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 ممخص البحث:
تناولنا في دراستنا موضوع تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في التقميل من قمق  لقد

 .سة الرياضية عند العبي كرة القدمالمناف
نعكاسه عمى العبي كرة اوتهدف الدراسة إلى إبراز الدور النفسي الذي يمعبه المدرب و 

ي كرة القدم وكذا القدم ومعرفة إن كان ألهمية المنافسة دور سمبي عمى مستوى أداء العب
معرفة إن كان لتدريب باأللعاب المصغرة تأثير عمى التقميل من قمق المنافسة وجاء التساؤل 
العام لمدراسة عمى النحو التالي : هل التدريب باأللعاب المصغرة له تأثير في التقميل من قمق 

و التالي نحعمى السنة؟ وجاءت الفرضية العامة  17المنافسة عند العبي كرة القدم األقل من 
: التدريب باأللعاب المصغرة له تأثير إيجابي عمى التقميل من قمق المنافسة عند العبي كرة 

 :إلى مجموعة من الفرضيات الجزئية سنة . وتم تجزئتها 17القدم ألقل من 
 التدريب باأللعاب المصغرة له دور إيجابي في امتصاص القمق الذي يصيب الالعبين. -
 ثر سمبا في أداء العبي كرة القدم .القمق يؤ  -
التحضير النفسي باأللعاب المصغرة يحد من التأثير السمبي لحالة القمق التي تسببها  -

 طبيعة المنافسة.
وتم إختبار العينة من فريق أشبال فوز أوالد إبراهيم والية سعيدة بطريقة عشوائية ,دامت 

 دراستنا من شهر جانفي إلى شهر سبتمبر.
 .ل فوز أوالد إبراهيم والية سعيدةدراستنا عمى مستوى فريق أشباأجريت 

اضية مع تطبيق استخدمنا المنهج التجريبي واعتمدنا عمى استبيان المنافسة الري
 .البرنامج التدريبي
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Résumé: 
Dans notre étude, nous avons discuté de l'impact de la formation des jeux 

réduires sur la réduction de l'anxiété liée aux compétitions sportives chez les 
joueurs de football. 

L’étude vise à mettre en évidence le rôle psychologique joué par 
l’entraîneur et sa réflexion sur les joueurs de football et à déterminer si 
l’importance de la compétition joue un rôle négatif dans le niveau de 
performance des joueurs de football et à déterminer si la formation aux jeux 
réduires a un impact sur la réduction de l’anxiété de la compétition. Voici la 
question générale de l’étude: Les mini-jeux ont pour effet de réduire l'angoisse 
de concurrence chez les joueurs de football de moins de 17 ans? L'hypothèse 
générale était la suivante: La formation de jeux réduires a un impact positif sur 
la réduction de l'anxiété face à la compétition chez les joueurs de football de 
moins de 17 ans. Elles sont décomposées en un ensemble d’hypothèses 
partielles: 

- La formation aux jeux réduires joue un rôle positif dans l'absorption de 
l'anxiété qui affecte les joueurs. 

- L’anxiété affecte négativement les performances des joueurs de 
football. 

- La préparation psychologique de jeux réduires réduit l'impact négatif de 
l'état d'anxiété causé par la nature de la compétition. 

L'échantillon de l'équipe des gagnants de la victoire des enfants d'Ibrahim 
Ould Saïd heureux au hasard, notre étude a duré de janvier à septembre. 

Notre étude a été menée au niveau de l'équipe gagnante Ouled Ibrahim 
gagne heureux. 

Nous avons utilisé la méthode expérimentale et adopté le questionnaire 
de compétition sportive avec l'application du programme d'entraînement. 
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Summary: 
In our study, we discussed the impact of mini-games training on reducing 

the anxiety of sports competition among football players. 
The study aims to highlight the psychological role played by the coach 

and its reflection on football players and know if the importance of competition 
has a negative role on the level of performance of football players as well as to 
know whether training in mini-games has an impact on reducing the 
competition anxiety came the general question of the study as follows: Mini 
games have the effect of reducing the anxiety of competition for football 
players under 17 years? The general hypothesis was as follows: Mini-game 
training has a positive impact on reducing competition anxiety among football 
players under 17 years of age. They are broken down into a set of partial 
hypotheses: 

- Training in mini-games has a positive role in absorbing the anxiety that 
affects players. 

- Anxiety adversely affects the performance of football players. 
- Psychological preparation of mini-games reduces the negative impact of 

the state of anxiety caused by the nature of competition. 
The sample of the team of the winners of the victory of the children of 

Ibrahim Ould Said happy randomly, our study lasted from January to 
September. 

Our study was conducted at the level of the Cubs team win Ouled Ibrahim 
happy state. 

We used the experimental method and adopted the sports competition 
questionnaire with the application of the training program. 
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 مقدمة : 

نظرا ألىمية الرياضة في الوقت الحالي اتي لم تبقى حبيسة في مجال الترفيو بل 

تحولت إلى عمم من العموم فأنشأت مالعب خاصة في تكوين المدربين واإلطارات المختصة 

من خالل العناية بيذه الرياضة أصبح التدريب والمنافسات مفيوم ،في مختمف الرياضات 

أوسع يقوم عمى أسس عممية ومنيجية مدروسة تستند عمى المادة العممية تمك تعود عمى 

إلى أن ما يقف ،الرياضي بفوائد عديدة التي تمكنو من ربح الوقت وتفادي الضرر البدني 

عمميا فيما يسمى بجانب اإلعداد  ،لنفسيحاليا كعائق في طريق المدربين ىو الجانب ا

 النفسي أو التحضير النفسي.

ومن ىذه الرياضات نجد رياضة كرة القدم التي ىي إحدى أشير األلعاب التي تولييا 

الجماىير ووسائل اإلعالم أىمية بالغة حيث يتفق الجميع عمى أن ىذه المعبة بمغت ذروتيا 

رق المعب مما جعميا غاية في اإلثارة وفي ىذه في التطور والتنظيم من حيث الفنيات وط

رتباط مباشر بالقمق سواء أثناء ايون العديد من المواقف التي ليا المعبة نجد أن الالعبين يواج

وما يتعمق بكل منيا من أحداث ومثيرات وىنا  ،التدريب الرياضي أو المنافسات الرياضية 

و مياراتيم  ن وعمى مستوى قدراتيمنعكاس واضح ومباشر عمى سموك الالعبيايكون لو 

 .وعالقتيم مع األخرين
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ور بالخوف وتوقع الخطر وىو خبرة نفعال مركب من توتر داخمي والشعاإن القمق ىو 

ويتفق معظم الرياضيين عمى  ،نفعالية غير سارة يدركيا الرياضي كشيء ينبعث من داخموا

بينما يستطيع  ،أنيم يشعرون بدرجات مختمفة من القمق تنعكس عادة عمى مستوى أدائيم

 البعض منيم التحكم والسيطرة عميو.

ويعتبر اإلعداد النفسي جممة من المكونات التي تقوم عمى التخفيض من حدة 

اسو المباشر عمى أداء الرياضي االنفعاالت خاصة القمق الذي لو أىمية بالغة وذلك النعك

وبالرغم من تأثير القمق عمى مستوى أداء الالعبين إال أن بعض المدربين ال يولون إىتماما  

لذا قمنا في بحثنا ىذا بدراسة تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في ،كبيرا لمتحضير النفسي 

ساس قمنا بتقسيم بحثنا إلى وعمى ىذا األ،التقميل من قمق المنافسة عند العبي كرة القدم 

 قسمين 4

ضم الفصل األول منيا ،القسم األول4 يضم الجانب النظري وقسمناه إلى ثالثة فصول 

والواجبات ،والمبادئ والخصائص ،مبادئ التدريب الرياضي الحديث من حيث المفيوم 

براز أما الفصل الثاني فتطرقنا فيو إلى األلعاب ،والقواعد ، خصائصيا المصغرة مفيوميا وا 

 كما التعريج فيو إلى مفيوم المعب . ،ختيارىااومبادئ  ،وفوائدىا

تضمن المحور األول قمق المنافسة حيث قمنا  كما احتوى الفصل الثالث عمى محورين4

أما المحور  ،مع ذكر نظريات سمة قمق المنافسة ،بشرح المفاىيم المرتبطة بقمق المنافسة 

 المرتبطة بالبحث. الثاني خصص لمدراسات المساعدة
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القسم الثاني4 وىو الجانب التطبيقي )الدراسة الميدانية لمبحث ( ينقسم بدوره إلى 

 فصمين4

جراءاتو الميالفصل األول  ،ستطالعيةدانية تطرقنا فيو إلى الدراسة اال4 منيجية البحث وا 

أما  ،ختيارىا ومجاالت البحثاالعينة وكيفية  ،مجتمع البحث ،متغيرات البحث ،المنيج

ومقابمة النتائج بالفرضيات ثم  ،الفصل الثاني ففيو تم عرض ومناقشة النتائج المتوصل إلييا

 ستنتاجات ليختتم بأىم التوصيات.اال
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 :مشكمة البحث 

حيث ساىمت في تطوير الصدقات بين  ،تعد الرياضة جزءا ىاما من تاريخ الشعوب

زدىرت أسمائيا بفضل الرياضيين الدول نظرا لممجتمع القائم عمى المنافسة ونجد عدة بمدان ا

والرياضة ضرورية لجسم االنسان في حياتو اليومية فالعقل  ،عمى عدة ألقاب  اذين تحصمو ال

 .(3 ،صفحة 2002 ،السميم في الجسم السميم ) مرزوق 

ألنيا تتميز  ،ة كرة القدم من الرياضات الجماعية األكثر شعبية في العالم وتعتبر لعب

 ،نة باأللعاب الجماعية األخرىكما أنيا تضم أكبر عدد من الالعبين مقار  ،بإثارة مبارياتيا 

كما تتميز أيضا بطابعيا الترويحي لذا فيي مفضمة في قضاء أوقات الفراغ وممارستيا 

جتماعية وقد مرت بعدة مراحل وتطورات من تكوين العالقات االومشاىدتيا كما تعمل عمى 

ناحية قوانينيا وطريقة ممارستيا ومفيوميا والنظرة الشعبية ليا وتعددت الطرق ومناىج 

حيث أصبحت ىناك مدارس ومعاىد مختصة في تكوين اطارات  ،التحضير والتدريب فييا 

 مختصة في ىذه المعبة .

القدم خاصة بعدة مميزات أىميا اعداد الالعبين وتكوينيم  وتتميز الرياضة عامة وكرة

في المنافسات الرياضية التي تعتبر محصمة لكل المجيودات التي تبذل في بمستوي عالي 

حراز الفوزوالتي يحاول فييا الوصول ا ،أي نشاط رياضي   ،لى أعمي مستوي ممكن وا 

حيث  ،قواه النفسية والبدنية والمياريةولتحقيق ذلك البد أن يستخدم الالعب أقصي قدراتو و 

رتباطيا بكثرة ة المتعددة والتي تتميز بقوتيا الأن المنافسة الرياضية ترتبط بالمواقف االنفعالي
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الفوز واليزيمة من لحظة ألخرى أثناء المنافسة الواحدة مما ينعكس عمى حالة قمق الالعب 

 ( 14 ،فحة ص 2002،الرياضي قبل اشتراكو في المنافسة ) ىالة 

في المجال الرياضي يعتبر القمق أحد االنفعاالت اليامة التي ينظر إلييا عمى أساس 

وتعتبر كرة القدم من أىم  ،أنيا من أىم الظواىر النفسية المصاحبة لنشاط الالعبين 

النشاطات الرياضية التي وجدت اىتماما من قبل الدارسين من حيث الجوانب النفسية بعد أن 

ار بين الكبار والصغار من مختمف الثقافات ومن مختمف شنته المعبة واسعة االأصبحت ىذ

في يمكن ألي شخص  ،البمدان وبعد أن أصبح العالم كمو بفعل وسائل االتصال قرية صغيرة

وباعتبار المنافسة الرياضية بمثابة وسيمة لتقييم  ،أي مكان من العالم متابعة أي مباراة 

ب لذا نجد ليا انعكاس عمى الجانب النفسي لالعبين وىذا يجعل المستوي وفعالية التدري

 . مباريات كرة القدم والمنافسة مميئة باإلثارة واالنفعاالت التي تؤدي الى قمق الالعبين

 ،ومما سبق ذكره حول التطور الطارئ عمى التدريب الرياضي لمجانبين البدني والنفسي 

يواجييا ىناك عدة دراسات حول قمق المنافسة الرياضية كونيا مشكمة حقيقية حيث كانت 

 ،االشيار  ،نتائج  ،الجميور  ،أىمية المباراة  ،متغيرات ) قمق المنافسة المدربين نظرا لعدة 

توصل بعض الباحثين في المجال  عرض ليا الالعب أو الرياضييت التي األموال ... إلخ (

عاب المصغرة طريقة حديثة في التدريب الرياضي وذلك نظرا لمشابية الرياضي إلى أن األل

ومما تقدم وبالنظر لنتائج الدراسات والبحوث  ،لمصغرة لظروف المنافسة الرياضية األلعاب ا

السابقة رأى الطالبان تحديد موضوع دراستيم حول مدي تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في 

 وعميو يمكن طرح التساؤالت التالية4،اضية التقميل من قمق المنافسة الري



 التعريف بالبحث

 

6 
 

 :التساؤل العام 

في التقميل من قمق المنافسة عند العبي كرة  ىل التدريب باأللعاب المصغرة لو تأثير

 سنة ؟ 11القدم األقل من 

 :التساؤالت الجزئية 

ىل التدريب باأللعاب المصغرة لو دور إيجابي في امتصاص القمق الذي يصيب 

 الالعبين ؟

 ىل القمق يؤثر سمبا في أداء العبي كرة القدم ؟

ىل التحضير النفسي باأللعاب المصغرة يحد من التأثير السمبي لحالة القمق التي 

 تسببيا طبيعة المنافسة ؟

 :فرضيات الدراسة 

بوضع الفرضيات كحمول  من خالل التساؤالت التي طرحناىا في اإلشكالية السابقة قمنا

 مؤقتة لمتساؤالت المطروحة.

 الفرضية العامة: 

التدريب باأللعاب المصغرة لو تأثير إيجابي عمى التقميل من قمق المنافسة عند العبي 

 سنة. 11كرة القدم ألقل من 
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 الفرضيات الجزئية:

امتصاص القمق الذي يصيب التدريب باأللعاب المصغرة لو دور إيجابي في  -

 .الالعبين

 القمق يؤثر سمبا في أداء العبي كرة القدم. -

التحضير النفسي باأللعاب المصغرة يحد من التأثير السمبي لحالة القمق التي تسببيا  -

 طبيعة المنافسة.

