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ىدإء  إؤ

ىل من كال فهيٌل هللا غّز وجّي : }وإخفض هلٌل جناح إذلل من  إؤ

( سورة  42إًرمحة، وكي رب إرمحيٌل نٌل ربياين صغريإ{إلآية ) 

 إلؤرسإء 

ىل إًيت كامت إٌليايل وسيرت يف غفليت ، وساًت دموغيا ػىل  إؤ

ىل إًشمؼة إًيت حترتق ًتبدد ظالم  ىل إًؼيون إحلارسة ، إؤ حزين ، إؤ

إًىثري  تناأأغط  لوإيتنري فضاءإت إلأمي يف إًللب ، ٌإًفشي ، وث 

ىل أأغز ما يف ىذإ إًوجود ، أأهم  اثنا، مث أأهم اثنا، مث أأهم اثناإؤ

 .ٌل هللا ورػاىٌلحفظي اتإًغاًي

ىل  تؼب إً إدلىر و  اصاغبانيف أأوكات إمللؤسؼاد يناسؼ إًالوإيت  أأ إؤ

 ىادإ ، واكن نا، وبناء مس تلبل  ناسير من أأجي ثنوير طريلي إً و 

رشاد ىل طريق إًنجاح ، أأاب انكدوة يف إؤ أأطال هللا يف  إءغز إلأ  نئناإؤ

 .مهرغٌلأأ 

ىل   ، حفظيا هللا م ًنا يب إدلػاءمعيإدانهدغو هللا أأن حيفظيم دلجدأأ إؤ

 .و هدغوابًرمحة وإملغفرة ػىل من ثوفيامهنم



ىل أأخوإ ىل غٌلناإًوخالث  ناً إؤ ىل روح  ناث لك ابمسو ، إؤ لك إذلين ، إؤ

خو  فلدانمه ىل مشوع إًبيت إ ناخوإث إو  إهنارمحيٌل هللا  إىل إؤ ًيت ، إؤ

ىل صناع إبتسام ةهدغو هلم من كلوبناالاس مترإر و ل ثنطفئ ، إؤ

 إًنجاح يف حياةإدلهياو إلأخرة.

ىل أأصدكانئ  ىل لك من غرف  ، ناإؤ ىل أأصدكاء إحلياة الاجامتغية ، إؤ مه ناإؤ

ىل لك من مجؼتن نايف حياث   حلظة حب و وفاء وػمل  مهب ا، إؤ

ىل لك من كاسٌل صديلّي :  وإحرتإممؼنا و أأشىر زميليو  ىذإ إًؼمي إؤ

 .رفيق 

ىل أأس تاذي إًىرمي إذلي اكن هؼم إملرشف : محزإوي  و إذلنتور  إؤ

 حىمي.

ىل لك من س يغضب ًغيا ب إمسو أأو يتاصفح ىذه إملذهرة يف يوم إؤ

 ما.

 

 

 

 



 

 و ثلديرشىر 

 

إٌليم صّي ػىل س يدان محمد صىل هللا ػليو و سمل ، إًنور إذلإيت وإًرس 

 إًساري يف سائر إلأسٌلء و إًاصفات  وػىل أآهل و حصبو وسمل .

نئ شىرمت لأزيدنمك   (   إلآية كال ثؼاىل برإىمي  ؛ كل  70:) ًو سورة إؤ

ذإ رضيت ، كل إمحلد محدإ نثريإ  إمحلد ريب حىت ترىض وكل إمحلد إؤ

طيبا مباراك فيو ػىل مجيع  هؼمم نٌل ينبغي جلالل وهجم وغظمي 

ًيو .  سلطاهم  ملا وفلتنا إؤ

ىل أأس تاذان  نتورإذليرسان أأن هتلدم ابًشىر إجلزيي وأأجّي غرفان إؤ

، إذلي دمعنا بناصاحئو وإؤرشادإثو وثوجهياثو  محزإوي حىميإملرشف 

نا من غبودية  مية؛ فشىرإ ملا بذًت و ثبذل؛ يف سبيي حترير غلًو ل ًإ

ىل هور إًيلني، فاكن هتاهجا إًنجاح إملغمور ابًثناء و إًؼرفان.  إجليي إؤ



مهنم نٌل هتلدم ابًشىر إجلزيي ًلك أأساثذة كسم إًتدريب إًراييض ،

إذلين كدموإ ًنا يد إًؼون و إملساػدة  إذلنتور وحًل وإدلنتور بومسجد

ىل لك  ، جفزإمه هللا غنا خري إجلزإء، نٌل ل يفوثنا؛ ثلدمي جزيي إًشىر إؤ

 من إًزميي

إحلبيب ًاصربىٌل إمجليي مؼنا ؛ و غوهنم  مسؼدي هوإر  ؛ وإًس يد دركام 

ًنا. ويف إلأخري هضع مثرة هجدان وغاصارة فىران بني أأيديمك غسا أأن يؼني 

 طاًب ػمل فيجد فيو مبتغاه .
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 : ممخص الدراسة

 –دور التدريب النفسي في تحقيق سمة الدافعية لدى العبي كرة القدم  :عنوان الدراسة
 -فئة األشبال 

 :الى  الدراسة تهدف

 التعرف عمى دور التدريب النفسي في تحقيق سمة الدافعية لدى العبي كرة القدم.-

 رياضة كرة القدم. التعرف عمى الدوافع الحقيقية التي تدفع بالمراىق لممارسة-

مدى مساىمة الدوافع الداخمية النفسية والخارجية االجتماعية في تحفيز المراىق -
 لممارسة كرة القدم.

 اإللمام بخصائص سّن مرحمة المراىقة بمختمف جوانبيا.-

 مشكمة الدراسة :

فئة  –في تحقيق سمة الدافعية لدى العبي كرة القدم لو دور التدريب النفسي  ىل
 ؟ -األشبال 

 يمكن تحديد مشكل البحث في التساؤالت التالية:

في تحقيق سمة الحاجة لإلنجاز لدى العبي كرة القدم  لو دور التدريب النفسيىل  -
 ؟ -األشبال  فئة–

 –في تحقيق سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدم لو دور التدريب النفسي  ىل -
 ؟  -فئة األشبال 

فئة  –في تحقيق سمة التدربية لدى العبي كرة القدم لو دور  التدريب النفسي ىل -
 ؟ -األشبال 



 ب
 

 فرضيات الدراسة :

 الفرضية العامة : 

  في تحقيق سمة الدافعية لدى العبي كرة القدمدور متدريب النفسي ل لى

 الفرضيات الجزئية :

القدم التدريب النفسي لو دور في تحقيق سمة الحاجة لإلنجاز لدى العبي كرة ىل  -
 –ألشبال فئة ا –

 –لمتدريب النفسي دور في تحقيق سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدم  ىل  -
  – فئة األشبال

فئة  –لدى العبي كرة القدم  ةالتدريبيلمتدريب النفسي دور في تحقيق سمة  ىل  -
 –األشبال 

 إجراءات الدراسة الميدانية:

العبًا صنف أشبال من ثالثة  06تّم اختيار العينة بشكل عمدي وتتمثل في  :العينة
  ميزان .غ أندية عمى مستوى والية

 06تمت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة مابين يوم  :المجال الزماني والمكاني
وتّم توزيع االستبيان عمى بعض األندية   1806 نوفمبر 20إلى غاية يوم  سبتمبر

 .غميزان والية  في

 المنيج العممي المستخدم في إنجاز ىذه المذكرة ىو المنيج الوصفي . المنهج:

فقد تّم إتباع تقنية االستبيان، التي تعتبر من أنجح  األدوات المستعممة في الدراسة:
 الطرق لمحصول عمى المعمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف .



 ت
 

الدراسة أن التدريب النفسي لو دور في تحقيق سمة أثبتت ىذه  النتائج المتوصل إليها:
الدافعية لدى العبي كرة القدم، لما لو من أىمية كبيرة في زيادة دوافع الالعبين نحو 

 ممارسة كرة القدم، و أن ىذه األخيرة ال تعتمد فقط عمى الجانب البدني والتقني، 

ين نفسانيين يمكنيم التكامل بين ىذه الجوانب وكذلك التعامل مع مختص بل ضرورة
 تقديم الكثير لكرة القدم، وىذا ما يثبت صحة الفرضيات.

 : واالقتراحات اتاالستخالص

 ينبغي عمى المدربين إدراج الجانب النفسي في برامجيم التدريبية.    -  

 األخذ بعين االعتبار دوافع المراىقين نحو ممارسة الرياضة المفضمة لدييم.    -  

توفير مدربين مختصين في منيجية التدريب في رياضة كرة القدم ضرورة     -  
 لدى األندية.

ينبغي عمى مدربي رياضة كرة القدم االطالع عمى كل خصائص مرحمة     -  
 المراىقة.

 

 

 

 
 



Résumé de l'étude 

Titre de l’étude: Le rôle de la formation psychologique dans la motivation des joueurs de 
football – catégorie Cadets. 

L'importance de l'étude: 

Identifier le rôle de la formation psychologique dans la motivation des joueurs de football. 

Identifiez les véritables motivations qui poussent un adolescent à pratiquer le football. 

Dans quelle mesure les motivations psychologiques internes et les motivations sociales 
externes contribuent à motiver l'adolescent à pratiquer le football. 

Familiarité avec les caractéristiques de l’adolescence sous tous ses aspects. 

Problème d'étude: 

Quel est le rôle de la formation psychologique dans la réalisation du charisme des joueurs 
de football - la catégorie des Cadets -? 

Le problème de recherche peut être identifié dans les questions suivantes: 

- Quel est le rôle de l'entraînement psychologique dans la réalisation de l'attribut de besoin 
d'accomplissement chez les joueurs de football – catégorie Cadets ? 

- Quel est le rôle de l'entraînement psychologique dans la réalisation du trait de caractère 
des joueurs de football – catégorie des Cadets ? 

Hypothèses d'étude: 

Hypothèse Générale: 

La formation psychologique a t elle un rôle à jouer dans la motivation des joueurs de 
football ? 

Hypothèses partielles: 

- L’entraînement psychologique joue t il un rôle dans la réalisation du besoin de réussite 
des joueurs de football – catégorie Cadets - ? 



- La formation psychologique joue t elle un rôle dans la réalisation de la maîtrise de soi 
caractéristique des joueurs de football - la catégorie des Cadets ? 

- Quel est le rôle de la  formation psychologique dans la réalisation du trait du 
joueur de football – cadets ?  
 
Procédures d'étude sur le terrain: 
Échantillon: L'échantillon a été sélectionné au hasard représentant 60 joueurs dans 
la catégorie des jeunes (Cadets) de trois clubs de la Wilaya de Relizane. 
Champ temporel et spatial: L'étude sur le terrain s'est déroulée du 10 Septembre 
2018 au 20 Novembre 2018. Le questionnaire a été distribué aux clubs concernés. 
Approche: La méthode scientifique utilisée pour compléter cette note est l’approche 
descriptive. 
Outils utilisés dans l’étude: La technique du questionnaire a été utilisée, ce qui 
est l’un des moyens les plus efficaces d’obtenir des informations sur un sujet, un 
problème ou une situation. 
Résultats: Cette étude a montré que l’entraînement psychologique joue un rôle 
dans la motivation des joueurs de football, car il est très important et augmente la 
motivation des joueurs à la pratique du football et que celle-ci ne dépend pas 
uniquement de la qualité physique et technique. 
Mais la nécessité d’intégrer ces aspects et de les traiter avec des psychologues 
peut fournir 
 beaucoup pour le football, ceci prouve la validité de ces hypothèses. 
Extractions et suggestions: 
  - Les formateurs devraient inclure des aspects psychologiques dans leurs 
programmes de formation. 
  - Prendre en compte les motivations des adolescents pour l'exercice de leur sport 
favori. 
  - La nécessité de fournir des entraîneurs spécialisés dans la méthodologie de 
formation dans le sport des clubs de football. 
  - Les entraîneurs de football doivent connaître toutes les caractéristiques de 
l'adolescence. 
Study Summary 
Title of the study: The role of psychological training in achieving the motivation of 
football players - Cubs category - 



the importance of studying: 
Identify the role of psychological training in achieving the motivation of football 
players. 
Identify the real motivations that motivate a teenager to practice football. 
The extent to which internal psychological and external social drives contribute to 
stimulating the adolescent to practice 
 football. 
Familiarity with the characteristics of teenage age in all its aspects. 
the study Problem : 
What is the role of psychological training in achieving the motivation of football 
players - the category of cubs 
 -? 
The search problem can be identified in the following questions: 
- What is the role of psychological training in achieving the feature of the need for 
achievement in football players - 
 category 
 The Cubs. 
- What is the role of psychological training in achieving the discipline of football 
players - class 
 The Cubs. 
- What is the role of psychological training in achieving the trait of football players - 
class 
The Cubs. 
Study Hypotheses: 
General Hypothesis: 
There is a role for psychological training in achieving the motivation of football 
players. 
Partial Hypotheses:   - Psychological training has a role in achieving the attribute of 
the need for achievement in football players - Cubs - 
- Psychological training role in achieving the trait of restraint in football players - the 
category of Cubs - 
- Psychological training role in achieving the trait of football players - Cubs - 
 
Field study procedures: 



Sample: The sample was randomly selected and represented 60 players who rated 
cubes from three clubs in the state of Gleizane. 
Time and spatial field: The field study was conducted from 10 April 1720 until 
Saturday 10 May 1720. The questionnaire was distributed to some clubs from the 
province of Glizan. 
Approach: The scientific method used in the completion of this note is the 
descriptive approach. 
Tools used in the study: The questionnaire technique was used, which is one of 
the most successful ways to obtain information about a topic, problem or situation. 
Results: This study proved that psychological training has a role in achieving the 
attribute of motivation in football players, because it is of great importance in 
increasing the motivation of players towards the practice of football, and that the 
latter does not depend only on the physical and technical, 
But the need to integrate these aspects as well as dealing with psychologists can 
provide 
 Lots of football, this proves the validity of the assumptions. 
Extractions and suggestions: 
  - Trainers should include psychological aspects in their training programs. 
  - Taking into consideration adolescents' motivations towards exercising their 
favorite sport. 
  - Football coaches should be familiar with all the characteristics of adolescence. 
 

  - The need to provide trainers specialized in the methodology of training in the 
sport of football clubs. 
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 :البحث مقدمــة 1-

مف خالؿ التطورات الحاصمة في الرياضة و التربية البدنية و الرياضية لجأ     
المختصيف و المدربيف إلى دراسة عوامؿ تزيد و تطور األداء الرياضي الفردي او 

الدافعية سمة مف السمات  في تحقيؽ الجماعي و مف بيف ىذه العوامؿ الجانب النفسي 
سمة الدافعية و نخصص دراستنا عمى عينة و نخص بالذكر في دراستنا لدى الرياضييف 

 مف فرؽ كرة القدـ .

وتعتبر كرة القدـ الرياضة األكثر شعبية ، ويعود أوؿ تاريخ ظيورىا إلى أواخر القرف     
عاـ تقريبا ، وكاف  100، بحيث أوؿ مف مارسيا ىـ االنجميز ، حيث كاف ذلؾ قبؿ  19

ليا نصيب كبير مف التطور والتقدـ بحيث عرفت تغيير شبو جذري في طرؽ ومنيجية 
ذي طرأ عمى نظاـ وقواعد المعبة ، والذي نتج عنيا أيضا ظيور التدريب ، نظرا لمتغيير ال

خطط تكتيكية أكثر تعقيدا وتركيبا ، يستحيؿ عمى الالعب التحكـ فييا ويبذؿ مجيود أكثر 
 ، ودوف تنمية جميع إمكانياتو  البدنية ، التقنية والنفسية .

 رؽ الرياضية و السبب ىولـ يعد ييتـ بمتابعة الفالمتتبع لواقع الرياضة في الجزائر     
لنتائج المتذبذبة وانحطاط المستوى ، رغـ توفر طاقة شبانية ىائمة قادرة عمى رفع التحدي ا

والمدربيف الذيف بإمكانيـ مساعدة  المسئوليف، إذا ما وجدت السند والمساعدة و خاصة 
ة مف الرياضييف في رفع المستوى ، عمى أف ال تقتصر ىذه المساعدة في إعطاء مجموع
الميارات الحركية أو برامج تدريبية خالية مف كؿ روح التفاعؿ التي يجب أف يرعاىا 
المربي وذلؾ باىتمامو بالرياضي وتفيـ جميع مشاكمو العائمية ، االجتماعية وخاصة 

 النفسية .

النفسي لو أثر كبير في تنمية الكفاءات وتحسيف  التدريبالشيء الجدير باالىتماـ أف     
كرة القدـ ، وىذا مف خالؿ الكشؼ عف العوامؿ النفسية و الشخصية في رياضي المردود 

نشاء برنامج بدني  جراء اختبارات نفسية وانفعالية والمالحظة اليومية وا  لكؿ رياضي وا 
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النفسي مف طرؼ المدرب عمى أساس المتطمبات النفسية بالرغـ  التدريبمرتبط بمخطط 
متغيراتو والتنسيؽ عمميا ، في ما يسمى بجانب  فيمف عدـ استطاعة المدربيف التحكـ 

 التحضير النفسي وذلؾ لتبايف الطرؽ والمنيجيات المتبعة .

ومف بيف أىـ الموضوعات التي تيـ المدرب الرياضي وأكثرىا إثارة واىتماما موضوع  
الدافعية إذ أف يعرؼ لماذا يقبؿ بعض الالعبيف عمى ممارسة النشاط الرياضي في حيف 

في البعض اآلخر بالمشاىدة ورؤية األنشطة الرياضية دوف ممارستيا ؟ أو لماذا يكت
يمارس بعض الالعبيف ألعاب أو أنشطة رياضية معينة دوف سواىا مف األنشطة الرياضية 

 األخرى ؟ 

ولعؿ أنو مف بيف أىـ مراحؿ النمو في حياة اإلنساف إف لـ تكف أىميا مرحمة المراىقة     
مماء النفس بأنيا المرحمة العبورية بيف الطفولة والمراحؿ األخرى التي تمييا التي يعتبرىا ع

. 

تغيرات  تصبحياوتختمؼ ىذه المرحمة عف سابقتيا وتتميز بالتغيرات الفيزيولوجية التي 
عديدة تمس جوانب الشخصية والتي ليا تأثيرات عمى النواحي االجتماعية واالنفعالية 

 النضج العاـ واالستقاللية وتأكيد الذات . لممراىؽ بداية بالبموغ إلى

، الفصؿ األوؿ  ثالت فصوؿوقد شممت دراستنا جانبيف الجانب النظري الذي يتكوف مف  
تطرقنا فيو إلى التحضير النفسي وتناولنا فيو دور عمـ النفس الرياضي وميامو ثـ 

المنافسة ، وأيضا النفسي ، مع ذكر الحاالت النفسية المضطربة قبؿ  بالتدريب التعريؼ 
الميارات النفسية، وواجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدـ وعالقتو بالنواحي التدريبية 

  . األخرى

الفصؿ الثاني تطرقنا فيو إلى الدافعية مفيوميا ووظائفيا ، وأيضا أقساميا باإلضافة أما 
إلى الدوافع والحاجات النفسية وخصائص الدوافع النفسية وذكر مصدر الدافعية في 
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الميداف الرياضي ومعناىا وأنواع تطور الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ، وذكر نماذج 
 الثالثالنشاط الرياضي وأىميتيا في المجاؿ الرياضي أما الفصؿ عف الدوافع المرتبطة ب

فتطرقنا فيو إلى التعريؼ بالمراىقة ومراحميا ، والتحديد الزمني ليا في الشريعة اإلسالمية 
ثـ حاجات المراىؽ باإلضافة إلى خصائص النمو في مرحمة المراىقة األولى وذكر أشكاؿ 

مراىقة في التطور الحركي لمرياضييف وأىمية النشاط مف المراىقة بعدىا تـ ذكر أىمية ال
 الرياضي بالنسبة لممراىؽ .

