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ان  ـــــــ   كر وعرف 
 

متام هذا العمل كام  أ ول ما نشكر اّلله عزوجل اذلي وفقنا لإ

ىل ال س تاذ املرشف " وك س يد كوتش  نتقدم ابلشكر اجلزيل اإ

"اذلي تقامس معنا مشقة كبرية يف اجناز هذا البحث   أ محد

 املتواضع.

ىل لكه وأ خرياً نشكر لك من جشعنا أ و أ مسعنا لكمة طيبة   واإ

متام هذا العمل من قريب أ و بعيد ولو  من ساعدان عىل اإ

 بلكمة.

ىل ما حيبه ويرضاه.  جفازى اّلله امجليع خري اجلزاء ووفقنا اإ



   

 

 

 

 

 

ىل الطريق الساطع وأ نعم علينا                 امحلد ّلله اذلي أ مت علينا فظهل وهداان ا 

نشاء اّلله معرفة وعمل. لطلب العملة رادنعمة ال                                                         والتعمل وزادان ا 

 أ هدي مثرة هذا اجلهد املتواضع ا ىل:     

 ".أ يم العزيزةاليت رأ ين قلهبا قبل عيهنا وحضنتين أ حشاءها قبل يدها "     

ىل قدويت ال وىل ا ىل من أ عطاين ومل يزل يعطيين بال حدود "        ".أ يبا 

يله من رويح ا ىل من شاركوين حضن أ لم          وهبم أ س متد  ا ىل من مه أ قرب ا 

يت                                 رصاريعزه  ".ا خويت"وا 

 املذكرة.ا ىل من شاركين أ عباء هذه      

 وأ خريًا ا ىل لكه ال وفياء واحملبهني، ا ىل لك من عرفهم قليب ومل يذكرمه قلمي.     

 

 

ي م
مزي ن إب راه 

 
 الطالب ب وت

 

 



 

 
امحلد ّلله اذلي أ مت علينا فظهل وهداان ا ىل الطريق الساطع وأ نعم علينا نعمة 

نشاء اّلله معرفة وعمل.  ال دارة لطلب العمل والتعمل وزادان ا 

ىل:  أ هدي مثرة هذا اجلهد املتواضع ا 

 ".أ يم العزيزةاليت رأ ين قلهبا قبل عيهنا وحضنتين أ حشاءها قبل يدها "

ىل  ".أ يبمن أ عطاين ومل يزل يعطيين بال حدود " ا ىل قدويت ال وىل ا 

 .ا ىل من شاركين أ عباء هذه املذكرة "

 ومل يذكرمه قلمي.وأ خريًا ا ىل لكه ال وفياء واحملبهني، ا ىل لك من عرفهم قليب  

 

ي محمد الصدي ق
 
ت اب  ن   الطالب ب 
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 ةـــــــــــــــــــــــقدمم

 
 أ

 :مقدمة

لقد عرفت الرايضة تطورات منذ القدمي حبيث كان اإلنسان ميارسها يف حياته اليومية للحصول  

على قوته اليومي و اليت طورها اإلغريق فيما بعد إىل أن أصبحت هناك منافسات وألعاب تنافسية، إن 

التطور السريع يف حتقيق املستوايت الرايضية العاملية يف شىت جماالت الرايضة عامة وكرة القدم خاصة يسري 

متواكبا مع تكنولوجيا علوم التدريب الرايضي، واالرتقاء هبذا املستوى مل يكن أييت من الفراغ بل كان 

ملزيد من الفهم املتعمق ملا تتضمنه وأصبح ومازال العلم هو األساس، ومن مثة كانت اجلهود مستمرة حنو ا

أسس وقواعد ومفهوم علم التدريب الرايضي من أجل رفع مستوى احلالة التدريبية و بلوغ املستوايت 

العالية ويستلزم ذلك إلقاء الضوء على كل ما هو جديد ومستحدث يف جمال التدريب و تطبيقاته، إن 

علم وإذا رغب يف احملافظة على ذلك وجب عليه أن املدرب القوي الناجح يستمد جناحه و قوته من ال

يتطلع دائما على ما هو جديد وأن يتخذ من العلم مرشدا يستنري به من خالل عمله يف جمال التدريب  

كما يستوجب عليه االطالع على آخر املستحداثت فيما خيص أسس التدريب الرايضي لكرة القدم 

نب البدين أو املهاري أو اخلططي فحسب بل تعدى إىل احلديثة الذي مل يقتصر اهتمامه على اجلا

اجلانب النفسي، حيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر ابعتبارمها نقطتني أساسيتني يف التدريب 

الرايضي احلديث، أذن فاجلانب النفسي مهم يف عملية التدريب ملا له من أثر فعال يف اجناز الالعب و 

يف التغلب على مجيع املشاكل النفسية أثناء املنافسة من بينها القلق حتقيق الفوز كما يساعد الرايضي 

والتوتر النفسي الذي له أتثري ابلغ األمهية على النشاط اجلسمي والبدين وكذا األداء كنتيجة هلذا التأثري . 



 ةـــــــــــــــــــــــقدمم

 
 ب

من فموضوع القلق حيتل مكاان رئيسيا يف علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الرايضي بصفة خاصة ملاله 

 أاثر واضحة على اختالل الوظائف النفسية و البدنية أو كالمها.

عداد النفسي كل مركب من مجلة مكوانت، حيث تعترب الشخصية أحد أهم هذه املكوانت،  االويعترب 

 .مهية البالغة وذلك ألثرها املباشر على مردود الرايضياالنفعاالت االكما جيب إعطاء 

يضعها جلراءات والواجبات اليت االار*:ً. أن اإلعداد النفسي هو كل ويرى الدكتور *حنفي حممود خمت

 1998حنفي حممود خمتار:الالعب.)دية وتنمية القيم اخللقية لدى ار االهبدف تثبيت السمات املدرب 

 (.66،ص

ع املشاكل النفسية اليت يعاين يجيابية جلماالويضيف الدكتور* انهد روسن سكر*:.. أنه إجياد احللول  

منها الفرد، واملتعلقة ابلشخصية واليت تتعلق ابلسلوك داخل مساحة اللعب والتدريب، كما يرى هذا 

 .عبلالاثرة املزاج املناسب لدى االعداد النفسي قبل املبارايت هو إجياد التدابري الضرورية االخري أن األ

 (.285،ص 2002انهد رسن سكر:)

جيب إعطاء االنفعاالت األمهية البالغة وذلك للدور الذي ميكن أن تلعبه يف تغيري النتيجة من  كما        

إجيابية يصعب حتقيقها إىل سلبية، ومن بني هذه االنفعاالت عنصر القلق الذي ال تكاد حياة اإلنسان 

 أهدافه. أن ختلوا منه طاملا واجه بعض املشكالت اليت يصعب عليه حلها أثناء حماولته حتقيق

كما أن للنشاط الرايضي املمارس من قبل الرايضي مبفهومه وأسسه واألهداف املنتظرة من وراء        

ممارسته دور فعال يف إمكانية الوصول إىل معرفة دافع القلق املعرقل الذي حيد من إمكانية بلوغ الرايضي 
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هاراي وخططيا ونفسيا، وكذا التحكم أهدافه املرجوة، وذلك عن طريق اإلعداد اجليد والكامل بدنيا وم

اجليد يف ابقي املتغريات ذات العالقة ابلالعب واملنافسة وفق متطلباهتا فرداي أو مجاعيا وحسب مستواها 

 ونوعيتها والظروف احمليطة هبا.                         

عادة على مستوى  يتفق معظم الرايضيني على أهنم يشعرون بدرجات خمتلفة من القلق تؤثر        

أدائهم، و بينما يستطيع البعض منهم التحكم يف السيطرة على درجة القلق، فإن البعض اآلخر خيفق يف 

 حتقيق ذلك و من مث يتأثر األداء سلبا و خاصة أثناء املنافسة.         

هذا اجلانب  هذا الواجب الذي يهتم به اإلعداد النفسي يتطلب وجود أخصائي يف اجملال لتدعيم       

واالهتمام بكل حالة قصد تقدمي األفضل لالعب والفريق لكن الواقع عكس ذلك إذ ال يوجد وال خمتص 

واحد يف فرق القسم الوطين األول لكرة القدم ونذهب أبعد من هذا لنقول أن الرايضة يف اجلزائر ال 

مؤخرًا أبن يرافق املنتخب الوطين تعتمد على خمتص يف اجملال ابستثناء الفريق الوطين للجيدو، أي تقرر 

للجيدو خمتص يف هذا اجملال، وهذا يعكس أن املسئولني القائمني على الرايضة ال يهتمون ابجلانب 

 النفسي.