 :أهمية الدراسة 

جانبين نفسي اذ أنو يدرس  ،ن الموضوع المقترح في بحثنا ىذا لو أىمية كبيرة إ

نتباه والمتابعة فالجانب العممي ىو عمم النفس أما الجانب العممي ىو ورياضي وىذا ممفت لال

فيعتبر االىتمام بالتحضير النفسي لالعبين من أكبر العوامل  ،الذي يقترن بالنشاط الرياضي 

اذ أن شخصية الالعب الرياضي تحتاج الي تحضيرات كبيرة لبعض  ،لمنشاط الرياضي 

لذا حصرنا االنفعاالت في ظاىرة القمق لما ليا من االنفعاالت التي يصادفيا في نشاطو 

 أىمية في تطوير مستوي الالعبين من مختمف الجوانب.
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 ةأهداف الدراس : 

 . ابراز الدور النفسي الذي يمعبو المدرب وانعكاسو عمى مستوي أداء العبي كرة القدم 

  كرة القدم .معرفة ان كان ألىمية المنافسة دور في زيادة حدة القمق لدي العبي 

 . معرفة ان كان لمجميور دور في زيادة حدة قمق الالعبين 

 . لفت أنظار المدربين الى ضرورة االىتمام بالجانب النفسي لالعبين 

 مصطمحات البحث:  

 األلعاب المصغرة: 

مجموعة من التدريبات او التمرينات المماثمة لمواقف األداء الفعمي أثناء المباريات  يى

داخل  3ضد  5 ، 2ضد  4 ، 3ضد  3 ، 2ضد 2وتقام بين أعداد قميمة من الالعبين 

 متر . 40و  20بين  مساحات صغيرة من الممعب تتراوح اطواليا ما

 التدريب الرياضي:

تي تشمل بناء وتطوير عناصر المياقة البدنية وتعمم ىو عبارة عن جميع العمميات ال

العقمية  اإلمكانياتالتكتيك )الميارات األساسية( والتكنيك )الميارات الخططية( وتطوير 

 أعمى إلىضمن عمل مبرمج وىادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول بالرياضي 

 المستويات الرياضية الممكنة.
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 القمق:

أو أصبح  ،عبارة عن ألم داخمى  الذي يمتمك االنسان وىوحالة من الخوف الغامض 

ويستمر نتيجة توقع  ،داخمى بسبب الشعور بالضيق واأللم واالنزعاج ويعتبر توتر شامل 

 أو الخطر الذى قد يحدث.،الشر 

  السابقةالدراسات: 

 تمهيد:

قبل يعد موضوع قمق المنافسة الرياضية من المواضيع التي القت اىتماما كبيرا من 

الدارسين لما يكتسيو الجانب النفسي من أىمية بالغة في التدريب والمنافسة لدى الممارسين، 

 وليذا سنحاول عرض بعض الدراسات المرتبطة والتي ليا عالقة ببحثنا.

 أطروحة دكتوراه4 الدراسة األولى:/ 1

العبي كرة مزروع السعيد تحت عنوان4 االحتراف الرياضي وعالقتو بالقمق التنافسي لدى 

 .2011/2012القدم 

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص القمق ومستوى االحتراف إشكالية الدراسة: 

لمنشاط البدني الرياضي التنافسي بين العبي كرة القدم لمقسم الوطني األول والرابطة المحترفة 

 األولى؟
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  أهداف البحث:

االحتراف الرياضي وعالقتو بالقمق التنافسي تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىمية 

عمى مستوى العبي كرة القدم لمقسم الوطني األول وكذا العبي الرابطة المحترفة األولى لكرة 

القدم، ودرجة تأثير االحتراف الرياضي عمى الالعبين أثناء المنافسات الرياضية، وكذا 

وى العالي لممنافسات الرياضية من التعرف عمى الطرق الكفيمة لتحضير الالعبين ذوي المست

و تركيز جيد بعيد عن االنفعاالت الناحية النفسية حتى نجعل الالعب في حالة ىادئة ذ

لدى الالعبين وذلك ألتفو األسباب،  والتوتر النفسي والتحكم في أعصابو خاصة ظاىرة القمق

 ىذا من خالل4

عداد الالعبين وشحن ودرجتو مما يساىم في عممية التح معرفة مستوى القمق - ضير الجيد وا 

 بطاريتيم لخوض المنافسات الرسمية دون أي ارتباك.

تبيان أىمية اإلعداد النفسي لالعب كرة القدم التي ىي من أىم الضروريات في عممية  -

 التدريب والمنافسة لمراحل النمو خالل فترات التدريب.

 الرفع من الضغوطات النفسية لالعبين.تبيان أىمية االحتراف الرياضي في التقميل أو  -

تبيان أثر القمق التنافسي في جعل الالعب المحترف يقدم مردود أفضل خالل المنافسة  -

 الرياضية.
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  فرضيات البحث:

ىناك فروق ذات داللة إحصائية في ما يخص القمق ومستوى االحتراف  الفرضية العامة:

لمنشاط البدني الرياضي التنافسي بين العبي كرة القدم لمقسم الوطني األول والرابطة المحترفة 

 األولى.

 الفرضيات الجزئية: 

لمقسم  ذات داللة إحصائية فيما يخص حالة القمق بين العبي كرة القدمتوجد فروق  -

 األول والعبي الرابطة المحترفة األولى. الوطني

ىناك عالقة ارتباطية بين قمق السمة ومستوى االحتراف لمنشاط البدني الرياضي بين  -

 العبي القسم الوطني األول والعبي الرابطة المحترفة األولى.

عبي كرة القدم لمرابطة المحترفة توجد عالقة ارتباطية ين القمق التنافسي ومردود ال -

 من الناحية الجسمية. األولى

 المنيج الوصفي. منهج البحث:

 تمثمت في األندية التالية4 عينة البحث وكيفية اختيارها:

 شبيبة القبائل. –مولودية الجزائر  –اتحاد العاصمة  –وفاق سطيف  القسم الوطني األول:

 العب تم اختيارىم بالطريقة العنقودية. 40 عدد األفراد:

شبيبة  –مولودية الجزائر  –اتحاد العاصمة  –وفاق سطيف  فة األولى:أندية الرابطة المحتر 

 القبائل.

 العب تم اختيارىم بالطريقة العنقودية. 40عدد األفراد: 
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 اختبار حالة قمق المنافسة الرياضية. –مقياس سبيل برغر  أدوات البحث:

العبوا كرة القدم بالرابطة الذي يعشيو أثبتت دراستنا أن القمق  أهم النتائج المتوصل إليها:

المحترفة األولى أكبر من القمق الذي يعيشو العبو القسم الوطني األول، ولقد أرجعنا أسباب 

عامل الجميور، التغطية  ذلك لمظروف المحيطة بالالعب أثناء المنافسة وتتمثل فيما يمي4

مسطرة التي تطمح كل اإلعالمية لوسائل اإلعالم واإلغراءات المالية الممنوحة واألىداف ال

 الفرق إلى الوصول إلييا... الخ.

 4أطروحة دكتوراه الدراسة الثانية:/ 2

بورنان شريف مصطفى تحت عنوان4 قمق المنافسة الرياضية وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى 

 .2003العبي الرياضات الجامعية 

ىل ىناك عالقة بين قمق المنافسة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى العبي  التساؤل العام:

 الرياضات الجماعية؟

 أهداف البحث:

األلعاب  يالوقوف عمى معرفة أبعاد قمق المنافسة ودافعية اإلنجاز التي تميز رياضي -

 والتعرف عمى العالقة بين ىاذين المتغيرين )قمق -صنف أكابر –الجماعية المستوى األول 

المنافسة، دافعية اإلنجاز(، وكذا معرفة مدى االختالف الموجود بين الالعبين في دافعية 

 اإلنجاز حسب مستويات قمق المنافسة.

كرة القدم المستوى األول  يتوجد أبعاد متعددة من قمق المنافسة لدى رياضي فرضيات البحث:

 صنف أكابر.
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 اإلنجاز.توجد عالقة ارتباطية بين قمق المنافسة ودافعية  -

 المنيج الوصفي. منهج البحث:

 ضمت4عينة البحث وكيفية اختيارها: 

 لكرة القدم فرق من القسم الوطني األول -

 فرق من القسم الممتاز لكرة اليد -

 فرق من القسم الممتاز لكرة الطائرة -

 ولقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية.

 تبنى الباحث قائمتين وىما4أدوات البحث: 

 (.1330لة قمق المنافسة الرياضية )مارتينيز وزمالؤه. قائمة حا -

 (.1312قائمة دافعية اإلنجاز الرياضي )جو ولس.  -

 بعض النتائج المتوصل إليها:

 ىناك عالقة ارتباطية بين قمق المنافسة ودافعية اإلنجاز. -

 .يختمف قمق المنافسة باختالف الخبرة ونتائج الفريق عند العبي كرة القدم -

في دافعية اإلنجاز بين العبي كرة القدم ذوي المستوى المنخفض وذوي ىناك فروق  -

 المستوى المرتفع في قمق المنافسة.

 

 

 



 التعريف بالبحث

 

14 
 

 أطروحة ماجستير4 الدراسة الثالثة:/ 3

سنوسي عبد الكريم تحت عنوان4 تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في تطوير بعض 

 سنة. 11الميارات األساسية عند ناشئي كرة القدم أقل من 

 إشكالية الدراسة:

ىل التدريب باأللعاب المصغرة يؤثر عمى تطوير بعض الميارات األساسية لناشئي  -

 سنة؟ 11كرة القدم أقل من 

 أهداف البحث:

التعرف عمى مدى تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في تطوير بعض الميارات  -

 األساسية عند ناشئي كرة القدم.

الميارات األساسية باأللعاب المصغرة لتطوير بعض  تصميم وحدات تدريبية ميارية -

 عند الناشئين في كرة القدم.

 فرضيات البحث:

التدريب باأللعاب المصغرة يؤثر إيجابا في تطوير الميارات األساسية عند  الفرضية العامة:

 ناشئي كرة القدم.

 الفرضيات الجزئية:

ة والبعدية لمعينة التجريبية في ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمي -

 الميارات األساسية.
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية والعينة التجريبية  -

 والعينة الضابطة ولصالح العينة التجريبية.

 المنيج التجريبي منهج البحث:

 عينة البحث وكيفية اختيارها:

 تمثمت في األندية التالية4

 فريق مولودية سعيدة. –القسم الثاني لميواة4 فريق مولودية الحساسنة 

 العبا تم اختيارىم بالطريقة العمدية. 40 عدد أفراد العينة:

 أدوات البحث:

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية -

 المقابالت الشخصية -

 االختبارات البدنية والميارية -

 التجربة االستطالعية -

 العتاد الرياضي -

 الوسائل اإلحصائية -

 أهم النتائج المتوصل إليها:

القبمية بين المجموعتين التجريبية ىناك فروق غير معنوية لنتائج االختبارات  -

والضابطة في االختبارات التي تم تقويميا، وىذا يدل عمى تجانس المستوى قبل البدء في 

 تنفيذ المنيج التجريبي المقترح لعينة البحث.
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التدريسي المقترح باستخدام األلعاب المصغرة تطورا إيجابيا بين وفق البرنامج  -

 االختبارين القبمي والبعدي.

 أهم التوصيات:

ضرورة استخدام األلعاب المصغرة ضمن المنيج التدريبي لما لو من أثر إيجابي عمى  -

 تطوير الميارات األساسية في كرة القدم.

لبدنية الميارية ضمن مفردات المنيج ضرورة اىتمام المدربين بالربط بين النواحي ا -

 التدريبي المقترح باستخدام األلعاب المصغرة لكرة القدم.

 :التعميق عمى الدراسات 

بقراءات واستطالعات لنتائج وتقارير األبحاث السابقة والمرتبطة  ينبعد قيام الطالب

 انبموضوع الدراسة تمكن من استخالص أىم الدراسات، واالستعانة بيا وقد راعى الطالب

 اختيار ما ىو متاح من إصدارات. انالباحث

إلى  1330امتد تاريخ صدورىا من سنة  انالدراسات السابقة التي استعان بيا الطالب

وىذا ما يدل عمى حداثتيا حيث كانت معظميا ترتبط بأثر برامج تدريبية موجية  2011

، وقد مع التركيز عمى التقميل والحد من قمق المنافسات الرياضية لمتحضير النفسي الجيد

من الدراسات المشابية في عدة أوجو من أىميا المنيج والمنيجية المتبعة في  اناستفاد الباحث

يفية اختيار العينة والطرق التي تمت بيا إجراء التجربة سواء االستطالعية إخراج البحث، وك

أو الرئيسية لمبحث، زيادة عمى معرفة الوسائل واألدوات التي استعممت خالل البحث، وأىم 

 الصعوبات التي واجيتيا حتى إخراج البحث في شكمو النيائي.
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 خالصة: 

خالل عرضنا لبعض الدراسات التي تناولت موضوع القمق في المجال الرياضي  من

يتبين لنا أنو رغم اختالفيا في بعض النقاط إال أنيا تتفق في كون التحضير النفسي ضروري 

 التي يصبون إلييا. لمرياضيين من أجل الرفع من مستواىم وتحقيق اإلنجازات الرياضية
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 الرياضي أوال: التدريب

 تمهيد:

 ،تعتمد عمى العمم ومستحدثاتو ييعتبر عمم التدريب الرياضي من العموم التطبيقية الت

تساعد عمى تحقيق  يو الذى ييدف الى امداد المدرب بالعموم والمعارف والتطبيقات التأ

أفضل الطرق واألساليب والوسائل المتاحة  مأفضل النتائج مع الالعبين من خالل استخدا

ويشير مفيوم التدريب الى عممية التكميل الرياضي المدارة وفق المبادئ العممية  يبشكل عمم

والتربوية المستيدفة الى مستويات مثمى فى احدى األلعاب والمسابقات عن طريق التأثير 

 الرياضي . المبرمج والمنظم عمى كل من قدرة الالعب وجاىزيتو لألداء
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 مفهوم التدريب الرياضي:/ 1

 سس يرى محمد حسن عالوي أن التدريب الرياضي ىو عممية تربوية تخضع أل

ومبادئ عممية تيدف أساسا العداد الفرد لتحقيق اعمى مستوي رياضي ممكن من نوع معين 

 ( .18. 2002من انواع االنشطة الرياضية . )عالوي 

  التدريب الرياضي عمى انو ذلك التحضير البدني المياري الخططي الفكري ’’يعرفو

 النفسي لمرياضي لممساعدة قصد الوصول بالرياضي الى أعمى المستويات الرياضية الممكنة.

  فيما يري طو إسماعيل أن : التدريب الرياضي ييتم بإعداد الرياضي اعدادا

الجيد المبذول واالعداد المطموب خالل المباراة اي من  فيزيولوجيا بتكيف أجيزتو الحيوية مع

خالل زمن أداء التمارين او عدد تكرارات . وتطرق حسن السيد أبو عبده لمتدريب الرياضي 

والعمل ،فى كرة القدم بقولو أن اليدف العام منو يتحقق من خالل التدريب المستمر والمنظم 

از واستخدام الخبرات الناجحة فى تحقيق ذلك اليادئ لممدرب مع العبيو لتحقيق أعمى انج

مع العمل عمى استكمال وتطوير الصفات البدنية مما ينعكس عمى تنمية الصفات المعنوية 

 واالدارية ألعضاء الفريق .

ومن خالل ىذه التعاريف يمكننا تعريف التدريب الرياضي بأنو عبارة عن عممية تربوية 

عب الى أعمى المستويات الرياضية من الالوصول بالمخططة مبنية عمى أسس عممية ىدفيا 

 النفسية . ،يفية ظالخططية والو  ،الميارية  ،خالل االرتقاء بمقدرة الالعب البدنية 
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 خصائص التدريب الرياضي في كرة القدم :/ 2

أصبح التدريب الرياضي في كرة القدم عممية معقدة تيدف لمحصول بالالعب الى  -

 ،ية اعمى المستويات من خالل االعداد المتكامل من جميع النواحي الفسيولوجية والميار 

النفسية لذا وجب عال كل مدرب أن يكون عمى دراية تامة بخصائص ومميزات  ،الخططية

 م حماد في النقاط التالية :التدريب والتي حددىا مفتى ابراىي

 ثير شخصية وقيم وفمسفة المدرب.أت -

 االعتماد عمى األسس التربوية كما يخضع كافة عممياتو ألسس ومبادئ عممية. -

 تواصل عممية التدريب الرياضي وعدم انقطاعيا  -

عدم اىمال دور الخبرة في العممية التدريبية واتباع نمط الحياة الرياضية مع نبذ  -

 (  26 ، 2001طات ) مفتى . شالمن

 :ات التدريب الرياضي في كرة القدمواجب/ 3

ويطمق عمماء التربية عمى كل الجيود التي توجو مباشرة لتنمية كفاءة الالعب وقدراتو 

توجو اساسا لمتأثير عمى استعداد الالعب وقابميتو ألداء الجيد  ياسم العممية التعميمية والت

يجب النظر لمعممية التربوية عال انيا وحدة متكاممة مع استغالل العالقة بالعممية التربوية و 

 :ب الرياضي في كرة القدم تتمثل فيالمتبادلة بينيما وعميو فان واجبات التدري
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 الواجبات التربوية:/ 3-1

تيدف لتطير السمات  ية في جميع المؤشرات المنظمة التيتتمثل الواجبات التربو 

 :يتاآل ىحيث تشتمل عم ،الخمقية والتوجيو اإلداري والخصائص األخرى لمشخصية 

  تربية الشاب عمى حب الرياضة وتحقيق المستويات العالية والمعبة الرياضية.