أما الجانب التطبيقي يتكوف مف فصميف ، الفصؿ األوؿ تـ فيو ذكر الطرؽ المنيجية  
 لمبحث ، أما الفصؿ الثاني فتناولنا فيو عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج الدراسة .  
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 : مشكمة البحث -2

أصبحت رياضة كرة القدـ إحدى الرياضات األكثر شعبية في العالـ ، بحيث تولييا     
ـ ومع بداية القرف 19الجماىير ووسائؿ اإلعالـ أىمية بالغة ، وظيرت رسميا في القرف 

ـ بدا االىتماـ بيذه الرياضة يتزايد في العالـ ، وقد شيدت ىذه الرياضة تطورا فيما 20
ؽ التدريب والتكويف ، سواء فيما يتعمؽ األمر بالفنييف و الالعبيف ، يخص القوانيف وطر 

وظيرت بحوث تيتـ بالالعبيف والعوامؿ المؤثرة عمى أدائيـ فنيا ، بدنيا ونفسيا والتي تنعكس 
 عمى مردودىـ في المنافسات .

يمعب وىذه الرياضة ال تتطمب التحضير والتدريبات البدنية والفنية فقط ، وغنما أيضا     
التدريب النفسي دورا ىاما في تطوير العمميات النفسية لالعبيف منو االنتباه ، التصور 

الحركي ، القدرة عمى االستجابة الحركية ، اإلدراؾ النفسي الحسي ، وتنمية ذكائيـ ومزاجيـ 
رادتيـ مع تحكـ في العوامؿ البيئة وأسموب حياة الرياضي ...الخ ، وذلؾ مف خالؿ المعرفة  وا 
المسبقة لمخصائص النفسية لمنشاط الرياضي باإلضافة إلى حسف قيادة الدافع والحوافز وىو 

 ما ينتج أكثر فرص النجاح في المنافسات الرياضية .

إذف فالتدريب النفسي دور كبير وىاـ كما أكد ذلؾ المختصيف في ىذا المجاؿ عمى        
ني والتحضير النفسي لموصوؿ إلى تحقيؽ ضرورة التنسيؽ والتكامؿ بيف التحضير البدني والف

 النتائج والوصوؿ إلى القمة .

 األسئمة التالية :  : التساؤالت الفرعية

 –سمة الحاجة لالنجاز لدى العبي كرة القدـ  لو دور في تحقيؽالتدريب النفسي  ىؿ (1
 ؟  -فئة األشباؿ 

 –سمة ضبط النفس لدى ال عبي كرة القدـ  تحقيؽ لو دور في  التدريب النفسي ىؿ (2
 ؟   -فئة األشباؿ 
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فئة  –في تحقيؽ سمة التدريبية لدى ال عبي كرة القدـ لو دور التدريب النفسي  ىؿ (3
 ؟  -األشباؿ 

فئة  –في تحقيؽ سمة الدافعية لدى العبي كرة القدـ لو دور التدريب النفسي  ىؿ  (4
 ؟ -األشباؿ 

 : البحث أىدا ف  -3

 لعؿ لكؿ بحث أىدافو الخاصة بو فبحثنا ىذا تتجمى أىدافو في ما يمي :     

 التعرؼ عمى دور التدريب النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية لدى ال عبي كرة القدـ .· 

 التعرؼ عمى الدوافع الحقيقية التي تدفع بالمراىؽ لممارسة رياضة كرة القدـ · 

النفسية والخارجية االجتماعية في تحفيز المراىؽ لممارسة مدى مساىمة الدوافع الداخمية · 
 كرة القدـ .

 اإللماـ بخصائص سف مرحمة المراىقة بمختمؼ جوانبيا .· 

 : البحث الفرضيات  -4

 الفرضية العامة :

 كحؿ مسبؽ لإلشكالية العامة يمكنا طرح الفرضية التالية : 

 ية لدى العبي كرة القدـ .ػ ىناؾ دور لمتدريب النفسي في تحقيؽ سمة الدافع

 مف ىذه الفرضية العامة تتفرغ فرضيات جزئية وىي  الفرضيات الجزئية :

 :  الفرضية الجزئية األولى

 التدريب النفسي لو دور في تحقيؽ سمة الحاجة النجاز لدى ال عبي كرة القدـ .

 :  الفرضية الجزئية الثانية
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 لدى ال عبي كرة القدـ . لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة ضبط النفس

 : الفرضية الجزئية الثالثة

 يمعب التدريب النفسي دورا في تحقيؽ سمة التدريبية لدى ال عبي كرة القدـ . 

 : البحث أىمية  -5

تكمف األىمية العممية لموضوع بحثنا في أف التدريب النفسي دور فعاؿ في إعداد     
الالعب لممنافسة ، وفي موضوعنا تطرقنا إلى فئة األشباؿ ىذه المرحمة أو الفئة تتوافؽ مع 
مرحمة حساسة مف العمر اإلنساني وىي مرحمة المراىقة التي تتميز بخصائص مختمفة عف 

حاولنا معرفة األىمية والدور الذي يمعبو التدريب النفسي في تييئة  باقي الفئات ، بحيث
 . الرياضيالالعب لممنافسة ، وتحقيؽ وتنمية دوافعو نحو ممارسة النشاط 

 : أسباب اختيار البحث-6

 : اختيار ىذا الموضوع فيما يمي تتمخص األسباب التي دفعتنا إلى

قمة الدراسات التي تناولت موضوع دور التدريب النفسي في تحقيؽ سمات الدافعية لدى 
و ذالؾ أف جؿ المذكرات التي تناولت موضوع التدريب  -فئة أشباؿ –العبي كرة القدـ 

 النفسي لـ تركز عمى فئة األشباؿ .

يجب السيطرة عمى سنة ف 16-12نظرا لفترة المراىقة المبكرة لممراىقيف التي تتراوح ما بيف -
المراىؽ و توجيو سموكياتو مف المرحمة األساسية التي ىي البوابة األساسية لمنجاح في 

 تحسيف سموكياتيـ و تصرفاتيـ مستقبال .  

 :  مصطمحات البحث -7 
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عمـ النفس ىو دراسة عممية لسموؾ الكائنات الحية و ب نعني : مفيوم عمم النفس-7-1
بيدؼ التوصؿ إلى فيـ ىذا السموؾ و تفسيره و التنبؤ بو و خصوصا اإلنساف، و ذالؾ 

 التحكـ فيو .

وىو العمـ الذي يدرس جوانب نشاط اإلنساف الذي يعيش في بيئة مف األفراد و األشياء و  -
يسعى إلشباع حاجاتو العضوية و النفسية و في خالؿ سعيو تعترضو العوائؽ المادية و 

 نفس تفسير ىذه النشاطات.االجتماعية،ومف تـ يحاوؿ عمـ ال

ىو عممية تربوية تحت نطاؽ الممارسة االيجابية لالعبيف بيدؼ  : التدريب النفسي -7-2 
خمؽ وتنمية الدوافع والثقة بالنفس واإلدراؾ المعرفي واالنفعالي والعمؿ عمى تشكيؿ وتطوير 

 (2001)عبده،   السمات اإلرادية باإلضافة إلى التوجيو واإلرشاد التربوي والنفسي لالعبيف

   : فسالمفيوم اإلجرائي لعمم الن-7-3

 : يمكف تناوؿ مفيـو التدريب النفسي مف متطور إجرائي عمى أساس انو

تستيدؼ اكتساب القدرات الفنية و النفسية ، الثقة بالنفس ،  : مجموعة أساليب و طرؽ فنية
 النفسية االسترخاء التركيز االنتباه و التصور العقمي. الميارات 

 تعمؿ عمى تحسيف القدرات النفسية . : مجموعة نظريات و مبادئ

تشكؿ األىداؼ و األغراض ، و كما يبدو فأف ىاده العمميات  مترابطة  : مجموعة قيـ و مثؿ
و متكاممة ،كما أنيا تقضي لبعضيا البعض و ذات طبيعة ىرمية متدرجة فعمى الرغـ مف 

بعد تشكيؿ األىداؼ و و الطرؽ الفنية أوال ، إال أنيا ىي الخطوات األخيرة  ذكر األساليب
 األغراض بعد االعتماد عمى النظريات و المبادئ. 

 :الدافعية -8



03 
 

الدافع ىو حالة توترية داخمية ناتجة عف حاجة نفسية أو فسيولوجيا تجعؿ الفرد في حالة عد 
اتزاف وىذه الحالة تثير السموؾ وتوجيو وتستمر بو إلى ىدؼ معيف حتى يزوؿ ىذا التوتر 

 (2003)فوزي،  توازنو النفسي أو الفسيولوجي ويستعيد الفرد
 
 
 
 :  كرة القدم -9 

" ىي كممة التينية وتعني ركؿ الكرة بالقدـ ، ومف الناحية Football"   : كرة القدـ    
االصطالحية ، كرة القدـ ىي رياضة جماعية تمارس مف طرؼ جميع الناس كما أشار إلييا 

شيء ىي رياضة جماعية يتكيؼ معيا كؿ أصناؼ ، رومي جميؿ )) كرة القدـ قبؿ كؿ 
 ( 1986)جميؿ،  المجتمع

 :  المراىقة -11

" بأنيا المرحمة التي تسبؽ البموغ وتصؿ  1882عرؼ " شنالي ىوؿ " المراىقة سنة     
   ـ (2002)سميـ، (بالفرد إلى اكتماؿ النضج ، أي االقتراب مف الحمـ والنضج 

 : مشابيةالدراسات ال – 11

مف بيف ما كاف منطمؽ لبحثنا ىذا ىو التطرؽ لبعض المواضيع التي قاربت مضمونيا     
 موضوع بحثنا :

ػ مذكرة تحت عنواف )) دوافع ممارسة الرياضات الجماعية لدى المراىقيف (( مف إعداد 1
 الطمبة :
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 تياليتي يوسؼ ، مسعودي اسماعيؿ ، كانوني نذير ، وتحت إشراؼ األستاذ : حساف شريط
، معيد التربية البدنية والرياضية ، دالي إبراىيـ ، جامعة الجزائر ، الموسـ الجامعي 

2000/2001 . 

وكاف ىدفيـ إبراز دور الرياضات الجماعية في التقميؿ مف المشاكؿ النفسية لدى المراىؽ 
براز دور الجماعة واالندماج االجتماعي في ىذه المرحمة .  وا 

بحثيـ ىي : استمارة استبياف موجية لالعبيف ، أما عينة البحث  وكانت األداة المستعممة في
 فكانت عشوائية .

 وكانت النتائج كاآلتي :

ػ الدور الكبير الذي تمعبو الصحافة في نقؿ األحداث الرياضية التي تؤثر في المراىؽ مما 
 يجعمو يميؿ إلى ىذه الرياضة بصفة كبيرة .

التقميؿ مف حدة المشاكؿ التقنية وتحقيؽ االندماج الجيد ػ الدور الذي تمعبو جماعة الوفاؽ في 
 في الجماعة .

ػ دور البيئة في إقباؿ المراىقيف عمى الرياضات الجماعية مف خالؿ المنشآت الرياضية 
 وتوفير النوادي الرياضية .

ػ مذكرة تحت عنواف )) دوافع ممارسة النشاط الرياضي الفردي والجماعي خالؿ حصة 2
بدنية والرياضية في المرحمة الثانوية (( مف إعداد الطالباف : سامي خالد ، باي عمي التربية ال

 ، وتحت إشراؼ األستاذ :

عبدلي فاتح مف معيد التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ ، جامعة الجزائر ، الموسـ 
 . 2003/2004الجامعي : 
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طة الرياضية الممارسة والتعرؼ كاف ىدفيـ التعرؼ عمى أصناؼ الدوافع باختالؼ األنش
عمى أسباب التوجو إلى الرياضات الجماعية والفردية خالؿ حصة التربية البدنية والرياضية 

 خالؿ مرحمة الثانوية . 

أما  لألساتذة،وكانت األداة المستعممة في البحث ىي استمارة استبياف موجية لمتالميذ وأخرى 
   عشوائية.عينة البحث فكانت 

 لنتائج كاآلتي : وكانت ا

ػ إف دوافع التالميذ نحو النشاط الرياضي تختمؼ باختالؼ ىذه األخيرة ، فدوافع ممارسة 
 األنشطة الجماعية تختمؼ عف دوافع ممارسة األنشطة الفردية .

ػ الدافع الذي يدفع التمميذ نحو النشاط الرياضي الجماعي ىو دافع الترفيو والمعب حب 
القمؽ والممؿ والدافع األكبر الذي يدفع التمميذ نحو النشاط الرياضي المنافسة االبتعاد عف 

ظيار التفوؽ واثبات الذات في النشاط  الفردي ىو بالدرجة األولى دافع إبراز القدرات وا 
 الرياضي الفردي الممارس ؟
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 الفصل األول

العبي كرة القدم لالتدريب النفسي 
 صنف األشبال

 

 التدريب النفسي لمرياضي-1-1

  الميارات النفسية-1-2

دراسة أىمية و واجبات و متطمبات التدريب النفسي لالعبي كرة القدم  -1-3
 صنف األشبال
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 : لمرياضي  النفسي  التدريب1-1-

 :لمرياضي  النفسي التدريبتعريف 1-1-1-

ىو عممية تربوية تحت نطاؽ الممارسة اإليجابية لالعبيف بيدؼ خمؽ وتنمية الدوافع     
واإلتجاىات والثقة بالنفس واإلدراؾ المعرفي واإلنفعالي والعمؿ عمى تشكيؿ وتطوير السمات 

 ( 2001)أبوعيده،   اإلدارية باإلضافة إلى التوجيو واإلرشاد التربوي والنفسي لالعبيف
النفسي أيضا عمى أنو سيرورة التطبيؽ العممي لوسائؿ ومناىج معينة  تدريبالويعرؼ     

 (More, 1992) ومحدودة موجية نحو التكويف النفسي لمرياضي

النفسي ىو عبارة عف مجموعة مراحؿ ، وسائؿ ومناىج  تدريبالوعرؼ "فورينوؼ" :>>     
ب فورينوؼ ، نجد أف التي مف خالليا يصبح الرياضي مستعدا نفسيا <<. ودائما حس

النفسي، وىذا األمر في  دريبا ينظر إليو وكأنو جزء مف التالتشخيص السيكولوجي كاف دائم
الحقيقة غير صحيح، ذلؾ أف التحضير بيذه الصفة يمثؿ جممة مف التأثيرات التي تؤثر عمى 

 الرياضي الذي تؤخذ منو المعمومات التي تأتي مف المحيط الرياضي.

النفسي يمثؿ التقدـ في التكويف والتحسيف في  لتدريب"ا: 1982عاـ  حسب فميب موست
 الصفات النفسية لمرياضي".

النفسي إذ ىو عبارة عف وحدة موحدة  دريبفاؾ : أنو يجب اإلىتماـ بالتويرى ماراؾ ال    
 مف الطرؽ المباشرة أو الغير باشرة متمكنة مف تحسيف القدرات النفسية لمرياضي.

 : لمرياضي  النفسيالتدريب ف أىدا2-1-1-

  النفسي لمرياضي فيما يمي : تدريباألساسية لمتتحدد األىداؼ 
  بناء وتشكيؿ الميوؿ واإلتجاىات اإليجابية لمرياضي نحو الممارسة الرياضية عامة والنشاط

 النوعي خاصة تطوير دوافع الرياضي نحو التدريب المنتج والتنافس الفعاؿ .
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  العقمية األساسية لمممارسة الرياضية والتخصصية لنوع النشاط.تنمية ميارات الرياضي 
  تطوير وتوظيؼ سمات الرياضي اإلنفعالية تبعا لمتطمبات التدريب والمنافسات في النشاط

 الرياضي الممارس.
  .تنمية قدرة الرياضي عمى تعبئة وتنظيـ طاقاتو البدنية والنفسية خالؿ التدريب والمنافسات) 

إعداد الرياضي المؤىؿ نفسيا لخوض غمار المنافسات في تخصصو 2003) ,فوزي
الرياضي القادر عمى التكيؼ مع المواقؼ الطارئة التي تظير مف خالليا والنتائج المتباينة 

 التي يتـ تحقيقيا .
  تنمية انتماء الرياضي لمؤسستو الرياضية وزمالئو في المعبة أو الفريؽ بيدؼ التماسؾ

 وح المعنوية خالؿ التدريب والمنافسات.اإلجتماعي ورفع الر 
  توجيو الرياضي وتوجييو نفسيا لمساعدتو عمى الموائمة النفسية بيف األحماؿ البدنية والنفسية

في التدريب والمنافسات مع حياتو العممية واالجتماعية لتجنب الضغوط النفسية المرتبطة 
 بالممارسة الرياضية التنافسية. 

 قبل المنافاسات :التدريب النفسي  المؤثرة فيالعوامل 3-1-1-

ومف بيف العوامؿ التي تساىـ بدرجة كبيرة في التأثير عمى حالة الفرد قبؿ إشتراكو الفعمي    
 في المباراة ىي:

يختمؼ نوع النمط العصبي مف فرد ألخر قبؿ بداية  النمط العصبي لمفرد : -1-1-3-1
لقدرة عمى ضبط عواطفيـ وانفعاالتيـ، والبعض األخر المقابمة، فيناؾ مف يتميز باليدوء وا

 نجدىـ يتميزوف باالستثارة السريعة وىؤالء غالبا ما تنتابيـ حالة حمى البداية.

تختمؼ مف العب ناشئ إلى العب دولي ، فالالعب الناشئ  الخبرة السابقة: -1-1-3-2
دولي، الذي يتمتع بخبرات تنقصو العديد مف التجارب والخبرات ، والعكس بالنسبة لالعب ال

ومَر بعدة تجارب تكسبو القدرة عمى التكيؼ والمالئمة لمختمؼ المواقؼ ، ويرى البعض أف 
 الناشئ يمر غالبا بحالة حمى البداية .
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لمتحضير البدني لالعب تأثير كبير عمى الحالة التي يكوف الحالة التدريبية لمفرد: -1-1-3-3
نتوقع أف يمر بحالة مغايرة عف الالعب الذي يكوف في حالة فييا،  فالالعب المحضر جيدا 

 تدريبية منخفضة .

تختمؼ حالة الالعب طبقا لمستوى المنافسة ، إذ  مستوى المنافسة وأىميتيا: -1-1-3-4
تختمؼ حالة الالعب عندما يكوف منافسو قوي أو ضعيؼ ، كما تختمؼ حالة الالعب في 

 مباريات التحضيرية .المباريات الرسمية عف حالتو في ال

تختمؼ حالة الالعب في المردود لمحاالت المناخية ، فالالعب  الحالة المناخية: -1-1-3-5
 .)عالوي( يتميز بمردود معيف في الجو الذي يتميز في البرودة والجو الذي يتميز بالحرارة

 الميارات النفسية : -2-1

تقانيا عف طريؽ التعمـعبارة عف قدرة تعريف الميارة النفسية : 1--1-2  يمكف تعمميا وا 
 )عالوي(  والتدريب

أشار العديد مف الباحثيف في عمـ النفس : تحديد الميارات النفسية المرتبطة بالرياضة  2--1-2
الرياضي إلى أف ىناؾ عددا كبيرا مف الميارات النفسية المرتبطة  بالرياضة، ومف بينيا 

 نذكر ما يمي :

يعرفو البعض أنو "تضييؽ االنتباه ، وتثبيتو عمى مثير معيف أو  التركيز:1-2-—1-2
االحتفاظ باالنتباه عمى مثير محدد" .ويرى البعض اآلخر أف مصطمح التركيز يجب أف 

يقتصر عمى المعنى التالي:"المقدرة عمى االحتفاظ باالنتباه عمى مثير محدد لفترة مف الزمف 
 باه " . وغالبا ما تسمى ىذه الفترة بمدى االنت

يعني تركيز العقؿ عمى واحد مف بيف  العديد مف الموضوعات  الممكنة  االنتباه:2--1-2-2
، أو تركيز العقؿ  عمى فكرة معينة مف بيف العديد مف األفكار ، ويتضمف االنتباه ،االنسجاـ 

أو االبتعاد عف بعض األشياء  حتى يتمكف مف التعامؿ بكفاءة مع بعض الموضوعات 
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التي يركز عميو الفرد انتباىو ، وعكس االنتباه ىو حالة االضطراب ، والتشويش األخرى 
 (1990 ,النقيب)  .والتشتت الذىني

ىذا وقد يستخدـ مصطمح التركيز واالنتباه  في المجاؿ الرياضي عمى نحو  مترادؼ ،      
التركيز  والتركيز بينيما مف حيث الدرجة وليس النوع:فاالنتباه أىـ مف  والواقع أف ىناؾ فرقا

مثير معيف ، فالتركيز عمى ىذا النحو بمثابة  انتباه  وتثبيتو عمى  نوع مف تضييؽ االنتباه
انتقائي يعكس مقدرة الفرد عمى توجييو االنتباه ودرجة شدتو وكمما زادت مقدرة الرياضي عمى 

 التركيز في الشيء الذي يقـو بأدائو كامال و استجابة  أفضؿ . 

