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 إهــــــــــداء
إلى نبع الحنان وكل الحنان ...إلى من 

تفرح لفرحي وتحزن لحزني إلى بر األمان 

 ... أمي العزيزة

إلى الذي يحترق من أجل أن ينير لي درب 

الحياة  إلى الذي كان يزيد في عزيمتي 

 وقوتي ... أبي العزيز.

 إلى إخوتي الذين أقاسمهم الماء والهواء  

أخوالي ائهم، إلى إلى أعمامي وأبن 

 وأبنائهم

 واألحباب إلى كل األصدقاء 

 الغرفة إلى من شاركوني 

 إلى كل من أدركه القلب ولم يدركه القلم

بهم أيام  إلى كل األصدقاء  الذين جمعتني

 دون استثناء مستغانمالدراسة بجامعة 

 .إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي
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 قال تعالى"وإن شكرتم ألزيدنكم "

 صدق هللا العظيم

 شكرا وحمدا هلل سبحانه وتعالى الذي بتوفيقه وقدرته

 تم إنجاز هذا العمل .

'مقدس مواليالمشرف ' دكتورل إلى النتوجه بالشكر الجزي  

 لمتابعته الدائمة وتوجيهاته القيمة .

كما يسعدنا أن نعبر عن تقديرنا العميق إلى أساتذة التربية البدنية والرياضية بمعهد 

 التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم.

 وبالمناسبة نتقدم بالعرفان التام

 إلى كل من أبدوا تعاونهم ومساعدتهم لنا:

 مدراء ومدربين والعبين

.المركبات الرياضية واألفرقة الرياضية التي قسمنا عليها االستبيانات  

 

 



 ةــــص الدراسـملخ
 

سمات الدافعية لدى العبي كرة  بعضالنفسي و العالقة بين التحضير: عنوان الدراسة

 -فئة األشبال  – السلة

 أهمية الدراسة:

 .سمة الدافعية لدى العبي كرة السلةالتعرف على دور التدريب النفسي في تحقيق 

 .بالمراهق لممارسة رياضة كرة السلةالتعرف على الدوافع الحقيقية التي تدفع 
تحفيز المراهق  مدى مساهمة الدوافع الداخلية النفسية والخارجية االجتماعية في

 .لممارسة كرة السلة

 بمختلف جوانبها. اإللمام بخصائص سّن مرحلة المراهقة

 : مشكلة الدراسة

 – الدافعية لدى العبي كرة السلة اتسم بعض ما هو دور التدريب النفسي في تحقيق

 ؟ -فئة األشبال 
 حديد مشكل البحث في التساؤالت التالية:يمكن ت

 – حاجة لإلنجاز لدى العبي كرة السلةهو دور التدريب النفسي في تحقيق سمة ال ما -

 ؟ -فئة األشبال 
فئة  – ضبط النفس لدى العبي كرة السلة هو دور التدريب النفسي في تحقيق سمة ما -

  ؟ -األشبال 

فئة  – تدربية لدى العبي كرة السلةسمة الما هو دور التدريب النفسي في تحقيق  -
 ؟ - األشبال

 : فرضيات الدراسة

 :  الفرضية العامة

 . سمة الدافعية لدى العبي كرة السلةهناك دور للتدريب النفسي في تحقيق 

 : الفرضيات الجزئية

فئة  – حاجة لإلنجاز لدى العبي كرة السلةالتدريب النفسي له دور في تحقيق سمة ال -
  –ال األشب

فئة  – مة ضبط النفس لدى العبي كرة السلةللتدريب النفسي دور في تحقيق س -

  –األشبال 
 –فئة األشبال  – سمة التدربية لدى العبي كرة السلةللتدريب النفسي دور في تحقيق  -

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 صنف أشبال من  أندية  العبا   40ار العينة بشكل عمدي وتتمثل في : تّم اختيالعينة
 .دائرة تيغنيف

 15: تمت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة مابين يوم والمكاني المجال الزماني

 2019ماي  15إلى غاية يوم السبت  2019 مارس
 .ة من تيغنيفوتّم توزيع االستبيان على بعض األندي 

 . هو المنهج الوصفي : المنهج العلمي المستخدم في إنجاز هذه المذكرةالمنهج

تقنية االستبيان، التي تعتبر من أنجح  إتباعقد تّم : فاألدوات المستعملة في الدراسة
 . الطرق للحصول على المعلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف



 ةــــص الدراسـملخ
 

في تحقيق سمة  : أثبتت هذه الدراسة أن التدريب النفسي له دورالنتائج المتوصل إليها

فع الالعبين نحو ، لما له من أهمية كبيرة في زيادة دواسلةة الالدافعية لدى العبي كر
، و أن هذه األخيرة ال تعتمد فقط على الجانب البدني والتقني، بل ممارسة كرة السلة

ن يمكنهم تقديم التكامل بين هذه الجوانب وكذلك التعامل مع مختصين نفسانيي ضرورة

 ت.، وهذا ما يثبت صحة الفرضياالكثير لكرة السلة

 : االستخالصات واالقتراحات

 ينبغي على المدربين إدراج الجانب النفسي في برامجهم التدريبية. -

 األخذ بعين االعتبار دوافع المراهقين نحو ممارسة الرياضة المفضلة لديهم. -
لدى  ضرورة توفير مدربين مختصين في منهجية التدريب في رياضة كرة القدم -

 األندية.

 االطالع على كل خصائص مرحلة المراهقة. ة كرة السلةينبغي على مدربي رياض -
      



Résumé: 

Titre de l'étude : la relation entre la préparation psichologique et certaines 

caractéristique de la motivation chez les joueurs de BASKET BALL - Cubs 

de classe – 

Importance de L'étude: 

Identifier  la relation entre la préparation psichologique et certaines 

caractéristique de la motivation chez les joueurs de Basket ball. 

Identifier les véritables motivations qui poussent adolescent à pratiquer le 

Basket ball. 

La contribution des lecteurs internes et stimulation psychologique sociale 

externe chez l'adolescent  à la pratique du Basket ball. 

La connaissance des caractéristiques de l'êge de l'adolescence dans tous ses 

aspects. 

Problème de l'étude: 

-Quel est le rôle de la formation psychologique pour atteindre nécessité 

trait à la réalisation parmi les joueurs de Basket ball 

 -cubs de classe- ? 

Problème de la recherche peut être déterminée dans les questions suivantes: 

-Quel est les rôle de la formation psychologique pour atteindre nécessité 

trait à la réalisation parmi les joueurs de Basket ball 

 -cubs de class- ? 

-Quel est les rôle de la formation psychologique pour atteindre fonction 

d'auto contrôle avec des joueurs de Basket ball -cubs de class- ? 

-Quel est les rôle de la formation psychologique pour atteindre  altdrbeh 

trait chez les joueurs de Basket ball - cubs de class- ? 

Hypothèses de l'étude: 

Hypothèses générale: 



Il ya un rôle pour la formation  de la motivation psychologique pour 

atteindre trait ches les joueurs de  Basket ball. 

Hypothèses partielles: 

-la formation psychologique a un rôle dans la réalisation de la nécessité de 

trait pour la réalisation parmi les joueurs de Basket ball - cubs de class- 

- la formation psychologique a un rôle dans la réalisation de la retenue 

caractéristique  chez les joueurs de Basket ball - cubs de class- 

- la formation psychologique a un rôle dans la réalisation altdrbeh trais 

chez les joueurs de Basket ball - cubs de class- 

Procédures pour l'étude de terrain: 

ÉCHANTILLON: l'échantillon a été choisi intentionnellement les 40 

joueurs dans la classe de deux Équipe à tighennif. 

Domaine temporel et spatial: 

Cette étude de terrain dans la période entre la date du 15 janvier 2019 au  

15 mai 2019 

Le questionnaire a été distribué à certains  des clubs de l'tat de gaz 

Approch: la méthode scientifique utilisé dans la réalisation de cette note 

est approche descriptive. 

Les instruments utilisés dans l'étude a été de suivre la technique du 

questionnaire , qui est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir des 

informations sur un sujet ou un problème ou une situation. 

Les résultats obtenus: 

Cette étude a démontré que la formation psychologique joue un rôle dans la 

réalisation de trais motivation chez les joueurs de Basket ball, en raison de 

son importance une forte augmentation dans les motivations des joueurs sur 

la pratique de Basket ball,et que ce lui-ci ne dépend pas seulement sur le 

plan physique et technique, mais une nécessité l'intégration de ces aspects 

ainsi que les relations avec les professionnels psychologue peuvent fournir 

beaucoup de Basket ball,et c'est ce qui valide les hypothèses. 



Conclusions et suggestions: 

-doivent être formés sur la prise au compte de l'aspect psychologique de 

leur programme de formation. 

-prise en compte des motivations des adolescents sur la pratique de leur 

sport favori. 

-la nécessité de fournir aux professionnels formés à une formation 

systématique dans la Basket ball au club. 

-Si les entraîneurs de football voir toutes les caractéristiques de 

l'adolescence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary: 

Title of the study: the relationship between psicholoqical preparation and 

some characteristic of motivation function in BASKET BALL players - 

Class Cubs - 

Importance of the study: 

Identify the relationship between psicholoqical preparation and some 

characteristic of motivation function in Basketball players. 

Identify the true motivation that push teenager to practice basketball. 

The contribution of internal readers and external social psychological 

stimulation in adolescents to the practice of Basketball. 

Knowledge of the characteristics of the age of adolescence in all its aspects. 

Problem of the study: 

-What is the role of the psychological training to achieve must deal with 

achievement among basketball players 

 Class-clubs? 

Problem of the search can be determined in the following questions: 

-What is the role of the psychological training to achieve must deal with 

achievement among basketball players 

 -cub class-? 

-What is the role of psychological training to achieve self-control function 

with Basketball players-class-clubs?  

-What is the role of psychological training to achieve altdrbeh trait in 

basketball players - class-cubs? 

Assumptions of the study: 

General assumptions: 



There is a role for the training of the psychological motivation to reach the 

basketball players. 

Partial hypotheses: 

-Psychological training has a role in achieving the trait need for 

achievement among basketball players - class cubs 

- psychological training has a role in achieving the characteristic restraint in 

Basketball players - class cubs 

- psychological training has a role in achieving altdrbeh trais in basketball 

players - class cubs 

Procedures for the field study: 

SAMPLE: The sample was intentionally selected from the 40 players in the 

two-team Tighennif class. 

Temporal and spatial domain: 

This field study in the period between the date of January 15, 2019 to May 

15, 2019 

The questionnaire was distributed to some of the clubs of the state of gas 

Approch: the scientific method used in the realization of this note is 

descriptive approach.   

The instruments used in the study were to follow the technique of the 

questionnaire, which is one of the most effective ways to obtain 

information on a topic or problem or situation. 

The obtained results: 

This study has shown that psychological training plays a role in the 

achievement of motivation trajectories in Basketball players, because of its 

importance a strong increase in the motivations of the players on the 

practice of Basketball, and that it does not only depend on the physical and 

technical, but a need the integration of these aspects as well as relations 

with psychologist professionals can provide a lot of Basketball, and that is 

what validates the assumptions. 



Conclusions and suggestions: 

- must be trained on how to take into account the psychological aspect of 

their training program. 

- consider motivations of teenagers on the practice of their favorite sport. 

-the need to provide trained professionals with systematic training in 

basketball at the club. 

-If football coaches see all the features of adolescence. 
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 مقدمــة : 1

ااوالنراأل انا ابر  ابرراتعتبر األلععر سابربيابراا ار ضاألعت رر األتابرااألعتر ا، األعب ر   

برااابراةاألعا يراةاةألعا ئرعص ن اهذأل اوم انالحظر امرااألالهتار لاألعربار األعرذ اير  ابراا

اررةاألعاتقدمررةابرراامارر ر،ااألع ، يررةاوأللعع س و كرربيا راأل ا هااألعاجتاعرر تألعرثارر امرراا
كر ناةاوبوألئداألعلعيا  عتبر ا اار ه لاعلتظر ااعلراا ار ساأل نكر سامرااواار األعوورو األ ن

 وألعتا تاة.ا

عرااألعقر ساألهرذ األعلعبرةاان رةل،عروراتر ا، اوتعتب ا  لاألعكلةاألع ، يةاألل ث اشرعباةا ااااا
 ا اسألعروعومباروو  نتاتا اب  ا عضامااألعت  األتاألعقد،اةامرااألمثر  ااألعك   اق.ل.ا 

و  ساع  انصايا با امرااألعتوروااوألعتقردلا تارفاع برتاتشاار اشرب اورذا ابرااير قا

تجاعا ر انوما جاةاألعتدا،يا انظ ألاعلتشاا األعذ اي  اعلاانظ لاوقوألعداألعلعبةا اوألعذ ا
 رر ا،كررتتاعاعلررااألعالعررياألعررتتر ابا ، رر اا رروااتورركاترتاراررةا  ثرر اتعقارردألاوت  ابرر ا ا

اةا.و،بذ امج ورا  ث ا اوروساتاااةاواا ا مر نا ت ااألعبدناةا األعتقااةاوألعاظكا

اوألنتور ياألعاتتب اعوألق األع ، يةابااألعجاألئ ا،ص سا ده رةا بار لاعلاتر ئجاألعاتذ ذ رةاااا
ألعكرادااألعاكتوىا ااغ اتوب اي قةاشب ناةاه ئلةاق رالاعلاااب األعتترد ا ا األامر اووردت

ابر ااوألعاك عدلاوات صةاألعاكؤوعاااوألعادا اااألعذ،اا إمر ن  امكر عدلاألع ، يراااابرا

 اةاألعاكتوىا اعلاا ساالاتقتص اهذ األعاك عدلاباا عو ضامجاوعةامااألعا  األتاألعت 
ا وا رر ألمجاتدا،باررةات عاررةامرراا ررعااوااألعتظ عررعاألعترراا،جرريا سا، ع هرر األعا  ررااواعرر 

ا.اا ام   ل األعع ئلاةا األالوتا عاةاوت صةاألعاظكاة  هتا م ا  ع ، يااوتظ  اوا

اااضألتاوتتكرألع اضاألعجد، ا  الهتا لا ساألعتدا،ياألعاظكااع ا ث ا با ابااتاااةاألعرظ اااا
ام روراا، ياا  لاألعكلةا اوهذألامااترال األعر رعاعرااألععوألمرعاألعاظكراةاواألع  صراة

مجا دناااوماةاو ن  ضا  ن عرعاا، يااو و ألضاألتتب األتانظكاةاوألنظع عاةاوألعاالحظةاألع

مرر تبكا ا ورركاعلترردا،ياألعاظكرراامرراايرر  األعاررداساعلرراا برر ةاألعاتولبرر تاألعاظكرراةا
 ا،كرااا  ع غ امااعدلاألبتو عةاألعادا اااألعتتر اباامتشا ألت اوألعتاكاقاعالار ا ابراامر

ا ج نياألعتدا،ياألعاظكااواع اعتب ،ااألعو قاوألعاا جا تاألعاتبعةا.

 األعترراات رر األعاررداساألع ، يررااو  ث هرر ا ثرر الاوألهتا مرراومرراا ررااا هرر األعاويرروع تاااا
، ياامويوعاألعدألبعاةا اا سا،ع  اعا األا،قبعا عضاألعالعباااعلااما ابةاألعا  ياألع 

 واا؟بااحااا،رتظااألعبعضاألآلت ا  عا  هدلاواؤ،ةاأللن وةاألع ، ياةاروساما ابرت  ا

وةابروأله امرااأللن راعا األا،ا اةا عضاألعالعبااا عع سا وا ن وةاا، يراةامعاارةاروس
األع ، ياةاأللت ىا؟ا

لررةاوععررعا نرر امرراا ررااا هرر ام ألحررعاألعاارروابررااحارر لاأل نكرر سا ساعرر اتررراا ها رر ام حاااا

عا ألحررعاألعا ألهقررةاألعترراا،عتب هرر اعلارر ضاألعرراظما ةن رر األعا حلررةاألععبوا،ررةا رراااألعوظوعررةاوأل
األلت ىاألعتااتلا  ا.

تشا ألتااألعظاا،وعوواةاألعتااتصتب  وت تلعاهذ األعا حلةاعااب  قت  اوتتاااا  عتشا ألتا

ع عارةاعد،دلاتاماووألنياألع  صاةاوألعتااع  اترةثا ألتاعلرااألعاروألحااألالوتا عارةاوألالنظ
اعلا ألهقا دأل،ةا  عبلوغا عااألعا جاألعع لاوألالبتقالعاةاوتة اداألعذألتا.



 ............................................التعريف بالبحث..........
 

 

 
3 

ا

ظصرعاوقداشالتاراألبتا او نباااألعج نياألعاظ  األعذ ا،تروسامراا ا ر ابصرو ا األعااااا

ام  م اثر وتو قا ابا ا عااألعتدا،ياألعاظكااوتا وعا ابا اروااعل األعاظماألع ، ياااأللو 
و ،  اا ألعتع ،عا  عتدا،ياألعاظكاا ام اا  األعت التاألعاظكاةاألعا و  ةاقبعاألعاا بكةا

ألحااوعالقترر ا رر عاواألعكررلةألعا رر األتاألعاظكرراة اووألوبرر تاأل عرردألراألعاظكررااعالعبرراا رر لا

،  اظ  ا او ألعث نااتو قا ابا ا عااألعدألبعاةامظ وم  اووا ئاألعتدا،باةاأللت ىا م األعظصع
 رر ا قكرر م  ا   يرر بةا عررااألعرردوألب اوألعت ورر تاألعاظكرراةاوتصرر ئساألعرردوألب األعاظكرراةاوا

 عا ر يامصدااألعدألبعاةابااألعاادألساألع ، يااومعا ه او نوألعاتوروااألعردوألب األعا تبورةا 

اجر  اياألع ، يرااو هاات ر ابرااألعألع ، ياا اوا  انا اجاعااألعدوألب األعا تبوةا  عا ر 
 ا، ارةاتألع ، ياا م األعظصعاألعث عفاتو قا ابا ا عااألعتع ،عا ر لاألعكرلةامر اا ر انبرذلا

ا عرررااتوواهررر ابرررااألععررر ع اوألعجاألئررر ا اوألعابررر رناأللب بررراةاوألعقررروألناااألعااظارررةاع ررر ا

قرةاا ألهومتولب ت  اوي قاألعلعريابا ر ا مر األعظصرعاألع أل ر ابتو قار ابار ا عرااألعتع ،رعا  ع
 ير بةاوم ألحل  ا اوألعتتد،داألعاماااع  ابااألع  ،عةاأل برالماةاثر اح ور تاألعا ألهرقا  

 ا عااتص ئساألعااوابراام حلرةاألعا ألهقرةاأللوعرااوا ر ا شرر  امرااألعا ألهقرةا عرده اتر

اكربةاا  ا هااةاألعا ألهقةابااألعتووااألعت  رااعل ، يرااااو هاارةاألعا ر ياألع ، يراا  ع
اعلا ألهقا.

اا جارةاتوباقاا،تروساماابصلااا األعظصعاأللو اتر ابار اا ر األعور قاألع م األعج نياألعااا

ااا.علبتفا ا م األعظصعاألعث ناابتا وعا ابا اع ضاوتتلاعاوما ق ةانت ئجاألعداألبةا
 

ااإلشكالية :  -2

اراا، د األعتدا،ياألع ، ياا ب ب ا عاامت وعةاألعوصو ا  عظ را عاا علاامكتوىام
ملةا، تبكاألاتب ي اوثاق ا ت  اةاألعظ رات  اةاش مااأللرألض وتتقاقاهذألاألع د ا

اصوالمتانة وتوو، ام تلعاألعقداألتاوألعا  األتاوألعاع ا األع  صةاعلظ راألع ، ياا 

اتك  ابااقدات اعلااتتقاقا علاامكتو، تاألع ، ية.
قا م اعظ ،ب عاداساهواألعاكؤو اعااتتد،داألعت عةاألعاظكاةاو ث الاألعتاو، اباانظ لاألا

اكتجاياعا تلعاتص ب تاوألنظع التامدا  ا.ألعالعياب واألعا

اصبااوم ااوعوم ا،بذع األعالعياتالع  امااو دا دناكلة األاتتبعا ا دقةاما بكةا  لاألعو
ظكا انألر ا، ألبقااع امااألنظع التام تلظة و األاأليلعا اعلااي ،قةاتدا،ياألعالعياو عد

 ا األلوع با األع شوياألعاظكاةاألعوألقعةاعلا  مااو ألضاحك باةاألعلعبةاو هااةاألعاب

   ةا امج وعا سانكتوالحككا ا ةهااةا عدألراألعالعيا عدألرألانظكا ابلاا اوعلاا  ماا
ا عاألعكلبا تاوألعتشلياعلا  اوتتقاقاألعات ئجاألعا وول.

اوه  اب عاداساهواألعاكؤو اعلااالعبا اواع ا ت ائةاالعبا انظكا اوا ث الاألنتب 

ا .تتظااه اعلعو ضا م األعالعياب واألعاكتجاياعا تلعاتص ب تاواألنظع التامدا 
ااهوام ا،اتجا  ث اب صاألعاج ااب   ي بةا عااحكااقا رلاألعدألب اوألعتوألبااو

ااااااااألعاا بك تاألع ، ياةا.
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ا–اعكلةألعدألبعاةاعدىاالعباا  لاألا تباا عضاروااألعتدا،ياألعاظكاابااتتقاقابا اهو

ا؟ا-بئةاأللشب  ا

ا
األعتك ؤالتاألعظ عاةا:امااهذ األ شر عاةاتتظ عاأللبئلةاألعت عاةا:ا

 لا م اهواروااألعتدا،ياألعاظكاابااتتقاقاباةاألعت وةاعالنج زاعدىاالعباا (1

ا؟اا-بئةاأللشب  اا–األعكلة
عكلةاألم اهواروااألعتدا،ياألعاظكاابااتتقاقاباةايبكاألعاظماعدىاالاعباا  لا (2

 ؟ااا-بئةاأللشب  اا–

ا–عكلةاألم اهواروااألعتدا،ياألعاظكاابااتتقاقاباةاألعتدا،باةاعدىاالاعباا  لا (3
 ؟اا-أللشب  ابئةا

 

 الفرضيات :  -3

 : الفرضية العامة

ا تعامكبقاعإلشر عاةاألعع مةا،ارا اي ااألعظ ياةاألعت عاةا:ا
ا.ـاها  اروااعلتدا،ياألعاظكاابااتتقاقاباةاألعدألبعاةاعدىاالعباا  لاألعكلةا

امااهذ األعظ ياةاألعع مةاتتظ غاب يا تاوائاةاوهااا:االفرضيات الجزئية

األلوعاا:األعظ ياةاألعجائاةا
ا.كلةاـاألعتدا،ياألعاظكااع ارواابااتتقاقاباةاألعت وةاالنج زاعدىاالاعباا  لاألع

 الفرضية الجزئية الثانية : 

اـاعلتدا،ياألعاظكاارواابااتتقاقاباةايبكاألعاظماعدىاالاعباا  لاألعكلةا.
ا:االفرضية الجزئية الثالثة

االةا.ىاالاعباا  لاألعكـا،لعياألعتدا،ياألعاظكاارواألابااتتقاقاباةاألعتدا،باةاعد

ا
ا:ااأهمية الموضوع -4

دألرااا عبتراااأللهااةاألععلااةاعاويوعا تثا اباا ساألعتدا،ياألعاظكاارواابع  ااااا

اتتوألبقاعظئةألألعالعياعلاا بكةا اوباامويوعا اتو قا ا عاابئةاأللشب  اهذ األعا حلةا وا
ساااتتاااا  ص ئم ام حلةاحك بةامااألععا األ نك نااوهاام حلةاألعا ألهقةاألعت

،ياعتداألم تلظةاعاا  قااألعظئ تا ا تافاح وعا امع بةاأللهااةاوألعدوااألعذ ا،لعب ا

اا  يألعاظكااباات ائةاألعالعياعلاا بكةا اوتتقاقاوتاااةاروألبع انتواما ابةاألع
األع ، ياا.ا

ا

ا:ااف الموضوعأهدا -5
ااببتثا اهذألاتتجلاا هدألب اباام ا،لاا:اعععاعرعا تفا هدألب األع  صةا  اااا

اةا.ألعكلاألعتع  اعلااروااألعتدا،ياألعاظكاابااتتقاقاباةاألعدألبعاةاعدىاالاعباا  ل·ا

ا.عكلةاألعتع  اعلااألعدوألب األعتقاقاةاألعتااتدب ا  عا ألهقاعاا ابةاا، يةا  لاأل·ا
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هقاعا ألااألمدىامك هاةاألعدوألب األعدألتلاةاألعاظكاةاوألع  اواةاألالوتا عاةابااتتظا·ا

اعاا ابةا  لاألعكلةا.

األ عا لا  ص ئساباام حلةاألعا ألهقةا ا تلعاووألنب  ا.·ا
ا

ا:ااتحديد المصطلحاتا-6

 ا  داهواعالاةات  و،ةاتتتانو قاألعاا ابةاألال،ج  اةاعالعباااالنفسي : حضيرالت
ا راعلااتعتلقاوتاااةاألعدوألب اوألعثقةا  عاظماوأل راأل األعاع بااوألالنظع عااوألععاعا

اعباا.عالاوتوو، األعكا تاأل األر،ةا   ي بةا عااألعتووا اوأل اش راألعت  و اوألعاظكا

ا(263 اصظتةا2001)عبد  ا

 الدافعية: -

ةابااح عاعظ رألعدألب اهواح عةاتوت ،ةارألتلاةان تجةاعااح وةانظكاةا وابكاوعووا اتجععاأل

ذألاهو اااحتاا،اعداألتاألساوهذ األعت عةاتثا األعكلو اوتوو  اوتكتا ا  ا عااهد امعا
اعاظم)بوز  امب رناعل األاألعتوت او،كتعاداألعظ راتوألزن األعاظكاا واألعظكاوعووا.

اا(81 اصظتةا2003ألع ، يا ا
 :  سلةكرة ال -

روسا عاما ا ا،تا بماتالع  اب ،قااا،ت٬  لاألعكلةاعب الاعااععبةاوا عاةاواتا بكاةاااا
ااي ،قاو،ت و ا عاما ا األح ألزا  ب اعدرامااأللهدأل ا واألعاق ياع٬مااتاكةاالعباا

اواكاتو،ت األعتقدلانتوابلةاألع ص اعااي ،قا٬رت  األعر لارألتعابلةاألعظ ،قاألآلت ٳ

،قاما ا ا ا،ت و ا عاب ٬، ه ا اااالعباانظماألعظ ،قاألعر لاعلاا اضاألعالعياواتا 
ا(50 اصظتةا1986)وااع اا.ألعظ ،قاألآلت امااألح ألزاألعاق ي

 المراهقة : 

بلوغا"ا ةن  األعا حلةاألعتااتكبقاألعا1882ع  ا"اشا عااهو ا"األعا ألهقةاباةااااا

ل ا2002)بلا  ااوتصعا  عظ را عااأل تا  األعا جا ا  األالقت ألسامااألعتل اوألعا جا".
ا(379صظتةا

ا

ااااا
ا:االدراسات السابقةا–7

 تمهيد:

 حفاو،ث  اتعتب األعداألب تاألعك  قةاماا ه األعات وااألعتاا،جياألسا،تا وع  األعب      
ألعتادااوقداألعبتفامااتالع  اوألع د اما  اهواألعاق انةاوألعوصو ا عااأل ثب تا واألعاظا

دا تثا اعلاامجاوعةامااألعداألب تاألعتاا و ،تاو  سا وبعا األاليالعاعلا  اوق
اااألعاق ياألعتاا و ،تا   ا عاراألبة.ألعتادن ابااتتلالا اع ذ األعداألب تاعل

تاماا ااام ا  ساماولقاعبتثا اهذألاهواألعتو قاعبعضاألعاوأليا األعتااق ا اااا

ام اون  امويوعا تثا ا:
ا(امامذ  لاتتتاعاوألسا))اروألب اما ابةاألع ، ي تاألعجا عاةاعدىاألعا ألهقااا(اـ1

ا عدألراألعولبةا:
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ك سانذ، ا اوتتتا ش أل األلبت اا:احات ال،تاا،وبعا امكعور األبا عاعا ا  نونا

عاوب ا األاش ،كا امع داألعت  اةاألعبدناةاوألع ، ياةا ارألعاا   ألها ا او معةاألعجاألئ 

ا.ا2000/2001ألعج معاا
اعدىاو  ساهدب  ا   ألزاروااألع ، ي تاألعجا عاةابااألعتقلاعامااألعا   عاألعاظكاة

اذ األعا حلةا.ألعا ألهقاو   ألزاروااألعجا عةاوألالندم جاألالوتا عاابااه

 م اعااةااو  نتاأللرأللاألعاكتعالةاباا تث  اهاا:األبتا الاألبتبا ساموو ةاعالعبااا 
األعبتفابر نتاع وألئاةا.

او  نتاألعات ئجا  آلتاا:

ا ألهقاااألعبـاألعدوااألعربا األعذ اتلعب األعصت بةاباانقعاأللحدألثاألع ، ياةاألعتااتؤث ا
 .اما ا،جعل ا،ااعا عااهذ األع ، يةا صظةا با ل

 جاألالندماتقاقـاألعدوااألعذ اتلعب اوا عةاألعوب قابااألعتقلاعامااحدلاألعا   عاألعتقااةاوت

األعجادابااألعجا عةا.
 ، ياةاتاألعـاروااألعبائةاباا قب  األعا ألهقاااعلااألع ، ي تاألعجا عاةامااتال األعاا آ

اوتوبا األعاوألر األع ، ياةا.

 ايااألعظ ر اوألعجا عااتالمذ  لاتتتاعاوألسا))اروألب اما ابةاألعا  ياألع ، ا-2
ب ماات عداا سا:حصةاألعت  اةاألعبدناةاوألع ، ياةابااألعا حلةاألعث نو،ةا((اماا عدألراألعو عب

ا ا   اعلاا اوتتتا ش أل األلبت اا:

ئ ا اعجاألعبدعااب تحاماامع داألعت  اةاألعبدناةاوألع ، ياةا دألعاا   ألها ا او معةاأل
ا.ا2003/2004ألعاوب األعج معاا:ا

األعتع  اعلاا صا  األعدوألب ا  تتال األلن وةاألع ، ياةاألعاا ابة  ساهدب  ا

ا  اةوألعتع  اعلاا بب ساألعتوو ا عااألع ، ي تاألعجا عاةاوألعظ ر،ةاتال احصةاألعت
األعبدناةاوألع ، ياةاتال ام حلةاألعث نو،ةا.ا

ت ىاو  نتاأللرأللاألعاكتعالةابااألعبتفاهااألبتا الاألبتبا ساموو ةاعلتالماذاو 

ا م اعااةاألعبتفابر نتاع وألئاةا.ااعألب تذلا ا
او  نتاألعات ئجا  آلتاا:ا

 ادوألبـا ساروألب األعتالماذانتواألعا  ياألع ، ياات تلعا  تتال اهذ األلتا لا اب

اما ابةاأللن وةاألعجا عاةات تلعاعااروألب اما ابةاأللن وةاألعظ ر،ةا.
اعلعياحيوألاألعت با اـاألعدألب األعذ ا،دب األعتلااذانتواألعا  ياألع ، يااألعجا عااهوارألب 

عا  ياتواألألعاا بكةاألال تع راعااألعقلقاوألعالعاوألعدألب األل ب األعذ ا،دب األعتلااذان
ألعذألتااثب تألع ، يااألعظ ر اهوا  عداوةاأللوعاارألب ا   ألزاألعقداألتاو ا  ااألعتظوقاوأل

ا.عظ ر األعاا اةابااألعا  ياألع ، يااأل

 
ا
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ز، ناا با عاعاواامذ  لاعااعاش  رلاعك نمابااألعت  اةاس.و.ا.ماا عدألر:-3

ألستاذ التربية البدنية والرياضية نحو تالميذ االدور النفسيآت وسا عاوألسا"

ااا1993" رألعاا   ألها  ألعجاألئ  االمرحلة الثانوية
وات د اهذ األعداألبةا عااألعتع  اعلاا ب عايامع ملةاأللبت ااعتالماذ  تبا سا

ألععالقةاألعاتب رعةا اااأللبت ااواتالماذ  واقدات األبت دأللاألبتبا سا وبالةاعجا ا

 بت ااماام تلعاا20تلااذاواتلااذلاواا200األعاعلوم تاواعلااعااةاترونتاما
اواماا ه األعات ئجاألعاتوصعا عا  ا:اث نو، تاألعع صاةا 

 األعت عةاألعاظكاةا سا ظ ضلاوارواا بت ااألعت  اةاألعبدناةاواألع ، ياةام اةابااابا-

اعلتالماذ.

 :تحليل الدراسات السابقة

األعاالحظامااتال اهذ األعداألب تا ن  األتظقتاباام اون  اعلااي والام ا،لا:

ةا ، ينقعاأللحدألثاألع ، ياةاألعتااتؤث ابااألعا ألهقاما ا،جعل ا،ااعا عااهذ األع*
ا صظةا با لا.

