتبــارهالوصــفي 

.)1("األحداث أو جمموعة معينة من األوضاع 

:لبحثالمجتمع األصلي ل تحديد_ 3

جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصـائص مشـرتكة متيزهـا "هو جمتمع البحث يف لغة العلوم اإلنسانية

¤�ƨºǧƢǯ�¾Ȃºſ�ŐºƬǠȇ�ǞºǸƬĐ¦�À"... عن غريهـا مـن العناصـر األخـرى والـيت جيـري عليهـا البحـث أو الـتقص

ثنــا العــيب  بعــض أنديــة واليــة بســكرة و اشــتمل جمتمــع حبوحــدات الظــاهرة الــيت حنــن بصــدد دراســتها، 

الشــباب بــرانيس  ينشــطان يف القســم الشــريف ، وفــاق مجــورة ، اجليــل الصــاعد مجــورة ، ترجــي وهــي صــنف أكــابر 

.ينشطان يف القسم الوالئي الرياضي سيدي عقبة

).66(ص ،2003 :مصر اإلسكندرية،مؤسسة شباب اجلامعة،بدون طبعة،  ؛"يف مناهج العلوم:"د احلميد رشوان حسني عب )1(
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   : وكيفية اختيارها عينة البحثتحديد   -4

الفـرق الـيت و ، " كـابراال "صـنف  -الـوالئيالشـريف والقسـم سـة القسـم جزءا من جمتمـع دراالعينة و يف حبثنا مشلت     

العبــا  مــن فريــق ترجــي  15العبــا مــن فريــق اجليــل الصــاعد مجــورة، 15:  القســم الشــريف: متــت الدراســة عليهــا هــي 

ومثانيـــة  . العبـــا مـــن فريـــق أمـــل ســـيدي عقبـــة  15العبـــا مـــن فريـــق وفـــاق مجـــورة و 15بـــرانيس، ومـــن القســـم الـــوالئي 

  .دربني أي مدريب الفرق السالفة الذكرم

:خصائص العينة ، طريقة اختيارها -5

أن  الزاويــــة يف أي دراســــة ميدانيــــة، تســــتند إىل االســــتبيان كمقــــوم أساســــي جنــــد باعتبــــار العينــــة هــــي حجــــر

  :مفهومها جيلو على النحو اآليت 

وهـي تعتـرب جـزءا مـن الكـل مبعـىن أنـه  هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمـع منـه البيانـات امليدانيـة العينة"

Ʈ ƸƦǳ¦�ǞǸƬĐ�ƨǴưŲ�ÀȂǰƫ�À¢�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǀƻƚƫ)1(.

باحـث إلجنـاز العمـل امليـداين وبالنسـبة لعلـم الـنفس وعلـوم الرتبيـة وذج األول الذي يعتمد عليه المهي الن و

ة مـن عناصـر جمتمـع حبـث معـني ويف حبثنـا مشلـت ºȈǟǂǨǳ¦�ƨºǟȂǸĐ¦�Ȇºǿ�ƨºǼȈǠǳ¦Â"أشـخاص" البدنية والرياضية تكون هـي

 وقـد مت اختيــار العينــة عشــوائيا" أكــابر" والقســم الـوالئي صــنف لكـرة القــدم  شــريفلا قســمالدراسـة الجـزءا مــن جمتمــع 

مـدربني وذلـك مـن 8وواليـة بسـكرة  فـرق مـن يف كـرة القـدم االعبـ60واشـتملت علـى ,دون ختطيط أو ترتيـب مسـبق

جمتمــع  مــن %10دربني والالعبــني لإلجابــات علــى التســاؤالت وقــد بلغــت فئــة لكــل مــن املــجــل إجيــاد فــرص متكاأ

  .البحث األصلي

ترجـي مـن فريـق  العبـا  15،اجليـل الصـاعد مجـورةالعبـا مـن فريـق  15 : لفرق فهي من القسم الشـريفأما ا

   .العبا من فريق أمل سيدي عقبة  15وفاق مجورة والعبا من فريق  15ومن القسم الوالئي  ،برانيس

اســتبيانا ومت اســرتجاع كــل  17مــدربني أي مــدريب الفـرق الســالفة الــذكر، حيـث كــل فريــق وزع عليـه انيـة  ومث

      .االستبيانات

  :أدوات البحث تحديد   -6

  :د اعتمدنا يف دراستنا على  أداة االستبيانلق

شـرة مـن املصـدر واملعلومـات ƢƦǷ�̈ƾǸƬºǈŭ¦�̈ƾºȇƾŪ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞŦ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƢĔȂمتتاز هذه الطريقة بك: االستبيان

إال أن هـذا األسـلوب اخلـاص  دها يف الكتـب،أن جنـال ميكـن  والـيت ، حصل عليها الباحث من خالل املقابلـةاليت يت

  :يدة ودقيقة منذ البداية ومنها جد جلمع املعلومات يتطلب إجراءات

  .ستبياناتاالحتديد اهلدف من  -

  .لالستبياننظيم الوقت املخصص حتديد وت  -

.¦Ƣđ¦ȂƴƬǇالعينة اليت يتم  اختيار -

).334(،ص2007:،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر1؛ط"مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية:"روايت رشيد ز  )1(
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  .لكل سؤال  االختياراتوضع عدد كاف من  -

  . ألهداف االستبيانالصة موجزة وجود خ -

  .وجود الباحث بنفسه ليسجل األجوبة واملالحظات اليت تثري البحث  يتجلي األسلوب املثايل يف و      

  .واالستبيان يتضمن نوعني كوسيلة جلمع املعلومات بوفرة وأكثر دقة

  .للمدربني ومت خالله مجع آرائهموجه  األولاالستبيان  -أ

  .أما االستبيان الثاين فقد وجه لالعبني بصفتهم أقرب الناس إىل املدرب -ب

وكــذلك  باشــرة مــن مصــدرها األصــلي ووســيلة علميــة جلمــع البيانــات واملعلومــات م,وكونــه تقنيــة شــائعة االســتعمال 

فكـل سـؤال مطـروح ,واألسئلة هـي اسـتجابة للمحـاور وبالتـايل اسـتجابة للفرضـيات ,باعتباره مناسبا لالعب واملدرب

  .له عالقة بالفرضيات

  :على األسئلة التالية  طبعا يتم االعتماد:األسئلةنوع 

  ."ال"و"بنعم"اته مسبقا وغالبا ماتكون إجابوهي األسئلة اليت حيدد فيها الباحث :األسئلة المغلقة

 "نعــم"فيــه مقيــدة  جابــة تكــوناإلأي  ااألول يكــون مغلقــني حيتــوي هــذا النــوع علــى نصــف:األســئلة نصــف المفتوحــة

  .والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوب لإلدالء برأيه اخلاص "ال"أو

�ƢƦǇƢǼǷ�ǽ¦ǂȇ�Äǀǳ¦�Ƥوهي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة وخي:األسئلة متعددة األجوبة ȈĐ¦�°ƢƬ.

  :األدوات اإلحصائية المستعملة  -7

:الطريقة اإلحصائية

وتــتم هــذه العمليــة حبســاب ,غ وفــرز االســتبيانات اخلاصــة باملــدربني والالعبــني نقــوم بتفريــ االســتماراتبعــد مجــع كــل 

    :لطريقة اإلحصائية التاليةعدد التكرارات األجوبة اخلاصة بكل سؤال وبعدها يتم حساب النسب املئوية با

:متغيرات البحث_ 8

  :استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنان أحدمها مستقل واآلخر تابع ومها كالتايل 

:تعريف المتغير المستقل  8-1

ودراسـته قـد تـؤدي ,نـةمعيلنتيحـه  األسـبابحـد أ أوب ملتغري الذي يفـرتض الباحـث انـه السـبهو عبارة عن ا

  رمعرفة تأثريه على متغري آخ إىل

  ".الدور النفسي للمدرب:"تحديد المتغير المستقل

=النسبة املئوية 
100×العدد الفعال 

جمموع العينة
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:تعريف المتغير التابع  8-2

فعـول تـأثري قـيم املتغـريات األخـرى حيـث أنـه  علـى م املسـتقل هـو الـذي تتوقـف قيمتـه يـؤثر فيـه املتغـريمتغري 

.)1( املستقل ستظهر على املتغري التابعتعديالت على قيم املتغري أحدثتكلما 

  ". الالعبني أداء" :تحديد المتغير التابع

:مجاالت البحث -9

:المجال المكاني

والقسـم الـوالئي قسم الشـريف الفرق لكرة القدم من  أربعةاحتوت على  بسكرةالبحث امليداين بوالية  جريأ

  :التوايل النحو وهم على

  .اجليل الصاعد مجورة -

  .ترجي برانيس -

  .وفاق مجورة  -

الشباب الرياضي سيدي عقبة -

:انيـال الزمـالمج

  :قسمني  إىل�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ǾȈǧ�ƢǼǸǫ�Äǀǳ¦�ňƢǷǄǳ¦�¾ƢĐ¦�ǶǈǬلا     

)2016جانفي إىل غاية أفريل (  جمال خاص باجلانب النظري وميتد من -

-�́ ƢŬ¦�¾ƢĐ¦�ƢǷ¢ 2016 ماي 05 اىل  2016أفريل10(  اجلانب التطبيقي فيمتد منب(.