وسيمة عقمية يمكف مف خالليا تكويف تصورات الخبرات  التصور العقمي:3- -1-2-2
السابقة،أو تصورات جديدة لـ تحدث مف قبؿ بغرض اإلعداد العقمي لألداء ويطمؽ عمى ىذا 
النوع مف التصورات العقمية الخريطة العقمية ، بحيث كمما كانت ىذه الخريطة واضحة في 

 واضحة ألجزاء الجسـ لتحديد ما ىو مطموب . عقؿ الالعب أمكف لممخ إرساؿ إشارات

والتصور العقمي عمى النحو السابؽ ليس مجرد رؤية بصرية ، بالرغـ مف أف حاسة     
البصر  تمثؿ عنصرا ىاما ، ولكف يعتمد عمى استخداـ الحواس  األخرى مثؿ الممس ، 

 السمع ، الشـ ،وتركيبات مف ىذه الحواس .

لثقة بالنفس ىي توقع النجاح ، واألكثر أىمية االعتقاد في ا الثقة بالنفس :4- -1-2-2
إمكانية التحسف ، وال تتطمب بالضرورة تحقيؽ المكسب ، فبالرغـ مف عدـ تحقيؽ المكسب 

 (راتب)  .أو الفوز يمكف االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسف األداء 

طاقتو البدنية والعقمية ىي الفرصة المتاحة لالعب إلعادة تعبئة االسترخاء: 5--1-2-2
واالنفعالية بعدـ القياـ بنشاط ، وتظير ميارة الالعب في االسترخاء بقدرتو عمى التحكـ 

                  وسيطرتو عمى أعضاء الجسـ المختمفة لمنع أو لتحقيؽ مف حدوث التوتر
(-R-thamss ،1991)                   
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برنامج تدريب الميارات النفسية ينبغي أف النفسية:المسؤول عن تدريب الميارات  3--1-2  
يخطط لو، ويشرؼ عميو ويقوـ بتقييمو أخصائي نفسي رياضي ، وذلؾ في حالة عممو طواؿ 

 الوقت مع الالعبيف  أو مع الفريؽ الرياضي وىـ:

تتضمف ىذه الفئة األشخاص الذيف لدييـ  األخصائي النفسي الرياضي التربوي: 1--23--1
خمفية عممية متسعة في مجاؿ العمـو الرياضية والنشاط البدني ، إضافة إلى دراسات مكثفة 

 في بعض فروع عمـ النفس  مثؿ عمـ النفس الرياضي وعمـ النفس اإلرشادي...الخ.

 ويتركز دوره في جانبيف أساسييف ىما:

  المفاىيـ التربوية والنفسية الصحيحةتعميـ واكتساب الالعبيف 
 االنتباه  -التركيز-تعميـ واكتساب الالعبيف الميارات النفسية المتعددة مثؿ )االسترخاء– 

 )عالوي( التصور العقمي( . 
تتضمف ىذه الفئة األشخاص المختصيف في األخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي:2-3-2--1

النفسي ولدييـ إجازة معتمدة ليذا النوع مف العمؿ كما يجب عمـ النفس اإللكنيكي أو الطب 
أف يكوف لدييـ الخبرة وفيـ عميؽ بالخصائص النفسية المرتبطة بالرياضة مف خالؿ دراسات 

 عممية مكثفة لعمـو الرياضة .

ويتعامؿ األخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي عادة مع نسبة ضئيمة مف الرياضييف الذيف 
 مشكالت واضطرابات نفسية مثؿ) االكتئاب والخوؼ...الخ( قد يعانوف مف

ويعتمد تطور عمـ النفس الرياضي باعتباره األخصائي النفسي لمبحث في الرياضة:3-3-2--1
أحد فروع العمـو اإلنسانية عمى استمرار النمو المعرفي مف خالؿ إجراء الدراسات والبحوث 

يجاد الحموؿ ليا، وذلؾ حتى لتدعيـ البنية المعرفية )النظرية( مواجية ا لمشاكؿ التطبيقية وا 
 يحظي بالمزيد مف االعتراؼ والتقدير لو .
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 : النفسي لالعبي كرة القدم صنف األشبال تدريبىمية و واجبات و  متطمبات الدراسة ا -3-1

 دراسة الخصائص العامة لممرحمة العمرية الموافقة لصنف األشبال )المراىقة( -1-3-1

  النمو العقمي واالبتكار :1-1-3-1-

وتتضمف الحاجة إلى االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر السموؾ ، وكذا تحصيؿ الحقائؽ 
 وتحميميا وتفسيرىا .

وبيذا يصبح المراىؽ بحاجة كبيرة إلى الخبرات الجديدة والمتنوعة ، فيصبح بحاجة إلى 
ـ ىذا عف طريؽ إشباع حاجاتو إشباع الذات عف طريؽ العمؿ والنجاح والتقدـ الدراسي ، ويت

 إلى التعبير عف النفس والحاجة إلى المعمومات والتركيز ونمو القدرات .

 تحقيق الذات وتأكيدىا :  2- -1-3-1

إف المراىؽ كائف حي اجتماعي وثقافي ، وىو بذلؾ ذات تفرض  وجودىا في الحياة     
ذاتو فيو بحاجة إلى النمو  حيثما وجدت خاصة في حياة الراشديف ، فمكي يحقؽ المراىؽ

السميـ ، يساعد في تحقيؽ ذاتو وتوجيييا توجييا صحيحا ، ومف اجؿ بناء شخصية متكاممة 
وسميمة لممراىقيف يجب عمينا إشباع حاجياتيـ المختمفة ، والمتنوعة فقداف ىذا اإلشباع معناه 

 الذي يعيش فيو .اكتساب المراىقيف لشخصية ضعيفة عاجزة عف تحقيؽ التوافؽ مع المحيط 

 : التفكير واالستفسار عن الحقائق  3- -1-3-1

مف مميزات مرحمة المراىقة النمو العقمي كما ذكرنا ، حيث تنفتح القدرات العقمية مف     
ذكاء واالنتباه والتخيؿ وتفكير وغيرىا ، وبيذا تزداد حاجة المراىؽ إلى التفكير واالستفسار 

إلى التأمؿ والنظر في الكائنات مف حولو وجميع الظواىر فيميؿ المراىؽ  عف الحقائؽ .
االجتماعية المحيطة بو ، التي تستدعي اىتمامو فتكثر تساؤالتو واستفساراتو عف بعض 

وفي نفس الوقت يريد  القضايا التي يستعصى عميو فيميا ، حينما يطيؿ التفكير فييا ،
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ه الحاجة ، وذلؾ مف اجؿ أف تنمي إجابات عف أسئمتو ، لذا مف واجب األسرة أف تمبي ىذ
 ( 2001)زىراف،  تفكيره بطريقة سميمة ، وتجيب عف أسئمتو دونما تردد . 

 النمو في مرحمة المراىقة األولى :     4--1-3-1

إف اكتساب المعرفة يمر حتما بالرغبة فييا ، ومدى التييؤ الستيعابيا لذا تـ وضع     
مراحؿ عمرية تتوافؽ مع المتطمبات المعرفية التي يتمقاىا الفرد .وبعد نياية المرحمة االبتدائية 
التي تمتد مف السادسة إلى غاية الحادي عشر تمييا المرحمة المتوسطة التي تمتد عموما مف 

سنة ، وتتميز ىذه المرحمة بظيور البموغ لدى الجنسيف وازدياد قدرة  16سنة إلى غاية  12
التمميذ عمى االستدالؿ ، وظيور الميوؿ والميارات تبيف وجود الحوافز ودوافع مينية لدى 
يقاظ  المدجالت التي يكوف قد  التمميذ مرحمة ، تأكيد عمى القدرة في استعماؿ الخبرات وا 

رحمة التعميـ االبتدائي ، ويمكف اعتبار ىذه المرحمة كمرحمة التحوؿ مف الطفولة اكتسبيا في م
واالستعداد إلى الرشد او التدرج نحوه ليذا يطمؽ عمييا مرحمة المراىقة تصاحبيا النضج 

( معناىا السير نحو النضج ىذا ما يجعؿ مرحمة  Adolescenceوالبموغ لدى الطفؿ والمراىؽ ) 
مميزة مف ىو الناحية باعتبارىا تالـز التغيرات في النمو  بكؿ جوانبو التعميـ المتوسط 

الجسمي والعقمي واالنفعالي واالجتماعي والحسي والحركي ، وسنحاوؿ التطرؽ إلى ىذه 
 التغيرات التي تحدث في ىذه الجوانب وىي : 

 النمو الجسمي والفيزيولوجي : 5--1-3-1

لوجية تبيف دخوؿ الفرد في مرحمة البموغ ، حيث تظير تحدث أثناء ىذه الفترة تغيرات فسيولو 
عالماتو كظيور العادة الشيرية لدى اإلناث ، وبداية إنتاج الجياز التناسمي لدى الذكور 
لمحيوانات المنوية ، باإلضافة إلى ظيور خصائص الجنسية الثانوية لدى الجنسيف ويبدأ 

ى استثارة النشاط الجنسي، وتعمؿ الغدد عمؿ الغدد بصورة فعالة ، تعمؿ الغدة النخامية عم
 الكظرية عمى زيادة اإلسراع في النمو الجسمي .
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كما تحمؿ ىذه المرحمة تغيرات فسيولوجية  كحدوث تغير في التمثيؿ الغذائي ، وتزداد حاجة 
الفرد لألكؿ باستثناء الحاالت المرتبطة بالتغيرات االنفعالية ، وتتغير بعض مالمح الطفولة 

 كغمظة الصوت بالنسبة لمذكور وتغير شكؿ الوجو وزيادة في الطوؿ ونمو العضالت  
 .( 2001)زىراف، 

 النمو العقمي : 6--1-3-1

ىو مجموعة التغيرات التي تمس الوظائؼ العميا ، كالذكاء والتذكر ، ومف مظاىره بطئ     
 نمو الذكاء مقابؿ السرعة في النمو ، القدرة المفظية الميكانيكية واإلدراكية كالتحصيؿ والنقد .

والقدرة العدلية والمفظية التي تأىؿ المراىؽ الختيار التكويف المناسب ، األمر الذي يجعؿ     
عممية التوجيو أصعب ما تكوف ، كما نجد فروقا واضحة في القدرات الفردية فتظير 

الطموحات العالية وروح اإلبداع واالبتكار ، باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره ، فإف نظاـ التعميـ ) 
ج ، شخصيات المدرسيف ، الرفاؽ ( تأثر في النمو العقمي لممراىقيف في حيف يعوؽ المني

 .(2000)حمداف،  الحرماف واإلىماؿ الدراسي وسوء المعاممة ىذا الجانب مف النمو 

 النمو االنفعالي : 7--1-3-1

يتفؽ عمماء النفس عمى أف المراىقة ىي فترة االنفعاالت الحادة ، والتقمبات المزاجية     
السريعة ، في مرحمة المراىقة األولى ، حيث نجد المراىؽ دائما في حالة القمؽ والغضب ، 
وينفعؿ ويغضب مف كؿ شيء . فيذه االنفعاالت تؤثر في حالتو العقمية حيث تتطور لديو 

واإلحساس بالفرح والسرور عند شعوره بأنو فرد مف المجتمع مرغوب فيو ،  مشاعر الحب ،
فالمراىؽ في ىذه الفترة يعتبر كائنا انفعاليا يعاني مف ازدواجية المشاعر ، والتناقض 

 .( 2001)زىراف،  الوجداني ، فيعيش اإلعجاب والكراىية ، واالنجذاب والنفور 
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ف االكتئاب واالنطواء والحزف ، فتنمو لدييـ فيتعرض بعض المراىقيف إلى حاالت م    
مشاعر الغضب والتمرد ، والخوؼ والغيرة والصراع ، فيثور غضبو عمى جميع المواقؼ ، 

 وعمى أفراد المجتمع عامة واألسرة والمدرسة خاصة .

 

 النمو االجتماعي : 8--1-3-1

يضـ النمو االجتماعي كؿ التفاعالت االجتماعية التي تحدث بيف جوانب المجتمع الذي     
ينتمي إليو المراىؽ ، ففي المرحمة األولى تبدأ مرحمة أولى دراسية جديدة ، ىي مرحمة 

المتوسطة ، فتزيد مجاالت النشاط االجتماعي لمفرد وتتنوع االتصاالت بالمدرسيف والرفاؽ ، 
مكانية التخمص مف بعض األنانية التي طبعت سموكو في الطفولة ، فينتج عنو فيذا يجعؿ إ

نوع مف الغيرة بحيث يحاوؿ األخذ والعطاء ، والتعاوف مع الغير وتنتج لديو مظاىر النمو 
 االجتماعي لمرحمة المراىقة األولى :

حتذي بو ػ رغبة المراىؽ في تأكيد ذاتو ، لذلؾ يختار في بادئ األمر النموذج الذي ي
كالوالديف أو المدرسيف أو الشخصيات ثـ يعمؿ عمى اختيار المبادئ والقيـ والمثؿ التي 

 يتبناىا ، وفي األخير يكوف نظرة لمحياة .

ػ الميؿ إلى تحقيؽ االستقالؿ االجتماعي ، ويتجمى ىذا في نقد السمطة المدرسية واألسرية ، 
 .(1986)إسماعيؿ،  وتقديـ التقاليد ومحاولة التحرر منيا عف طريؽ التسمط والتعصب 

 النمو الحركي الجسمي :   -19--1-3  

عف التغيرات الجسمية التي يتعرض ليا المراىؽ مف زيادة في الطوؿ والوزف وزيادة القوة     
العضمية ، يتبعو تغير في نموه الحركي الذي يؤدي حتما إلى تناسؽ في سموؾ المراىؽ ، 

وىذا ما نالحظو مف خالؿ الزيادة الكبيرة في القوة العضمية بدء بالطفولة المتأخرة إلى 
 .)حمودة( المراىقة 
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ولعمو مف مظاىر النمو الحركي زيادة قوتو ونشاطو و إتقانو لمميارات الحركية مثؿ     
العزؼ عمى اآلالت واأللعاب الرياضية ، وفي ىذه الفترة نالحظ أف الفتاة تكوف أكثر وزنا 
وطوال ولكنيا ال تضاىي القدرة العضمية التي تتميز بيا عضالت الفتى  ، وبيذا يرجع 

والتدريب والنسب الجسمية عند الجنسيف ، كما يرتبط النمو الحركي لممراىؽ االختالؼ الشدة 
بالنمو االجتماعي ، فمف الميـ لممراىؽ أف يشارؾ بكؿ ما أوتي مف قوة في مختمؼ أوجو 

النشاط الجماعي وذلؾ إلثبات الذات وسط جماعتو ، ويتطمب ذلؾ القياـ بمختمؼ الميارات 
ذ لـ يتحقؽ لو ذلؾ فإف المراىؽ يميؿ إلى االنسحاب والعزلة الحركية لمقياـ بيذا النشاط و   ا 

 .)حمودة(

 نمو مفيوم الذات عند الفرد  خالل المراىقة المرحمة األولى :-111--1-3

إف سموؾ الفرد في مرحمة المراىقة األولى يكوف موجو نحو ذاتو ، الذي يصؿ عند     
ختمؼ مضمونو عف تمركز الطفؿ حوؿ بعض المراىقيف إلى حد التمركز حوؿ الذات لكنو ي

ذاتو ألف المراىؽ يكوف قد بمغ مف النمو العقمي والنضج االجتماعي ما يؤىمو لمتمييز بيف 
األخرى ، مف خالؿ المظير السموكي إلى معرفة أسباب التحوالت التي يتعرض  والذاتيةذاتو 

ليا ، ويأخذ شعور المراىؽ بذاتو أشكاال كثيرة بحيث نجده يعتني بمظيره الخارجي وبممبسو 
وعالقاتو مع اآلخريف ، كما أنو يعقد المقارنة بينو وبيف غيره ممف ىـ في سنو مما يشعره 

ذا شعر أف  ذاتو الجسمية ليس كما يتصورىا ، حيث يتأثر المراىؽ بنظرائو مف بالقمؽ ، وا 
 نفس فئتو العمرية ، تجعمو يقمدىـ في الحديث والممبس وفي كثير مف جوانب سموكيـ .

مشاكميـ ومف مظاىر النمو الدالة لدى المراىؽ تفادي مشاركة اآلخريف اىتماماتيـ  و     
ر عف عدـ الرضا مف معاممة الكبار لو ، الذيف ر والضيؽ كتعبيموعدـ نشر أسراره ، والتض

 يراىـ غير متفيميف لو وغير شاعريف بمشاكمو وانشغاالتو . 
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 البحث عن  التقدير والمكانة االجتماعية :   -1-3-1-11

حساسو وبالتقدير مف طرؼ جماعتو ، وأسرتو ، ومجتمعو يبوئو      إف شعور المراىؽ وا 
 مكانة اجتماعية مناسبة لمنمو ذات تأثير كبير عمى شخصيتو وعمى سموكو .

فالمراىؽ يرد أف يكوف شخصا ىاما في جماعتو ، وأف يعترؼ بو كشخص ذا قيمة ، إنو     
اشديف ، وأف يتخمى عمى موضوعو كطفؿ ، فميس غريبا يتوؽ إلى أف تكوف لو مكانة بيف الر 

  .)عقؿ( أف نرى أف المراىؽ يقـو بيا الراشديف متبعا طرائقيـ وأساليبيـ 

إف مرحمة المراىقة مرحمة زاخرة بالطاقات التي تحتاج إلى توجيو جيد ، لذا فاألسرة    
صالحو ويستثمرىا أحسف الحكيمة والمجتمع السميـ ىو الذي يعرؼ كيؼ يوجو ىذه الطاقات ل

 استثمار .

    :                                            متطمبات كرة القدم  النفسية لصنف األشبال2- –1-3
يعتبر اإلعداد النفسي أحد جوانب  اإلعداد اليامة لموصوؿ بالالعب إلى تحقيؽ المستويات 
الفنية العالية ، بما يمتمكو الالعب مف السمات الشخصية ، مثؿ الشجاعة والمثابرة والثقة 
كير بالنفس والتعاوف واإلرادة ، وكذلؾ القدرة عمى استخداـ العمميات العقمية العميا مثؿ : التف

والتذكر واإلدراؾ والتخيؿ والدفاعية تحت ظروؼ التنافس الصحية ، كذلؾ أصبح اإلعداد 
 النفسي أحد العوامؿ المؤثرة في نتائج المباريات ذات المستويات 

المتقاربة والتي يشتد فييا التنافس في أوقات المباراة الصعبة ، بيف الفرؽ المتقاربة فنيا 
 األكثر إعدادا مف الناحية النفسية واإلرادية .وتحسـ نتائج المقاء لمفريؽ 

 بعض عناصر الناحية النفسية في كرة القدم الخاصة بصنف األشبال : 3--1-3

ىنالؾ عناصر عديدة يجب أف ينتبو إلييا المدرب عند تطويره لمناحية النفسية لالعب     
 وأىميا : 
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 حب الالعب لمعبة : -31--1-3

اعتباره ىو أف الناشئ يحب المعبة وىذا الحب ىو الذي يدفعو  إف أوؿ ما يضعو المدرب في
إلى المجيء إلى الممعب وانطالقا مف ىذا يجب عمى المدرب أف يجعؿ ىذا النشء يحس 

 بأنو يتطور وأف ىناؾ فائدة مف حضوره التدريب.

 الثقة بالنفس :2--3-3-

ورة أدؽ وبمجيود أقؿ ، إف بث الثقة في نفسية الالعب الناشئ تجعمو يؤدي الفعاليات بص
وفي نفس الوقت فإف ىذا يؤدي الفعاليات التعاونية بصورة أفضؿ ، ولكف يجب تحاشي الثقة 

 الزائدة والتي ال تستند عمى أسس ألنيا تظير عمى شكؿ غرور . 

 التحمل وتمالك النفس :3--1-3-3

إف لعبة كرة القدـ تمقي واجبات كبيرة عمى الالعب ولذلؾ فعميو أف يتحمؿ الضغط النفسي 
الذي تسببو الفعاليات المتتالية وكثيرا مف األحياف ال يستطيع الالعب أداء ما يريد ، وأف 

الخصـ يقـو بما ال يرضاه بما ال يرغب لتسجيؿ إصابة ، ولذلؾ عمى الالعب بعد كؿ نشاط 
 )الحؽ( مالؾ نفسو جزئي أف يت

 المثابرة :4--1-3-3

عمى العب كرة القدـ أف ال يتوقؼ إذا فشمت فعالية مف فعاليتو ، وعميو أف يثابر    
ذا استطاع أف يسجؿ إصابة في ىدؼ الخصـ فإنو يجب أف  لمحصوؿ عمى نتيجة أحسف ، وا 

 )الحؽ( يستمر عمى المثابرة لتسجيؿ إصابة أخرى. 