األعت عةاألعاظكاةاعلتالماذ.بت ااألعت  اةاألعبدناةاواألع ، ياةام اةاباااب اعأل*

 عرةاعامرااألعا ر  عاألعاظكراةاعردىاألعا ألهرقاوا  ر ألزاروااألعجا*ألع ، ي تاألعجا عاةاتقلر
اوألالندم جاألالوتا عاابااهذ األعا حلةا.

لعياحياوألعاألعدألب األعذ ا،دب األعتلااذانتواألعا  ياألع ، يااألعجا عااهوارألب األعت با *

عا  ياتواألألعاا بكةاألال تع راعااألعقلقاوألعالعاوألعدألب األل ب األعذ ا،دب األعتلااذان
ألعذألتااثب تألع ، يااألعظ ر اهوا  عداوةاأللوعاارألب ا   ألزاألعقداألتاو ا  ااألعتظوقاوأل

 . ر األعاا اةبااألعا  ياألع ، يااألعظ

 
 خاتمـــة:

األعت األعداألب تاو ،ج راألعاق ياألعا ت  ة ا قدااألعاكتو عاوا اهذ  ىا ن  ااان عقداح وعا 

ات دلاهذ األعداألبةاوتدعا  .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ل األول ــــالفص

 يـب النفسـالتدري
 
 

  التدريب النفسي 

 علم النفس الرياضي دوره و مهامه 

 التدريب النفسي 

 الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة 

 المهارات النفسية 

 واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم 

 عالقة اإلعداد النفسي بالنواحي التدريبية األخرى 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 تمهيد:

الحديثة و ما يبذله الالعب  الاللهبا مبه  هبد ببد    ذا تتبعنا بدقة منافسات كرة السلةإ    

علب  طريةبة تبد ي  الالعب   اطلعنبامختلفة وإذا  ا فعاالتوعصب  وما يرافق ذلك مه 
النفسية الواقعة عليبه مبه  براس حسبية  الضغوطوإعداده مه حيث الحجم وشدة وعرفنا 

اللعبة وأهمية المبا اة،  ةول لو وضعنا كل ذلك أمام أعيننا ألحسسنا أهمية إعداد اللع  



مببه أ ببل أت  سببتايه مجابهببة كببل السببلبيات والتغلبب  عليهببا  سببليما وعلميبباإعببدادان  فسببيا 

 . وإحراز الفوز المنوط
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 علم النفس الرياضي دوره ومهامه: -

 مفهوم علم النفس الرياضي: 1-1

ي يدرس ، بأنه العلم الذ  la psychologie du sportيعرف علم النفس الرياضي     

 سلوك اإلنسان الرياضي.

جد ويعني السلوك استجابات الفرد التي يمكن مالحظتها وتسجيلها، ولكن تو    
ك درااستجابات أخرى اليمكن مالحظتها من الخارج وال يمكن رؤيتها كالتفكير واإل

 واالنفعال وما إلى ذلك، وهذه األوجه من النشاط يطلق عليها الخبرة.

هو محاولة اكتشاف األسباب والهدف من وراء دراسة سلوك الفرد في الرياضة     
والعوامل النفسية التي تؤثر في سلوك الرياضي، هذا من ناحية، وكيف تؤثر خبرة 

الممارسة الرياضية ذاتها على جوانب الشخصية للرياضي من ناحية أخرى، األمر 

وتنمية  Maximum performanceالذي يساهم في تطوير األداء األقصى 
 (17، صفحة 1997)راتب،  الشخصية.

 دور علم النفس الرياضي:-1-2

 جة فعلملنتيإن أهمية الممارسة الرياضية منصبة نحو تحقيق النتائج والوصول إلى ا    
حركة  ة فيالتربية البدنية في القسم يهتم بالتمرين الرياضي للوصول إلى تحقيق نتيج

ما أتها فالهدف هو التمكين في الحركة المرغوب اكتسابها وحسن ممارس بدنية معينة،

عن  المدرب هدفه الوصول إلى تحقيق أعلى نتيجة ممكنة في إطار النخبة الوطنية
 طريق التحضير البدني الخاص وفي مدة معينة .

ت انيانالحظ مما سبق ذكره أن أهمية كل تدريب رياضي موجه نحو تحقيق نتائج بإمك

 ة خاصة بكل ممارس.بدني
لتربية س واوفي ميدان التربية البدنية والرياضية  اللجوء إلى نظريات علم النف     

الفشل  واملعيساعد المعلم في فهم المشاكل والحاالت التي تبرز الميدان العلمي، مثال 

قط لبدني فنب افي قسم التربية البدنية والرياضية، أما بالنسبة للمدرب فاالهتمام بالجا
بالت لمقاالذي أبرز بعض النقائص وحدود  تأثيره. فأصبحت اليوم في رياضة النخبة وا

 نويةوالفرق متكافئة من حيث القدرات والتحضير البدني و ال نفرقها القيم المع

 لنفساوالتحضير النفسي ،هذا  ما أدى بالباحثين في الرياضة إلى االهتمام بعلم 
 د علالرياضي، التحليل السلوكي يعتم

العوامل النفسية،االجتماعية والتفاعلية للشخصية وعالقتها بالممارسة الرياضية فالنتائج 

المحققة في الميدان التكتيكي والتقني تخضع إلى تأثيرات السلوك الشخصي . إذا قارنا 
علم النفس الرياضي وعلم النفس العام يمكن إيجاد تشابه مواضيع دراستهما،لكن يمكن 

ما بالمنهج التجريبي حيث النظرية الجوهرية المكتبة من علم النفس تخضع التمييز بينه
للتجربة في الميدان الرياضي لتقويم هذه النظريات العلمية، وتطبيقها في المجال 

  (28، صفحة 1985)عالوي، "علم النفس الرياضة "،  الرياضي .
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إلى جانب ذلك فلعلم النفس صلة وثيقة بالعلوم األخرى ،فتحليل الظاهرة السلوكية      

 يعتمد على عوامل تبرز الصلة بين علم النفس الرياضي والفيزيولوجي وعلم االجتماع.

 (1985)عالوي، "علم النفس الرياضة "، 

 :مهام علم النفس الرياضي  - 1-3

 لياتنظرا لتعدد الميادين الرياضية وما ينجز عنها من متطلبات وأهداف وعم    
ى ي علتنظيمية وتسييرية ،يمكن تحديدا لعناصر األساسية لمهام علم النفس الرياض

 النحو التالي:

 : الرفع في مستوى اإلنجاز الرياضي -1-3-1
واعها وحتى لدى أفراد وذلك لدى أعضاء الفرق الرياضية بشتى أشكالها وتعدد أن    

الفرق الرياضية ذو الحاالت الفيزيولوجية نجد أيضا لعلم النفس الرياضي دورا هاما، 

وذلك عن طريق إيجاد الدافعية المؤدية إلى شدة النشاط البدني الرياضي وما يتبعها من 
ارتقاء في نوعية األداء الرياضي في هذا النطاق يتجلى المطلوب في مدى استنقاذ 

ياطي لقدرات اإلنتاج لدى الفرد الرياضي، بغرض تنمية مستوى اإلنجازات،ألن إذا احت

كان الرياضي غير قادر على توظيف إمكاناته وقدراته على أحسن وجه فال بد من 
وجود سبب معين لذلك،قد يكون اإلجتهاد و اإلحساس باإلرهاق عند الوصول إلى 

لخوف أو القلق النفسي أو أي سبب مستوى معين من التدريب الرياضي،أوقد يكون ا

في هذا الصدد ينبغي  آخر، وبالتالي تأتي الحاجة إلى دور علم النفس الرياضي،
المراعاة بأن الرياضي ينمو من تواجد الخصم، بحيث إن لم يتواجد هذا الفرق المضاد 

أثناء التدريب حتى يحقق التفوق على التفوق حتى للفوز بالمكانة  في الفصل،أو

تبرة، أو التفوق على الخصم، ففي هذه الحالة يأتي دور المدرب في تخطيط المع
التدريجات وتنظيمها لتحقيق عامل الدافعية من خالل توفير الباعث الالزم مع العلم أن 

مطالب النمو الفردي  التنظيم السليم يتوقف أساسا على مدى األخذ في الحسبان

البدنية  االستعداداتالرياضية السيما واالجتماعي أيضا، ومختلف خصائص الشخصية 
)عالوي،  النفسية والقيم االجتماعية والروحية. واالهتماماتوالقدرات العقلية 

 (16-15، الصفحات 1992سيكولوجية التدريب والمنافسات، 

 : تنمية الصفات واالتجاهات النفسية -1-3-2
ية مة لتنممالئيعتبر النشاط البدني الرفيع المستوى خاصة بين النشاطات التربوية ال    

مع  تكيفالصفات واإلتجاهات النفسية لدى الفرد الرياضي، نتيجة مدى إعداده على ال

لنشاط ين لالحياة الطبيعية والمجتمع اإلنساني في هذا السياق نلتمس خاصيتين متمرست
 دور فعال في التدريب الرياضي .الرياضي لما لهما من 

يرتبط النشاط البدني الرياضي عادة بالمجهود المبذول من الناحية البدنية ومدى     
ولكي تحصل على إنجاز رياضي عالي المستوى ينبغي توفر عامل  ارتفاع شدة الحمل،

الدافعية وفق ما يناسب خصائص الشخصية التي تمكن من تحقيق إنتاج رياضي في 

، 1997)عبيدة،  مستوى الهيئة البدنية أي المتطلبات العضلية والفيزيولوجية العصبية.
 (125-124الصفحات 
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 :  توطيد مستوى اإلنجاز -1-3-3

ي حالة فكون يتجلى هذا البعد الهام في المثال الرياضي أو الفريق الرياضي الذي ي    
قعة، مما ج المتونتائبدنية عالية أثناء التدريبات إال أنه أثناء النافسة نالحظ عدم تسجيل ال

لرياضي افقد بحيث يتحمل فيما بعد أن ي يؤدي بهذه النتائج الفاشلة إلى عواقب وخيمة ،

ية لمؤداالرغبة في التدريب الرياضي نتيجة فقدان الثقة ، وغياب األسباب الواضحة 
ن عبحث يللنجاح أثناء المنافسات الرياضية ، فالمطلوب من السيكولوجي الرياضي أن 

نجاحه ه بيتمشكلة التحمل النفسي وأن يساهم بشكل فعال في تعزيز مستوى اإلنجاز وتثب

كل  مع الفرد والفريق الرياضي وذلك عن طريق اإلعداد الرياضي المناسب لخصائص
 حالة.

 :تنمية االهتمامات والحاجيات النفسية- 1-3-4

لقد دلت بعض البحوث العلمية في السنوات الحديثة على أن فئة الشباب التي تمارس     
الرياضة بكثرة وشدة قد يضعف اهتمامها بالرياضة وميلها إليها مع تقدمها في العمر، 

من هذا المنطلق كان من واجب السيكولوجي الرياضي البحث في محتوى وبناء الميل 

النفسية نحو الرياضة ، حتى يتمكن من افتراض النشاط  وكذلك في اتجاهاته الرياضي،
التدريبي والتربوي المالئم لكل رياضي ، و الهدف األسمى في هذا الشأن يمكن إيجاد 

الحاجة النفسية الثابتة نسبيا لدى الرياضي نحو ممارسة الرياضة بانتظام وفي اتجاه 

الداخل أكثر مما هو  متطور ويستحسن أن يكون العامل المحرك للرياضي نابع من
)عبيدة،  مرتبط بالعوامل والضرورة المادية والخارجية عن شخصية الرياضي.

1997)  

 :عالقة الدافعية بعلم النفس الرياضي -2
من بين أهم الموضوعات التي تحضى  Motivationيعتبر موضوع الدافعية     

لنفس اعلم البالغ من العديد من العلماء والباحثين في علم النفس بعامة و باإلهتمام

 الرياضي بخاصة.
<  woodworthوقد أشارت مجموعة من العلماء منذ أوائل القرن > ودورث 

واع يع أن( وغيره إلى أهمية دراسة الدافعية من حيث أنها المحرك األساسي لجم1908)

لم الوجود فرع من علم النفس أطلق عليه "ع السلوك البشري ، كما ظهر إلى حيز
 وارتبط ذلك بظهور عدد من " Motivologyالنفس الدافعي" أو "علم الدافعية 

 لمختلفةها االنظريات والنماذج واالفتراضات التي حاولت تحديد مفهوم الدافعية وحاالت

 وكيفية دافعية الفرد إلنجاز تحقيق األهداف في معظم المجاالت الحياتية.
ولم يقف علم النفس الرياضي منذ بداياته الباكرة في أواخر الخمسينات من هذا     

القرن مكتوف اليدين أمام االهتمام البالغ بموضوع الدافعية إذ فطن العديد من الباحثين 
إلى أن الدافعية هي مفتاح الممارسة الرياضية على مختلف مستوياتها ، كما أنها 

تي تحرك وتثير الالعب الرياضي لتحقيق اإلنجازات الرياضية المتغير األكثر أهمية ال

   (207، صفحة 1997)عالوي، علم النفس الرياضي،  الدولية و العالمية  .
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وفي ضوء ذلك ازدادت البحوث المرتبطة بالدافعية في الرياضة وشغلت حيزا واضحا  

العالمية وفي المجالت العلمية المتخصصة في علم النفس  وملموسا في المؤتمرات
الرياضي أو في التربية الرياضية والرياضة أو كموضوعات بحث في رسائل 

)عالوي،  الماجستير أو الدكتوراه في كليات ومعاهد التربية الرياضية وعلوم الرياضة.

 (207صفحة ، 1997علم النفس الرياضي، 

 : التدريب الرياضي-3

 :تعريف اإلعداد النفسي 3-1

هو عملية تربوية تحت نطاق الممارسة اإليجابية لالعبين بهدف خلق وتنمية الدوافع     
والعمل على تشكيل وتطوير  واإلتجاهات والثقة بالنفس واإلدراك المعرفي واإلنفعالي

)أبوعيده،  السمات اإلدارية باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي لالعبين.

 (263، صفحة 2001
التطبيق العلمي لوسائل ومناهج  ويعرف التحضير النفسي أيضا على أنه سيرورة    

)عالوي، "علم النفس  معينة ومحدودة موجهة نحو التكوين النفسي للرياضي.

 (26، صفحة 1985الرياضي"، 
وعرف "فورينوف" :>> التحضير النفسي هو عبارة عن مجموعة مراحل ،     

 الرياضي مستعدا نفسيا <<. ودائما حسب وسائل ومناهج التي من خاللها يصبح

 فورينوف ، نجد أن التشخيص السيكولوجي كان دائما ينظر إليه وكأنه جزء من
 لصفةاالتحضير النفسي، وهذا األمر في الحقيقة غير صحيح، ذلك أن التحضير بهذه 

تي ي تأالت يمثل جملة من التأثيرات التي تؤثر على الرياضي الذي تؤخذ منه المعلومات

 من المحيط الرياضي.
سين : "التحضير النفسي يمثل التقدم في التكوين والتح1982حسب فليب موست عام 

 في الصفات النفسية للرياضي".

ويرى ماراك الفاك : أنه يجب اإلهتمام بالتحضير النفسي إذ هو عبارة عن وحدة     
قدرات النفسية موحدة من الطرق المباشرة أو الغير مباشرة متمكنة من تحسين ال

 (12، صفحة More ،1992) للرياضي.

 :أهداف اإلعداد النفسي -3-2
 : تتحدد األهداف األساسية لإلعداد النفسي للرياضي فيما يلي 

 امة عضية اإليجابية للرياضي نحو الممارسة الريا بناء وتشكيل الميول واإلتجاهات

س والنشاط النوعي خاصة تطوير دوافع الرياضي نحو التدريب المنتج والتناف
 الفعال .

  نوع لتنمية مهارات الرياضي العقلية األساسية للممارسة الرياضية والتخصصية
 النشاط.

 تبعا لمتطلبات التدريب والمنافسات في  تطوير وتوظيف سمات الرياضي اإلنفعالية

تنمية قدرة الرياضي على تعبئة وتنظيم طاقاته البدنية  النشاط الرياضي الممارس.
 (162، صفحة 2003)فوزي، والنفسية خالل التدريب والمنافسات. 
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 تخصصه الرياضي  إعداد الرياضي المؤهل نفسيا لخوض غمار المنافسات في

اينة لمتباالقادر على التكيف مع المواقف الطارئة التي تظهر من خاللها والنتائج 
 التي يتم تحقيقها .

  هدف بتنمية انتماء الرياضي لمؤسسته الرياضية وزمالئه في اللعبة أو الفريق

 التماسك اإلجتماعي ورفع الروح المعنوية خالل التدريب والمنافسات.
 ي وتوجيهه نفسيا لمساعدته على الموائمة النفسية بين األحمال البدنية توجيه الرياض

والنفسية في التدريب والمنافسات مع حياته العملية واالجتماعية لتجنب الضغوط 

 (162، صفحة 2003)فوزي،  النفسية المرتبطة بالممارسة الرياضية التنافسية.
 :اإلعداد النفسيأنواع -3-3

 :من حيث مدته 

 اإلعداد النفسي الطويل المدى. -        
 اإلعداد النفسي القصير المدى. -        

 :من ناحية نوعيته 

 اإلعداد النفسي العام. -        
 اإلعداد النفسي الخاص.-        

 :اإلعداد النفسي من حيث المدة-3-3-1

 :اإلعداد النفسي طويل المدى -3-3-1-1
التي  ابيةهو ذلك التحضير الذي يسعى إلى خلق وتنمية الدوافع واإلتجاهات اإليج    

من ميدة، والح تركز على أن تكون اإلقتناعات الحقيقية والمعارف العلمية والقيم الخلقية

 ناحية أخرى العمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة والخاصة لدى
ضهم تعتر الذي يساهم في قدرتهم في مجابهة المشاكل التيرياضيي كرة القدم ، األمر 

 ، والقدرة على حلها حال سليما.

 :المبادئ الهامة في اإلعداد النفسي طويل المدى 3-3-1-1-1
ي كرة فمدى د النفسي طويل اليرى البعض أن أهم المبادئ التي يتأسس عليها اإلعدا    

 هي: سلةال

 ة.مية المنافسة )المباراة( الرياضيضرورة اقتناع الفرد الرياضي بأه -
 المعرفة الجيدة لالشتراطات وظروف المنافسة والمنافس. -

 الفرح لالشتراك في المباراة. -

 عدم تحميل اللعب بأعباء أخرى خارجية . -
 مراعاة الفروق الفردية. -

مجيد طالب و كمال )نزار  تنمية وتطوير السمات اإلرادية والخلقية . -
 (250-249، الصفحات 1980الويس، 

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

ي فتها في ما يلي بعض التوجيهات العامة التي يجب على المدرب الرياضي مراعا    
 غضون عملية اإلعداد النفسي طويل المدى للمنافسات الهامة:
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في  على الزيادة في الدافعية لدى الفرد الرياضي لالستمراريجب العمل  -

ممارسة النشاط الرياضي ومحاولة الوصول إلى أعلى المستويات 
 الرياضية.

 ،يجب أن يقتنع الفرد الرياضي بصحة طرق ونظريات التدريب المختلفة  -

 .رياضيوأن يثق تمام الثقة في األساليب التي يقوم بإستخدامها المدرب ال
لتي ي تعويد الفرد الرياضي على تركيز كل إهتمامه لحل الواجبات اينبغ -

اضي الري يكلف بها وعدم التأثر بالمثيرات الخارجية سواء في أثناء التدريب

 أو أثناء الممارسة الرياضية.
وف يراعى تعويد الفرد الرياضي على الكفاح الجدي تحت نطاق أسوء الظر -

 منافسيه.  ،أو في حالة تفوق مستواه على مستوى

يجب تقوية الثقة بالنفس لدى الفرد الرياضي مع مراعاة الحذر من المغاالة في ذلك ، 
وإال انقلبت الثقة بالنفس إلى غرور مع مراعاة ضرورة تقدير الفرد لمستواه ومستوى 

، الصفحات 1980 )نزار مجيد طالب و كمال الويس، المنافس على أسس موضوعية.

249-250) 
 

 :اإلعداد النفسي قصير المدى -3-3-1-2

وهو محاولة إعداد )الفريق ( الالعب للمنافس القادمة ورفع درجة استعداده لكي    
)رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحق،  يتمكن من بذل أقصى جهده ليحقق الفوز .

 (25، صفحة 1997

نافسات الم ويقصد به أيضا اإلعداد النفسي المباشر للفرد قبل اشتراكه الفعلي في    
اه ل قوكالرياضية، بهدف التركيز على تهيئته وإعداده وتوجيهه بصورة تسمح بتعبئة 

وطاقته لكي يستطيع استغاللها ألقصى مدى ممكن أثناء المنافسات الرياضية 

 )المباريات (.
ويرى علماء النفس أن حالة ما قبل المنافسة ما هي إال ظاهرة طبيعية يمر بها كل     

فرد رياضي وتهدف أساسا إلى العمل على انتقال الفرد من حالة الراحة إلى حالة العمل 

، أي من حالة الإلنتظار السلبي إلى حالة الإلشتراك الفعلي ، أو الممارسة الفعلية ، 
)عالوي، "علم النفس في  في إعداد الفرد بما سيقوم به من جهد . وتساهم بدرجة كبيرة

 (188، صفحة 1968التدريب الرياضي"، 

 
 

 
 

 

 :لمدىا ا قبل بداية اإلعداد النفسي قصيرالعوامل المؤثرة في حالة م -3-3-1-2-1



                                                               التدريب النفسي : ول الفصل األ
 

 
16 

الة حب في ، فيستطيع أن يكون الالعتختلف حالة الفرد قبل إشتراكه في المقابلة     

كذا ، وهحمى البداية وفي مقابلة أخرى يمكن أن نجده في حالة "االستعداد للكفاح "
 رى.تختلف حالة الفرد الرياضي قبل بداية المنافسة )المباراة( من مباراة ألخ

ه تراكإش قبل ومن بين العوامل التي تساهم بدرجة كبيرة في التأثير على حالة الفرد    

 الفعلي في المباراة هي:
قبل  : يختلف نوع النمط العصبي من فرد ألخر النمط العصبي للفرد -3-3-1-2-1-1

هم، االتبداية المقابلة، فهناك من يتميز بالهدوء والقدرة على ضبط عواطفهم وانفع

 لة حمىم حاوالبعض األخر نجدهم يتميزون باالستثارة السريعة وهؤالء غالبا ما تنتابه
 البداية

عب : تختلف من العب ناشئ إلى العب دولي ، فالالالخبرة السابقة -3-1-2-1-2-

لذي ي، االناشئ تنقصه العديد من التجارب والخبرات ، والعكس بالنسبة لالعب الدول
مواقف ف اليتمتع بخبرات ومَر بعدة تجارب تكسبه القدرة على التكيف والمالئمة لمختل

 ويرى البعض أن الناشئ يمر غالبا بحالة حمى البداية . ،

الة لى الحع:للتحضير البدني لالعب تأثير كبير الحالة التدريبية للفرد -3-3-1-2-1-3
الذي  العبالتي يكون فيها،  فالالعب المحضر جيدا نتوقع أن يمر بحالة مغايرة عن ال

 يكون في حالة تدريبية منخفضة .

: تختلف حالة الالعب طبقا لمستوى ى المنافسة وأهميتهامستو -3-3-1-2-1-4
 ختلفتالمنافسة ، إذ تختلف حالة الالعب عندما يكون منافسه قوي أو ضعيف ، كما 

 حالة الالعب في المباريات الرسمية عن حالته في المباريات التحضيرية .

ت المناخية ، : تختلف حالة الالعب في المردود للحاالالحالة المناخية -3-3-1-2-1-5
فالالعب يتميز بمردود معين في الجو الذي يتميز في البرودة والجو الذي يتميز 

  (1968)عالوي، "علم النفس في التدريب الرياضي"،  بالحرارة .

 :اإلعداد النفسي من حيث النوعية -3-3-2
 :يما يليفأهداف هذا النوع من األعداد :يمكن تلخيص اإلعداد النفسي العام -3-3-2-1

ق _ تطوير العمليات لالعب:ويقصد بالعمليات النفسية ماهو مرتبط بتحقي

 ملياتالغرض من ممارسة كرة القدم مثل اإلدراك الحسي بأنواعه المختلفة وع
ركية اإلنتباه والتطور الحركي والتذكير وكذلك القدرة على اإلستجابة الح

 المختلفة . بأشكالها وأنواعها

_ االرتقاء بسمات الشخصية لالعب:وذلك بالمساعدة على بث الثقة في نفوس 
الالعبين على تحمل مشاق التدريب باستثماره الحالة الدفاعية لديهم والصفات 

)رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد اإلرادية والخصائص االنفعالية الكامنة لديهم. 
 (1997الحق، 

 

الشدة  ن في:حيث تتميز بعدم الثبات واالختالف المتبايتثبيت الحالة النفسية لالعب _
والطول حيث أن ثبات الحالة النفسية مركب من مجموعة ظواهر نفسية 

 ويا أ)التفكير،االنفعال،اإلرادة(وهي تؤثر إلى حد كبير على نشاطات الالعب سلب
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يجب هها وويلة من التدريب للتحكم فيها وتوجيإيجابيا ويحتاج الالعب لفترات ط

ملية ناء عأن تسير هذه المبادئ جنبا إلى جنب مع النواحي التدريبية األخرى أث
 التدريب.    

 إلعدادا:هذا النوع من اإلعداد يهدف إلى استخدام اإلعداد النفسي الخاص -3-3-2-2

 النفسي لحالة معينة لها خصوصياتها:
 لخاص لمنافسة معينة .اإلعداد النفسي ا-1

 اإلعداد النفسي لالعب واحد .-2

 اإلعداد النفسي الخاص لالعب ضد خصم معين .-3
)رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحق،  اإلعداد الخاص لمنافسة معينة.-4

 (27، صفحة 1997

رق :ينبغي على المدرب الرياضي أن يبحث عن أهم الط التوجيهات العامة -3-3-3
ا قبل لة موالوسائل المختلفة التي يستطيع إستخدامها لضمان عدم التأثير السلبي لحا

ية المنافسة على مستوى الالعبين ،يجب على المدرب مراعاة عامل الفروق الفرد

 مقابلة بكل التي ترتبطبالنسبة لالعبين،وكذلك عامل الفروق بالنسبة للمرافق المختلفة 
 تمثليرياضية ومن ناحية أخرى يجب مراعاة أن:"اإلعداد النفسي قصير المدى الذي 

جوة ئج المرلنتاافي اإلعداد النفسي المباشر للفرد قبل إشتراكه في المباراة لن يؤدي إلى 

 في حالة إفتقاد للتحضير النفسي طويل المدى".

 المنافسة: الحاالت النفسية المضطربة قبل  - 4

 :القلـق -4-1

 تباينت كما لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم في تعريف القلق وتنوعت تفسيراتهم له 
 آرائهم حول الوسائل التي يمكن إستخدامها للتخلص منه .

أن  على إال أنهم قد اتفقوا وعلى الرغم من إختالف علماء النفس حول هذه النقاط ،

  القلق هو نقطة البداية لألمراض النفسية والعقلية.
ويرى الدكتور عبد الظاهر الطيب أن القلق هو ارتياح نفسي وجسمي ويتميز بخوف 

منتشر وشعور من إنعدام األمن وتوقع حدوث كارثة ، ويمكن أن يتصاعد القلق إلى حد 

 (281، صفحة 1994)الطيب، الذعر. 
 

ويقول الدكتور محمد حسن عالوي أن القلق إنفعال مركب من التوتر الداخلي والشعور 

، صفحة 1992)عالوي، "علم النفس الرياضي"،  بالخوف وتوقع الشر والخطر.
277)  

 :  أبعاد القلق -4-1-1
ظهر قد ي القلق من بين أبرز هذه المظاهر  التي تنتاب الالعب الرياضي والذييعتبر 

في صورة متغيرات فسيولوجية )قلق بدني( أو في صورة متغيرات معرفية )قلق 

 معرفي( أو متغيرات انفعالية )كسرعة وسهولة االنفعال ( .
 : القلق البدني  -4-1-1-1
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 توترمختلف األعراض الفسيولوجية للقلق كمتاعب المعدة وزيادة ضربات القلق وال

 الجسمي وزيادة إفرازات العرق ................الخ .
 :القلق المعرفي -4-1-1-2

سة منافالتوقع السلبي ألداء الالعب وسوء المستوى والفشل وعدم اإلجادة في ال   

 الهزيمة .واالفتقار للتركيز واإلنتباه وتصور 
 وتتمثل أعراضه في كثير من الظواهر المعرفية مثل:

 ـ ضعف االنتباه والتركيز في الواجبات الحركية المطلوبة .   

 ـ التوقع السلبي لنتيجة التنافس .   
 ـ زيادة األفكار السلبية نحو الخصم والتنافس.   

   (2003)فوزي،  ـ عدم القدرة على التقييم المناسب للموقف الرياضي .   

 
 

 :  القلق االنفعالي -4-1-1-3

)عالوي،  سرعة وسهولة حاالت التوتر النفسي ، والعصبية واإلضطرابات واإلكتئاب.
 (311، صفحة 2002"علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية"، 

 :  أسباب القلق -4-1-2

تمس  واملهناك عوامل عديدة بمكنها أن تؤدي إلى القلق وغالبا ما تكون هذه الع    
ي لشخصسالمة الفرد واطمئنانه مما يؤدي إلى الشعور باإلزعاج على حالته ووضعه ا

 االجتماعي .

 ويمكن استخالص أهم هذه العوامل والنقاط التالية:
، و مالية ومهنية والمسؤوليات ـ عوامل متعلقة بالحياة العامة من مشاكل عائلية 

الضخمة التي تفوق تحمل الفرد أو تسهم في زوال المشجعات واإلسناد السابق الذي 

تقود إليه كما أن بعض األمراض الحادة و المزمنة من شأنها أن تمهد اإلستجابة للقلق 
 (97، صفحة 1983)الدباغ،  كما هو الحال في اإلصابات باألمراض المزمنة.

 

ـ الضعف النفسي العام والشعور بالتهديد الداخلي والخارجي الذي تفوضه بعض 
 (97، صفحة 1983)الدباغ،  الظروف البيئية بالنسبة لمكانة الفرد وأهدافه .

 :  التوتر -4-2

لعديد له اويعتبر التوتر النفسي من أهم المشكالت التي تواجه معظم الرياضيين ،     
سة ع بممارتمتامن اآلثار السلبية مثل: تبديد الطاقة البدنية ، والحرمان من لحظات اإلس

عتقاد ه اإلالرياضة ، كذلك فإن التوتر قد يضعف من ثقة الرياضي في نفسه عندما يتملك
كما قد  ،غير كفء ، إضافة إلى أنه قد يسبب حدوث الصراع الداخلي أو التفكير بأنه 

ال في عتزيسبب حدوث اإلصابة البدنية ، وفي الغالب يكون سببا رئيسيا للعزوف أو اإل

 الممارسة. 
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 : أسباب التوتر -4-2-1
 طلوبالتوتر عندما يوجد عدم توازن واضح بين ما يدركه الرياضي أنه م يحدث    

ية اكه أهمإدر منه في البيئة وما يدركه بالنسبة إلى استعداداته وقدراته إضافة إلى ذلك

 ذلك الموقف وعلى ذلك فان التوتر يتضمن ثالث عناصر:
ى فعليط العقل(البيئة،اإلدراك واستجابات الرياضي لذلك في شكل استشارة)تنش    

اف سبيل المثال عندما يمر شخص ما بخبرة التوتر ، فانه سرعان ما يحاول اكتش

باراة، الم السبب وعادة ما يوجه اللوم على البيئة مثل زيادة عدد الجمهور الذي يحضر
 عدم مالئمة األماكن التي تؤدى فيها المباراة .....الخ.

وتر ببة للتث مسغالبا نميل إلى توجيه اللوم إلى األحداث الموجودة في بيئتنا كأحدا إننا

ببا ثل سبشكل آلي بعيد عن التفكير.إضافة إلى ذلك فان البيئة ليست وحدها التي تم
 لحدوث التوتر 

 

ولكن كيف يدرك الرياضي األحداث ، فمثال أحد الرياضيين عندما يشاهد جمهورا 
اراة فانه يعتبر ذلك فرصة سانحة أن يشاهد هذا الجمع الوفير أحسن كبيرا يحضر المب

أداء له، بينما رياضي آخر يكون خائفا ومرتبكا من الخطأ أو التقصير في األداء أمام 

هذا الجمهور الوفير ، إن مثير البيئة واحد وهو حضور جمهور كبير إلى المباراة ، 
ايجابي فان الرياضي اآلخر يدركه على ولكن بينما أحد الرياضيين يدرك ذلك بشكل 

 (272-271، الصفحات 1997)راتب أ.،  نحو سلبي.

 
 

 

 
 

 

 
والعنصر الثالث للتوتر هو استجابة األفراد للبيئة في شكل استثارة ،وهو البعد     

ويستخدم مصطلح االستثارة هنا أكثر من الطاقة النفسية، ويرجع  المرتبط بشدة السلوك:

ذلك إلى أن االستثارة ال تعني الطاقة النفسية، أو التنشيط الذهني للشخص فقط ، ولكن 
  (272، صفحة 1997)راتب أ.،  تشمل التنشيط الفسيولوجي والسلوك كذلك .