  :ة ــخالص

وكــل دراســة علميــة ناجحــة ومفيــدة البــد هلــا و أن ، ال دراســة علميــة بــدون مــنهج  هنســتخلص ممــا ســبق أنــ

�©ƢºƦǴǘƬǷÂ�̧ȂºǓȂǷ�ǞºǷ�ȄºǋƢǸƬƫ�Â�ƨƦºǇƢǼǷÂ�ƨºǼȈǠǷ�ƨȈǸǴǟ�ƨȈƴȀǼǷ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Äƾǳ�ǂǧȂƬƫ البـد و  البحـث

مع متطلبـات البحـث   تتماشى. اخل...... واستبيانحث خمتارة بدقة من عينة ومتغريات له أن تتوفر لديه أدوات الب

�ƨºȈƴȀǼŭƢƥ�ǲºǸǠǳ¦�ÀƜºǧ�ǾºǼǷÂ�ǞºǸƬĐ¦Â�Ʈ ºƷƢƦǴǳ�̈ƾºȈǨǷÂ�ƨƸȈƸºǏ�ƨºȈǸǴǟ�ǪƟƢºǬƷ�ń¤�¾ȂºǏȂǳƢƥ�Ǿºǳ�ƶǸºǈƫ�ƨǨǐƥ�ǾǷƾţÂ

قصــد ربــح الوقــت والوصــول إىل النتــائج املؤكــدة إضــافة إىل وجــوب أن يعــد أمــرا ضــروريا يف البحــوث العلميــة احلديثــة 

  و التناقضات  يف البحث واضحة وخالية من الغموض  نهجية واألدوات املستخدمةتكون امل

).219(،ص1999:؛دار الفكر العريب،القاهرة"البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس :"حممد حسن عالوي ـ أسامة كامل راتب  )1(
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.تحليل و مناقشة النتائج-5

:عرض و مناقشة النتائج الخاصة بالالعبين -5-1  

لنفسي للمدرب على أداء الالعبين                                              أثر اإلعداد ا: المحور األول 

هل يظهر املدرب نشيطا أثناء احلصة التدريبّية  ؟: السؤال األول   

       .املدرب أثناء التدريب دى حيوية ونشاط عرفة مم:الغرض منه    

¸ȂǸĐ¦ نادرا أحيانا دائما اإلجابات

60 08 24 28 التكرار

100% 13.33% 40% 46.67% النسبة املئوية

.أثناء الحصة التدريبّيةالمدرب مدى حيوية ونشاط مثل ي) 01(جدول رقم 

ترى بان املدرب يظهر دائما نشيطا أثناء احلصة  %46.67أن  نسبة ) 01(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

%13.33انه أحيانا ما يكون املدرب نشيطا أثناء احلصة التدريبية ،و يتفق %40التدريبية يف حني جند نسبة 

.بأنه نادرا ما يكون املدرب نشيطا أثناء احلصة التدريبية   

:االستنتاج  

تساهم يف جناح عملية  ونشاط املدرب ترفع من معنويات الالعبني من خالل النتائج نستطيع القول بان حيوية و 

.التدريب  

دائما

أحیانا

نادرا

.أثناء الحصة التدريبّيةالمدرب مدى حيوية ونشاط  ليمث : 03الشكل البياني
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هل التحضري النفسي الذي يقوم به املدرب له أثر يف تنمية قدراتك ؟: السؤال الثاني   

معرفة  أثر التحضري النفسي الذي يقوم به املدرب على الالعبني : ه الغرض من  

¸ȂǸĐ¦ نادرا أحيانا دائما اإلجابات

60 03 21 36 التكرار

100% 05% 35% 60% النسبة املئوية

يمثل تأثير التحضير النفسي للمدرب على أداء الالعبين)  02(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج  

أن التحضري النفسي الذي يقوم به  ونر من الالعبني ي  %60أن نسبة) 02(اجلدول رقم ل خالنالحظ من 

ترى بأن التحضري النفسي الذي يقوم  %35املدرب يساهم دائما يف تنمية قدرات الالعبني ، يف حني أن نسبة 

ن للتحضري النفسي نادرا ما يكو  %05به املدرب أحيانا ما يؤثر يف قدرات الالعبني ، وبنسبة أقل تتمثل يف 

.الذي يقوم به املدرب أثر يف تنمية قدرات الالعبني   

  :االستنتاج

وهذا ما يدل داللة واضحة على أن تنمية قدرات الالعبني تتأثر مبدى قيام املدرب بالتحضري النفسي هلم ، و هذا 

1يف الفصل األول،عنصر اإلعداد النفسي لالعبني"محمد حسن عالوي "ما أشار إليه 

دائما

أحیانا

نادرا

يمثل تأثير التحضير النفسي للمدرب على أداء الالعبين :04الشكل البیاني 

14ص –مرجع سابق - سیكولوجیة التدریب و المنافسات:محمد حسن عالوي  - 1
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هل ترون أن بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي؟السؤال الثالث   

. ة لنقص التحضري النفسيمعرفة ما إذا كانت بعض النتائج السلبية خالل املنافسات راجع: الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 07 53 التكرار

100% 11.66% 88.33% النسبة املئوية

 يبني ما إذا كانت  بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي)03(جدول رقم 

: تحليل ومناقشة النتائج   

من الالعبني يرون أن بعض  النتائج السلبية % 88.33نالحظ أن نسبة ) 03(من خالل نتائج اجلدول رقم 

.ترى عكس ذلك %11.66يف حني جند نسبة  للفريق راجعة لنقص التحضري النفسي  

:االستنتاج  

.ومنه نستنتج أن للتحضري النفسي دور كبري  يف حتسني  نتائج الفريق خالل املنافسات   

إمهال املدرب للتحضري النفسي خالل التدريبات  واملتمثلة يف ثانية ،وبالتايل ميكن القول أن الفرضية اجلزئية ال

  .قد حتققت مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة تدينؤدي إىل ي

نعم

ال

ما إذا كانت  بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضير النفسييمثل :  05الشكل البياني 
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الة النفسية اجليدة للمدرب تلعب دورا يف حتقيق النتائج اإلجيابية؟هل احل :السؤال الرابع  

.معرفة دور و أمهية حالة املدرب النفسية اجليدة يف حتقيق النتائج و االنتصارات :الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 03 57 التكرار

100% 05% 95% النسبة املئوية

.لذي تلعبه احلالة النفسية اجليدة للمدرب يف حتقيق النتائج اإلجيابيةميثل الدور ا: )04(جدول رقم   

: تحليل ومناقشة النتائج

ƾȈŪ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�ÀƘƥ�ǶēƢƥƢƳ¤�ƪ̈�%95يتبني لنا أن نسبة  04من خالل اجلدول رقم    ǻƢǯ�śƦǟȐǳ¦�ǺǷ

.ȏ�ºƥ�ǶēƢƥƢƳ¦�ƪكان  % 05للمدرب تلعب دورا يف حتقيق النتائج اإلجيابية يف حني جند نسبة 

:االستنتاج  

نستنتج أننا نالحظ خالل املباريات أن الالعبني يتأثرون باملدرب فبالتايل احلالة النفسية اجليدة للمدرب جتعله   

يفكر بعقالنية و يصدر قراراته بكل ثقة واتزان ما يساعد الالعبني كثريا على لعب مباراة يف املستوى ألن املدرب 

.احلافز املعنوي األول لالعبني مبثابة الدافع و  

نعم

ال

یمثل الدور الذي تلعبھ الحالة النفسیة الجیدة للمدرب في تحقیق النتائج :06لشكل البیاني ا

اإلیجابیة
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هل تؤثر حالتكم النفسية على أدائكم أثناء املنافسة ؟: ـ السؤال الخامس    

.إذا كانت احلالة النفسية لالعبني تؤثر على أدائهم يف املنافسة  معرفة ما: ـ الغرض من السؤال   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 20 40 التكرار

100% 33% 67% النسبة املئوية

 ما إذا كانت احلالة النفسية لالعبني تؤثر على أدائهم يف املنافسةتبيان النتائج ملعرفة )05(جدول رقم 

:        ج تحليل ومناقشة النتائ  

��À¢�ÀÂǂȇ�ǶĔ¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ�ǶǠǼƥ�¦ȂƥƢƳ¢�śƦǟȐǳ¦�ǺǷ%67أن نسبة: 05نالحظ من خالل اجلدول رقم     

.من الالعبني يرون عكس ذلك % 33احلالة النفسية لالعبني تؤثر على أدائهم يف املنافسة بينما نسبة   

:االستنتاج  

.زان ما يساعده كثريا على لعب مباراة يف املستوىنستنتج جتعله يفكر بعقالنية و يلعب بكل ثقة وات    

خالل املنافسات ،وبالتايل فكلما كانت احلالة النفسية لالعبني تؤثر على أدائهم اجليد أن ومنه نستنتج    

كلما استطاع التحكم يف انفعاالته و كان األقرب للفوز والنجاح يف املنافسة احلالة النفسية لالعب جيدة     

أن لإلعداد  النفسي أمهية كبرية بالنسبة  لالعيب  : كن القول أن الفرضية اجلزئية االوىل واملتمثلة يف وبالتايل مي

.كرة القدم قد حتققت 

نعم

ال

. يمثل تأثير الحالة النفسية لالعبين على أدائهم : 07الشكل البياني   
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جة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء املدرب ؟هل هبوط مستوى الالعب هو نتي: السؤال السادس  

معرفة إذا ما كان هبوط مستوى الالعبني هو نتيجة ألخطائهم وليست نتيجة ألخطاء  :الغرض من السؤال 

 املدرب ؟

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 21 39 التكرار

100% 35% 65% النسبة املئوية

.ى الالعبيوضح سبب هبوط وتدني مستو  :)06(جدول رقم 

:تحليل ومناقشة النتائج   

أجابوا بنعم أي أن سبب تدين مستوى الالعبني هو % 65نالحظ أن نسبة  06من خالل اجلدول رقم     

.�śƥ°ƾŭ¦� Ƣǘƻȋ�ƨƴȈƬǻ��ƢĔ¢�ÀÂǂȇ�ǶȀǼǷ%35نتيجة ألخطائهم الفردية  ونسبة 

:االستنتاج  

�ǺǷ�ȆǿÂ�ÀȂƦǟȐǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�¬Â°�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�Ȃǿ�ǶȀƟƢومنه نستنتج أن حتمل الالعبني مسؤولية أخط 

�̈°®ƢƦŭ¦�¬Â°Â�ǆ ǨǼǳƢƥ�ƨǬưǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�¿ƾǬǳ¦�̈ǂǯ�Ƥ ǟȏ�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢǨǐǳ¦Â�©ƢǸǈǳ¦

.والشجاعة واملثابرة والتصميم إىل غري ذلك من الصفات النفسية   

زئية األوىل واملتمثلة يف أن لإلعداد النفسي أمهية يف رفع احلالة النفسية  لدى وعليه ميكن القول أن الفرضية اجل    

.العيب كرة القدم قد حتققت   

نعم

ال

يوضح سبب هبوط وتدني مستوى الالعب: 08الشكل البياني  رقم                     
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.والصرامة لنجاح عملية التدريب كفاءة المدرب في فرض االنضباط : لمحور الثاني ا  

إىل ماذا ترجعون األداء اجليد أثناء املباريات؟:السؤال السابع  

التعرف على مصدر األداء اجليد؟:الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ طريقة املدرب يف 