 )الشجاعة وعدم الخوف( :الجرأة 5--1-3-3

تمعب صفة الجرأة دورا ىاما في كرة القدـ ، ففي ىذه األخيرة تكوف الكرة في حيازة      
الالعب ويحاوؿ المنافس مياجمتو لمحصوؿ عمييا ، وىذا يقتضي مف المدافع جرأة وشجاعة 
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يجب أف والعكس صحيح ، وكمما أحس الالعب بقوتو ومقدرتو الميارية ازدادت جرأتو ولكف 
 يالحظ المدرب أال تصؿ ىذه الجرأة إلى االندفاع والتيور. 

 الكفاح : 6--1-3-3

أصبح اآلف كفاح الالعب لالستحواذ عمى الكرة إحدى الصفات اإلرادية اليامة التي     
 يجب أف يتصؼ بيا العب الكرة الحديث ، وخاصة العب الدفاع .

 التصميم :7--1-3-3

وىي  صفة أخرى ليا قيمتيا في أداء الفريؽ عامة والالعب خاصة ، فالتصميـ يعني   
إصرار الالعب عمى أداء واجبيـ اليجومي والدفاعي في كؿ لحظة مف لحظات المباراة وعدـ 
التأثر بالصعوبات التي تقابمو أثناء المباراة وخاصة إف لـ تكف نتيجة المباراة في صالح فريقو 

  ا في رفع الروح المعنوية لمفريؽ الحالة يمعب اإلصرار والتصميـ دورا ىام ففي مثؿ ىذه
 .)مختار(

يجب أف يعرؼ المدرب أف  النفسي لالعبي كرة القدم صنف األشبال : تدريبواجبات ال4--1-3
ىناؾ واجبات تعمؿ عمى زيادة إعداد الالعب نفسيا لخوض غمار المنافسة وأف ىناؾ 

النفسية يجب أف يتميز بو أداء الالعب قبؿ المنافسة لتحقيؽ أفضؿ  مستوى أمثؿ مف التعبئة
 أداء ومف ىذه الواجبات :

  المساعدة في تحسيف العمميات النفسية اليامة التي تساعد عمى الوصوؿ إلى أعمى مستوى
 مف الميارات التكتيكية والتكنيكية لكرة القدـ.

  بوضوح في الثبات االنفعالي لمعمميات تكويف وتحسيف السمات الشخصية لالعب والتي تأثر
العقمية العميػا، واالحتفاظ مع رفع مستوى الكفاءة الحيوية والحركية وخاصة في الظروؼ 

 الصعبة أثناء التدريب والمباريات
 .مساعدة الالعب عمى إنجاز أىداؼ أداء شخصية تتميز بالصعوبة والواقعية 
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 تدريب والمباريات .تكويف وبناء حالة انفعالية مثالية أثناء ال 
  استخداـ تدريبات اإلحماء قبؿ المنافسة لمعمؿ عمى تنظيـ التوتر النفسي وتعبئة الطاقة

 النفسية لالعب.
 .تحسيف القدرة عمى تنظيـ الحالة النفسية في الظروؼ الصعبة مف التنافس  
 امؿ لمتطمبات توجيو انتباه الالعب إلى أىمية المباراة مف خالؿ اإلعداد المعرفي والوعي الك

 المباراة وأىمية الفوز وما يصاحبو مف مكاسب واليزيمة وما يصاحبيا مف خسائر وفشؿ .
  تكويف مناخ نفسي إيجابي في الفريؽ مف خالؿ دعـ ومساعدة الجميور ووسائؿ اإلعالـ

 وبياف أىمية المباراة .
 لفوز ولكف الميـ أىمية اقتناع الالعب بأف التحدي والنجاح ال يعني بالضرورة المكسب وا

 تحقيؽ أىداؼ أداء شخصية الالعب.
  التخطيط الجيد لحمؿ التدريب وفترة الراحة والتيدئة التي تسبؽ المنافسة بما يسمح باستعادة

 الطاقة الكامنة يـو المباراة .
  التطوير المستمر لجميع الصفات النفسية لالعب كرة القدـ ومنيا تطوير التفكير ، الذاكرة

 االنتباه،التصور.،اإلرادة، 
 .القابمية عمى التحكـ في االنفعاالت خالؿ المعب  

تخطيط التدريب ىو أولى  النفسي في كرة القدم لصنف األشبال : تدريبتخطيط ال5- -1-3
الخطوات التنفيذية في عممية التوجيو وتعديؿ مسار مستوى اإلنجاز في كرة القدـ لموصوؿ 

مف خالؿ اإلعداد الكامؿ  في جميع الجوانب البدنية و  بالالعب إلى أعمى المستويات الفنية
 عف اآلخر الميارية الخططية والنفسية والذىنية، وال يمكف فصؿ أي جانب مف ىذه الجوانب

في ظؿ إطار ونيج عممي سميـ يضمف الوصوؿ  ، يعتبر التخطيط ليـ جميعا بالغ األىمية 
  بعممية التدريب إلى أفضؿ النتائج وأرقى المستويات .

ومف ىنا تأتي أىمية التخطيط لإلعداد النفسي لالعب كرة القدـ بيدؼ تنمية الظواىر     
النفسية اليامة لرفع درجة استعداده وتجييزه لممسابقة مف خالؿ خطة زمنية تتراوح ما بيف 
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تخطيط لإلعداد النفسي طويؿ المدى واإلعداد النفسي قصير المدى ويتـ تنفيذ ىذيف ال
النوعيف  مف التخطيط مف خالؿ أنواع خططية  يندرج فييا اإلعداد النفسي  ويتـ تقسيميا 
إلى خطة تدريب لموحدة التدريبية اليومية ثـ خطة التدريب النصؼ سنوية ثـ خطة التدريب 

 السنوات(  .طويمة المدى )عديدة 

ويجب أف يشتمؿ اإلعداد النفسي خالؿ التخطيط لو عمى بناء وتطوير السمات      
الشخصية واإلرادية  خالؿ المراحؿ المختمفة لعممية اإلعداد النفسي  وكذلؾ بناء وتطوير 

 .( 2001)أبوعيده،   الدافعية 
ويجب أف يشتمؿ التخطيط  لإلعداد النفسي العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ بناء وتطوير      

السمات الشخصية اإلرادية والدافعية الستخداميا لمجابية مواقؼ الضغوط النفسية والتوتر 
مف خالؿ برامج تدريب الميارات النفسية وتطوير األداء أثناء اإلعداد النفسي العاـ واإلعداد 

 .( 2001)أبوعيده،   اص بالمباريات وفؽ الدورة التدريبيةالنفسي الخ
 النفسي بالنواحي التدريبية األخرى:  تدريبعالقة ال6---3-1

إف تطوير الناحية النفسية ألي العب كرة قدـ مرتبط ارتباطا وثيقا بالنواحي البدنية والفنية 
العبي الفريؽ  في النواحي )التكتيكية(والخططية )التكتيؾ( ، وبالنظر الختالؼ مستويات 

البدنية والفنية والخططية فيذا معناه أنو يجب تطوير الناحية النفسية عند كؿ العب بصورة 
ف الالعب متى ما أصابو التعب فإف ىذا يخفض حالتو  فردية والتي ترتبط بحاالت معقدة وا 

ذا الالعب إذا لـ يكف يجيد أنواع الضربا ت فإنو سيشعر المعنوية في استمرار السابؽ وا 
باالرتباؾ النفسي في الحاالت المحرجة ، كما أف الالعب الذي لـ يتدرب عمى الخطط 

الالزمة فإنو يرتبؾ ويبقى في حيرة كمما أراد أف ينتخب خطة مالئمة وبالعكس فإذا تحسنت 
مطاولة الالعب وضبطو لمخطط فإنو يشعر بثقة نفسية جيدة مما يجعمو يؤدي واجباتو 

 . بصورة أحسف
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بإضافة إلى ما تقدـ فإف المركز الذي يمعب فيو الالعب وطبيعة المتطمبات الفنية والخططية 
والبدنية تحتاج إلى إعداد نفسي خاص بيا...إف مف يممؾ نفسية مياجـ ال يصمح أف يكوف 

 حاميا لميدؼ وبالعكس وىكذا.

لنواحي والتي النفسي عالقة وطيدة بكؿ ا تدريبؿ ما سبؽ ذكره نستنتج أف لمومف خال
 تمخصيا في العناصر األربعة التالية :

 . الناحية البدنية 
 . الناحية الميارية 
 الناحية الخططية 
  الحؽ( الناحية النفسية(. 
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 الدافعية في النشاط الرياضي : مفيوم-2-1

تعني الدافعية في النشاط الرياضي ببساطة اتجاه وشدة الجيد الذي يبذلو الناشئ في     
 التدريب والمنافسة .

 شدة الجيد :  -2-1-1

المثاؿ : يعني مقدار الجيد الذي يبذلو الناشئ أثناء التدريب أو المنافسة ، فعمى سبيؿ     
فعف الالعبيف أحمد ومحمد يحضراف جميع جرعات التدريب في األسبوع ، لكف مف حيث 

 شدة الجيد نالحظ أف أحمد يبذؿ جيدا أكبر مف محمد 

 اتجاه الجيد :  -2-1-2

يعني اختيار الناشئ لنوع معيف مف النشاط يمارسو ، أو اختياره مدرب معيف يفضؿ أف     
 يمارس فيو رياضتو المحببة ....إلخ . يتدرب معو أو نادي معيف

 العالقة بين االتجاه وشدة الجيد :  -2-1-3

يالحظ وجود عالقة وثيقة بيف اتجاه وشدة الجيد عمى المثاؿ الناشئ ، الذي يواظب عمى     
حضور جميع جرعات التدريب ) اتجاه الجيد ( يبذؿ جيدا كبيرا في جرعات التدريب 

المختمفة التي يحضرىا ) شدة الجيد ( وفي المقابؿ فإف الناشئ الذي كثيرا ما يتأخر أو 
 .(1997)راتب،  ريب يظير جيدا قميال عندما يشارؾ في التدريب يتغيب عف جرعات التد

 عالقة الدافعية بعمم النفس الرياضي: -2-2

مف بيف أىـ الموضوعات التي تحضى باإلىتماـ "  Motivation" يعتبر موضوع الدافعية     
 بخاصة.البالغ مف العديد مف العمماء والباحثيف في عمـ النفس بعامة وعمـ النفس الرياضي 



32 
 

( وغيره إلى 1908< ) woodworthوقد أشارت مجموعة مف العمماء منذ أوائؿ القرف > ودورث 
أىمية دراسة الدافعية مف حيث أنيا المحرؾ األساسي لجميع أنواع السموؾ البشري ، كما 

ظير إلى حيز الوجود فرع مف عمـ النفس أطمؽ عميو "عمـ النفس الدافعي" أو "عمـ الدافعية 
Motivology "  وارتبط ذلؾ بظيور عدد مف النظريات والنماذج واالفتراضات التي حاولت تحديد

مفيـو الدافعية وحاالتيا المختمفة وكيفية دافعية الفرد إلنجاز تحقيؽ األىداؼ في معظـ 
 المجاالت الحياتية.

القرف ولـ يقؼ عمـ النفس الرياضي منذ بداياتو الباكرة في أواخر الخمسينات مف ىذا     
مكتوؼ اليديف أماـ االىتماـ البالغ بموضوع الدافعية إذ فطف العديد مف الباحثيف إلى أف 
الدافعية ىي مفتاح الممارسة الرياضية عمى مختمؼ مستوياتيا ، كما أنيا المتغير األكثر 
 أىمية التي تحرؾ وتثير الالعب الرياضي لتحقيؽ اإلنجازات الرياضية الدولية و العالمية

 .( 1997وي، )عال

وفي ضوء ذلؾ ازدادت البحوث المرتبطة بالدافعية في الرياضة وشغمت حيزا واضحا     
 وممموسا في المؤتمرات

العالمية وفي المجالت العممية المتخصصة في عمـ النفس الرياضي أو في التربية الرياضية 
كميات ومعاىد التربية والرياضة أو كموضوعات بحث في رسائؿ الماجستير أو الدكتوراه في 

 ( 1997)عالوي،  الرياضية وعموـ الرياضة

    :في المجال الرياضيوظائف الدوافع  -2-3

 وتتضمف اإلجابة عمى ثالثة تساؤالت ىي :     

 ماذا تقرر أف تفعؿ ؟ اختيار نوع الرياضة .

 ما مقدار تكرار العمؿ ؟ كمية الوقت والجيد أثناء التدريب .



32 
 

 العمؿ ؟ المستوى األمثؿ لمدافعية في المنافسة .كيفية إجادة 

فيما يتعمؽ باإلجابة عف السؤاليف األوؿ والثاني ، فإنيما يتضمناف اختيار الالعب لنوع    
النشاط الرياضي وفترة ومقدار الممارسة ، وليس ثمة شؾ ، فإف الدافعية عندما تكوف مرتفعة 

اـ ليذه الرياضة واالستمرار في الممارسة ، نحو رياضة معينة ، فإف ذلؾ يعكس مدى االىتم
أي تؤدي إلى المثابرة في التدريب باإلضافة إلى العمؿ الجاد بما يضمف تعمـ واكتساب 

 وصقؿ الميارات الحركية الخاصة بيذه الرياضة .

أما بخصوص اإلجابة عف السؤاؿ الثالث عف كيفية إجادة العمؿ ، فإف وظيفة الدافعية     
ا السؤاؿ تتضح في مستوى مالئـ في الحالة التنشيطية ) االستثارة ( حيث في مضموف ىذ

)راتب،  كؿ العب المستوى المالئـ مف االستثارة حتى يحقؽ أفضؿ أداء في وقت المنافسة 
1997(.  

نما يحدث كنتيجة لما يدور في  إف أي رد فعؿ عف أي سموؾ ال يمكف أف يحدث تمقائيا وا 
فالسموؾ لو أغراض تتجو نحو تحقيؽ نقاط معينة بيا ىذا الفرد حاجياتو نفسية الفرد ومنو 

 وغرائزه ومنو نستخمص أف لمدوافع عدة وظائؼ تقـو بيا لتنشيط السموؾ وىي ثالثة :

 مد السموك بالطاقة : -2-3-1

ومعنى ذلؾ أف الدوافع تستثير النشاط الذي يقـو بو الفرد ويؤدي التوتر الذي يصحب     
عادة توازنو وتدؿ المالحظة إحباط ا لدافع لدى الكائف الحي إلى قيامو بالنشاط لتحقيؽ ىدفو وا 

عمى أف اإلنساف والحيواف مف خالؿ التجارب في الحياة اليومية كالىما خامال طالما حاجاتو 
مشبعة أما إذا تعرض لمحرماف فإنو ينشط مف أجؿ إشباع ىذه الحاجات والرغبات فالدافع 

لطاقة فمثال يمنح لالعب جائزة مكافأة لو عمى تحسيف قدراتو وتكميميا بالنجاح يمد السموؾ با
، لكف سرعاف ما تفتقد ىاتو المكافأة جاذبيتيا إذا أدرؾ المراىؽ أف الرياضة أخالؽ قبؿ أف 

 تكوف مف اجؿ المكافأة ففي ىذه النقطة تصبح المكافأة غير ضرورية .
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 أداء وظيفة االختيار : -2-3-2

ويتجمى ذلؾ في أف الدوافع تختار نوع النشاط أو الرياضة التي يستجيب ويتفاعؿ معيا     
المراىؽ و ييمؿ األنشطة األخرى ، كالذي ييوى كرة القدـ نجده يكره كرة السمة مثال ، كما 
أنيا تحدد الحد كبير الطريقة التي يستجيب بيا لمواقؼ أخرى ، فقد أقر  جوردف ألبورت " 

ا تكوف اتجاه عاـ لممواقؼ والميوؿ فإنو ال يخمؽ فقط حالة التوتر  يسيؿ استثارتيا أنو عندم
فتؤدي إلى نشاط ظاىر يشبع الموقؼ أو الميؿ بؿ يعمؿ كوسيمة خفية النتشار واختيار كؿ 

 سموؾ متصؿ بو وتوجييو . 

 توجيو السموك نحو اليدف : -2-3-3

ؤدي وال يكفي إلحداث التحسيف والنمو عنده إف مجرد عدـ الرضا عمى حالة المراىؽ ال ي   
بؿ يجب توجيو طاقاتو نحو أىداؼ معينة يمكف الوصوؿ إلييا وتحقيقيا فالدكتور حممي 

 المميجي يمخص وظائؼ الدوافع

 فيما يمي :  

 إثارة اآلليات واألجيزة الداخمية أي أنيا تمثؿ المصادر الداخمية لمعمؿ  -أ   

 يرات الخارجية التي تثير السموؾ زمة وبمساعدة المثالسموؾ بالطاقة الال -ب  

 اختيار نوع النشاط وتحديده . -جػ  

تأخير ظيور التعب تحوؿ دوف الممؿ مما يزيد مف يقظة الفرد وقدرتو عمى االنتباه  -د   
 .(1984)المميجي،  ومقاومة التشتت شخص أو أشخاص ما 

 مصدر الدافعية في الميدان الرياضي :  -2-3-4

أف " الحاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقاتيا سموؾ عقمي وىي موجية نحو  Gros. Gيعتبر    
ىدؼ معيف يحقؽ اإلشباع " يظير أف دافعية الرياضي المدروسة مف مختمؼ الزوايا ، ىي 
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مف أصؿ فيزيولوجي ) لذة الحركة(  واجتماعي ) الحاجة لمفوز ( والبحث عف العيش في 
 (gros.g,1985) جماعة

 الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية : -2-4

" إلى أنو " مف العوامؿ األساسية التي تساىـ وتمعب دورا ميما في األداء  Macolinيشير "     
الفردي أو أداء الفريؽ ، نذكر القامة الفيزيائية ، مستوى القدرة ، درجة مف الشروط الفيزيائية 

تبر مف أىميا في التأثير عمى أداء الالعب " ويبرز ، الشخصية وأخيرا الدافعية التي تع
 المختصوف في عمـ النفس الرياضي ىذه األىمية في العالقة التالية : 

 الدافعية + التعمـ = النتيجة ) األداء ( الرياضية .

تبيف ىذه المعادلة المختصرة ، شرطا ضروريا ولكف غير كافي ، فالدافعية بدوف تجارب     
فيو   (Revue, 1998)   ماضية تؤدي إلى نقص النشاط الرياضي والالعب بدوف دافعية

 دوف نتيجة أومستوى          
 بعض األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية : -2-5

 از : الحاجة لالنج -2-5-1

وىي الحاجة لتحقيؽ النجاح والفوز في المنافسات الرياضية ومحاولة بذؿ قصارى الجيد     
في المنافسة الرياضية و مواجية تحدي المنافسيف والتدريب الشاؽ المتواصؿ لموصوؿ لمتفوؽ 

 الرياضي .

الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكـ  ضبط النفس :  -2-5-2
في انفعاالتو بصورة واضحة في العديد مف المواقؼ المثيرة بال انفعاالت في أثناء المنافسات 

 الرياضية وال يفقد أعصابو بسيولة في أوقات الشدة أو الضغوط . 

 التدريبية : -2-5-3
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لتدريبية ينفذ بدقة تعميمات المدرب ويحتـر كؿ مف الالعب الرياضي الذي يتسـ بسمة ا    
قاـ بتدريبو ويستثير مدربو عندما يواجو بعض المشكالت كما يشعر بأف مدربو يفيمو جيدا 

 .( 1997)عالوي،  وال يتحيز لالعبيف معينيف

 دافع االنجاز ) التفوق ( في المنافسة الرياضية :  -2-5-4

الرياضية الجيد الذي يبذلو الرياضي مف أجؿ النجاح في يعني دافع االنجاز في المنافسة 
 انجاز الواجبات والمياـ التي يكمؼ بيا .

 أىمية دافع االنجاز والمنافسة الرياضية لمنشء ) المراىق ( : -2-5-4-1

 اختيار النشاط :-2-5-4-1-1

أكثر مف يتضح في اختيار النشاط لمنافس متقارب في قدراتو أو اختيار منافس أقؿ أو     
 قدراتو يمعب معو .