 :يالضغط النفس -4-3
الضغط النفسي بأنه : "عدم التوازن  Mac Grain1977   عرف "ماك جران"    

الواضح بين المتطلبات )بدنية ونفسية ( والمقدرة على االستجابة ، تحت ظروف عندما 

)راتب أ.، "المهارات  يكون الفشل في االستجابة لتلك المتطلبات يمثل نتائج هامة ".
 (2000النفسية التطبيقات في المجال الرياضي"، 
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:     يعد الخوف انفعال فطري ألن اإلنسان يزود به عند الوالدة ويظهر الخوف -4-4

ومن أهم مثيرات هذا االنفعال  هذا االنفعال خالل األشهر الثالثة من حياة الطفل ،
)صالح  األصوات المرتفعة وفقدان السند ورؤية الوجوه الغريبة التي لم يتعود عليها .

 (108-107حسن الداهري و وهيب الكبيسي ، الصفحات 

في ومما هو جدير بالذكر أن الخاصية المميزة للخوف هي االنكماش واالنسحاب ،
 تعلميبعض األحيان اإلستجابية الهروبية ، هذا فضال عن أنه مع نمو الطفل فانه 

 مثيرات جديدة للخوف ، وتجارب عالم النفس "واسطن" خير مثال على ذلك .

س والمستوى االقتصادي و ويرتبط الخوف بعدد من المتغيرات  كالعمر والجن 
 االجتماعي...الخ

 اث ،فمخاوف الكبار هي غير مخاوف الصغار ، ومخاوف الذكور غير مخاوف اإلن    

 ومخاوف الفقراء هي غير مخاوف األغنياء وهكذا .
 : عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة -4-5

 يجب قراءة هذه الصفات ومناقشتها  وتوضيحها للرياضي .     

 : الالمباالة -4-5-1
النسبة بأهمية  تمثليشعر الرياضي بعدم اإلثارة أو االهتمام بالمسابقة، فالمنافسة ال ت     

 له وعندما يخسر المسابقة)المباراة ( ال يبدي أي رد فعل سلبي نحو ذلك .

 :اإلعداد الغير مالئم -4-5-2
ياً وعقلياً للمسابقة وهنا يولد ليس عند الرياضي الوقت أو المقدرة إلعداد نفسه ، بدن     

له الشعور بأن هناك شيء خطأ في إجراءات اإلعداد للمسابقة ،ونتيجة لذلك يكون لديه 

، الصفحات 1997)راتب أ.، " علم النفس الرياضة"، الشك في استعداده للمنافسة. 
415-416) 

 

 
ثل يرغب الرياضي في بدأ المسابقة أسرع مما هو محدد ويم  :عدم الصبر -4-5-3

ائمة أل قوقت االنتظار نوعا من اإلحباط فالرياضي يشعر بأنه مستعد للمنافسة وقت م

 الصفات النفسية هذه الخمس أو العشر دقائق قبل المنافسة .
،إنه  رينخالرياضي الذي يتسم بهذه الصفة  ال يحب المنافسين اآل   العدوان : -4-5-4

 يفتقد التعامل مع المنافسين بروح الصداقة والحب .

عض يالحظ الرياضي ارتعاش اليدين،الرجلين أو ب االرتعاش )االرتجاف(: -4-5-5
 أجزاء الجسم.

 
الجيد  ألداءايعتقد الرياضي بالتأكد من  التفكير السلبي )عدم األداء الجيد( : -4-5-6

 ع .هناك فرصا جيدة ألداء أفضل مما هو متوقيتوقع أن  منه ، بل لما هو متوقع

في  ءلى األداعأو يفتقد القدرة  يشعر الرياضي أنه لم يستعداإلفتقار إلى الثقة:  4-5-7
 المسابقة القادمة .
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يشعر الرياضي إلى المرض أو المرض الخفيف وعندما عدم الشعور الجيد :  4-5-8

  (416-415، الصفحات 1997)راتب أ.،  يزداد هذا الشعور تزداد حدة المرض .
ض البعبإن هذه الحاالت النفسية تؤثر بشكل سلبي على الرياضي ويمكن أن تؤدي     

 إلى التخلي عن ممارسة األنشطة الراضية .

لنفسية االت لكن علماء النفس اقترحوا بعض  الطرق واألساليب للتقليل من هذه الحا    
عرف ، وأصروا على تعليمها وتعريفها للرياضي ، وهذه الطرق واألساليب هي ما ت

 بالمهارات النفسية .

 المهارات النفسية : -5

 ا عن طريق التعلمعبارة عن قدرة يمكن تعلمها وإتقانه : تعريف المهارة النفسية -5-1

  (19، صفحة 2002)عالوي، "علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية"،  والتدريب.

ي علم ثين فأشار العديد من الباحتحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضة :  -5-2
اضة، الريالنفس الرياضي إلى أن هناك عددا كبيرا من المهارات النفسية المرتبطة  ب

 ومن بينها نذكر ما يلي :

عين أو يعرفه البعض أنه "تضييق االنتباه ، وتثبيته على مثير مالتركيز:  -5-2-1
أن  يجب خر أن مصطلح التركيزاالحتفاظ باالنتباه على مثير محدد" .ويرى البعض اآل

ترة من د لفيقتصر على المعنى التالي:"المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثير محد

 الزمن وغالبا ما تسمى هذه الفترة بمدى االنتباه " . 
ات  يعني تركيز العقل على واحد من بين  العديد من الموضوعاالنتباه:  -5-2-2

ن يتضموأو تركيز العقل  على فكرة معينة من بين العديد من األفكار ،  الممكنة ،

ة مع كفاءباالنتباه ،االنسجام أو االبتعاد عن بعض األشياء  حتى يتمكن من التعامل 
 بعض الموضوعات

 

 
األخرى التي يركز عليه الفرد انتباهه ، وعكس االنتباه هو حالة االضطراب ، 

  (384، صفحة 1990)النقيب،  والتشويش والتشتت الذهني .

 

حو  هذا وقد يستخدم مصطلح التركيز واالنتباه  في المجال الرياضي على ن     

هم من باه أبينهما من حيث الدرجة وليس النوع:فاالنت مترادف ، والواقع أن هناك فرقا

لى هذا تركيز عمثير معين ، فال وتثبيته على  التركيز  والتركيز نوع من تضييق االنتباه
ما دته وكلشرجة النحو بمثابة  انتباه انتقائي يعكس مقدرة الفرد على توجيهه االنتباه ود

  جابةزادت مقدرة الرياضي على التركيز في الشيء الذي يقوم بأدائه كامال و است
 أفضل . 

تكوين تصورات الخبرات  وسيلة عقلية يمكن من خاللهاالتصور العقلي:  -5-2-3

السابقة،أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء ويطلق على 
هذا النوع من التصورات العقلية الخريطة العقلية ، بحيث كلما كانت هذه الخريطة 
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واضحة في عقل الالعب أمكن للمخ إرسال إشارات واضحة ألجزاء الجسم لتحديد ما 

 هو مطلوب .
سة ن حاأوالتصور العقلي على النحو السابق ليس مجرد رؤية بصرية ، بالرغم من     

،  للمسالبصر  تمثل عنصرا هاما ، ولكن يعتمد على استخدام الحواس  األخرى مثل ا

 السمع ، الشم ،وتركيبات من هذه الحواس .
االعتقاد في الثقة بالنفس هي توقع النجاح ، واألكثر أهمية الثقة بالنفس :  -5-2-4

إمكانية التحسن ، وال تتطلب بالضرورة تحقيق المكسب ، فبالرغم من عدم تحقيق 

)راتب أ.، " علم  المكسب أو الفوز يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسن األداء .
 (117، صفحة 1997النفس الرياضة"، 

هي الفرصة المتاحة لالعب إلعادة تعبئة طاقته البدنية والعقلية االسترخاء: -5-2-5

واالنفعالية بعدم القيام بنشاط ، وتظهر مهارة الالعب في االسترخاء بقدرته على التحكم 
-R) وسيطرته على أعضاء الجسم المختلفة لمنع أو لتحقيق من حدوث التوتر.

thamss ،199172حة ، صف)  

برنامج تدريب المهارات النفسية المسؤول عن تدريب المهارات النفسية: -5-3  
ينبغي أن يخطط له، ويشرف عليه ويقوم بتقييمه أخصائي نفسي رياضي ، وذلك في 

 حالة عمله طوال الوقت مع الالعبين  أو مع الفريق الرياضي وهم:

فية هم خلتتضمن هذه الفئة األشخاص الذين لدي :األخصائي النفسي الرياضي التربوي -
ثفة ت مكعلمية متسعة في مجال العلوم الرياضية والنشاط البدني ، إضافة إلى دراسا

 لخ.في بعض فروع علم النفس  مثل علم النفس الرياضي وعلم النفس اإلرشادي...ا

 ويتركز دوره في جانبين أساسيين هما:
 م التربوية والنفسية الصحيحة .تعليم واكتساب الالعبين المفاهي 

 التركيز-تعليم واكتساب الالعبين المهارات النفسية المتعددة مثل )االسترخاء- 

)عالوي، "علم نفس التدريب والمنافسة  التصور العقلي( . –االنتباه 
      (207-206، الصفحات 2002الرياضية"، 

  

ختصين :تتضمن هذه الفئة األشخاص الماألخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي -5-3-2
ا لعمل كمامن  في علم النفس اإللكنيكي أو الطب النفسي ولديهم إجازة معتمدة لهذا النوع

 ة منيجب أن يكون لديهم الخبرة وفهم عميق بالخصائص النفسية المرتبطة بالرياض

 اضة .خالل دراسات علمية مكثفة لعلوم الري
ن اضييويتعامل األخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي عادة مع نسبة ضئيلة من الري

 (الذين قد يعانون من مشكالت واضطرابات نفسية مثل) االكتئاب والخوف...الخ
ي ويعتمد تطور علم النفس الرياضاألخصائي النفسي للبحث في الرياضة: -5-3-3

اء إجر لى استمرار النمو المعرفي من خاللباعتباره أحد فروع العلوم اإلنسانية ع

اد ية وإيجطبيقالدراسات والبحوث لتدعيم البنية المعرفية )النظرية( مواجهة المشاكل الت
 الحلول لها، وذلك حتى يحظي بالمزيد من االعتراف والتقدير له .

 أسباب عدم االهتمام بالمهارات النفسية : -5-4



                                                               التدريب النفسي : ول الفصل األ
 

 
23 

 ب المهارات النفسية .نقص المعارف والمعلومات حول تدري 

 . االفتقار للوقت الكافي للتدرب على المهارات النفسية 
 . النظرة للمهارات النفسية على أنها فطرية لدى الالعب 

 .بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتدريب المهارات النفسية 

 .تدريب المهارات النفسية يصلح فقط لالعبين ذوي المشكالت 
 يصلح فقط لالعبين المتفوقين. تدريب المهارات النفسية

 .عالوي، "علم نفس التدريب  تدريب المهارات النفسية ليس لديها فائدة كبرى(

 (207-206، الصفحات 2002والمنافسة الرياضية"، 
ك يجب أن يعرف المدرب أن هنا: سلةاإلعداد النفسي لالعبي كرة ال واجبات -6

وى مست واجبات تعمل على زيادة إعداد الالعب نفسيا لخوض غمار المنافسة وأن هناك

ء فضل أداأقيق أمثل من التعبئة النفسية يجب أن يتميز به أداء الالعب قبل المنافسة لتح
 ومن هذه الواجبات :

  لى إعلى الوصول المساعدة في تحسين العمليات النفسية الهامة التي تساعد

 .سلةالتكتيكية والتكنيكية لكرة ال أعلى مستوى من المهارات
  تكوين وتحسين السمات الشخصية لالعب والتي تأثر بوضوح في الثبات

 لحيويةاءة ااالنفعالي للعمليات العقلية العليـا، واالحتفاظ مع رفع مستوى الكف

 مباريات .والحركية وخاصة في الظروف الصعبة أثناء التدريب وال
 ية.مساعدة الالعب على إنجاز أهداف أداء شخصية تتميز بالصعوبة والواقع 

 . 2001)أبوعيده،  تكوين وبناء حالة انفعالية مثالية أثناء التدريب والمباريات ،

 (271-270الصفحات 
  عبئة فسي وتعلى تنظيم التوتر الناستخدام تدريبات اإلحماء قبل المنافسة للعمل

 الطاقة النفسية لالعب.

 فس.تحسين القدرة على تنظيم الحالة النفسية في الظروف الصعبة من التنا  
  الوعيوتوجيه انتباه الالعب إلى أهمية المباراة من خالل اإلعداد المعرفي 

ما ة ويمالكامل لمتطلبات المباراة وأهمية الفوز وما يصاحبه من مكاسب والهز

 يصاحبها من خسائر وفشل .
 سائل تكوين مناخ نفسي إيجابي في الفريق من خالل دعم ومساعدة الجمهور وو

 اإلعالم وبيان أهمية المباراة .

  الفوزوأهمية اقتناع الالعب بأن التحدي والنجاح ال يعني بالضرورة المكسب 
 ولكن المهم تحقيق أهداف أداء شخصية الالعب.

 ما بافسة التخطيط الجيد لحمل التدريب وفترة الراحة والتهدئة التي تسبق المن
 يسمح باستعادة الطاقة الكامنة يوم المباراة .

 فكير ر التالتطوير المستمر لجميع الصفات النفسية لالعب كرة القدم ومنها تطوي

 ، الذاكرة ،اإلرادة، االنتباه،التصور.
 الت خالل اللعب.القابلية على التحكم في االنفعا  
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يذية لتنفتخطيط التدريب هو أولى الخطوات ا:سلةتخطيط اإلعداد النفسي في كرة ال -7

لى عب إللوصول بالال سلةمسار مستوى اإلنجاز في كرة ال في عملية التوجيه وتعديل
 لمهاريةاة و أعلى المستويات الفنية من خالل اإلعداد الكامل  في جميع الجوانب البدني

 ، خرعن اآل الخططية والنفسية والذهنية، وال يمكن فصل أي جانب من هذه الجوانب

ول الوص في ظل إطار ونهج علمي سليم يضمن يعتبر التخطيط لهم جميعا بالغ األهمية 
  بعملية التدريب إلى أفضل النتائج وأرقى المستويات .

 ميةبهدف تن سلةة الط لإلعداد النفسي لالعب كرومن هنا تأتي أهمية التخطي    

منية طة زالظواهر النفسية الهامة لرفع درجة استعداده وتجهيزه للمسابقة من خالل خ
دى الم تتراوح ما بين التخطيط لإلعداد النفسي طويل المدى واإلعداد النفسي قصير

اد إلعداويتم تنفيذ هذين النوعين  من التخطيط من خالل أنواع خططية  يندرج فيها 

يب لتدريتم تقسيمها إلى خطة تدريب للوحدة التدريبية اليومية ثم خطة االنفسي  و
 النصف سنوية ثم خطة التدريب طويلة المدى )عديدة السنوات(  .

ويجب أن يشتمل اإلعداد النفسي خالل التخطيط له على بناء وتطوير السمات      

فسي  وكذلك بناء الشخصية واإلرادية  خالل المراحل المختلفة لعملية اإلعداد الن
 (286-284-271-270، الصفحات 2001)أبوعيده،  . وتطوير الدافعية 

 

 
 

        

تطوير اء والتخطيط  لإلعداد النفسي العمل على تحقيق أهداف بن ويجب أن يشتمل      
ة نفسيالسمات الشخصية اإلرادية والدافعية الستخدامها لمجابهة مواقف الضغوط ال

 والتوتر

من خالل برامج تدريب المهارات النفسية وتطوير األداء أثناء اإلعداد النفسي العام 
، 2001)أبوعيده،  . . الدورة التدريبيةواإلعداد النفسي الخاص بالمباريات وفق 

  (286-284الصفحات 

 : عالقة اإلعداد النفسي بالنواحي التدريبية األخرى-8
لبدنية حي اإن تطوير الناحية النفسية ألي العب كرة قدم مرتبط ارتباطا وثيقا بالنوا

ريق  ي الف)التكتيك( ، وبالنظر الختالف مستويات العبوالفنية )التكتيكية(والخططية 

د فسية عنالن في النواحي البدنية والفنية والخططية فهذا معناه أنه يجب تطوير الناحية
عب الت كل العب بصورة فردية والتي ترتبط بحاالت معقدة وإن الالعب متى ما أصابه

 د أنواعيجي الالعب إذا لم يكن فإن هذا يخفض حالته المعنوية في استمرار السابق وإذا
لذي عب االضربات فإنه سيشعر باالرتباك النفسي في الحاالت المحرجة ، كما أن الال

طة خب خلم يتدرب على الخطط الالزمة فإنه يرتبك ويبقى في حيرة كلما أراد أن ينت

 فسيةمالئمة وبالعكس فإذا تحسنت مطاولة الالعب وضبطه للخطط فإنه يشعر بثقة ن
 دة مما يجعله يؤدي واجباته بصورة أحسن .جي
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ة لفنيابإضافة إلى ما تقدم فإن المركز الذي يلعب فيه الالعب وطبيعة المتطلبات 

 الاجم والخططية والبدنية تحتاج إلى إعداد نفسي خاص بها...إن من يملك نفسية مه
 يصلح أن يكون حاميا للهدف وبالعكس وهكذا.

لتي ي واأن لإلعداد النفسي عالقة وطيدة بكل النواح ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج

 تلخصها في العناصر األربعة التالية :

 . الناحية البدنية 

 . الناحية المهارية 

 . الناحية الخططية 

  (31، صفحة 1997)رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحق،  .الناحية النفسية         

 

 
 خالصة:

ة ومنظم لى كون الفريق الرياضي جماعة رسميةٳليه في دراستنا ٳمن خالل ما تطرقنا 
من  ماعةوالدور الذي يلعبه المدرب من الناحية النفسية في تنظيم و تدريب هذه الج

 وخالل المركز الذي يشغله داخل الفريق عن طريق تعريف كل العب بمسؤولياته 
ه و بين دراك كل منهم لطبيعة التفاعل بينٳو ٬سؤوليةدوره حتى ينمي فيهم تحمل الم

ئفه التي لى واجبات المدرب التربوية والتعليمية ووظاٳكما أشرنا  ٬زمالئه اآلخرين

لفريق اضاء تساهم في بناء تماسك الفريق هذا التماسك الذي يعتبر الخيط الذي يربط أع
 نتائج.بعضهم ببعض ليستمرو في عضويته وتحقيق كبير و مستمر لل

    

 لمعوقاتهة افي مواج لقدرتهفيجب االهتمام الى الناحية النفسية للرياضي وبناء برنامج 
 صول الىالوو هوالمشاكل النفسية التي تقف عائقا امام تقدمة من اجل التحقيق المراد من

 .االنجاز العالي وهو هدف التدريب

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 الدافعية في المجال الرياضي
 

 

  مفهوم الدافعية 

  الدافعية وظائف 

  تصنيف وتقسيم الدوافع 

  الدوافع والحاجات النفسية 

  خصائص الدوافع النفسية 

  مصدر الدافعية في الميدان الرياضي 

  الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية 

  معنى الدافعية في النشاط الرياضي 

 مات الدفاعية الرياضية الس 

  ) في المنافسة الرياضيةدافع االنجاز ) التفوق 

  أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي 

  نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي 

  أهمية الدافعية في المجال الرياضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

رتن  معرةنل منا يدةعن  الني ال ينا  الوحيد من  الااناناا الةينل النقد   د اإلنسانيعتبر       

  تصرف ما.

كما يعتبر أيضا موضوع الداةع م  أكثنر موضنوتاا ت نل الناهم أ مينل ةاالنارا   تمنا  

يهنل اب  ةيهننل المر ن  ةن  معرةننل مةاةنع مماردننل ابةنرام ل ا ننا  الانا  مميعنا ف ةهننو 



الرياض  حتي يتساي ل  أن يستعم ها ة  تطوير أمانهنل نةنو ابةضن  ف ةنابماي   يانون 

 مثمرا ا  اذا كان يرض  مةاةع لدى الهرم .

  ل يمانات عب الداةعيل مةرا  اما ة  ميدان التع ل ةالا ا  الرياضن  ف ةع ني دنبي  المثن 

أن يةضر الهرم  هال أة شبا اً ذكر أة أنثي ف الي المانان المصصنل ل تع نيل أة التندريب 

ةلانن  اذا لننل يانن  لنن  الننداةع ل ننتع ل ةالتنندريب ف ةننال شننت أن الهاننندا منن  الننتع ل ةالتنندريب 

رياضن  ت ي مماردنل ن نا  أن يجبرةا أة م ل  لآل ايون مةدما ف  معاي آخر ةإن  ادت

الي الم عب المصصل ل مماردل الرياضنيل ف ةلان  ةن  نهنم  ةعالضرةن ةمعي  ف    ي

دنوف يبننقل الجهند ةالعطنناي  الااشنن أن يضننم  أن  نقا  اآل نايالوقن    يسنتطيع أد منن  

المط ننو ي  لالدننتهاما منن  تم يننل التع ننيل ةالمماردننل ةالرياضننيل بننن  يهت نند النني الننداةع 

نعطنن  شننرحا كاةيننا لهننقا ل أن ةلننقلت دنناةاةةالرغبننل ةنن  الننتع ل ةالمماردننل الرياضننيل 

 ةاةع ( .دالموضوع ف ) موضوع ال
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 :  ـ مفهوم الدافعية1

دت لقد حضي موضوع الدافعية باهتمام عدد من علماء النفس ، وبالتالي تعد    
 محاوالت تعريفها ومن هذه التعاريف نذكر : 

المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد  التعريف الذي يرى أن الدافعية هي "    

والحيوان على حد سواء فهناك سبب أو عدة أسباب وراء كل سلوك ، وهذه األسباب 
ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلية عند حدوث السلوك من جهة وبمتغيرات البيئة 

 (22)جادو، صفحة  الخارجية من جهة أخرى ".

ونجد الدافع عند مصطفى عشوي " أنه حالة من التوتر النفسي والفيزيولوجي قد     
يكون شعوري أو ال شعوري يدفع الفرد إلى القيام بأعمال ونشاطات وسلوكات إلشباع 

)عشوي،  حاجات معينة للتخفيف من التوتر وإعادة التوازن للسلوك والنفس عامة ".

 (83، صفحة 1990
" أنها عبارة عن كلمة عامة تختص بتنظيم السلوك إلشباع  Thomas.rويرى      

 (Thomas ،1991) الحاجات والبحث عن األهداف ".

الدافع هو حالة توترية داخلية ناتجة عن حاجة نفسية أو  ويرى أحمد أمين فوزي "    
فسيولوجية تجعل الفرد في حالة عدم اتزان وهذه الحالة تثير السلوك و توجهه وتستمر 

به إلى هدف معين حتى يزول هذا التوتر ويستعيد الفرد توازنه النفسي و الفسيولوجي 

 (81)فوري، صفحة  ".
أما عند اليكسون " الدافعية مجرد الرغبة في النجاح أو أنه النشاط الذي يقوم به     

 (50، صفحة 1986)جميل، الفرد ويتوقع أن يتم بصورة ممتازة ". 

ا ن هذكا مفاهيم ومهماونستخلص أن تعريف الدافع قد تتعدد وتتنوع واختلف في     
 االختالف إال أنها تبقى المحرك لسلوك اإلنسان الجسم في حالة نشاط .

 

 
 

 

 
 :  وظائف الدوافع ـ 2

ا يدور ة لمإن أي رد فعل عن أي سلوك ال يمكن أن يحدث تلقائيا وإنما يحدث كنتيج    

لفرد ذا افي نفسية الفرد ومنه فالسلوك له أغراض تتجه نحو تحقيق نقاط معينة بها ه
هي ولوك حاجياته وغرائزه ومنه نستخلص أن للدوافع عدة وظائف تقوم بها لتنشيط الس

 ثالثة :
 :  السلوك بالطاقة -2-1

لذي تر اومعنى ذلك أن الدوافع تستثير النشاط الذي يقوم به الفرد ويؤدي التو    

وازنه دة تبالنشاط لتحقيق هدفه وإعا يصحب إحباط الدافع لدى الكائن الحي إلى قيامه
الهما كمية وتدل المالحظة على أن اإلنسان والحيوان من خالل التجارب في الحياة اليو

 خامال طالما حاجاته مشبعة أما إذا تعرض للحرمان فإنه ينشط من أجل 
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ائزة عب جإشباع هذه الحاجات والرغبات فالدافع يمد السلوك بالطاقة فمثال يمنح لال

مكافأة ه الكافأة له على تحسين قدراته وتكليلها بالنجاح ، لكن سرعان ما تفتقد هاتم
في هذه أة فجاذبيتها إذا أدرك المراهق أن الرياضة أخالق قبل أن تكون من اجل المكاف

 النقطة تصبح المكافأة غير ضرورية .

 : أداء وظيفة االختيار -2-2
فاعل ويت ويتجلى ذلك في أن الدوافع تختار نوع النشاط أو الرياضة التي يستجيب    

لسلة رة اكمعها المراهق و يهمل األنشطة األخرى ، كالذي يهوى كرة القدم نجده يكره 

فقد أقر   مثال ، كما أنها تحدد الحد كبير الطريقة التي يستجيب بها لمواقف أخرى ،
حالة  فقط ا تكون اتجاه عام للمواقف والميول فإنه ال يخلقجوردن ألبورت " أنه عندم

وسيلة كعمل التوتر  يسهل استثارتها فتؤدي إلى نشاط ظاهر يشبع الموقف أو الميل بل ي

 خفية النتشار واختيار كل سلوك متصل به وتوجيهه ". 

 

 

 

 توجيه السلوك نحو الهدف :  -2-3

لنمو ن وا يؤدي وال يكفي إلحداث التحسيإن مجرد عدم الرضا على حالة المراهق ال   

تور الدكفعنده بل يجب توجيه طاقاته نحو أهداف معينة يمكن الوصول إليها وتحقيقها 
 حلمي المليجي يلخص وظائف الدوافع

 فيما يلي :  

  لعمللإثارة اآلليات واألجهزة الداخلية أي أنها تمثل المصادر الداخلية  -أ   
 .لوك لالزمة وبمساعدة المثيرات الخارجية التي تثير السالسلوك بالطاقة ا -ب  

 اختيار نوع النشاط وتحديده . -جـ  

تأخير ظهور التعب تحول دون الملل مما يزيد من يقظة الفرد وقدرته على االنتباه  -د   
 (95-94، الصفحات 1984)المليجي،  ومقاومة التشتت .

 

 تصنيف وتقسيم الدوافع :  -3

 تصنيف الدوافع : -3-1

لدافعية أن أحد الطرق المفيدة لفهم موضوع ا 1977( عام  Sageيوضح " ساج " )     

يتعلق وة ، هو تصنيفها إلى فئتين عرضيتين هما : الدوافع الداخلية والدوافع الخارجي
ي فابق مع التطبيق الس العديد من المهتمين بالكتابة في مجال علم النفس الرياضي

 الثال متناولهم لموضوع الدافعية وعالقتها باألداء الرياضي ومنهم على سبيل الم
  1981( عام  Troppmanet(  و "تروبمان " )  Fousseالحصر " فوس " ) 

  1982( عام  Bluker(  و " بلوكر " )  Liewelin" ليون " ) 

  1983" محمد عالوي " عام 
  1984( عام  Singer" سنجر ) 

 1984( عام  Drothy(  و "هارس " )  Harris" دروش " ) 
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 الدافع الداخلي : -3-1-1

ارتتر ممعنى " ا اليعني الدافع الداخلي أنه مكافأة داخلية أثناء األداء ، ويعبر عن هذ    
ذا إ وخاصة عندما يقر أن الدافع الداخلي يعتبر جزًء مكمال لموقف التعلم 1980" عام 

حصول م الكان الفرد يسعى للتعلم مستمتعا بالحصول على المعرفة وليس هدفه من التعل

حظ نال على المكافأة الخارجية ، ويتضح الدافع الداخلي في النشاط الرياضي عندما
 دافعإقبال بعض النشء على ممارسة نشاط رياضي معين أو االنضمام لفريق رياضي ب

لرياضي اداء قد تستمر هذه الرغبة ما دام النشاط أو األالرغبة والحب في الممارسة ، و

 مرار فيالستايمثل له خبرة جيدة وليس هناك ما يهدده أو يعاقبه ويمنع استمراره فدافع 
نبع من يخلي ممارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنه يمارس النشاط إن الدافع الدا

 داخل الفرد ، ويحدث أثناء األداء .

  دافع الخارجي :ال -3-1-2
يقصد بالدافع الخارجي حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء     

مكافأة و الوالممارسة وإن السبب الرئيسي باالستمرار واإلقبال على األداء الرياضي ه

 الخارجية المنتظر أن يتحصل عليها .
 افأةقيمة المكفالدافع الخارجي على النحو السابق ينشأ من خارج الالعب وتحركه 

 الخارجية التي ينتظرها 

قابل دة تإذن نعني بالدوافع الداخلية أسباب ودافع الخوض في النشاط الرياضي ، وعا
ة رتبطمالدافعية الخارجية فالشخص المحفز داخليا يتصرف حتى يتحصل على المكافأة 

ر قد يشع لتياة بالفعل ذاته ، فاهتمامه إذن مركز على تأدية الدور بمعنى البحث عن اللذ

 أثناء القيام بالفعل الرياضي .
أما الشخص المحفز خارجيا فهو يتصرف حتى يتحصل على مكافأة خارجية عن     

فعله فاهتمامه إذن يتركز في هذه الحالة على الحصول على المكافأة مرتبطة بالفعل ال 

 (38، صفحة 1990)راتب،  .على الدور في حد ذاته 
 

 تقسيم الدوافع :  -3-2

 ونقسمها إلى قسمين هما : الدوافع األولية ، الدوافع الثانوية .

 

 

 الدوافع األولية :  -3-2-1

جات و حاأوتسمى أيضا بالدوافع الفسيولوجية أو الجسمانية وهي عبارة عن دوافع     

 جسمانية تفرضها طبيعة تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن أمثلتها : 
 ،لجنسية جة االحاجة إلى الطعام ، الحاجة إلى الشراب ، الحاجة إلى الراحة ، الحا    

  .( والحاجة إلى الحركة والنشاط ....الخ  الحاجة إلى اللعب ) عند األطفال

 لنفس فياء اوقديما كانت تسمى هذه الدوافع بـ " الغرائز " إال أن الكثير من علم    
 الوقت الحالي ال يستخدمون لفظ الغرائز لتفسير سلوك الحيوان .

 الدوافع الثانوية :  -3-2-2
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تماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تسمى أيضا الدوافع أو الحاجات المكتسبة أو االج    

تفاعل مع البيئة ، وتقوم الدوافع الثانوية على الدوافع األولية ، غير أنها تستغل عنها 
وتصبح لها قوتها التي تؤثر في السلوك كنتيجة لتأثير العوامل االجتماعية المتعددة ، 

، السيطرة و القوة وأمثلة الدوافع الثانوية ، الحاجة إلى التفوق والمركز أو المكانة 

، 1987)عالوي،  واألمن والتقدير  ، واالنتماء والحاجة إلى إثبات الذات .... إلخ .
  (205صفحة 

 الدوافع والحاجات النفسية : – 4

نا رأي يرى " مصطفى عشوي : أنه " ينبغي أن نعرف أن وراء كل سلوك دافع فإذا    
ن عمنطويا على نفسه ينبغي أن ال تصدر األحكام  ضده ، بل يجب أن نسأل شخصا 

فس نة ، الدافع وراء ذلك إن كان متكبرا أو يثير المشاكل في العمل أو في الممارس

 ،سته الشيء  ينبغي أن نسأل عن الدافع وراء كل سلوك يمكننا مالحظته ونريد درا
ريا ، شعو جي الذي قد يكون شعوريا أو الفالدافع حالة من التوتر النفسي والفيزيولو

توتر ن المتدفع الفرد للقيام بأعمال ونشاطات وسلوكات إلشباع حاجات معينة للتحقيق 

 واإلعادة التوازن للسلوك أو للنفس بصفة عامة " .
 ومن هنا نذكر بعض الحاجات النفسية وهي كاآلتي :

 ـ الحاجة إلى االطمئنان 

 ـ حاجة التفوق 
 ـ حاجة التبعية 

  (34، صفحة 1990)عشوي،  ـ حاجة التعلم والمعرفة.

 

 الدوافع النفسية : -4-1

ة ساسيهناك ارتباط كبير بين الدوافع سواء كانت فسيولوجية على شكل حاجات أ    

 فطرية أو حاجات مكتسبة متعلمة ، أو دوافع نفسية اجتماعية .
ني بالدوافع النفسية مثال الحاجة إلى األمن ، الحاجة إلى الحب الحاجة إلى احترام نع

 (90-87، الصفحات 1990)عشوي،  وتقدير الذات والحاجة إلى تأكيد الذات .