وقسم هذا البحث إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي فأما عن اجلانب النظري فقد قسم  

إىل القلق تعريفه هو القلق و دوافع ظهوره و لقد تطرقنا فيه الفصل األول فصلني رئيسيني:بدوره إىل 

دوافع املرتبطة ابلنشاط مناذج عن الو كذلك الدوافع املؤدية له و  وأسبابه وأغراضه والنظرايت املفسرة له

واجبات و حمددات و إىل  فيه تطرقناولقد  هو االعداد النفسي يف كرة القدم  الرايضي،الفصل الثاين
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املتغريات املؤثرة يف عداد النفسي و كذلك اخلصائص السيكولوجية للمنافسات الرايضية, مبادئ اال

 هتا ومظاهر االنفعاالت أثناءها.انفعاال

أما اجلانب التطبيقي فقد قسم بدوره إىل فصلني: الفصل األول تطرقنا فيه إىل املنهج املتبع وعينة  

 تطرقنا فيه إىل عر  حتليل النتائج وإعطاء ملخص البحث وجماالهتا وأدوات البحث، ويف الفصل الثاين

 .قرتاحاتعام للنتائج املتحصل عليها ابإلضافة إىل خالصة عامة للبحث، مث اال
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 :اإلشكالية1 -

إن كرة القدم تعترب إحدى الرايضات اليت هلا وزهنا على الساحة العاملية واحمللية، لذا فإن إعداد الرايضي يف كرة        

يتمكن من كسب األسس الفنية والبدنية اليت تسهم القدم يتأسس على تبادل املعلومات بني املدرب والالعب، حىت 

 يف االرتقاء مبستواه.

وألن املنافسة الرايضية تعترب عامال هاما وضروري ألي نشاط رايضي خاصة كرة القدم، إذ يتطلب ضرورة        

فشل املنافسة، حيث  استخدام الفرد ألقصى قواته وقدراته النفسية والبدنية، فالقلق أحد األسباب املؤدية إىل جناح أو

 هذا األخري يؤثر على فعالية الالعبني ومردودهم.

فلقد زاد االهتمام يف السنوات األخرية ابملشكالت النفسية املرتبطة ابجملال الرايضي، إذ أن القلق النفسي أحد       

بصورة إجيابية فيكون قوة دافعة مظاهر االنفعاالت السلبية اليت هلا دور هام يف التأثري على مستوى الالعبني، إما 

إجيابية تساعد الفرد على بذل أقصى ما ميكنه من جهد، أو بصورة سلبية فيكون قوة دافعة سلبية تسهم يف إعاقة 

 األداء وتقليل الثقة ابلنفس، وختتلف استجاابت القلق يف شدهتا واجتاهها.

ي كرة القدم نالحظ امهال اتم لتحضري النفسي و خاصة من خالل خربة الطلبة البحثني امليدانية كمدربني لناشئ     

 هتماملفئة الناشئني,كما نؤكد غياب املختصني يف جمال التحضري النفسي بكرة القدم الذي اصبح من الضروري اإل

ن كل منافسة كروية هلا ضغط خاص هبا إ و املتمثلة يف: الدراسات السابقة و املشاهبةاستخلصنا من نتائج به,حيث 

,القلق و الضغط النفسي يعمالن على قلة التحضري النفسيكل ضغط يتميز على االخر وذلك لعدة عوامل  و ك

ن العيب كرة اليد للفريق الوطين أكابر رجال مل يكونوا يف كل مستواهم إ ختفيف مردود الالعب ويؤثر على فعاليته,

اإلفريقية، وهذا راجع إىل عامل الضغط النفسي خالل املقابالت، وخاصة إمهال اجلانب  خالل مشاركتهم يف األملبياد
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ن أو فريقان يف مستوى اإلعداد البدين و املهاري فإن الفاصل هو اإلعداد النفسي الذي باإذا تساوى الع انه ,النفسي

 تكوين يف هذا اجملال.حيسم التفوق يف األداء,ولقد اخرتان هذا التخصص يف اجملال الدراسي لنقص ال

عداد البدين واملهاريواخلططي، و هو إلاملدرب أثناء املوسم، كما خيطط لإن اإلعداد النفسي جيب أن خيطط له       

يعين كل اإلجراءات والواجبات اليت يضعها املدرب هبدف تنمية وتثبيت الصفات اإلرادية لدى الالعب. ويعرف 

دة على أنه تلك العمليات اليت من شأهنا إظهار أفضل سلوك كال من األداء البدين، اإلعداد النفسي مفيت إبراهيم محا

 (.235،ص 2001املهاري، واخلططي لالعب و الفريق للوصول به إىل قمة املستوايت.)مفيت إبراهيم محادة ،

 شكالية من أسباب اختيار موضو  ثحثنا و عليه نطرح التسالل التاي:حيث كانت هذه اإل      

.هل هناك دوافع لظهور القلق لدى العيب كرة القدم؟ 

 :و من هذا التسالل العام ميكننا أن نطرح التسالالت التالية

.هل يرجع ذلك إىل شخصية الالعب؟ 

.هل يرجع ذلك إىل طبيعة املنافسة؟ 

هل يرجع ذلك إىل نقص التكوين و التأطري يف جمال التحضري النفسي؟ 

 الفرضية العامة: -2

 دوافع لظهور القلق لدى العيب كرة القدم.هناك  

 الفرضيات اجلزئية: -

 يرجع ظهور القلق إىل شخصية الالعب. -

 يرجع ظهور القلق إىل طبيعة املنافسة "الصرا  من أجل الفوز". -

 يرجع ظهور القلق إىل نقص التكوين و التأطري يف جمال التحضري النفسي. -
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 أمهية الدراسة: -3

قرتح يف ثحثنا هذا له أمهية كبرية، إذ أنه يدرس جانبني نفسي ورايضي، وهذا ما جيعله ملفتا إن املوضو  امل 

 لالنتباه واملتابعة.

فاجلانب النفسي هو الذي أيويه علم النفس، أما اجلانب الرايضي هو الذي يقرتن ابلنشاط الرايضي. فيعترب  

للنشاط الرايضي، إذ أن شخصية الالعب الرايضي حتتاج إىل االهتمام ابلتحضري النفسي لالعبني من أكرب العوامل 

حتضريات كبرية لبعض االنفعاالت اليت يصادفها يف نشاطه، لذا حصران االنفعاالت يف ظاهرة القلق ملا هلا من أمهية يف 

 حتضري مستوى الالعبني من خمتلف اجلوانب.

 أهداف الدراسة: -4

صدى الذي أصبحت تشكله ظاهرة القلق يف املنافسات الرايضية اليت  إن معاجلتنا هلذا املوضو  ترجع إىل ال 

 كثريا ما كانت من أسباب عرقلة السري احلسن هلذه الرايضة.

 فمن بني أهداف دراستنا: 

 التعرف على مدى امهية اإلعداد النفسي يف جمال كرة القدم للناشئني.-

 حسيس مبدى معاجلتها.لفت االنتباه خلطورة هذه الظاهرة "ظاهرة القلق" والت -

 إجياد األسباب والدوافع املؤدية للقلق أثناء املنافسة الرايضية. -

 أسباب اختيار املوضوع: -5

 أسباب ذاتية: -أ

 امليل الشخصي لكل ما تقدمه هذه اللعبة. -

 إمياان منا بضرورة القضاء أو على األقل احلد من هذه الظاهرة. -
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 أسباب موضوعية: -ب

جمملها إىل قلة الدراسات األكادميية والبحوث العلمية حول هذه الظاهرة، واملسببات الرئيسية هلا تعود يف 

 خاصة يف اجملال الرايضي.

 حتديد املفاهيم واملصطلحات: -6

 القلق: -6-1

القلق حالة من اخلوف الغامض الذي ميتلك اإلنسان، ويسبب له الكثري من الكدر الضيق، األمل والقلق يعين  

إلزعاج، والشخص القلق يتوقع الشر دائما ويبدو متشائما متوتر األعصاب، كما أن الشخص القلق يفقد الثقة يف ا

 (18,ص2001)فاروق السيد عثمان,نفسه، ويبدو مرتددا عاجزا عن البحث يف األمور، ويفقد القدرة على الرتكيز.

 الدوافع: -6-2

جي الذي قد يكون شعوراي أو ال شعوراي، تدفع للقيام أبعمال الدافع هو حالة من التوتر النفسي والفيزيولو  

ونشاطات وسلوكات إلشبا  حاجات معينة للتخفيف من حدة التوتر، وإلعادة توازن للسلوك أو للنفس بصفة 

 ,بدون صفحة(1994)د.مصطفى عشوي,عامة.

 ":foot-allكرة القدم "  -6-3

فاالمريكيون يعتربون             ،كلمة التينية و تعين "ركل الكرة ابلقدم "   (هيfoot balleكرة القدم ) 

(foot balle او كرة القدم االمريكية )اما كرة القدم املعروفة و اليت سنتحدث  عنها ،(ما يسمى عندهم )ريقيب

 (05,ص1986)رومي مجيل,( .soccerتسمى )
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 ":Compétitionاملنافسة " -6-4

املنافسة مصدر لفعل "انفس"، وانفس يف الشيء أي بلغ، وانفس فالن يف كذا أي سابقه وابرزه من غري أن  

)كمال الدين عبد الرمحان درويش وقدري سيد مرسي و عماد الدين عباس ابو يلحق به الضرر.