املعاملة

صرامة املدرب املفروضة 

على الالعبني

الثقة املتبادلة بني املدرب 

والالعبني

اإلجابات

60 08 07 45 التكرار

100% 13% 12% 75% النسبة املئوية

.تبيان النسب لمعرفة مصدر األداء الجيد) 07(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

من % 75من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  45،أن )07(يظهر لنا من خالل نتائج اجلدول 

من جمموع أفراد العينة  07لثقة املتبادلة بني املدرب والالعبني ،بينما الالعبني يرجعون األداء اجليد أثناء املباريات ل

من الالعبني يرجعون ذلك للصرامة املفروضة من طرف املدرب على الالعبني ،يف حني نسبة %12أي ما نسبته 

.من الالعبني يرجعون ذلك لطريقة املدرب يف املعاملة% 13أخرى تتمثل يف   

:االستنتاج  

.ج أن األداء اجليد يرجع للثقة املتبادلة بني املدرب والالعبنيمما سبق نستنت  

الثقة المتبادلة بین المدرب والالعبین

صرامة المدرب المفروضة على الالعبین

مصدر األداء الجيد لالعبين أثناء المبارياتيمثل :  09الشكل البياني 
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هل املدرب هو املسؤول الوحيد يف اختاذ القرارات يف فريقكم؟: السؤال الثامن  

.املسؤولية من طرف املدرب يف اختاذ القرارات معرفة مدى حتمل: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 21 39 التكرار

100% 35% 65% النسبة املئوية

.تبيان النتائج ملعرفة مدى حتمل املدرب للمسؤولية يف اختاذ القرارات )08(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج  

من جمموع أفراد العينة  يرون % 65جمموع أفراد العينة أين ما نسبته  من 39جند ) 08(من خالل نتائج اجلدول 

من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  21بأن املدرب هو املسؤول الوحيد يف اختاذ القرارات داخل الفريق ،بينما 

.من الالعبني يرون بأن املدرب ليس هو املسؤول الوحيد يف اختاذ القرارات داخل الفريق% 35  

:ستنتاجاال  

نستنتج مما سبق أن املدرب ليس وحده من يصنع القرارات داخل الفريق بل يشاركه أعضاء الفريق  وهذا 

.ما يدل على اجيابية التفاعالت يف الفريق ، وهذا ما يؤدي إىل حتقيق أهداف اجلماعة وهذه الرياضة بصفة عامة

نعم

ال

.دى تحمل المدرب للمسؤولية في اتخاذ القرارات ميمثل :  10الشكل البياني   
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هل ترون أن قرارات املدرب داخل الفريق؟: السؤال التاسع  

.معرفة مدى احرتام قرارات املدرب داخل الفريق: الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ أحيانا تطبق وأحيانا 

التطبق  

ال تطبق   تطبق   اإلجابات

60 09 03 48 التكرار

100% 15% 05% 80% النسبة املئوية

.تبيان النسب لمعرفة مدى احترام قرارات المدرب داخل الفريق ) 09(جدول رقم 

: تحليل ومناقشة النتائج

من الالعبني % 80.33من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  48أن ) 09(يظهر لنا من خالل اجلدول     

من % 05من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  03وتطبق ،بينما يرون بأن قرارات املدرب داخل الفريق حمرتمة 

من الالعبني أن قرارات % 15يف حني أكد ما نسبته  .الالعبني يرون أن قرارات املدرب ال تطبق داخل الفريق

.أحيانا تطبق وأحيانا التطبق  املدرب   

:االستنتاج  

درب حمرتمة ،وتطبق من طرف الالعبني وهذا ما يدل على نستنتج من املعطيات والنتائج السابقة أن قرارات امل    

.التفهم والوضوح القائم على عالقة العمل   

تطبق

ال تطبق

أحیانا تطبق وأحیانا ال تطبق

  مدى احترام قرارات المدرب داخل الفريقيمثل :  11الشكل البياني 
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تدريب  ؟هل القرارات املفروضة من طرف املدرب تساهم يف جناح عملية ال: السؤال العاشر   

. معرفة نتائج  قرارات املدرب على عملية التدريب: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 13 47 التكرار

100% 21.67% 78.33% النسبة املئوية

قرار المدرب ومساهمته في نجاح عملية التدريب)  :10(جدول رقم   

أن قرارات املدرب  الالعبني أجابوا بنعم أيمن   %78.33أن نسبة ) 10(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

.يرون عكس ذلك   %21.67املفروضة عليهم تساهم يف جناح عملية التدريب يف حني جند نسبة   

ومن خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن قرارات املدرب تساهم يف جناح عملية التدريب وذلك ملا هلا من 

.  أمهية يف متاسك وتوازن الفريق   

نعم

ال

  يمثل قرار المدرب و مساهمته في نجاح التدريب:  12الشكل البياني 
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يف حالة غيابكم عن احلصص التدريبية،كيف يعاملكم مدربكم؟:  السؤال الحادي عشر

.معرفة أسلوب وطريقة معاملة املدرب لالعبني:  الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ يكون متساما يف 

االحيان بعض

فرض عقوبات 

تأديبية

ابعادكم من الفريق اإلجابات

60 41 12 07 التكرار

100% 68% 20% 12% النسبة املئوية

.يمثل طريقة تعامل المدرب مع الالعبين في حالة غيابهم عن الحصة التدريبية) 11( جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج  

من الالعبني % 68ن جمموع أفراد العينة أي ما نسبته م 41يتبني لنا أن ) 11(من خالل اجلدول

من جمموع أفراد العينة  12يعرتفون بأن املدرب يكون متسامح معهم يف حالة الغياب عن احلصص التدريبية ،بينما 

%12من الالعبني يعرتفون بأن املدرب يقوم بفرض عقوبات تأديبية عليهم ،يف حني نسبة %20أي ما نسبته 

.  يعرتفون بأم املدرب يقوم بإبعادهم من الفريق يف حالة الغياب عن التدريباتمن الالعبني  

:االستنتاج  

مما سبق نستنتج أن أغلبية املدربني يستعملون األساليب الدميقراطية والتساهل يف التسيري وهو الشكل واألكثر 

.فعالية يف التعامل مع الالعبني   

ابعادكم من الفریق

فرض عقوبات تادیبیة

یكون متسامحا في بعض االیان

تبيان النسب لمعرفة طريقة تعامل المدرب مع الالعبين أثناء الغيابات: 13لبياني الشكل ا  
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من ترونه أهال لفرض االنضباط داخل الفريق؟: السؤال الثاني عشر  

.معرفة العالقة املوجودة بني املدرب والرئيس :الغرض من السؤال  

المجموع كالهما المدرب رئيس الفريق  اإلجابات

60 34 09 17 التكرار

100% 57% 15% 28% النسبة المئوية

.تبيان النسب لمعرفة من المسؤول على فرض االنضباط في الفريق:   12جدول رقم 

:تحليل ومناقشة النتائج  

من الالعبني يرون % 57من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  34أن ) 12(يتبني لنا من خالل اجلدول 

من % 28من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  17هال لفرض االنضباط ،بينما أن كال من الرئيس واملدرب أ

من الالعبني يروا % 15الالعبني يرون أن الرئيس هو الذي يقوم بفرض االنضباط ،يف حني نسبة أخرى تتمثل يف 

.بأن املدرب هو الذي يقوم بفرض االنضباط داخل الفريق  

:االستنتاج  

تنتج أن العالقة اليت تربط بني الرئيس واملدرب هي عالقة تفاهم وهذا ما من خالل النتائج السابقة نس

.يؤدي إىل وحدة ومتاسك الفريق  

رئیس الفریق

المدرب

كالھما

.معرفة من المسؤول على فرض االنضباط داخل الفريق:  14الشكل البياني 



شة االستبیانجانب التطبیقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل و مناقال

- 84 -

حية النفسية العالقة القائمة بين المدرب والالعبين من النا: المحور الثالث   

ماهو الدور الذي يقوم به املدرب يف الفريق؟:السؤال الثالث عشر  

.معرفة دور املدرب يف الفريق: الغرض منه  

¸ȂǸĐ¦ كالمها مدرب مريب اإلجابات

60 44 10 06 التكرار

100% 73% 17% 10% النسبة املئوية

. تبيان النسب لمعرفة دور المدرب داخل الفريق) 13(جدول رقم   

: تحليل ومناقشة النتائج  

يعتربون أن % 73من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  44أن  ) 13(يتضح لنا من خالل اجلدول 

من % 10من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  06املدرب يلعب دور ومريب  ومدرب يف آن واحد ،بينما 

من الالعبني أن املدرب يلعب دور % 17ما نسبته الالعبني يعتربون أن املدرب يلعب دور مريب ،يف حني أكد 

.مدرب يف الفريق  

من خالل حتليل ومناقشة نتائج هذا اجلدول نستنتج أن الالعبني واعيني بالدور املنوط للمدرب وهذا :   االستنتاج

¾ȂƦǬŭ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ŀ�Ƕēǂǜǻ�śƦǟȐǳ¦�À¢�ƾǯƚȇ�ƢǷ.