 خصائص الدوافع النفسية :  -4-2

ال ال يبدو أن لهذه الدوافع أسسا فطرية واضحة و يشير مصطفى عشوي أنه "    

 هذه عوامل بيولوجية ظاهرة . للثقافة والتربية دور هام في أنماط ونماذج ظهور

 الدوافع حسب ترتيب معين وفي أنماط إشباع هذه الدوافع. 
ال يمكن فصل هذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية كالتملك والسيطرة     

ذلك إال من الناحية الفطرية إذ ينبغي النظر إلى الذات اإلنسانية نظرة تكميلية  وغير
تراعي األبعاد العضوية والنفسية واالجتماعية ومما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة 

مراعاة دوافع الناس وحاجاتهم أثناء االتصال بهم والتعامل معهم ، وكل ذلك انطالقا 

وتقيد سلوك األشخاص ، وهي أن وراء كل سلوك دافع ، من إدراكه قاعدة هامة تسير 
إال أن نوع الدافع الذي يحدد سلوكه هو الذي يختلف من شخص إلى آخر ، كما أنه 

يختلف من موقف إلى ، وعليه فإن إدراك الموقف بأبعاده الزمانية والمكانية واالنفعالية 
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ع المحركة لسلوك شخص أو هو العامل األساسي للمساعدة على معرفة الدافع أو الدواف

 أشخاص ما .

 مصدر الدافعية في الميدان الرياضي :  – 5

أن " الحاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقاتها سلوك عقلي وهي  Gros . Gيعتبر    

موجهة نحو هدف معين يحقق اإلشباع " يظهر أن دافعية الرياضي المدروسة من 
لذة الحركة(  واجتماعي ) الحاجة للفوز (  مختلف الزوايا ، هي من أصل فيزيولوجي )

 (Gerand, 1985, p. 223) والبحث عن العيش في جماعة.

 

 الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية :  – 6

ورا مهما د" إلى أنه " من العوامل األساسية التي تساهم وتلعب  Macolinيشير "     

درجة من  ،درة اء الفردي أو أداء الفريق ، نذكر القامة الفيزيائية ، مستوى القفي األد
ير على لتأثالشروط الفيزيائية ، الشخصية وأخيرا الدافعية التي تعتبر من أهمها في ا

 القةأداء الالعب " ويبرز المختصون في علم النفس الرياضي هذه األهمية في الع

 التالية : 
 = النتيجة ) األداء ( الرياضية .الدافعية + التعلم 

تبين هذه المعادلة المختصرة ، شرطا ضروريا ولكن غير كافي ، فالدافعية بدون     

تجارب ماضية تؤدي إلى نقص النشاط الرياضي والالعب بدون دافعية فهو دون 
 Macolin (Revue ) des cteurs qui ,2) النتيجة أو المستوى الرياضي.

cantribuent a la peformanuce indirudelle ou d'une equipe.N°2) 

 ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي : – 7

ي لناشئ فله اتعني الدافعية في النشاط الرياضي ببساطة اتجاه وشدة الجهد الذي يبذ    

 التدريب والمنافسة .

 الجهد :  شدة -7-1

ثال : بيل المسعلى يعني مقدار الجهد الذي يبذله الناشئ أثناء التدريب أو المنافسة ، ف    

ن فعن الالعبين أحمد ومحمد يحضران جميع جرعات التدريب في األسبوع ، لكن م

 حيث شدة الجهد نالحظ أن أحمد يبذل جهدا أكبر من محمد .

 اتجاه الجهد :  -7-2

فضل يعين ملناشئ لنوع معين من النشاط يمارسه ، أو اختياره مدرب يعني اختيار ا    

 أن يتدرب معه أو نادي معين يمارس فيه رياضته المحببة ....إلخ .
 

 العالقة بين االتجاه وشدة الجهد :  -7-3

الذي يواظب  يالحظ وجود عالقة وثيقة بين اتجاه وشدة الجهد على المثال الناشئ ،    

على حضور جميع جرعات التدريب ) اتجاه الجهد ( يبذل جهدا كبيرا في جرعات 

التدريب المختلفة التي يحضرها ) شدة الجهد ( وفي المقابل فإن الناشئ الذي كثيرا ما 
 يتأخر أو يتغيب عن جرعات التدريب يظهر جهدا قليال عندما يشارك في التدريب .

 (42، صفحة 1997)راتب، اإلعداد النفسي لتدريب الناشئين وأولياء األمور، 
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 بعض األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية : – 8

 الحاجة لالنجاز :  -8-1

ارى ل قصالحاجة لتحقيق النجاح والفوز في المنافسات الرياضية ومحاولة بذ وهي    

صل متواالجهد في المنافسة الرياضية و مواجهة تحدي المنافسين والتدريب الشاق ال
 الرياضي.للوصول للتفوق 

 ضبط النفس :  -8-2

 تهالالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم في انفعاال    
 فساتبصورة واضحة في العديد من المواقف المثيرة بال انفعاالت في أثناء المنا

 الرياضية وال يفقد أعصابه بسهولة في أوقات الشدة أو الضغوط . 

 التدريبية :  -8-3

الالعب الرياضي الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات المدرب ويحترم كل     

ربه عندما يواجه بعض المشكالت كما يشعر بأن مدربه من قام بتدريبه ويستثير مد

)عالوي، موسوعة االختبارات النفسية يفهمه جيدا وال يتحيز لالعبين معينين. 
 (28-27، الصفحات 1998للرياضيين، 

 دافع االنجاز ) التفوق ( في المنافسة الرياضية :  – 9

لنجاح جل ايعني دافع االنجاز في المنافسة الرياضية الجهد الذي يبذله الرياضي من أ
 في انجاز الواجبات والمهام التي يكلف بها .

 أهمية دافع االنجاز والمنافسة الرياضية للنشء ) المراهق ( : -9-1

 اختيار النشاط : -9-1-1

أكثر  ل أويتضح في اختيار النشاط لمنافس متقارب في قدراته أو اختيار منافس أق    

 من قدراته يلعب معه .

 الجهد من أجل تحقيق األهداف :  -9-1-2

 وع .% من جرعات التدريب في األسب90ويعني مقدار أو كم الممارسة مثل حضور    

 المثابرة :  -9-1-3

مواجهة خبرات الفشل وبذل المزيد من الجهد من أجل ويعني مقدرة الرياضي على     
النجاح وبلوغ الهدف ومثال عن ذلك عندما يشترك الناشئ في بعض المسابقات وال 

يحقق مراكز متقدمة وبالرغم من ذلك يستمر في التدريب من أجل تحسين مستواه في 

، 1997)راتب، اإلعداد النفسي لتدريب الناشئين وأولياء األمور،  المسابقات الموالية .
  (47صفحة 

 

 مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرياضي :  -9-2

  : مفهوم القدرة  -تعبر عن العالقة بين 

 صعوبة الواجب . -
 الجهد المبذول . -
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أنه يوجد هدفان أساسيان لالنجاز يشمالن  وعلى نحو خاص أوضح " نيكولز "

 مفهومين مختلفين هما : 
 هدف االتجاه نحو األداء . -

، 1998)محمد،  هدف االتجاه نحو الذات . -

 (11صفحة 
ستنتج ناضي من خالل ما تم التكلم عنه عن دافعية االنجاز أو التفوق نحو النشاط الري

اجب و –ارة عن إرادة ومثابرة الفرد من أجل تجاوز العقبات ) تمرين صعب أنها عب

 . لفوزمعقد ( بقدر كبير من الفعالية والسرعة ، أي ببساطة الرغبة في النجاح وا

 وظيفة الدافعية في المجال الرياضي :  -9-3

 وتتضمن اإلجابة على ثالثة تساؤالت هي :     

 اختيار نوع الرياضة . ماذا تقرر أن تفعل ؟
 ما مقدار تكرار العمل ؟ كمية الوقت والجهد أثناء التدريب .

 كيفية إجادة العمل ؟ المستوى األمثل للدافعية في المنافسة .

 الالعب تيارفيما يتعلق باإلجابة عن السؤالين األول والثاني ، فإنهما يتضمنان اخ   
ندما ية عسة ، وليس ثمة شك ، فإن الدافعلنوع النشاط الرياضي وفترة ومقدار الممار

 تكون مرتفعة نحو رياضة معينة ، فإن ذلك يعكس مدى االهتمام لهذه الرياضة

عمل ى الواالستمرار في الممارسة ، أي تؤدي إلى المثابرة في التدريب باإلضافة إل
 ة .الجاد بما يضمن تعلم واكتساب وصقل المهارات الحركية الخاصة بهذه الرياض

أما بخصوص اإلجابة عن السؤال الثالث عن كيفية إجادة العمل ، فإن وظيفة     

الدافعية في مضمون هذا السؤال تتضح في مستوى مالئم في الحالة التنشيطية ) 
االستثارة ( حيث كل العب المستوى المالئم من االستثارة حتى يحقق أفضل أداء في 

 (25، صفحة 1990)راتب، دوافع التفوق الرياضي،  وقت المنافسة .

 

 أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  – 10

 

 يقسم " روديك " الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى : 

 الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي :  -10-1

 ومن أهمها :     

 الرياضي . اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط 
 ، ونذكر  المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتية للفرد

ي ت التعلى سبيل المثال الجمباز ، التزحلق على الثلج ، وغيرها من الرياضا
 تميز برشاقة األداء والحركات . 

 و بتها أبصعو الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز

 التي تتطلب المزيد من الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة .
 ما مناالشتراك في المنافسات ) المباريات ( الرياضية التي تعتبر ركنا ها 

 أركان النشاط الرياضي وما يرتبط بها من خبرات انفعالية متعدد . 
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  . تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وإحراز الفوز 

 المباشرة للنشاط الرياضي :  الدوافع غير -10-2

 ومن أهمها :      

 اضي ،محاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الري 

رس فإذا سالت الفرد عن أسباب ممارسة النشاط الرياضي فإنه قد يجيب أما
 الرياضة ألنها تكسبني الصحة وتجعلني قوياً . 

 لعمل ي رفع مستوى الفرد من قدرات على اممارسة النشاط الرياضي إلسهامه ف

ى ته علواإلنتاج فقد يمارس الفرد النشاط الرياضي ألنه يساهم في زيادة قدر
 أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه في العمل .

 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي في حالة السمنة حتى يخفف من 

 وزنه . 
  الرياضة إذ يرى الفرد أن عليه أن الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم عليه

يكون رياضيا مشتركاً في األندية والفرق الرياضية وليس لالنتماء إلى جماعة 

، 1987)عالوي، سيكولوجية التدريب والمنافسة، معينة وتمثيلها رياضيا.  
 (208صفحة 

 ياضيبإجراء بحث للتعرف على دوافع ممارسة النشاط الر كما قامت وداد الحامي ،

ركة لمشتعند فتيات الثانوية في وقت الفراغ ، واختارت عينة عشوائية من األعضاء ا
ض ع بعمفي األندية بالقاهرة والجيزة ، وشبهت هذه الدوافع مع التي ذكرها روديك 

 الدوافع اإلضافية وهي : 

 ، أي أن الفرد له ميل نحو ممارسة النشاط الرياضي . الميل الرياضي 
 . الترويج ، فبممارسة النشاط الرياضي يكون لتحقيق المتعة والراحة 

 جسد اكتساب نواحي عقلية ونفسية ، بما أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة ال

 فالفرد يمارس النشاط الرياضي لتحقيق نمو عقلي ونفسي سليمين .
شاط ، بغجراء بحث ليتعرف على دوافع الن 1970لوي في سنة حيث قام محمد صالح ع

من ال  ائيةالرياضي للمستويات الرياضية العالية للبنين والبنات ، واختيرت عينة عشو

ة لعيناعبي والعبات المستويات الرياضية العليا في مصر وتم تصنيف إجابات أفراد 
 إلى : 

 المكاسب الشخصية -

 التمثيل الدولي -
 المستوى تحسين -

 التشجيع الخارجي  -
 اكتساب نواحي اجتماعية  -

 اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية  -

 اكتساب سمات خلقية  -
 الميول الرياضية  -
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بهذا فإن دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابه على حد كبير عند جميع األفراد     

 (162، صفحة 1987)عالوي، علم النفس الرياضي،  باختالف أعمارهم .

 تطور دوافع النشاط الرياضي :  – 11

ناولها ل تتإن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدهر ، ب    

 .  بالتبديل في غضون الفترة الطويلة التي يمارس فيها الفرد النشاط الرياضي
إذ تتغير دوافع النشاط الرياضي في كل مرحلة سنية حتى تحقق مطالب واختيار 

المرحلة السنية التي يمر بها الفرد كما تختلف دوافع الفرد طبقا لمستواه الرياضي ، إذ 

تختلف دوافع التلميذ في المرحلة األساسية عن الدوافع تلميذ المرحلة الثانوية والتي 
العب ذو المستوى العالي نظرا ألن كل مستوى دوافعه تختلف بدورها عن دوافع ال

، 1997)راتب، اإلعداد النفسي لتدريب الناشئين وأولياء األمور،  التي يتميز بها  .

     (27صفحة 
 

ساسية األ يقسم " جوني " الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية

وهذه  بها لتي يمر بها الفرد ، إذ يرى الفرد أن لكل مرحلة رياضية دوافعها الخاصةا
 المراحل هي : 

  14ى سنوات إل 6مرحلة الممارسة األولية للنشاط الرياضي : وتكون في مدة 

 سنة .
  18سنة إلى  15مرحلة الممارسة التخصصية للنشاط الرياضي : وتكون من 

 سنة .

 سنة فما فوق .  18ضية العالية : وتكون من مرحلة المستويات الريا 
وافعها دضيح وبما أن المرحلتين األولى والثالثة هي التي تهمنا ، اقتصرنا على تو    

 دون التطرق إلى المرحلتين األولى والثالثة . 

ة نشطوهذه المرحلة ترتبط دوافع المراهق بالتخصص في نوع معين من أنواع األ    
أو  لقدمب المراهق في أن يكون العبا في كرة السلة أو في كرة االرياضية ، إذ يرغ

 جمبازيا مثال . ومن أهم الدوافع في هذه المرحلة:

 . ميل خاص نحو نشاط معين 
 . اكتساب معرف خاصة 

  االشتراك في المنافسات 

  اكتساب نواحي عقلية ونفسية 
 . اكتساب قدرات خاصة 

  . اكتساب سمات خلقية وإرادية 
 

 

 

 نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  – 12

 نموذج الدافعية لتغيير انسحاب الناشئ من الرياضة : -12-1
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ظرية نءات ) االنسحاب أو عدم الميل والرغبة في المشاركة ( ، ويحتوي على ثالثة بنا

 تفسر أسباب انسحاب الناشئ من الرياضة . 

 ة : التفسير المعرفي لألهداف المنجز -12-1-1

وء ضفي  ويذهب هذا البناء النظري إلى أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد

 درجة إنجاز األهداف ومدى إدراكه لنجاح تحقيقها . 

 نظرية دافعية الكفاية :  -12-1-2

ويشير إلى أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد في ضوء مدى إدراك الناشئ 

، 1990)راتب، دوافع التفوق الرياضي،  جتماعية والمعرفية.للنواحي البدنية واال
    (27صفحة 

 

 النموذج المعرفي االنفعالي للتوتر :  -12-1-3

 بين ويعني أن قرار االنسحاب يمكن أن يكون سبب التوتر الناتج عن عدم التوازن

لقدرة ااده متطلبات األداء ومقدرة الناشئ على مواجهة هذه المتطلبات أو نتيجة الفتق

 على التواتر الناتج عن المنافسة . 

 : ة نموذج الدافعية لتفسير ممارسة ) الرغبة أو الميل ( الناشئ للرياض -12-2

ويوضح أن هناك أسباب شخصية وأخرى موقفية ، وتصنف األسباب الشخصية إلى 

ياضة : الر نفسية وبدنية ، ويأتي في مقدمة األسباب النفسية دوافع اشتراك الناشئ في
 فوز . وال الشعور بالمتعة ، تكوين األصدقاء ، خبرة التحدي واإلثارة لتحقيق النجاح

في مقدمتها : تعلم مهارات وقوانين اللعب أما األسباب أما األسباب البدنية ، فيأتي 

الموقفية التي تمثل اشتراك الناشئ في الرياضة ، مقدار المشاركة في اللعب روح 
الفريق ، االستمتاع باستخدام اإلمكانيات واألدوات واألجهزة المختلفة ، باإلضافة إلى 

)راتب،  التي أشرنا إليها مسبقا.هذا النموذج يحتوي على نفس البناءات النظرية الثالث 

   (1990دوافع التفوق الرياضي، 

 أهمية الدافعية في المجال الرياضي :  – 13

ناس يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة الهتمام ال

 جميعا .
( في كتابة : علم النفس   Wood worth)م ، اقترح " وود ورث " 1908في سنة 

 Molivation alالديناميكي ميدانا حيويا للدراسة أطلق عليه علم النفس الدافعي " 

psychology  أو علم الدافعية " 
  "Molivology  1960" وفي سنة ( " م ، تنبأ " فاينكيFoyniki بأن الحقب ) ة

 التالية من تطور علم النفس سوف تعرف بعصر الدافعية .
 ( Liewelln and Bluckerم ، أشار كل من " ليولن وبلوكر" ) 1982وفي سنة     

 في كتابيهما :

ع سيكولوجية التدريب بين النظرية والتطبيق  ، إلى أن البحوث الخاصة بموضو
س % من إجمالي البحوث التي أجريت في مجال علم النف30الدافعية تمثل حوالي 

 الرياضي خالل العقدين اآلخرين .
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افعية ، (  في كتابه التدريب والدWilliamأشار "وليام وارن" )  1983وفي سنة     

 % من اكتساب الالعب للجوانب90 -% 70أن استثارة الدافع للرياضي يمثل في 
ة لطاقالمهارية والخططية ثم يأتي دور الدافعية ليحث الرياضي على بذل الجهد وا

 ليها بفرض صقله وإتقانها الالزمين لتعلم تلك المهارات ، وللتدريب ع

ظم وللدافعية أهمية رئيسية في كل ما قدمه علم النفس الرياضي حتى اآلن من ن
 تطبيقات سيكولوجية ، ويرجع ذلك إلى الحقيقة التالية : 

 إن كل سلوك وراءه دافع ، أي وراءه قوى دافعية معينة  .

(WWW.ELAZAYEM.COM /(40) , 2008) 
 

 

 :خالصة

د نجاح.فقز و الإلى اتجاه أو حالة عقلية تبين مدى رغبة الفرد في االنجا دافعية التشير 

بعض بطها أشارت بعض الدراسات إلى تباين األفراد من حيث هذه الدافعية و إلى ارتبا

د ل عنلمثابرة وتحمل المسؤولية,ويمكن تعزيز دافعية التحصيااألنماط السلوكية ك
ن خالل اح مالمتعلمين باستثارة اهتماماتهم وتوجيهها وتشجيع حاجاتهم لالنجاز و النج

             استخدام برامج تعزيز مناسبة و توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق.      
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 مقدمة:

لقد وجدت الرياضات المختلفة في بداية األمر من أجل التسلية، ولكنها ومع الوقت تتحول إلى 

وكذلك كرة السلة التي تعتبر وحدة من الرياضات  عالم من المنافسة والمتعة في ذات الوقت،

أكثر شهرة في العالم في الوقت الحالي وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية والتي نشأت 

، فكرة السلة هي رياضة جماعية يتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من خمسة  فيها أيضا

يطلق عليها الهدف وترفع السلة عن العبين نشيطين يحاول كالهما إحراز نقاط في السلة 

 األرض بمقدار ثالث أمتار في العالم.

،وأصبح فوز الفريق يتعلق  وبمرور الوقت، تطورت كرة السلة لتشتمل على طرق لعب فنية

تتعلق  بقدرات الالعبين البدنية كالسرعة،القوة العضلية،التحمل،الرشاقة،المرونة...كما

ة بها إلى جانب مراكز الالعبين والخطط الدفاعية بتصويب الكرة وتمريرها والمراوغ

والهجومية، فعادة ما يلعب أطول العبي الفريق في مركز الوسط أو في أحد مركزي الهجوم، 

أما الالعبون األقصر طوال أو الذين يتميزون بالسرعة ويمتلكون أفضل المهارات باإلمساك 

ى الرغم من االهتمام البالغ بقواعد وقوانين فيلعبون في مراكز الدفاع وعل والتحكم نبهابالكرة 

لعبة كرة السلة والتي تتم ممارستها بشكل غير رسمي. وفي بعض البلدان، تعتبر لعبة كرة 

كبيرا.  االسلة من الرياضات الشعبية التي تستقطب قطاعا جماهيري  

 الجانب البدني:

الهامة في ممارسة الرياضة وهي يقول أوزالين: تعتبر إحدى الخصائص القوة العضلية: -2-1

.تؤثر بصورة مباشرة على سرعة الحركة واألداء وعلى الجلد والمهارة المطلوبة  

 وتعرف بأنها المقدرة على استخدام ومواجهة المقاومات المختلفة أو قدرة العضلة على

 (www.bdnia.com) .على المقاومة الخارجية أو مواجهتها التغلب

ويعتبر الكثير منن المختصنين فني التربينة الرياضنية أن القنوة العضنلية مفتنا  النجنا  والتقندم 

، صنفحة 1980)سنالمة،  .واألساس لتحقيق المستويات الصحية لمختلنف األنشنطة الرياضنية

133) 

 2-1-1 أهميتها:

اللياقة البدنية .تعتبر أحد مكونات -  

تستخدم كعالج وقائي ضد التشوهات والعيوب الخلقية والجسمية .-  

تعتبر عنصر أساسي في القدرة الحركية .-  

لها دور فعال في تأدية المهارات بدرجة ممتازة.-  

العوامل المؤثرة فيها: - 2-1-2 

. الفسيولوجيمسافة المقطع -  

العضلي.زوايا الشد -  

العضلية .تجاه األلياف ا-  
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نقباض العضلي .الفترة ا-  

اإلنسان على القيام بالحركات في أقصر فترة  في قدرةصفة حركية تتمثل   :السرعة-2-2

زمنية وفي ظروف معنية ويفترض في هذه الحالة تنفيذ الحركة ال يستمر طويال . )قاسم 

(48، صفحة 1984حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار،   

ويقصد بالسرعة قابلية الفرد لتحقيق عمل في أقل وقت ممكن،وتتوقف السرعة عند        

 الرياضي على سالمة الجهاز العصبي واأللياف العضلية والعوامل الوراثية والحالة البدنية.

 (236، صفحة 1987)سامي الصفار وآخرون، 

 رة.بمعنى أن السرعة هي مقدرة الالعب على أداء عدّة حركات معينة في مدّة زمنية قصي

: أنواع السرعة-2-2-1  

نتقالية.الالسرعة ا-1  

السرعة الحركية.-2  

ستجابة.سرعة اال-3  

أهميتها: - 2-2-2 

تعتبر مكون هام في العديد من األنشطة الرياضية.-  

في السباحة وألعاب القوى. المكوم األول لعدو المسافات القصيرة-  

ترتبط السرعة بالرشاقة والتوافق والتحمل.-  

 (www.bdnia.com) أحد المكونات الرئيسية للياقة البدنية.-

2-3- العوامل المؤثرة فيها:    2-  

سرعة العمليات العصبية.-  

التركيب الكيميائي للعضالت.-  

القوة العضلية.-  

نوعية ودرجة اإلحماء.-  

رتباطها اقة،وتحديد مفهوم الرشاقة نظرا المعاني كثيرة حول مفهوم الرشهناك الرشاقة:-2-3

الوثيق بالصفات البدنية من جهة والتقنيات من جهة أخرى،تعرف بأنها قدرة الفرد على تغيير 

معظم  تجاه وهو عامل هام في،كما تتضمن أيضا عناصر تغيير اال أوضاعه في الهواء

الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة . )قاسم حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار، 1984، 

 صفحة 200(  

تعّرف على أنها القدرة على التوافق الجيد للحركات بكل أجنزاء الجسنم أو بجنزء معنين        

، 1992)محمننود عننوض بسننيوني وفيصننل ياسننين الشنناط ،  منننه كالينندين أو القنندم أو الننرأس.

 (57صفحة 

ي عملية فويعتبر التعريف الذي يقدمه "هوتز" من أنسب التعاريف الحالية لمفهوم الرشاقة   

 التدريب الرياضي إذ يرى أن الرشاقة هي:



                                                          : متطلبات كرة السلةلثالفصل الثا
     

 

 53 

 * القدرة على إتقان التوافقات الحركية المعقدة. 

 القدرة على سرعة وإتقان المهارات الحركية الرياضية. * 

 * القدرة على سرعة تعديل األداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة. 

 (110، صفحة 1994)عالوي، 

هناك نوعين من الرشاقة يمكن ذكرهما فيما يلي:  أنواع الرشاقة: - 1-3-2 

 رشاقة عامة. -

 .رشاقة خاصة -

ي توجد في مختلف األنشطة أهي نتيجة تعلم حركي متنوع  الرشاقة العامة:-2-3-1-1

 الرياضية.

وهي القدرة على األداء الحركي المتنوع حسب التكتيك الخاص الرشاقة الخاصة:-2-3-1-2

، 1988)مختار،  .باللّعبةلنوع النشاط الممارس وهي األساس في إتقان المهارات الخاصة 

(69صفحة   

أهميتها: - 2-3-2 

تسهم بقدر كبير في اكتساب المهارات الحركية. -  

تضم خليط من المكونات الهامة للنشاط الرياضي.-  

هي قابلية الجسم على أداء الفعاليات الحركية بأقوى وأوسع مدى وال تعتبر صفة المرونة:-2-4

 ( www.hollanduniversity.com) جسمية مستقلة وإنما تتكون من القوة والسرعة.

وقد ظهر أن األنشطة الرياضية التي يكون فيها احتكاك مباشر مع الخصم تتطلب مستوى من 

 المرونة أعلى من المتوسط أو المستوى الطبيعي لبعض المفاصل خاصة مفصل الركبة،

)محمد حسن عالوي ومحمد نصر   .المختلفةحيث أن المرونة تحد من وقوع اإلصابات 

(318الدين رضوان، صفحة   

  تنقسم المرونة إلى نوعين من ناحية المدى الحركي وهما: المرونة:أنواع -2-4-1

 

 المرونة الديناميكية:-2-4-1-1

 ويطلننق علننى هننذا النننوع مننن المرونننة مصننطلح المرونننة اإليجابيننة، ويقصنند بهننا القنندرة فنني

الوصول إلنى مندى حركني كبينر فني مفصنل منن مفاصنل الجسنم منن خنالل نشناط العضنالت 

  العاملنة علنى هننذا المفصنل ،ويكننون ذلنك واضننحا مند ودحرجننة األطنراف العليننا والسنفلى فنني

 المختلفة.

المرونة السلبية:-2-4-1-2  

ويقصد بها المدى الواسع للحركة والتي تحدث نتيجة لبعض القوى الخارجية باستعمال 

 األدوات.

 ويتحدد المدى الحركي في المفصل على عدة عوامل مختلفة:
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 التركيب التشريحي لعظام المفصل. -

 األربطة المحيطة بالمفصل. -

نة يمكنهم تأثير عمل القوة على مدى أطول، فاألفراد الذين يمتلكون صفة المرو -

)سالمة، "االختبارات والقياس في التربية البدنية والرياضية"،  . توليد قوة أكبر

 (60-45، الصفحات 1980

يعتبر من الصفات الضرورية لالعب كرة السلة ويقصد به مقاومة األجهزة  التحمل:-2-5

ا على وضعه وتحمله أي شدة دون ظوبقاء الجسم محافاتج خالل اللعب الجسمية للتعب الن

 (www.hollanduniversity.org) الهبوط في مستواه.

ويعننني التحمننل أن الالعننب يسننتطيع أن يسننتمر طننوال زمننن المبنناراة مسننتخدما صننفاته        

والخططيننة بجيجابيننة وفعاليننة بنندون أن يطننرأ عليننه التعننب أو  البدنيننة و كننذلك قدراتننه المهاريننة

، taelman) .اإلجهنناد الننذي يعرقلننه عننن دقننة وتكامننل األداء بالقنندر المطلننوب طننول المبنناراة

 (25، صفحة 1990

 

 

   أنواع التحمل:-2-5-1

تتضمن مجموعات عضلية متعددة القدرة على أداء األنشطة التي  تحمل عام:-2-5-1-1

عتماد على اللمركزي والنظام العضلي العصبي واواعتمادا على خصائص الجهاز العصبي ا

ص طول فترة األداء.ئالخصاتلك   

ات المختلفة حيث أنه التحمل الخاص يرتبط ض: يرتبط األداء في الرياتحمل خاص-2-5-1-2

 .ي معدل عالي السرعة لفترات طويلةف ستمرار في األداءالبأداء األنشطة التي تتطلب ا

(www.Badnia.com) 

 المهارات األساسية الهجومية:

تعتبر أساسية في التمرير يعتبر أول وأهم مبدأ من المبادئ األساسية إذ  مسك الكرة: -2-6

بدونه لن يستطيع الالعب واالستالم واستقبال الكرة. كذلك فهو هام جدا بالنسبة للتصويب إذ 

)زيدان،  . ينطبق على أداء المهارات األساسية الباقية لكرة السلة يءالتصويب ونفس الش

(59، صفحة 2007/2008  

 *وعلى ذلك يراعي:

ع اليدين على أكبر مساحة ممكنة من جانبي الكرة.ابتوزيع أص-  

تكون األصابع فقط هي التي تالمس الكرة أما باطن الكف ال يلمسها أبدا. أن-  

أن تكون اليدان في حالة استرخاء دون أي توتر.-  

أن تكون الكرة في موضع قريب من الجسم وفي مستوى الصدر وقريبا من الذقن وذلك -

 لحمايتها.
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، والتحكم بالكرة ليس عب حساسية التعامل مع الكرةهو إكساب الال:التحكم في الكرة-2-7

 .مهارة بحد ذاتها، ولكن مزاولة تدريباتها يعد بمثابة مفتا  إجادة كافة مهارات الكرة

(41، صفحة 2003)معوض،   
 

 

 

 تدريبات التحكم بالكرة: 

 2-7-1     من الوقوف: -

نقل الكرة من يد إلى اليد األخرى أمام الصدر.-  

راعين عاليا والكرة أعلى الرأس.ذنقل الكرة من يد إلى اليد األخرى من وضع ال-  

نقل الكرة من يد إلى يد أخرى خلف الظهر.-  

لف الكرة حول الرأس من يد إلى اليد األخرى باستمرار، والعكس.-  

فين من يد إلى اليد األخرى والعكس.تلف الكرة حول الك-  

، 1998)زيدان، كرة السلة للمدرب والمدرس،  الوقت. المحاورة بكرتين باليدين في نفس-

(31صفحة   

من الحركة: -2 -7-2 

اليسرى. التقدم بدحرجة الكرة على األرض باليد اليمنى إلى نهاية الملعب والعودة باليد-1  

التدريب السابق مع دحرجة الكرة باليدين معا.-2  

الرأس)بارتفاع مترين( أثناء التقدم أماما واللقف . رمي الكرة أعلى-3  

د األخرى.دحرجة الكرة بيد واحدة أثناء التحرك بالخطوات الجانبية والعودة باستخدام الي-4  

تمرير الكرة بين الرجلين من الخارج إلى الداخل أثناء التقدم أماما.-5  

مفرودة أثناء التقدم أماماع لف الكرة من أسفل وهي أعلى الرأس بيد واحدة والذرا  6-  

التدريب السابق باستخدام اليدين معا.-7  

)معوض، كرة السلة للجميع،  لف الكرة حول الكتفين ثم حول الوسط أثناء التقدم أماما.-8

(43-42، الصفحات 2003  

هو أن يتبادل أعضاء الفريق الواحد الكرة في ما بينهم، وهو الوسيلة المثلى للتقدم التمرير:-2-8

بالكرة على منطقة قريبة من السلة للتصويب كما أنها المهارة التي تستلزم العمل الجماعي 

على المجد الشخصي، ذلك أمها األسلوب األسرع وإنكار الذات وتفضيل مصلحة الفريق 

(46، صفحة 2003)معوض، كرة السلة للجميع،  ة.واألسلم للتقدم بالكر  

 2-8-1  أنواع التمرير:-

التمرير باليدين.-1  

ير بيد واحدة.رالتم-2  

 أهم التمريرات باليدين: 
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التمريرة الصدرية.-1  

التمريرة المرتدة.-2  

التمريرة من فوق الرأس.-3  

تمريرة الدفعة البسيطة.-4  

وتسمى بتمريرة الفريق ألنها أكثر التمريرات شيوعا بين جميع  التمريرة الصدرية:-2-8-1-1

 الفرق.

وتؤدى بتدوير الكرة باليدين من أمام الصدر، وتتطلب قوة األصابع والرسغين و مداً سريعا 

)معوض، كرة السلة للجميع،  من المرفقين، على أن يتم التمرير بمستوى صدر المستلم.

(48، صفحة 2003  

 الخطوات التعليمية:

مقدمة عن المهارة وبيان أوجه استخداماتها.-1  

شر  طريقة األداء ثم عمل نموذج.-2  

ة أن ظكرة ويقوم بعمل دوائر كاملة أماما أسفل أماما،أمام الصدر مع مالح يمسك العب-3

باستمرار عند األداء.يكون المرفقان متجهين لألسفل وللخلف   

يواجه الالعب الحائط وعلى بعد مترين تقريبا يقوم بعمل دائرة بالكرة ثم يدفعها باألصابع -4

أماما وثني الرسغين، ثم االستالم والتكرار. ينفي اتجاه الحائط ويتابعها بمد الذراع  

التمرير بين زميلين مواجهين مع زيادة سرعة األداء.-5  

بتدائي للجسم ثناء الدفع على أن يكون الوضع االإحدى القدمين أع تقدم التدريب السابق م-6

 هو تباعد القدمين مع ثني الركبتين قليال.