 (.345,ص2002زيد,

لسلوك، وهذا املوقف يتعامل فيه املنافسة الرايضية هي موقف نزال فردي أو مجاعي مشروط بقواعد حتدد ا 

 الرايضي بكل ما لديه من قدرات بدنية وعقلية وانفعالية، من أجل أتكيد امتالكه هلذه القدرات ومتييزها. 

 (.221,ص2003)د.امد امني فوزي,عن القدرات من ينازهلم.

 السابقة واملشاهبة:الدراسات  -7

على الكثري من املواضيع يف خمتلف املعاهد خاصة ابلرايضة، وجدان بعض الدراسات املشاهبة  بعد إطالعنا 

 ومن بينها:

" الضغط النفسي و اتثريه على اداء الرايضي خالل املنافسة لدى العيب كرة القدممذكرة حتت عنوان" 

 :منصوري  مصطفىاجلهة اليت قامت ابلدراسة _

 ل اليت تساهم يف حدوث الضغط النفسي و ما مدى اتثريه على الرايضي.:ماهي العوامإشكالية الدراسة _

 معرفة اتثري الضغط النفسي على اداء الرايضي .أهداف الدراسة: _ _

 _تبيني دور التحضري البسيكولوجي يف اجملال الرايضي .                       

 دة منها مستقبال ._التوصيل اىل حقائق عملية ة االستفا                       
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من خالل هذا البحث استخلصنا ان كل منافسة كروية هلا ضغط خاص هبا و كل ضغط يتميز نتائج الدراسة: -

على االخر وذلك لعدة عوامل كقلة اخلربة لبعض الالعبني و كذا قلة التحضري النفسي اىل جانب اختالف درجة 

 املنافسة بني الفرق. 

قلق لدى العيب كرة القدم اثناء املنافسة اواسط"   "اتثري ال: مذكرة حتت عنوان 

:ماهي اسباب و مصادر ضهور القلق و ما نو  اتثريه لدى العيب كرة القدم اثناء املنافسة صنف إشكالية الدراسة -

 اواسط.

القلق على الالعبني و هو اهم االسباب املؤدية هلذا الشكل  هدف هذه الدراسة معرفة مدى اتثريأهداف الدراسة: -

 و كيفية معاجلتها .

ابلنسبة لالستبيان اتضح ان لكل عناصر املوجودة فيها هلا اتثري بشكل او ابخر ,و ظهرت ابهنا نتائج الدراسة: -

 عوامل و اسباب معرقلة مبجهود الرايضي و اكد على اتثريه على معنوايت الالعبني .

 أتثري القلق والضغط النفسي على فعالية اللعب يف كرة اليد عند كرة لنيل شهادة ليسانس حتت عنوان: "مذ

 العبات فرق النخبة لوالية اجلزائر".

 : من إعداد الطلبة: عيساوي رضا، أدري وهيبة.اجلهة اليت قامت ابلدراسة -

 لية ومردود العبات كرة اليد يف فرق النخبة؟.: إىل مدى يؤثر القلق والضغط النفسي على فعاإشكالية الدراسة -

 معرفة إذا كان القلق والضغط مقاسان يف املنافسة أو ال. -أهداف الدراسة: -

 معرفة ما إذا كان القلق احلاد يؤثر على التوازن البسيكولوجي. -     

 مدى أتثري القلق والضغط على فعالية املردود واضطراب يف سلوكيات الالعبات. -     
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 نتائج الدراسة: -

أتكيد الفردية العامة واملتمثلة يف القلق والضغط النفسي يعمالن على ختفيض مردود الالعب، ويؤثر على  

لعالقة بني الضغط النفسي ومردود اللعب، أما فعاليته، كما متكنوا من إثبات صحة الفرضية اجلزئية األوىل من إظهار ا

الفرضية اجلزئية الثانية أتكد لنا وجود عالقة بني القلق كحالة ومردود اللعب، كما هو احلال يف الفرضية اجلزئية الثالثة، 

ت وجود حيث مت إثبات العالقة بني القلق كسمة ومردود اللعب، وفيما خيص الفرضية الرابعة واألخرية، أتكد لنا إثبا

 فروق دالة إحصائية بني العبات ذات املردود اجليد وذو املردود املنخفض، هذا فيما خيص درجة القلق والضغط.

" :مستوايت ومصادر القلق لدى العيب املنتخب الوطين لكرة اليد مذكرة لنيل شهادة ماجستري حتت عنوان

 قبل وأثناء املنافسات الرمسية".

 : األستاذ: إمساعيل مقران.ةاجلهة اليت قامت ابلدراس -

 إشكالية الدراسة: -

إىل أي مدى ميكن اعتبار القلق ذو التأثري سليب على األداء اجليد لالعبني قبل وأثناء املنافسات الرمسية ذات  -1

 املستوى العاي؟.

املنافسات الرمسية ما هي مستوايت ومصادر ودرجة القلق ذات التأثريات السلبية على أداء الالعبني قبل وأثناء  -2

 العالية املستوى؟.

 :أهداف الدراسة -

ميكن حصر أهداف هذا البحث اخلاصة يف كونه عبارة عن دراسة للجانب النفسي للفرد بصفة عامة 

 وتدهور مردود الرايضي، ابخلصوص إذا مل يتمكن من السيطرة على متغرياته اليت ميكن حصرها فيما يلي:

 ر املختلفة للقلق لدى الالعبني ومعاجلتها.كيفية إثبات وجود املصاد  -
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 نتائج الدراسة:  -

البحث هو تبيان أن العيب كرة اليد للفريق الوطين أكابر رجال مل يكونوا يف كل مستواهم خالل مشاركتهم يف  

ي إىل األملبياد اإلفريقية، وهذا راجع إىل عامل الضغط النفسي خالل املقابالت، وخاصة إمهال اجلانب السيكولوج

 جانب التحضري التقين يف امللعب.

 النقد و التعليق على الدراسات السابقة و املشاهبة:-8

 ناخالل تطلعات ناوجعله منطلًقا لدراست نامن خالل الدراسات اليت مت عرضها وما لفت انتباه       

حول املوضو  هو أنه هناك من تكلم عن مستوى ودرجات القلق وكذا األسباب واملصادر اليت أدت إىل 

ظهوره وحنن يف هذه الدراسة سوف نتطرق إىل العمل القائم داخل الفرق للتقليل أو التخفيف من حدة 

غوطات اليت الذي بواسطته نستطيع أن نواجه كل الض نفسيتبيان أمهية التحضري ال القلق من خالل

يتعرض هلا الالعب وهذا من خالل معرفة فعالية التحضري املقدم خالل احلصص التدريبية والذي 

 .يستدعي وجود خمتص يف اجملال النفسي لتدعيمه والرفع من خدماته
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 متهيد:

لقد اختلف و  يعترب القلق أكثر شيوعا لدى البشر، خاصة يف عصران احلايل الذي يطلق عليه الكثري بعصر القلق،   

 لنفسي.للتخلص من القلق االعلماء يف إعطاء مفهوم للقلق حول املقومات اليت ميكن للشخص االعتماد عليه 

كما تنفرد معظم النظرايت السيكولوجية لظاهرة القلق، ملا هلا من مكانة كبرية يف نظامها النظري ويف دراستها     

 للشخصية.

 "Heideggerفالقلق حقيقة من حقائق الوجود اإلنساين، بل أن الفيلسوف اإلنساين الوجودي "هيدجر    

)    .ل هو موضوع قلق، وأن احتمالية الفناء والدمار والعدمية هي ظاهرة لب القلقم، يعترب أبن الوجود كك1927

 (05 ، ص1987كاستانيدا، ماك كاندرس وآخرون، 

لذلك تطرقنا يف هذا الفصل إىل تعريف القلق، أنواعه، أعراضه، مستوايته، مكوانته، أسبابه، وكذلك القلق يف اجملال 

 الرايضي.

 /القلق:1

 :تعريف القلق -1-1

قلق.قلقا. أي مل يستقر يف مكان واحد. أو مل يستقر على حال، وقلق وإضطرب وإنزعج. )زوين بسمة.  :لغة -أ

 (46. ص2005عسيلة مىن.

ميكن القول أبن القلق حالة من االضطراب والتوتر الشامل يصيب الفرد نتيجة شعوره ابلتهديد أو  :إصطالحا -ب

اخلوف من أشياء غري حمددة أو واضحة املعامل. فهو كعمليات إنفعالية تظهر يف شكل خوف، إضطراب أو فزع، أو 

يعرف  اخلوف الشديد دون أنشعور ابلتهديد، يصاب الفرد ابلقلق و يعاين من بعض االضطراابت النفسية و 

 (161. ص2001األسباب اليت تدفعه إىل فعل هذا السلوك أو دخوله يف هذه احلالة. )نبيه إبراهيم إمساعيل.