  تحقيق الدوافع والحاجات والميول الفردية واالرتقاء بيا بصورة تستيدف حدمة الوطن

 ر اإليجابي الميم التي تيتم بو المستويات الرياضية في ىذا المجال.بواسطة معرفة الدو 

 عتماد عمى النفس والعمل خمقية وتطويرىا مثل حب الوطن واالتربية السمات ال

  .الجماعي ومساعدة االخرين والخمق واإلبداع الرياضي

  تربية الخصائص والسمات اإلرادية والمثابرة وضبط النفس والشجاعة والجرأة

 والمجازفة.

 الواجبات التعميمية:/ 3-2

ر االعداد البدني من الركائز التي يجب عمى المدرب اإلعتماد عمييا لتطوير العمل بيعت

حيث يحتوي اإلعداد البدني عمى التدريبات  ،التدريبي ويضم اإلعداد العام واإلعداد الخاص 

ف الوصول بالالعبين الى النفسية والموضوعية وفق األسس العممية لمتدريب الرياضي بيد

اعمى مستوي ممكن من المياقة البدنية الخاصة بمعبة كرة القدم وما يتطمبو األداء المياري 

 .( 89_  1989والخططي والذىني واإلداري في مختمف مراحل الموسم الرياضي ) طو 
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 اإلعداد المهاري:/ 3-2-1

يتفق كل من حنفي مختار ومفتي ابراىيم حماد عمى أن اإلعداد المياري ىو عممية 

ويعتمد اإلعداد  ،اكتساب واتقان وتثبيت الحركات الميارية البسيطة والمركبة في كرة القدم

وىنا  ،ا الالعب من خالل اإلعداد البدنيالمياري عمى استخدام القدرات البدنية التي اكتسبي

ب في ربط كل من اإلعداد البدني والمياري بصفة مستمرة مما يمكن يكمن دور المدر 

الالعب من األداء المياري العالي في ظروف المباراة الصعبة تحت ضغط المنافس في 

 (19، 23_  1994)مفتي  .مساحات الممعب المختمفة

 اإلعداد الخططي:/ 3-2-2

يمتزج فيو كافة أنواع يعرف عصام عبد الخالق اإلعداد الخططي بأنو المركب الذي 

اإلعداد لتحقيق ىدف التدريب الرياضي فيو محصمة تطوير حالة الفرد البدنية والميارية 

والفكرية والنفسية وتطبيقيا في ترابط وتكامل لممساعدة في اتخاذ القرار والتصرف المناسب 

ي الي في مواقف المنافسة المختمفة وفي حدود قانون المعبة حيث ييدف اإلعداد الخطط

حساب الفرد الرياضي من معمومات ومعارف بالقدرات الخططية واتقانيا بالقدر الكافي الذي 

 ( 898_  1992يمكنو من حسن التطرق في مختمف المواقف ) عصام 

 اإلعداد الذهني: / 3-2-3

يمعب اإلعداد الذىني دورا ىاما في القدرة عمي التفكير السميم والتصرف الحسن 

التدريب والمباراة وتزداد أىمية اإلعداد الذىني كمما إشتدت المنافسة بين لالعبين أثناء 

الفريقين وخاصة في المحظات الحرجة أثناء المباراة ويجب عمى المدرب ان ينمي القدرات 
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العقمية لالعبين لمساعدتيم عمى التفكير السميم والتصرف المناسب أثناء المباراة كذلك يجب 

عبيو المعارف والمعمومات النظرية والتطبيقية مثل قواعد وقوانين عمى المدرب أن يكسب ال

المعب والنواحي الصحية والخصائص البشرية بجانب النواحي الفنية والخططية لكرة القدم        

(05 _2001). 

حيث ان المدرب يعمل عمى تدريب الصفات االرادية وتنمية القيم الخمقية لدي الالعب  

حيث أنو ىناك عوامل كثيرة تؤثر في إعداد الالعب أثناء سير المعب كالممعب ونوعية 

 األرضية والجميور.

 اإلعداد النفسي:/ 3-2-4

ت اإلرادية ىل كل اإلجراءات والواجبات التي يضعيا المدرب بيدف تنمية الصفا

والصفات الخمقية لالعب والتغمب عمى المؤثرات الداخمية والخارجية أثناء المباراة كالممعب 

ونوعية االرضية والجميور والفريق المنافس ومتطمبات المباراة والتي قد تكون عائقا لألداء          

 .( 199_  1991) كاشف 

أدائو لممباراة. لذا فإن الفريق الذي وتمعب الصفات اإلرادية لالعب دورا ىاما في حسن 

يمتمك العبيو صفات إرادية عالية يعتبر فريق تصعب ىزيمتو بل تمعب قدرتو اإلرادية دورا 

 بارزا في تحقيقو الدائم لمفوز أمام الفرق الغير معدة اعدادا تقنيا جيدا.
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 واعد التدريب الرياضي:ق/ 4

تصال األساسية اإللغاء يعد المبدأ األول لاليقة : من خالل طر قاعدة اإليضاح/ 4-1

حيث تمثل الصور الحركية األداة و الوسيمة األساسية ، الخاصة في عممية التدريب

المستعممة في طريقة التعمم. عند عرض التمرين يجب توضيح النقاط الميمة في عممية 

 ( 28_ 1989 البداية ثم األشياء الخاصة ) ياألداء وذلك بتوضيح األشياء الميمة ف

: ان تنمية الصفات البدنية او ميارات أساسية او التدريب عمى خطة قاعدة التنظيم/ 4-2

بدفعة واحدة بل يتحتم عمى المدرب تكرار التدريب وتنظيم وحداتو بشكل يسمح  ييأت ال

يدف وحدة التدريب لالعبين التعمم الصحيح وتطوير مستواىم وان ىدف التدريب السابقة ب

 ( 195_1998. كسري ) صبحي الالحقة

لقد أصبح التدرج فى العمل لموصول إلى أحسن مستوي من األداء  قاعدة التدرج:/ 4-3

قاعدة ىامة فى التدريب الحديث .والتدرج يعني سير خطة التدريب من السيل الى الصعب 

 ومن البسيط الى المعقد.

 ،ليا أىميتيا في عممية التدريب  : ان عممية اإلستيعابستمرارالستيعاب واالقاعدة ا/ 4-4

 وقواعد الخطط ال ،وقت الحركة  ،فالالعب الذي يتمرن دون أن يستوعب أىداف التدريب 

يتم باإلستمرار  يستطيع أن يؤدي أدوار ناجحة في المباريات وان تطوير الصفات البدنية ال

 فى العمل عمى تطويرىا كما أنو يكفى أن يعرف ميارة أو خطة معينة.
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  :مبادئ التدريب الرياضي/ 5

تبين العمميات التطبيقية لمتدريب الرياضي عمى عدد من المبادئ التى ىي مستمدة فى 

لفريق وضع ىذه المبادئ االصل من مبادئ وظائف أعضاء الجسم البشري . وعمى مدرب ا

تقدم في عتباراتو واتباعيا خالل قيادتو لمبرنامج التدريبي لمفريق ضمانا لحدوث في مقدمة ا

 يمي: مستوى الالعبين ومن ىذه المبادئ ما

ثير كل من أنواع التمارين عرفة الفكرة األساسية لمتدريب وتأان فيم وم مبدأ المعرفة:/ 5-1

العب إلى اكتساب القدرة عمى األداء المتقن بأقصر زمن ممكن وتكيف لالمستخدمة يؤدي با

اجزاء الجسم عمى ذلك وبيذا يكون الالعب قد وصل الى ىدفو األساسي المتمثل فى ضبط 

لنقاط األداء الفني الصحيح ويصبح الالعب ايضا قادرا عمى اكتشاف نقاط الضعف ومن ا

 :مبدأ المعرفة ىي ياليامة ف

كل عبين بأىمية عممية التدريب ليس فقط بشكل عام. بل فيم ومعرفة أداء معرفة الال -أ

 .تمرين عمى إنفراد

معرفة الالعبين بالمبادئ األساسية عند أداء كل تمرين عمى إنفراد ومعرفة الوضع  -ب

 المناسب بكل تمرين .

ساعدة يجري األولمبيون تحميال ألدائيم ومدى التطوير الذي حصل خالل التدريب دون م -ج

 ( 122_  2004المدرب وان ينظر والى كل تمرين فردي بدقة متناىية ) الرياضي 
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تدوم فكل تداخل  توجد فورمة ثانية اي ان الفورمة ال ال: مبدأ التصنيف واإلستمرارية/ 5-2

نحافظ عمى فى عممية التدريب يؤدي الى تراجع بيني في فورمة الالعب فإذا أردنا ان 

والوظيفية يتطمب ىذا استمرارية التدريب وعممية التدريب يجب ان المورفولوحية التغيرات 

ن تكون ىذه األىداف دقيقة تصنف بمعنى ان يكون ليا ىدف او مجموعة أىداف .ويجب ا

كذلمك إضافة مواد  ،طط ليا تبعا لنتائج مجموعة إختيارات موضوعيةوأن يكون مخ ،ومحكمة

  .( 87_  1989عمييا مسبقا ) محجوب  ومحتويات ومواد قد تم التدريب

: ان عممية التدرج في التدريب الرياضي يحتاج الى دراسة عامة وشاممة مبدأ التدرج/ 5-3

لما تتطمبو من مراعاة لمراحل العمل وخاصة بالنسبة لألطفال والناشئين لذا فإعطاء الحمل 

فالتدرج التدريبي  ،ذ بصفة التدرج خفي ىذه المرحمة يجب أن يكون مناسب لممدرب مع األ

ويضمن حالة التعود  ،يجب ان يكون تأثيره منظم عمى جياز القمب والدوران الحركي 

بالتدريب ويالحظ ان اسس التدرج في التدريب لتطير القوة والسرعة وتتعمق بربطيا بأسس 

يارات مبناء ال وطرق اإلعادة والتكرار لذلك ىناك وسائل تربوية البد من األخذ بيا أثناء

الحركية منيا من البسيط الى المعقد ومن السيل الى الصعب ومن الحركة المعروفة الى 

 .(27_26_1998الحركة الغير معروفة ) قاسم 

وىذا  ،فالالعب يحتاج الى وقت لتستطيع أجيزتو التكيف مع االستثارة القوية والمختمفة 

لوجية ونفسية واذا لم يتم زيادة حممة التدريب التكيف ربما يتضمن تغيرات مورفولوجية وفيسيو 

كأن يصل الحمل عند مستوي معين او ثابت تكون النتيجة أن المستوى الذي يصل اليو 



 باأللعاب املصغرةالتدريب الرياض ي  :الفصل ألاول    الباب ألاول: الدراست النظريت                      

 

29 
 

الالعب باستخدام ىذا الحمل يكون مستقرا فانو يتحسن مبدئيا ثم يسوء تدريجيا ) أبو عبده 

2002 - 36). 

ان معدل سرعة زيادة أحمال التدريب يجب أن يكون لو ارتباط بمعدل سرعة تكيف 

فاجيزة الالعب تتكيف مع كل حمل جديد مع وجود بعض التأخير أو ىذا التأخير ،الالعب 

الجنس الصحة  ...  ،يعتمد عمى حجم وشدة الحمل وعمى الفترة الفردية تعتمد عمى العمر 

 .(11 - 1980)البيساطي  إلخ

مما سبق ذكره فان الزيادة العشوائية لحمل التدريب يمكن أن يختار قدرة الالعب عمى و 

مما يؤدي بظيور اإلصابات  ،التكيف مما ينتج عن ذلك فقدان التوازن الفيزيولوجي والنفسي 

 .( 143_ 1986والتعب باإلضافة الى ظيور ظاىرة التدريب الزائد ) 

 :مبدأ التنويع/ 5-4

عمى وتيرة واحدة يؤدي الى الممل والسئم ألن عامل التغيير والتنويع ان سير التدريب 

حيث أن اإلىمال في التغيير يؤدي الى  ،في التدريب يؤدي الى إثارة الحماس بين الالعبين 

تنويع وتغيير فى  ،الخمول وىما طريقتان يؤديان الى األداء السيء حيث يمكن تخفيف 

 التدريب من خالل النقاط التالية:

 ) التنويع فى زمن الدوام وحدة التدريب ) جرعة 

 ) التنويع فى األجزاء المكونة لوحدة التدريب ) الجرعة 

  التنويع فى سرعات اداء التمرين 

 التنويع فى المسافة المقطوعة 
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  ( 2_  2001استخدام االلعاب المصغرة ) مفتي 

 سترجاع:مبدأ اال/ 5-5

يمكن ان تؤدي الى اإلرىاق والى التشبع النفسي فانو  يالتدريبات الت يلتجنب اإلفراط ف

  .من الضروري احترام مبدا التناوب في النوعية والشدة ومدة العمل والراحة

ان كل حصة أو كل تمرين يجب أن يكون الحادث الذي يحافظ عمى مستوى  :النوعية° 

 رب ناجح .من النشاط وىذا يجب ان يكون منتميا الى المتاع التقني لكل مد يعال

ان المرحمة أو الحصص التدريبية يجب أن تكون متناوبة بحصص تدريبية محققة  :الشدة° 

 حترام مبدأ التناوب والتدرج في اعطاء الحمل .اأن يجب عمى الكل 

الحصص الطويمة يجب ان تكون أيضا متناوبة بحصص قصيرة وتكون عمى  :الحجم° 

 تطوران بشكل متبادل .العموم جادة جدا بحيث أن الشدة والحجم ي

 مبدأ التخصص: / 5-6

من الضروري لصنع الالعب جيد يجب أن يكون تركيز منصبا عمى لعبة واحدة فاليوم 

ة تحول دون األداء الجيد والناجح حتى عمى مستوي أقل من المستوي بالمنافسة في أكثر لع

في أنسجة وأعضاء حيث أن أداة أنشطة حركية معينة يؤدي الى احداث تغييرات ، المحمي

أنسجة وأعضاء أخري  يتؤدي الى احداث تغييرات ف الجسم المشاركة في ىذه االنشطة وال

الجري ىي  يالمستخدمة ففمثال اذا زاول الالعب تمرين الجري فان نفس األلياف العضمية 

 التي تعمل.
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يظل ثير من غيرىا كما أن نظام الطاقة المستخدمة أىي التي تكون أكثر ت يوبالتال

يعمل دون غيره والتكيف بحيث فى ذات االلياف العضمية المشاركة أمثال التدريب لتحسين 

 .(53 - 2001مفتي التحمل وال يطور القوة العضمية )كفاءة التحمل يطور 
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 خالصة:

يالحظ كذلك في الرياضات الجماعية حيثان يكون التمرينات مماثمة وتتطابق  وىذا ما

مراحل تكوين  ييظير ف وكذلك الخططية وىو ما ،مع نوع المعبة من الناحية البدنية والميارية

 الالعبين فبعد مرحمة التعمم يتجو الالعب الى مرحمة التخصص .
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  أللعاب المصغرة: اثانيا

 تمهيد: 