أن يكون التمرير بعد أخذ خطوة من االستالم.على التمرير مع المشي -7  

(39، صفحة 2007/2008)زيدان، تعليم ناشئي كرة السلة،  التدريب السابق بالجري.-8  

يتم عمل التمريرة المرتدة بنفس طريقة أداء التمريرة الصدرية، التمريرة المرتدة: -2-8-1-2

فيما عدا أنها تدفع ألسفل نحو األرض فتثب وترتد ألعلى إلى الالعب مستلم التمريرة، وهي 

جيدة تستخدم من أجل التمرير في مواجهة أحد المنافسين طوال القامة أو إلمداد زميل  تمريرة

 ما بالكرات حين يكون هذا الزميل قريب من السلة.

يمية للتمريرة الصدرية، إال أنه يتم تحديد مكان لتتبع نفس الخطوات التع الخطوات التعليمية:

ثم بوضع حاجز أو مقعد صغير أو بوقوف أحد  ارتداد الكرة، أوال برسم عالمة واضحة،

 الالعبين كمدافع سلبي، ثم كمدافع إيجابي.

تستخدم هذه التمريرة بين الالعبين الطويلي القامة عند : التمريرة من فوق الرأس-2-8-1-3

رتكاز الذي االأنها تستعمل بكثرة في التمرير لرجل  وجود منافس أقصر منهما في قامته، كما

)زيدان، كرة السلة للمدرب  .طويل القامة ومحاصر من الالعبين المدافعين يكون عادة

(43-42، الصفحات 1998والمدرس،   
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 الخطوات التعليمية:

يؤدي المدرب نموذجا للمهارة مع بيان استخداماتها.-1  

والذراعين عاليا مع  ثم يقوم بمد الركبتين ستعداد،االيمسك الالعب بالكرة متخذا وضع -2

 إشارة المدرب حتى يتعود رفع الكرة عاليا.

راعين عاليا ذيواجه الالعب الحائط على مسافة متر واحد فقط ممسكا بالكرة مع مد ال-3

 ويقوم بدفع الكرة باألصابع إلى الحائط باستمرار مع ثني الرسغين أماما أثناء الدفع باألصابع.

أمتار. 6ير بين زميلين مواجهين على مسافة التمر-4  

التدريب السابق مع زيادة المسافة والسرعة.-5  

)زيدان، كرة السلة للمدرب والمدرس،  التدريب السابق مع وجود منافس بين الالعبين.-6

(43-42، الصفحات 1998  

وقد يطلق عليها البعض تمريرة)النقرة( وعادة ما تستخدم هذه تمريرة الدفعة البسيطة: -2-8-1-4

ناورة وغالبا ما التمريرة للتمرير لمسافات قصيرة وتستخدم بكثرة عندما يقوم الفريق بم

زميل له بالقرب منه. رتكاز حينما يقطعيستخدمها رجل اال  

رودتان على كوعان مفالتمسك اليدان الكرة والذراعان ممتدان ألسفل و طريقة األداء:

امتدادهما،أما الكفان فهما أسفل الكرة، تدفع الكرة باألصابع ورسغي اليدين دفعة بسيطة في 

اتجاه المستلم وفي مستوى جذعه ويصبح ضروريا استخدام تمريرة الدفعة البسيطة أثناء 

، 2007/2008)زيدان م.،  تبادل الكرة عن قرب كما في حالة مواجهة الزميل القريبة.

(72صفحة   

هي التحرك بتنطيط الكرة في أي اتجاه، وهي حركة متوافقة منسجمة بين  المحاورة:-2-9

 الذراع والرسغ واألصابع والرجلين والعينين والكرة.

وهي تدل على مدى التوافق العضلي  والمحاورة أصعب المهارات الفنية أداء في كرة السلة،

بين العينين وبقية أعضاء الجسم، وهي سال  ذو حدين إذا أحين استخدامه أفاد الفريق بل 

)حسن سيد معوض،  يمكن أن يكون سببا في إنقاذه أما إذا أسيء استخدامه فجنه يضر بالفريق.

(82، صفحة 2003  

التعليمية:  الخطوات  

مقدمة يوضح فيها المدرب أهمية المحاورة.-1  
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شر  طريقة األداء مع تقديم نموذج األداء.-2  

، يجلس الالعبون في وضع الجلوس طوال فتحا، ويضع كل منهم الكرة أمامه بين الرجلين-3

 ثم يبدأ في تنطيطها حتى ترتفع عن األرض حيث يستمر في المحاورة بها.

مع تباعد القدمين وتقدم اليسرى أماما و ثني الركبتين كامال ثم وضع وقوف الالعبين -4

في تنطيط الكرة باألصابع حتى ترتد عن األرض. والبدءالكرة على األرض   

التدريب السابق مع فرد الركبتين، ومع التنبيه بوضع الذراع األخرى غير المستخدمة في -5

 وضع الحماية للكرة.

غيير ارتفاع الكرة مع إشارة المدرب، والتنبيه بالمحافظة على المحاورة في المكان مع ت-6

 النظر لألمام.

تؤدى الخطوات السابقة باليد اليسرى.-7  

الالعبون يقفون في قطارات خلف الحد النهائي للملعب، ثم المحاورة أماما في مجموعات -8

 بطول الملعب.

التدريب السابق مع تغيير الكرة من جانب إلى جانب وتغيير اليد المحاورة، وذلك عند -9

 إشارة المدرب .

)معوض،  التدريب السابق مع تغيير اليد المحاورة باالرتكاز الخلفي على القدم الخلفية.-10

(89، صفحة 2003كرة السلة للجميع،   

أنواع المحاورة:-2-9-1  

.عند عدم وجود المدافعين ةويستخدم هذا النوع للتقدم بسرعالمحاورة العالية: 2-9-1-1  

حاور بدفع الكرة بقوة بحيث ترتفع إلى مستوى الوسط، مع دفعها إلى األمام بحيث يمكن 

 الجري من خطوتين إلى ثالث خطوات مع كل ارتداد للكرة.

يستخدم هذا النوع من المحاورة عند وجود الدفاع.المحاورة المنخفضة: -2-9-1-2  

اجعل جسمك باستمرار بين الكرة والمدافع، وحافظ على وضع ثني الركبتين وبذلك يمكنك 

 المحاورة القريبة من الركبتين.

مناورات المحاورة المنخفضة:-  

المحاورة بنقل الكرة من أمام الجسم.-1  
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رتكاز الخلفي.المحاورة باال-2  

رة بتمرير الكرة بين الرجلين.المحاو-3  

)زيدان م.، تعليم ناش  كرة السلة،  المحاورة بتمرير الكرة من خلف الظهر.-4

(92، صفحة 2007/2008  

تعتبر مهارة التصويب الركيزة األساسية في كرة السلة وذلك ألن هدف أي التصويب:-2-10

بة وكل المبادئ يق المنافس وهذا هو مبدأ رو  اللعأكثر من الفرالعب إصابة الهدف بعدد 

األساسية واأللعاب المدروسة تصبح عديمة الفائدة إذ لم تتوج في النهاية بجصابة الهدف، لذا 

فجن التصويب هو المهارة األساسية التي يعطيها معظم المدربين وقتا أكثر من غيرها في 

 التدريب.

الثابتة في عملية التصويب: األساسيات2-10-1  

ارتخاء الجسم.-1  

وضع الكرة بالنسبة للمهاجم.-2  

اختيار منطقة التهديف.-3  

(45، صفحة 2012)مارديني،  القدرة على التركيز.-4  

ينقسم التصويب إلى األنواع التالية: أنواع التصويب:-2-10-2  

التصويب من الثبات.-1  

التصويبة السلمية.-2  

التصويب بمتابعة الكرات المرتدة.-3  

التصويب من القفز.-4  

يقتصر استخدام هذا النوع من التصويب على الالعبين  التصويب من الثبات:-2-10-2-1

الناشئين إلى سن الثانية عشرة تقريبا، حيث يستخدمها الالعبون المبتدئون كتصويبة ميدانية 

التصويب من القفز، ذلك أن مهارة التصويب من القفز تتطلب قدرات تمهيدا لتعليم مهارة 

 ومهارات حركية أكثر نضجا، غير أنه يستخدم التصويب من الثبات في أداء الرميات الحرة.

(123، صفحة 2003)معوض، كرة السلة للجميع،   
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هي أحد أنواع التهديف على السلة بعد أخذ خطوتين وتعتبر من  التصويبة السلمية:-2-10-2-2

التصويب القصير وهي مهارة صعبة خاصة على المبتدئين وتحتاج إلى تمرين مستمر بحيث 

تتحول حركة الالعب األفقية إلى عمودية وتتم خالل جعل الخطوة األولى طويلة بغرض 

مام تهيء نقل قوته ألعلى والخطوة تقريب المسافة ولتوقيت اندفاع مركز ثقل الجسم لأل

)مارديني، كرة السلة،  قل الجسم لألعلى.ن أقصر لكي تساعد على نقل مركز ثالثانية تكو

(46، صفحة 2012  

إذا لم ينجح الالعب في محاولته األولى في التصويب بمتابعة الكرات المرتدة:2-10-2-3

السلة، يجب عليه متابعة التصويب على السلة مستخدما في ذلك يد واحدة أو التصويب على 

اليدين، وبشرط أن يتم ذلك فور ارتداد الكرة من السلة أو من اللوحة، ومتابعة الكرة باليدين 

أسهل من متابعتها بيد واحدة، إذ أن مساحة التعامل مع الكرة باليدين أكبر من يد 

)زيدان م.،  ته على التحكم فيها وتوجيهها إلى السلة بدقة أكبر.واحدة،عالوة على زيادة قدر

(46، صفحة 1998كرة السلة للمدرب والمدرس،   

رغم أن التصويب من القفز لم يصبح من التصويبات الشائعة التصويب من القفز:2-10-2-4

حتى حقبة الخمسينات إال أنه اآلن أكثر التصويبات شيوعا وتأثيرا ونجاحا في لعبة كرة 

حديثا مؤهلين للتصويب من السلة، ولقد أصبح الالعبون الذين يجيدون التصويب من القفز 

على بعد ستة أمتار أو يزيد عن السلة وحيث أنه هذه التصويبة تؤخذ بعد أن يكون المصوب 

قد قفز في الهواء فمن الصعب جدا القيام بالدفاع ضدها ويظهر ذلك في صورة تحسن كبير 

)معوض، كرة السلة للجميع،  في التصويب منها أكثر من أي تصويبة أخرى في كرة السلة.

(134، صفحة 2003  

 

 

 المهارات األساسية الدفاعية:

ستعداد مجازا أنما هي حركة الالعب في الملعب اليطلق عليها بوقفة ا ستعداد:الوقفة ا-2-11

 حيث يأخذ الالعب وضعا مريحا يسمح له بحرية وسرعة الحركة وتتمثل في:

الصدر إذا كانت الحركة بعرض الملعب أو بتقدم قدم عن األخرى في القدمان في اتساع -

 التحرك إلى األمام أو عند التقهقر للخلف.

الركبتان منثنيتان،والجذع مائال قليال لألمام والعجز للخلف.-  
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رفع الكعبان قليال عن األرض دون مبالغة في ذلك بحيث يوزع ثقل الجسم على الجزء -

 األمامي من القدمين.

حركة الذراعين عند الحركة بالعرض فالذراعين جانبا أسفل مع الحركة المستمرة وعند -

ذراع القدم األمامية(والثانية جانبا  الحركة لألمام أو الخلف فتكون إحدى الذراعين أماما)نفس

 وألسفل.

(63، صفحة 2012، -كرة السلة-)مارديني،  النظر دائما وأبدا لألمام.-  

يجب على الالعب المدافع أن يقف دائما بين المهاجم والسلة، إال في المكان الدفاعي:-2-12

بعض الحاالت االستثنائية كما في حالة الدفاع عن رجل االرتكاز، فالمدافع باتخاذ هذا 

فمهما كان تحرك المهاجم فلن  الموقف الدفاعي يصبح أقرب إلى السلة في كل األحوال،

يستطيع الوصول إلى السلة قبل المدافع، وذلك إذا ما حافظ األخير على أن يكون دائما بينه 

وبين السلة. كذلك فجن وجود المدافع باستمرار بين المهاجم والسلة يجب أن يكون على خط 

ليال بالنسبة لهذا وهمي مستقيم يصل بينهما، ومن األفضل أن يكون المدافع إلى الداخل ق

إذا تحرك المهاجم تجاه السلة تدفعه  الخط، أي أقرب إلى نصف الملعب طوليا. وبذلك

)زيدان م.، كرة السلة للمدرب  خطوات المدافع إلى جانب الملعب بعيدا عن اتجاه السلة.

(136، صفحة 1998والمدرس،   

الدفاعية:  الخطوات-2-13  

إذا كنت بعيدا عن منطقة سلتك الدفاعية، فاجر بأسرع ما يمكنك حتى تصل إلى هذه أوال: 

 المنطقة ثم اتخذ مكانك الدفاعي مع مواجهة المنافس.

إذا كنت قريبا من منطقة السلة فاستخدم:ثانيا:   

تتقدم بالقدم وذلك بأن  إذا أردت أن تتحرك لألمام لتغطية المنافس، خطوات المالكم:-2-13-1

األمامية أوال ثم القدم الخلفية على شرط أن تظل القدم األمامية متقدمة عن الخلفية، وال تحاول 

 أن تأخذ خطوة كاملة معتادة مطلقا.

إذا تحرك المنافس إلى الجانب تكون حركة المدافع كاآلتي: الخطوات الجانبية:-2-13-2  

اليمين. ثم تلحقها القدم اليسرى إذا كنت تتحرك لناحية تتحرك القدم اليمنى أوال لليمين-  

إذا كنت تتحرك لناحية اليسار، حرك القدم اليسرى أوال.-  

في الحالتين يجب أن ال تتقاطع القدمين مطلقا.-  
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يستخدم المدافع هذا األسلوب بتحرك في  خطوات بين الخطوات الجانبية وخطوات المالكم:-2-13-3

 حالة إذا ما تحرك المهاجم المنافس في اتجاه قطري أي بين الجانب واألمام.

تحركات الدفاع القريبة من السلة يالحظ اآلتي:-2-13-4  

الخطوات الدفاعية قصيرة وسريعة.-  

أسلوب الخطوات بين الجري والمشي.-  

طوات واسعة تجاهه.عدم االندفاع نحو المدافع أو أخذ خ-  

عدم القيام بحركات الطعن األمامي أو الجانبي للتغطية، ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان -

(148-147-146، الصفحات 2003)معوض، كرة السلة للجميع،  االتزان.  

الالعب الذي يمتلك توقيتا جيدا في االنقضاض لقطع التمريرات يعتبر  قطع التمريرات:-2-14

العبا دفاعيا ممتازا، وفي كثير من األحيان يضطر الالعب لترك مكانه بسرعة وبردة فعل 

مع االحتفاظ بقاعدة الدفاع العامة)الوقوف  عالية للقطع ومراقبة منافسه جيدا لمحاولة القطع

ر أداء هذه المهارة في التوقيت غي حية أخرى فجن التهور فيبين المهاجم والسلة(. ومن نا

(67، صفحة 2012)مارديني، كرة السلة،  المناسب يخل كثيرا بالدفاع الفردي.  

الدفاع في كرة السلة يعتمد على توزيع مهام الدفاع على كل العبي  الدفاع الفردي:-2-15

ول عن الالعب المهاجم القريب منه مع ؤالفريق داخل الملعب بحيث كل العب مدافع مس

لمدافع بموقعه الدفاعي بين مراعاة مكاني المهاجم وحركة الكرة بحيث أن يكون الالعب ا

(68، صفحة 2012)مارديني، كرة السلة،  ب المهاجم والسلة.الالع  

:الفردي أنواع الدفاع-2-15-1  

إن الدفاع ضد المهاجم القريب من السلة غير الحائز للكرة ذو  الدفاع ضد القاطع:-2-15-1-1

 أهمية كبيرة، حيث إن عملية منعه من استالم التمريرات تعد بمثابة منع إصابة محتملة.

 ويبنى الدفاع عن التقاطع على الحيلولة بينه وبين استالم التمريرات المحتملة الوصول إليه.

(149)معوض، كرة السلة للجميع، صفحة    

يجب أن يتخذ الالعب وضع تحفز دائم، وأن يثني الركبتين الدفاع ضد المحاور: -2-15-1-2

والنظر إلى وجه المهاجم، واليدان ممتدتان أمام الجسم، وفي حركة  ويكون الجذع مائال،

قطع الكرة للجانبين أو أن تكون من أسفل إلى أعلى، ويراعى عدم ضرب مستمرة لمحاورة 

)زيدان م.،  الكرة من أعلى، ذلك أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتكاب األخطاء الشخصية.

(142، صفحة 1998سلة للمدرب والمدرس، كرة ال  
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على الالعب المدافع أن يدرك بأن الدفاع ضد المصوب يعتمد الدفاع ضد المصوب: 2-15-1-3

 على مبدأين: 

نوع التصويب.-1  

بعد أو قرب المهاجم من الهدف.-2  

عند الدفاع ضد التصويب من الوثب يجب مراعاة ما يلي:-  

تتأكد من وثب الالعب ألداء التصويب.تترك قدميك األرض إال بعد أن  ال-1  

الوثب بنفس الوقت مع رفع الذراعين عاليا لتقطع الخط الواصل بين السلة وعيني -2

 المصوب.

بعد أن يصوب المنافس الكرة، انزل يديك واتخذ وضعا يحجز المنافس خلفك.-3  

ع أن ترتد إليه الكرة، وحاول أن تتخذ المكان تحرك لناحية السلة في االتجاه الذي تتوق-4

 المالئم لالستحواذ على الكرة المرتدة.

(70، صفحة 2012)مارديني، كرة السلة،  االرتكاز والدوران لمواجهة اللعب.-5  

الدفاع ضد المهاجم:-2-15-1-4  

بينه وبين السلة على أن تكون المسافة معقولة نوعا ما، وحتى تتمكن من الدفاع ضد  قف-1

 أي مناورة يقوم بها.

احذر تغيير السرعة، وتغيير االتجاه المفاج  وذلك بترك مسافة بينك وبين المهاجم بحيث -2

 تجعلك متمكنا من الدفاع ضد كل مناورة.

، 2003)معوض، كرة السلة للجميع،  ك وبينه.إذا كان أسرع منك اترك مسافة كافية بين-3

(152صفحة   

إن الفريق الذي يمتلك أفراده ميزة التفوق في مهارة الحصول  جمع الكرات المرتدة:-2-16

هو فريق يمتلك واحدة من أهم المهارات األساسية  على الكرات المرتدة من اللوحة الدفاعية،

الدفاعية لكرة السلة، ذلك باإلضافة العتبارها واحدة من المهارات الهجومية للعبة، حيث أن 

المهاجم الذي ينجح في جمع الكرات المرتدة الناتجة عن تصويبة خاطئة لزميل له، تنشأ لديه 

)زيدان م.، كرة السلة للمدرب  نة.فرصة تصويبة قريبة من السلة تكاد تكون مضمو

(150، صفحة 1998والمدرس،   
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   خالصة:

سس العلمية في حقل لى ضرورة االعتماد على األإخلص الطالب الباحث مما سبق ذكره است

يعد الجانب الفسيولوجي من  إذلك من خالل بناء وحدات تدريبية مقننه ذالرياضي و  التدريب

خير ال ا األذقويم مستوى الالعبين لكن لألسف هساسها نستطيع تأفضل الوسائل التي على أ

ا ألجل الوصول الى االرتقاء ذب خالل بناء البرنامج السنوي و هيعتمد عليه من طرف المدر

ات نجازلمختلف اإلساسية ساسية التي تبقى من المكونات األفسيولوجية األبمستوى القدرات ال

.داء الرياضي في لعبة كرة السلةالرياضية و على وجه الخصوص األ  
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 : تمهيد

فيهها ممموةهة  األفهرا تعتبر مرحلة المراهقة من مراحل النمو الهامة ، إذ يشههد     
من تغيرات كبيرة في نسب النضج والنمو ، ويصاحب ذلك ممموةهة مهن التغيهرات 

 الفيزيولوجية والعقلية تنقل الطفل إلى ةالم الكبار .



ههه ا المرحلههة تفههد  فيههها مهها يسههمى ااننفمههار فههي النمههو المسههد    كمهها  نههها فتههرة 

استيقاظ القدرات العقلية الطائفية والخاصة ، وتمتاز ه ا المرحلة ااننتقال من البيئة 
يعدها الطفل مهن ببهل ، ممها المعروفة ، وهي ايئة األطفال إلى البيئة المديدة التي لم 

 .ةد  من مشكالت التكيف مع البيئة المديدة يساهم اصورة ما في ظهور
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 مفهوم المراهقة : – 1

 المراهقة لغة :  -1-1

جاء على لسان العرب البن منظور ، راهق الغالم أي بلغ مبلغ الرجال فهو مراهقق     

والمراهق الغالم الذي قارب الحلم ،  ، وراهق الغالم ، فهو مراهق إذا قارب االحتالم ،
 وجارية مراهقة ، ويقال جارية راهقة وغالم راهق وذلك ابن العشر إلقى إحق ع عشقر 

 (430، صفحة 1997)منظور، 

 أما في اللغة الالتينية :     
بمعنقى ي بقر ، أي ينمقو علقى   Adolescereمراهققة مشقتقة مقن الفعقال الالتينقي ف لمقة 

 (100، صفحة 1997)ال سوقي،  تمام النضج وغلى أن يبلغ مبلغ سن الرش   

الشقيء  قال ابن فارس : الراء والهاء والققا  أصقالن متقاربقان ، فهحق هما : غشقيان    
   هم زهقه األمر : غشيه  بالشيء األخير ، العجلة والتهخير ، فهما األول فقول

المراهق و( سورة يونس    26اآلية ) وال يرهق وجوههم قتر وال ذلةقال هللا تعالى : 

 : الغالم الذي داني الحلم    
 وأرهق القوم الصالة ، أخروها حتى ي نو وقت صالة األخرع  

 والرهق : العجلة والظلم  

 ( سورة الجن   13اآلية)   فال يخا  بخسا وال رهقا قال هللا تعالى :  
 والرهق عجلة في ال ذب والعيب  

واألصالن اللذان ت ور حولهما ، هذه المعاني هما صلة بهذا المصطلح وذكر فقي لسقان 

العرب معاني ع ة للرهق منهما : ال ذب ، والخفقة والحق ة والصقفة والتهمقة ، وغشقيان 
م هققذه المعققاني موجققودة لقق ع المحققارم ومققا ال خيققر فيققه ، والعجلققة والهققال  ، ومعظقق

 (97)فهمي، صفحة المراهق   

 المراهقة اصطالحا :  -1-2

وهققو  1981إن أول عمققال علمققي ، حققول مومققوق المراهقققة يعققود إلققى ) بقق وير (      

فقي هقذه األانقاء ،  بعنوان : " روح الطفال " يليه كتاب ) برنهقام ( " دراسقة المراهققة "

كان العلماء يعتبرون المراهقة الفصال األخير من الطفولة ل ن بع  ذلك أقيمت للمراهققة 
 (17)اإلي ي، صفحة  فصال خاص بها السيما مع ) ستالين هول (  

 

 
، ام تبعه تالميقذه في كتابة المراهقة الذي تهار بهف اره داروين والمار  ، حول التطور 

مققن بعقق ه حتققى أصققبح للمراهقققة اهتمقققام عققالمي ، فهصققبح علمققا قا مققا بذاتققه يققق عى ) 

Hébélogie   )  (17)اإلي ي، صفحة 
وعلققى هققذا األسققاس تعقق دو اآلراء واألف ققار والتعققاريل فققي دراسققة المراهقققة ل رجققة 

قيققق لهققذه المرحلققة ، وققق  عققر  ) سققتالي هققول ( أصققبح مققن العسققير اعتمققاد تعريققل د

م " بهنهققا المرحلققة التققي تسققبق البلققوف وتصققال بققالفرد إلققى اكتمققال 1882المراهقققة سققنة 
 (379، صفحة 2002):،  النضج ، أي االقتراب من الحلم والنضج " 
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مققن الخققالل هققذا التعريققل نجقق  أنققه حقق د المراهقققة فققي حقق و  بعقق  التغيققراو علققى 
المسقققتوع العضقققوي ) الخقققارجي ( أو الفيريقققا ي للفقققرد ، حيقققي اعتبقققر هقققول أن ب ايقققة 

 المراهقة هي ظهور العالماو األولية للفرد منها : 

   االزديققاد المفققاج  فققي أبعققاد الجسققم مققن حيققي الطققول والققوزن وخصوصققا عنقق
 الذكور الذين يشعرون بهنهم أصبحوا راش ين   

 ، ظهور الخصا ص الجنسية الثانوية بعق  اسقت مال الخصقا ص الجنسقية األوليقة 

وبهققذا المعنققى ، يصققبح النضققج عامققا لقق ع جميققع أفققراد الجققنس البشققري ، فهققو 
 ي الذي يع  من الخاليا التناسلية محر  النمو ال اخل

( " بهنها فترة تبق أ مقن البلقوف وتنتهقي عنق  نضقوا األعضقاء  Freudوعرفها فروي  ) 

 (75، صفحة 1980)قشقوش،  الجنسية بالمفهوم النفسي "  
يققر لمققا تطققرأ علققى تف  مققن خققالل هققذا التعريققل نجقق  أن المراهقققة فتققرة والدة ج يقق ة ،

 وينققه المراهققق مققن تهمققال وهققو يمققر بالمرحلققة البيولوجيققة التققي ال ياارهققا البققارزة فققي ت

هلل الجسمي وفقي نمقو أبعقاده وفقي مالحظقة ظقواهر ج يق ة تتعلقق بت وينقه العقام ، لقم يق
سققية مثلهققا مققن قبققال ، ويم ننققا أن نحمققال فرويقق  الققذي يركقق  علققى أن المراهقققة مرحلققة نف

 تة ، راجعه إلى ت وينه البيولوجي في النقاط التالية  داخلية بح

 اجه  إن طبيعة التغيراو العضوية الخارجية للمراهق لها تهاير على نفسيته ومر 
 ع ظهقور بعق  الق وافع الملحقة فقي هقذه الفتققرة والتقي لقم يعهق ها مقن قبقال كالقق اف

 الجنسي  

فرد ق الرشق  ، وتصقال بقالأما تعريل ) أحم  زكي ( للمراهققة " فقي المرحلقة التقي تسقب
لمراهققة سقنة تقريبقا ، فا 21إلى اكتمال النضج فهي تب أ منذ البلوف حتى سن الرش  في 

 هي المرحلة النها ية أو الطور الذي يمر فيه الفرد

أو الناشققق  أو غيقققر نامقققج جسقققما وعققققال ومجتمعقققا نحقققو النضقققج الجسقققمي والعقلقققي  
 (315، صفحة 1997)الطوب،  واالجتماعي  

 

هقق مقن ينظر أحم  زكقي للمراهققة علقى أنهقا الفتقرة التقي يقتم ن مقن خاللهقا المرا      
م نقه ليقة كقي ياالن ماا مع عالم ال بار والراش ين ، باالرتباط بالمجالو العقلية واالنفعا

ر لقه تقهاي الجسمي الذي من القيام بالعالقاو االجتماعية مع اآلخرين ، وق  أهمال الجانب

 على حصول هذا االن ماا  
ين يراء بمما سبق عرمه من التعاريل واآلراء المختلفة ، نج  هنا  تباينا وامحا      

راهققة واتجاهاو العلماء ، فيما يخقص نظقرتهم لمفهقوم المراهققة ، ويم قن الققول أن الم

إلقى  تختلل ش تها من فقردهي مرحلة النضج العقلي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي و
 يخر  

 تين ، أووكثيقرا مقا نجق  تق اخال بقين البلقوف والمراهققة ، حيقي تقم اعتبارهمقا متققرادف    

بينهمقا  ذاو معنى واح  غير أنه في الحقيقة ، هنا  فرق بين المفهومين ، وي من الفرق
 العضققوي التققي ( مرحلققة مققن مراحققال النمققو الفيريولققوجي Perturloyفققي أن البلققوف ) 

 جنسي   تسبق المراهقة ، وتح د نشهتها وفيها يتحول الفرد من كا ن ال جنسي إلى كا ن
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ة التقي وهنا  من دعقم هقذا الققول ، وذكقر أن البلقوف ، " هقو عمليقة تشقير إلقى الفتقر    
ق بقين ي تمال فيها النضج الجس ي ، وي ون بمقق ور اإلنسقان اإلنجقاب "، وقق  تقم التفريق

 من طر  ) ميخا يال عوض ( في قوله :  المفهومين

" فالبلوف  يقتصر معناه علقى النمقو الفيريولقوجي والجنسقي ، وهقي مرحلقة التناسقال     
تسبق المراهقة وفيها تتضح الغ د التناسلية ويصبح الفرد قادرا على التناسال والمحافظة 

 (216، صفحة 2004ض، )فيا على نوعه واستمرار رسالته  

 
 مراحل المراهقة :  -2

مقع  هنا  الع ي  من تقسيماو المراهققة ، وبقذلك فقكن كثيقر مقن ال راسقاو التقي أجريقت

ام بقين المرهقين ت ل على أن تقسيم المراهقة ي ون إلى مراحقال هقذا ال يعنقي الفصقال التق
و ومققن خقالل التقسققيما هقذه المراحققال وإنمقا يبقققى األمقر علققى المسقتوع النظققري فقق  ،

ء ن العلمقاوالتي ح د فيها العمر الرمني للمراهق ، والذي كان االخقتال  فيقه متفاوتقا بقي

 إال إننا نعتبر هذا التقسيم الذي ومعه أكرم رما 
 والذي قسم فيه المراهقة إلى اال  مراحال :

 المراهقة المبكرة :  -2-1

سققنة ( تغيققراو وامققحة علققى  15 -12يعققيا الطفققال الققذي يتققراوح عمققره مققابين )     
، 2000)رمقا،  المستوع الجسمي ، والفيريولوجي والعقلقي واالنفعقالي واالجتمقاعي  

  (257صفحة 

 
 واعتقراز وهنقا  مقن يتقبلهقا بفخقر فنج  من يتقبلها بالحيرة والقلق وآلخرون يلقمونها ،

تح م وإعجاب فنج  المراهق في هذه المرحلة يسعى إلى التحرر من سلطة أبويه عليه ب

فققي أمققوره وومققع القققراراو بنفسققه والتحققرر أيضققا مققن السققلطة الم رسققية )المعلمققين 
سلطاو والم ربين واألعضاء اإلداريين ( ، فهو يرغب دا ما من التخلص من القيود وال

 لتي تحي  به ويستيقظ ل يه إحساسه بذاته وكيانه ا

 سنة (: 18إلى  15المراهقة الوسطى ) -2-2

مقن  تعتبر المرحلة الوسقطى مقن أهقم مراحقال المراهققة ، حيقي ينتققال فيهقا المراهقق    

بحيقققي ي تسقققب فيهقققا الشقققعور بالنضقققج  المرحلقققة األساسقققية إلقققى المرحلقققة الثانويقققة ،

 واالسققتقالل والميققال إلققى ت ققوين عاطفققة مققع حنققين يخققر وفققي هققذه المرحلققة يققتم النضققج
 النفسقي ،المتمثال في النمو الجنسقي ، العقلقي ، االجتمقاعي ، االنفعقالي والفيريولقوجي و

  لهذا فهي تسمى قلب المراهقة وفيها تتضح كال المظاهر المميرة لها بصفة عامة 

لجنسقي فالمراهقون والمراهقاو في هقذه المرحلقة يعلققون أهميقة كبيقرة علقى النمقو ا    
نق  عواالهتمام الش ي  بالمظهر الخارجي وكذا الصحة الجسقمية وهقذا مقا نجق ه وامقحا 

 تالميققذ الثانويققة بققاختال  سققنهم ، كمققا تتميققر بسققرعة نمققو الققذكاء ، لتصققبح حركققاو

   مة  المراهق أكثر توافقا وانسجاما ومال

 سنة ( : 21إلى  18المراهقة المتأخرة )  -2-3
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ة إلقى هذه المرحلة هي مرحلة التعليم العالي ، حيي يصال المراهقق فقي هقذه المرحلق    
ول النضج الجنسي في نهايته ويرداد الطقول زيقادة طفيفقة عنق  كقال مقن الجنسقين فسقيحا

لمشاعر ها ل ي يوفق بين االمراهق أن ي يل نفسه مع المجتمع وقيمه التي يعيا في كنف

 الج ي ة التي اكتسبها ، وظرو  البيئة االجتماعية والعمال الذي يسعى إليه  
راكقه ، كما ي تسب المراهقق المهقاراو العقليقة والمفقاهيم الخاصقة بالمواظبقة ويقرداد إد

 للمفاهيم والقيم األخالقية 

ءة علقى جميقع المعلومقاو والمثال العليا فترداد الق رة على التحصيال والسرعة في الققرا
 252، صقققفحة 1982)زهقققران،  واالتجقققاه نحقققو االسقققتقرار فقققي المهنقققة المناسقققبة لقققه  

262،353 263،289)  