 وميكن تعريفه كذلك أبنه:
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حالة إنفعالية مركبة غري سارة متثل مزجيا من مشاعر اخلوف املستمر والفزع والرعب نتيجة توقع شر وشيك احلدوث  -

-خوف-جة اإلحساس ابخلطر والتهديد من شيء جمهول أو مرتقب وينتج عنه غالبا آاثر سلبية )توترأو نتي

 انقباض...( وقد تنتج عنه بعض اآلاثر املرضية العضوية كاضطراب القلب.

ويكون القلق حممودا إذا كان وسيلة لدفع اإلنسان للحيطة واحلذر وإتقان العمل. ويكون مذموما إذا تعدى حدوده 

دى إىل عدم الثقة ابلنفس واإلحباط. أي يكون سواي إذا كان يف حجمه الطبيعي الذي حيفظ قدرات اإلنسان وأ

 على العطاء واحلرص املتوازن.

 ويرى فرويد أن القلق هو الظاهرة األساسية واملشكلة املركزية يف العصاب. -

ة، يتضمن مكوانت ذاتية،  وفسيولوجي  ويعرف أبنه: حالة انفعالية غري سارة لدى الكائن العضوي )اإلنسان(

 (11. ص2005وسلوكية. )مرية دالل. توايت مباركة. 

. 1998أو حالة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل صراعات الدوافع وحماوالت الفرد لتكيف. )حسن منسي. 

                                                                                  (                                                                             36ص

ة. القلق حالة من التوتر تنتج عن التوقع أو احلدوث الفعلي للتقييم يف مواقف التفاعل الشخصي التخيلية واحلقيقي -

 (145. ص2001)حسني علي فايد.

يز بطابع ترقب اخلطر املتوقع مصحوب بضيق وخوف وشعور أما حسب الطب العقلي فهو حالة نفسية تتم -

 (46. ص2005ابلعجز. )زوين بسمة. عسيلة مىن.

مهما اختلف العلماء يف تعريف القلق فانه ميكننا القول أبن القلق يعترب كعارض مشرتك بني مجيع األمراض 

ى أنه حالة من التوتر التعاريف اخلاصة به جتمع علالنفسية والعقلية، فهو ميثل قاعدة األمراض النفسية والعصبية فكل 

 واخلوف أثناء مواقف خمتلفة من حياة الفرد.

 القلق كسمة وكحالة: -1-2
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 وتكون اثبتة نسبيا وخيتلف مستواها من فرد آلخر. :قلق السمة-أ

أول من أشار إىل " Cattell"كاتل وتكون متغرية من موقف آلخر لدى نفس الفرد، ويعترب  :قلق احلالة -ب

أول من وضع أساس نظري للتفريق بينهما "  SPEILBERGER"سبيل بريجرالقلق كسمة وكحالة. ويعترب 

 :حيث مييز النموذج الذي وضعه بني

 بكونه اجتاه حنو القلق يف املواقف الضاغطة. :* قلق السمة

 ف الضاغط.استجابة انفعالية حلظة التعرض للموق–بكونه حالة فعلية : * قلق احلالة

أما يف قاموس علوم الرايضة والتدريب فتعرف مسة القلق أبهنا نزعة شخصية ابرزة نسبيا ألدراك مواقف بيئية 

 معينة كمهدد أو عامل ضغط.

 ميكن القول أن:

 : هي إستعداد الفرد ألدراك مواقف معينة كمهدد يستجيب هلا مبستوايت خمتلفة من حالة القلق.مسة القلق دائمة -

 هي حالة إنفعالية ذاتية يشعر فيها الفرد ابخلوف والتوتر وميكن أن تتغري هذه احلالة من وقتمسة القلق املؤقتة:  -

 .(59. ص2003آلخر. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد.

 

 

 :أسباب القلق-1-3

لنساء  العدد من اإن النساء أكثر عرضة لإلصابة ابضطراب القلق من الرجال حيث أن ضعف : اجلنس والعمر -أ

يراجعون األخصائي النفسي وهذا ينطبق على مجيع املراحل العمرية، ولكن ميكن أن يكون هذا التفاوت سببه أن 

 الرجال عادة يعرضون أنفسهم على األخصائي النفساين عند إصابتهم ابلقلق.
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عرضة  ا مما جيعلهمحساسة ويتأثرون ابألحداث سريع لديهم شخصية قلقة الكثري من الناس: الشخصية-ب

 الضطراب القلق أكثر من غريهم. أي أن هناك إستعداد خاص يف الشخصية.

الضغوط والتوترات احلياتية، فبمجرد التفكري حبدوث أمر ما يف املستقبل القريب وذلك من جراء اإلجهاد: -ج

 (65-64. ص 2003)عبد العزيز عبد اجمليد حممد.  يسبب القلق أكثر من احلادثة نفسها.

معظم املصابني ابلكآبة لديهم درجة معينة من القلق الناتج عن الشعور بعدم الكفاءة االجتماعية واخلوف  :الكآبة-د

 من النبذ.

معظم األمراض اجلسدية أو اخلوف منها يسبب القلق حيث إصابة شخص ذو شخصية قلقة  املرض اجلسدي:-ه

 (50. ص1999لرمحان الوايف. )عبد ا مبرض جسدي ميكن أن يزيد من شدة القلق لديه.

 ابإلضافة إىل: 

 احلوادث واخلربات السيئة اليت تعرض هلا الفرد. -

 التوتر النفسي الشديد واألزمات النفسية العنيفة. -

 الشعور ابلذنب والعجز.  -

 اخلوف من الفشل. -

 فقدان السيطرة على النفس. -

 اخلوف من عدم الكفاية.  -

 بعض احلاالت واملخاوف الشديدة يف الطفولة املبكرة.االستعداد الوراثي يف  -

 االستعداد النفسي )الضعف النفسي العام( واالحباطات والصراع بني الدوافع واالجتاهات والتوتر النفسي الشديد. -

 فقدان الشعور ابألمن نتيجة إنعدام األمن والشكوك حول الذات والتهديد الذي تفرضه بعض الظروف البيئية.  -

 تكرار مواقف احلياة احملبطة. -
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 (50. ص2005)زوين بسمة. عسيلة مىن. .*عدم التطابق بني الذات الواقعية والذات املثالية -

 الشعور ابلوحدة والضياع واخلوف الدائم. -

 عند عجز الشخص يف حتقيق املكانة االقتصادية واالجتماعية املرتفعة املرغوب فيها. -

 لنمط االستهالكي السائد يف األسرة أو اجملتمع.عدم القدرة على جماراة ا -

 التفكك األسري الذي يسود أسرة املريض ابلقلق نتيجة االهتمام ابملادة وإمهال أمهية األسرة املتعاونة املتحابة.-

 :أعراض القلق-1-4

 األعراض النفسية العقلية:-1-4-1

دد أفكار قلقة ومتوترة/ أرق/كوابيس/ كآبة/ تبالتململ/ توقعات ختوفية/ التهيج/ احلساسية للضوضاء/  -

 (الشخصية.

والطمأنينة/ توقع حدوث األذى عدم القدرة على الرتكيز واالنتباه /اهلروب من خمتلف املواقف/ فقدان الثقة ابلنفس -

 (164.. ص2001من الغري/ الشعور ابخلوف الشديد. )نبيه إبراهيم إمساعيل

االنفعال الزائد/ إختالط التفكري/ التوتر العام/ الشعور بعدم الراحة واحلساسية االكتآب وضعف األعصاب/  -

 (30. ص2001النفسية الزائدة. )فاروق السيد عثمان. 

 

 :األعراض اجلسدية والفسيولوجية-1-4-2

/ ةجفاف الفم واحللق/ صعوبة التنفس/ فرط التهوية )سرعة التنفس(/ خلل يف االنتصاب الذكري/ مشاكل حيضي -

صعوبة البلع/ صداع/ طنني يف األذن/ عسر اهلضم/ كثرة خروج الريح/ كثرة التربز/ الشعور آبالم يف الصدر/ عسر 

 الطمث.
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ضرابت زائدة أو سرعة دقات القلب/ نوابت من الدوخة واإلغماء/ تنميل يف اليدين أو الذراعني. )فاروق السيد  -

 (30. ص2001عثمان. 

 ( 49. ص1999ر ابلضيق يف الصدر/ إضطراب النوم والتنفس. )عبد الرمحان الوايف. إرتفاع ضغط الدم/ الشعو  -

إمحرار الوجه أو شحوبه/ تشنجات يف البطن/ إضطراابت جنسية وظيفية/ فقدان الشهية. )سامر مجيل -

 (239. ص2002رضوان.

 :جسمية يةاألعراض النفس-1-4-3

 األمراض العضوية اليت يسببها القلق، أي تلك السيكوسوماتية ويظهر هذا يف األمراض -

. 2005ويتسبب يف زايدة أعراضها )الذحبة الصدرية، الربو التشعيب، القرحة املعدية(. )زوين بسمة. عسيلة مىن. 