ومن أهم :"يف عنوان واجبات املدرب الرياضي  يف الفقرة وهذا ما جنده يف الفصل الثاين املدرب الرياضي 

).22............(واجبات تربوية وواجبات تعليمية : الواجبات اليت يسعى املدرب لتحقيقها

مربي

مدرب

كالھما

.دور المدرب داخل الفريق يمثل :  15الشكل البياني 
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أفضل من أدائك يف املباراة ؟ هل أداؤك يف التدريب: السؤال الرابع عشر 

معرفة أهم أداء يقوم به الالعب  :الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ نادرا أحيانا دائما اإلجابات

60 03 19 38 التكرار

100% 05% 32% 63% النسبة املئوية

يمثل أفضلية األداء أثناء التدريب والمباراة) 14(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج 

من إجابات أفراد العينة دائما ما تكون باألفضلية يف األداء أثناء  %63أن نسبة ) 14(اجلدول رقم  نالحظ من

%05أن أداؤهم يف التدريب أحيانا ما يكون أفضل منه يف  املباراة ، وتتفق نسبة %32التدريب ، وترى نسبة 

.أنه نادرا ما يكون أداؤهم يف التدريب أفضل منه يف املباراة   

:تاجاالستن  

ومن هذا كله نستنتج أن أداء الالعبني أثناء احلصص التدريبية يكون أفضل منه يف املباراة ويرجع ذلك إىل عدم 

.وجود ضغوط نفسية وخارجية حتد من نشاطه فهو بالتايل مرتاح وال جيد صعوبة أثناء التدريب   

دائما

أحیانا

نادرا

ألداء أثناء التدريب و المباراة  يمثل أفضلية ا:  16الشكل البياني رقم
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هل تشعر بأن مدربك ال يفهمك ؟: ـ السؤال الخامس عشر  

.ƾȈƳ�ǶȀǸȀǨȇ�ȏ�Ƕđ°ƾǷ�ÀƘƥ�ÀÂǂǠǌȇ�ÀȂƦǟȐǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƢǷ�ƨǧǂǠǷ¦�:ـ الغرض من هذا السؤال 

¸ȂǸĐ¦ أحيانا ال نعم اإلجابات

60 10 17 33 التكرار

100% 17% 55% 28% النسبة املئوية

يوضح درجة تفهم المدرب لالعبين  ) :15(جدول رقم 

:تحليل ومناقشة النتائج   

أجابوا بنعم ، أي أن مدربوهم ال يفهموهم جيدا %28نالحظ أن نسبة : 15من خالل اجلدول رقم       

وهم أحيانا يفهم %17يف حني جند نسبة  .ƾȈƳ�ǶĔȂǸȀǨȇ�ǶǿȂƥ°ƾǷ�À¢�Ä¢�ȏ¦�: بـ  اأجابو %  55ونسبة 

.وأحيانا ال يفهموهم  

:االستنتاج  

ومنه نستنتج أن التعرف على الالعبني وتفهمهم أمر ضروري بالنسبة للمدرب لكي يستطيع بذلك     

©ƾƳÂ�À¤�ƢȀǴƷÂ�ǶēȐǰǌǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ƨǳÂƢŰÂ�ǶȀȈǳ¤�§ǂǬƬǳ¦.

نعم

ال

أحیانا

.عبينيوضح درجة تفهم المدرب لال:  17الشكل البياني رقم   
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هل يبني املدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه ؟: السؤال السادس عشر   

معرفة كفاءة املدرب يف اكتشاف نقاط قوة و ضعف العبيه: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 17 43 التكرار

100% 28.33% 71.67% النسبة املئوية

نقاط قوة و ضعف الالعبين يمثل كفاءة المدرب في اكتشاف ) 16(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج 

من أفراد العينة يرون أن املدرب يقوم بتبيني نقاط ضعفهم و  %71.67أن نسب) 16(نالحظ من اجلدول رقم 

�ƨƦǈǻ�À¢�śƷ�Ŀ���ǶēȂǫ28.33%  ترى عكس ذلك.  

:االستنتاج  

��ǶēȂǫ�¶ƢǬǼǳ�ÀƢȈƦǳ¦�ǺǷ�§°ƾŭ¦�Ǿƥ�¿ȂǬȇ وما ميكن استنتاجه هو حتسن املستوى لدى الالعبني يرجع إىل ما

�ƢĔȂǼǈƸȈǧ�ǶȀǨǠǓ�¶ƢǬǻ�ȄǴǟ�Â�ƢȀƬȇȂǬƫ�ǺǷ�ÀÂƾȇǄȇ�Â�ƢĔȂǨǟƢǔȈǧ.

نعم

ال

  يمثل كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف الالعبين:  18الشكل البياني 
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ي يؤدي األداء اجليد؟هل يقوم املدرب بتشجيع الالعب الذ: السؤال السابع عشر   

.بيان ما يقوم به املدرب جتاه الالعب املتفوق : الغرض منه 

المجموع ال نعم اإلجابات

60 11 49 التكرار

100% 18.33% 81.67% النسبة المئوية 

.يمثل مكافئة المدرب لالعب الجيد) 17(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

يرون أن املدرب يشجع الالعب املتفوق و نسبة  %81.67نسبة أن ) 17(نالحظ من اجلدول رقم 

.يرون العكس  18.33%  

:االستنتاج  

و من هنا نستنتج أن املدرب الكفء هو الذي يشجع املتفوق و ذلك ليبعث يف نفوس الالعبني التنافس و اجلد 

.فسية و املثابرة و بالتايل الرفع من الروح املعنوية و زيادة القدرات البدنية و الن

نعم

ال

.يمثل مكافئة المدرب لالعب الجيد :19الشكل البياني
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يف رأيك هل املستوى املعريف للمدرب له أثر يف استقراره مع الالعبني؟:السؤال الثامن  عشر   

.معرفة تأثري املستوى املعريف للمدرب على العالقة اليت تربطه مع الالعبني: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

60 05 55 التكرار

100% 8.33% 91.67% النسبة املئوية

.يمثل أثر المستوى المعرفي للمدرب في استقراره مع الالعبين) 18(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

ستوى املعريف ŭ¦�ÀƘƥ��ǶēƢƥƢƳ¤�¦ÂǄǯ°�śƦǟȐǳ¦�ǺǷ%91.67أن نسبة ) 18(نالحظ من خالل  اجلدول رقم 

.يرون العكس  %8.33للمدرب ومستواه التعليمي له أثر يف استقراره مع الالعبني ، يف حني نسبة    

:االستنتاج  

من هنا نستنتج أن املستوى التعليمي للمدرب من أهم األسباب اليت جتعله يف عالقته مع الالعبني يشكلون  

مل مع كل ما ميكن أن يواجهه مع الالعبني ،و بالتايل وحدة متكاملة و متماسكة فهو بذلك يستطيع أن يتعا

.الرفع من الروح املعنوية و زيادة القدرات البدنية و النفسية   

نعم

ال

  .يمثل أثر المستوى المعرفي للمدرب في استقراره مع الالعبين: 20الشكل البياني 
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خالصة االستبيان الخاص بالالعبين  -5-1-1

النفسي للمدرب وتأثريه الدور من خالل النتائج املتحصل عليها من أجوبة الالعبني لألسئلة املطروحة واخلاصة ب

.العيب كرة القدم وكذا كفاءة املدرب ومدى مسامهتها يف رفع احلالة النفسية لالعبني  أداء على  

وله أمهية كبرية بالنسبة  العبني داخل امليدانعلى مردود ال باجليد ينعكس باإلجيابينت النتائج أن اإلعداد النفسي 

لالعيب كرة القدم ذلك انه يساهم يف تنمية قدرات الالعبني ويساعدهم على جتاوز االرتباك والقلق الذي يشعرون 

به ، قبل املنافسة وأثناءها كما انه يساعدهم على فهم اللعب وينمي الثقة يف النفس، وبينت النتائج أيضا أن  

درب تساعد يف رفع احلالة النفسية لالعبني ويكون ذلك من خالل بناء عالقة جيدة بينه وبني الالعبني كفاءة امل

�̈ȂǫÂ�Ǧ ǠǓ�¶ƢǬǻ�ǾǻƢȈƥÂ�ǶŮ�ƢȀǷƾǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢȀȈƳȂƬǳ¦Â�©¦°¦ǂǬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯÂ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�ǶēȏƢǤǌǻȏ�ǾǸȀǨƫÂ

.العبيه وتصحيحه لألخطاء اليت يقعون فيها   

.اليت قمنا بطرحهما  اتومن هذا كله توصلنا إىل إثبات صحة الفرضي  
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عرض و مناقشة النتائج الخاصة بالمدربين-5-2  

لنفسي للمدرب على أداء الالعبينأثر اإلعداد ا: المحور األول  

  ؟ هل اإلعداد النفسي هو عنصر أساسي للتدريب يف كرة القدم:  السؤال األول

تدريب كرة القدم معرفة أمهية اإلعداد النفسي يف  : نه الغرض م  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

08 00 08 التكرار

100% 00% 100% النسبة املئوية 

.يمثل أهمية اإلعداد النفسي في التدريب) 19(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

ينة يرى أن اإلعداد النفسي هو احد عناصر من إجابات الع % 100أن نسبة ) 19(نالحظ من اجلدول رقم   

.مكونات التدريب يف كرة القدم  

:االستنتاج

و من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن مجيع املدربني يؤكدون بان اإلعداد النفسي يعترب احد أهم عناصر 

.عبنيالتدريب الرياضي و ذلك ملا له من أمهية كبرية يف رفع مستوى أداء و قدرات الال  

نعم

ال

  يمثل أهمية اإلعداد النفسي في التدريب:  21الشكل البياني 
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  هل تعدون معلومات خاصة باحلالة النفسية لكل العب ؟: السؤال الثاني

.تشخيص املدرب للحاالت النفسية لكل العب  ىمعرفة مد: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات 

08 03 05 تكرارال

100% 37.5% 62.5% النسبة املئوية

.يمثل إعداد المعلومات الخاصة بالحالة النفسية لكل العب) 20(جدول رقم  

:تحليل ومناقشة النتائج   

من املدربني يعدون معلومات خاصة باحلالة النفسية لكل  %62.5أن نسبة ) 20(نالحظ من اجلدول رقم 

.معلومات خاصة باحلالة النفسية لكل العب   ال يعدون %37.5العب يف حني أن نسبة   

:االستنتاج  

نستنتج من خالل التحليل للنتائج أن املدربني يقومون جبمع معلومات خاصة باحلالة النفسية لالعبيهم وهذا ما 

.اعدهم يف تفهم انشغاالت وتصرفات الالعبني يس  

نعم

ال

  المعلومات الخاصة بالحالة النفسية لكل العب  يمثل إعداد: 22الشكل البياني 



شة االستبیانجانب التطبیقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل و مناقال

- 93 -

  هل لفريقك طبيب نفساين يتبع احلاالت النفسية لالعبني؟ :السؤال الثالث

.وفر على طبيب نفساين لالعبنيمعرفة ما إذا كان الفريق يت: الغرض من السؤال

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

08 08 00 التكرار

100% 100% 00% وية النسبة املئ

يبني ما إذا كان للفريق طبيب نفساين):21(جدول رقم 

:تحليل ومناقشة النتائج

على عدم  امن إجابات أفراد العينة أكدو % 100نالحظ أن نسبة ) 21(من خالل نتائج اجلدول رقم      

.وجود طبيب نفساين داخل الفريق  

:االستنتاج  

نيني داخل الفرق وهلذا وجب على  املدربني االهتمام  باجلانب ومنه نستنتج أنه هناك نقص لألطباء النفسا    

.النفسي لالعبني وهذا نظرا للدور الكبري الذي يلعبه التحضري النفسي على نتائج الفريق