 التحديد الزمني في الشريعة اإلسالمية :  – 3

 المسقرول وفي التصور اإلسالمي للمراهقة يعتبرها ب اية الرش  والتمير ل يه ، وهقو    

ولقه عن أي شيء يفعله يثاب عليه إذا كان خيرا ويحاسب إن كان شرا ، حيي جاء في ق

ين لهم كقذلك يبقوإذا بلغ األطفال من م الحلم فليستهذنوا كما استهذن الذين من ققب تعالى : 

 ( سورة النور   56اآلية )  هللا عليم ح يم هللا ل م يياته و

 

سقن  جاء في تفسير هقذه اآليقة أنقه إذا بلقغ هقرالء الصقغار مبلقغ الرجقال و أصقبحوا فقي
  لغون  الت ليل ، يجب أن يتعلموا االستئذان في كال األوقاو كما يستهذن الرجال البا

نة سفي الجيا  أنا ابن أربع عشرة   قال : عرمت على النبي  و جاء عن عمر     

هقذا لفلم يقبلني فعرمت عليه من قابال الجيا و أنقا ابقن خمسقة عشقرة سقنة فقبلنقي ، و 
 أخذو الح يي دليال على اعتبار سن الخمقس عشقرة سقنة هقو سقن البلقوف ، و هقو الحق 

ن أالققذي يميققر بققين الصققغير و ال بيققر ، و مققن خققالل اآليققة و الحقق يي الشققريل نسققتنتج 

نفصقلة ملشريعة اإلسالمية لم تح د أو تفصال بين البلوف و المراهقة و الرش  كمراحقال ا
 ويجتازهققا الفققرد ، و ل نهققا فصققلت بققين سققن الصققبي و الطفولققة ، و بققين سققن الت ليققل 

 المسرولية  

 حاجات المراهق : -4

 تقه ،الحاجة أمقر فطقري فقي الفقرد أودعهقا هللا عقر وجقال فيقه ليحققق مطالبقه و رغبا    

تقه ، ومن أجال أن يحقق توازنه النفسي و االجتماعي ، و يحقق لنفسه م انة وس  جماع

و بقذل  و في الوقت نفسقه تعتبقر الحاجقة ققوة دافعقة تق فع الفقرد للعمقال و الجق  و النشقاط
د مع الفقر الجه  و ع م إشباعها يوقع الفرد في ع ي  من المشاكال   و عليه فالحاجة تول 

خقرع ته ، وتتنوق و تختلل من فرد آلخر و من مرحلة زمنيقة ألو تستمر معه إلى و فا

ة ين الحسيب، وعلى الرغم من تنوق الحاجاو إال أنها تت اخال فيما بينها فال يم ن الفصال 
ة ال العمريق، النفسية ، االجتماعية والعقلية ، ولما كانت الحاجة تختلل بقاختال  المراحق

 بعضها فيما يلي : فكن لمرحلة المراهقة حاجاو يم ن أن نومح

 الحاجة إلى الغذاء والصحة :  -4-1

الحاجققة إلققى الغققذاء ذاو تققهاير مباشققر علققى جميققع الحاجققاو النفسققية واالجتماعيققة      

والعقلية ، وال سيما في فترة المراهقة ، حيي ترتب  حياة المراهق وصحته بالغذاء الذي 
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تقه إلقى الطعقام والشقراب وإتبقاق يتناوله ، ولذا يجب على األسرة أن تحاول إشقباق حاج
 القواع  الصحية السليمة ألنها السبيال الوحي  بضمان الصحة الجي ة ، وعلم

اء أن الغقذ الصحة يح د كمياو المواد الغذا ية التي يحتاا إليها اإلنسان مقن ذلقك ، مقثال

ف ( 70ف ( مققواد كربوهي راتيققة ، )450ال امققال للشققخص البققالغ يجققب أن يشققمال علققى) 
 ف ( مواد بروتينية  100دهنية حيوانية ونباتية ، و )مواد 

ولما كانت مرحلة المراهقة مرحلة النما ية السريعة ، فكن هذا النمقو يحتقاا إلقى كميقاو 

 (38، صفحة 1982)موسوعة،  كبيرة ومتنوعة من الطعام لضمان الصحة الجي ة  
 

 الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية : -4-2

 

ه إن شعور المراهق وإحساسه وبالتق ير من طر  جماعتقه ، وأسقرته ، ومجتمعقه يبو ق

 م انة اجتماعية مناسبة للنمو ذاو تهاير كبير على شخصيته وعلى سلوكه  

، فالمراهق يرد أن ي ون شخصا هاما في جماعته ، وأن يعتر  به كشخص ذا قيمة     
إنه يتقوق إلقى أن ت قون لقه م انقة بقين الراشق ين ، وأن يتخلقى علقى مومقوعه كطفقال ، 

)عققال،  فليس غريبا أن نرع أن المراهق يقوم بها الراشق ين متبعقا طقرا قهم وأسقاليبهم  

 (125صفحة 
ة ا فاألسرإن مرحلة المراهقة مرحلة زاخرة بالطاقاو التي تحتاا إلى توجيه جي  ، لذ   

رها الح يمة والمجتمع السليم هو الذي يعر  كيل يوجه هذه الطاقاو لصقالحه ويسقتثم

 أحسن استثمار  

 الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار :  -4-3

ققا ق وتتضمن الحاجة إلى االبت قار وتوسقيع القاعق ة الف قر السقلو  ، وكقذا تحصقيال الح

 وتحليلها وتفسيرها  
اجقة وبهذا يصبح المراهق بحاجة كبيقرة إلقى الخبقراو الج يق ة والمتنوعقة ، فيصقبح بح

ق إلى إشقباق القذاو عقن طريقق العمقال والنجقاح والتقق م ال راسقي ، ويقتم هقذا عقن طريق

 لق راو  إلى التعبير عن النفس والحاجة إلى المعلوماو والتركير ونمو ا إشباق حاجاته
 

 

 الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها :  -4-4

حياة إن المراهق كا ن حي اجتماعي واقافي ، وهو بذلك ذاو تفرض  وجودها في ال    

ى حيثما وجق و خاصقة فقي حيقاة الراشق ين ، فل قي يحققق المراهقق ذاتقه فهقو بحاجقة إلق

 النمققو السققليم ، يسققاع  فققي تحقيققق ذاتققه وتوجيههققا توجيهققا صققحيحا ، ومققن اجققال بنققاء
تنوعقة شخصية مت املة وسليمة للمراهقين يجقب علينقا إشقباق حاجيقاتهم المختلفقة ، والم

توافق فق ان هذا اإلشباق معناه اكتساب المراهقين لشخصية معيفة عاجرة عن تحقيق ال

 مع المحي  الذي يعيا فيه  

 الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق :  -4-5
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 العقليقة من مميراو مرحلة المراهقة النمو العقلي كمقا ذكرنقا ، حيقي تنفقتح القق راو    
لتف يقر امن ذكاء واالنتباه والتخيقال وتف يقر وغيرهقا ، وبهقذا تقرداد حاجقة المراهقق إلقى 

 واالستفسار عن الحقا ق  

ماعيقة النظر فقي ال ا نقاو مقن حولقه وجميقع الظقواهر االجتفيميال المراهق إلى التهمال و
ايا المحيطة بقه ، التقي تسقت عي اهتمامقه فت ثقر تسقااالته واستفسقاراته عقن بعق  القضق

 التي يستعصى عليه فهمها ، حينما يطيال التف ير فيها ،

وفي نفس الوقت يري  إجاباو عن أسئلته ، لذا من واجب األسرة أن تلبي هذه الحاجقة ، 
ذلققك مققن اجققال أن تنمققي تف يققره بطريقققة سققليمة ، وتجيققب عققن أسققئلته دونمققا تققردد   و

 (436-435، الصفحاو 2001)زهران، علم النفس الطفولة والمراهقة، 

 

 خصائص النمو في مرحلة المراهقة األولى :    - 5

 النمو االنفعالي :  -5-1-3

 ا تقم ومقعإن اكتساب المعرفة يمر حتما بالرغبة فيهقا ، ومق ع التهيقر السقتيعابها لقذ    
 المرحلقة مراحال عمرية تتوافق مع المتطلباو المعرفيقة التقي يتلقاهقا الفقرد  وبعق  نهايقة

 سقطة التقياالبت ا ية التي تمت  من السادسة إلقى غايقة الحقادي عشقر تليهقا المرحلقة المتو

 ع لقسقنة ، وتتميقر هقذه المرحلقة بظهقور البلقوف  16سنة إلى غاية  12تمت  عموما من 
ن وجقود الجنسين وازدياد ق رة التلميذ على االست الل ، وظهور الميقول والمهقاراو تبقي

خبقراو الحوافر ودوافقع مهنيقة لق ع التلميقذ مرحلقة ، تهكيق  علقى القق رة فقي اسقتعمال ال

 ن اعتبقاررحلقة التعلقيم االبتق ا ي ، ويم قوإيقاظ  الم جالو التي ي ون قق  اكتسقبها فقي م
ه لهقذا هذه المرحلة كمرحلة التحول من الطفولة واالسقتع اد إلقى الرشق  او التق را نحقو

يطلقققق عليهقققا مرحلقققة المراهققققة تصقققاحبها النضقققج والبلقققوف لققق ع الطفقققال والمراهقققق ) 

Adolescence )   معناهققا السققير نحققو النضققج هققذا مققا يجعققال مرحلققة التعلققيم المتوسقق
ي ي والعقلمميرة من هه الناحية باعتبارها تالزم التغيراو في النمو  ب ال جوانبه الجسم

لتقي اواالنفعالي واالجتماعي والحسي والحركي ، وسنحاول التطرق إلى هذه التغيراو 

 تح   في هذه الجوانب وهي : 

 سمي والفيزيولوجي : النمو الج -5-1

ف ، حيي تح   أاناء هذه الفترة تغيراو فسيولولوجية تبين دخول الفرد في مرحلة البلو

 اسقلي لق عتظهر عالماته كظهور العادة الشهرية ل ع اإلنا  ، وب اية إنتقاا الجهقاز التن
 الققذكور للحيوانققاو المنويققة ، باإلمققافة إلققى ظهققور خصققا ص الجنسققية الثانويققة لقق ع

لنشققاط ين ويبقق أ عمقال الغقق د بصقورة فعالققة ، تعمققال الغق ة النخاميققة علقى اسققتثارة االجنسق

 الجنسي، وتعمال الغ د ال ظرية على زيادة اإلسراق في النمو الجسمي  
كما تحمال هذه المرحلة تغيراو فسيولوجية  كح و  تغير في التمثيال الغذا ي ، وتقرداد 

بققالتغيراو االنفعاليققة ، وتتغيققر بعقق   حاجققة الفققرد لبكققال باسققتثناء الحققاالو المرتبطققة

مالمح الطفولة كغلظة الصقوو بالنسقبة للقذكور وتغيقر شق ال الوجقه وزيقادة فقي الطقول 
-345، الصقفحاو 2001)زهران، علقم القنفس الطفولقة والمراهققة،   ونمو العضالو 

346) 
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 النمو العقلي :  -5-1-2

ظقاهره مهو مجموعة التغيراو التي تمس الوظا ل العليا ، كالذكاء والتقذكر ، ومقن     

راكيققة بطقق  نمققو الققذكاء مقابققال السققرعة فققي النمققو ، الققق رة اللفظيققة المي اني يققة واإلد
 كالتحصيال والنق   

 والق رة الع لية واللفظية التي تههال المراهق الختيار الت وين المناسب ، األمقر القذي    

يجعال عملية التوجيه أصعب مقا ت قون ، كمقا نجق  فروققا وامقحة فقي القق راو الفرديقة 
فتظهر الطموحاو العالية وروح اإلب اق واالبت ار ، باإلمافة إلى ما سقبق ذكقره ، فقكن 

نظام التعليم ) المنهج ، شخصياو الم رسين ، الرفاق ( تهار في النمو العقلي للمراهقين 

 اإلهمققال ال راسققي وسققوء المعاملققة هققذا الجانققب مققن النمققو  فققي حققين يعققوق الحرمققان و

 (28، صفحة 2000)حم ان، 

 

يتفق علماء النفس على أن المراهقة هي فترة االنفعاالو الحادة ، والتقلباو المراجية     
حيققي نجقق  المراهققق دا مققا فققي حالققة القلققق  السققريعة ، فققي مرحلققة المراهقققة األولققى ،

والغضقب ، وينفعققال ويغضققب مققن كققال شققيء   فهقذه االنفعققاالو تققرار فققي حالتققه العقليققة 

حيي تتطور ل يه مشاعر الحب ، واإلحساس بالفرح والسرور عن  شعوره بهنه فرد من 
ازدواجيقة المجتمع مرغوب فيه ، فالمراهق في هذه الفترة يعتبر كا نا انفعاليا يعاني من 

 المشقاعر ، والتنقاق  الوجق اني ، فيعقيا اإلعجقاب وال راهيقة ، واالنجقذاب والنفققور  

  (354-352، الصفحاو 2001)زهران، علم النفس الطفولة والمراهقة، 
فتنمققو  فيتعققرض بعقق  المققراهقين إلققى حققاالو مققن االكتئققاب واالنطققواء والحققرن ،    

ع ل يهم مشاعر الغضب والتمرد ، والخو  والغيرة والصراق ، فيثور غضبه على جمي

 المواقل ، وعلى أفراد المجتمع عامة واألسرة والم رسة خاصة  

 النمو االجتماعي :  -5-1-4

جتمقع يضم النمو االجتماعي كال التفقاعالو االجتماعيقة التقي تحق   بقين جوانقب الم    

 ة ، هقي المراهق ، ففي المرحلة األولى تب أ مرحلقة أولقى دراسقية ج يقالذي ينتمي إليه 
مرحلقققة المتوسقققطة ، فتريققق  مجقققاالو النشقققاط االجتمقققاعي للفقققرد وتتنقققوق االتصقققاالو 

لوكه سقبالم رسين والرفاق ، فهذا يجعال إم انية التخلص من بع  األنانية التي طبعت 

ن مقع ل األخقذ والعطقاء ، والتعقاوفي الطفولة ، فينتج عنقه نقوق مقن الغيقرة بحيقي يحقاو
 الغير وتنتج ل يه مظاهر النمو االجتماعي لمرحلة المراهقة األولى :

تقذي بقه ـ رغبة المراهق في تهكي  ذاته ، لذلك يختقار فقي بقادأل األمقر النمقوذا القذي يح

 مثقال التقيكالوال ين أو الم رسين أو الشخصياو ام يعمال على اختيار المبادأل والقيم وال
 اها ، وفي األخير ي ون نظرة للحياة  يتبن

ـقق الميققال إلققى تحقيققق االسققتقالل االجتمققاعي ، ويتجلققى هققذا فققي نققق  السققلطة الم رسققية 

 واألسققرية ، ومحاولقققة التحققرر منهقققا عققن طريقققق التسققل  والتعصقققب وتققق يم التقاليققق   

 (76، صفحة 1986)إسماعيال، 

 النمو الحركي الجسمي :   -5-1-5  
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عققن التغيققراو الجسققمية التققي يتعققرض لهققا المراهققق مققن زيققادة فققي الطققول والققوزن     
وزيادة القوة العضلية ، يتبعه تغير فقي نمقوه الحركقي القذي يقردي حتمقا إلقى تناسقق فقي 

سققلو  المراهققق ، وهققذا مققا نالحظققه مققن خققالل الريققادة ال بيققرة فققي القققوة العضققلية بقق ء 

 (43)حمودة، صفحة  ة المتهخرة إلى المراهقة  بالطفول
 

 ركية مثقالولعله من مظاهر النمو الحركي زيادة قوته ونشاطه و إتقانه للمهاراو الح    

ن أكثقر وفي هقذه الفتقرة نالحقظ أن الفتقاة ت قو العر  على اآلالو واأللعاب الريامية ،
 وزنا وطوال ول نها ال تضاهي الق رة العضلية

 

التققي تتميققر بهققا عضققالو الفتققى  ، وبهققذا يرجققع االخققتال  الشقق ة والتقق ريب والنسققب 
الجسمية عنق  الجنسقين ، كمقا يقرتب  النمقو الحركقي للمراهقق بقالنمو االجتمقاعي ، فمقن 

ب ال ما أوتي من قوة في مختلل أوجه النشاط الجماعي وذلك المهم للمراهق أن يشار  

إلاباو الذاو وس  جماعته ، ويتطلب ذلك القيام بمختلل المهاراو الحركية للقيام بهقذا 
)حمققودة،  النشققاط وإذ لققم يتحقققق لققه ذلققك فققكن المراهققق يميققال إلققى االنسققحاب والعرلققة  

   (43صفحة  الطفولة والمراهقة،

 نمو مفهوم الذات عند الفرد  خالل المراهقة المرحلة األولى : -5-2

عنق   الذي يصقال إن سلو  الفرد في مرحلة المراهقة األولى ي ون موجه نحو ذاته ،    

 بع  المراهقين إلى ح  التمركر حول الذاو ل نه يختلل مضقمونه عقن تمركقر الطفقال

هلقه حول ذاتقه ألن المراهقق ي قون قق  بلقغ مقن النمقو العقلقي والنضقج االجتمقاعي مقا ير
باب للتمييقر بقين ذاتقه والقذاتياو األخقرع ، مقن خقالل المظهقر السقلوكي إلقى معرفقة أسق

 ه لهقا ، ويهخقذ شقعور المراهقق بذاتقه أشق اال كثيقرة بحيقي نجقالتحقوالو التقي يتعقرض 

ة بينقه يعتني بمظهره الخقارجي وبملبسقه وعالقاتقه مقع اآلخقرين ، كمقا أنقه يعقق  المقارنق
كمقا  وبين غيره ممن هم في سنه ممقا يشقعره بقالقلق ، وإذا شقعر أن ذاتقه الجسقمية لقيس

ي فققالعمريققة ، تجعلققه يقلقق هم يتصققورها ، حيققي يتققهار المراهققق بنظرا ققه مققن نفققس فئتققه 

 الح يي والملبس وفي كثير من جوانب سلوكهم  
 ومقققن مظقققاهر النمقققو ال القققة لققق ع المراهقققق تفقققادي مشقققاركة اآلخقققرين اهتمامقققاتهم     

 ومشاكلهم وع م نشر أسراره ، والتضمر والضيق كتعبير عن عق م الرمقا مقن معاملقة

  شاعرين بمشاكله وانشغاالته  ال بار له ، الذين يراهم غير متفهمين له وغير 

 أشكال من المراهقة :  – 6

 أنواق من المراهقة : 4توج  

 ومن سماتها : المراهقة المتوافقة :  -6-1
 ـ االعت ال واله وء النسبي والميال إلى االستقرار  

 ـ اإلشباق المترن وت امال االتجاهاو واالتران العاطفي 

 لية الحادة ـ الخلو من العنل والتوتراو االنفعا
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ـ التوافق مع الوال ين واألسرة ، فالعالقاو األسرية القا مة على أساس التفقاهم والوحق ة 
لهققا أهميققة كبيققرة فققي حيققاة األطفققال ، فاألسققرة تنمققي الققذاو وتحققافظ علققى توازنهققا فققي 

 (24، صفحة 1981)حسن،  المواقل المتنوعة في الحياة  

 

 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة :  -6-1-1

ـق معاملققة األسققرة السقمحة التققي تتسققم بالحريقة والفهققم واحتققرام رغبقاو المراهققق وعقق م 

فهققي  تق خال األسققرة فققي شققرونه الخاصقة ، وعقق م تقييقق ه بققالقيود التقي تحقق  مققن حريتققه ،
تسققاع  فققي تعلققم السققلو  الصققحيح واالجتمققاعي السققليم ولغققة مجتمعققه واقافتققه وتشققبع 

 (173، صفحة 1990)تركي،  حاجاته األساسية  

 ـ توفير جو من الصراحة بين الوال ين والمراهق  
 قا ه والشققعور بالتقق ير أقرانققه وأصقق ـق شققعور المراهقق بتققق ير الوالقق ين واعتقرازهم بققه

ماعي وم رسيه وأهله ، وسير حال األسرة وارتفاق مستوع الثقافي واالقتصادي واالجت

 لبسرة   
د ـ الشغال وققت الفقراف مقن النشقاط االجتمقاعي والريامقي وسقالمة الصقحة العامقة ، ز

 على ذلك الراحة النفسية والرما عن النفس  

 ومن سماتها ما يلي :  : المراهقة المنطوية -6-2
ـ االنطواء وهو تعبير عن النقص في الت يل للموقل أو إحساس من جانب الشخص أنه 

غير ج ير لمواجهة الواقع ، ل ن الخجقال واالنطقواء يحق اان بسقبب عق م األلفقة بموققل 

ج ي  أو بسبب مجابهة أشخاص غرباء ، أو بسبب خبراو سابقة مرلمة مشابهة للموقل 
 (160)اسع ، صفحة  ذي يح   للشخص خجال وانطواء  الحالي ال

 ـ التف ير المتمركر حول الذاو ومش الو الحياة ونق  النظام االجتماعي  

ر ـ االستغراق في أحالم اليقظة التي تق ور حقول مومقوعاو الحرمقان والحاجقاو الغيق
 مشبعة واالعترا  بالجنسية الذاتية  

 ـ محاولة النجاح الم رسي على شرعية الوال ين  

 العوامل المؤثرة فيها : -6-2-1

،  ـق امققطراب الجقو األسققري : األخطقاء األسققرية التقي فيهققا ، تسقل  وسققيطرة الوالقق ين

 الحماية الرا  ة ، الت ليال ، العقاب القاسي    الخ  

  ـ تركير األسرة حول النجاح مما يثير قلق األسرة والمراهق 
 ـ ع م اإلشباق الحاجة إلى التق ير وتحمال المسرولية والجذب العاطفي   

 ) المتمردة ( من سماتها  المراهقة العدوانية : -6-3

 ـ التمرد و الثورة م  الم رسة ، األسرة والمجتمع  
ممارستها باعتبارها تحقق له الراحة واللذة  ـ الع اوة المتواصلة واالنحرافاو الجنسية :

، 1995)اإليق يي،  الذاتية مثال : اللواط ، العادة السرية الشذوذ ، المتعة الجنسية    الخ  

 (153صفحة 
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والعناد حالقة   ـ العناد : هو اإلصرار على مواقل والتمسك بف رة أو اتجاه غير مصوف
مصحوبة بشحنة انفعاليقة مضقادة لرخقرين القذين يرغبقون فقي شقيء ، والمراهقق يققوم 

بالعناد بغية االنتقام مقن الوالق ين وغيرهقا مقن األفقراد ، ويظهقر ذلقك فقي شق ال إصقرار 

  (157)اسع ، صفحة  على ت رار تصر  بالذاو  
ل راسي اوالظلم وسوء التق ير واالستغراق في أحالم اليقظة والتهخر  ـ الشعور بالنقص

  

 من سماتها ما يلي  المراهقة المنحرفة : -6-4
 ـ االنحالل الخلقي التام والجنوح والسلو  المضاد للمجتمع  

 ـ االعتماد على النفس الشامال واالنحرافاو الجنسية واإلدمان على المخ راو  

 ـ بلوف الذروة في سوء التوافق  
 ـ البع  عن المعايير االجتماعية في السلو   

 العوامل المؤثرة فيها :  -6-4-1

 ة  ـ المرور بخبراو حادة ومريرة وص ماو عاطفية عنيفة وقصور في الرقابة األسري
ية النفسقـ القسوة الش ي ة في المعاملة وتجاهال األسرة لحاجقاو هقذا المراهقق الجسقمية و

 واالجتماعية    الخ  

 ـ الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامال المرارة  
 ـ الفشال ال راسي ال ا م والمتراكم وسوء الحالة االقتصادية لبسرة  

ت ققاد  ، وإن هققذه هقذا أن أشقق ال المراهقققة تتغيققر بتغيققر ظروفهققا والعوامققال المققرارة فيهققا

مح وكقذلك تهكق  هقذه ال راسقة أن السقلو  اإلنسقاني مقرن مرونقة تسق ،ت ون هي القاعق ة
 بتع يله  

وأخيققرا فكنهققا تهكقق  قيمققة التوجيققه واإلرشققاد والعققالا النفسققي فققي تعقق يال شقق ال المراهقققة 

، 1982)زهران، علم النفس النمو للطفولة والمراهقة، المنحر  نحو التوافق و السواء 
 (440فحة ص

 أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين :  -7

 راسقة تتضح أهمية المراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو الحركي حيي يب أ مجالها بال
  ونها :كفي الجامعة ، الن ي الرياض ، فالمنتخباو القومية ن وت تسي المراهقة أهمية 

ن بقال ـ أعلى مرحلة تنضج فيها الفروق الفردية فقي المسقتوياو ، لقيس فقق  بقين الجنسقي

 بين الجنس الواح  أيضا وب رجة كبيرة 
 ية" ـ مرحلة انفراا سريعة للوصول بالمستوع إلى البطولة "ريامة المستوياو العال

 جي   ق الـ مرحلة أداء متمير خالي من الحركاو الشاذة والتي تتمير بال قة واإليقا

و ـقق ال تعتبققر مرحلققة تعلققم بققق ر اعتبارهققا مرحلققة تطققور وتثبيققت فققي المسققتوع للققق را
 والمهاراو الحركية 

ـ مرحلة إلاباو الذاو عن طريقق إظهقار مقا لق ع المراهقق مقن قق راو فنيقة ومهقاراو 

 (185، صفحة 1996)أبسطوسي،  حركية 
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ـ مرحلة تعتم  تمريناو المنافسة كصفة مميرة لها ، والتي تسقاع  علقى إظهقار مواهقب 
 (185، صفحة 1996)أبسطوسي،  وق راو المراهقين باإلمافة إلى انتقاء الموهوبين 

 أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق: -8

 لال قق مقنبما أن النشاط الريامي جرء من التربية العامة ، وه فه ت وين المواطن ا    
 ختلفقة مقنمالناحية الب نية و العقلية واالنفعاليقة واالجتماعيقة ، وذلقك عقن طريقق أنقواق 

مقو النشاط الب ني لتحقيق هقذه األغقراض ، وذلقك يعنقي أن النشقاط الريامقي يضقمن الن

ية التقي ال ويحققق احتياجاتقه الب نيقة ، مقع مراعقاة المرحلقة السقنالشامال والمتوازن للطفق
دي يجتازها الطفال حيي ي ون ع م انتظقام فقي النمقو مقن ناحيقة القوزن والطقول ممقا يقر

 إلى نقص التوافق العصبي وهذا ما يحول دون نمو سليم للمراهق 

ق بققين التوافققإذ يلعققب النشققاط الريامققي دورا كبيققرا وأهميققة بالغققة فققي تنميققة عمليققة     
ذا العضالو واألعصاب ، وزيادة االنسجام في كال ما يقوم به المراهق من حركاو وهق

 من الناحية البيولوجية 

 أمققا مققن الناحيققة االجتماعيققة فبوجققود التالميققذ فققي مجموعققة واحقق ة خققالل الممارسققة
 الريامية يري  من اكتسابهم ال ثير من الصفاو التربوية 

العامقة  مى هقو تنميقة السقماو الخلقيقة كالطاققة وصقيانة المل يقةإذ ي ون اله   األسق    

لمرحلة اوالشعور بالص اقة والرمالة واقتسام الصعوباو مع الرمالء ، إذ أن الطفال في 
ول أن األولقى مقن المراهققة ينفقرد بصقفة المسققايرة للمجموعقة التقي ينتمقي إليهقا ، ويحققا

 أهمية ممارسة النشاط الريامقي يظهر بمظهرهم ويتصر  كما يتصرفون ، ولهذا فكن

او في هذه المرحلة هي العمال على اكتساب الطفال للمواصفاو الحسنة ، حيي كال الصف
ة ن الناحيقمقالسابقة الذكر تعتبر من المقوماو األساسية لبنقاء الشخصقية اإلنسقانية ، أمقا 

إذ  ،االجتماعيققة فققكن للنشققاط الريامققي دورا كبيققرا حيققي النشققهة االجتماعيققة للمراهققق 

 ت من أهميتها خاصة في زيادة أواصر األخوة والص اقة بين التالميذ 
وكققذا االحتققرام وكيفيققة اتخققاذ القققراراو االجتماعيققة ، وبققذلك مسققاع ة الفققرد علققى     

الت يل مع الجماعة ، ويسقتطيع النشقاط الريامقي أن يخفقل مقن وطقهة المشق لة العقليقة 

تع د ن ومشاركته في اللعب النظيل واحترم عن  ممارسة المراهق للنشاط الريامي الم
حقققوق اآلخققرين ، فيسققتطيع المربققي أن يحققول بققين الطفققال واالتجاهققاو المرغوبققة التققي 

ت ون سلبية كالغيرة مثال ، وه قذا نقرع أنقه باسقتطاعة النشقاط الريامقي أن يسقاهم فقي 

ميلقة تحسين الصحة العقلية وذلك بكيجقاد منفقذ صقحي للعواطقل وخلقق نظقرة متفا لقة ج
 (37، صفحة 1983)غياب،  للحياة وتنمية حالة أفضال من الصحة الجسمية والعقلية 

 

 

 خالصة :

ل مقن مقن خقالل مقا سقبق نسقتنتج أن المراهققة مرحلقة عمريقة يمقر بهقا الفقرد لالنتققا    

عقليقة ،  فيريولوجية ، جسقمية ،الطفولة إلى الرش  ، وتتمير هذه المرحلة بع ة تغيراو 
 انفعالية واجتماعية  
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يقققة وتعقق  مقققن المراحققال الحرجقققة التققي يمقققر بهققا الفقققرد نتيجققة للتغيقققراو الفيريولوج    
ه بلمحيطين والجسمية المفاجئة ، مما ينجر عنها توتراو انفعالية حادة ، لذا يتطلب من ا

 حتى يمر عليها بسالم  أسرة وم رسين مساع ته بالوقو  إلى جانبه واألخذ بي ه
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 تمهيد :

علتعتبررالدراسد ررملدرنيادويررمله رريلملصولررملرللحررلقلارررجلدر فرروجتلدرنل ررل  ل رر لل تنرر
رنظرا لددراسد ملعنلطايتلدرنيادنليصبحلبوإللكونل نعلدربيوووتلهت ليلهولرتاعيملدر وور ل

ملهذرر لبععاررولدتبعنوصرو،له ر لصر دلدرلصررتلوضرتعارلدإل رادمدتلدرننه يرملدرترر للهتأكيراصو

،لهبوإلضررو ملارررجلذكررالدا هدتلدرنضررتعنلمل رر للررنلعررا ل هرروت كررا للررلقلل رروقلدراسد ررمل
للصنيادويمل نيعلدربيوووتلهدرت لتتنثتل  لد تنوس لدال تبيون،لليثلأنلدرهافللنلدراسد ملدر

لدرلحلقلارجلداصادفلدرنضاا .للنلأ توجهولدرباصنملعلجلح ملدرلاهرلأهلأخا

 

 منهج البحث : -1-1

يعتنرالعلررجلل رو ل علر لر ررتلل ركلملدرب رثأنلدرب رثل ر لدرن روقلدرعلنرر ليعتنرالكٳ

لبوا ررو لعلررجلطبيعررملدرن رركلمذليعتنررالدختيرروسلصرر دلٳلررنهمللصصرريلهليعتبررال ريررتلررر ر ،ل

رر لرنفجرملرلنلضرل للهذدولضهول،لهلعلجلدخرتففللنروصملدرب رثلدعتنراوولدرنرنهملدرنضر  ل

ي رو لإلتبعولرألصادفلدرناد لت فيفهوللنلص دلدرب رث،لهلتعتبرالدراسد روتلدرنضر يمل سد روتل

لينرررمدر فرروجتل،دذلدنلدعتنررو لصررر دلدرنررنهمليتالرر ل نرررعلبيوورروتللبووررا للرررنلدرن تنررعلأهلع

لدراسد رروتل،كنرروليتالرر لخبررا ل رر لدرتصارريولهلدرت ليررتلهلدرتلضرريالرلنترروجملهلينكررنل نررع

نلاهلكنرولأدرنعلللوتلبورنفلظملأهلدرنفوبلمللأهلدرناد لملدربيوووتللعرنلطايرتلدربايرالهل ير

رر لعلرجلذت ليتلدربيوووتلينكنلأنليتملبو تصادملتكنيكوتلالصوجيملبضياملهللعفا لهليعتنرال

ل،لهل  لب ثنوص دلدعتناوولدرننهملدرلحل لبوال للبلدرنض  . ملأصادفلدراسد

ل

ل

 مجتمع و عينة البحث :-1-2

علرجلألرلسلكثيرا لليتلقر دختيوسلعينملدرب ثلرهل وو لكبياللنلداصنيمل،لليثلللنٳ

ورفيو وتلهلدرنتوجملدرت ليصاجلبهوللرنلصر دلدرب رثل،لكنرولأنلا رادملدرب رثلعلرجلدرن تنرعلك

هل،دختصوسلرللقر لهلدر هراليعتبالاللكثياينل ورب ثلعنلطايتلدرعينملكلهليكل ل هادلهللو

ص دللنلوأوهلتصليضلتكوري لدرب رثلاضرو ملاررجلد رتصادملأ رللبلدرعينرمليضرهتللرنلعنليرمل
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هلقرالدرضاعمل  ل نعلهلت ليتلهلتلصييلدربيوووتلرل صلقلعلرجلدرنتروجملبضراعمللنكنرمل،ل

قننرولبوختيروسلدرعينرملباايفرملالعب لكا لدرضلمللنل ئملدالوبوقلليثلتنثتلل تنعلدرب ثل  ل

العر لكرا ل رلمللرنل ئرملدالوربوقلعلرجلدرنضرتل لدرن لر لرلرا لل40هلتنثلر ل ر للع لدجيم

لدرنتلد ا لبادجا لتغني .