 ( أو يسببها أحد االضطراابت النفسية.51ص

ة القلق لدى جإضافة إىل ماسبق هناك بعض املظاهر السلوكية اليت تظهر أثناء األداء الرايضي تشري لدر 

 :الرايضي منها

 كثرة األخطاء يف مواقف املنافسة الرايضية سواء الفنية أو القانونية.  -

 (63. ص2003ضف أداء الرايضي يف املواقف احلامسة يف املنافسة الرايضية. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد.  -

 عدم إلتزام الرايضي ابلواجبات اخلططية. -

 االستقرار مع شدة االستثارة والتهيج. التوتر والعصبية وعدم -

 عدم ثبات احللة االنفعالية وسرعة تغريها.-

 (63. ص2003عدم القدرة على إختاذ القرار. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد.  -

 مستوايت القلق:-1-5
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، حيث رحيدث تنبيه عام للفرد مع إزدايد القدرة على مقاومة مصادر اخلط: املستوى املنخفض للقلق-1-5-1

 (46.ص2005يعترب عالمة إنذار خلطر وشيك الوقوع. )زوين بسمة.عسيلة مىن.

. 2001وترتفع لدى الفرد احلساسية لألحداث اخلارجية ويكون يف حالة أتهب ألي خطر. )فاروق السيد عثمان.

 (28ص

يسيطر الفرد على تصرفاته يف مواقف احلياة. )زوين بسمة. عسيلة مين.  املستوى املتوسط للقلق:-1-5-2

 (47. ص2005

حيث يزداد السلوك يف مرونته وتلقائيته كما تزداد قدرة الفرد على االبتكار ويزداد اجلهد املبذول للمحافظة على  

                                       (28. ص2001السلوك املناسب واملالئم يف مواقف احلياة املتعددة. )فاروق السيد عثمان. 

 املثريات النافعة ويصبح غري قادر على التمييز بني ينهار التنظيم السلوكي للفرد :املستوى العايل للقلق-1-5-3

 ( 47. ص2005والغري انفعة ويصاحب ذلك تشتت األفكار والسلوك العشوائي. )زوين بسمة.عسيلة مين.

تايل مل وينخفض لديه التآزر والتكامل بشكل حمسوس وابل أساليب كان ميارسها يف طفولتهإىل  *وقد حيدث نكوص

يعد الفرد قادر على التمييز فيصبح عاجزا عن االستجابة املتمايزة ويظهر ذلك يف الصورة الكئيبة للمصاب بلقلق 

 ملركزية لديه قد إختلت.الضبط االعصايب يف ذهوله وتشتت فكره ووحدته وسرعة هتيجه وعشوائية سلوكه وكأن أجهزة 

وتؤكد احلقائق التجريبية على وجود عالقة بني مستوى القلق ومستوى األداء الرايضي حيث يصل األداء 

                  (                                                      28. ص2001إىل الذروة عندما يكون مستوى القلق يف مستوى متوسط. )فاروق السيد عثمان. 

 :أما إذا تعلق األمر ابلرايضي فتظهر أعراض القلق لديه يف ثالث مستوايت

وفيه تظهر األعراض املختلفة منخفضة املستوى فهي تكفي لتنبيه الرايضي حنو األحداث  :املستوى األول -أ

 اخلارجية املسببة للقلق، لزايدة إستعداده ملواجهة مصدر اخلطر.
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تكون األعراض متوسطة الدرجة ويكون الرايضي أقل قدرة على السيطرة على املصادر اخلارجية : ايناملستوى الث -ب

 (66. ص2003للخطر الذي يهدده ويفقد سلوك الرايضي ويستويل عليه اجلمود. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد. 

 التنظيم السلوكييف هذا املستوى تؤثر درجة القلق بصورة سلبية على : املستوى الثالث -ج

للرايضي ويقوم أبساليب سلوكية غري مالئمة ملوقف املنافسة فال يستطيع التمييز بني التلميحات املالئمة والغري 

املالئمة للموقف نتيجة لتطبيق املدى اإلدراكي ولتشتت االنتباه ويصبح الرايضي غري قادر على القيام ابالستجابة 

زيز عبد تنافسي ويكون السلوك عشوائيا يفقد القدرة على االنتباه والرتكيز. )عبد العالسلوكية املتناسقة مع املوقف ال

 (66. ص2003اجمليد حممد. 

 :أنواع القلق-1-6

 القلق إىل ثالثة أنواع: "S.Freud"فرويد قسم 

 حيث يكون الفرد مدركا للمصدر اخلارجي الذي يشكل: القلق املوضوعي )الواقعي(-1-6-1

 له حالة اخلوف، ومبجرد زوال هذا املصدر يزول القلق. وقد مسي أيضا خطرا عليه ويسبب

 (161-163. ص ص2001. )نبيه إبراهيم إمساعيل."القلق السوي"

 فهو إذن رد فعل حيدث لدى الفرد عند إدراكه خطرا خارجيا واقعا وذلك بوجود إشارة تدل عليه. 

 (38-37. ص 1998وهذا النوع أقرب إىل اخلوف مثل خوف الفرد من الظالم. )حسن منسي.  

يتمثل هذا النوع من القلق يف الشكوى الدائمة والشعور ابخلوف من موضوعات : القلق العصايب-1-6-2

خارجية معينة أو كاخلوف من وقوع خطر متوقع من مصدر جمهول ويظهر الفرد املصاب هبذا النوع من القلق سلوكا 

 ( 162. ص2001ال مربر له أو حيدث ثورة ال أساس هلا. )نبيه إبراهيم إمساعيل.
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 واضحة ويكون قلق عام قد يشمل العالقات االجتماعية أو يف املنزل أو مكان العمل. وقد حيدث أي أن أسبابه غري

هذا القلق من موضوع حمدد مثل اخلوف من احلشرات أو الدم أو قد حيدث نتيجة شر وشيك احلدوث بسبب خربة 

 (38-37, ص  1998مؤملة مثل اخلوف من حدوث نوابت إغماء. )حسن منسي, 

 (                                            49,ص2005شأ نتيجة إفالت املكبواتت من الالشعور إىل الشعور. )زوين بسمة, عسيلة مىن,كما أنه ين

يتمثل هذا النوع من القلق يف صورة الشعور ابلذنب وحيدث ملا يصاب األان : القلق اخللقي )الذايت(-1-6-3

 (163. ص 2001عام. )نبيه إبراهيم إمساعيل. األعلى ابإلحباط ويظهر يف صورة قلق 

إذن جيلبه الصراع الذي حيدث داخل الشخص وليس بني الشخص والعامل اخلارجي ويتجلى عند قيام الشخص  

 (37. ص1998)حسن منسي. وتقاليد اجملتمع الذي يعيش فيه. بسلوكات ختالف عادات

. 2005ويكون مصدره داخلي يتمثل يف مشاعر اخلزي واإلمث واخلجل واالمشئزاز.)زوين بسمة. عسيلة مىن.  

 (49ص

 :نظرايت القلق-1-7

 :مييز بني نوعني له مها :تصورات فرويد للقلق-1-7-1

ف وهذا و الذي مت التعرف عليه يف عنصر أنواع القلق ولتذكري هو رد فعل خلطر خارجي معر  :القلق املوضوعي-أ

 (20. ص 2001النوع من القلق أقرب من اخلوف ألن مصدره واضح املعامل هلذا الشخص. )فاروق السيد عثمان.

إال أنه ميكن التفريق بني اخلوف والقلق رغم أهنما إستجابتان سلبيتان تنشآن عندما يتعرض الفرد خلطر. حيث  -

ستطيع يبدو كرد فعل ملثريات حمددة ظاهرة ن اضرعبارة عن شعور ينصب على احليرى بعض الباحثني أن اخلوف 

إدراكها. بينما القلق ينظر له على أنه شعور مبهم وغامض ذو خوف مستمر من جمهول وهذا الشعور ينصب على 

 املستقبل أكثر من احلاضر.

 (20. ص 2005)مرية دالل. توايت مباركة. 
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غامض غري مفهوم حيث أن الفرد ال ميكنه أن  يعرف هذا النوع من القلق على أنه خوفالقلق العصايب: -ب

 *هلوا يشعر به أو يعرف سببه فهو رد فعل خلطر داخلي غريزي أي أن مصدر القلق يكمن داخل الشخص يف

 .فيخاف الفرد أن تسيطر عليه نزعة غريزية ال ميكن التحكم

 القلق عند "ألفريد أدلر":-1-7-2

 يؤمن ابلتفاعل الدينامي بني الفرد واجملتمع، وهذا التفاعل يؤدي إىل نشأة "أدلر" كان

القلق. ويرى أن الطفل بعجز وضعف أمام الكبار، ولكي يتغلب على هذا العجز لبد من أن يسلك طريق سوية 

خرين احمليطني ألن اإلنسان السوي يتغلب على شعوره ابلنقص من طريق تقوية الروابط االجتماعية الرابطة للفرد ابآل

 به ويستطيع الفرد دون أن يشعر ابلقلق إذا حقق هذا االنتماء الذي يعيش فيه.