نعم

ال

يبني ما إذا كان للفريق طبيب نفساين:23الشكل البياني 
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فسي تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة؟هل للتحضري الن - :السؤال الرابع

.ما إذ كان للتحضري النفسي تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة معرفة: الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات 

08 00 08 التكرار

100% 00% 100% النسبة املئوية

.التحضري البدين على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة ميثل تأثري :22الجدول رقم   

:تحليـل ومناقشة النتائج

À¢�ÀÂǂȇ�ǶĔ¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ،%100نعم ، أي بنسبة : من خالل اجلدول نرى أن كل املدربني اجابو بـ

.للتحضري النفسي تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة   

:نتاجاالست  

للتحضري النفسي تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة ، ألن احلالة النفسية ومنه نستنتج أن 

.الالعب من أهم العناصر املؤثرة على النتائج احملصل عليها ، فعلى املدرب السيطرة على هذه العناصر 

إمهال املدرب للتحضري النفسي خالل التدريبات  ثلة يفواملتم ثانيةوبالتايل ميكن القول أن الفرضية اجلزئية ال

  .مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة تدينؤدي إىل ي

نعم

ال

ميثل تأثري التحضري البدين على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة:24الشكل البياني 
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؟  الذي تقوم به يعمل على تنمية الثقة بالنفس لدى الالعبهل اإلعداد النفسي : السؤال الخامس

معرفة ما إذا كان اإلعداد النفسي ينمي الثقة بالنفس لدى الالعب: الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

08 00 08 التكرار

100% 00% 100% النسبة املئوية 

.لثقة بالنفس لدى الالعب يمثل اإلعداد النفسي و أهميته في تنمية ا) 23(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

يرون أن اإلعداد النفسي يعمل على تنمية الثقة بالنفس  % 93.75أن نسبة ) 23(نالحظ من اجلدول رقم 

يرون أن اإلعداد النفسي ال يعمل على تنمية الثقة بالنفس لد   % 6.25لدى  الالعب يف حني أن نسبة 

  .الالعب

يساعد الالعبني على جتاوز املشاكل النفسية اليت النفسي نا للنتائج  نستنتج أن اإلعداد و من خالل حتليل

.يتعرضون هلا مثل اخلوف ، القلق ، و يقوم بتنمية الثقة بالنفس 

نعم

ال

  يمثل تأثير اإلعداد النفسي على أداء الالعبين:  25الشكل البياني 
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هل ترى أن بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي؟: السؤال السادس  

. معرفة هل أن سوء بعض النتائج راجعة لنقص التحضري النفسي: الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

08 00 08 التكرار

100% 00% 100% النسبة املئوية 

ية راجعة لنقص التحضري النفسييبني ما إذا كانت  بعض النتائج السلب: )24(الجدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج

من املدربني يرون أن بعض  النتائج السلبية % 100نالحظ أن نسبة ) 24(من خالل نتائج اجلدول رقم       

.للفريق راجعة لنقص التحضري النفسي  

:االستنتاج

.نتائج الفريق يف حتسني دور كبري الذي يقوم به املدرب ومنه نستنتج أن للتحضري النفسي    

قد تأثري على أداء العيب كرة القدم أنه للدور النفسي للمدرب : هنا ميكننا القول أن الفرضية العامة واملتعلقة بـ 

.حتققت   

نعم

ال

يبني ما إذا كانت  بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي:26الشكل البياني 
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.كفاءة المدرب في فرض االنضباط والصرامة لنجاح عملية التدريب : لمحور الثاني ا  

�ǶēȏƢǤǌǻ¦�ǶȀǨƬƫÂ�śƦǟȐǳ�¦ƾȈƳ�ǞǸƬǈƫ�ǲǿ:السابعالسؤال 

.معرفة مدى اهتمام املدرب بانشغاالت العبيه :الغرض منه  

¸ȂǸĐ¦ نادرا أحيانا دائما اإلجابات 

00 00 00 08 التكرار

100% 00% 00% 100% النسبة املئوية

.ميثل اهتمام املدرب بالعبيه)25(جدول رقم

:تحليل ومناقشة النتائج   

¢Âƾǯ¢Â���ÀȂǠǸƬǈȇ�ǶĔ¦�%100جند أن كل املدربني أجابوا بنعم أي نسبة   25:رقم  من خالل اجلدول

.ويتفهمون النشغاالت الالعبني   

:االستنتاج  

و الذي يهتم بدرجة كبرية بتحفيز �ǶēȏƢǤǌǻ¦�Ƕعبني و تفهاملدرب االستماع لال نستنتج أنه من واجبات 

ǶēȏƢǤǌǻȏ�̧ƢǸƬǇȏ¦�Â�ƨȈƥƢŸ¤�̈°Ȃǐƥ�ǶȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Â�śƦǟȐǳ¦.

نعم

ال

  بالعبيه رسم بیاني یمثل اھتمام المدرب:27الشكل البياني 
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هل تتبادل اآلراء مع الالعبني؟ :الثامنالسؤال   

.معرفة ما إذا كان املدرب يتحاور مع الالعبني و يتبادل معهم اآلراء: ض منهالغر   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات 

08 01 07 التكرار

100% 12.5% 87.5% النسبة املئوية

.ǾȈƦǟȏ�ǞǷ�§°ƾŭ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǲưŻ:26الجدول رقم 

:تحليل ومناقشة النتائج   

�ǞǷ� ¦°ȉ¦�ÀȂǳ®ƢƦƬȇ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ǶǠǼƥ��¦ȂƥƢƳ¢�śƥ°ƾŭ¦�ǺǷ%87.5يتضح لنا أن نسبة 26:رقم  من خالل اجلدول 

�ÀȂǳ®ƢƦƬȇȏ�ǶĔ¢�Ä¢�ȏ�ºƥ�ǶēƢƥƢƳ¤�ƪ%12.5الالعبني دائما، أما نسبة  ǻƢǯ�śƥ°ƾŭ¦�ǺǷمع الالعبني اآلراء.  

:االستنتاج  

�ŕƷ�Ƥ ǟȐǳ�¾ƢĐ¦�½ŗȇÂ�śƦǟȐǳ¦�ǞǷ�°¦Ȃū¦�§ȂǴǇ¢�ƲȀƬǼȇ�§°ƾŭƢǧ�¦̄¤�Ǯ ǳ̄Â���®ÂƾƷ�Ŀ�Ǻǰǳ�Ǿȇ¢°�Ǻǟ�ŐǠȇ

.خلدمة الفريق فيما يساعد على االرتقاء مبستوى الالعبني وحتقيق النتائج  

نعم

ال

.28ǾȈƦǟȏ�ǞǷ�§°ƾŭ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǲưŻالشكل البياني 
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كيف تقيم عالقتك مع الالعبني؟  :التاسعالسؤال   

.عرفة نوعية العالقة القائمة بني املدرب و الالعبنيم :الغرض منه   

¸ȂǸĐ¦ سيئة متوسطة جيدة ممتازة اإلجابات

8 0 0 6 2 التكرار

100% 00% 00% 75% 25% النسبة املئوية

.ميثل نوع العالقة اليت تربط املدرب بالالعبني :27الجدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

من املدربني أجابوا بأن العالقة اليت تربط بني املدرب و الالعبني  %75د أن نسبة جن 27رقم  من خالل اجلدول

ا بأن العالقة اليت تربط بني املدرب و الالعبني ممتازة  إجابتهمكانت    %25و نسبة  جيدة ،  

:االستنتاج  

بدون أن تكون نستنتج ان املدرب الذي يؤكد بأن عالقته مع الالعبني جيدة جنده يتعامل بشكل الئق معهم 

.هناك مشاكل أو صراعات وجنده كذلك يتفهم العبيه و يتحاور معهم و يستمع إليهم  

ممتازة

جیدة

متوسطة

سیئة

  .ميثل نوع العالقة اليت تربط املدرب مع العبيه29الشكل البياني 
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�Ǯ:العاشرالسؤال  ǴǸǟ�Ŀ�ǶēȐƻƾƫ�Â�śƦǟȐǳ¦�ǒ Ǡƥ�©¦®ƢǬƬǻ¦�ǲƦǬƫ�ǲǿ

.Ƕē¦®ƢǬƬǻ¦�Â�§°ƾŭ¦�ǲǸǟ�Ŀ�śƦǟȐǳ¦�©Ȑƻƾƫ�ǺǷ�§°ƾŭ¦�ǲǠǧ�®°�ƨǧǂǠǷ:ه الغرض من

ȂǸĐ¸ا ال نعم اإلجابات 

08 02 06 التكرار

100% 25% 75% النسبة املئوية

ǶēȐƻƾƫ�Â�ǾȈƦǟȏ�©¦®ƢǬƬǻ¦�ǺǷ�§°ƾŭ¦�Ǧ:28الجدول رقم  ǫȂǷ�ǲưŻ.