ل ا لعينملدرب ثلهعا لالعبيهم:

 الع للنلحن لداوبوقل20للل ايتلداليالعبالدرفو س -

لالع للنلحن لداوبوقل20للكا لدرضلمطوسدتلٳ ايتل نعيمل -

 :متغيرات البحث -1-3

فتلهلعلرجللتغيراينلصنرولدرنتغيرالدرتروبعلهلدرنتغيرالدرنضرتلدرب رثلخوحرتنودورتنتلرفرال

لدرنتغيالدرتوبعلصللوتي مللتغيالدرنضتفتلل.

لالمتغير المستقل: لل لدراسد م ل   لدرضب  لعن لعبوس  لصل لدرنضتفت لدرنتغيا للضنلان )ل نا

هل  ل سد تنولدرنتغيالدرنضتفتلل(220-219،لدرصل وتل1999عفه ،لأ ولملكولتلسدت ،ل
ل.درتاسي لدرنلض صلل

بعلصررللصرللوتي ررملدرنتغيررالدرنضرتفتلهل رر لصرر هلدراسد رملصنرروتللتغيررالهدلرالتررو:لالمتغيرر الترر  ع

ل نوتلدراد عيم.ل

ل:للمج الت البحث-1-4

لالع لكا ل لمللنلحن لداوبوقل40هليتنثتل  للالبشري :المج ل 

رب رثلوايرملرعينرملد رتبيونلدرنل رهلعلرجللضرتل للفعر لداالتملتلزيعلدللالمج ل المك ني :

ل دسلدر بوب(ل–)درفوعملدرايوضيملل.بنفالتاسيبهم

ل  لالمج ل الزم ني :   لقاسصولاواعنو لدرب ثل  للا  وهاليملأوهاللنلبادل05و وزلص د
 .للو وهاللوهويمللتجل وول 

ل:أدوات البحث -1-5
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 دملأقلدالعتنو لعلجله وجتلهلللد لخف يهللنلدرب لثلدرعلنيملالبالل ادملأ للنٳنلٳ

نلال تبيوعلجلدلتملدالعتنو ل  لب ثنول،هلقاهللعور تهود ادمدتلدرب ثلهلتابيفهولهلت ليلهول

نلعينلللنلدا هدتلدرنض يملدرهولملرت نيعلدربيوووتلدرناتباملبنلضل لللهلدر  ليعا

لللعبوس هل،هصخفقلاعاد لل نلعمللنلدا ئلملدرنكتلبمليفلملدرنب لثلبوإل وبملعليهولبنلض

ولملعنهعنلعا للنلدا ئلملدرن ا  لتعارلعلجلعينمللنلدا اد لهليال لاريهملدإل وب

تابعلله ئلملهيوللبووادلأهلتلضيادللنلدربولثلهلتكت لداكتوبمل فليتال لدالالوالولول

رنوقلدهالهلدذليعتبالك ر لدال تبيونل ياللكل ل  لدر علجللوليضنجلد تنوس لدال تبيونل،

 .  لعنليمل نعلدربيوووتللنلعينملدرب ث

للمواصف ت االستبي ن :

 صنو:للأسبعلل وهس ئلملت نتلل نلعمللنلداعلجلد تبيونلي تل لل تصادمٳ

لدرتاسي لدرنلض هقل:لدرن لسلدال-

ل نملدر و ملرفو وزدرن لسلدرثوو ،لل-

ل نملضبولدرنلس،لدرثورثدرن لسلل-

ل نملدرتا يبيم،لدرادبعدرن لسلل-

لدتعبرروسل07درضروبتلذكاصررولتنثلرهللدرن رروهس ررلدقلهلكرتلل ررلسللرنلل28تضرننلدال رتبيونل

ل ر ل ررتلبيونلبر لحرر يحلأهلب ر لخاررأبوإل وبرملعلررجلعبروسدتلدال ررتلدرفعرر ) رلدق(لهليفرلمل

لدا ئلملهلبصيوسلثفث للصتل لهللفيال  لبعضلدا ئلم

لاألسس العلمية لالستبي ن : 

لررنلحررا لهلثبرروتلهلل ررتبيونٳا د لدرب ررثلدرننثلررمل رر لضرربولدا ررسلدرعلنيررملللتررجليررتم

لعهررالللررنلأ ررتوذ للذه لدالختصررو علررجلبعررضللدال ررتبيونلصرر دللضررلعيملقننررولبتلزيررعل

لدرتابيملدرباويملهلدرايوضيملهلص دلخالملرلب ثل.

 الدرجة العلمية س تذةاأل

ل كتلسدهلبنلباوللعثنون
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 .س تذة المحكمين لالستبي ناأل يمثل 01جدول رقم 

 ثب ت وصدق المقي س :

 الحس  ي و االنحراف المعي ري لصدق و ثب ت االستبي ن لعينة البحث: المتوسط  (20جدول رقم )

 (10قيد الدراسة )ن=

 المع لج ت اإلحص ئية

 المح ور
 مع مل الصدق مع مل الثب ت

ل0.7921 0.89 األول

ل0.6561 0.81 الث ني

ل0.7396ل0.86 الث لث

ل0.7744ل0.88 الرا ع

 0.441(=0.05عند ) 0.592(=0.01)مستوى الداللة عند 

(لأنللعررولفتلدالستبرروطلبررينل س رروتلدرفيررو لداهقلهل02يتضررحللررنلخررفقلدر رراهقلسقررمل)

لكرالي د لدرب رثل دررمللعنليروللنرولأ س وتلدرفيو لدرثروو لركرتلل رلسللرنلل روهسلدرضرتبيونل

ل.درصا علجلأنلدال تبيونلعلجل س مللعتبا للنلدرثبوتلهل

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث : -1-6

للتملضبولل نلعمللنلدرنتغيادتلدرت لقرالترلثالعلرجلوتروجملدرب رثلهلدرتر لصر لعلرجلدرن ر

لدرتور ل:

 .كا لدرضلمليثلتملدختيوسلهلضبولدرعينملتصصيللالتخصص: -

  اد لدرعينمللذكلسد.أهلقالكونلكتللالجنس : -

ل كتلسدهلك ل لكنوقل

ل كتلسدهلبادصيمٳلابوشل

ل كتلسدهلكلت لتل يالألنا
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ضلملضرننل را لتن رولعلرجلدرنضرتل لينوس لكتلد اد لعينملدرب ثلكا لدرالمستوى :  -

 درن ل .

  نمل(14-13)تملت ايال ئملعينملدرب ثلبناللملدرعنايملالعمر البيولوجي:  -

 الدراسة االستطالعية : -1-7

يعللنلخفقلتلز ادمل سد ملد تافعيملٳتمل فالص دلرضنونلدرضيالدر ضنلرنلضل لب ثنول

للررنلعينررملدرب ررثدختيرراهدلباايفررملع ررلدجيمللالعبررينل10لكلوررمللررنلدال ررتبيونلعلررجلعينررمل

يعوبل رتٳهلص دلرغارللعا مللرا ل هرملهلدراجيضيملل)تملد تثنوؤصمللنلدراسد ملدا و يم(ل

ل.للباسد تنو اد لدرعينملا ئلملدال تبيونلدرصوحملأ

لالدراس ت اإلحص ئية : -1-8

ملنعلللوتيتنكنلدرنعور ملداللصوجيملرلبيوووتلدرصوحملبعينملدرب ثللنلتل يالدراقملدر

نوق رروتللت لرريفتلهل رر لدرنترروجملدرنيادويررملهلتررتملتا نررملصرر هلدرنترروجملارررجلرلكنيرروتلدراقنيررمل

ل،لهلقالتملخالملدرب ثلبن نلعمللنلدرفلدوينلص لل كلس لكورتور ل: اضيم

ل.²اختب ر حسن المط  قة ك  -

 النسبة الم ئوية. -

 

 خالصة: -

ذلاليمل، ل سد ملعلنأ ادمدتهلدرنيادويملأصنيملكبيا ل  لو وحلانلرننه يملدرب ثلها -

للللوتلهرجللعارجلدرلحلقلايتنيزلبورتنظي                   ملدراقيتلهليضعجللنلخفرهل

هلل سادرنتوجمل ايا ل،للدختيوسللنهملدرب ثلدرنفجملهلصللدراايفملدرادرملعلجلد
      ول،لهل           صولهللادعوتهولربنومللضوسلعلن لراسد تن           ذدرل وجتلدرلد  لدتصو

 ص دلعاضهلهلتلضي هل  لص دلدرلصتل.
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 عرض و تحليل ومناقشة النتائج: -2

 عرض و تحليل نتائج اجابات عينة البحث حول االستبيان: -2-1

دريب بــالت عرض و تحليل نتائج  اجابات عينة البحث المحور االول المتعلق -2-1-1

 النفسي:

 أثناء الحصص التدريبية هل تتلقون نصائح من طرف المدرب؟األول:  السؤال 

 نصائح من طرفتلقي عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ جاباتٳيوضح نتائج  03جدول رقم 

 أثناء الحصص التدريبية المدرب

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 77.5% 31 نعم
 دال 12.1

 22.5% 9 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

تلقي نصائح جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـٳعاله و الذي يوضح أ 03ول رقم دمن خالل الج

و  31ـ ذلك محددة ب نعممن طرف المدرب أثناء الحصص التدريبية ،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، % 22.5 و ممثل بنسبة 9محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 77.5ممثلة بنسبة 

عند  3.84 دوليةمن قيمتها الج اكبرو التي جاءت  12.1المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا

جابات عينة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان ا 1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

حول  البحث محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة لم تكنالبحث 

 ذلك.

 

ـتلقي نصائح ول السؤال المتعلق بجابات عينة البحث حٳيبين فارق نسب تكرار  01الشكل البياني رقم 

 من طرف المدرب أثناء الحصص التدريبية
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  :هل نصائح المدرب تجعلك أكثر دافعية للتدريب؟السؤال الثاني 

جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان نصائح المدرب تجعلك ٳيوضح نتائج  04جدول رقم 

 أكثر دافعية للتدريب

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 70% 28 نعم
 دال 6.4

 30% 12 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

نصائح ان  جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـٳعاله و الذي يوضح أ 04ول رقم دمن خالل الج

و ممثلة  28ذلك محددة بـ  نعمللتدريب ،حيث كان تكرار اجابة العينة بالمدرب تجعلك أكثر دافعية 

تؤكد قيمة ، ل% 30و ممثل بنسبة  12محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 70بنسبة 

د مستوى عن 3.84 من قيمتها الجدولية اكبرو التي جاءت  6.4المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا

ينة البحث ععلى وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات  1و درجة الحرية  0.05الداللة 

 لك.ذحول  محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث لم تكن

ـان نصائح ل السؤال المتعلق باجابات عينة البحث حو يبين فارق نسب تكرار 02الشكل البياني رقم 

 المدرب تجعلك أكثر دافعية للتدريب
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  :فيف هل يقوم مدربكم بتقديم إرشادات وتوجيهات تساعد على تخالسؤال الثالث

 اإلنفعاالت السلبية ؟  

يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان يقوم مدربكم بتقديم  05جدول رقم 

 إرشادات وتوجيهات تساعد على تخفيف اإلنفعاالت السلبية

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 72.5% 29 نعم
 دال 8.1

 27.5% 11 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1درجة الحرية  ،0.05مستوى الداللة 

ان يقوم جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـٳعاله و الذي يوضح أ 05ول رقم دمن خالل الج

نة بة العير اجامدربكم بتقديم إرشادات وتوجيهات تساعد على تخفيف اإلنفعاالت السلبية ،حيث كان تكرا

 11حدد بـ م ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 72.5و ممثلة بنسبة  29ذلك محددة بـ  نعمب

من  اكبر و التي جاءت 8.1المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 27.5و ممثل بنسبة 

في ذلك  يةحصائٳعلى وجود داللة  1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84قيمتها الجدولية 

 ب تكرارارق نسمحل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين ف لم تكن،مما يعني ان اجابات عينة البحث 

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

ن يقوم أـجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بٳ يبين فارق نسب تكرار 03الشكل البياني رقم 

 مدربكم بتقديم إرشادات وتوجيهات تساعد على تخفيف اإلنفعاالت السلبية
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  :عن ماذاتنتج انتقادات المدرب؟السؤال الرابع 

 

 

 

 

 نتقادات المدربٳمصدر نتاج يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب 06جدول رقم 

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 22.5% 9 التقصير في الواجبات 

 47.5% 19 عدم ادراك االخطاء غير دال 3.95

 30% 12 اضطرابات المنافسة

 4.99الجدولية  ²، قيمة كا2، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

صدر نتاج معينة البحث حول السؤال المتعلق بـ جاباتٳعاله و الذي يوضح أ 06ول رقم دمن خالل الج

ممثلة بنسبة  و 9انتقادات المدرب،حيث كان تكرار اجابة العينة بالتقصير في الواجبات ذلك محددة بـ 

 47.5سبة و ممثل بن 19، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك بعدم ادراك االخطاء محدد بـ % 22.5

لتؤكد ، % 30 و ممثلة بنسبة 12باضطرابات المنافسة ذلك محددة بـ كان تكرار اجابة العينة كذلك ، %

عند  4.99من قيمتها الجدولية  اصغرو التي جاءت  3.95المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا

جابات ٳن أعلى عدم وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني  2و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

بحث ينة الل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عمح عينة البحث كانت

 حول ذلك.
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مصدر نتاج جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بٳ يبين فارق نسب تكرار 04الشكل البياني رقم 

 انتقادات المدرب

 
 

  :هل يبين المدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه؟السؤال الخامس 

يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان يبين المدرب لكل العب  07رقم جدول 

 نقاط قوته و ضعفه

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 52.5% 21 نعم
 غير دال 0.1

 47.5% 19 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

ن يبين أجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـٳعاله و الذي يوضح أ 07ول رقم دمن خالل الج

و ممثلة  21ذلك محددة بـ  نعمالمدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، لتؤكد % 47.5و ممثل بنسبة  19محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 52.5بنسبة 
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عند  3.84من قيمتها الجدولية  أصغرو التي جاءت  0.1المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا

على عدم وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات  1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث  محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي لم تكنعينة البحث 

 حول ذلك.

 

ن يبين أـجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بٳ يبين فارق نسب تكرار 05الشكل البياني رقم 

 المدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه

 
 

 

 

 

 

 

 

  :ي غبة فرالشيء الذي يجعلك أكثر  أثناء المنافسة الرياضية ماهوالسؤال السادس

 الفوز؟

الشيء الذي يجعلك أكثر  يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 08جدول رقم 

 أثناء المنافسة الرياضية رغبة في الفوز

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 40% 16 تشجيعات المدرب
 غير دال 0.95

 32.5% 13 تشجيعات الجمهور
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 27.5% 11 حب الفوز

 4.99الجدولية  ²، قيمة كا2، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

الشيء  جابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـٳعاله و الذي يوضح أ 08ول رقم دمن خالل الج

جيعات نة بتشأثناء المنافسة الرياضية ،حيث كان تكرار اجابة العي الذي يجعلك أكثر رغبة في الفوز

جيعات ، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك بتش% 40و ممثلة بنسبة  16المدرب ذلك محددة بـ 

لك محددة بـ كان تكرار اجابة العينة بحب الفوز ذكذلك ، % 32.5و ممثل بنسبة  13الجمهور محدد بـ 

جاءت  و التي 0.95المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا، % 27.5و ممثلة بنسبة  11

د داللة على عدم وجو 2و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  4.99من قيمتها الجدولية  اصغر

بين يلموالي محل صدفة ، و الشكل البياني ا ن اجابات عينة البحث كانتأاحصائية في ذلك ،مما يعني 

 رار اجابات عينة البحث حول ذلك.فارق نسب تك

 

 

 

 

 

 

ـ الشيء اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 06الشكل البياني رقم 

 الذي يجعلك أكثر رغبة في الفوز أثناء المنافسة الرياضية

 
 

  :؟هل إنك بحاجة إلرشادات المدرب لدخول المنافسة براحةالسؤال السابع 
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بحاجة إلرشادات المدرب ك يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 09جدول رقم 

 لدخول المنافسة براحة

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 85% 34 نعم
 دال 19.6

 15% 6 ال

 3.84 الجدولية ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

انك بحاجة اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 09ول رقم دمن خالل الج

ممثلة  و 34ـ بذلك محددة  نعم،حيث كان تكرار اجابة العينة ب إلرشادات المدرب لدخول المنافسة براحة

ؤكد قيمة ، لت% 15نسبة و ممثل ب 6محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 85بنسبة 

ند مستوى ع 3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  19.6المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا

ينة البحث ععلى وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات  1و درجة الحرية  0.05الداللة 

 لك.ذحول  و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث محل صدفة ، لم تكن

 

ـانك بحاجة اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 07الشكل البياني رقم 

 إلرشادات المدرب لدخول المنافسة براحة
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 محورلعينة البحث حول اسئلة ا جاباتعرض و تحليل نتائج اختبار حسن المطابقة ال 

 (:التدريب النفسي) المقيدة بنعم او الاالول 

 

سئلة المحور االول أجابات عينة البحث حول اليوضح نتائج اختبار حسن المطابقة  10جدول رقم 

 (التدريب النفسيالمقيدة بنعم او ال )

النسبة المائوية 

 خيارات االجابة
 المحسوبة ²كا ال  نعم

 المحسوبة ²كا

 الكلية

الداللة 

 االحصائية

 0.70 %22.5 %77.5 1س 

 دال 11.43

 0.04 % 30 %70 2س 

 0.01 %27.5 %72.5 3س 

 7.08 %47.5 %52.5 5س 

 3.57 %15 %85 7س 

 9.49الجدولية  ²، قيمة كا4، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 11.67الجدولية  ²كا، قيمة 4، درجة الحرية 0.02مستوى الداللة 

 13.28الجدولية  ²، قيمة كا4، درجة الحرية 0.01مستوى الداللة 

نتائج اختبار حسن المطابقة الجابات عينة البحث حول اعاله و الذي يوضح  10رقم ول دالجمن خالل 

المحسوبة الكلية  ²بالتدريب النفسي ،حيث تؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كاالمتعلق  االولالمحور 

 4و درجة الحرية   0.05عند مستوى الداللة  9.49و التي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  11.43

على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث لم تكن محل صدفة ،وهو ما يؤكد 

في حين كانت  قيمتها الجدولية  وجود اختالفات بين تكرار اجابات عينة البحث المشاهدة و المتوقعة،

اكير من القيمة  0.01عند مستوى الداللة  13.28، قيمتها الجدولية  0.02عند مستوى الداللة  11.67

و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث  4المحسوبة لها عند  درجة الحرية 

 حول ذلك.

لمقيدة اتائج الجابات عينة البحث حول اسئلة المحور االول نفارق نسب يوضح  08رقم  شكل بياني

 بنعم او ال )التدريب النفسي(
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حاجة بــال المتعلق الثانيعرض و تحليل نتائج  اجابات عينة البحث المحور  -2-1-2

 لالنجاز:

 

 

 

  :هل تتدرب بجدية لكي تصبح أفضل العب في رياضتك ؟السؤال األول 

 

 

تدرب بجدية لكي تصبح باليوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق  11جدول رقم 

 أفضل العب في رياضتك

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 95% 38 نعم
 دال 32.4

 5% 2 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 
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لتدرب اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق با 11ول رقم دخالل الجمن 

 و 38 ذلك محددة بـ نعمبجدية لكي تصبح أفضل العب في رياضتك،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، لتؤكد % 5و ممثل بنسبة  2محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 95ممثلة بنسبة 

عند  3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  32.4المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا

جابات عينة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان ا 1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

ول حلبحث اة محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عين لم تكنالبحث 

 ذلك.

 

 

 

 

التدرب اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 09الشكل البياني رقم 

 بجدية لكي تصبح أفضل العب في رياضتك

 
 

  :هلة ؟هل مستواك أفضل في المنافسات القوية عن المنافسات السالسؤال الثاني 

 

 

يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان مستواك أفضل في  12جدول رقم 

 المنافسات القوية عن المنافسات السهلة

الداللة  المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة



 النتائج ومناقشة عرض،تحليل :الثاني الفصل
 

 
108 

 االحصائية

 65% 26 نعم
 غير دال 3.6

 35% 14 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

ان مستواك اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 12ول رقم دمن خالل الج

 26دة بـ محد ذلك نعمأفضل في المنافسات القوية عن المنافسات السهلة،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، % 35ة و ممثل بنسب 14محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 65و ممثلة بنسبة 

 3.84ولية من قيمتها الجد اصغرو التي جاءت  3.6المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا

عني ان على عدم وجود داللة احصائية في ذلك ،مما ي 1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 

ينة عجابات و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار ا محل صدفة ، اجابات عينة البحث كانت

 البحث حول ذلك.

 

 

 

ن مستواك أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 10الشكل البياني رقم 

 أفضل في المنافسات القوية عن المنافسات السهلة

 
 

  :ت هل تبذل قصارى جهدك في سبيل الوصول إلى أعلى المستوياالسؤال الثالث

 في الرياضة ؟

يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان تبذل قصارى جهدك في  13جدول رقم 

 سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في الرياضة
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 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 92.5% 37 نعم
 دال 28.9

 7.5% 3 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

ان تبذل اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 13ول رقم دمن خالل الج

 نعمينة بقصارى جهدك في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في الرياضة،حيث كان تكرار اجابة الع

و ممثل  3ـ بمحدد  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 92.5و ممثلة بنسبة  37ذلك محددة بـ 

ن قيمتها م اكبرو التي جاءت  28.9المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 7.5بنسبة 

لك ،مما ذعلى وجود داللة احصائية في  1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولية 

ار سب تكرو الشكل البياني الموالي يبين فارق ن محل صدفة ، لم تكنيعني ان اجابات عينة البحث 

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

 

 

 

 

 

ـان تبذل اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 11الشكل البياني رقم 

 قصارى جهدك في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في الرياضة
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  :اضي ؟هل التدريب الشاق لفترات طويلة هو الطريق للتفوق الريالسؤال الرابع 

ن التدريب الشاق لفترات أيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 14جدول رقم 

 طويلة هو الطريق للتفوق الرياضي

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 87.5% 35 نعم
 دال 22.5

 12.5% 5 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 ان التدريباعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 14ول رقم دمن خالل الج

 35بـ  حددةمذلك  نعمالشاق لفترات طويلة هو الطريق للتفوق الرياضي،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، % 12.5ة و ممثل بنسب 5محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 87.5و ممثلة بنسبة 

عند  3.84 دوليةمن قيمتها الج اكبرو التي جاءت  22.5المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا

جابات عينة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان ا 1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

حول  البحث محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة لم تكنالبحث 

 ذلك.

 

ن التدريب أـول السؤال المتعلق باجابات عينة البحث ح يبين فارق نسب تكرار 12الشكل البياني رقم 

 الشاق لفترات طويلة هو الطريق للتفوق الرياضي
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  :هل من طبيعتك أن تواجه تحدي المنافس ؟السؤال الخامس 

 

 

 

 

 

من طبيعتك أن تواجه  هيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 15جدول رقم 

 تحدي المنافس

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 72.5% 29 نعم
 دال 8.1

 27.5% 11 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

من  انهاعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 15ول رقم دمن خالل الج

مثلة بنسبة و م 29ذلك محددة بـ  نعمطبيعتك أن تواجه تحدي المنافس،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

كد قيمة ، لتؤ% 27.5و ممثل بنسبة  11محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 72.5

د مستوى عن 3.84 من قيمتها الجدولية اكبرو التي جاءت  8.1المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا

ينة البحث ععلى وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات  1و درجة الحرية  0.05الداللة 

 لك.ذحول  محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث لم تكن
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نه من أـالبحث حول السؤال المتعلق ب اجابات عينة يبين فارق نسب تكرار 13الشكل البياني رقم 

 طبيعتك أن تواجه تحدي المنافس

 

  :ية ؟هل يبدوا لك في بعض المنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدالسؤال السادس 

يبدوا لك في بعض ه يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 16جدول رقم 

 المنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 90% 36 نعم
 دال 25.6

 10% 4 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

يبدوا لك  اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـانه 16ول رقم دمن خالل الج

و  36ذلك محددة بـ  نعمفي بعض المنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، لتؤكد % 10و ممثل بنسبة  4محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 90ممثلة بنسبة 

عند  3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  25.5المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا
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على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة  1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول  لم تكنالبحث 

 ذلك.

 

ك ـانه يبدوا لاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 14الشكل البياني رقم 

 في بعض المنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية

 
 

  :من وراء ممارستك لهذه الرياضة هل تسعى أن تكون ؟السؤال السابع 

من وراء ممارستك لهذه  يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـانك 17جدول رقم 

 الرياضة ماذا تسعى أن تكون

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 47.5% 19 بطال

 37.5% 15 الرغبة في الفوز دال 6.65

 15% 6 الحاجة العتماد على الجماعة

 4.99الجدولية  ²، قيمة كا2، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـانك من  17ول رقم دمن خالل الج

وراء ممارستك لهذه الرياضة ماذا تسعى أن تكون حيث كان تكرار اجابة العينة ببطال ذلك محددة بـ 

و  15في حين كان تكرار االجابة حول ذلك بالرغبة في الفوز محدد بـ  ،% 47.5و ممثلة بنسبة  19

و  6كان تكرار اجابة العينة بالحاجة العتماد على الجماعة ذلك محددة بـ كذلك ، % 37.5ممثل بنسبة 

من  اكبرو التي جاءت  6.65المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا، % 15ممثلة بنسبة 
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على وجود داللة احصائية في ذلك  2و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  4.99ية قيمتها الجدول

محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار  لم تكن،مما يعني ان اجابات عينة البحث 

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

نك من أـحول السؤال المتعلق ب اجابات عينة البحث يبين فارق نسب تكرار 15الشكل البياني رقم 

 تسعى أن تكونماذا وراء ممارستك لهذه الرياضة 

 

 

 

 محورلجابات عينة البحث حول اسئلة اعرض و تحليل نتائج اختبار حسن المطابقة ال 

 (:الحاجة لالنجاز) المقيدة بنعم او ال الثاني
 الثانيسئلة المحور أعينة البحث حول  جاباتاليوضح نتائج اختبار حسن المطابقة  18جدول رقم 

 (الحاجة لالنجازالمقيدة بنعم او ال )

النسبة المائوية 

 خيارات االجابة
 المحسوبة ²كا ال  نعم

 المحسوبة ²كا

 الكلية

الداللة 

 االحصائية

 3.71 %5 %95 1س 

 دال 21.58

 10.33 % 35 %65 2س 

 2.25 %7.5 %92.5 3س 

 0.41 %12.5 %87.5 4س 

 3.71 %27.5 %72.5 5س 
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 1.14 %10 %90 6س 

 11.07الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 13.39الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.02مستوى الداللة 

 15.09الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.01مستوى الداللة 

لبحث حول انتائج اختبار حسن المطابقة الجابات عينة اعاله و الذي يوضح  18رقم ول دالجمن خالل 

حسوبة الكلية الم ²بالحاجة لالنجاز ،حيث تؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كاالمتعلق  الثانيالمحور 

ة ها الجدولي، و قيمت 0.05عند مستوى الداللة  11.07و التي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  21.58

درجة  ، و 0.01عند مستوى الداللة  15.09، قيمتها الجدولية  0.02عند مستوى الداللة  13.39

ل صدفة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث لم تكن مح 5الحرية 

لبياني ا لشكل،وهو ما يؤكد وجود اختالفات بين تكرار اجابات عينة البحث المشاهدة و المتوقعة، و ا

 الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

المقيدة  نتائج الجابات عينة البحث حول اسئلة المحور الثانيفارق نسب يوضح  16رقم  شكل بياني

 بنعم او ال )الحاجة لالنجاز(
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ط بــضب المتعلق الثالثعرض و تحليل نتائج  اجابات عينة البحث المحور  -2-1-3

 النفس:

 

 

  :هل أثناء المنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن تهدأ بسرعة السؤال األول

 واضحة ؟

أثناء المنافسة عندما ك يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 19جدول رقم 

 تنفعل بسبب ما تستطيع أن تهدأ بسرعة واضحة 

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 65% 26 نعم
 غير دال 3.6

 35% 14 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

أثناء  انكاعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 19ول رقم دمن خالل الج

 ذلك نعمينة بالمنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن تهدأ بسرعة واضحة،حيث كان تكرار اجابة الع

ممثل  و 14محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 65و ممثلة بنسبة  26محددة بـ 

يمتها قمن  اصغرت و التي جاء 3.6المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 35بنسبة 

في ذلك  على عدم وجود داللة احصائية 1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولية 

كرار تق نسب محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فار ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

 

 

 

ـانك أثناء اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب نسب تكرار يبين فارق 17الشكل البياني رقم 

 المنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن تهدأ بسرعة واضحة
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  :االتك انفع هل عندما تسوء األمور في المنافسة تستطيع أن تتحكم فيالسؤال الثاني

 بدرجة كبيرة؟

 

 

عندما تسوء األمور في  هيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 20جدول رقم 

 المنافسة تستطيع أن تتحكم في انفعاالتك بدرجة كبيرة

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 52.5% 21 نعم
 غير دال 0.1

 47.5% 19 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

انه عندما اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 20ول رقم دمن خالل الج

لعينة اجابة اتسوء األمور في المنافسة تستطيع أن تتحكم في انفعاالتك بدرجة كبيرة،حيث كان تكرار 

 19حدد بـ م ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 52.5و ممثلة بنسبة  21ذلك محددة بـ  نعمب

من  اصغر و التي جاءت 0.1المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 47.5و ممثل بنسبة 

حصائية في اعلى عدم وجود داللة  1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84 قيمتها الجدولية

سب نفارق  محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

نه عندما أـحول السؤال المتعلق ب اجابات عينة البحث يبين فارق نسب تكرار 18الشكل البياني رقم 

 تسوء األمور في المنافسة تستطيع أن تتحكم في انفعاالتك بدرجة كبيرة
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  :ر ذلكهل عندما ترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثالسؤال الثالث 

 على أدائك ؟

عندما ترتكب بعض ه يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 21جدول رقم 

 األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلك على أدائك

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 57.5% 23 نعم
 غير دال 0.9

 42.5% 17 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

انه عندما اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 21ول رقم دمن خالل الج

 ذلك نعمبعينة اجابة ال تكرارترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلك على أدائك،حيث كان 

و ممثل  17محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 57.5و ممثلة بنسبة  23محددة بـ 

ن قيمتها م اصغرو التي جاءت  0.9المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 42.5 بنسبة

في ذلك  على عدم وجود داللة احصائية 1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولية 

كرار تق نسب و الشكل البياني الموالي يبين فار محل صدفة ، ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 اجابات عينة البحث حول ذلك.
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نه عندما أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 19الشكل البياني رقم 

 ترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلك على أدائك

 
 

  :هل تفقد أعصابك بصورة نادرة أثناء المنافسة ؟السؤال الرابع 

تفقد أعصابك بصورة  كنأيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 22جدول رقم 

 نادرة أثناء المنافسة

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 32.5% 13 نعم
 دال 4.9

 67.5% 27 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

انك تفقد اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 22ول رقم دمن خالل الج

و ممثلة  13ذلك محددة بـ  نعمأعصابك بصورة نادرة أثناء المنافسة،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، لتؤكد % 67.5و ممثل بنسبة  27محدد بـ  الفي حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب ،% 32.5بنسبة 

عند  3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  4.9المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا

عينة جابات على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان ا 1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

حول  البحث محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة لم تكنالبحث 

 ذلك.
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نك تفقد أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 20الشكل البياني رقم 

 أعصابك بصورة نادرة أثناء المنافسة

 
 

  :شدة بهل يعتقد بعض زمالئك بأنك من الالعبين الذين يتميزون السؤال الخامس

 االنفعال ؟

 

 

 

 

يعتقدون يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان بعض زمالئك  23جدول رقم 

 بأنك من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 35% 14 نعم
 غير دال 3.6

 65% 26 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان بعض  23ول رقم دمن خالل الج

ذلك  نعمزمالئك يعتقدون بأنك من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

و ممثل  26محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 35و ممثلة بنسبة  14محددة بـ 

من قيمتها  اصغرو التي جاءت  3.6المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 65بنسبة 

على عدم وجود داللة احصائية في ذلك  1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولية 
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و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار  محل صدفة ، ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـان بعض اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 21الشكل البياني رقم 

 زمالئك يعتقدون بأنك من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال

 
 

  :ك ؟هل القلق والتوتر الذي قد تشعر به قبل المنافسة يضايقالسؤال السادس 

يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان القلق والتوتر الذي قد  24جدول رقم 

 تشعر به قبل المنافسة يضايقك

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 65% 26 نعم
 غير دال 3.6

 35% 14 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 
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ان القلق اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 24ول رقم دمن خالل الج

 و 26 بـ حددةمذلك  نعموالتوتر الذي قد تشعر به قبل المنافسة يضايقك،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، لتؤكد % 35و ممثل بنسبة  14محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 65ممثلة بنسبة 

عند  3.84 من قيمتها الجدولية اصغرو التي جاءت  3.6المحسوبة  ²قيمة اختبار حسن المطابقة كا

ن اجابات اعلى عدم وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني  1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

بحث ينة المحل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات ع عينة البحث كانت

 حول ذلك.