ة الالعبين فى جميع النواحي البدنية والميارية والتربوية ئان االىتمام واالسيام فى تنش

والمعرفية واالرادية يساىم فى بناء الشخصية الناضجة والمتكاممة ويؤدي الى امتالك ميارات 

رياضية عالية المستوي في األداء والسرعة فى تطبيقيا مستثمرا القدرات والخصائص البدنية 

كية فى مرحمة األشبال التى كانت قد نالت نصيبيا من التطور والنمو نتيجة ممارسة والحر 

والمعبة والتخصص فييا والتى تمكنو من اكتساب خصائص الالزمة وكذلك اشباع  ،االلعاب 

حاجاتو االساسية في المعب والترويح والمنافسة واتاحة فرص التجريب والكشف لتنمو لديو 

 بداع .القدرة عمى الخمق واال

وتمثل االلعاب المصغرة أو الصغيرة فى التدريب الرياضي اىمية استثنائية ومدخال 

الجديد وتكوين قاعدة متينة راسخة البنيان وتوفير كافة المستمزمات  ءجديدا الرتباطيا بالنش

التى تأخذ بيم نحو األحسن لتطوير مستواىم وكذلك تتيح ليم الفرص المناسبة لمتعبير عن 

م وميوليم فضال عن المتعة التى يكتبونيا من خالل مزاولتيم ليا سواء كانت ىذه رغباتي

المتعة معرفية او بدنية أو ميارية أو نفسية عمى أن يكون مخططا ليا بشكل يضمن 

استمرارية خالل الوحدات التدريبية ونجاحيا المؤثر بالتقدم بالشكل االيجابي بمستوي نتائح 

 األداء .
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 المعب: تعريف/ 1

ناية من قبل العمماء لقد كثر الجدل حول موضوع المعب حيث لقي اىتماما وع

أن يعطوه تعريفا دقيقا حيث عرفو "ريسان عبد المجيد" عمى انو "نشاط  الذين ارادو والمفكرين ا

 ( 11_ 2000حيوي واستخدام حر دائم يقوي المرء وابداعو في اطار قواعد محددة" ) ريسان 

طية محمود " بأنو " الوسيمة الطبيعية في تفيم مشاكل الحياة التى تفرض كما عرفو " ع

وتحيط بالطفل في كل لحظة وآونة فعن طريق المعب يكتشف البيئة التي يعيش فييا ويزيد 

 ( 50_ 1994من مياراتو ويعبر عن أفكاره ووجدانو )عطية  

عن الذات باستغالل  في حين يري " عبد الحميد شرف " أن المعب ىو " وسيمة لمتعبير

طاقتو ويدفع الفرد الى التجريب والتقميد واكتشاف طرق جديدة لعمل االنسان وبذلك يشعر 

 (  05_  1987الفرد بالمتعة والسرور ولو دور كبير في تكوين شخصية الفرد ) شرف 

تقدم يمكن تعريف المعب عمى أنو نشاط ضروري يكتسب من خاللو  ومن خالل ما

 عب مختمف الميارات الرياضية حسب مراحل النمو المختمفة.الطفل أو الال

كما يعرف المعب بأنو "نشاط حر موجو او غير موجو يكون عمى شكل حركة أو عمل 

ثمر طاقة الجسم الحركي والذىنية ويمتد وتمتاز بالسرعة 1يمارس فرديا أو جماعيا ويس

الفرد المعمومات ويصبح جزء  ىيتمق يتعب صاحبو وبيذا رتباطو بالدوافع الداخمية والوالخفة ال

 ( 15_  1982ييدف اال الى االستمتاع ) بمقيس  من حياتو وال
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ويعد المعب نشاطا يمارسو الفرد يساىم في تكوين الشخصية وتطوير قدراتو الحركية 

اذ يعد  ،فيو ظاىرة سموكية تسود عالم الكائنات الحية  ،والبدنية والذىنية وكافة السمات 

 ( 04_  1998يطا تربويا ميما وىو أحد أدوات التعمم واكتساب الخبرة ) المصري المعب وس

 األلعاب الصغيرة:/ 2

 مفهوم األلعاب الصغيرة:/ 3

تعد االلعاب الصغيرة اساسية وىامة في سبيل االرتقاء في مجاالت التعميم و التدريب 

باعتبارىا وسيمة تربوية ىامة من وسائل التربية عن طريق ممارسة االنشطة الرياضية ويرى 

البعض مفيوم االلعاب الصغيرة: "ىي عبارة عن ألعاب بسيطة ذات قوانين غير معقدة و 

فق لمستوى قدرات المشتركين فيي مجموعة متعددة من ألعاب الجري يمكن التعديل فييا و 

والكرات واألدوات وألعاب المياقة البدنية والميارات الحركية حيث تعتبر ىذه األلعاب من أجل 

تحقيق األغراض التى وضعت من أجميا لالرتفاء بالقدرات الوظيفية والبدنية والذىنية مع 

ين األفراد المتنافسين مما يجعل المدربين الى االسيام اضفاء جو من المرح والمنافسة ب

الفعال في كيفية اختيار األلعاب وأسس ابتكارىا أو األغراض التى يمكن لمعبة أن تتحققيا 

القنواتي ) من أجل تطوير وسيمة التدريب باضفاء الصيغة التنافسية التى تيتم بيذه األلعاب

1998  _144). 
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" األلعاب الصغيرة ىي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم ويعرفيا أمين الخولي أن 

تقتصر عمى سن أو جنس أو مستوي  يشترك فييا أكثر من فرد ليتنافسوا وفق قواعد مسيرة ال

بدني معين ويغمب عمييا طابع الترويح والتسمية وقد تستخدم بأدوات وأجيزة أو بدونيا ) 

 ( 171_  1994الخولي 

خطاب " بأنيا " مجموعة متعددة من ألعاب الجري قول عنيا " عطيات محمد يو 

وألعاب الكرات التى تمارس باستخدام االدوات الصغيرة وألعاب الرشاقة وما إلى ذلك من 

األلعاب التي تتميز بطابع المرح والسرور والتنافس مع مرونة قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة 

 (63_  1990ممارستيا وتكرارىا عقب بعض اإليضاحات ) عطيات 

تقدم يمكن القول أن األلعاب الصغيرة تعد وسيمة فعالة ورئيسية في  ومن خالل ما

التطور ومناسبة لممبتدئين والالعبين الكبار عمي أن يتم تنظيميا وبرمجتيا وتييئة سبل 

نجاحيا كافة من أجل التقدم وتحقيق أفضل النتائج في عالم التدريب فيي ضرورية لتعمم 

عبين اإلدراكية وتفسير المثير حتى يتمكن من التكيف الميارات الحركية وتنمية قدرات الال

مع البيئة وتجعمو قادرا عمى الحكم عمى قيمة المعبة ومدى تحقيقيا لميدف الذي وضعت من 

أجمو فى التطور وتنمية الثقة بالنفس والتعاون والمحبة والتضحية وتساعد عمى فيم حقوق 

 (  41الفرد وواجباتو نحو األخرين . )ص 
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 صائص األلعاب الصغيرة:خ/ 4

قوانين دولية معترف بيا اذا ال يرتبط فييا زمن المعب و ال يشترط ممارستيا طبقا لقواعد ° 

وعدد الالعبين او مساحة او حجم و مكان المعب أو مواصفات األدوات المستخدمة ِبأية 

 اشتراطات أو قواعد دولية . 

سيولة تغيير قواعد و قوانين المعبة بما يتناسب مع الظروف و المناسبات أو بما يتالءم  °

 ر من األحيان يمكن قيام الالعبينق بعض األىداف الترويحية المعينة وفي كثييومحاولة تحق

 بتحديد أو اختيار القوانين التي يرغبون في تطبيقيا أثناء المعب.

ن وقواعد معترف بيا وال ترتبط بزمن معين أو مساحة محددة ال تتطمب عند ممارستيا قواني °

 لمعبة.

من السيولة تغيير قواعد المعب وشروطو بما يتالئم والظروف الطبيعية واالمكانات المادية  °

 وبما يتناسب وتحقيق أىداف واألغراض التربوية والتعميمية المحددة.

 تتطمب ميارات حركية أو خطط ثابتة لكل لعبة. ال °

تستمزم األلعاب الرياضية  ال تخضع لمطرائق المتعارف عمييا في تنظيم السباقات التي °

 .األخرى

 تستغل مساحة صغيرة من األرض وتستخدم فييا األدوات الصغيرة. °

 يستغرق إعدادىا وأدائيا وقت قصير.° 

 يمكن أن تشترك فييا مجموعة صغيرة أو أفراد قميمون في المعبة. °
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يرة تمارس بوصفيا نشاطا لممستويات العمرية كافة وليا أغراض متعددة واأللعاب الصغ

شأنيا شأن جميع الفعاليات األخرى التي تمارس في مجال التربية الرياضية وان المعيار 

 الدقيق لمتعمم عمى االلتزام بيذه األغراض يرتبط بدافع أىداف كل لعبة من األلعاب الصغيرة

  قواعد األلعاب الصغيرة:/ 5

 تتمثل قواعد األلعاب الصغيرة بالنواحي اآلتية:

 : وتتمخص فيما يمي:الناحية التربوية /5-1

  التمسك بالنظام 

  األمانة والصدق 

  تنمية روح التعاون 

  تربية الفرد اجتماعيا 

  بث سمة التعاون واحترام اآلخرين 

 : إذ يتحدد دورىا في كونيا:الناحية التعميمية/ 5-2

 .تعميمية واكتشافيو من حيث تكوينيم النفسي والعقمي والثقافي 

  أداة تعويضية من خالل تخمص الالعبين من التوتر الذي قد يتولد لديو نتيجة القيود

 المختمفة.

 .أداة تغيير بحيث يطور القدرات الجسدية والبدنية والعقمية 
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ممارسة األلعاب الصغيرة  : إنتنمية المهارات الحركية والوظيفية ألجهزة الجسم /5-3

 تحقق الفوائد التالية:

 .تساعد عمى نمو الجسم نموا طبيعيا وسميما 

 .تعمل عمى تناسق الجسم واكتمال نموه واعتدال قامتو 

  (  35_  1988تساىم في تنمية التوافق الحركي ) عالوي 

 مبادئ اختيار األلعاب الصغيرة:/ 6

أن عممية اختيار األلعاب الصغيرة تخضع لمجموعة من المبادئ  يرى قاسم المندالوي

  :يمكن حصرىا في النقاط التالية التي

 النمو.  -الجنس  - السن  فيم الغرض من المعبة ومراعاة الظروف التالية 

  أن يكون ىناك توافق بين غرض المعمم من المعبة ورغبة التالميذ فييا وتييئ الغرض

 دنية والحركية.الكتشاف قابميتيم الب

  مراعاة قانون التدرج التعميمي لمواجبات الحركية المتعممة حيث تنتقل بالمتعمم تدريجيا

من السيل إلى الصعب ومن البسيط إلى المعقد وبصفة عامة نبدأ باأللفاظ البسيطة لنصل 

 إلى األلعاب المعقدة.

 احتياجات الموقف  ا يتفق معممراعاة أن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية وب

 التعميمي.

  عدم االنتقال من لعبة إلى أخرى إال بعد تأكد المدرب من أن جل الالعبين قد

 أنجزوىا واستوعبوا اليدف منيا بشكل جيد.
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  إعادة عرض المعبة إذا كان الموقف التعميمي يتطمب ذلك مع مراعاة إال تكون لمجرد

 التكرار فقط.

 لالعبين وذلك بشرح المعبة بالتفصيل قبل بدايتيا العمل عمى تحقيق الراحة النفسية 

 (.172 – 1990)المندالوي 

 مراعاة المشاركة لجميع الالعبين . 

   :تنظيم تعميم األلعاب الصغيرة/ 7

 إن أىمية التطور في تعميم الميارات يكون مبني عمى عالقة باألنشطة الحركية األخرى

لعاب الفرق أويعتبر بناء األساس المتين ضرورة النجاح في  وتحمل ىنا معنى التكرار.

ن التعميم في الفصل عادة ينظم عند استخدام إولتأكيد التقدم المياري في العاب الفرق ف

   :طريقة التدريس المباشرة بيذا التوالي

 مارسة الميارات األقل صعوبة أوالتعميم م. 

 الميارات في مواقف المعبممارسة  أداء األلعاب الصغيرة التي تعمل عمى. 

 إعادة ممارسة النشاط و الميارات. 

  .أداء المعبة األساسية في الفريق 

 .تمرينات عمى الميارات أو الصفات البدنية 
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و لكن ال  يبدأ تقدم ميارات المعاب الجماعية غالبا من الصف الرابع أي السن التاسع.و 

ن العاشر ولو أن الميول وحاجات يمكن أداء المعبة عادة قبل الصف الخامس أي الس

واستعدادات األطفال مجموعة معينة سوف تحدد متى تدرس ليا ويكون تقدم المجموعة في 

 أداء الميارات مجددا بكمية الوقت المخصص لمتدريس ليذه المراحل المتتالية السابقة.

 تبعا لذلك فان مستوى الصف الدراسي الذي يمكن تعميم ىذه المراحل مختمف منو 

 (.180 – 1990)المندالوي  مدرسة ألخرى.

  :لعاب المباريات المصغرة كأسموب تدريبي و اقتصادي/ أ8

يختمف استخدام أسموب المعب في مكوناتو عن التدريبات الميارية البدنية والميارية 

معا من خالل  الخططية وتتجو في تكوينيا إلى تحسين مستوى األداء المياري والخططي

التمتع المعب الجماعي المشوق لمواقف تنافسية قد تأخذ أشكال مباريات غير كرة القدم مثل 

كرة اليد والتصويب بالرأس أو التصويب عمى المرمى من خالل المعب الجماعي لفرق 

 - التصويبمصغرة لتكوينات مختمفة وفي مساحات متباينة بشروط محددة )عدد الممسات و 

زيادة  -تعاقب زيادة الخصوم  -زيادة ونقصان عدد الالعبين  -التصويب يرات و عدد التمر 

 .الخ(..التحول من الدفاع إلى اليجوم  -عدد المرمى 

عب ويتناسب ىذا األسموب مع الكبار والصغار حيث تتميز تدريباتو باستثارة دوافع الال

ظيار قدراتو الكامنة من خالل الديناميكيو  ة المستمرة لمعب والتعاون زيادة حماسو نحو وا 

المستمر بين الزمالء مما يتيح فرص أكثر لالستكشاف واالبتكار واكتساب خبرات مماثمة 

 لميارات المباريات الفعمية.
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وفي ضوء تطوير استخدام أساليب التدريب وتعدد مفاىيم اإلعداد واالتجاه إلى 

فقط تطور أسموب المعب اجبة التخصصية في اختيار التدريبات كأحد  المبادئ العممية الو 

أصبح يعتمد عميو معظم المدربين أثناء فترات اإلعداد المختمفة بأشكال متنوعة التدريبي و 

اقتصادية التدريب من خالل استخدام العاب أدائيا لتحقيق األىداف المركبة و وزيادة حجم 

عبين وزيادة المباريات المصغرة كمحتوى وىدف في تصنيف الوقت لرفع مستوى كفاءة الال

. و توجيو العاب المباريات المصغرةنح قدراتيم وفي ىذا الصميم قام الباحث بدراسة مشتركة

                         (.165 – 1989)البساطي 

لتحسين القدرة اليوائية من خالل بعض النماذج التدريبية المحددة بشروط حتى يتمكن 

استراتيجيات أدائيا بحيث تسمح لالعبين بأداء الميارات الفنية و التحكم فييا وفق أىداف 

والخططية من خالل التحرك في اتجاىات مختمفة لتغيير مراكز المعب في حاالت دفاع 

في ظروف مثالية تبدو فييا اإلثارة والمتعة والتنافس في  وىجوم مستمرة )جماعية المعب(