 الجيد من أجل تحقيق األىداف :  -2-5-4-1-2

 % مف جرعات التدريب في األسبوع .90ويعني مقدار أو كـ الممارسة مثؿ حضور    

 المثابرة :  -2-5-4-1-3

ويعني مقدرة الرياضي عمى مواجية خبرات الفشؿ وبذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ     
النجاح وبموغ اليدؼ ومثاؿ عف ذلؾ عندما يشترؾ الناشئ في بعض المسابقات وال يحقؽ 
مراكز متقدمة وبالرغـ مف ذلؾ يستمر في التدريب مف أجؿ تحسيف مستواه في المسابقات 

 .(1997)راتب،  الموالية 

 مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرياضي :  -2-5-4-2

 تعبر عف العالقة بيف : 

      :     مفيـو القدرة -
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 .صعوبة الواجب -

     .الجيد المبذوؿ -

وعمى نحو خاص أوضح " نيكولز " أنو يوجد ىدفاف أساسياف لالنجاز يشمالف مفيوميف 
 مختمفيف ىما : 

  .ىدؼ االتجاه نحو األداء -

 .( 1998)محمد،  ىدؼ االتجاه نحو الذات  -

مف خالؿ ما تـ التكمـ عنو عف دافعية االنجاز أو التفوؽ نحو النشاط الرياضي نستنتج أنيا 
واجب معقد ( بقدر  –عبارة عف إرادة ومثابرة الفرد مف أجؿ تجاوز العقبات ) تمريف صعب 

 والفوز . كبير مف الفعالية والسرعة ، أي ببساطة الرغبة في النجاح

 أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  -2-6

 يقسـ " روديؾ " الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى :     

 الدوافع المباشرة لمنشاط الرياضي :  -2-6-1

 ومف أىميا :     

 اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة لمنشاط الرياضي  . 
 وميارة الحركات الذاتية لمفرد ، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ  المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجماؿ

 الجمباز ، التزحمؽ عمى الثمج ، وغيرىا مف الرياضات التي تميز برشاقة األداء والحركات . 
  الشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتيا أو التي تتطمب

 اإلرادة . المزيد مف الشجاعة والجرأة وقوة
  االشتراؾ في المنافسات ) المباريات ( الرياضية التي تعتبر ركنا ىاما مف أركاف النشاط

 الرياضي وما يرتبط بيا مف خبرات انفعالية متعدد . 
  . حراز الفوز  تسجيؿ األرقاـ والبطوالت واثبات التفوؽ وا 
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 الدوافع غير المباشرة لمنشاط الرياضي : -2-6-2

   ومف أىميا :    

  محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عف طريؽ ممارسة النشاط الرياضي ، فإذا سالت
الفرد عف أسباب ممارسة النشاط الرياضي فإنو قد يجيب أمارس الرياضة ألنيا تكسبني 

 الصحة وتجعمني قويًا . 
  واإلنتاج فقد ممارسة النشاط الرياضي إلسيامو في رفع مستوى الفرد مف قدرات عمى العمؿ

يمارس الفرد النشاط الرياضي ألنو يساىـ في زيادة قدرتو عمى أداء عممو ورفع مستوى 
 إنتاجو في العمؿ .

  . اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي في حالة السمنة حتى يخفؼ مف وزنو 
  رياضيا الوعي بالدور االجتماعي الذي تقـو عميو الرياضة إذ يرى الفرد أف عميو أف يكوف

 مشتركًا في األندية والفرؽ الرياضية وليس لالنتماء إلى جماعة معينة وتمثيميا رياضيا
 . ( 1997)عالوي، 

      كما قامت وداد الحامي ، بإجراء بحث لمتعرؼ عمى دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند
فتيات الثانوية في وقت الفراغ ، واختارت عينة عشوائية مف األعضاء المشتركة في األندية 

 مع بعض الدوافع اإلضافية وىي :  rodicوشبيت ىذه الدوافع مع التي ذكرىابالقاىرة والجيزة ، 
 الرياضي ، أي أف الفرد لو ميؿ نحو ممارسة النشاط الرياضي الترويج ، فبممارسة  الميؿ

 النشاط الرياضي يكوف لتحقيؽ المتعة والراحة .
  اكتساب نواحي عقمية ونفسية ، بما أف سالمة العقؿ مرتبطة بسالمة الجسد فالفرد يمارس

 النشاط الرياضي لتحقيؽ نمو عقمي ونفسي سميميف .
، بغجراء بحث ليتعرؼ عمى دوافع النشاط  1970حيث قاـ محمد صالح عموي في سنة 

الرياضي لممستويات الرياضية العالية لمبنيف والبنات ، واختيرت عينة عشوائية مف ال عبي 
 والعبات المستويات الرياضية العميا في مصر وتـ تصنيؼ إجابات أفراد العينة إلى : 

 المكاسب الشخصية -

 مثيؿ الدوليالت -
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 تحسيف المستوى -

 التشجيع الخارجي  -

 اكتساب نواحي اجتماعية  -

 اكتساب نواحي عقمية ونفسية وبدنية  -

 اكتساب سمات خمقية  -

 الميوؿ الرياضية -

بيذا فإف دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابو عمى حد كبير عند جميع األفراد باختالؼ   
 .( 1997)عالوي،  أعمارىـ 

 تطور دوافع النشاط الرياضي :  -2-7

إف الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدىر ، بؿ تتناوليا بالتبديؿ     
 في غضوف الفترة الطويمة التي يمارس فييا الفرد النشاط الرياضي . 

إذ تتغير دوافع النشاط الرياضي في كؿ مرحمة سنية حتى تحقؽ مطالب واختيار المرحمة 
السنية التي يمر بيا الفرد كما تختمؼ دوافع الفرد طبقا لمستواه الرياضي ، إذ تختمؼ دوافع 
التمميذ في المرحمة األساسية عف الدوافع تمميذ المرحمة الثانوية والتي تختمؼ بدورىا عف 

 ,راتب) العب ذو المستوى العالي نظرا ألف كؿ مستوى دوافعو التي يتميز بيا دوافع ال
1997) 

يقسـ " جوني " الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا لممراحؿ الرياضية األساسية التي     
يمر بيا الفرد ، إذ يرى الفرد أف لكؿ مرحمة رياضية دوافعيا الخاصة بيا وىذه المراحؿ ىي 

 : 



63 
 

 سنة . 14سنوات إلى  6الممارسة األولية لمنشاط الرياضي : وتكوف في مدة  مرحمة 
  سنة . 18سنة إلى  15مرحمة الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي : وتكوف مف 
  سنة فما فوؽ .  18مرحمة المستويات الرياضية العالية : وتكوف مف 

وبما أف المرحمتيف األولى والثالثة ىي التي تيمنا ، اقتصرنا عمى توضيح دوافعيا دوف     
 التطرؽ إلى المرحمتيف األولى والثالثة . 

وىذه المرحمة ترتبط دوافع المراىؽ بالتخصص في نوع معيف مف أنواع األنشطة     
و في كرة القدـ أو جمبازيا الرياضية ، إذ يرغب المراىؽ في أف يكوف العبا في كرة السمة أ

 مثال . ومف أىـ الدوافع في ىذه المرحمة:

 . ميؿ خاص نحو نشاط معيف 
 . اكتساب معرؼ خاصة 
  االشتراؾ في المنافسات 
  اكتساب نواحي عقمية ونفسية 
 . اكتساب قدرات خاصة 
  . رادية  اكتساب سمات خمقية وا 

 نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  -2-8

 نموذج الدافعية لتغيير انسحاب الناشئ من الرياضة : -2-8-1

) االنسحاب أو عدـ الميؿ والرغبة في المشاركة ( ، ويحتوي عمى ثالثة بناءات نظرية تفسر 
 أسباب انسحاب الناشئ مف الرياضة . 

 التفسير المعرفي لألىداف المنجزة :  -2-8-1-1

نسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد في ضوء درجة ويذىب ىذا البناء النظري إلى أف قرار اال
 إدراكو لنجاح تحقيقيا .  دىإنجاز األىداؼ وم

 نظرية دافعية الكفاية : -2-8-1-2
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ويشير إلى أف قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد في ضوء مدى إدراؾ الناشئ 
 (1997 ,راتب ) لمنواحي البدنية واالجتماعية والمعرفية

 

 

 

 النموذج المعرفي االنفعالي لمتوتر : -2-8-1-3

ويعني أف قرار االنسحاب يمكف أف يكوف سبب التوتر الناتج عف عدـ التوازف بيف متطمبات 
األداء ومقدرة الناشئ عمى مواجية ىذه المتطمبات أو نتيجة الفتقاده القدرة عمى التواتر الناتج 

 عف المنافسة . 

 نموذج الدافعية لتفسير ممارسة ) الرغبة أو الميل ( الناشئ لمرياضة : -2-8-2

ويوضح أف ىناؾ أسباب شخصية وأخرى موقفية ، وتصنؼ األسباب الشخصية إلى نفسية 
وبدنية ، ويأتي في مقدمة األسباب النفسية دوافع اشتراؾ الناشئ في الرياضة : الشعور 

 بالمتعة ، تكويف األصدقاء ، خبرة التحدي واإلثارة لتحقيؽ النجاح والفوز . 

مقدمتيا : تعمـ ميارات وقوانيف المعب أما األسباب الموقفية أما األسباب البدنية ، فيأتي في 
التي تمثؿ اشتراؾ الناشئ في الرياضة ، مقدار المشاركة في المعب روح الفريؽ ، االستمتاع 
باستخداـ اإلمكانيات واألدوات واألجيزة المختمفة ، باإلضافة إلى ىذا النموذج يحتوي عمى 

 ,                           راتب)ي أشرنا إلييا مسبقا. نفس البناءات النظرية الثالث الت
 أىمية الدافعية في المجال الرياضي :  - 9 -2 (1997

ثارة الىتماـ الناس جميعا .  يعد موضوع الدافعية مف أكثر موضوعات عمـ النفس أىمية وا 
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( في كتابة : عمـ النفس الديناميكي   Wood worthـ ، اقترح " وود ورث " )1908في سنة 
" أو عمـ   Molivation al psychologyميدانا حيويا لمدراسة أطمؽ عميو عمـ النفس الدافعي " 

 الدافعية

  "Molivology  1960" وفي سنة ( " ـ ، تنبأ " فاينكيFoyniki  بأف الحقبة التالية مف تطور )
 عمـ النفس سوؼ تعرؼ بعصر الدافعية .

( في كتابييما  Liewelln and Bluckerـ ، أشار كؿ مف " ليولف وبموكر" ) 1982وفي سنة     
: 

سيكولوجية التدريب بيف النظرية والتطبيؽ  ، إلى أف البحوث الخاصة بموضوع الدافعية تمثؿ 
% مف إجمالي البحوث التي أجريت في مجاؿ عمـ النفس الرياضي خالؿ العقديف 30حوالي 

 اآلخريف .

(  في كتابو التدريب والدافعية ، أف استثارة Williamأشار "ولياـ وارف" )  1983وفي سنة     
% مف اكتساب الالعب لمجوانب الميارية والخططية 90 -% 70الدافع لمرياضي يمثؿ في 

ثـ يأتي دور الدافعية ليحث الرياضي عمى بذؿ الجيد والطاقة الالزميف لتعمـ تمؾ الميارات ، 
تقانيا ولمتدريب ع  مييا بفرض صقمو وا 

ولمدافعية أىمية رئيسية في كؿ ما قدمو عمـ النفس الرياضي حتى اآلف مف نظـ تطبيقات 
سيكولوجية ، ويرجع ذلؾ إلى الحقيقة التالية :  إف كؿ سموؾ وراءه دافع ، أي وراءه قوى 

 )htm/(40)  MCO.ELAZAYEM.WWW-(15/03/2008 .دافعية معينة
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 الجانب الثاني
 الدراسة الميدانية
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 الفصــــل األول

 الطرق المنيجية لمبحث

 

 

 

 

 1-الدراسة االستطالعية 
 2- تحديد متغيرات الدراسة 
 3- مجتمع البحث 
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 4-عينة البحث و كيفية اختيارىا 
 5- المنيج المستخدم 
 6- الدراسةأدوات 
 7-نكيفية تفريغ االستبيا 
 8-إجراءات التطبيق الميداني 
 9- حدود الدراسة 

 

 

 

 

 الدراسة االستطالعية :   -1

مف خالؿ دراستنا حوؿ موضوع " دور التدريب النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية لدى      
، توجينا إلى بعض أندية والية غميزاف، واتصمنا   "–فئة أشباؿ  -العبي كرة القدـ 

بالالعبيف مف أجؿ الوقوؼ عمى واقع وأىمية التدريب النفسي مف خالؿ التدريبات التي 
 يقوموف بيا وعف دوره في تحقيؽ وتطوير دوافعيـ .

وتـ مف خالؿ ىذه الدراسة تقديـ استبياف لالعبيف وىذا مف أجؿ تخصيص وجمع 
 ار والتحقؽ مف الفرضيات .المعمومات واألفك

 الزمني والمكاني :البشري المجال  1-1

ىو المجاؿ الذي بموجبو يتـ تحديد أفراد أو وحدات البحث أو  : المجال البشري 1-1-1
حسب طبيعة الموضوع المعالج فمجاؿ الدراسة يقتصر عمى فئة أشباؿ ألندية والية غميزاف 

 العبا 60وىـ 



23 
 

لقد استغرقت الدراسة الميدانية مدة ال تتجاوز ثالث أشير ابتداء  المجال الزمني : 1-1-2
و ذالؾ في جمع المعمومات الكيفية و  2018نوفمبر  20سبتمبر إلى غاية  10مف 

الكمية لكؿ الفرؽ التي تـ اختيارىا كإطار بحث إلجراء الدراسة الميدانية في عرض 
 استمارة االستبياف.

الدراسة الميدانية عمى العبي كرة القدـ نوادي والية أجريت  المجال المكاني : 1-1-3
 العبا.  20غميزاف فئة أشباؿ و أخدنا مف كؿ نادي 

 تحديد متغيرات الدراسة : -2

تكتسي مرحمة تحديد متغيرات البحث،أىمية كبيرة ليذا يمكف القوؿ أنو كي تكوف فرضية 
ة وتجميع كؿ متغيرات البحث البحث قابمة لمتحقيؽ ميدانيا،أنو البد مف العمؿ عمى صياغ
 بشكؿ سميـ ودقيؽ إذ أنو البد أف يحرص كؿ باحث حرصا 

شديدا عمى التمييز بيف متغيرات بحثو وبيف بعض العوامؿ األخرى التي مف شأنيا أف 
 تؤثر سمبا عمى مسار إجراء دراستو .

 المتغير : 2-1

 آخر وىو نوعاف : ىو ذلؾ العامؿ الذي يحصؿ فيو تعديؿ أي تغير لعالقتو بمتغير

 المتغير المستقل : -أ 

 ىو عبارة عف تمؾ العوامؿ التي تؤثر عمى متغير تابع .

 المتغير التابع :-ب

 ىي تمؾ العوامؿ أو الظواىر التي يسعى الباحث لقياسيا،وىي تتأثر لمتغير مستقؿ.    

 تتمثؿ متغيرات بحثنا فيما يمي :
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 يب النفسي .دور التدر  المتغير المستقؿ يتمثؿ في: -

 تحقيؽ سمة الدافعية . المتغير التابع يتمثؿ في: -

فئات مختمفة حرصنا عمى فئة معينة و  مف و المجتمعبما يحتوي : مجتمع البحث -3
سنة تنشط في نوادي  16و  14التي ىي صنؼ أشباؿ التي تتراوح أعمارىـ ما بيف 

 رياضية لكرة القدـ .   

 : عينة البحث وكيفية اختيارىا -4

حرصنا عمى الوصوؿ إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة لمواقع إذ تمثمت عينة     
-14ؼ أشباؿ )نالعبا(.ص 60البحث في مجموعة مف العبي كرة القدـ) المتمثمة في 

نادي النادي ،  نادي مجد زمورة ) غميزاف ( سنة مف ثالث أندية عمى مستوى والية 16
( وذلؾ بػ  نادي النادي الرياضي الياوي لشبيبة منداس ،  الرياضي الياوي لبمدية زمورة 

العب مف كؿ نادي ، وكاف اختيار عينة البحث بطريقة قصدية أي العمدية وىي  20
 كاألتي :

وىي التي يتـ اختيارىا بناءا عمى حكـ     Purposive Sampleـ العينة قصدية )العمدية( 
شخصي أو تقدير ذاتي بيدؼ التخمص مف المتغيرات الدخيمة إللغاء مصادر التعريؼ 
المتوقعة لكف البد مف الوقوع في التحريؼ الناتج إما بسبب التحيز الشخصي أو بسبب 

الجيؿ في بعض صفات المجتمع بخاصية وجود ارتباط غير مكتشؼ بيف طريقة المعاينة 
ستو مثؿ اختيار مجموعة متخصصة في اإلعالـ وأخذ أو المتغير الذي يسعى الباحث لدرا

 .(2006)وآخروف،  رأييـ حوؿ إعالـ الدولة واعتبار رأييـ ىو الرأي العاـ 

ومف أجؿ تفادي الوقوع في التحريؼ فإنو لـ يتـ التحيز إلى أي فريؽ إنما يرجع ذلؾ     
إلى أسباب مادية وأيضا لضيؽ الوقت وذلؾ فيما يخص اختيار العينة ، أما فيما يخص 
اإللماـ بصفات الالعبيف فإنو تـ األخذ بعيف االعتبار أف الالعبيف مف صؼ األشباؿ ، 



20 
 

ص في ىذه المرحمة العمرية وكذلؾ نفس اإلمكانيات فيما يخص أي أف ليـ نفس الخصائ
التدريب والمنشآت وأيضا األخذ بعيف االعتبار المناخ السائد كوف أف ىذه الفرؽ عمى 

 مستوى والية غميزاف.

 المنيج المستخدم : -5

المنيج العممي المستخدـ في انجاز ىذه المذكرة ىو المنيج الوصفي الذي يعتمد      
حيد العالقات بيف المتغيرات ومحؿ قياسيا وىو جمع المعمومات التي يمكف فيما عمى ت

بعد تحميميا وتفسيرىا ومف ثمة الخروج باستنتاجات منيا ، ويستعمؿ االستبياف كأداة بحث 
) كونو مناسب ( ، يعتبره تقنية فعالة ووسيمة عممية لجمع المعمومات والبيانات والمباشرة 

اإلضافة إلى منيج تحميؿ معطيات المراجع والمصادر التي مف مصدرىا األصمي ب
 اعتمدنا عمييا في بحثنا والمتمثمة في كتب المؤلفيف العرب واألجانب .

 

 أدوات الدراسة :  -6

 ـ االستبيان : 

لقد استعممنا مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة ، االستبياف الموجو إلى الالعبيف كي      
معمومات ، ولمتأكد مف صحة الفرضيات ىي تحميؿ النتائج تحصؿ عمى أكبر عدد مف ال

عطاء اقتراحات وتوضيحات لفتح المجاؿ أماـ دراسات أخرى أكثر تعمقا في ىذا  وا 
 الموضوع .

 األسئمة المغمقة : -6-1

وىي أسئمة بسيطة في غالب األحياف تطرح عمى شكؿ استفيامي ، تكمف خاصيتيا     
 في تحديد مسبؽ لألجوبة مف نوع موافقة وعدـ الموافقة أو اإلجابة بنعـ أو ال .

 األسئمة نصف مفتوحة : -6-2
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تحتوي ىذه األسئمة عمى فرعيف أو أكثر فرعيا األوؿ يكوف مغمقا وفرعيا األخيرة      
 ز بالحرية الكاممة لممجيب .  يتمي

 كيفية تفريغ االستبيان :  -7-1

قمنا يجمع كؿ اإلجابات عمى األسئمة التي وجيت لالعبيف عف طريؽ االستبياف     
ووضعناىا في جداوؿ مع عدد التكراراف لكؿ اإلجابات ثـ قمنا باستخراج النسب المئوية 

 لكؿ وحدة .