 

ن القلق أـحول السؤال المتعلق ب اجابات عينة البحث يبين فارق نسب تكرار 22الشكل البياني رقم 

 والتوتر الذي قد تشعر به قبل المنافسة يضايقك

 
 

 

 

 

 

 

 

 محورلجابات عينة البحث حول اسئلة اعرض و تحليل نتائج اختبار حسن المطابقة ال 

 (:ضبط النفس) المقيدة بنعم او ال الثالث
 

 الثالثسئلة المحور أعينة البحث حول  جاباتاليوضح نتائج اختبار حسن المطابقة  25جدول رقم 

 (ضبط النفسالمقيدة بنعم او ال )
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النسبة المائوية 

 خيارات االجابة
 المحسوبة ²كا ال  نعم

 المحسوبة ²كا

 الكلية

الداللة 

 االحصائية

 3.02 %35 %65 1س 

 دال 16.56

 0.02 % 47.5 %52.5 2س 

 0.62 %42.5 %57.5 3س 

 5.62 %67.5 %32.5 4س 

 4.22 %65 %35 5س 

 3.02 %35 %65 6س 

 11.07الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 13.39الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.02مستوى الداللة 

 15.09الجدولية  ²، قيمة كا5، درجة الحرية 0.01مستوى الداللة 

لبحث حول نتائج اختبار حسن المطابقة الجابات عينة ااعاله و الذي يوضح  25رقم  من خالل الجول

الكلية  المحسوبة ²بضبط النفس ،حيث تؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كاالمتعلق  الثالثالمحور 

 ها الجدولية، و قيمت 0.05عند مستوى الداللة  11.07و التي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية  16.56

درجة  ، و 0.01عند مستوى الداللة  15.09، قيمتها الجدولية  0.02عند مستوى الداللة  13.39

ل صدفة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث لم تكن مح 5الحرية 

لبياني الشكل ،وهو ما يؤكد وجود اختالفات بين تكرار اجابات عينة البحث المشاهدة و المتوقعة، و ا

 الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

لمقيدة ا الثالثنتائج الجابات عينة البحث حول اسئلة المحور فارق نسب يوضح  23رقم  شكل بياني

 (ضبط النفسبنعم او ال )
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 يبية:التدر المتعلق الرابععرض و تحليل نتائج  اجابات عينة البحث المحور  -2-1-4

  :هل تنفذ بدقة كبيرة جدا كل ما يطلبه المدرب منك ؟السؤال األول 

 

 

تنفذ بدقة كبيرة جدا كل ما  كيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 26جدول رقم 

 يطلبه المدرب منك

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 80% 32 نعم
 دال 14.4

 20% 8 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 
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دقة نك تنفذ باعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـا 26من خالل الجول رقم 

و ممثلة بنسبة  32ذلك محددة بـ  نعمكبيرة جدا كل ما يطلبه المدرب منك،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

مة اختبار ، لتؤكد قي% 20و ممثل بنسبة  8محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 80

وى الداللة عند مست 3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  14.4المحسوبة  ²حسن المطابقة كا

 لم تكنحث ي ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البعلى وجود داللة احصائية ف 1و درجة الحرية  0.05

 ك.محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذل

 

 

 

نك تنفذ أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 24الشكل البياني رقم 

 بدقة كبيرة جدا كل ما يطلبه المدرب منك

 
 

  :يجة هل هبوط مستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتالسؤال الثاني

 ألخطاء المدرب ؟

 

ن هبوط مستوى الالعب هو أيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 27جدول رقم 

 نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب

 المحسوبة ²كا المائويةالنسبة  التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 غير دال 0.4 55% 22 نعم
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 45% 18 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

ان هبوط اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 27ول رقم دمن خالل الج

ينة ة العمستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب،حيث كان تكرار اجاب

و  18دد بـ مح ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 55و ممثلة بنسبة  22ذلك محددة بـ  نعمب

من  راصغو التي جاءت  0.4المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 45ممثل بنسبة 

حصائية في اعلى عدم وجود داللة  1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84قيمتها الجدولية 

نسب  ن فارقو الشكل البياني الموالي يبي محل صدفة ،  ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.

ن هبوط أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 25الشكل البياني رقم 

 مستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب

 
 

 

 

 

 

 

  :هل تحترم كل مدرب قام بتدريبك ؟السؤال الثالث 

تحترم كل مدرب قام  كنأيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 28جدول رقم 

 بتدريبك

الداللة  المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
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 االحصائية

 85% 34 نعم
 دال 19.6

 15% 6 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1درجة الحرية  ،0.05مستوى الداللة 

انك تحترم اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 28ول رقم دمن خالل الج

، في % 85بة و ممثلة بنس 34ذلك محددة بـ  نعمكل مدرب قام بتدريبك،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

ر حسن ، لتؤكد قيمة اختبا% 15و ممثل بنسبة  6محدد بـ  الحين كان تكرار االجابة حول ذلك ب

و  0.05لداللة عند مستوى ا 3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  19.6المحسوبة  ²المطابقة كا

محل  نلم تكعلى وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث  1درجة الحرية 

 و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك. صدفة ،

 

 

 

 

 

نك تحترم أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 26الشكل البياني رقم 

 كل مدرب قام بتدريبك

 
 

  :هل تستشير مدربك دائما عندما تواجه بعض المشكالت  ؟السؤال الرابع 
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تستشير مدربك دائما  كنأيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 29جدول رقم 

 عندما تواجه بعض المشكالت  

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 72.5% 29 نعم
 دال 8.1

 27.5% 11 ال

 3.84الجدولية  ²قيمة كا ،1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 انك تستشيراعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 29ول رقم دمن خالل الج

و  29بـ  ذلك محددة نعممدربك دائما عندما تواجه بعض المشكالت  ،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

، % 27.5ة و ممثل بنسب 11محدد بـ  الب، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك % 72.5ممثلة بنسبة 

عند  3.84ولية من قيمتها الجد اكبرو التي جاءت  8.1المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا

جابات عينة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان ا 1و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

حول  البحث و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة محل صدفة ، لم تكنالبحث 

 ذلك.

 

نك تستشير أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 27الشكل البياني رقم 

 مدربك دائما عندما تواجه بعض المشكالت  
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  :؟هل تشعر بأن مدربك ال يفهمك السؤال الخامس 
تشعر بأن مدربك ال  كيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 30جدول رقم 

 يفهمك

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 35% 14 نعم
 غير دال 3.6

 65% 26 ال

 3.84 الجدولية ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

انك تشعر اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 30ول رقم دمن خالل الج

، في % 35ة و ممثلة بنسب 14ذلك محددة بـ  نعمبأن مدربك ال يفهمك،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

ار حسن لتؤكد قيمة اختب ،% 65و ممثل بنسبة  26محدد بـ  الحين كان تكرار االجابة حول ذلك ب

و  0.05داللة عند مستوى ال 3.84من قيمتها الجدولية  اصغرو التي جاءت  3.6المحسوبة  ²المطابقة كا

محل  انتكعلى عدم وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث  1درجة الحرية 

 و الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك. صدفة ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نك تشعر أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 28الشكل البياني رقم 

 بأن مدربك ال يفهمك
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  :يتخذ هل إذا لم يشركك المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنهالسؤال السادس 

 منك موقفا ؟

إذا لم يشركك المدرب  هيوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان 31جدول رقم 

 كأساسي في المنافسة تعتقد أنه يتخذ منك موقفا

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار خيارات االجابة
الداللة 

 االحصائية

 40% 16 نعم
 غير دال 1.6

 60% 24 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 إذا لم انهاعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 31ول رقم دمن خالل الج

 ذلك نعمبعينة يشركك المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنه يتخذ منك موقفا،حيث كان تكرار اجابة ال

ممثل  و 24محدد بـ  ال، في حين كان تكرار االجابة حول ذلك ب% 40و ممثلة بنسبة  16محددة بـ 

يمتها قمن  اصغراءت و التي ج 1.6المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كا% 60بنسبة 

في ذلك  على عدم وجود داللة احصائية 1و درجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  3.84الجدولية 

كرار تق نسب محل صدفة ، و الشكل البياني الموالي يبين فار ،مما يعني ان اجابات عينة البحث كانت

 اجابات عينة البحث حول ذلك.

 

نه إذا لم أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب نسب تكراريبين فارق  29الشكل البياني رقم 

 يشركك المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنه يتخذ منك موقفا
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  :هل عالقتك بمدربك حسنة ؟السؤال السابع 

 يوضح نتائج اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـان عالقتك بمدربك حسنة 32جدول رقم 

 المحسوبة ²كا النسبة المائوية التكرار االجابةخيارات 
الداللة 

 االحصائية

 67.5% 27 نعم
 دال 4.9

 32.5% 13 ال

 3.84الجدولية  ²، قيمة كا1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

ان عالقتك اعاله و الذي يوضح اجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق بـ 32ول رقم دمن خالل الج

، في حين % 67.5و ممثلة بنسبة  27ذلك محددة بـ  نعمبمدربك حسنة،حيث كان تكرار اجابة العينة ب

حسن المطابقة  ، لتؤكد قيمة اختبار% 32.5و ممثل بنسبة  13محدد بـ  الكان تكرار االجابة حول ذلك ب

و درجة  0.05عند مستوى الداللة  3.84من قيمتها الجدولية  اكبرو التي جاءت  4.9محسوبة ال ²كا

و  صدفة ، محل لم تكنعلى وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث  1الحرية 

 الشكل البياني الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.
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ن عالقتك أـاجابات عينة البحث حول السؤال المتعلق ب يبين فارق نسب تكرار 30البياني رقم  الشكل

 بمدربك حسنة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورلجابات عينة البحث حول اسئلة اعرض و تحليل نتائج اختبار حسن المطابقة ال 

 (:التدريبية) المقيدة بنعم او ال الرابع
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 الثالثجابات عينة البحث حول اسئلة المحور اليوضح نتائج اختبار حسن المطابقة  33جدول رقم 

 (ضبط النفسالمقيدة بنعم او ال )

النسبة المائوية 

 خيارات االجابة
 المحسوبة ²كا ال  نعم

 المحسوبة ²كا

 الكلية

الداللة 

 االحصائية

 5.42 %20 %80 1س 

 دال 38.34

 0.86 % 45 %55 2س 

 8.88 %15 %85 3س 

 1.82 %27.5 %72.5 4س 

 12.52 %65 %35 5س 

 8.33 %60 %40 6س 

 0.48 %32.5 %67.5 7س 

 12.59الجدولية  ²، قيمة كا6، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 15.03الجدولية  ²، قيمة كا6، درجة الحرية 0.02مستوى الداللة 

 16.81الجدولية  ²قيمة كا ،6، درجة الحرية 0.01مستوى الداللة 

لبحث حول انتائج اختبار حسن المطابقة الجابات عينة اعاله و الذي يوضح  33رقم ول دالجمن خالل 

الكلية  المحسوبة ²بضبط النفس ،حيث تؤكد قيمة اختبار حسن المطابقة كاالمتعلق  الثالثالمحور 

ها الجدولية ، و قيمت 0.05عند مستوى الداللة  12.59 و التي جاءت اكبر من قيمتها الجدولية 38.34

درجة  ، و 0.01عند مستوى الداللة  16.81، قيمتها الجدولية  0.02عند مستوى الداللة  15.03

ل صدفة على وجود داللة احصائية في ذلك ،مما يعني ان اجابات عينة البحث لم تكن مح 6الحرية 

لبياني الشكل ر اجابات عينة البحث المشاهدة و المتوقعة، و ا،وهو ما يؤكد وجود اختالفات بين تكرا

 الموالي يبين فارق نسب تكرار اجابات عينة البحث حول ذلك.

لمقيدة ا الرابعسئلة المحور أنتائج الجابات عينة البحث حول فارق نسب يوضح  31رقم  شكل بياني

 (التدريبيةبنعم او ال )
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 االستنتاجات: -2-2

 ر دافعيةم اكثيقدم المدرب نصائح هامة لجل الالعبين خالل تأدية الحصص التدريبية و التي تجعله 

 ة.للتدريب، كما تساعد ارشادات وتوجيهات المدرب على التخفيف من االنفعاالت السلبي

   دم ادراك عو  30تختلف اسباب انتقادات المدرب على الالعبين بين اضطرابات المنافسة بنسبة

بنسبة  بشكل اساسي، فيما يدعم ذلك ايضا التقصير في الواجبات خالل االداء 47.5طاء االخ

22.5. 

 لضعف اوة و عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث في تقديم المدرب نقاط الق

 لال. 47.5لنعم و  52.5لكل العب وذلك نسبيا بـ 

 هور و الجم العبين بين تشجيع المدريب و تشجيعاتتختلف حوافز ودعائم الرغبة في الفوز لدى ال

 كذا حب الفوز.

 .يتفق جل الالعبين على ضرورة الحاجة الرشادات المدرب لدخول المنافسة براحة 
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 ي المحورفو ال وجود داللة احصائية الختبار حسن المطابقة في اجابات عينة البحث المقيدة بنعم ا 

 المتعلق بالتدريب النفسي.

  ياضة.على التدرب بجدية حتى يصبح الالعب االفضل في هذه الر 95البحث بنسبة تتفق عينة 

 ية القو عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث في تقييم مستوى المنافسات

 لال. 35لنعم و   65باالفضلية مقارنة بالمنافسات السهلة  وذلك بنسبة بـ

  ات في اقصى جهد في سبيل الوصول الى اعلى المستوي على بذل 92.5تتفق عينة البحث بنسبة

  87.5بة بنس التدريب الشاق لفترات طويلة هو الطريق للتفوق الرياضيالرياضة، كذلك على ان 

 حدي وجود داللة احصائية في اختالفات اجابات عينة البحث حول طبيعة الالعب لمواجهة ت

  72.5المنافسة لنعم بنسبة 

  البحث انها ال تتنافس بصورة جيدة في بعض المنافساتمن عينة  90ترى 

 في  رياضةالهدف من ممارسة هذه ال داللة احصائية في اختالفات اجابات عينة البحث حول وجود

  15،وتليها الرغبة في الفوز بنسبة  47.5السعي لكينونة البطل بنسبة 

 لمتعلق حور ادة بنعم او ال للموجود داللة احصائية الجابات عينة البحث لمجموع االسئلة المقي

 بالحاجة لالنجاز.

 عد باضحة وامكانية الهدوء بسرعة  عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث في

سوء األمور في تلال ،كذلك عندما  35لنعم و  65االنفعال لسبب ما خالل المنافسة ،وذلك نسبيا بـ 

 لال 47.5لنعم و بـ   52.5بـ  درجة كبيرةنفعاالت بالتتحكم في اال فيالمنافسة 

 منافسة ية التأثير االخطاء عند بدا عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث في

 على االداء بشكل عام.

  على عدم فقدان االعصاب بصورة نادرة خالل المنافسة.  67.5تتفق عينة البحث 

 من  هبأن الزمالءبعض اعتقاد ت عينة البحث في عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابا

 لال.  65لنعم و   35و ذلك بنسبة  يتميزون بشدة االنفعالمن الالعبين 

  به  رونيشعد قعدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث بـان القلق والتوتر الذي

 لال.  35لنعم و   65هم ،و ذلك بنسبة قبل المنافسة يضايق

  متعلق حور الداللة احصائية الجابات عينة البحث لمجموع االسئلة المقيدة بنعم او ال للموجود

 بضبط النفس

  من عينة البحث طلبات المدرب بشكل جدي 80تنفذ 

  و نتيجةههبوط مستوى الالعب ان عدم وجود داللة احصائية الختالفات اجابات عينة البحث في 

شعور ا في لال، وكذ   45لنعم و   55، وهذا بنسبة دربألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء الم

 .35و لال   65العينة  بام المدرب ال يفهما ،وذلك نسبيا بنعم 

 يتفق عينة البحث باحترام كل مدرب يقوم بتدريب الالعبين 

  ند ائما عدحول استشارة الالعبين للمدرب  عينة البحث الختالفات اجاباتوجود داللة احصائية

 لال.   27.5لنعم و    72.5ض المشكالت بنسبة مواجهة بع
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 لمتعلق حور اوجود داللة احصائية الجابات عينة البحث لمجموع االسئلة المقيدة بنعم او ال للم

 .بالتدريبية

 مناقشة النتائج و مقارنتها بالفرضيات: -2-3

  :دى الالتدريب النفسي له دور في تحقيق سمة الحاجة النجاز لالفرضية االولى 

 .عبي كرة السلة

لبحث حو ا( و التي تعالج نتائج تكرار اجابات عينة 10الى  03من خالل الجداول السابقة الذكر )

 أكد لنايث يتحالفرض المدون اعاله و الذي يدلي بدور التدريب النفسي في تحقيق سمة الحاجة لالنجاز 

لبحث ينة اعن عزوذلك الى خاصية اثبات الفرض من خالل المعالجات االحصائية الواردة سابقا، و يمك

عبين ت اللو مرحلتها العمرية كذلك ،اذ ان التدريب النفسي يؤثر بشكل كبير في عملية توجيه رغبا

حو ينة نبشكل فعال داخل رواق الممارسة المنتضمة و المقننة بمجال زمني محدد، اذ ان توجه الع

ا سة ممالرئيسية في التكوين و الممار االنجاز خاصة بشكل سريع قد يجعلها تتخطى بعض المراحل

كوين في ت يؤدي الى سقوطها من حافة االنجاز خالل فترة معينة، لذلك تتأسس عملية تحقيق االنجاز

 مجموعة من التدريبات تضم التدريب النفسي كعنصر مميز و ضروري لذلك.

  :التدريب النفسي له دور في تحقيق سمة ضبط النفس لدى الفرضية الثانية

 .عبي كرة السلةال

لبحث حو ا( و التي تعالج نتائج تكرار اجابات عينة 18الى  11من خالل الجداول السابقة الذكر )

نا لتأكد الفرض المدون اعاله و الذي يدلي بدور التدريب النفسي في تحقيق سمة ضبط النفس حيث ي

النفس  ة ضبطاز ذلك الن عملياثبات الفرض من خالل المعالجات االحصائية الواردة سلفا، و يمكن ايع

ا في ا هامخاصة خالل المنافسات الرياضية او خالل اداء التمارين ذات الدقة و المهارة تلعب دور

عالت تطوير مستوى الالعب اذ ان االنفعال في بعض الحاالت خالل المنافسات قد يؤدي الى تفا

طاء في نه اختوجه الحركي مما ينتجه عهرمونة داخل الجسم تؤثر على عمليات االستثارة العظلية و ال

قبل  توتر واالداء ،وهذا تبعا لخاصية االفراد داخل الفريق و المجموعة و الذي قد يتأثرون بقلق 

قلق عن اد الزالمنافسة بدرجة عالية، حيث يضاف الى ذلك تميزهم داخل المجموعة بسرعة االنفعال اذا 

ة ،و منافسو زيادة مجموعة االخطاء المهارية خالل ال حده بدرجة كبيرة مما يؤدي الى ضعف االداء

يق ي تحقنتيجة لذلك فان التدريب النفسي في مثل هذه الحاالت و الوضيات يبرزكعنصر فعال جدا ف

 سمة ضبط النفس حيث يكون ذلك عادة مع زيادة خبرات المنافسة و العمر التدريبي لالعب.

  :بي ال ع في تحقيق سمة التدريبية لدى التدريب النفسي له دوراالفرضية الثالثة

 .كرة السلة

( و التي تعالج نتائج تكرار اجابات عينة البحث حو 26الى  19من خالل الجداول السابقة الذكر )

الفرض المدون اعاله و الذي يدلي بدور التدريب النفسي في تحقيق سمة التدريبية حيث يتأكد لنا اثبات 

صائية الواردة سابقا، حيث يعزى ذلك الى توسع طموحات عينة الفرض من خالل المعالجات االح
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البحث و خاصة في فئتها العمرية هذه الى العمل بشكل جاد رفقة مجموعة زمالء يعتبرون منافسين في 

الوصول الى تحقيق الغاية و االهداف من الممارسة لهذذه الرياضة، وذلك بدقة تنفيذ طلبات المدرب 

امه كذلك، اال ان هذه الفئة في مرحلتها العمرية قد تخطأ في تحديد اسباب هبوط الموجهة لالعبين واحتر

مستواهم بشكل كبير ،حيث يميلون الى اصدر االحكام و النتائج رغم انهم هم الممتحنون في مشوارهم 

الرياضي ، ليؤكد هذا على ان سمة التدريبية  بالتدريب النفسي تلعب دورا بازا في تحقيق غايات 

عب و مراده بشكل سلس و مميزمن خالل استشارة الالعب لمدربه خالل التعرض للمشاكل و كذا الال

احترام قراراته خالل المنافسات ، اال ان هذه المجموعة ال تخلو من بعض االفراد المبتدئين او ذوي 

ل في المستوى المحدود في ممارسة هذه الرياضة و التي تتخذ بعض المواقف الشخصية و تعزوها لخل

العملية التدريبية او التحييز في بعض الحاالت ،وهنا يكمن فعالية التدريب النفسي في تحقيق التوازن 

 بين افراد المجموعة و تقييد سمة الدافعية لعناصر المجموعة كاملة.

 

 التوصيات واالقتراحات:

بعد تطرقنا في هذا البحث المتواضع واإلشارة إلى دور التدريب النفسي في تحقيق سمة     

واعتمادا على الدراسة النظرية والميدانية  -فئة األشبال – سلةالدافعية لدى العبي كرة ال

 ،جاءت توصياتنا واقتراحاتنا كاآلتي:

ندية.لدى األ سلةكرة الضرورة توفير مدربين مختصين في منهجية التدريب في رياضة  -  

.األخذ بعين االعتبار دوافع المراهقين نحو ممارسة الرياضة المفضلة لديهم -  

اإلطالع على كل خصائص مرحلة المراهقة. سلةينبغي على مدربي كرة ال -  

ولو الفرق بهذه الفئة الحساسة وذلك بالتوفير لهم كل الوسائل والتجهيزات ؤاعتناء مس -

ات وتقديم المعنوي لهم.الخاصة بالتدريب  

يجب على االتحاديات والمعاهد الرياضية تنظيم تربصات مستمرة للمدربين لتكوينهم و  -

 خاصة فيما يتعلق بالجانب النفسي.

ضرورة التوفير لألندية مختصين نفسانيين. -  

تنسيق العمل والتعاون بين كل من المدرب والمختص النفساني في تقديم برامج خاصة  -

ريبات.للتد  

ينبغي على المدربين إدراج جانب التدريب النفسي في برامجهم التدريبية. -  
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يجب على المدربين تنسيق العمل بين كل الجوانب والتكامل بينها ألن الجوانب البدنية  -

والتقنية غير كافية لتحضير الالعبين، والبد من إدراج التدريب النفسي نظراً لدوره 

 وأهميته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمـــة:

لها مكانة مرموقة تفوق جميع الرياضات األخرى ، ومهاراتها األساسية  سلةكرة ال    

لإللمام بأصول اتعتبر مهارات كل األنشطة الرياضية ، ونظرية التدريب الحديث تتطلب 

 التدريب والتكامل في جميع الجوانب .

الذي يعتبر من بين أهم المواضيع ذات  لقد حاولنا جاهدين من خالل هذا الموضوع ،    

بصفة خاصة ، أن نبين  سلةالشأن الكبير في المجال الرياضي بصفة عامة ، ومجال كرة ال

ما إذا كان التدريب النفسي يلقى العناية من طرف المدربين ومسؤولي الفرق من جهة ومن 

فعية لدى العبي جهة أخرى نريد التعرف على دور التدريب النفسي في تحقيق سمة الدا

، حيث أن موضوع الدافعية بمختلف أبعادها ) الحاجة لالنجاز ، ضبط النفس ،  سلةكرة ال

التدريبية ... الخ ( يعتبر من أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة واهتمام الناس 

جميعا ، خاصة في المجال الرياضي فهو يهم المدرب في معرفة دوافع ممارسة الالعبين 

ط الرياضي حتى يمكن له أن يستعملها في تطوير أدائهم نحو األحسن ، بالخصوص للنشا

فئة األشبال التي تتزامن مع مرحلة عمرية هامة في حياة اإلنسان ، هي مرحلة المراهقة 

والتي تتميز بعدة تغيرات فيزيولوجية ، وجسمية ، عقلية ، انفعالية واجتماعية بالنسبة 

 لالعب  .
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دراستنا أن نصل إلى نتائج أكثر دقة عن طريق الدراسة الميدانية أو  وحاولنا من خالل

التطبيقية التي قادتنا إلى بعض مالعب الوالية ووضع بعض األسئلة بين أيدي الالعبين ، 

كان الهدف منها التعرف عن دور التدريب النفسي في تحقيق سمة الدافعية ، وتم التوصل 

نا الجزئية والفرضية العامة . بذلك إلى نتائج حققت فرضيات دراست  

ولقد حاولنا أيضا اإلحاطة بموضوع دراستنا من شتى الجوانب والخروج بنتائج     

موضوعية ودقيقة ، نأمل أن ال تكون نقطة نهاية بل دفعة جديدة للدخول أكثر والتعمق 

 األكبر في هذا الموضوع المتشعب والذي يتطلب دراسات وبحوث عديدة متنوعة .

وفي الختام نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تحسين وتطوير الرياضة وخاصة كرة القدم     

وذلك من خالل تبيننا لمسؤولي الفرق والمدربين ألهمية دور التدريب النفسي في تحقيق 

، وأن هذه األخيرة ال تعتمد فقط على  سلةوزيادة دوافع الالعبين نحو ممارسة كرة ال

ية فحسب ، ولكن من الضروري أن يكون هناك تكامل بين هذه الجوانب البدنية والتقن

في بالدنا .  سلةالجوانب ، وكذلك التعامل مع مختصين نفسانيين يمكنهم تقديم الكثير لكرة ال  
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في التربية البدنية  الماستررج ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة التخ إعداد إطارفي 
 تحت عنوان : (تحضير نفسي رياضي) الرياضي التدريبوالرياضية فرع : 

 

 

 اتسم بعضالعالقة بين التحضير النفسي و

 فئة األشبال سلةالدافعية لدى العبي كرة ال 

 دائرة تيغنيفدراسة ميدانية ألندية  
 

 

 

 

على األسئلة التالية وذلك باستخدام المعلومات  ةباإلجابكرم أرجوا من سيادتكم الت

أن تعاونكم معنا عنصر أساسي  إذالمطلوبة في هذه الصفحة وقراءة التعليمات . 

 حث العلمي.لنجاح هذا الب
 

 
 ومساعدتكم.المناسبة ونشكر صدق مساهمتكم  اإلجابةأمام × وضع عالمة  مالحظة:

 

 

 

 

 

  :إشرافتحت                                                        :الطالب إعداد
 د/مقدس موالي.-                                                .    قادة خالد-

  
 

 

 

 

 2018/2019السنة الجامعية 

 

الجمهـوريــة الجزائـريــة الـديمـقـراطيـة  
 الشـعبيــة

وزارة التـعـليـم العـالـي و الــبحـث 

 العـلـمـي 
 

 –جامعـة عبد الحميـد بـن باديـس
 مستغانـــم 

 مـعـهـد التـربيـة البـدنيـة والرياضيــة 

 .ل م د التدريب الرياضي التنافسيقسم 
 

 
 

 

 



 معلومات شخصية
 

 مدة االنخراط :

 

 ثانوي                                        متوسط   بتدائي                       ٳ          الدراسي:المستوى 

 

 محاور االستبيان 

 التدريب النفسي :المحور األول

 أثناء الحصص التدريبية هل تتلقون نصائح من طرف المدرب؟  -1

 ال نعم      

 هل نصائح المدرب تجعلك أكثر دافعية للتدريب؟  :-2

 ال   نعم                              
 ؟  نفعاالت السلبية رشادات وتوجيهات تساعد على تخفيف اإلإهل يقوم مدربكم بتقديم  -3

 نعم                          ال     

 نتقادات المدرب ناتجة عن؟إ -4
 ضطراب اثناء المنافسةإدراك األخطاء       إتقصير في واجباتك       عدم 

 نقاط قوته و ضعفه؟هل يبين المدرب لكل العب  -5

 نعم                                 ال  

 أثناء المنافسة الرياضية ماهو الشيء الذي يجعلك أكثر رغبة في الفوز؟ -6
 تشجيعات المدرب          تشجيعات الجمهور          حب الفوز

 ؟رشادات المدرب لدخول المنافسة براحةنك بحاجة إلإهل  -7
 نعم                               ال    

 الحاجة لالنجاز :الثانيالمحور 

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

 نعم      

 ال      

 هل مستواك أفضل في المنافسات القوية عن المنافسات السهلة ؟ -2

 نعم   

 ال    

 ؟المستويات في الرياضة  هل تبذل قصارى جهدك في سبيل الوصول إلى أعلى -3

 نعم  

 ال    

 هل التدريب الشاق لفترات طويلة هو الطريق للتفوق الرياضي ؟ -4

 نعم   

 ال    

 هل من طبيعتك أن تواجه تحدي المنافس ؟ -5

 نعم

 ال 

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



 نعم

 ال   

 هذه الرياضة هل تسعى أن تكون ؟من وراء ممارستك ل -7

 . بطال 

 . الرغبة في الفوز 

 . الحاجة لالعتماد على الجماعة 

 .............................................................................. جواب آخر 

 

 بط النفسض :لثالمحور الثا

 دأ بسرعة واضحة ؟هل أثناء المنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن ته -1

 نعم

 ال   

 

 هل عندما تسوء األمور في المنافسة تستطيع أن تتحكم في انفعاالتك بدرجة كبيرة ؟ -2

 نعم

 ال   

 هل عندما ترتكب بعض األخطاء في بداية المنافسة ال يؤثر ذلك على أدائك ؟ -3

 نعم

 ال 

                        هل تفقد أعصابك بصورة نادرة أثناء المنافسة ؟ -4

 نعم

 ال 

 هل يعتقد بعض زمالئك بأنك من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال ؟ -5

 نعم

 ال 

 هل القلق والتوتر الذي قد تشعر به قبل المنافسة يضايقك ؟ -6

 نعم

 ال 

 التدريبية  :رابعالمحور ال

  هل تنفذ بدقة كبيرة جدا كل ما يطلبه المدرب منك ؟ -1

 نعم

 ال 

 هل هبوط مستوى الالعب هو نتيجة ألخطاء الالعب وليس نتيجة ألخطاء المدرب ؟ -2

 نعم

 ال 

 هل تحترم كل مدرب قام بتدريبك ؟     -3

 نعم

 ال 

 هل تستشير مدربك دائما عندما تواجه بعض المشكالت  ؟ -4



 نعم

 ال 

 

 هل تشعر بأن مدربك ال يفهمك ؟ -5

 نعم

 ال 

 يشركك المدرب كأساسي في المنافسة تعتقد أنه يتخذ منك موقفا ؟ هل إذا لم -6

 نعم

 ال 

 هل عالقتك بمدربك حسنة ؟    -7

 نعم

 ال  

 .......................................................................؟كانت ال فلماذا  وإذا

 

 

 
 

 

 

 
 



هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

والبحث العلميوزارة التعليم العالي   

باديس مستغانمجامعة عبد الحميد بن   

علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية معهد   

تدريب الرياضي التنافسيقسم ال  

  كيمــــــــــادة التحــــــــــــشه

 دق المحكمين ()ص                                
السنة  ،  قادة خالد الطالبأن ه:الموقعون أدنا الدكاترة المحترمونيشهد السادة      

إلى موجهة ( ستبياناال) البحث أداةقد حكم تدريب الرياضي ال من قسم ماسترة نيالثا

 خالل الموسم الجامعي بحثه المتواضع متطلبات إنجازضمن  والتي تندرج السلةالعبي 

دراسة العالقة بين التحضير النفسي وبعض  "  عنوانتحت  2018/2019

             "فئة األشبال سلةالدافعية لدى العبي كرة ال سمات

 { مينـــــــــــمة المحكــــــــــــــــقائ }                                

لقب وإسم   

 كمـــــــــــــــــــــــــالمح

ة درجـــــــــــــــــــال

 ميةــــــــــــــــــــــالعل

ـــــــوقيــــــــــــــــــــالت

 عــــــــ

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  


	3-مذكرة لنيل شهادة لسانس في التربية ب.و.ر.من إعداد: زياني إسماعيل و آخرون بعنوان "الدور النفسي لأستاذ التربية البدنية والرياضية نحو تلاميذ المرحلة الثانوية "،دالي إبراهيم،الجزائر،1993
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