ع مستوى القدرة اليوائية ا األسموب في رفوقد أسفرت الدراسة عن ايجابية ىذ ،وقت واحد

فضال عن التحسن الجوىري في مستوى  وتأخير ظيور التعب )التحمل الخاص( ()التحمل

 (.165 – 1989. )البساطي االنجاز المياري
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 :خالصة
يعتبر المعب من أىم وسائل تكوين شخصية الطفل فيو أول واسطة بينو وبين 

فالطفل في مراحل عمره األولى لو وسيمة وحيدة يتصل بيا بما  وبواسطتو يعبر عن احتياجاتو

حولو وحتى انو يعبر بيا عن ما يختمج في صدره وتتمثل ىذه الوسيمة في المعب حيث نراه 

يدخل في حين ينمو الطفل و يقوم بحركات بيده وجسمو أثناء الطفولة وتدعى بالمعب العفوي و 

يق المعب التربوي في سبيل بناء بعض الصفات طور الدراسة فان المربون يوجيونو عن طر 

 ...الخ. االنضباط، الحميدة كاحترام الغير

طريقة  بتطور البحث العممي أن المعب يعتبر كأنجعوقد لوحظ في اآلونة األخيرة و 

لعالج بعض االضطرابات النفسية لألطفال ودمجيم في المجتمع لذا أصبح لمعب قيمة فعالة 

في تكوين الطفل وتوجيو العممية التربوية والدفع النحو السميم لمطفل وبمالقاتو ألقرانو يقومون 

ح بنسج سرورىم وفرحيم بواسطة األلعاب وىذه األلعاب إما أن تكون جماعية تربي لدييم رو 

مكانية االعتماد عمى النفس  المعاونة واالنضباط أو فردية تبرز قدرات الطفل الشخصية وا 

إن األلعاب الصغيرة تشكل جزء ىام من النشاط التعميمي ، حب المنافسةالشجاعة و و 

والتدريبي حيث تمثل مكانة مرموقة بين مختمف األلعاب واألنشطة المتعددة وتشكل حيزا 

وأصبحت من المقومات  ،الميارات الحركية والبدنية والوظيفية وغيرىاميما في التدريب عمى 

تدريبي لمفئات العمرية المختمفة حيث يمكن وضع  - التي يحتاج إلييا أي برنامج تعميمي

مناىج تدريبية مناسبة مستندة عمى األلعاب الصغيرة وبشكل مبرمج لموصول إلى أفضل 

 .تقدمالنتائج في التطور وتحقيق مستوى أداء م
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  :المنافسة بقمق المرتبطة المفاهيم /1

 عمى الضوء بإلغاء الرياضية المنافسة قمق موضوع نستيل أن المناسب من ربما

 ومن الرياضية المنافسة قمق ظاىرة بدراسة المرتبطة اليامة المصطمحات ببعض التعريف

  .الرياضية المنافسة )الضغط( - التوتر – اإلثارة - القمق ذلك

 مة:وكس كحالة القمق /1-1

 اإلجابة حول االتفاق عدم إلى الزمن من طويمة فترة خالل النظري االستعراض يشير

 قمق حاالت تقيس أنيا أم العام االستعداد تقيس القمق مقاييس ىل مفاده عام تساؤل عن

 القمق نوعي بين التمييز الحالي القرن من الخمسينات بداية شيدت فقد ذلك ومع ،نوعي

 بالخوف الفرد فييا يشعر ذاتية انفعالية "حالة :بأنو الحالة قمق ويعرف ،كسمةو  كحالة

بينما يعرف قمق السمة  ،"الحالة في شدتيا من وقت إلى أخر والتوتر ويمكن أن تتغير ىذه

 واالستجابة ليذه المواقف بمستويات معينة كميدئ لو"استعداد الفرد إلدراك مواقف  بأنو:

 ."مختمفة من حالة القمق

 )الطاقة الحالة بالعالقة بين طاقة الوضعويمكن تشبيو العالقة بين قمق السمة وقمق 

وطاقة الحركة حيث يشير قمق السمة مثل طاقة الوضع إلى استعداد كامن ، الكامنة(

 كما يثير قمق الحالة منبو طاقة الحركة إلى استجابة معينة إذا أثيرت بمثير مناسب ،لحدوث

 .الستجابة )ردة فعل( التي تحدث اآلن وبمستوى معين من الشدةل
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ويدرك األفراد المتميزون بالمستوى العالي في قمق السمة اغمب المواقف عمى أنيا 

ميددة ليم ومن المتوقع أنيم يستجيبون بمستويات مرتفعة الشدة من قمق الحالة في المواقف 

المعينة الميددة بالفعل كذلك فإنيم يظيرون ارتفاعا ممحوظا في قمق الحالة أكثر مما يظيره 

  .يزون بالمستوى المنخفض في قمق المناقشةألفراد المتما

  :الجسمي والقمق المعرفي القمق /1-2

اىتم الباحثون مع بداية الستينيات من القرن الحالي يتناول موضوع القمق عمى أساس 

المثال نجد أن كال  فعمى سبيل ، انو أكثر من كونو بناء أحادي البعد بناء متعدد األبعاد

 .اإلثارة االنفعاليةالقمق المعرفي و : صنفا القمق إلى بعدين ىما قد و"ليبرت" "من"موريس

" ديفيدسونو" قد دعم وجية النظر السابقة البحوث التي قام بيا كل من "اندلر"و 

  .القمق المعرفي والقمق الجسمي: وا إلى مكونين رئيسيين لمقمق ىماحيث توصمو"سنوارتر" 

ويحدث عادة نتيجة التوقع او التقسيم الذاتي يمثل القمق المعرفي الجانب العقمي لمقمق 

االنتباه اما القمق ظير في ضعف مقدرتو عمى التركيز و يلسمبي لمرياضي نحو مستوى أدائو و ا

ومن المظاىر المميزة ليذا  .الجسمي فانو يمثل كال من الجانبين الفسيولوجي والوجداني لمقمق

نبضات القمب وزيادة سرعة التنفس النوع من القمق ما يحدث لمرياضي من زيادة سرعة 

 .اضطرابات في المعدة وتوتر العضالتو وتعرق اليدين 
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وبالرغم من ان االفتراض النظري يشير إلى استغالل كل من نوعي القمق المعرفي 

نظرا الن مثل ىذه المواقف ، معا في تأثرىا بالمواقف الضاغطة والجسمي فإنيما يشتركان

ويبدو أن كال من نوعي القمق  ،اإلثارة ليذين النوعين من القمقالضاغطة تمثل نوعا من 

إحداىما  اإلشارةوكما تخبر ىذه  أساسيينالمعرفي والجسمي يمثالن بالنسبة لمسموك بعدين 

كذلك إلى ىذين النوعين من القمق وخاصة في حالة ، جاهخر يرتبط باالتاآل، أما يرتبط بالشدة

  .ت غير سارة بالنسبة لمفردارتفاع درجة كل منيما تمثل خبرا

  )إيقاظ(: إثارة

ما يرى "اوكسندين "عمى أنيا بمثالية درجة شدة كيمكن النظر إلى اإلثارة االنفعالية 

 ويضيف، ق بيا الفرد السموك أو االستجابةا يرى "النقيب "أنيا الشدة التي يطممأو ك االنفعال

 من  االنفعالية كثيرا ما يستخدم بشكل متبادل مع كلوزمالؤه إال أن مصطمح اإلثارة  "ماركنز"

 .الطاقةوتعبئة  مصطمحي التنشيط

 "العام مصطمح اإلثارة بأنو نوع من التنشيط "اإليقاظ و"كران" "جولد" ويعرف كل من

  .لمنواحي الفسيولوجية والنفسية كتباين عمى متصل من النوم العميق إلى اإلثارة الشديدة
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 منخفض نوم عميق        مرتفع إثارة عالية                       

 متصل اإلثارة )التنشيط(           يوضح  1ل رقم شك

ويعتبر مصطمح اإلثارة مصطمحا محايدا ألنو ال يأخذ بعين االعتبار الجوانب 

قدرا مساويا من اإلثارة لكنيما يختمفان  نالمصاحبة كاالنفعاالت واألفكار فقد يممك رياضيا

في طبيعة االنفعاالت واألفكار التي تسيطر عمييما بمعنى أخر يمكن ألحد الرياضيين ان 

يكون في حالة انفعالية ايجابية قبل المباراة بينما يكون زميل لو من الفريق في حالة من 

وجية ولكن طبيعة انفعاالتيا الخوف الشديد فكالىما عمى درجة عالية من اإلثارة الفسيول

   .مختمفة

استعداد او نبضة دافعة يفترض انيا تكون في حالة استجابة  تعرف اإلشارة بانيا إيقاظ

 .التنبيو الحسي عن طريق جياز التنشيط الشبكي لممخ

التنبيو او التيقظ ال ينطوي عمى استجابة نوعية فيي رد فعل معين لظروف التنبيو 

)كمال الدسوقي. ذخيرة عموم  .جابة أكثر انتشارا وديمومتو في المحاءواالستجابة بل است

  (.126 –النفس 
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 التوتر )الضغط(: / 1-3

يعتبر مصطمح التوتر من المصطمحات الخالفية و األكثر غموضا في مجال عمم 

 بالرغم من ذلك فقد حاول "مك جرات "، النفس و خالل السبعينيات من ىذا القرن تقديم 

  :ليذا المفيوم في ضوء اعتبارات أربعة عمى النحو التالي تفسيرا

  تفرض البيئة االجتماعية و الفيزيقية المحيطة بالفرد بعض األىداف اليامة المطموب

  .منو انجازىا

  يدرك الفرد طبيعة ىذه األىداف كما يحاول اتخاذ القرار حول كيفية االستجابة لنجازىا 

  اليدفيقوم الفرد باالستجابة النجاز. 

 النتائج المترتبة عن استجابة الفرد. 

 كيف تتم عممية التوترالتالي ويوضح الشكل 

 

 

 

 

 
 

 عممية التوتر كما يرى "مك غراث"يوضح  2شكل رقم 

 

 متطمبات اليدف 
إدراك الفرد عدم التوازن بين 
اليدف المطموب إنجازه 
 ومقدرتو عمى إنجاز اليدف

 االستجابة
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  :المنافسة قمق /1-4

 1990نموذجا مقترحا لقمق المنافسة مستفيدين من النموذجين قدم "مارتنز" وزمالؤه 

النحو الوارد  وبفضل استخدام مصطمح "التوتر" عمى سيمبجرمك جرات و السابقين لكل من 

والذي يعني العممية ككل التي ترتبط بحالة القمق الراىنة وليس  "في نموذج "مك جرات

كونو مثيرا فقط كذلك إشعار مصطمح مطمب اليدف من نموذج "مك  االقتصار عمى

ويعني بو المتغيرات أو المثيرات المدركة من الفرد عمى أنيا بمثابة خطر أو تيديد أو  جرات"

 .تحد مع عجزه أو عدم قدرتو عمى التصرف بكفاءة نحوىا

 جر"بسيم" وأخيرا استخدم مصطمح رد فعل مع حالة القمق من النموذج الذي اقترحو

 .الخاصة بيذالمتعبير عن مكون االستجابة 

 3النموذج شكل رقم 

 

 

 
 

 ردة فعل حالة القمق      

 )االستجابة(

 متطمبات اليدف 

      

 )المثير(

 التيديد   

     

 )الوسيط(

 3شكل رقم  المصطمحات الخاصة بوصف عممية التوتر في قمق المنافسة
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  :المنافسة قمق سمة نظرية /2

تعتبر نظرية سمة قمق المنافسة موقفا نوعيا معدال لبناء أكثر عمومية لقمق السمة و 

نعرف سمة قمق المنافسة بأنو الميل إلدراك مواقف المنافسة كميدد و االستجابة ليذه 

  .المواقف بحالة القمق

لفيم السموك في  واستعراض الجانب اإلجرائي لبناء سمة قمق المنافسة يمثل أىمية

وخاصة كفيم أي المواقف الرياضية يمكن إدراكيا كمثير تيديد و كيف  ،المجال الرياضي

لقد 1990م بأسس نظرية أربعة في محاولة بناء مقياس قمق  يستجيب الشخص  ليذا التيديد

 استرشد "مارتنز" و زمالؤه

  :لمنافسة الرياضية يمكن إجماليا عمى النحو التاليا

تعتبر النظرية التفاعمية لمشخصية أفضل في التنبؤ بالسموك من نظرية السمات أوال: 

 .النظرية الموقفية وأ

 يساىم في تحقيق التنبؤ عمى نحوإن بناء مقياس سمة القمق لموقف خاص  ثانيا: 

 .نوعي

أفضل مقارنة بمقاييس سمة القمق العام االعتماد عمى نظرية قمق السمة و الحالة ثالثا: 

 .ي تميز بين نوعي القمق كسمة وكحالةو الت

  .عممية اجتماعية لدراسة المنافسة عمى أساس أنيا تطوير نموذج نظري رابعا:
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  :مشخصيةللنظرية التفاعمية ا/ 2-1

يشير االستعراض المرجح إلى أن اغمب البحوث التي اىتمت بدراسة الشخصية 

لدرجة كبيرة عمى مدخل السمة وبينما تبنى والرياضية قبل السبعينيات من ىذا القرن اعتمدت 

بعض الباحثين ىذا المدخل تبعا إلطار نظري منطقي فان الكثير من الباحثين استخدموا ىذا 

 :المدخل نظرا لتوفر أدوات البحث المالئمة لذلك الغرض ومنيا عمى سبيل المثال

  قائمة مستويات المتعددة األوجو لمشخصية 

 ة قائمة كاليفورنيا النفسي 

تجدر اإلشارة إلى أن مدخل السمات الشخصية يتأسس عمى افتراض الطبيعة و 

اإلنسانية شانيا في ذلك شان كل ما ىو طبيعي تتكون من بناءات ثابتة شيئا ولكن ال يوجد 

اتفاق عام عمى ىذه البناءات كما يرون أصحاب نظريات السمات الشخصية إن ىذه 

روفة بسمة االتساق عيقة ممحوظة ال تتنكر وىي المالبناءات مصدرىا داخل الفرد يسبب حق

النسبي في سموك شخص ما أي أننا عندما نعرف شخصا معينا نستطيع بدقة معقولة ان 

  .نتوقع  كيف سيسمك في مواقف متعددة

ووفقا لرأي أصحاب نظريات السمات الشخصية فان الفرد الذي يتصف بالثبات 

االنفعالي سيظير عميو ذلك بشكل ثابت في اغمب تصرفاتو بصرف النظر عن اختالف 

الظروف والمواقف لمعنى أخر فان ىذا األسموب في دراسة الشخصية يقمل من تأثير العوامل 

  .الموقفية أو عوامل البيئة
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ء محددات مدخل السمات الشخصية في دراسة السموك فان العديد من ىنا في ضو 

 باعتبار أنيا تؤكد عمى أن السموك  يتحدد بدرجة كبيرةاتجيوا إلى النظرية الموقفية الباحثين 

وفي نفس الوقت يقمل  أصحاب ىذه النظرية من دور  ،واسطة العوامل الموقفية والبيئيةب

  .سمات الشخصية في تفسير السموك

ويبدو أن أصحاب النظرية الموقفية عمى النحو السابق يمتثمون ردة الفعل متطرف 

لمدخل السمات الشخصية حيث أن الميتمين بمدخل السمات الشخصية يعظمون من شان 

البناءات الداخمية بينما ييممون تأثير البيئة وفي المقابل فان الميتمين بالنظرية الموقفية 

المصدر اليام الوحيد لتباين السموك وييممون الفروق الفردية بين  يمجدون البيئة باعتبارىا

األفراد والواقع ان كال من وجيتي النظر التي ترجع السمة أو الموقف نعطي رؤية محدودة 

لممصدر المحتمل لتباين السموك لذا اخذ الباحثون يتزايد اىتماميم لمتعرف عن بديل ثالث 

ي إذ يأخذ ىذا المدخل بعين االعتبار األدوار المترابطة وىو ما يطمق عميو المدخل التفاعم

  .لكل من العوامل الشخصية والعوامل الموقفية ويعتبرىا من المحددات األساسية لمسموك

الشخصية باعتبارىما عاممين يساىمان تفاعمية تنظر الى كل من الموقف و فالنظرية ال

نما درجة األىمية لكل منيما أو تأثيرا وا   معا في تشكيل السموك دون تحديد انيا األكثر أىمية

  :تبعا لتفاعل الشخص مع الموقف تبعا لممعادلة التالية تحدد

  

  B=F(P.E) 
 B= Behavior  السلوك
 P= Person  الشخصية

 E = Environnement                  البيئة
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  .أي أن السموك ىو نتيجة تفاعل الشخصية مع البيئة

 :القمق العام مقابل القمق الموقفي النوعي/ 2-2

لقد حاول العديد من عمماء النفس السموكي دراسة القمق العام بغرض التنبؤ بسموك 

األفراد في المواقف المختمفة ولكن لم يتوصموا إلى نتائج أو حقائق ثابتة يمكن تفيميا ويرجع 

إلى قصور في أدوات القياس  و"ساراسون" سبب ذلك كما يرى بعض العمماء أمثال "ماندلر"

التي ركزت عمى قياس القمق العام ويرفق الحاجة إلى دراسة القمق عمى أساس انو استجابة 

الرأي السابق  1990ويسوق مارتنز مثال ، مكتسبة من المواقف او ما يسمى بالقمق النوعي

مفاده أن الشخص قد يكون قمقا لدرجة كبيرة عندما يطمب منو حل مسالة رياضية أو التحدث 

إلى مجموعة من األفراد أو الجموس عمى كرسي طبيب األسنان لخمع ضرسو ولكنو ال  يكون 

 المنافسات الرياضية أو االشتراك في اختبار قيادة السياراتقمقا عند اشتراكو في إحدى 

عمى مؤشر جيد لمتنبؤ بسموك األفراد في المواقف الخاصة وىكذا يمكننا الحصول .الخ، ..