 :القلق عند "ماي"-1-7-3

يرى يصحبه هتديد لبعض القيم اليت يتمسك هبا الفرد ويعتقد أهنا أساسية. و  ختوفعلى أنه  يفسر القلق

ية إذا  اليت تستحضر القلق. ويكون القلق إستجابة سو  االستعداد الفطري واألحداث اخلاصة: أن للقلق أساسني مها

هو إستجابة متعلمة خلطر حملي ال يشكل هتديدا للقيم  "ماي"كان مناسب مع اخلطر املوضوعي. واخلوف عند 

 األساسية للفرد.

 :القلق عند "دوالرد وميلر"-1-7-4

اب، أو نتيجة سبا أو قابل لالكتسهو عبارة عن حالة غري سارة يعمل الفرد على جتنبها ويعترب دافعا مكت

صراع اإلقدام واإلحجام أو صراع اإلقدام اإلقدام، أو صراع اإلحجام  :صراع ،قد أيخذ شكل من األشكال مثل

اإلحجام إال أن هذا الصراع يولد حالة من عدم االتزان تؤدي إىل القلق وال يكون هناك مفر من هذا الصراع حىت 

 (21-20, ص 2001)فاروق السيد عثمان, يعود االتزان مرة أخرى. 

 :القلق عند السلوكيني-1-7-5
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تركز املدرسة السلوكية على الصراعات املولدة للقلق وهذه الصراعات غالبا ما تكون بني اإلقدام واإلحجام.  

رد.  فكما يركز السلوكيون يف معرفتهم ألسباب القلق على العوامل اخلارجية، فمصدر القلق لديهم يكمن خارج ال

كما يرون أن أعراض القلق ماهي إال إستجابة مكتسبة يف مواقف مؤملة ميكن إبطاهلا كما مت تعلمها. )مرية دالل. 

 (23. ص2005تويت مباركة. 

 قياس القلق:-1-8

 :االختبارات العامة لقياس القلق-1-8-1

 ".ليفيالصورة املختصرة لقياس القلق الظاهر لألطفال من إعداد " -

 " وآخرون.ساراسونالقلق العام لألطفال من إعداد "مقاس  -

 (87.  ص2003)عبد العزيز عبد اجمليد حممد. ".سبيلربجرقائمة مسة القلق لراشدين من إعداد " -

 ".سبيلربجرقائمة مسة القلق لألطفال من إعداد " -

ورة " حتت عنوان "صعالويحممد " وتعريب ""كاتل من إعداد مقياس معهد اختبار الشخصية والقدرة للقلق -

 حتليل الذات".

 " حتت عنوان "إستمارات حتليل الذات".د.عالويأعد صورته العربية " اتيلور"مقياس القلق الصريح لـ" -

 :االختبارات اخلاصة ابلقلق يف اجملال الرايضي-1-8-2

 :إختبارات القلق كسمة -أ

 ".د عالويحممإعداد " من إختبار القلق امليسر واملعسر للرايضة -

" الصورة األوىل حتت عنوان "قائمة االجتاهات حنو السباحة حممد عالويمقياس القلق من السباحة إعداد " -

 واملاء".



 دوافع ظهوره و القلق                                                                  ألولالفصل ا

 
27 

وان "قائمة " حتت عنأسامة كامل" وتعريب "دوروثي هارسإعداد " من مقياس االستثارة االنفعالية للرايضيني -

 سلوك املنافسة".

 وكحالة:إختبارات القلق كسمة  -ب

بتصميم قائمة لقياس قلق احلالة والسمة وأعد صورهتما العربية وقام بتطبيقها  وآخرون" spilbergerقام " -

 ".حممد عالويلتقنينها "

ربية وقام بتقنينه إختبار قلق املنافسة الرايضية وأعد صورته الع "مارتنز"ويف ضوء تعريف قلق املنافسة الرايضية صمم  -

 البيئة املصرية. يف "حممد عالوي"

" مع بعض spilbergerوطبقا ملفهوم حالة قلق املنافسة الرايضية قام مارتنز ابقتباس مقياس حالة القلق لـ:  " -

مد حمالتعديالت ليالئم مواقف املنافسة الرايضية حتت إسم "قلق املنافسة"، وأعد صورهتا العربية وقام بتقنينها "

 ".عالوي

ميم حالة قلق املنافسة الصورة الثانية لتوفري أداة قياس صادقة واثبتة حلالة قلق بتص" Martens"كما قام   -

 (86-87.  ص2003املنافسة الرايضية. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد. 

         :القلق واألداء الرايضي-1-9

إن أداء الرايضي له عالقة ابملشكالت النفسية حيث يعترب القلق النفسي أحد االنفعاالت السلبية اليت 

تنعكس مباشرة على أداءه. أما عندما تكون إجيابية فتنتج قوة دافعية إجيابية تساعد الفرد على تقدمي األحسن 

ا ما يشعر الرايضي داء وتقليل الثقة ابلنفس. وكثري والعكس ابلنسبة للقوة الدافعة السلبية اليت تساعد على إعاقة األ

أنه يف حالة قلق عندما حيس أن األنظار كلها متوجهة إليه، وأنه مطالب مبا يفوق قدراته، فيكون القلق هنا مبثابة 

ة دمؤشر لتعبئة قوى الفرد لدفاع عن الذات ومحايتها. وختتلف إستجاابت القلق يف شدهتا وإجتاهها، وحينما تزداد ش

 (57. ص2003القلق حيدث فقدان التوازن مما يدفع الرايضي الستعادة التوازن. )عبد العزيز عبد اجمليد حممد. 
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 :عالج القلق-1-10

 :ويهدف إىل تطور شخصية املريض وإزالة خماوفه وخفض توتره وهذا من خاللالعالج النفسي: -1-10-1

 املريض يعيش صراعا بني ثالث قوى ويهدف إىل تقوية األان ينظر إىل املريض على أنه إنسان: التحليل النفسي-أ

ابعتباره اجلزء املسيطر على اهلو واملنسق بينها وبني ضوابط األان األعلى والعمل على حتديد أسباب القلق يف الالشعور 

 (51. ص2005ونقلها إىل الشعور. )زوين بسمة. عسيلة مين. 

 عات األساسية.                                                   كما يهدف إىل إظهار الذكرايت وحل الصرا  

يتم بتدريب املريض على االسرتخاء ويقدم املنبه املثري لقلق بدرجات متفاوتة من  العالج السلوكي:-1-10-2

 (52. ص2005الشدة. )زوين بسمة.عسيلة مين. 

فرج هللا بشرة. ) والقضاء على األزمات العصبية احلركية.املرضي املتعلق ابلقلق  األشراطكما يستخدم خاصة لفك   

 (17. ص2005عمران رمية . 

 

 ويعتمد على حماولة تعديل العوامل البيئية املؤثرة على املريض الذي يعيش صراعا يفالعالج البيئي: -1-10-3

 شفاءه.األسرة أو يف العمل، وحماولة تعديل إجتاهات األسرة حنو املريض مما يساعد على 

وذلك ابلعقاقري املهدئة، وكذلك عالج األعراض املصاحبة كفقدان الشهية  وجيب  العالج الطيب:-1-10-4

على املريض على التعود أال يتعود على هذه العقاقري ألن اإلكثار منها يسبب ما يسمى ابإلدمان وكذلك يقوم 

"ستيالزين وإستخدام املهدائت مثل  "AMYTAL"أميتالبطمأنة املريض واستخدام مسكنات مثل 

STELAZINE"   وقد أثبت العالج النفسي املختص والعقاقري كان فعاال. كذلك إستخدام التنبيه الكهرابئي

 (51. ص2005والعالج املائي يف بعض األحيان. )زوين بسمة. عسيلة مين. 
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 /دوافع ظهور القلق:2

 مفهوم الدافعية:-2-1

ابهتمام عدد كبري من علماء النفس، وابلتايل تعددت حماوالت تعريفها ومن هذه لقد حظي موضوع الدافعية 

 التعاريف نذكر:

التعريف الذي يرى أن الدافعية هي: " احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد واحليوان على حد سواء فهناك سبب أو 

لية عند حدوث السلوك من جهة، عدة أسباب وراء كل سلوك، وهذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخ

 (22مبثريات البيئة اخلارجية من جهة أخرى.")صاحل حممد علي ابو جادو,بدون نشر السنة,ص

وجند الدافع عند مصطفى عشوي، أنه حالة من التوتر النفسي والفزيولوجي قد يكون شعوري أو ال شعوري يدفع 

ات معينة للتحقيق من التوتر وإعادة التوازن للسلوك الفرد إىل القيام أبعمال ونشاطات وسلوكات إلشباع حاج

 (83,ص1990والنفس عامة.")مصطفى عشوي, 

: " أهنا عبارة عن كلمة عامة ختتص بتنظيم السلوك إلشباع احلاجات والبحث عن THOMAS. Rويرى 

 (THOMAS. R ,1991,p 32 األهداف.")