 : أدوات البحث-7-2

 اعتمدنا في دراستنا عمى استخداـ 

ىو وسيمة جمع البيانات يستعمؿ كثيرا في البحوث العممية و مف خاللو يتـ : االستبياف -
طرح مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى جمع المعمومات و تحميميا التي ترتبط 
 يولة . باليدؼ،و قد قمنا باختيار االستبياف كونو يسمح بجمع المعمومات و تحميميا بس

 : ةالتقنية اإلحصائية المستعمم-7-3

تعتبر الطريقة الثالثية األكثر استعماال مف أجؿ تحديد المعطيات العددية وىذا الستخراج 
 النسب المئوية لمعطيات كؿ سؤاؿ ليذا فقانوف العالقة الثالثية يكوف كما يمي .

 x 100العدد الفعاؿ )التكرارات(  النسبة المئوية  =

 مجموع التكرارات                         

 

 إجراءات التطبيق الميداني :  -8



23 
 

في دراستنا حوؿ موضوع :"دور التدريب النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية لدى العبي    
كرة القدـ فئة األشباؿ" حيث توجينا إلى األندية التي تنشط عمى تراب والية غميزاف مف 

 معمومات ، والتحقؽ مف الفرضيات .أجؿ تشخيص جمع األفكار وال

ومف خالؿ ىذه الدراسة تمكنا مف وضع استبياف الذي وجينا إلى العبي ىذه األندية     
نادي  ،  نادي النادي الرياضي الياوي لبمدية زمورة ،  نادي مجد زمورة والمتمثمة في : 

 النادي الرياضي الياوي لشبيبة منداس

 حدود الدراسة :  -9

 لضيؽ الوقت .  نظرا و ت دراستنا عمى األندية المذكورة سابقا وىذا بحكـ قربيااقتصر     
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصــــل 

 عرض وتحميل ومناقشة
 النتائج
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 االستبيانتحميل و مناقشة كل أسئمة    

 االستنتاجات   

 مقارنة النتائج بالفرضيات    

 االقتراحاتالتوصيات و    

 خالصة عامة   

 خاتمة   
 

 

 

 

 

 

 

 : تحميل نتائج االستبيان-1

 تحميؿ الجداوؿ الخاصة بالالعبيف

 ـ السؤال األول :

 ىؿ تتدرب بجدية لكي تصبح أفضؿ العب في رياضتؾ ؟ 

 ـ الغرض من السؤال : 

 معرفة إمكانية التدرب بجدية لي يصبح الالعب أفضؿ في رياضتو .
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 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %23 32 نعـ

 %3 30 ال

 %333 63 المجموع

 يوضح أىمية التدرب بجدية لكي يصبح الالعب أفضل في الرياضة: 11جدول رقم 

 تحميل مناقشة النتائج : 

% 95إف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف أغمبية الالعبيف أجابوا بنعـ ، أي نسبة قدرت بػ :     
% مف 5الالعبيف في رياضتيـ أما نسبة وىذا يعني أنيـ يتدربوف بجدية لكي يصبحوا أفضؿ 

 الالعبيف يروف أف التدرب بجدية ليس ىو السبيؿ لموصوؿ إلى أعمى وأفضؿ المستويات .

ومنو نستنتج أف التدرب بجدية مف أفضؿ السبؿ لوصوؿ الالعب إلى أعمى المستويات    
 في رياضتو.

ػ : أف التدريب النفسي لو دور في ىنا يمكننا القوؿ أف الفرضية الجزئية األولى و المتعمقة ب
 تحقيؽ سمة الحاجة إلى اإلنجاز لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

 النسبة المئوية               

 

 

 



22 
 

                                                                                             
 73%سم 3

 .توضح معرفة أىمية التدرب بجدية لكي يصبح الالعب في رياضتو 01 رقمأعمدة بيانية 

 : ـ السؤال الثاني

 ىؿ مستواؾ أفضؿ في المنافسات القوية عف المنافسات السيمة ؟

 ـ الغرض من السؤال :

 معرفة إذا ما كاف مستوى الالعبيف أفضؿ في المنافسات القوية عف المنافسات السيمة .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %23 32 نعـ

 %73 37 ال

 %333 63 المجموع

 : جدول يوضح أفضمية مستوى الالعبين في المنافسات القوية عن المنافسات السيمة 12جدول رقم

 : تحميل ومناقشة النتائج

% مف الالعبيف يروف أف مستواىـ أفضؿ في 80مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% 20المنافسات القوية عف المنافسات السيمة بينما يرى بقية الالعبيف والمقدرة نسبتيـ بػ : 

 أف مستواىـ ليس أفضؿ في المنافسات القوية عمى ما ىو عميو في المنافسات السيمة .

ومنو نستنتج أف مستوى الالعبيف يكوف أفضؿ في المنافسات القوية ويرجع ذلؾ إلى عدة     
 أسباب منيا نوعية المنافسة ودرجة استعداد الالعبيف ليا والحاجة إلى الفوز.

 اإلجابات
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وبالتالي يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية األولى والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور     
 جة لإلنجاز لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .في تحقيؽ سمة الحا

 

 النسبة المئوية             

                                                                                  

 33%سم 3                                                                                                                                             

 

 اإلجابات                                                                                      

 

 توضح أفضمية مستوى الالعبين في المنافسات القوية عن المنافسات السيمة. 12أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 

 :  ـ السؤال الثالث

 ىؿ تبذؿ قصارى جيدؾ في سبيؿ الوصوؿ إلى أعمى المستويات في الرياضة ؟

 : الغرض من السؤال

معرفة إذا كاف الالعبوف يبذلوف قصارى جيدىـ في سبيؿ الوصوؿ إلى أعمى المستويات في 
 الرياضة.
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 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %333 63 نعـ

 %333 33 ال

 %333 63 المجموع

 . : جدول يوضح أىمية الجيد المبذول في سبيل الوصول إلى أعمى المستويات13رقمجدول 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% وىذا يعني أنيـ 100مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف كؿ الالعبيف أجابوا بنعـ بنسبة     
 يبذلوف قصارى جيدىـ في سبيؿ الوصوؿ إلى أعمى المستويات في الرياضة .

أنو كمما كاف الجيد المبذوؿ أكبر مف طرؼ الالعبيف كمما استطاع  ومنو نستنتج    
 الالعبوف الوصوؿ إلى أىدافيـ والمتمثمة في الوصوؿ إلى أعمى المستويات في رياضتيـ .

ومف خالؿ ذلؾ يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية األولى والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي     
 ز لدى العبي كرة القدـ قد تحققت.دور في تحقيؽ سمة الحاجة لإلنجا

 

 

 النسبة املئوية              

 

 

 73%سم 3                                                                                                   
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 اإلجابات                                                                                            

 توضح أىمية الجيد المبذول في سبيل الوصول إلى أعمى المستويات الرياضية. 13أعمدة بيانيةرقم

 ـ السؤال الرابع :

 ىؿ التدريب الشاؽ لفترات طويمة ىو الطريؽ لمتفوؽ الرياضي ؟

 ـ الغرض من السؤال :

 لمتفوؽ الرياضي.معرفة ما إذا كاف التدريب الشاؽ لفترات طويمة ىو الطريؽ 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %33 00 نعم

 %33 72 ال

 %333 63 اجملموع

 .: جدول يوضح أىمية التدريب الشاق في الوصول لمتفوق الرياضي 14جدول رقم 

 

 

 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% مف الالعبيف أجابوا بنعـ، بمعنى أنيـ 55مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% 45يروف أف التدريب الشاؽ لفترات طويمة ىو الطريؽ لمتفوؽ الرياضي، بينما ترى نسبة 

 مف الالعبيف أف التدريب الشاؽ لفترات طويمة ليس ىو السبيؿ لمتفوؽ الرياضي.
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التدريب وكثافتو يمّكف الالعبيف مف زيادة رصيدىـ المياري  ومنو نستنتج أف طوؿ فترة    
وتحسيف قدراتيـ البدنية والنفسية والعقمية وبالتالي خوضيـ ألي منافسة ميما كاف حجميا 
 والوصوؿ مف خالليا إلى ىدؼ واحد ووحيد وىو التفوؽ والنجاح عمى المستوى الرياضي.

ة األولى والمتمثمة في: أف التدريب النفسي دور وبالتالي يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئي    
 في تحقيؽ سمة الحاجة إلى اإلنجاز لدى العبي كرة القدـ قد تحققت.

 

 النسبة املئوية        

 

 

 33%سم 3                                                                                                

                                                                                          

 اإلجابات                                                                                      

 .توضح أىمية التدريب الشاق في الوصول لمتفوق الرياضي 14أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 ـ السؤال الخامس: 

 ىؿ مف طبيعتؾ أف تواجو تحدي المنافس ؟

 ـ الغرض من السؤال:
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 معرفة ما إذا كاف مف طبيعة الالعبيف مواجية تحدي المنافس.

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %95 57 نعـ

 %5 03 ال

 %100 60 المجموع

 .تحدي المنافس: جدول يوضح طبيعة الالعبين في مواجية 15جدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% بمعنى أف 95نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف معظـ الالعبيف أجابوا بنعـ بنسبة     
% مف الالعبيف والذيف أجابوا بال يروف 5أقمبيـ يواجيوف تحدي المنافس ، بينما نسبة 

 العكس وانو ليس مف طبيعتيـ مواجية تحدي المنافس .

ومنو نستنتج أف مواجية تحدي المنافس مف طرؼ الالعبيف أمر ضروري لما يزيده     
مف ذلؾ مف المعب بأكثر كفاءة وتحسيف مياراتيـ وزيادة اإلصرار والرغبة في الفوز 

 واثبات وجودىـ .

وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية األولى قد تحققت والمتمثمة في أف     
 دور في تحقيؽ سمة الحاجة لالنجاز لدى العبي كرة القدـ . لمتدريب النفسي

 

 

 النسبة المئوية           
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 33%سم 3                                                                                         

 اإلجابات                                                                                                  

 دي المنافس.توضح طبيعة الالعبين في مواجية تح 15أعمدة بيانية رقم

 ـ السؤال السادس :

 ىؿ يبدوا لؾ في بعض المنافسات أنؾ ال تتنافس بصورة جدية ؟

 :  ـ الغرض من السؤال

  معرفة ما إذا كاف الالعبوف يبدوا ليـ أنيـ ال يتنافسوف بصورة جدية في بعض المنافسات

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %25 15 نعـ

 %75 45 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح مستوى تنافس الالعبين في بعض المنافسات . 16جدول رقم 

 

 

 

 تحميل ومناقشة النتائج : 
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% مف الالعبيف أجابوا بال وىذا يعني 75مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% 25أنيـ ال يبدوا ليـ أنيـ ال يتنافسوف بصورة جدية في بعض المنافسات بينما نسبة 

 مف الالعبيف أجابوا بنعـ فيـ يروف أنيـ ال يتنافسوف بصورة جدية في بعض المنافسات .

افس بصورة جدية يكوف في أغمب المنافسات ميما كاف نوعيا وعميو نستنتج أف التن    
وحجميا وذلؾ مف أجؿ الظفر بالنتائج النيائية لممنافسات ، باإلضافة إلى إثبات الالعبيف 

 لوجودىـ .

ومنو يمكننا القوؿ أف الفرضية الجزئية األولى قد تحققت والمتمثمة في : أف لمتدريب     
 اجة إلى االنجاز لدى العبي كرة القدـ .النفسي دور في تحقيؽ سمة الح

 

 

 النسبة المئوية        

 

 

 33%سم 3                                                                                            

 اإلجابات                                                                                 

                                                                            

 جدية تنافس الالعبين في بعض المنافسات توضح 16أعمدة بيانية رقم 

 

 

 ـ السؤال السابع :
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 ىؿ أثناء المنافسة عندما تنفعؿ بسبب ما تستطيع أف تيدأ بسرعة واضحة ؟

 ـ الغرض من السؤال : 

 إذا كاف الالعبوف يستطيعوف أف ييدءوا  بسرعة واضحة إذا انفعموا بسبب ما .معرفة ما 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %60 36 نعـ

 %40 24 ال

 %100 60 المجموع

: جدول يوضح درجة استطاعة الالعب  في العودة بسرعة إلى اليدوء عند االنفعال  17جدول رقم 
 أثناء المنافسة 

 ومناقشة النتائج :تحميل 

% مف الالعبيف أجابوا بنعـ وىذا يعني أنيـ 60مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
يروف بأنيـ يستطيعوف اليدوء بسرعة واضحة عندما ينفعموف أثناء المنافسة بسبب ما ، بيف 

رعة إلى % أنيـ ال يمكنيـ العودة بس40يرى الالعبوف الذيف أجابوا بال والمقدرة نسبتيـ بػ
 اليدوء أثناء المنافسة إذا ما انفعموا لسبب ما .

ومف ىنا نستنتج أف التحكـ في األعصاب وضبط النفس أثناء المنافسة لو دور كبير     
 الفصؿ في النتائج كثير مف المباريات .

 وىذا ما يحقؽ الفرضية الجزئية الثانية والمتمثمة في : أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ    
 سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدـ .

 



22 
 

ال; %40

نعم ; %60

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

نعم 

ال

 

 

 النسبة المئوية     

 

                                                                                          
 اإلجابات                                                                                                1سـ 1

توضح درجة استطاعة الالعب في العودة بسرعة إلى اليدوء عند االنفعال  17أعمدة بيانية رقم   
 أثناء المنافسة

 ـ السؤال الثامن : 

 ىؿ عندما تسوء األمور في المنافسة تستطيع أف تتحكـ في انفعاالتؾ بدرجة كبيرة ؟

 ـ الغرض من السؤال :

الالعبيف التحكـ في انفعاالتيـ بدرجة كبيرة عندما تسوء معرؼ إذا ما كاف باستطاعة 
 األمور في المنافسة .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %67 40 نعـ

 %33 20 ال

 %100 60 المجموع

: جدول يوضح درجة تحكم الالعبين في انفعاالتيم عندما تسوء األمور في  18جدول رقم 
 .المنافسة
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 تحميل ومناقشة النتائج :        

% مف الالعبيف أجابوا بنعـ وىذا يعني أنيـ 67نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة    
يروف أنو باستطاعتيـ التحكـ في انفعاالتيـ بدرجة كبيرة عندما تسوء األمور في المنافسة 

انفعاالتيـ % مف الالعبيف يروف عكس ذلؾ وىـ ال يستطيعوف التحكـ في 33بينما نسبة 
.   ومنو نستنتج أنو كمما استطاع فريؽ التحكـ في انفعاالتو كمما كاف األقرب لمفوز 

والنجاح في المنافسة وبالتالي يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثانية والمتمثمة في : أف 
 .س لدى العبي كرة القدـ قد تحققتلمتدريب النفسي دور في تحقيؽ ضبط النف

 

 نسبة المئويةال         

 

                                                                                            
 اإلجابات                                                                                          س1

 

توضح درجة تحكم الالعبين في انفعاالتيم عندما تسوء األمور في  18أعمدة بيانية رقم         
 المنافسة 
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 ـ السؤال التاسع : 

 ىؿ عندما ترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلؾ عمى أدائؾ ؟

 ـ الغرض من السؤال :

المنافسة ال يؤثر ذلؾ عمى أداء معرفة ما إذا كاف ارتكاب بعض األخطاء في بداية 
 الالعبيف .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %75 45 نعـ

 %25 15 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح درجة تأثير األخطاء في بداية المنافسة عمى أداء الالعبين . 19جدول رقم 

 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% مف الالعبيف أجابوا بنعـ وىـ يروف أف 75مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% 25ارتكابيـ لألخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلؾ عمى أدائيـ ، فيما ترى نسبة 

 مف الالعبيف أف ذلؾ يؤثر عمى أدائيـ 
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بصورة كبيرة ومنو نستنتج أف ارتكاب بعض األخطاء في بداية المنافسات ال يؤثر     
عمى مستوى األداء ، شريطة تداركيا ومحاولة التخمص منيا ، فتأثيرىا يظير جميا إذا ما 

 تكررت كثيرا أثناء المنافسة .

وعميو يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت والمتمثمة في : أف لمتدريب     
 دـ .النفسي دور في تحقيؽ سمة ضبط النفس لدى العبي كرة الق

 النسبة المئوية        

 

 

 10%سـ 1                                                                      

         

 اإلجابات                                                                            

 .المنافسة عمى أداء الالعبينتوضح درجة تأثير األخطاء في بداية  19أعمدة بيانية رقم
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 ـ السؤال العاشر : 

 ىؿ تفقد أعصابؾ بصورة نادرة أثناء المنافسة ؟

 ـ القرض من السؤال : 

 معرفة ما إذا كاف الالعبيف يفقدوف أعصابيـ بصورة نادرة أثناء المنافسة .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 48 نعـ

 %20 12 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح درجة فقدان الالعبين ألعصابيم أثناء المنافسة . 11جدول رقم 

 

 تحميل ومناقشة النتائج :
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% مف الالعبيف أجابوا بنعـ فيـ يروف 80مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
يروف أنيـ % مف الالعبيف ف20أنيـ يفقدوف أعصابيـ بصورة نادرة أثناء المنافسة ، أما 

 يفقدوف أعصابيـ أثناء المنافسة .

ومنو نستنتج أف ضبط النفس في المنافسة أمر ىاـ وضروري خاصة في المنافسات 
 الرسمية التي تتطمب جيدا وصبرا كبيريف .

ويمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثانية المتمثمة في : أف لمتدريب النفسي دور في     
 تحقيؽ سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

  

 النسبة المئوية        

 

 

                                                                                        %  10سـ 1                                                                             
 اإلجابات

 توضح درجة فقدان الالعبين ألعصابيم أثناء المنافسة. 11أعمدة بيانية رقم

 

 ـ السؤال الحادي عشر : 

 ىؿ يعتقد بعض زمالئؾ بأنؾ مف الالعبيف الذيف يتميزوف بشدة االنفعاؿ ؟

 ـ الغرض من ىذا السؤال :
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 معرفة ما إذا كاف الالعب يرى بأف زمالئو يعتقدوف أنو يتميز بشدة االنفعاؿ 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %40 24 نعـ

 %60 36 ال

 %100 60 المجموع

 :جدول يوضح اعتقاد الزمالء بأنو يتميز بشدة االنفعال . 11الجدول رقم 

 

 

 

 : النتائجتحميل ومناقشة 

% أجابوا بنعـ أي أف زمالئيـ ينظروف إلييـ 20مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% أجابوا بػ ال أي أف زمالئيـ ينظروف غمييـ أنيـ ال 60أنيـ شدوا االنفعاؿ ونسبة 

 يفعموف شدة .

وعميو نستنتج  أف نظرة اآلخريف مف الزمالء لالعب خاصة إذا كانت سمبية مثؿ أنو     
تميز بشدة حيث نقص ثقة الالعب بنفسو وباآلخريف وبالتالي تذبذب العالقات فيما بيف ي

ولذلؾ يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثانية والمتمثمة في أف : لمتدريب   الالعبيف .
 النفسي دور في تحقيؽ سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .
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 النسبة المئوية     

 

                                                                                    10%سـ 1       

  

 اإلجابات

 اعتقاد الزمالء  لالعب بأنو يتميز بأنو يتميز بشدة االنفعال . توضح 11أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 ـ  السؤال الثاني عشر : 

 المنافسة يضايقؾ ؟ىؿ القمؽ والتوتر الذي قد تشعر بو قبؿ 

 ـ الغرض من السؤال :

 معرفة ما إذا كاف القمؽ والتوتر الذي قد يشعر بو الالعبوف قبؿ المنافسة يضايقيـ .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 48 نعـ

 %20 12 ال

 %100 60 المجموع

 الالعبين .:جدول يوضح تأثير القمق والتوتر قبل المنافسة عمى  12جدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج :
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% أجابوا بنعـ منيـ يروف أف 80نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف معظـ الالعبيف ونسبة     
القمؽ والتوتر الذي قد يشعروف بو قبؿ المنافسة يضايقيـ بينما يرى البقية مف الالعبيف 

 % أف ذلؾ ال يؤثر عمييـ أو يضايقيـ .20والذيف تقدر نسبتيـ بػ 

ومف ىنا نستنتج أف الحاالت النفسية والمزاجية السيئة التي قد يشعر بيا الالعبوف     
قبؿ المنافسة تنعكس سمبا عمى مستوى أدائيـ ، ويختمؼ ىذا االنعكاس حسب درجة 

 تأثير ىذه الحاالت عمى الالعبيف .

أف لمتدريب وعميو يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت والمتمثمة في     
 النفسي دور في تحقيؽ سمة ضبط النفس لدى العبي كرة القدـ .