:تحليل ومناقشة النتائج   

ƢǬƬǻ¦�ÀȂǴƦǬƬȇ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ǶēƢƥƢƳ¤�¦ÂǄǯ°�śƥ°ƾŭ¦�ǺǷ®¦©�%75ني لنا أن نسبة يتب 28رقم  من خالل اجلدول

�ǲǸǟ�Ŀ�ǶēȐƻƾƫ�Â�śƦǟȐǳ¦�©¦®ƢǬƬǻ¦�ǲƦǬƫ�¿ƾǟ�Ä¢�ȏ�ºƥ�ǶēƢƥƢƳ¤�ƪ%25الالعبني ، يف حني نسبة   ǻƢǯ

.املدرب  

:االستنتاج  

ǐƫ�ǞǷ�ƨǫƢƦǴƥ�» ǂǐƬȇÂ�Ǿȇ¢°�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�Ƥ ǟȐǳ�¾ƢĐ¦�½ŗȇ��§°ƾŭ¦�À¢�ƲƬǼƬǈǻ رفات الالعبني بتوجيههم و تقدمي

.النصح هلم  

نعم

ال

ǶēȐƻƾƫ�Â�ǾȈƦǟȏ�©¦®ƢǬƬǻ¦�ǺǷ�§°ƾŭ¦�Ǧ:30الشكل البياني  ǫȂǷ�ǲưŻ.
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هل تقومون بإعداد الالعبني نفسيا للمباراة  ؟:السؤال الحادي عشر   

.الالعبني نفسيا للمباراة هو حماولة معرفة هل يقوم املدرب بتحضري  :الغرض منه 

¸ȂǸĐ¦ نادرا أحيانا دائما اإلجابات

08 00 01 07 التكرار

100% 00% 12.5% 87.5% النسبة املئوية

يمثل أهمية اإلعداد النفسي للمباراة ) 29(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

مون باإلعداد النفسي للمباراة أما نسبة يرون انه دائما ما يقو  %87.5أن نسبة ) 29(نالحظ أن اجلدول رقم 

.يرون انه أحيانا ما يقومون باإلعداد النفسي للمباراة  12.5%  

:االستنتاج

نستنتج من خالل اجلدول أن أغلبية املدربني يقومون باإلعداد النفسي للمباراة خاصة املباريات اهلامة ذلك ملا له 

�Â�ǲƦǫ�ƢĔȂȀƳ¦Ȃȇ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�¶ȂǤǔǳ¦�ǺǷ�́ من انعكاسات اجيابية على نفسية الالعبني إذ ƢǬǻȍ¦�Ŀ�ǶǿƢǈȇ

. أثناء املباراة  

دائما

أحیانا

أبدا

يمثل أهمية اإلعداد النفسي للمباراة:  31الشكل البياني 
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على ماذا ينصب تركيزكم أثناء التدريبات؟:الثاني عشرالسـؤال   

.وليها املدرب أكثر اهتماممعرفة اجلوانب اليت ي:الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ العناصر الثالثة معا الجانب التطبيقي الجانب النفسي الجانب النظري اإلجابات

8 6 2 0 0 التكرار

100% 75% 25% 00% 00% النسبة املئوية

.تبيان النسب ملعرفة اجلانب األكثر أمهية من طرف املدرب  :30الجدول رقم   

:ئجتحليل ومناقشة النتا  

من أفراد العينة يولون ويركزون اهتمامهم على اجلانب  %25 هيتضح لنا ما نسبت) 30(من خالل نتائج اجلدول 

من أفراد العينة يركزون اهتمامهم على اجلانب النظري والنفسي والتطبيقي  معا وهي %75و نسبة التطبيقي 

الالعبني بدنيا ونفسيا  إعداداملدرب مسؤول على لنا بان  دجوانب وعناصر مكملة لبعضها البعض ، وهذا ما يؤك

.ومهاريا وفنيا يف نفس الوقت  

:االستنتاج

نستنتج من خالل حتليل ومناقشة نتائج اجلدول أن املدربني يولون اهتماما كبريا للجوانب والعناصر األساسية  يف  

.التدريب واملكملة لبعضها البعض  

.درب والتدريب الرياضي ، يف عنصر واجبات املدرب  الرياضيوهذا ما يتضح لنا يف الفصل الثاين امل

الجانب النظري

الجانب النفسي 

الجانب التطبیقي 

العناصر الثالثة معا

.النسب لمعرفة الجانب األكثر أهمية من طرف المدربرسم بیاني یمثل:32الشكل البياني 
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  العالقة القائمة بين المدرب والالعبين من الناحية النفسية: المحور الثالث 

يف حتسني مردود الالعبني؟ لكفاءة ومستوى املدرب دور فعال يف رأيكم هل :  رالثالث عشالسؤال 

.التأكد من دور كفاءة املدرب يف النجاح والسيطرة: الغرض من السؤال   

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات

08 00 08 التكرار

100% 00% 100% النسبة املئوية 

.ي تحسين النتائج يمثل مدى تأثير كفاءة المدرب ف) 31(جدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج  

من أفراد العينة أكدوا لنا بأن كفاءة ومستوى املدرب %100يتضح لنا أن نسبة) 31(من خالل نتائج اجلدول

.هلا دور يف  حتسني مردود الالعبني  والفريق ككل وذلك حسب قدراته العلمية والفنية وطريقة عمله أثناء التدريب  

:االستنتاج

ستنتج من خالل حتليل ومناقشة النتائج أن كفاءة املدرب هلا دور هام يف حتقيق نتائج أفضل  خالل ن  

.لنا الفرضية الثانية قاملنافسات وهذا ما حيق  

.كفاءة املدرب تساعد يف رفع احلالة النفسية لالعبني   

نعم

ال

  درب في تحسين النتائجيمثل مدى تأثير شخصية الم: 33الشكل البياني 
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هل فرض االنضباط داخل الفريق من طرف  املدرب له أثر يف  حتسني النتائج ؟:الرابع عشرالسؤال   

.التأكد من دور الصرامة يف حصد النتائج االجيابية:الغرض من السؤال  

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات 

08 01 07 التكرار

100% 12.5% 87.5% النسبة املئوية

.نسبة المدربين الذين يرون أن للصرامة دور في حصد النتائج: 32دول رقم الج

:تحليل ومناقشة النتائج   

يرون بأن فرض االنضباطمن أفراد العينة%87.5 هيتبني لنا أن ما نسبت)32(من خالل نتائج اجلدول

من %12.5أما نسبة .ملدربمن طرف ايكون داخل الفريق يؤدي إىل أداء وحتقيق نتائج اجيابية وهذا  التأثري 

ȏ�ºƥ�ǶēƢƥƢƳ¤�ƪ ǻƢǯ�śƥ°ƾŭ¦.

:االستنتاج  

االنضباط والصرامة واجلد أثناء  أنه على املدرب فرض نستنتجمن خالل حتليل ومناقشة نتائج اجلدول

ج إىل نتائللوصول تطبيق الربامج التدريبية قصد االرتقاء مبستوى الفريق للوصول إىل األعلى يف مجيع النواحي 

 اجيابية

نعم

ال

  يمثل نسبة المدربين الذين يرون أن للصرامة دور في حصد النتائج :  34الشكل البياني 
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ما هو حسب رأيكم أسلوب التسيري األمثل الذي ينتهجه املدرب؟:الخامس عشر  السؤال  

.ة الالعبنيمعرفة األسلوب الفعال يف معامل:الغرض من السؤال  

المجموع التساهل في التسيير اإلجابات الصرامة في التسيير المرونة في التسيير

8 0 2 6 التكرار

100% 00% 25% 75% النسبة المئوية

.النسب ملعرفة األسلوب الفعال يف معاملة الالعبني  يمثل: 33الجدول رقم 

:تحليـل ومناقشة النتائج

من أفراد العينة يرون أن األسلوب األمثل يف التسيري هو   %75ظ أن نسبة نالح) 33(اجلدول لمن خال

من املدربني يرون أن %25على الالعبني سيطرة تامة ، و نسبةأسلوب الصرامة يف التسيري ، فهم يسيطرون 

ام القرارات األسلوب األمثل يف التسيري هو املرونة يف التسيري وهذا راجع للفروق الفردية لالعبني من حيث احرت 

.والتوجيهات  

:االستنتاج  

يساهم يف أثر إجيايب على مستوى أداء الالعبني و نستنتج أن أسلوب الصرامة يف التسيري من طرف املدرب له     

.جناح عملية التدريب  

الصرامة في التسییر 

المرونة في التسییر 

التساھل في التسییر

.عاملة الالعبني النسب ملعرفة األسلوب الفعال يف م يمثل:  35الشكل البياني 
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يف حالة غياب الالعب عن احلصص التدريبية كيف يتم التعامل معه؟ :عشر سادسالسؤال ال  

Ƥ:الغرض منه ȇ°ƾƬǳ¦�Ǻǟ�Ƥ ȈǤȇ�Äǀǳ¦�Ƥ ǟȐǳ¦�§°ƾŭ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƨǧǂǠǷ.

¸ȂǸĐ¦ فرض عقوبات تأديبية عدم االهتمام االجابات

08 08 00 التكرار

100% 100% 00% النسبة املئوية

. يمثل الطريقة التي يراها المدرب ناجعة للتعامل مع غياب الالعبين عن التدريب: 34الجدول رقم   

:تحليل ومناقشة النتائج   

من املدربني يؤكدون أن الطريقة األمثل للتعامل مع غياب  %100يتضح لنا أن نسبة  34من خالل اجلدول رقم 

هي فرض عقوبات تدريبيةالالعبني عن احلصص التدريبية   

:االستنتاج

وهذا يرجع إىل الصرامة اليت يفرضها املدرب على الالعبني و اليت تساعد على احلفاظ دوما على اللياقة البدنية  

. وحتقيق نتائج أفضل خالل املنافسات    

فرض عقوبات تأدیبیة

عدم االھتمام

  يهبالعب رسم بیاني یمثل اھتمام المدرب:36الشكل البياني 
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هل ترجعون أداء العبيكم اجليد فوق امليدان إىل ؟ :عشر السؤال السابع  

.ف على مصدر األداء اجليدالتعر  : الغرض من السؤال   

  . جيد أداءصول على حلل األسلوب الفعال في معاملة الالعبين يمثل: 35الجدول رقم  

:تحليل ومناقشة النتائج  

من % 62.5من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  5،أن )35(يظهر لنا من خالل نتائج اجلدول      

من جمموع أفراد العينة أي ما نسبته  1يات لثقة املدرب يف الالعبني ،بينما يرجعون األداء اجليد أثناء املبار  دربنيملا

من  %25،يف حني نسبة أخرى تتمثل يف دربني يرجعون ذلك للصرامة املفروضة على الالعبني من امل% 12.5

.يرجعون ذلك لطريقة املدرب يف املعاملة جمموع أفراد العينة  

:االستنتاج  

.رجع للثقة املتبادلة بني املدرب والالعبنيت برية من األداء اجليد لالعبنينسبة كمما سبق نستنتج أن   

ثقة المدرب بالالعبین

الصرامة المفروضة

التحضیر الجید

التحفیز المادي

جيد أداءاألسلوب الفعال في معاملة الالعبين للحصول على  يمثل: 37  الشكل البياني  

المجموع التحفيز املادي طريقة املدرب يف املعاملة لصرامة املفروضة          ا ثقة املدرب بالالعبني  اإلجابات

8 0 2 1 5 التكرار

100% 00% 25% 12.5% 62.5% النسبة
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  الفريق ؟  يف رأيك هل املستوى التكويين للمدرب له اثر يف استقراره مع: الثامن عشرالسؤال 