رة أنه النشاط الذي يقوم به الفرد ويتوقع أن يتم بصو  الدافعية جمرد الرغبة يف النجاح أو"  :أما عند أليكسون

 (144,ص1974ممتازة.")مصطفى أمحد زكي, 

ونستخلص أن تعريف الدافع قد تعدد وتتنوع واختلف يف مفاهيمه ومهما كان هذا اخلالف إال أنه يبقى احملرك 

 لسلوكات اإلنسان واليت جتعل اجلسم يف حالة نشاط.

 وظائف الدوافع:-2-2

 رد فعل عن أي سلوك ال ميكن أن حيدث تلقائيا وإمنا حيدث كنتيجة ملا يدور يف نفسية الفرد، أن أي

 ومنه فالسلوك له أغراض تتجه حنو حتقيق نقاط معينة يليب هبا هذا الفرد حاجياته وغرائزه ومنه نستخلـص أن
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 للدوافع عدة وظائف تقوم هبا لتنشيط السلوك وهي ثالثة:

 :مد السلوك ابلطاقة-أ

ومعىن ذلك أن الدوافع تستشري النشاط الذي يقوم به الفرد فيؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع 

ل  أما إذا تعرض للحرمان فإنه ينشط من أج ،لدى الكائن احلي إىل قيامه ابلنشاط لتحقيق هدفه وإعادة توازنه

سن قدراته نح لالعب جائزة مكافأة له على حتفالدوافع متد السلوك ابلطاقة فمثال مي ،إشباع هذه احلاجات والرغبات

وتكليلها ابلنجاح، لكن سرعان ما تفقد هاته املكافأة جاذبيتها إذا أدرك املراهق أن الرايضة أخالق قبل أن تكون 

 من أجل املكافأة ففي هذه النقطة تصبح املكافأة غري ضرورية.

 أداء وظيفة اإلختيار:-ب

 نوع النشاط أو الرايضة اليت يستجيب ويتفاعل معها املراهق ويهمل ويتجلى ذلك يف أن الدوافع ختتار

األنشطة األخرى، فالذي يهوى كرة القدم جنده يكره كرة السلة مثال، كما أهنا حتدد حلد كبري الطريقة اليت يستجيب 

لق فقط حالة  خيهبا ملواقف أخرى فقد أقر " جوردن ألبورت" أنه عندما يتكون اجتاه عام للمواقف وامليول فإنه ال

تشار واختيار كل نا فتؤدي إىل نشاط ظاهر يشبع املوقف أو امليل بل يعمل كوسيلة خفية الهتالتوتر يسهل استشار 

 (95-94,ص1984سلوك متصل به وتوجيهه.)حلمي املليحي, 

 توجيه السلوك حنو اهلدف:-ج

اقاته سن والنمو عن الطفل بل جيب توجيه طإن جمرد عدم الرضا على حالة املراهق ال يؤدي وال يكفي إلحداث التح

 حنو أهداف معينة ميكن الوصول إليها، وحتقيقها فالدكتور حلمي املليحي يلخص وظائف الدوافع فيمايلي:

 .إاثرة اآلليات واألجهزة  الداخلية أي أهنا متثل املصادر الداخلية للعمل 

  اليت تستشري السلوك.مد السلوك ابلطاقة الالزمة ومبساعدة املثريات اخلارجية 

 .اختيار نوع النشاط وحتديده 
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  أتخري ظهور التعب حتول دون امللل مما يزيد من يقظة الفرد وقدرته على االنتباه ومقاومة التشتت.)حلمي

 (95,ص1984املليحي, 

 تطبيق وتقسيم الدوافع:-2-3

 تصنيف الدوافع:-2-3-1

ني لفهم موضوع الدافعية هو تصنيفها إىل فئتني عرضت أن احد الطرق املفيدة 1977" عام  SAGEيوضح " ساج 

مها: الدافع الداخلي والدافع اخلارجي، ويتفق العديد من املهتمني ابلكتابة يف جمال علم النفس الرايضي مع التصنيف 

 السابق يف تناوهلم ملوضوع الدافعية وعالقتها ابألداء الرايضي ومنهم على سبيل املثال احلصر:

 ن افوس وترومبFurosse et Troppman   1981عام. 

  ليولن وبلوكزLiewelin et Blucker   1982عام. 

  1983حممد عالوي عام. 

  سنجرSinger  1984عام. 

  دورش هارسDrothy Harris  1984عام. 

 الدافع الداخلي:-أ

عندما يقرر أن  1980يعين الدافع الداخلي أن مكافأة داخلية أثناء األداء ويعرب عن هذا املعىن " مارتنز" عام 

الدافع الداخلي يعترب جزء مكمال ملوقف التعلم وخاصة إذا كان الفرد يسعى للتعلم مستصنعا ابحلصول على املعرفة 

وليس هدفه من التعلم احلصول على املكافآت اخلارجية، ويتضح الدافع الداخلي يف النشاط الرايضي عندما نالحظ 

رايضي معني أو االنضمام لفرقي رايضي بدافع الرغبة واحلب يف خربة جيدة إقبال بعض النشء على ممارسة نشاط 

رايضي فدافع االستمرار يف املمارسة يكون انبعا من طبيعة النشاط ال ،وليس هناك ما يهدده أو يعاقبه ومينع استمراره

عر ابلسعادة  الرايضي يشالذي أحبه واألداء الذي يستمتع به، والواقع أن الناشئ عندما يقبل على ممارسة النشاط 
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ألنه ميارس النشاط الذي يريده ويرغب فيه، وهذه السعادة تفوق حصوله على مكسب مادي أو مكافأة خارجية، 

 إن الدافع الداخلي ينبع من داخل الفرد، وحيدث أثناء األداء.

 الدافع اخلارجي:-ب

رار األداء واملمارسة وإن السبب الرئيسي لالستميقصد ابلدافع اخلارجي حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء 

يف املمارسة واإلقبال على األداء الرايضي هو املكافأة اخلارجية املنتظر أن حيصل عليها، فالدافع اخلارجي على النحو 

 (38ص’1990نتظرها.)أسامة كامل راتب, ي السابق، ينشأ من خارج الالعب وحتركه قيمة املكافأة اخلارجية اليت

ن نعين ابلدوافع الداخلية أسباب ودوافع اخلوض يف نشاط رايضي، وعادة تقابل الدافعية الداخلية  الدافعية إذ

اهتمامه إذن مركز على ف ،اخلارجية، فالشخص احملفوز داخليا يتصرف حىت يتحصل على مكافأة مرتبطة ابلفعل ذاته

احملفوز خارجيا فهو  أما الشخص ،القيام ابلفعل الرايضي أتدية الدور، مبعىن البحث عن اللذة اليت قد يشعر هبا أثناء

يتصرف حىت يتحصل على مكافآت خارجية عن فعله، فاهتمامه إذن يرتكز يف هذه احلالة على احلصول على مكافأة 

 على الدور يف حد ذاته. ال مرتبطة ابلفعل

 تقسيم الدوافع:-2-3-2

 ع الثانوية.قسم إىل نوعني مها: الدوافع األولية، الدوافنوت

 الدوافع األولية:-أ

 وتسمى أيضا ابلدوافع الفيسيولوجية أو اجلسمانية وهي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانيـة

 تفرضها طبيعة تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن أمثلتها: احلاجة إىل الطعام واحلاجة إىل الشراب.

 إىل اللعب )عند األطفال( واحلاجة إىل احلركة والنشاط ... اخل.واحلاجة إىل الراحة أو احلاجة اجلنسية واحلاجة 

وقدميا كانت تسمى هذه الدوافع بـ: )الغرائز( إال أن الكثري من علماء النفس يف الوقت احلايل ال يستخدمون مصطلح 

 الغرائز لتفسري سلوك اإلنسان، إذ غالبا ما يستخدمون لفظ الغرائز لتفسري سلوك احليوان.
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 فع الثانوية:الدوا-ب

وتسمى أيضا دوافع أو احلاجات املكتسبة أو االجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعله مع البيئة، وتقوم الدوافع 

الثانوية على الدوافع األولية، غري أهنا تستقل عنها وتصبح هلا قوهتا اليت تؤثر يف السلوك كنتيجة لتأثري العوامل 

ر ة الدوافع الثانوية: احلاجة إىل التفوق واملركز أو املكانة، السيطرة والقوة واألمن والتقدياالجتماعية املتعددة، ومن أمثل

 (05,ص1987واالنتماء واحلاجة إىل إثبات الذات.... اخل.)مصطفى حسن علوي, 

 الدوافع واحلاجات النفسية:-2-4

فسه رأينا شخصا منطواي على ن أن وراء كل سلوك دافع، فإذا اآلنيرى "مصطفى عشوي" أنه: "ينبغي أن نعرف 

سأل عن الدافع وراء ذلك أو كان متكربا أو يثري مشاكل يف العمل نينبغي أن ال نصدر األحكام ضده، بل جيب أن 

أو يف املمارسة، نفس الشيء ينبغي أن نسأل عن الدافع وراء كل سلوك ميكننا مالحظته ونريد دراسته، فالدافع حالة 

 زيولوجي الذي قد يكون شعوراي أو ال شعوراي، تدفع الفرد للقيام أبعمال ونشاطات وسلوكاتمن التوتر النفسي والفي

 إلشباع حاجات معينة للتحقيق من التوتر وإلعادة التـوازن للسلــوك أو للنفس بصفة عامة".