 

 

 

 النسبة المئوية        

 

                      

                                                                                      
 اإلجابات                                                       10%سـ 1

 توضح درجة تأثير القمق والتوتر قبل المنافسة عمى الالعبين 12أعمدة بيانية رقم

 ـ السؤال الثالث عشر: 

  ىؿ تنفذ بدقة كبيرة جدا كؿ ما يطمبو المدرب منؾ ؟
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 ـ الغرض من السؤال :

 ينفذوف بدقة كبيرة جدا كؿ ما يطمبو منيـ المدرب .معرفة ما إذا كاف الالعبوف 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 48 نعـ

 %20 12 ال

 %100 60 المجموع

 . :جدول يوضح درجة تنفيذ الالعبين لتعميمات المدرب 13جدول رقم

 

 

 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% أجابوا بنعـ ، أي أنيـ ينفذوف بدقة كبيرة جدا 80مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% أجابوا بػ:ال أي أنيـ ال ينفذوف بدقة كبيرة جدا كؿ 20ما يطمبو منيـ مدربيـ ىـ ، ونسبة 

 ما يطمبو المدربوف منيـ.

تباع كؿ ما يطمبو مف الالعبيف وا النضباط والتقيد وعميو نستنتج أف تنفيذ خطط المدرب وا 
بتعميماتو ونصائحو ، يمكف الالعب مف تطوير مياراتو واكتساب ميارات جديدة كما يمكف 

 لمفريؽ الوصوؿ إلى أىدافو وتحقيؽ النجاح والتفوؽ في المنافسات 

ومنو يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الثالثة والمتمثمة في أف التدريب النفسي لو دور في  
 يبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .تحقيؽ سمة التدر 
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 النسبة المئوية          

 

 

 10%سـ 1                                                                  

 اإلجابات                                                                              

 تنفيذ الالعبين لتعميمات المدرب . توضح درجة 13أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 ـ السؤال الرابع عشر:

 ىؿ ىبوط مستوى الالعب ىو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب ؟

 ـ الغرض من السؤال :

معرفة إذا ما كاف ىبوط مستوى الالعبيف ىو نتيجة ألخطائيـ وليست نتيجة ألخطاء     
 المدرب ؟

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %60 36 نعـ
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 %40 24 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح سبب ىبوط وتدني مستوى الالعب . 14الجدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% أجابوا بنعـ أي أف بسبب ىبوط المستوى 60مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% منيـ يروف أف بسبب ىبوط المستوى 40الالعبيف ىو نتيجة ألخطاء الالعبيف ونسبة 

 الالعبيف ىو نتيجة ألخطاء المدربيف . 

درب ىو ومنو نستنتج أف تحمؿ الالعبيف مسؤولية أخطائيـ وليست نتيجة ألخطاء الم    
دليؿ عمى روح المسؤولية التي يتمتع بيا الالعبوف وىي مف السمات والصفات النفسية التي 
يجب أف يتحمى بيا الالعب باإلضافة إلى الثقة بالنفس وروح المبادرة والشجاعة والمثابرة 

 والتصميـ إلى غير ذلؾ مف الصفات النفسية .

الثة والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في وعميو يمكف القوؿ أف الفرضية الجزئية الث    
 تحقيؽ سمة التدريبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 النسبة المئوية              

 

 

                                                                                               
 اإلجابات                                                                                  10%سـ                  1

             

 توضح سبب ىبوط وتدني مستوى الالعب . 14أعمدة بيانية رقم
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 ـ السؤال الخامس عشر : 

 ىؿ تحتـر كؿ مدرب قاـ بتدريبؾ ؟     

 :  ـ الغرض من السؤال

 الالعبوف يحترموف كؿ مدرب قاـ بتدريبيـ .معرفة ما إذا كاف 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 60 نعـ

 %00 00 ال

 %100 60 المجموع

 . : جدول يوضح عالقة الالعبين بالمدربين الذين قاموا بتدريبيم 15جدول رقم 

 :  تحميل ومناقشة النتائج

 % .100مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف كؿ الالعبيف أجابوا بنعـ أي بنسبة     

إف جميع الالعبيف يروف بأنيـ يحترموف كؿ مف قاـ بتدريبيـ ومنو نستنتج أف ممارسة 
الرياضة بشكؿ عاـ وكرة القدـ بشكؿ خاص تكسب ممارسييا باإلضافة إلى الصفات 

لزميؿ والمدرب وحتى الجميور إلى غير ذلؾ البدنية والميارية صفات أخالقية كاحتراـ ا
 مف األخالؽ التي تغرسيا الرياضة في الالعبيف .

وعميو فإف الفرضية الجزئية الثالثة والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة 
 التدريبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت . 
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 النسبة المئوية     

                                                                                       

                                                                                   
 اإلجابات                                                                                20%سـ 1

 توضح عالقة الالعبين بالمدرسين الذين قاموا بتدريبيم 15بيانية رقمأعمدة         

 

 

 

 

 

 

 

 ـ السؤال السادس عشر:

 ىؿ تستشير مدربؾ دائما عندما تواجو بعض المشكالت  ؟

 ـ الغرض من السؤال :

 معرفة ما إذا كاف الالعبوف يستشيروف مدربيـ دائما عند مواجية بعض المشكالت ؟

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 48 نعـ
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 %20 12 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح درجة استشارة الالعبين لمدربيم عند مواجية بعض المشكالت . 16الجدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% مف الالعبيف يستشيروف المدربيف دائما عندما 80مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% مف الالعبيف ال يستشيروف مدربييـ دائما عندما 20توجييـ بعض المشكالت ونسبة 

 تواجييـ بعض المشكالت .

روه وبالتالي نستنتج أف المدرب يمعب دورا كبيرا في حؿ مشاكؿ الالعبيف خاصة إذا ما استشا
 في ذلؾ شريطة أف يكوف المدرب ممما بالنواحي النفسية لالعبيف .

وعميو فإف الفرضية الجزئية الثالثة والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة     
 التدريبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

 

 

 النسبة المئوية             

 

                                                                                       
 10%سـ 1

 اإلجابات                                                                               
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 المشكالت  .درجة استشارة الالعبين لمدربيم عند مواجية بعض  16أعمدة بيانية رقم

 ـ السؤال السابع عشر : 

 ىؿ تشعر بأف مدربؾ ال يفيمؾ ؟

 ـ الغرض من ىذا السؤال :

 معرفة ما إذا كاف الالعبوف يشعروف بأف مدربيـ ال يفيميـ جيدا . 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %40 24 نعـ

 %60 36 ال

 %100 60 المجموع

 تفيم المدرب لالعبين .: جدول يوضح درجة  17الجدول رقم 

 

 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% أجابوا بنعـ ، أي أف مدربوىـ ال يفيموىـ 40مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
 % أجابوا بػ:ال أي أف مدربوىـ يفيمونيـ جيدا .60جيدا ونسبة 

ومنو نستنتج أف التعرؼ عمى الالعبيف وتفيميـ أمر ضروري بالنسبة لممدرب لكي     
 يستطيع بذلؾ التقرب إلييـ ومحاولة التعرؼ عمى مشكالتيـ وحميا إف وجدت.
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وعميو فإف الفرضية الجزئية الثالثة والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ     
 قدـ قد تحققت .سمة التدريبية لدى العبي كرة ال

 النسبة المئوية   

                                                                            

 10%سـ 1             

                                                                            

                                                                                                                                                   

 اإلجابات                                                                                

 وضح درجة تفيم المدرب لالعبين.ي 17أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 

 

 

 ـ السؤال الثامن عشر : 

 ىؿ إذا لـ يشركؾ المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنو يتخذ منؾ موقفا ؟

 ـ الغرض من ىذا السؤال :
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معرفة ما إذا كاف الالعبوف يعتقدوف بأف مدربيـ يتخذ منيـ موقفا اذا لـ يشركيـ 
 كأساسييف في المنافسة .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %30 18 نعـ

 %70 42 ال

 %100 60 المجموع

 : جدول يوضح نظرة الالعب لممدرب عند عدم إشراكو كالعب أساسي في المنافسة  18جدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج :

% أجابوا بنعـ أي أف المدرب إذا لـ يشركو في 30مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% أجابوا بػ ال أي أف 70المنافسة كالعب أساسي ، أنو بذلؾ يتخذ منو موقفا ، بينما نسبة 

 مدربيـ إذا لـ يشركو في المنافسة كالعب أساسي فيذا ال يعني أنو يتخذ منو موقفا .

ف احتراـ قرارات المدرب مف األساسيات الواجب توفرىا في الفريؽ ومنو نستنتج أ    
الرياضي فالمدرب يتخذ بعض القرارات قد تكوف ضد رغبة الالعب لكف ظروؼ المنافسة ىي 

 التي تفرض ذلؾ كنوع الخطط والالعبيف المناسبيف لتنفيذىا وفؽ حجـ ونوع المنافسة .

لمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة وعميو فإف الفرضية الجزئية الثالثة وا    
 التدريبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

 

 النسبة المئوية            
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 10%سـ 1

 اإلجابات                                                                      

 

 توضح نظرة الالعب لممدرب عند عدم إشراكو كالعب أساسي في المنافسة 18أعمدة بيانية رقم

 ـ السؤال التاسع عشر: 

 ىؿ عالقتؾ بمدربؾ حسنة ؟    

 ـ الغرض من السؤال:

 الالعبيف بمدربيـ حسنة .معرفة ما إذا كانت عالقة 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %95 57 نعـ

 %5 03 ال

 %100 60 المجموع

 .: جدول يوضح عالقة الالعب بالمدرب19جدول رقم 

 

 

 : تحميل ومناقشة النتائج
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% أجابوا بنعـ أي أف عالقتيـ بمدربيـ حسنة ، 95مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة     
% أجابوا بػ ال أي أف عالقتيـ بمدربييـ غير حسنة واختمؼ تبريرىـ في ذلؾ فمنيـ 5ونسبة 

مف يرى أف المدرب ال يقحميـ كأساسييف ومنيـ مف يرى أف المدرب ال يضعيـ في مراكز 
 . المعب التي يحبذونيا

نستنتج أف الوصوؿ إلى االستقرار في الفريؽ وبالتالي النجاح والتفوؽ في المنافسات     
يشترط أف تكوف العالقات بيف المدرب والالعبيف فيما بينيـ عالقات جيدة لكي يستطيع 

 المدرب تفيـ انشغاالتيـ وحؿ مشاكميـ والوصوؿ بالفريؽ إلى نجاحات أكثر.

زئية الثالثة والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة وعميو فإف الفرضية الج    
 التدريبية لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

 النسبة المئوية           

 

 

                                                                                                                                                 
                                                                           20%سـ 1

                                                           إلجابات

 توضح عالقة الالعب بالمدرب. 19بيانية رقمأعمدة 

 

 

 

 ـ السؤال العشرون :
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 ليذه الرياضة ىؿ تسعى أف تكوف ؟مف وراء ممارستؾ 

 ـ الغرض من السؤال:

 معرفة ىدؼ الالعبيف مف وراء ممارستيـ لرياضتيـ .

 النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة 

 %25 15 بطال

 %50 30 الرغبة في الفوز

الحاجة لالعتماد عمى 
 الجماعة

06 10% 

 %15 09 جواب آخر

 %100 60 المجموع 

 جدول يوضح أىداف الالعبين من وراء ممارسة الرياضة: 21جدول رقم 

 تحميل ومناقشة النتائج:

% اليدؼ مف وراء ممارستيـ لرياضة كرة القدـ 25نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة     
% 10% مف أجؿ الرغبة في الفوز ، ونسبة 50مف أجؿ أف يصبحوا أبطاال ، ونسبة 

وا حبا في المعبة أو تنمية القدرات البدنية % أجاب15الحاجة لالعتماد عمى الجماعة و
 والصفات األخالقية .

ومنو نستنتج أف الالعبيف يختمفوف مف حيث األسباب وراء ممارستيـ لمرياضة وكذلؾ     
حيث األىداؼ التي يريدوف الوصوؿ إلييا ، فمكؿ العب مبتغى يرد تحقيقو مف خالؿ 

 ممارستو لمرياضة .
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وعميو يمكف القوؿ أف الفرضية األولى والمتمثمة في أف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ     
 سمة الحاجة لإلنجاز لدى العبي كرة القدـ قد تحققت .

 

 

 النسبة المئوية        

 

                                                                                                                                                 
 5%سـ 1

                                                                          

 اإلجابات                                                                         

                 

 أىداف الالعبين من وراء ممارسة الرياضةتوضح  21أعمدة بيانية رقم

 

 

 

 

 

 

 



332 
 

  : االستنتاجات-2

نستنتج أف التدرب بجدية مف أفضؿ السبؿ لوصوؿ الالعب إلى أعمى المستويات  -1
 في رياضتو.

نستنتج أف مستوى الالعبيف يكوف أفضؿ في المنافسات القوية ويرجع ذلؾ إلى عدة  -2
 الالعبيف ليا والحاجة إلى الفوز.أسباب منيا نوعية المنافسة ودرجة استعداد 

نستنتج أنو كمما كاف الجيد المبذوؿ أكبر مف طرؼ الالعبيف كمما استطاع الالعبوف  -3
 الوصوؿ إلى أىدافيـ والمتمثمة في الوصوؿ إلى أعمى المستويات في رياضتيـ .

ة نستنتج أف طوؿ فترة التدريب وكثافتو يمّكف الالعبيف مف زيادة أرصيدتيـ المياراتي -4
وتحسيف قدراتيـ البدنية والنفسية والعقمية وبالتالي خوضيـ ألي منافسة ميما كاف 

حجميا والوصوؿ مف خالليا إلى ىدؼ واحد ووحيد وىو التفوؽ والنجاح عمى 
 المستوى الرياضي.

نستنتج أف مواجية تحدي المنافس مف طرؼ الالعبيف أمر ضروري لما يزيده مف  -5
تحسيف مياراتيـ وزيادة اإلصرار والرغبة في الفوز ذلؾ مف المعب بأكثر كفاءة و 

 واثبات وجودىـ .
نستنتج أف التنافس بصورة جدية يكوف في أغمب المنافسات ميما كاف نوعيا  -6

وحجميا وذلؾ مف أجؿ الظفر بالنتائج النيائية لممنافسات ، باإلضافة إلى إثبات 
 الالعبيف لوجودىـ .

النفس أثناء المنافسة لو دور كبير الفصؿ نستنتج أف التحكـ في األعصاب وضبط  -7
 في النتائج كثير مف المباريات.

نستنتج أنو كمما استطاع فريؽ التحكـ في انفعاالتو كمما كاف األقرب لمفوز والنجاح  -8
 في المنافسة.

نستنتج أف ارتكاب بعض األخطاء في بداية المنافسات ال يؤثر بصورة كبيرة عمى  -9
ركيا ومحاولة التخمص منيا ، فتأثيرىا يظير جميا إذا ما مستوى األداء ، شريطة تدا

 تكررت كثيرا أثناء المنافسة .
نستنتج أف ضبط النفس في المنافسة أمر ىاـ وضروري خاصة في المنافسات  -10

 الرسمية التي تتطمب جيدا وصبرا كبيريف .
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نستنتج  أف نظرة اآلخريف مف الزمالء لالعب خاصة إذا كانت سمبية مثؿ أنو  -11
يتميز بشدة حيث نقص ثقة الالعب بنفسو وباآلخريف وبالتالي تذبذب العالقات فيما 

 بيف الالعبيف.
نستنتج أف الحاالت النفسية والمزاجية السيئة التي قد يشعر بيا الالعبوف قبؿ  -12

المنافسة تنعكس سمبا عمى مستوى أدائيـ ، ويختمؼ ىذا االنعكاس حسب درجة 
 عبيف .تأثير ىذه الحاالت عمى الال

تباع كؿ ما يطمبو مف الالعبيف واالنضباط  -13 نستنتج أف تنفيذ خطط المدرب وا 
والتقيد بتعميماتو ونصائحو ، يمكف الالعب مف تطوير مياراتو واكتساب ميارات 

 جديدة كما يمكف لمفريؽ الوصوؿ إلى أىدافو وتحقيؽ النجاح والتفوؽ في المنافسات.
ية أخطائيـ وليست نتيجة ألخطاء المدرب ىو دليؿ نستنتج أف تحمؿ الالعبيف مسؤول -14

عمى روح المسؤولية التي يتمتع بيا الالعبوف وىي مف السمات والصفات النفسية التي يجب 
أف يتحمى بيا الالعب باإلضافة إلى الثقة بالنفس وروح المبادرة والشجاعة والمثابرة والتصميـ 

 إلى غير ذلؾ مف الصفات النفسية .

أف ممارسة الرياضة بشكؿ عاـ وكرة القدـ بشكؿ خاص تكسب ممارسييا  نستنتج -15
باإلضافة إلى الصفات البدنية والميارية صفات أخالقية كاحتراـ الزميؿ والمدرب وحتى 

 الجميور إلى غير ذلؾ مف األخالؽ التي تغرسيا الرياضة في الالعبيف .

لالعبيف خاصة إذا ما نستنتج أف المدرب يمعب دورا كبيرا في حؿ مشاكؿ ا -16
 استشاروه في ذلؾ شريطة أف يكوف المدرب ممما بالنواحي النفسية لالعبيف .

نستنتج أف التعرؼ عمى الالعبيف وتفيميـ أمر ضروري بالنسبة لممدرب لكي  -17
 يستطيع بذلؾ التقرب إلييـ ومحاولة التعرؼ عمى مشكالتيـ وحميا إف وجدت.

المدرب مف األساسيات الواجب توفرىا في الفريؽ الرياضي نستنتج أف احتراـ قرارات  -18
فالمدرب يتخذ بعض القرارات قد تكوف ضد رغبة الالعب لكف ظروؼ المنافسة ىي التي 

 تفرض ذلؾ كنوع الخطط والالعبيف المناسبيف لتنفيذىا وفؽ حجـ ونوع المنافسة .
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النجاح والتفوؽ في المنافسات  نستنتج أف الوصوؿ إلى االستقرار في الفريؽ وبالتالي    -19
يشترط أف تكوف العالقات بيف المدرب والالعبيف فيما بينيـ عالقات جيدة لكي يستطيع 

 المدرب تفيـ انشغاالتيـ وحؿ مشاكميـ والوصوؿ بالفريؽ إلى نجاحات أكثر.

نستنتج أف الالعبيف يختمفوف مف حيث األسباب وراء ممارستيـ لمرياضة وكذلؾ  -20
ىداؼ التي يريدوف الوصوؿ إلييا ، فمكؿ العب مبتغى يرد تحقيقو مف خالؿ حيث األ

 .ممارستو لمرياضة
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 : مقارنة النتائج بالفرضيات-3

 : الفرضية العامة-3-1

النتائج المتحصؿ عمييا نجد أف التدريب النفسي لو دور فعاؿ في تحقيؽ  مف خالؿ
كما أكد المختصيف أنا التدريب النفسي لو  -فئة أشباؿ –السمات لدى العبي كرة القدـ 

دور كبير و ىاـ في ضرورة التنسيؽ و التكامؿ بيف التحضير البدني و الفني و 
 التحضير النفسي لموصؿ إلى تحقيؽ النتائج إلى القمة.

 : الفرضيات الجزئية-3-2

 : الفرضية األولى -3-2-1

فييا كؿ المعطيات و الوسائؿ المتاحة و مف خالؿ بعد دراستنا لمجداوؿ التي وضعنا     
أجوبة أفراد العينة،توصمنا إلى أف التدريب النفسي لو دور في تحقيؽ سمة الحاجة النجاز 

لدى العبي كرة القدـ و ذالؾ مف خالؿ نتائج الجداوؿ الخاصة بالالعبيف 
يره و التي عبر عنيا الالعبيف كؿ حسب شخصيتو و تفك 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

مدى رؤيتو لمتدريب النفسي في تحقيؽ سمة الحاجة النجاز لدى الالعبيف و تحدي كؿ 
 الضغوطات و الصعوبات .