  .عندما تتوافر لدينا المعرفة الكافية عن ىذه المواقف وعن ميول األفراد نحو االستجابة ليا

الخاصة بمراجعة البحوث التي استخدمت أدوات  كما أشارت نتائج دراسة "سيمرجر"

 ص إلى أنيا تعتبر مؤشرا أفضل لمتنبؤ بالسموك من مقاييس القمق العامقياس قمق السمة الخا

 .خاص لقياس سمة القمق في مواقف المنافسة الرياضيةبتطوير مقياس سمة القمق كمقياس 
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 قمق كسمة وكحالة:نظرية ال/ 2-3

)كاتل  –القمق كسمة وحالة  –ربما كان أول من أشار إلى ىذين النوعين من القمق 

اىتم ببمورة كال النوعين من القمق ووضع (، ولكن يعتبر )سبيل برجر( ىو الذي 1988

األساس النظري لمتفرقة بينيما، وفيما يمي المسممات واالفتراضات األساسية التي اعتمد عمييا 

في بناء نظريتو عن القمق كسمة وكحالة، والتي استفاد منيا بعد ذلك مارتينيز في تصميم 

 و قمق سمة المنافسة الرياضية.مقياس

إن حدوث مثير خارجي أو داخمي يدركو الفرد من خالل ميكانيزمات اإلدراك والتوصيل أوال: 

 يؤدي إلى حدوث ردود فعل من حالة القمق.الحسي عمى أنو ميدد لو 

 إن زيادة درجة إدراك المثير كميدد يؤدي إلى ارتفاع درجة الشدة من حالة القمق. ثانيا:

 إن زيادة فترة إدراك الشخص لممثير كميدد، يؤدي إلى زيادة مدة رد فعل حالة القمق. ثا:ثال

إن المستويات المرتفعة من حالة القمق ترتبط بخصائص المثير والحافز، وقد تظير  رابعا:

أو قد تقوم العمميات الدفاعية النفسية بدور ىذه المستويات المرتفعة مباشرة في سموك الفرد، 

 في اختزاليا في الخبرة السابقة لمفرد.فعال 

 عممية المنافسة:/ 2-4

نحاول في ىذا الجزء أن نتعرف عمى ماىية وطبيعة عممية المنافسة ونتناول بشكل 

" والذي يعتمد عمى أىمية الجانب 1975خاص النموذج المقترح الذي قدمو "مارتينيز 

 مثير، المعرفة، االستجابة(.المعرفي كوسيط بين كل من المثير وحدوث االستجابة )ال
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 وفيما يمي شرح لمكونات نموذج عممية المنافسة:

 أوال: الموقف التنافسي الموضوعي

ويعني بالجانب الموضوعي لموقف المنافسة جميع المثيرات المرتبطة بموقف المنافسة، 

ونظرا ألن الجانب الموضوعي لموقف المنافسة يتحدد من خالل متطمبات البيئة بالنسبة 

لمشخص، فإن ىذه المتطمبات قد تتضمن بعض مصادر التيديد. وحيث أن عممية المنافسة 

لقدرات الفرد فإنو من المتوقع أن تتضمن مصادر عديدة تعتبر تعتبر بمثابة موقف تقويمي 

 نوعا من التيديد بالنسبة لو.

 ثانيا: الموقف التنافسي الذاتي

ويعني بالموقف الذاتي لموقف المنافسة كيف يدرك أو يتقبل أو يقيم الفرد الجانب 

مثل الموضوعي لموقف المنافسة، أو بمعنى آخر يعتبر بمثابة بين بعض العوامل 

 استعدادات الفرد واتجاىاتو وقدراتو.

 ثالثا: االستجابة

تتحدد درجة استجابة الفرد نحو موقف المنافسة الموضوعي تبعا إلدراكو الذاتي لموقف 

 المنافسة، ويمكن عندئذ أن يستجيب الفرد وفقا لمستويات ثالثة:

 / االستجابات السموكية: ومثال ذلك األداء الجيد.1

 لفيسيولوجية: ومثال ذلك زيادة تعرق كف اليد./ االستجابات ا2

 ومثال ذلك زيادة حالة القمق./ االستجابات النفسية: 3
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 بعا: النتائجرا

 في ضوء محكين أساسيين ىما: النجاح والفشل.تقيم نتائج المنافسة غالبا 

 يعتبر النجاح عادة نتيجة إيجابية بينما ينظر لمفشل عمى أنو نتيجة سمبية.

اإلشارة إلى إمكانية تطبيق ىذا النموذج المقترح عند دراسة قمق المنافسة كما  وتجدر

 ىو موضح في الشكل التالي.

حيث يبين الشكل أن سمة قمق المنافسة يمثل متغيرا وسيطا لمشخصية يؤثر عمى نحو 

مباشر في إدراك الفرد لمتيديد، الذي يؤثر بدوره في استجابات حالة القمق نحو موقف 

 فسة الموضوعي.المنا

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح سمة قمق المنافسة كوسيط بين مثيرات المنافسة واالستجابة 4الشكل رقم  

موقف المنافسة 
 الموضوعي

 االستجابة إدراك التيديد

 سمة قمق المنافسة



 

 

 

 :األولالفصل 
جراءاته الميدانية  منهجية البحث وا 

 

 تمييد
  الدراسة االستطالعية/ 1
 الدراسة األساسية/ 2
 المنيج العممي المتبع/ 2-1
 عينة البحث وكيفية اختيارىا/ 2-2
 مجاالت البحث/ 2-3
 األدوات المستعممة في البحث/ 2-4

 خالصة
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 :تمهيد

بعد دراستنا لمجانب النظري سنحاول في ىذا الجزء االلمام بموضوع بحثنا ودراستو 

حتى نعطيو منيجية عممية حيث أن البحوث العممية عموما تيدف الى  ،دراسة ميدانية 

 ،التحكم فى المنيجية المتبعة فيياحيث تكمن قيمة ىذه البحوث فى  ،الكشف عن الحقائق 

وبالتالي  ،وعة المناىج والطرق التي تواجو الباحث في بحثو ومصطمح المنيجية يعني "مجم

ثم العمل عمى تصنيفيا وترتيبيا وقياسيا  ،فإن الوظيفية المنيجية ىي جمع المعمومات

 ،ريك( .ستخالص نتائجيا والوقوف عمى ثوابت الظاىرة المراد دراستيااوتحميميا من أجل 

 ( 231ص  ، 1998

اعتمادىا في تصنيف وترتيب وقباس وتحميل وبيدف توضيح الطرق التي تم 

المعمومات التي تم جمعيا في الجانب النظري تناولنا في ىذا الفصل الدراسة األساسية من 

حيث المنيج العممي المستخدم في الدراسة كما قمنا بضبط متغيرات الدراسة وحصر مجتمع 

في تحديد حجم العينة وقمنا  ختيارىا والطريقة التي اعتمدناىااالبحث والعينة التي قمنا ب

بتحديد مجاالت البحث واختيار األداة المستخدمة في الدراسة حيث تطرقنا الى الشروط 

العممية التي يجب أن تتوفر في أداة البحث من صدق وثبات وموضوعية كما ويبين كيفية 

ي تحميل ف تطبيق اإلجراءات الميدانية وتطرقنا الى أساليب احصائية التي اعتمدنا عمييا

 .المعطيات التي جمعناىا
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 الدراسة االستطالعية: / 1

تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الباحث إللقاء نظرة عامة حول 

جوانب الدراسة الميدانية لبحثو حيث قمنا بدراسة استطالعية ألشبال فريق فوز أوالد ابراىيم 

وذلك من أجل  ،اإلطالع عن قرب عن خفايا الموضوعسنة قصد  17لكرة القدم أقل من 

 .العينة التي ستجري عمييا الدراسةالتأكد من مالئمة مكان الدراسة لمبحث وضبط 

 يوضح نتائج الدراسة االستطالعية 1الجدول رقم 

االرتباط الجدولي عند مستوى  عدد أفراد العينة األسئمة
 الصدق الثبات 0.5.الداللة 

 1س 

5 0.81 

0.97 0.98 
 0.98 0.98  2س 
 0.98 0.98 3س 
 0.97 0.96 4س 
 0.96 0.93 5س 
 0.98 0.97 6س 
 0.98 0.98 7س 
 0.95 0.92 8س 
 0.99 0.99 9س 
 0.98 0.97 10س 
 0.99 0.99 11س 
 0.95 0.93 12س 
 0.98 0.95 13س 
 0.98 0.97 14س 
 0.98 0.98 15س 
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نالحظ من خالل الجدول أن قيم الثبات والصدق أكبر من قيمة االرتباط الجدولي عند 

 ، وىذا يدل عمى صدق وثبات االستبيان.0005مستوى الداللة 

 الموضوعية: 

كانت كل أسئمة االستبيان سيمة الفيم وفي متناول الالعبين إذ لم يجد أفراد العينة أي 

إلى ذاتية المحكم، ال تخضع أسئمة االستبيان أن  حيثصعوبة في اإلجابة عمى األسئمة، 

 وىذا يدل عمى موضوعية االستبيان.

 الدراسة األساسية:/ 2

: ان مناىج البحث تختمف في البحوث االجتماعية إلختالف المنهج العممي المتبع/ 2-1

فالمنيج: " ىو عبارة عن مجموعة من العمميات والخطوات التي  ،مشكمة البحث وأىدافيا

 يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو . 

لكل مشكمة بحث  مد اختيار المنيج السميم والصحيح،ففي مجال البحث العممي يعت

فموضوع بحثنا يتمثل في "دور التدريب باأللعاب المصغرة  ،باألساس عمى طبيعة المشكمة

 .سنة" 17لقدم أقل من في التقميل من قمق المنافسة عند العبي كرة ا

 المنيج التجريبي كونو يناسب دراسة بحثنا. ىواعتمدنا عم

: بناء عمى فرضيات سابقة الذكر يمكن ضبط المتغيرات التالية من أجل متغيرات البحث

 نتائج أكثر عممية وموضوعية. الوصول الي

الذي نريد من خاللو : وىو السبب في عالقة السبب والنتيجة أي العامل المتغير المستقل

 . قياس النتائج
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 .التدريب باأللعاب المصغرة :وفي بحثنا ىذا المتغير المستقل يتمثل في

تتوقف قيمتو عمي : يعرف بأنو متغير يأثر فيو المتغير المستقل وىو الذي المتغير التابع

مفعول تأثير قيم المتغيرات األخرى حيث أنو كمما أحدثت تعديالت عمى قيم المتغير المستقل 

 ستظير عمى المتغير التابع.

 .قمق المنافسة :ثنا ىذا المتغير التابع يتمثل فيوفي بح

اىيم ىو جميع افراد المجتمع االصمي والمكون من اشبال فريق فوز اوالد ابر  :مجتمع البحث

 سنة لكرة القدم. 17االقل من 

 :عينة البحث وكيفية اختيارها/ 2-2

ا عمى الوصول الى نتائج اكثر دقة وموضوعية ومطابقة لمواقع قمنا باختيار نحرص

عينة عشوائية بسيطة لالعبين دون قيود او خصائص ويمكن تعريف ىذه العينة كما يمي 

معين "وىي ذلك النوع الذي يعطي :ىي المجموعة الفرعية من عناصر مجتمع بحث 

، )الرشيدي ".احتماالت متساوية ومتكافئة لالختيار عن كل وحدة من المجتمع االصمي

 (20 صفحة ،2000

لكرة القدم فريق فوز اوالد ابراىيم ل ذه العينة في اشبال البطولة الثانية ىواةوتتمثل ى

وقد شممت عينة البحث  ،العب 300والذين بمغ عددىم  2018/2019لمموسم الرياضي 

 :سنة موزعين عمى الشكل التالي 17ن العبا من فئة اقل م 20

 العبين ينتمون الى فريق اشبال فوز اوالد ابراىيم. 5: والتي تضم العينة االستطالعية
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 .العبا من نفس الفريق 15التي ضمت و : العينة التجريبية

 يوضح مجتمع وعينة البحث 2الجدول رقم 

 النسبة المئوية العدد 
 %100 300 المجتمع األصمي

 %6.67 20 عينة البحث
 

 مجاالت البحث:/ 2-3

: يتمثل في العبي فريق أشبال فوز أوالد ابراىيم لكرة القدم وقد كان عددىم المجال البشري

 العب.  300العبا من المجتمع األصمي الذي بمغ عدده  20

 المجال المكاني:

 سعيدة. والية براىيمإتم العمل بالممعب الجواري البمدي لدائرة أوالد 

 المجال الزمني:

 أجريت التجربة وفق التسمسل الزمني التالي: 

عمى الساعة الخامسة مساءا لتعاد بعد  2019أفريل  3تمت التجربة االستطالعية يوم 

 . 2019أفريل  8أيام أي  5

ثم طبق  ،عمى العينة التجريبية 2019أفريل  10االختبارات القبمية أجريت يوم 

 .2019 جوان 24إلى  2019أفريل  15من  لبرنامج التدريبي المقترح ابتداءا
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  :األدوات المستعممة في البحث/ 2-4

: ىو وسيمة من وسائل جمع البيانات ويعتمد أساسا عمى استمارة تتكون من االستبيان

 ،اختيارىم من أجل القيام بدراسة موضوع معين لى أشخاص يتمإمجموعة من األسئمة تسمم 

ستمارة ويتم إعادتيا ثانية الى الفيقومون بتسجيل إجاباتيم عمى األسئمة الواردة في ىذه ا

 الباحث.