.معرفة تأثري املستوى التكويين للمدرب على استقراره يف الفريق: الغرض منه 

¸ȂǸĐ¦ ال نعم اإلجابات 

08 04 04 التكرار

100% 50% 50% النسبة املئوية

.يمثل تأثير المستوى التكويني للمدرب) 36(رقمجدول   

:تحليل ومناقشة النتائج   

ترى أن املستوى التكويين للمدرب له اثر يف استقراره يف حني جند  %50أن نسبة ) 36(نالحظ من اجلدول رقم 

  .ترى أن املستوى التكويين للمدرب ليس له اثر يف استقراره  %50أن نسبة 

:االستنتاج

نستنتج من خالل حتليلنـا للنتـائج أن هنـاك تبـاين يف اإلجابـات، فهنـاك مـن يـرى بـان املسـتوى التكـويين للمـدرب لـه 

�Ŀ�Ƕē¦°ƾºǫ�±¦ǂºƥ¤�ȄºǴǟ�śºƦǟȐǳ¦�ƾǟƢºǈƫ���ƨºưȇƾƷ�ƨȈǸǴǟ�Ƥا ȈǳƢǇȋ�ǾǯȐƬǷȏ�Ǯ ǳ̄�ǞƳǂȇÂ���ǪȇǂǨǳ¦�ǞǷ�ǽ°¦ǂǬƬǇ¦�Ŀ�ǂƯ

حني يرى البعض األخر أن املسـتوى التكـويين للمـدرب لـيس ضـروري وان عامـل اخلـربة وحتسـني النتـائج مهـا األسـاس 

  . يف استقرار مع الفريق

نعم

ال

  يمثل تأثير المستوى التكويني للمدرب: 38لشكل البياني ا
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:استنتاج عام إلجابات المدربين-5-2-1

النفسي الدور من خالل النتائج املتحصل عليها من إجابات األسئلة املوجهة للمدربني واخلاصة بأمهية 

  .لة النفسية لالعبني العيب كرة القدم ، وكفاءة املدربني يف رفع احلاأداء للمدرب ، وتأثريه على 

يف ختطيط التدريب، وتوزيعه بطريقة أمهية كبرية دور كبري من الناحية النفسية  و  أن للمدرب بينت النتائج  

، كما من دوره داخل الفريق العمل عليهعلمية من حيث الكم والكيف، العمل على خلق جو اجتماعي يسهل 

كما انه يقي   ��ǪȇǂǨǴǳ�Ǻǈū¦� ¦®ȋ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�Ǿحل النزاعات واحلد من الصراعات والوقوف يف وج

و يساهم يف رفع و تنمية الثقة بالنفس لدى  ون هلا الالعبني من التأثري السليب للمشكالت النفسية اليت يتعرض

«الالعب  ƾđ�Ǯ ǳ̄Â خالل مرحلة لوصول إىل أحسن اجناز ممكن و يساعد أيضا على جتاوز الظروف الصعبة ا

احلالة النفسية لالعبني و يكون ذلك يف حتسني  ، كما تبني إجابات املدربني أن كفاءة املدرب تساعد يف التنافس 

من خالل االستماع اجليد لالعبني و القيام بتنمية الصفات النفسية لالعب و اختيار ،رفع احلالة النفسية لالعبني 

  .أسلوب يتماشى مع سن الالعبني

  .قمنا بطرحها  ات اليتات صحة الفرضيومن هذا كله توصلنا إىل إثب

ومن خالل النتائج اليت توصلنا إليها يف االستبيانات اخلاصة بالالعبني و املدربني واليت أثبتت صحة   

مردود العيب كرة القدم و منه  علىالفرضيات اجلزئية  ميكننا أن نقول بأن الدور النفسي للمدرب الرياضي يؤثر 

  .استناحتقق الفرضية العامة لدر 





  احاتاالستنتاجات واالقتر 
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:صعوبات البحث _ 1

ـــيت  مـــن البـــديهي أن ال ختلـــو أي دراســـة مـــن صـــعوبات وعوائـــق كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة لدراســـتنا هـــذه  ال

عـــدة صـــعوبات وعوائـــق وهلـــذا ســـنكتفي بـــذكر الصـــعوبات األساســـية الـــيت واجهتنـــا يف خمتلـــف  مـــن خالهلـــا ناتاعرتضـــ

  :انت يف اجلانب النظري أو التطبيقي واملتمثلة يف مراحل إجناز هذا البحث سواء ك

  . مسئوليهاصعوبات يف توزيع االستمارات يف بعض الفرق واألندية من بعض  -

  .ضياع  البعض وهذا خلق بعض التأخر يف إجراء البحث عوبات يف مجع االستبيانات وكذا ص -

القيــام بــالرتبص رة والبحــث عــن مراجعهــا و حاولنــا املوازنــة يف كتابــة املــذكحيــث باإلضــافة لضــيق الوقــت  -

  .  امليداين

  :االستنتاج العام ـ 2

ربني ، وكذا عرض دامل و من طرح أسئلة االستبيان اخلاص بالالعبني ما تناولناه يف اجلزء التطبيقيمن خالل 

�ƢēȐȈǴŢ�®ǂǇÂ�ƢȀƴƟƢƬǻ:

  .لنفسي للمدرب على أداء الالعبين أثر اإلعداد ا: المحور األول 

  .كفاءة المدرب في فرض االنضباط والصرامة لنجاح عملية التدريب : لمحور الثاني ا

. العالقة القائمة بين المدرب والالعبين من الناحية النفسية:المحور الثالث 

  :استخلصنا من خالل هذا البحث النتائج التالية وانطالقا من استنتاجات احملاور الثالث

  ةيف حتقيق النتائج اإلجيابي كبريا   ة للمدرب تلعب دورااحلالة النفسية اجليد     

  .لقدرة املدرب على فرض االنضباط األثر يف جناح عملية التدريب  إن    

  .للتحضري النفسي دور كبري  يف حتسني  نتائج الفريق خالل املنافسات    

  .من تنمية قدرات الالعبني تتأثر مبدى قيام املدرب بالتحضري النفسي هلإ    

.تساهم يف جناح عملية التدريب وحيوية و نشاط املدرب ترفع من معنويات الالعبني 

ومـــن خـــالل النتـــائج الـــيت توصـــلنا إليهـــا يف االســـتبيانات اخلاصـــة بـــالالعبني و املـــدربني والـــيت أثبتـــت صـــحة 

اء املنافســـات يف كـــرة بـــأن الــدور النفســـي للمـــدرب الرياضـــي يـــؤثر يف مــردود الفريـــق أثنـــنســـتنتج ،  الفرضــيات اجلزئيـــة

.،و منه حتقق الفرضية العامة لدراستنا صنف األكابرالقدم 

من جهة أخرى نتمىن أن يتم أخذ هذه الدراسة والدراسات السابقة بعـني االعتبـار لالسـتفادة مـن كشـف و 

  . االجيابيات والسلبيات 
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  :والتوصيات االقتراحات_ 3

ســة مــا هــي إال حماولــة بســيطة وحمصــورة يف إمكانياتنــا املتــوفرة ، ورغــم ذلــك أردنــا أن نعطــي نقطــة إن هــذه الدرا     

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨǏƢƻ�ƢȀȈǳ¤�ǂǬƬǨǻ�Ŗǳ¦Â��ǂưǯ¢�ǪǸǠƫÂ�ǞǇȂƬƥ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ãǂƻ¢�ª ȂƸƦǳ�ƨȇ¦ƾƥ.

أو مسـئولني ، والـيت نأمـل مـدربني  اوعلى النتائج نتقدم بـبعض االقرتاحـات إىل كـل مـن يهمـه األمـر ، سـواء كـانو 

�ǶȀǴǸǟ�¾Ȑƻ�ƢĔÂƾŸ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƥ Ǽš �ǶȀȈǴǟ�ǲȀǈƫ�ƢŲ�¦ ƢǼƥ�ÀȂǰƫ�À¢.

  :ونستطيع أن نتقدم باالقرتاحات التالية  

ومعرفــة احلالــة النفســية لالعبــني قبــل أثنــاء ضــرورة إملــام املــدرب بطريقــة التعامــل و التواصــل مــع الالعبــني  -

  .وبعد املنافسة

منــــاهج عصــــرية للتحضــــريات النفســــية واالجتماعيــــة وذلــــك بغيــــة حتســــني  ضــــرورة تكــــوين املــــدربني وفــــق -

  .التواصل يف مجيع املستويات بني املدرب والالعب 

  .اختيار املدربني أصحاب الشهادات واخلربة والتجربة والكفاءة  - 

  .ضرورة انتهاج األساليب القيادية املناسبة ألعضاء النادي  - 

.مبدى أمهية اجلانب النفسي همرة إعادة رسكلة املدربني من الناحية البسيكولوجية وتوعيتضرو  - 

.ضرورة اإلهتمام باجلانب العالقايت واإلنساين يف العملية التدريبية -          

لى هم ملعرفة نقاط قوة وضعف هذه العالقة ملا يف ذلك من تأثري عدراسة عالقة الالعبني فيما بين -          

.الالعبني يف التدريبات

  .على املدرب أن يبادر إلجياد احللول للمشاكل اليت تواجه العبيه اجتماعية كانت أو نفسية  -

.جيب على املدرب زيادة على خربته الفنية والتقنية وأن يكون ملما مببادىء السلوك اإلنساين -          





 الخاتمــــــة 

�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�ƢǼǴººǏȂƫÂ�ǲººȈǴƸƬǳ¦Â�Ʈ ººƸƦǳ¦Â�ǲººǸǠǳ¦�Ŀ�®ȂººȀů�¾ǀººƥ�ƾººǠƥ�¦ǀººǿ�ƢººǼưŞ�ƨººȇƢĔ�ń¤�ƅ�ƾººǸū¦Â�ƢǼǴººǏÂ

ذلــك إىل إثبــات مجيــع الفرضــيات املقرتحــة والــيت متثــل حمتــواه حــول أثــر الــدور النفســي للمــدرب علــى أداء العــيب كــرة 

  .النظري والتطبيقي  القدم لصنف أكابر، حيث اتضح لنا ذلك يف اجلانبني

. تبيان العالقة القائمة بني املدربني والالعبني داخل الفريق الرياضي-

  .تبيان اثر اإلعداد النفسي على أداء الالعبني  - 

«�ǪȇǂǨǳ¦�ƲƟƢƬǻÂ� ¦®¢�śǈŢ  كفاءة املدرب يف الرفع من احلالة النفسية لالعبني وحتسني العالقات بينهم  - ƾđ.