  : الفرضية الثانية-3-2-2

فيما يخص عف الجداوؿ التي تعبر عف النتائج الخاصة بالفرضية الثانية التي ترى بأف 
 –ي كرة القدـ لدى الالعبيف لمتدريب النفسي دور في تحقيؽ سمة ضبط النفس لدى العب

و   افالجانب النفسي يمعب دور ىاـ في تييئة الالعبيف نفسيا و ميا ري -فئة أشباؿ
 تحسيف قدرات الالعبيف.
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  : الفرضية الثالثة-3-2-3

فيما يخص عف الجداوؿ التي تعبر عف نتائج الخاصة بالفرضية الثالثة لمتدريب النفسي لو  
التدريبية لالعبيف ادف نرى مف خالؿ نتائج الجداوؿ التي كانت دور في تحقيؽ السمة 

فالالعب الرياضي الذي يتسـ بسمة التدريبية و ينفد بدقة  13/14/15/17/18/19واضحة  
تعميمات المدرب و يحتـر كؿ مف قاـ بتدريبو فسوؼ تدفعو الالعب ىده التصرفات إلى إبراز 

 شاط الرياضي  .القدرات  و التفوؽ و إثبات الذات في الن
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 قتراحات:االتوصيات و 

النفسي في تحقيؽ سمة  التحضيربعد تطرقنا في ىذا البحث المتواضع واإلشارة إلى دور     
واعتمادا عمى الدراسة النظرية والميدانية  -فئة األشباؿ –الدافعية لدى العبي كرة القدـ 

 ،جاءت توصياتنا واقتراحاتنا كاآلتي:

 ضرورة توفير مدربيف مختصيف في منيجية التدريب في رياضة كرة القدـ لدى األندية. -

 األخذ بعيف االعتبار دوافع المراىقيف نحو ممارسة الرياضة المفضمة لدييـ. -

 ينبغي عمى مدربي كرة القدـ اإلطالع عمى كؿ خصائص مرحمة المراىقة. -

لؾ بالتوفير ليـ كؿ الوسائؿ والتجييزات اعتناء مسئولو الفرؽ بيذه الفئة الحساسة وذ -
 الخاصة بالتدريبات وتقديـ المعنوي ليـ.

يجب عمى االتحاديات والمعاىد الرياضية تنظيـ تربصات مستمرة لممدربيف لتكوينيـ و  -
 خاصة فيما يتعمؽ بالجانب النفسي.

 ضرورة التوفير لألندية مختصيف نفسانييف. -

ؿ مف المدرب والمختص النفساني في تقديـ برامج خاصة تنسيؽ العمؿ والتعاوف بيف ك -
 لمتدريبات.

 ينبغي عمى المدربيف إدراج جانب التحضير النفسي في برامجيـ التدريبية. -

يجب عمى المدربيف تنسيؽ العمؿ بيف كؿ الجوانب والتكامؿ بينيا ألف الجوانب البدنية  -
 دراج التدريب النفسي نظرًا لدوره وأىميتو. والتقنية غير كافية لتحضير الالعبيف، والبد مف إ
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 :عامة خالصة 

مف واقع الدراسة و البحث الذي قمنا بو و نتائج الدراسة الميدانية التي توصمنا إلييا لمعرفة 
، -فئة أشباؿ–مدى أىمية تدريب النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية لدى العبي كرة القدـ 

فكانت الفكرة اليامة التي استخمصت مف بحثنا ىدا بعد الدراسة الميدانية و دالؾ باستعماؿ 
مختمؼ تقنيات البحث الميداني فوجدنا أف لمتدريب النفسي دور كبير في تكويف ميوؿ 
الالعبيف و تحقيؽ السمات و تنمية دوافعيـ نحو ممارسة النشاط الرياضي و اإللماـ 

 ف مرحمة المراىقة بمختمؼ جوانبيا.  بخصائص س
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 خاتمـــة:

كرة القدـ ليا مكانة مرموقة تفوؽ جميع الرياضات األخرى ، ومياراتيا األساسية تعتبر     
ميارات كؿ األنشطة الرياضية ، ونظرية التدريب الحديث تتطمب ألإللماـ بأصوؿ التدريب 

 والتكامؿ في جميع الجوانب .

لقد حاولنا جاىديف مف خالؿ ىذا الموضوع ، الذي يعتبر مف بيف أىـ المواضيع ذات     
الشأف الكبير في المجاؿ الرياضي بصفة عامة ، ومجاؿ كرة القدـ بصفة خاصة ، أف نبيف 
ما إذا كاف التدريب النفسي يمقى العناية مف طرؼ المدربيف ومسؤولي الفرؽ مف جية ومف 

رؼ عمى دور التحضير النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية لدى العبي كرة جية أخرى نريد التع
القدـ ، حيث أف موضوع الدافعية بمختمؼ أبعادىا ) الحاجة لالنجاز ، ضبط النفس ، 

ثارة واىتماـ الناس جميعا  التدريبية ... الخ ( يعتبر مف أكثر موضوعات عمـ النفس أىمية وا 
المدرب في معرفة دوافع ممارسة الالعبيف لمنشاط ، خاصة في المجاؿ الرياضي فيو ييـ 

الرياضي حتى يمكف لو أف يستعمميا في تطوير أدائيـ نحو األحسف ، بالخصوص فئة 
األشباؿ التي تتزامف مع مرحمة عمرية ىامة في حياة اإلنساف ، ىي مرحمة المراىقة والتي 

 واجتماعية بالنسبة لالعب  . تتميز بعدة تغيرات فيزيولوجية ، وجسمية ، عقمية ، انفعالية

وحاولنا مف خالؿ دراستنا أف نصؿ إلى نتائج أكثر دقة عف طريؽ الدراسة الميدانية أو 
التطبيقية التي قادتنا إلى بعض مالعب الوالية ووضع بعض األسئمة بيف أيدي الالعبيف ، 

وتـ التوصؿ كاف اليدؼ منيا التعرؼ عف دور التحضير النفسي في تحقيؽ سمة الدافعية ، 
 بذلؾ إلى نتائج حققت فرضيات دراستنا الجزئية والفرضية العامة . 

ولقد حاولنا أيضا اإلحاطة بموضوع دراستنا مف شتى الجوانب والخروج بنتائج موضوعية     
ودقيقة ، نأمؿ أف ال تكوف نقطة نياية بؿ دفعة جديدة لمدخوؿ أكثر والتعمؽ األكبر في ىذا 

 الذي يتطمب دراسات وبحوث عديدة متنوعة .الموضوع المتشعب و 
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وفي الختاـ نأمؿ أف تساىـ ىذه الدراسة في تحسيف وتطوير الرياضة وخاصة كرة القدـ     
وذلؾ مف خالؿ تبيننا لمسؤولي الفرؽ والمدربيف ألىمية دور التحضير النفسي في تحقيؽ 

يرة ال تعتمد فقط عمى الجوانب وزيادة دوافع الالعبيف نحو ممارسة كرة القدـ ، وأف ىذه األخ
البدنية والتقنية فحسب ، ولكف مف الضروري أف يكوف ىناؾ تكامؿ بيف ىذه الجوانب ، 

 وكذلؾ التعامؿ مع مختصيف نفسانييف يمكنيـ تقديـ الكثير لكرة القدـ في بالدنا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر و

 المراجع
 

  : المراجع بالمغة العربية-1

 القرءان الكريم. -1

د/إبراىيم زكي قشقوش: "سيكولوجية المراىقة"، مكتب األنجمو مصرية، ب ط، مصر،  -2
1980 . 

، مصر، 1أحمد أمين فوزي: "مبادئ عمم النفس الرياضي"، دار الفكر العربي،ط -3
2003. 

 .1996،بدون بمد،1ونظريات الحركة"، دار الفكر العربي، طأحمد أبسطوسي: "أسس  -4

، 2أسامة كامل راتب: "عمو النفس الرياضي)المفاىيم والتطبيقات("، دار الفكر العربي،ط  -5
 .1997مصر ،

التطبيقات في المجال  -تدريب الميارات النفسية -أسامة كامل راتب:"التدريب المياري -6
 .2000،مصر ،  1ط الرياضي"، دار الفكر العربي،

 .1990أسامة كامل راتب:"دوافع التفوق الرياضي"، دار الفكر العربي، ب ط، مصر، -7



 

أسامة كامل راتب:"اإلعداد النفسي لتدريب الناشئين و أولياء األمور"، دار الفكر العربي،  -8
 .1997، مصر ،1ط

، مصر، 3ب ط، جأكرم رضا:"مراىقة بال أزمة"، دار التوزيع والنشر اإلسالمية،  -9
2000. 

، 2أمر اهلل أحمد السباطي:"التدريب واإلعداد البدني في كرة القدم"، دار المعارف، ط -10
 .1990مصر، 

بوفمجة غياب:"أىداف التربية وطرق نجاحيا"، ديوان المطبوعات الجامعية، ب ط،  -11
 .1983الجزائر،

مراىقة"، عالم الكتاب، ب ط، حامد عبد السالم زىران:"عمم نفس النمو لمطفولة وال -12
 .1982مصر، 

، 5حامد عبد السالم زىران:" عمم نفس النمو لمطفولة والمراىقة"، عالم الكتاب، ط -13
 .2001مصر، 

حسن أحمد الشافعي:"تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي والدولي"، منشأة  -14
 .1998المعارف اإلسكندرية، مصر، 

عبده:"االتجاىات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم"، مكتبة وطبعة  حسن السيد أبو -15
 .2001، مصر، 1اإلشعاع الفنية، ط

القانون الدولي"،  -حسن عبد الجواد:"كرة القدم، المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية -16
 .1977، لبنان، 1دار العمم لمماليين، ط

 .1984، بيروت، 1ار العربية، طحممي المميجي:"عمم النفس المعاصر"، د -17



 

حنفي محمود مختار:"األسس العممية في تدريب كرة القدم"، دار الفكر العربي، مصر،  -18
 ب س، .

، بدون بمد، 1رابح تركي:"أصول التربية والتعميم"، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -19
1990. 

 مدرسة العميا لألساتذة.رشيد عياش الدليمي َو لحمر عبد الحق:" كرة القدم"، ال -20

 .1986، لبنان، 1رومي جميل:"كرة القدم"، دار النفائس، ط -21

، جامعة الموصل، 1سامي الصفار:"كرة القدم"، دار الكتب لمطباعة والنشر، ب ط، ج -22
 .1982العراق، 

الرياضية والنمو النفسي لألطفال"، دار الفكر  صدقي نور الدين محمد:"المشاركة -23
 .1998، القاىرة،1العربي، ط

 صالح حسن الداىري َو وىيب الكبسي:"عمم النفس العام"،ب ط، بدون بمد، ب س. -24

 ، األردن، ب س. 1صالح محمد عمي أبو جادو:"عمم النفس التربوي"، دار المسيرة، ط -25

 .1980النمو"، دار النيضة العربية، ب ط، لبنان،عبد الرحمن عيساوي:"سيكولوجية  -26

عبد الغني اإليدي:"التحميل النفسي لممراىقة"، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  -27
 والتوزيع،ب ط، لبنان، ب س.

 

، بدون بمد، 1عبد الغني اإليدي:"ظواىر المراىق وخفاياه"، دار الفكر لمماليين، ط -28
1995. 



 

الفتاح َو إبراىيم شعالل:"فسيولوجية التدريب في كرة القدم"، دار الفكر أبو العال عبد  -29
 .1994العربي، ب ط، مصر، 

 .1987عمي خميفة اليشري َو آخرون:"كرة القدم"، بدون دار نشر، ب ط، ليبيا،  -30

، لبنان، 3فاخر عقل:" عمم النفس التربوي"، دار الماليين لمطباعة والنشر والتوزيع،ط -31
 ب س.

، 3أبو الفضل جمال الدين ابن منظور:"لسان العرب"، دار الطباعة والنشر، ب ط، ج -32
 .1997لبنان، 

 .1983، لبنان، 3فكري الدباغ:"أصول الطب النفساني"، دار الطميعة، ط -33

قاسم حسن حسين َو قيس ناجي عبد الجبار:"مكونات الصفات الحركية"، مطبعة  -34
 .1984الجامعة، ب ط، بغداد، 

كمال الدسوقي:"النمو التربوي لمطفل والمراىق"، دار النيضة العربية، ب ط، لبنان،  -35
1979. 

 .1977محمد حسن أبو عبيدة:"المنيج في عمم النفس"، دار المعارف، ب ط، مصر، -36

، مصر، 4محمد حسان عالوي:"سيكولوجية التدريب والمنافسات"، دار المعارف،ط -37
1987. 

، مصر، 7عالوي:"سيكولوجية التدريب والمنافسات"، دار المعارف،طمحمد حسان  -38 
1992. 

محمد حسان عالوي:"عمم التدريب الرياضي"، المطبعة الثالثة عشر، ب ط،  -39
 .1994مصر،



 

محمد حسان عالوي:"عمم النفس لمتدريب والمنافسة الرياضية"، دار الفكر العربي، ب  -40
 .1994ط، مصر، 

 .1985، مصر،4ي:"عمم النفس الرياضي"، دار المعارف، طمحمد حسان عالو  -41

 .1987محمد حسان عالوي:"عمم النفس الرياضي"، دار المعارف، ب ط، مصر، -42

 .1992، مصر،8محمد حسان عالوي:"عمم النفس الرياضي"، دار المعارف، ط -43

 .1997، مصر،1محمد حسان عالوي:"عمم النفس الرياضي"، مركز الكتاب لمنشر، ط -44

محمد حسان عالوي:"عمم النفس في التدريب الرياضي"، دار المعارف، ب ط، مصر  -45
،1968. 

محمد حسان عالوي:"موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين"، مركز الكتاب لمنشر،  -46
 .1998، مصر،1ط

مجاالتو و نظرياتو و تطبيقاتو -محمد زياد حمدان :"عمم النفس النمو التربوي -47
 .28، ص2008، األردن،1المدرسية"، دار التربية الحديثة، ط

أسسو وتطبيقاتو"، دار المعرفة الجامعية، ب ط، -محمد السيد الطوب:"النمو اإلنساني -48
 .1997مصر، 

محمد عبد الطاىر الطيب:"مبادئ الصحة النفسية"، دار المعارف الجامعية، ب ط،  -49
 .1994مصر،

تجاني:"الحديث النبوي وعمم النفس"، دار الشروق لمطباعة والنشر محمد عمي  -50
 .1993، مصر، 3والتوزيع،ط

محمد عماد الدين إسماعيل:"النمو في مرحمة المراىقة"، دار القمم لمطباعة والنشر  -51
 .1986والتوزيع، مصر، 



 

 .1981محمود حسن:"األسرة ومشكالتيا"، دار النيضة العربية، ب ط، لبنان،  -52

 .43محمود حمودة:"الطفولة والمراىقة"، دار الفكر العربي، ب ط، مصر، ص -53

، 1مريم سميم:"عمم النفس النمو"، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، ط -54
 .2002لبنان،

مصطفى عشوي:"مدخل إلى عمم النفس"، ديوان المطبوعات الجامعية، ب ط،  -55
 .1990الجزائر،

 فيمي:"سيكولوجية الطفولة والمراىقة"، مكتبة مصر، ب ط، مصر، ب س.مصطفى  -56

منى فياض:"الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي"، المركز الثقافي  -57
 .2004، لبنان،1العربي،ط

 .1999موقف المجيد مولى:"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم"، دار الفكر، ب ط، لبنان، -58

،جامعة بغداد، 1لب َوكمال ألويس:"عمم النفس الرياضي"، كمية الرياضة ،طمجيد طا -59
 .1980العراق، 

 .1990يحيى كاظم النقيب:"عمم نفس الرياضة"، معيد أعادة القادة، ب ط، السعودية، -60

يوسف ميخائيل أسعد:"رغبة المراىقين"، دار غريب لمطباعة والنشر، ب ط، بدون بمد،  -61
 ب س.

 

 

 عات :الموسو  -2

 . 1982موسوعة " التغذية وعناصرىا "، الشركة الشرقية لممطبوعات ، لبنان ،  -62



 

 الدوريات والمجالت :  -3

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخمية، قرار  -63
 .1996يونيو  4وزاري مؤرخ في 

 رسائل عممية : -4

َو مزىود لوصيف َو الجابري عياشي:"دور الصحافة الرياضية المرئية بمقاسم بمي  - -64
في تطوير كرة القدم الجزائرية"، معيد التربية البدنية والرياضية، دالي إبراىيم، جامعة 

 . 1997الجزائر، جوان 

 المراجع بالمغة األجنبية : -5

65-Ahmed Khelifi : "L`arbitrage a travers le caractère du Football ", ENAL Alger, 1990, p 107. 

66-Alain Mischel : "Football, des systemes de jeux ", 2eme edition, Edition Chiron, Paris, 1998, p 14. 

67-Gerand, Bet BROS, G : "Entraînement de BASKET BALL ", ed vigot, paris, 1985, p 223. 

68-Michel Pradet : "La préparation physique, collection entraînement, I W S E D, Alger, 1990, 

p107. 

69-Macolini (revue), Les farceurs qui contribuent a sa performance individuelle ou dîme 

epuique…… , spécial sportif, février, 1998, p 12. 

70-Philipe Mort : "psychologie sportive, ed Mosson, paris, 1982, p 12.  

71-Pirre wallacli: "medicine du sport" edition vi got saris 1990 p 145.  

72-R-Thomas:" préparation psychologique du  sportif " ed 1 vigot Paris 1991 p72. 

 



 

 

 مواقع الكترونية : -6

73- www.ELAZAYEM.COM/a(40)htm-15/03/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

http://www.elazayem.com/a(40)htm-15/03/2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 قسم تدريب رياضي
 

في التربية البدنية والرياضية  ماسترج ضمن متطمبات نيل شيادة في إطار إعداد مذكرة التخر 
   التحضير النفسي الرياضي    فرع :

 

 النفسي في تحقيق سمة التحضيردور 

 الدافعية لدى العبي كرة القدم فئة األشبال

 

 غميزاندراسة ميدانية ألندية والية 

أرجوا من سيادتكم التكرم باإلجابة عمى األسئمة التالية وذلك باستخدام المعمومات المطموبة 
في ىذه الصفحة وقراءة التعميمات . إذ أن تعاونكم معنا عنصر أساسي لنجاح ىذا البحث 

 العممي.

 أمام اإلجابة المناسبة ونشكر صدق مساىمتكم ومساعدتكم.× وضع عالمة  :مالحظة

  : تحت إشراف                                                      :                 البانإعداد الط

 : حمزاوي حكيمد      بوسروال عبد الرفيق                                         

 عبد اليادي قوعيش

 2117/2118السنة الجامعية                



 

 معمومات شخصية

 

 مدة االنخراط :

 

  ثانوي                                       أساسي                          ابتدائي          :المستوى الدراسي

 

 األسئمة

 ىل تتدرب بجدية لكي تصبح أفضل العب في رياضتك ؟ 1-

 نعم      

 ال      

 

 ؟ىل مستواك أفضل في المنافسات القوية عن المنافسات السيمة     -2

 نعم   

 ال    

 

 ىل تبذل قصارى جيدك في سبيل الوصول إلى أعمى المستويات في الرياضة ؟ -3
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 ال    

 

 ىل التدريب الشاق لفترات طويمة ىو الطريق لمتفوق الرياضي ؟ -4



 

 نعم   

 ال    

 

 ىل من طبيعتك أن تواجو تحدي المنافس ؟ -5

 نعم

 ال 

 يبدوا لك في بعض المنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية ؟ ىل -6

 نعم

 ال   

 

 ىل أثناء المنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن تيدأ بسرعة واضحة ؟ -7

 نعم

 ال   

 

 

 

 ىل عندما تسوء األمور في المنافسة تستطيع أن تتحكم في انفعاالتك بدرجة كبيرة ؟ -8
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 ال   



 

 

 ترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلك عمى أدائك ؟ىل عندما  -9
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 ىل تفقد أعصابك بصورة نادرة أثناء المنافسة ؟ -11
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 ىل يعتقد بعض زمالئك بأنك من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال ؟ -11
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 والتوتر الذي قد تشعر بو قبل المنافسة يضايقك ؟ ىل القمق -12
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  ىل تنفذ بدقة كبيرة جدا كل ما يطمبو المدرب منك ؟ -13
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 ىل ىبوط مستوى الالعب ىو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب ؟ -14

 نعم
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 ىل تحترم كل مدرب قام بتدريبك ؟     -15
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 ىل تستشير مدربك دائما عندما تواجو بعض المشكالت  ؟ -16

 نعم

 ال 

 ىل تشعر بأن مدربك ال يفيمك ؟ -17
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 ىل إذا لم يشركك المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنو يتخذ منك موقفا ؟ -18 
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 ىل عالقتك بمدربك حسنة ؟    -19

 نعم

 ال  

ذا كانت ال ف مماذا؟    وا 
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 من وراء ممارستك ليذه الرياضة ىل تسعى أن تكون ؟ -21

 بطال. 
  الفوز.الرغبة في 
 الحاجة لالعتماد عمى الجماعة . . 
  جواب آخر
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