وىو يطرح مجموعة من األسئمة  ،وسيمة من وسائل البحث الشائعكما يعرف عمى أنو 

ائده كونو اقتصادي في الوقت التي تيدف الى جمع معمومات ترتبط بموضوع البحث وفو 

حتى من ايجابيات االستبيان يكمن في تعميم المعمومات المناسبة لمبحث والتي  ،والتكيف

أما العيوب تكمن في فقدان  ،في بحثو وتميمو لمخروج بمفيوم لدي الجميعتساعد الباحث 

قي المتوصل اذ تب ،اإليصال الشخصي بأفراد العينة وأيضا في صعوبة التأكد من المعمومات

 ( 25صفحة  ،1992 ،. ) شمبينسبيا

حيث تم اعداد أسئمة االستمارة التي  ،فيي تعد أىم أدوات البحث التي اعتمدنا عمييا 

حاولنا أن تكون شاممة لجميع ما جاء في الجزء النظري وقد راعينا عند صياغة األسئمة في 

 االستمارة التالية: 

 .صياغة األسئمة بطريقة واضحة وسيمة 

 .ربط األسئمة باألىداف المراد الحصول عمييا 
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 ان: يأشكال االستب

 تكون االجابة عمييا بحرية تامة واإلدالء برأيو الخاص. :األسئمة المفتوحة

: وىي أسئمة مضبوطة بأجوبة متعددة ويختار المجيب الذي يراه األسئمة المتعددة األجوبة

 .امناسب

 أسموب توزيع االستبيان: 

وعرضو عمى بعض األساتذة بغرض المعاينة  ،االستبيان بصفة نيائيةبعد صياغة 

 والموافقة عميو من طرف المشرف قمنا بتوزيعو بطريقة مباشرة أي منا الى الالعبين.

 األسس العممية لألداة:

: ان المقصود بصدق االستبيان ىو أن يقيس االختبار بالفعل لمظاىرة التي صدق االستبيان

ويعتبر الصدق من أىم المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط وضع لقياسيا 

 ( 224صفحة  ،2002 ،راتب) تحديد صالحية االختبار.

 ،ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو. )خفاجة

لمتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق ، (167صفحة  ،2002

 :كمينالمح

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:

وتجربتيم  ،تم عرض استمارة عمى خمسة أساتذة محكمين مشيود ليم بمستواىم العممي

بغرض تحكيمو وذلك لمراعاة امكانية  ،ومناىج البحث العمميالميدانية في المجاالت الدراسية 

وكذا المحاور بالفرضيات وكذلك حذف أو اضافة أو تعديل أي  ،توافق العبارات بالمحاور
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عبارة من العبارات وقد تم تعديل كل االشارات التي أوصي بيا المحكمين وفق المعايير 

 أسفرت عنو من جانب صدق االستبيان. المنيجية لمبحث وىو ما

 الوسائل االحصائية:

حيث  ،قمنا بعممية تفريغيا وفرزىاعبين بعد عممية جمع كل االستبيانات الخاصة بالال

وبعدىا يتم  ،بة الخاصة بكل سؤال في االستبيانتتم ىذه العممية بحساب عدد تكرارات األجو 

 :ئوية بالطريقة االحصائية التاليةحساب النسب الم

في استخدمنا الطريقة االحصائية  ،بنتائج موثوق بيا عمميابغرض الخروج  الطريقة الثالثية:

االحصاء ىو األداة والوسيمة الحقيقية التي نعالج بيا النتائج واعتمدنا عمى  بحثنا لكون

 )القاعدة الثالثية(: :استخراج النسبة المئوية باستخدام الطريقة التالية

ت       =            %100ع                   
ع

 

 س   ت
 

 

 

 :حيث أن

  تمثل عدد أفراد العينة :ع

 يمثل عدد التكرارات :ت

 يمثل النسبة المئوية س:

عدد التكرارات      

 عدد األفراد
لنسبةا المئوية     



 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية                      الفصل ألاول: منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

 

68 
 

 : خالصة

جاء في ىذا الفصل يعتبر من الخطوات الضرورية والتي يجب أن يتقيد بيا كل  إن ما

الطريقة العممية في  ىباحث لكي تكون دراستو أكثر دقة وتمتاز بمنيجية متكاممة ويتحر 

 البحث حتى يكون عممو أكثر مصداقية ومطابقا لمواقع.

 ،منيا متغيرات البحث ،حيث تناولنا فيو أىم العناصر التي تيتم بيا دراستنا بشكل كبير

من العناصر التي يعتمد عمييا أي باحث في  ،أدوات جمع البيانات ...إلخ ،المنيج المتبع

 الجانب التطبيقي لدراستو. 

 

  



  

 :الثانيالفصل 
 عرض وتحميل ومناقشة النتائج

 
 

 تمييد
 / عرض وتحميل النتائج1
 / مناقشة ومقابمة النتائج بالتوصيات2

 / خالصة3

 / االستنتاجات4

 / االقتراحات والتوصيات5
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 تمهيد:

كل بحث يبدأ بمشكمة ثم جمع المعمومات النظرية وتحميل البيانات وأخيرا ترجمة أو 

 النتائج التي تم الحصول عمييا من خالل الدراسة الميدانية.مناقشة 

إن ىذه العممية ىي التي تقود أي باحث في أي تخصص كان إلى تحقيق أىداف 

البحث التي تم تسطيرىا مسبقا، وبالتالي استخالص النتائج ووضع النظريات العممية، ونحن 

لتي يمكننا الوصول إلييا من في ىذا الفصل سنعمل عمى عرض وتحميل ومناقشة النتائج ا

 خالل استعمالنا الستمارة االستبيان وتطبيق البرنامج التدريبي المسطر.
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 عرض وتحميل النتائج:/ 1

 السؤال األول: التنافس مع األخرين متعة اجتماعية؟

 يمثل نتائج السؤال األول 3 جدول رقمال

السؤال 

 األول

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

0 7 8 0 46,67% 53,33% 0 6 9 0 40% 60% 

 تعزيز المتعة االجتماعية والتنافس مع اآلخرين :الغرض منه

 3يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  5شكل رقم 

 

 

 

 

0,00% 0,00% 

46,67% 

40% 

53,33% 

60% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

اختبارات )النسبة المئوية 
 (قبلية

اختبارات )النسبة المئوية 
 (بعدية

 غالبا أحيانا نادرا
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 التحميل والمناقشة: 

من الالعبين يشعرون  %46,67نالحظ أن نسبة  3من خالل نتائج الجدول رقم 

من الالعبين  %53.33بالمتعة االجتماعية عند التنافس مع اآلخرين، بينما نسبة  أحيانا 

بالمتعة االجتماعية عند التنافس مع اآلخرين، وىذا كان في  غالباأكدوا عمى شعورىم 

 االختبار القبمي.

وبعد تطبيق البرنامج التدريبي المعزز باأللعاب المصغرة كانت نتائج االختبار البعدي 

عند التنافس مع بالمتعة االجتماعية  أحياناكاآلتي: انخفضت نسبة الالعبين الذين يشعرون 

بالمتعة االجتماعية  غالبا، بينما ارتفعت نسبة الالعبين الذين يشعرون  %40اآلخرين إلى 

 .%60إلى نسبة 

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يزيد من المتعة االجتماعية أثناء التنافس 

 مع اآلخرين.

 رتبك؟ السؤال الثاني: قبل أن أشترك في المنافسة أشعر بأنني م

 الثاني.يمثل نتائج السؤال  4الجدول رقم 

السؤال 

 ثبنيال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

5 9 1 
333,,

% 
60% 6.67% 3 9 3 20% 60% 20% 

 التقميل أو الحد من الشعور باالرتباك قبل االشتراك في المنافسة الغرض منه:
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 4البياني لنتائج الجدول رقم التمثيل يوضح  6شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

 نادرا %33.33في االختبارات القبمية: نالحظ أن نسبة  4من خالل نتائج الجدول رقم 

من الالعبين  %60ما يشعرون باالرتباك قبل المشاركة في المنافسة الرياضية، بينما نسبة 

من  %6.67باالرتباك قبل اشتراكيم في المنافسة، ونسبة أحيانا الذين أكدوا شعورىم 

 األحيان باالرتباك قبل االشتراك في المنافسة. أغمبالالعبين يشعرون في 

والتركيز عمى التدريب باأللعاب المصغرة، الحظنا في  وبعد تطبيق البرنامج التدريبي

ما يشعرون باالرتباك قبل المشاركة في  نادرااالختبار البعدي انخفاض نسبة الالعبين الذين 

باالرتباك كما ىي أحيانا ، بينما بقيت الالعبين الذين يشعرون %20المنافسة إلى نسبة 

 .%20باالرتباك إلى  الباغ، وارتفعت نسبة الالعبين الذين يشعرون 60%

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يقمل من الشعور باالرتباك قبل االشتراك 

 في المنافسة الرياضية. 
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اختبارات )النسبة المئوية 
 (بعدية
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 السؤال الثالث: قبل أن أشترك في المنافسة أخشى من عدم التوفيق من المعب؟

 الثالثيوضح نتائج السؤال  5الجدول رقم 

 السؤال

  الثبلث

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

5 8 2 
33.33

% 
53.33% 13,33% 2 13 0 

13.33

% 
86.67% 0% 

 : تعزيز الثقة بالنفس لدى الالعبينالغرض منه

 5البياني لمجدول رقم التمثيل يوضح  7شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

من  %33.33: االختبارات القبمية نالحظ أن نسبة 5من خالل نتائج الجدول رقم 

من الالعبين  %53.33ما يخافون من عدم توفيقيم في المعب، بينما نسبة  نادراالالعبين 

ما يخافون من عدم  غالباما يخشون من عدم توفيقيم في المعب، أما الالعبين الذين  أحيانا

 .%13.33توفيقيم في المعب تمثمت نسبتيم في 

وبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا في نتائج االختبار البعدي انخفاض في نسبة 

، بينما %13.33لى نسبة ما يخافون من عدم توفيقيم في المعب إ نادراالالعبين الذين 

وانعدمت نسبة  %87ما يخشون توفيقيم في المعب إلى أحيانا ارتفعت نسبة الالعبين الذين 

 ما يخافون عدم توفيقيم في المعب. غالباالالعبين الذين كانوا 

ومنو نستنتج أن األلعاب المصغرة تعزز ثقة الالعبين في قدراتيم ومياراتيم في المعب 

 قبل المنافسة.

 السؤال الرابع: أتمتع بروح رياضية عالية عندما أشترك في المنافسة؟

 يوضح نتائج السؤال الرابع 6الجدول رقم 

السؤال 

 رابعال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

0 1 14 0 6,67% 93,33% 0 1 14 0 6.67% 93.33% 
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 : التمتع بروح رياضيةهالغرض من

 6البياني لمجدول رقم التمثيل يوضح  8شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

 أحيانامن الالعبين يتمتعون  %6.67نالحظ أن نسبة  6من خالل نتائج الجدول رقم 

بالروح  غالبايتمتعون  %93.33بالروح الرياضية العالية عند االشتراك في المنافسة، ونسبة 

الرياضية العالية عند االشتراك في المنافسة الرياضية، وىي نفسيا النتائج المتحصل عمييا 

 في االختبارات البعدية بعد تطبيق البرنامج التدريبي.

ومنو نستنتج عدم تأثير البرنامج التدريبي عمى الروح الرياضية العالية التي يتمتع بيا 

 سة الرياضية.الالعبون عند االشتراك في المناف
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 (اختبارات بعدية)النسبة المئوية  (اختبارات قبلية)النسبة المئوية 

 غالبا أحيانا نادرا
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 السؤال الخامس: عندما أشترك في المنافسة أخشى من ارتكابي لبعض األخطاء؟

 يوضح نتائج السؤال الخامس 7الجدول رقم 

السؤال 

 خبمسال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

4 9 2 
26.67

% 
60% 13,33% 9 6 0 60% 40% 0% 

 : نزع الخوف من ارتكاب األخطاء أثناء المنافساتالغرض منه

   7البياني لمجدول رقم التمثيل يوضح  9شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

من  %26.67نالحظ في االختبارات القبمية أن نسبة  7من خالل نتائج الجدول رقم 

ما يخافون من ارتكابيم لبعض األخطاء، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي  نادراالالعبين الذين 

في  %60ما يخافون ارتكابيم لبعض األخطاء إلى نسبة  نادراارتفعت نسبة الالعبين الذين 

ارتكابيم لبعض  أحيانااالختبارات البعدية، بينما انخفضت نسبة الالعبين الذين يخشون 

 في االختبار القبمي. %60بار البعدي بعدما كانت بنسبة في االخت %40األخطاء إلى نسبة 

ما يخافون ارتكابيم لبعض األخطاء بعدما كانت  غالباوانعدمت نسبة الالعبين الذين كانوا 

 في االختبار القبمي. 13.33%

ومنو نستنتج أن معظم الالعبين أصبح لدييم ثقة في عدم خوفيم من ارتكاب بعض 

 الرياضية. األخطاء أثناء المنافسات

 السؤال السادس: قبل أن أشترك في المنافسة أكون هادئا؟

 يوضح نتائج السؤال السادس 8الجدول رقم 

السؤال 

 السادس

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

11 4 0 
73.33

% 
26,67% 0 % 0 8 7 0 53.33% 46.67% 

 : الحفاظ عمى ىدوء الالعبين قبل االشتراك في المنافسةالغرض منه

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: الثانيالفصل                          التطبيقية: الدراسة الثانيباب ال

 

79 
 

 8يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  10شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

نالحظ ارتفاع ممحوظ في االختبار القبمي عند الالعبين  8من خالل نتائج الجدول رقم 

ما يكونون ىادئين قبل االشتراك في المنافسة الرياضية حيث تمثمت نسبتيم في  نادراالذين 

ما يكونون ىادئين قبل المنافسة بمغت نسبتيم  أحيانا، أما الالعبين الذين 73.33%

26.67%. 

وبعد التدريب باأللعاب المصغرة الحظنا انعدام نسبة الالعبين الذين كانت إجابتيم 

ما يحافظون عمى ىدوئيم قبل المنافسة إلى  أحياناالالعبين الذين ارتفاع في نسبة  نادرابـ

 %47ما يكونون ىادئين قبل المنافسة إلى  غالبا، وارتفاع نسبة الالعبين الذين %53نسبة 

 بعدما كانت منعدمة.
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ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يحافظ عمى ىدوء الالعبين قبل االشتراك 

 اضية.في المنافسة الري

 السؤال السابع: من المهم أن يكون لي هدف أثناء المنافسة؟

 يوضح نتائج السؤال السابع 9جدول رقم ال

السؤال 

 ببعسال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

0 3 12 0 20% 80% 0 2 13 0 13.33% 86.67% 

 : أىمية وضع ىدف أثناء المنافسةالغرض منه

 9يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  11شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

من الالعبين  %20في االختبار القبمي نالحظ أن نسبة  9من خالل نتائج الجدول رقم 

ما  غالبامن الالعبين الذين  %80ما يضعون ىدف أثناء لعب المنافسة، بينما نسبة  أحيانا

 يكون ليم ىدف أثناء المنافسة.

وبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا في نتائج االختبار البعدي انخفاض في نسبة 

، بينما نالحظ %13ما يكون ليم ىدف أثناء المنافسة إلى نسبة  أحياناالالعبين الذين 

 .%87لى ما يكون ليم ىدف أثناء المنافسة إ غالباارتفاع في نسبة الالعبين الذين 

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يحث الالعبين عمى أىمية وضع ىدف 

 أثناء المنافسة الرياضية.