 واملدربني جيب أن تربطهم عالقة خاصة ومميزة ذات احرتام متبـادل يف قاعـدة آمـر ومـأمور مـن جهـة ومبا أن الالعبني

ومن جهة أخرى بالتشاور واالقرتاح والتبادل ألن جناح هذه النقاط هو جناح للعالقـة وجنـاح للمـدرب والالعـب علـى 

  .حد سواء وبالتايل جناح الفريق

وحبــوث تشــمل هــذه الدراســة والدراســات الســابقة وتزيــد عليهــا يف التطــرق وعليــه نقــرتح مســتقبال أن تكــون دراســات 

إىل كل اجلوانب اخلفية والغري مدروسة سابقا لتكون دراسة منوذجية حول هذا املوضوع، وهذا من أجـل العمـل علـى 

.رفع مستوى الرياضة يف بلدنا بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-بسكرة- خيضر جامعة محمد 

النشاطات البدنية والرياضية علوم وتقنياتمعهد 

التدريب الرياضيقسم 

خاصة بالالعبين استمارة استبيان

  العبي كرة القدمأداء الدور النفسي للمدرب وتأثيره على 

  سكرةلبعض أندية كرة القدم بوالية بدراسة ميدانية 

-صنف أكابر - 

ميدان علوم وتقنيات يف اسرت امليف إطار اجناز مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة      

ها بكل يشرفنا أن نضع بني أيدكم هذه االستمارة راجني منكم مأل , النشاطات البدنية والرياضية

�ƨǴƠǇ¢�ƾƳȂƫ�ȏ�ƢĔ¢�Ƕǰولعلم .صدق و موضوعية خدمتا للبحث العلمي و مساعدتنا يف إجراء حبثنا 

  .صحيحة وأخرى خاطئة
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هل يظهر املدرب نشيطا أثناء احلصة التدريبّية  ؟.1

نادرا                         أحيانا                               دائما    

  ؟كهل التحضري النفسي الذي يقوم به املدرب له أثر يف تنمية قدرات .2

دائما               

أحيانا              

       نادرا         

   هل ترون أن بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي؟.3

   نعم              

      ال             

  هل احلالة النفسية اجليدة للمدرب تلعب دورا يف حتقيق النتائج اإلجيابية؟ .4

نعم                

ال                  

  تؤثر حالتكم النفسية على أدائكم أثناء املنافسة ؟ هل. 5

نعم                

ال                  

  هل هبوط مستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء املدرب ؟ ه.6

نعم                

ال                  

يات؟ماذا ترجعون األداء اجليد أثناء املبار اىل :  7

       الثقة املتبادلة بني املدرب والالعبني           

    صرامة املدرب املفروضة على الالعبني           

                طريقة املدرب يف املعاملة            

  هل املدرب هو املسؤول الوحيد يف اختاذ القرارات يف فريقكم؟:  8

نعم                

ال                  

هل ترون أن قرارات املدرب داخل الفريق؟: 9

                       تطبق              

                    تطبق   ال            

   أحيانا تطبق وأحيانا التطبق            



  هل القرارات املفروضة من طرف املدرب تساهم يف جناح عملية التدريب  ؟:  :10

نعم                

ال                  

يف حالة غيابكم عن احلصص التدريبية،كيف يعاملكم مدربكم؟:11

 يكون متساما يف بعض االحيان            

            فرض عقوبات تأديبية           

               ابعادكم من الفريق           

   ؟االنضباط داخل الفريق من ترونه أهال لفرض : 12

    املدرب               

   رئيس الفريق           

االثنني معا               

   ما هو الدور الذي يقوم به املدرب يف الفريق؟: 13

مريب                    

مدرب                  

كالمها                   

  ؟أفضل من أدائك يف املبارات هل أدائك يف التدريب . 14

نادرا                                 أحيانا                          دائما   

هل تشعر بأن مدربك ال يفهمك ؟:15

  أحيانا ال                          نعم     

  كل العب نقاط قوته و ضعفه ؟هل يبني املدرب ل. 16

   نعم             

      ال           

  هل يقوم املدرب بتشجيع الالعب الذي يؤدي األداء اجليد؟.17

   نعم                

      ال              

  يف رأيك هل املستوى املعريف للمدرب له أثر يف استقراره مع الفريق ؟.18

   نعم                 

       ال              



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-بسكرة- خيضر جامعة محمد 

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمعهد علوم 

التدريب الرياضيقسم 

خاصة بالمدربين  استمارة استبيان

  العبي كرة القدمأداء الدور النفسي للمدرب وتأثيره على 

  لبعض أندية كرة القدم بوالية بسكرةدراسة ميدانية 

-صنف أكابر - 

ميدان علوم وتقنيات يف اسرت امليف إطار اجناز مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة        

ها بكل دكم هذه االستمارة راجني منكم مأليشرفنا أن نضع بني أي , النشاطات البدنية والرياضية

        .لبحث العلمي و مساعدتنا يف إجراء حبثنا صدق و موضوعية خدمتا ل

  .يف اخلانة اليت توافق رأيكم )×(ضع عالمة: مالحظة
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 ؟يف كرة القدم لتدريبأساسي لصر عن النفسي هو األعدادهل .1

نعم               

ال                 

؟هل تعدون معلومات خاصة باحلالة النفسية لكل العب  .2

نعم               

ال                 

 هل لفريقك طبيب نفساين يتبع احلاالت النفسية لالعبني؟.3

نعم                   

ال                

؟هل للتحضري النفسي تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة .4

دائما              

أحيانا             

نادرا               

  هل اإلعداد النفسي الذي تقوم يعمل على تنمية الثقة بالنفس لدى الالعب  ؟.5

نعم                       

ال                    

 هل ترى أن بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضري النفسي؟.6

نعم             

ال                            
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نادرا                                 أحيانا                            دائما              

          هل تتبادل اآلراء مع الالعبني؟.8

نعم              

ال                

   كيف تقيم عالقتك مع الالعبني؟.9

  جيدة                                              ممتازة               

 سيئة                                            متوسطة          
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ال                                    نعم               



      ل تقومون بإعداد الالعبني نفسيا للمباراة  ؟ه.11

دائما              

أحيانا             

نادرا              

ماذا ينصب تركيزكم أثناء التدريبات؟ على  .12

اجلانب النظري         

اجلانب النفسي                         

اجلانب التطبيقي                        

العناصر الثالثة معا                    

يف حتسني مردود الالعبني؟ لكفاءة ومستوى املدرب دور فعال يف رأيكم هل .13

نعم                     

ال                       

  هل فرض االنضباط داخل الفريق من طرف  املدرب له أثر يف  حتسني النتائج  .14

نعم          

ال            

   ما هو حسب رأيكم أسلوب التسيري األمثل الذي ينتهجه املدرب؟.15

الصرامة       

 ااملرونة                   

 التساهل                  

  يف حالة غياب الالعب عن احلصص التدريبية كيف يتم التعامل معه؟ .16

           عدم االهتمام               

    فرض عقوبات تأديبية             

  هل ترجعون أداء العبيكم اجليد فوق امليدان إىل ؟.17

     ثقة املدرب بالالعبني                  

للصرامة املفروضة                           

   طريقة املدرب يف املعاملة                 

             التحفيز املادي                  

؟ ى التكويين للمدرب على استقراره يف الفريقمعرفة تأثري املستو  .18

نعم                    

ال                      



  :ملخص الدراسة

  .- صنف أكابر -العيب كرة القدمالدور النفسي للمدرب وتأثريه على أداء  :عنوان الدراسة

:هدف الدراسة

.توضيح الدور النفسي الذي يلعبه املدرب يف حتسني ورفع مستوى األداء وحتقيق النتائج االجيابية -       

.الناحية النفسية نني مب والالعبحماولة دراسة وحتليل نوعية العالقة بني املدر  -       

.إبراز دور شخصية املدرب يف جناح عملية التدريب -       

.يف حتسني مردود الرياضي حماولة معرفة تأثري العالقات النفسية -     

  هل الدور النفسي للمدرب له تأثري على  أداء العيب كرة القدم ؟ :مشكلة الدراسة

  .لمدرب له أثر على مستوى األداء لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة الدور النفسي ل :الفرضية العامة

   :الفرضيات الجزئية

.اإلعداد النفسي له أمهية كبرية بالنسبة لالعيب كرة القدم  -1  

.مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة تدينؤدي إىل يإمهال املدرب للتحضري النفسي خالل التدريبات  -2  

    .      كفاءة املدرب تساعد يف رفع احلالة النفسية لالعبني -3

  :االجراءات الميدانية للدراسة

   - بسكرة -لكرة القدم الوالئي بالقسمالعبا ينشطون 30الدراسة على عينة عشوائية تكونت من  أجريت:العينة 

  .مدربني  هلذه الفرق  8قسم الشريف،الالعبا من نوادي  30

  .بع يف الدراسة هو املنهج الوصفي املنهج املت: المنهج

  .اجريت الدراسة على العيب بعض اندية كرة القدم التابعة لرابطة والية بسكرة :المجال المكاني

.2016يف الفرتة املمتدة مابني شهر فيفري اىل غاية شهر ماي الدراسة  أجريت: المجال الزماني

اإلستبيان ، اليت تعترب من أجنح الطرق للحصول على الدراسة باستعمال  قمت يف هذه:االدوات المستعملة

  .املعلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف

ستبيانات اخلاصة بالالعبني أثبتت هذه الدراسة من خالل النتائج املتوصل إليها يف اال:النتائج المتوصل اليها

مردود الفريق أثناء املنافسات يف كرة القدم ، وأن للتحضري  ىبأن الدور النفسي للمدرب الرياضي يؤثر عل واملدربني 

الفريق ، وأن املدربني ال يعتمدون فقط على اجلانب البدين والتقين فقط ، بل  النفسي دور كبري يف حتسني نتائج

 .ضرورة اإلهتمام باجلانب النفسي 

  :اقتراحات

  .تدريبية اجلانب النفسي يف براجمهم ال إدراجينبغي على املدربني -

.للتحضري النفسي دور كبري يف حتسني نتائج الفريق خالل املنافسات -

.إن تنمية قدرات الالعبني تتأثر مبدى قيام املدرب بالتحضري النفسي هلم-

  .احلالة النفسية اجليدة للمدرب تلعب دورا كبريا يف حتقيق النتائج االجيابية-