 قبل أن أشترك في المنافسة أشعر باضطراب في معدتي؟السؤال الثامن: 

 يوضح نتائج السؤال الثامن 10الجدول رقم 

السؤال 

 ثبمنال

 البعذيةاالختببرات  االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

11 4 0 
73.33

% 
26.67% 0% 9 5 1 60% 33.33% 6.67% 

 التحكم في القمق الداخمي لالعب قبل االشتراك في المنافسة :الغرض منه
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 10يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  12شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

 نادرا من الالعبين  %73من خالل نتائج الجدول نالحظ أن في االختبار القبمي نسبة 

من الالعبين  %26ما يشعرون باضطراب داخمي قبل االشتراك في المنافسة، ونسبة 

باضطراب داخمي قبل االشتراك في المنافسة، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي أحيانا يشعرون 

ما يشعرون باضطراب داخمي قبل  نادراالحظنا انخفاض تدريجي في نسبة الالعبين الذين 

ما  أحيانا، بينما نالحظ ارتفاع في نسبة الالعبين الذين %60لى إاالشتراك في المنافسة 

، وزيادة عمى ذلك ارتفاع نسبة الالعبين الذين %33يشعرون باالضطرابات الداخمية إلى 

 بعدما كانت منعدمة. %7ما يشعرون باالضطرابات إلى  غالبا

شعور ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة لو دور في التقميل من ال

 باالضطرابات الداخمية قبل االشتراك في المنافسة.
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 السؤال التاسع: قبل أن أشترك في المنافسة أشعر أن ضربات قمبي أسرع من المعتاد؟

 يوضح نتائج السؤال التاسع 11الجدول رقم 

السؤال 

 تبسعال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

3 5 7 20% 33.33% 46.67% 10 5 0 
66.67

% 
33.33% 0% 

 : تحسين ضربات القمب قبل البدء في المباراة.الغرض منه

 11يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  13شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

ما يشعرون  نادرامن الالعبين  %20أن نسبة نالحظ  أعالهمن خالل نتائج الجدول 

من الالعبين  %33بارتفاع في سرعة ضربات القمب قبل االشتراك في المنافسة، بينما نسبة 

ما يشعرون  غالبا %46ما يشعرون بارتفاع في سرعة ضربات القمب، في حين  أحيانا

  بارتفاع في ضربات القمب.

ما يشعرون  نادراوبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا ارتفاع في نسبة الالعبين الذين 

في حين انعدام نسبة الالعبين الذين كانوا  %66بارتفاع في سرعة ضربات القمب إلى 

 األحيان في ارتفاع سرعة ضربات القمب. أغمبيشعرون في 

 ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يساعد في تعديل ضربات القمب المعتادة.

 في األنشطة التي تتطمب مجهودا بدنيا؟السؤال العاشر: أحب التنافس 

 يوضح نتائج السؤال العاشر 12جدول رقم ال

السؤال 

 عبشرال

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

2 8 5 
13.33

% 
53.33% 33.33% 0 6 9 0 40% 60% 

 : حب التنافس الجماعي في األنشطة البدنيةالغرض منه
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 12يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  14شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

ما  نادرامن الالعبين  %13خالل نتائج الجدول الموضح أعاله نالحظ أن نسبة 

ما يفضمون التنافس في ىذه  أحيانا %53يفضمون التنافس في األنشطة البدنية، ونسبة 

 ما يفضمونيا. غالبا %33األنشطة، ونسبة 

ما يفضمون التنافس في  نادراوبعد تطبيق البرنامج نرى انعدام في نسبة الالعبين الذين 

ما يفضمون ىذه األنشطة إلى  أحيانااألنشطة البدنية، وانخفاض في نسبة الالعبين الذين 

 .%60ما يفضمون ىذه األنشطة إلى  غالباالذين ، وارتفاع في نسبة الالعبين 40%

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة لو دور كبير في ميول الالعب إلى حب 

  التنافس في األنشطة التي تتطمب مجيود بدني.
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 قبل أن أشترك في المنافسة أشعر باالسترخاء؟: الحادي عشرلسؤال ا

 يوضح نتائج السؤال الحادي عشر 13الجدول رقم 

السؤال 

حبدي ال

 عشر

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

5 7 3 
33.33

% 
46,67% 20% 3 11 1 20% 73.33% 6.67% 

 : الشعور بالراحة قبل المنافسةالغرض منه

 13يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  15شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

ما يشعرون  نادرامن الالعبين الذين  %33من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة 

ما يشعرون بالراحة قبل  أحيانامن الالعبين الذين  %46باالسترخاء قبل المنافسة، و

ما يشعرون باالسترخاء قبل المنافسة غالبا من الالعبين الذين  %20المنافسة، بينما نسبة 

 وكان ىذا في االختبارات القبمية.

ما  نادراوبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا انخفاض في نسبة الالعبين الذين 

ما يكون ليم ىذا الشعور  أحياناعبين الذين ، وارتفاع نسبة الال%6يشعرون باالسترخاء إلى 

 .%73إلى 

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يساعد الالعبين عمى الشعور بالراحة وعدم 

 الخوف والقمق قبل االشتراك في المنافسة. 

 السؤال الثاني عشر: قبل أن أشترك في المنافسة أكون عصبيا؟

 يوضح نتائج السؤال الثاني عشر 14 جدول رقمال

السؤال 

ثبني ال

 عشر

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

8 7 0 
53.33

% 
46,67% 0% 13 2 0 

86.67

% 
13.33% 0% 

 : محاولة التقميل من عصبية الالعبين قبل المنافسةالغرض منه
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 14يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  16شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

وبعد إجراء االختبارات القبمية تمثمت النتائج في: نسبة من خالل نتائج الجدول أعاله 

من الالعبين  %46ما يكونون عصبيين قبل المنافسة، ونسبة  نادرامن الالعبين  53%

الالعبين ما يكونون عصبيين، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا ارتفاع نسبة  أحيانا

، وانخفاض نسبة الالعبين الذين %86ما يكونون عصبيين قبل المنافسة إلى  نادراالذين 

 .%13ما يكونون عصبيين إلى  أحيانا

  نتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يقمل من عصبية الالعبين.ومنو نست
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 السؤال الثالث عشر: األلعاب الرياضية الجماعية أكثر إثارة من األلعاب الفردية؟

 يوضح نتائج السؤال الثالث عشر 15جدول رقم ال

السؤال 

ثبلث ال

 عشر

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات المئويةالنسبة  التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

0 4 11 0 53,33% 76,67% 7 8 0 77% 73% 0% 

 زرع ثقافة حب األلعاب الجماعية عند العبي كرة القدم: الغرض منه

 15يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  17شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

ما يفضمون  أحيانامن الالعبين  %53نالحظ أن نسبة من خالل نتائج الجدول أعاله 

الذين من الالعبين  %46األلعاب الجماعية عمى األلعاب الفردية كونيا أكثر إثارة، و

عمى األلعاب الفردية، وبعد تطبيق البرنامج الحظنا  األلعاب الجماعية في الغالبيفضمون 

ما يفضمون األلعاب الجماعية عمى األلعاب الفردية  أحياناالالعبين الذين انخفاض في نسبة 

ما يفضمون األلعاب الجماعية  غالبا، بينما نالحظ ارتفاع في نسبة الالعبين الذين %26إلى 

 .%73عمى الفردية بنسبة 

ومنو نستنتج أن التدريب باأللعاب المصغرة يمعب دورا ىاما في زرع ثقافة الرياضة 

 ة.سالجماعية كونيا مشابية لممناف

 السؤال الرابع عشر: أكون متوترا عند انتظار بدء المنافسة؟

 ريوضح نتائج السؤال الرابع عش 16جدول رقم ال

السؤال 

رابع ال

 عشر

 االختببرات البعذية االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

5 10 0 
33.33

% 
66.67% 0% 11 4 0 

73.33

% 
26.67% 0% 

 : الحد من القمق عند انتظار بدء المنافسةالغرض منه
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 16يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  18شكل رقم 

 

 التحميل والمناقشة:

من خالل نتائج الجدول الموضح أعاله وبعد إجراء االختبارات القبمية نالحظ أن نسبة 

من  %66نسبة يشعرون بالتوتر عند انتظارىم لممنافسة، بينما ما  نادرامن الالعبين  33%

ما يشعرون بالقمق قبل المنافسة، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي الحظنا أحيانا الالعبين 

، في حين %73ما يشعرون بالتوتر قبل بدء المنافسة إلى  نادراارتفاع نسبة الالعبين الذين 

 .%27ما يشعرون بالتوتر قبل المنافسة إلى  أحياناانخفاض نسبة الالعبين الذين 

التدريب باأللعاب المصغرة يساعد في التقميل من قمق الالعبين عند و نستنتج أن ومن

 انتظارىم بدء المنافسة.
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 قبل أن أشترك في المنافسة أشعر بالضيق؟السؤال الخامس عشر: 

 يوضح نتائج السؤال الخامس عشر 17الجدول رقم 

السؤال 

خبمس ال

 عشر

 البعذيةاالختببرات  االختببرات القبلية

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا غبلبب أحيبنب نبدرا

13 2 0 77% 53% 0% 7 8 0 87% 13% 0% 

 : تجنب الشعور بالضيق قبل المنافسةالغرض منه

 17يوضح التمثيل البياني لمجدول رقم  19شكل رقم 
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 التحميل والمناقشة:

من الالعبين  %47نالحظ في االختبار القبمي أن نسبة من خالل نتائج الجدول أعاله 

ما يشعرون  أحيانامن الالعبين الذين  %53ما يشعرون بالضيق قبل المنافسة، و نادراالذين 

ما يشعرون بالضيق  نادرابذلك، وبعد تطبيق البرنامج نالحظ ارتفاع في نسبة الالعبين الذين 

إلى  ما يشعرون بذلك أحيانا، وانخفاض نسبة الالعبين الذين %86قبل المنافسة إلى 

14%. 

ل التدريب باأللعاب المصغرة يساعد الالعبين في تجنب الشعور بالضيق قب ومنو نستنتج أن

   المنافسة.

 مناقشة ومقابمة النتائج بالتوصيات:/ 2

عمى ضوء االستنتاجات المتحصل عمييا من خالل عرض ومناقشة النتائج قمنا 

 بمقارنتيا بفرضية البحث وكانت النتائج كالتالي:

 الفرضية األولى: 

 التدريب باأللعاب المصغرة لو دور إيجابي في امتصاص القمق الذي يصيب الالعبين.

، 12، 9، 8، 6، 5، 3، 2إلثبات صحة ىذه الفرضية يتبين لنا من الجداول رقم  -

، حيث الحظنا تحسن واضح بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية، وىذا بعد تطبيق 14

 البرنامج التدريبي.

 وعميو نقول أن فرضية البحث األولى قد تحققت.
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 الفرضية الثانية:

، 9، 5، 3العبي كرة القدم وىذا من خالل نتائج الجداول من القمق يؤثر سمبا في أداء 

سنة  17، الخاصة بتحميل استمارة استبيان الموجية لالعبي كرة القدم أقل من 15، 12

حيث الحظنا تحسن مستوى أداء الالعبين خاصة سمة القمق التي تؤثر بالسمب عمى أداء 

 الالعبين.

 وعميو نقول أن الفرضية قد تحققت.

 الفرضية الثالثة:

باأللعاب المصغرة يحد من التأثير السمبي لحالة القمق التي تبنتيا التحضير النفسي 

 طبيعة المنافسة من خالل:

التي تنتمي لتحميل نتائج  13، 11، 10، 7، 4النتائج المتوصل إلييا من الجداول  -

 ية.استمارة استبيان الموجية لالعبين، نستنتج أن النتائج تدعم الفرض

 ومنو الفرضية قد تأكدت.
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 خالصة:/ 3

إن النتائج المتوصل إلييا بعد تحميل استمارة استبيان لمعينة بينت لنا أن العبي كرة 

من نقص في التحضير النفسي، الشيء الذي جعل الالعبين يرتبكون قبل  القدم يعانون

بمنافسة ذات أىمية  المنافسات ويرتكبون الكثير من األخطاء خصوصا لما يتعمق األمر

بالغة، وىذا راجع إلى إىمال المدربين لمتحضير النفسي وىذا ما جعل الباحثين يركزون عمى 

لما ليا من دور كبير في التقميل من القمق الذي لو انعكاس بالغ  التدريب باأللعاب المصغرة

 الصعوبة عمى أداء الالعبين أثناء المنافسة الرياضية.

 االستنتاجات:/ 4

حدود إجراءات البحث وفي ضوء أىدافو ومن خالل التحميل لمنتائج المتحصل  في

 عمييا تمكنا من التوصل إلى االستنتاجات التالية:

 .التدريب باأللعاب المصغرة يزيد من المتعة االجتماعية أثناء التنافس مع اآلخرين 

 تدريب باأللعاب المصغرة يقمل من الشعور باالرتباك.ال 

 عاب المصغرة يحافظ عمى ىدوء الالعبين قبل االشتراك في المنافسة التدريب باألل

 الرياضية.

  حقق البرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب المصغرة تطورا إيجابيا بين

العمرية زيادة عمى أن األلعاب وذلك لتناسبو مع ىذه المرحمة  ،االختبارين القبمي والبعدي

 مشابية لممنافسة الرياضية.المصغرة تعتبر مباريات صغيرة 
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  التدريب باأللعاب المصغرة يعزز من ثقة الالعبين في قدراتيم ومياراتيم في المعب

 قبل المنافسة.

 .التدريب باأللعاب المصغرة لو دور في التقميل من الشعور باالضطرابات الداخمية 

 االقتراحات والتوصيات:/ 5

عدة نقائص وىي كثيرة، وليذا تطرقنا من خالل دراستنا ليذا الموضوع استخمصنا 

 لطرح بعض التوصيات التي نمخصيا فيما يمي:

  بتكوين مدربين بما يتماشى مع التطورات التي تشيدىا المعبة.االىتمام 

 .االىتمام بالتحضير النفسي لالعبين منذ الفئات الصغرى 

 .استخدام تقنيات حديثة لمتحضير النفسي 

  المصغرة ضمن المنيج التدريبي لما ليا من أثر إيجابي في ضرورة استخدام األلعاب

 التحضير النفسي.

  أن يتعرف عمى نوع القمق الذي يتعرض لو الالعبون إليجاد حل يجب عمى المدرب

 مناسب.

 .إجراء بحوث مشابية لفئات عمرية أخرى 
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إن التحضير النفسي لو أىمية كبيرة في إعداد الرياضي لممنافسات الرياضية، فال 

تستطيع أن تتصور منافسة أو تدريب بدونو، ألنو يعمل عمى تعبئة وتنشيط وتطوير قدرات 

الالعب لمتنافس بأعمى ما يممك من إمكانيات خاصة النفسية منيا، ألنو في الكثير من 

 خالل المنافسات لمظاىر من االنفعاالت المثيرة كالتوتر والقمق،األحيان يتعرض الالعب 

الذي يعمل عمى إعاقة عمل الالعب، وبالتالي يخفض من مردوده، ومن خالل دراستنا تحت 

عنوان ]تأثير التدريب باأللعاب المصغرة في التقميل من قمق المنافسة عند العبي كرة القدم 

فيو مفيوم أين درسنا اسة بداية بالجانب النظري سنة[، لجأنا في ىذه الدر  71أقل من 

 األلعاب الصغيرة، التدريب الرياضي الحديث، قمق المنافسة.

لالعبين قبل وبعد أما فيما يخص الجانب التطبيقي فمن خالل االستبيان الموجو 

البرنامج التدريبي المقترح من طرف الطالبين، قد توصمنا إلى أن أغمب الالعبين يتعرضون 

نفعاالت سمبية خاصة القمق قبل المنافسات، فالتدريب باأللعاب المصغرة يقمل من حدة ىذه ال

 االنفعاالت خاصة القمق قبل المنافسة.

وفي األخير توصمنا إلى أن التدريب بالطرق الحديثة خاصة باأللعاب الصغيرة 

 ضروري ألي فريق في لعبة كرة القدم لبموغ المستوى الجيد. 
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