 ومن هنا نذكر بعض احلاجات النفسية وهي كاآليت:

 احلاجة إىل االطمئنان. -

 حاجة التفوق. -

 ة التبعية.حاج -

 (83,ص1990حاجة التعلم واملعرفة. )مصطفى عشوي,  -
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 الدوافع النفسية:-2-4-1

هناك ارتباط كبري بني الدوافع سواء كانت فيسيولوجـية عـلى شكـل حاجات أساسية فطريـة أو حاجات مكتسبة 

، احلاجة إىل احلب، احلاجة إىل األمن متعلمة، أو دوافع نفسية أو دوافع نفسية اجتماعية، نعين ابلدوافع النفسية مثال

 (86,ص1990احلاجة إىل احرتام وتقدير الذات واحلاجة إىل أتكيد الذات.  )مصطفى عشوي, 

 خصائص الدوافع النفسية:-2-4-2

يشري مصطفى عشوي أنه: "ال يبدو أن هلذه الدوافع أسسا فطرية واضحة وال عوامل بيولــوجية ظاهرة.للثقافة 

هام يف أمناط ومناذج ظهور هذه الدوافع حسب ترتيب معني ويف أمناط إشباع هذه الدوافع. )مصطفى والرتبية دور 

 (90,ص1990عشوي,سنة

ال ميكن فصل هذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية كالتملك والسيطرة وغري ذلك إال من 

جتماعية ومما كاملية تراعي األبعاد العضوية والنفسية واالإذ ينبغي النظر إىل الذات اإلنسانية نظرة ت ،الناحية الفطرية

ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة مراعاة دوافع الناس وحاجاهتم أثناء االتصال هبم والتعامل معهم، وكل ذلك انطالقا 

دد من إدراكه قاعدة هامة تسري وتقيد سلوك األشخاص، وهي أن وراء كل سلوك دافع، إال أن نوع الدافع الذي حي

سلوكه هو الذي خيتلف من شخص آلخر، كما أنه خيتلف من موقف إىل آخر، وعليه فإن إدراك املوقف أببعاده 

الزمانية واملكانية واالنفعالية هو العامل األساسي للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع احملركة لسلوك شخص أو 

 أشخاص ما.

 مصدر الدافعية يف امليدان الرايضي:-2-5

 أن: "احلاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقتها سلوك عقلي، وهي موجهة حنو هدف معني Grosترب يع

حيقق اإلشباع" يظهر أن دافعية الرايضي املدروسة من خمتلف الزوااي، هي من أصل فيزيولوجي )لذة احلركة( واجتماعي 
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 (gérard,1985,p223)احلاجة للفوز( والبحث عن العيش يف مجاعة.)

 افعية واألداء أو النتيجة الرايضية:الد-2-6 

" إىل أنه: "من العوامل األساسية اليت تساهم وتلعب دورا مهما يف األداء الفردي، أو أداء MACOLINيشري "

رب من ية، مستوى القدرة، درجة من الشروط الفيزايئية، الشخصية وأخريا الدافعية اليت تعتئنذكر القامة الفيزاي ،الفريق

 (MACOLIN،1988,p12)التأثري على أداء الالعب"أمهها يف 

 ويربز املختصون يف علم النفس الرايضي هذه األمهية يف العالقة التالية:

 الدافعية + التعلم = النتيجة )األداء( الرايضية

لنشاط اتبني هذه املعادلة املختصرة، شرطا ضروراي ولكن غري كايف، فالدافعية بدون جتارب ماضية تؤدي إىل نقص 

 الرايضي والالعب بدون دافعية فهو دون النتيجة أو املستوى الرايضي.

 ماذا تعين الدافعية يف النشاط الرايضي:-2-7

 عين الدافعية يف النشاط الرايضي ببساطة اجتاه وشدة اجلهد الذي يبذله الناشئ يف التدريب واملنافسة.ت

 شدة اجلهد:-2-7-1

ناشئ أثناء التدريب أو املنافسة، فعلى سبيل املثال: فعن الالعبني أمحد وحممد يعين مقدار اجلهد الذي يبذله ال

حيضران مجيع جرعات التدريب يف األسبوع، ولكن من حيث شدة اجلهد نالحظ أن أمحد يبذل جهدا أكرب من 

 حممد.

 اجتاه اجلهد:-2-7-2

معني  ني يفضل أن يتـدرب معـه أو اندييعين اختيار الناشئ لنوع معني من النشاط ميارسه، أو اختياره مدرب مع

 ميارس فيه رايضته احملببة ... اخل.

 دوافع النشاط الرايضي:-2-8



 دوافع ظهوره و القلق                                                                  ألولالفصل ا

 
36 

 يقسم "روديك" الدوافع املرتبطة ابلنشاط الرايضي إىل: دوافع مباشرة، وغري مباشرة".

 الدوافع املباشرة للنشاط الرايضي:-2-8-1

 ومن أمهها:

 كنتيجة للنشاط الرايضي.اإلحساس ابلرضا واإلشباع   -1

 املتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد. -2

جاعة الشعور ابالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من الش -3

 واجلرأة وقوة اإلرادة.

ا من الرايضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط الرايضي وما يرتبط هباالشرتاك يف املنافسات )املبارايت(  -4

 خربات انفعالية متعددة.

 تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز. -5

 الدوافع غري املباشرة للنشاط الرايضي:-2-8-2

 ومن أمهها:

 ابفإذا سألت الفـرد عن أسب ،ة النشاط الرايضيحماولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارس -1

 ممارسة النشاط الرايضي فإنه قد جييب أمارس الرايضة ألهنا تكسبين الصحة وجتعلين قوي.

س الفرد النشاط فقد ميار  ،ميارس النشاط الرايضي إلسهامه يف رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنتاج -2

 قدرته على أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه يف العمل.الرايضي ألنه يساهم يف زايدة 

 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرايضي يف حالة السمنة حىت خيفف من وزنه. -3

ندية إذ يرى الفرد أنه عليه أن يكون رايضيا مشرتك يف األ ،الوعي ابلدور االجتماعي الذي تقوم عليه الرايضة -4

 (208,ص1987إىل مجاعة معينة ومتثيلها رايضيا.)حممد حسن العلوي,والفرق الرايضية ويسعى لالنتماء 
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إبجراء حبث للتعرف على دوافع ممارسة النشاط الرايضي عند فتيات الثانوية يف وقت  "وداد احلامي"مت اكما ق

ع اليت مالفراغ، واختارت عينة  عشوائية من األعضاء املشرتكة يف األندية ابلقاهرة واجليزة، وشبهت هذه الدوافع 

 مع بعض الدوافع اإلضافية وهي: RUDIKذكرها 

 امليل الرايضي، أي أن الفرد له ميل حنو ممارسة النشاط الرايضي. -

 الرتويح، فممارسة النشاط الرايضي يكون لتحقيق املتعة والراحة. -

الرايضي لتحقيق  لنشاطفالفرد ميارس ا ،اكتساب نواحي عقلية ونفسية مبا أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة اجلسد -

، إبجراء حبث ليتعرف على دوافع النشاط 1970سنة  "حممد صاحل عالوي"منو عقلي ونفسي سليمني، حيث قام 

الرايضي للمستوايت الرايضية العالية للبنني والبنات، واختريت عينة عشوائية من العيب والعبات املستوايت الرايضية 

 راد العينة إىل:العليا يف مصر ومت تصنيف إجاابت أف

 املكاسب الشخصية. -

 التمثيل الدويل. -

 حتسني املستوى. -

 التشجيع اخلارجي. -

 اكتساب نواحي اجتماعية. -

 اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية. -

 اكتساب مسات خلقية. -

 امليول الرايضية. -

حممد صاحل األفراد ابختالف أعمارهم.)ىل حد كبري عند مجيع اهبذا فإن دوافع اكتساب النشاط الرايضي تتشابه 

 (165,ص1987عالوي,
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 مناذج عن الدوافع املرتبطة ابلنشاط الرايضي:-2-9

 منوذج الدافعية لتفسري انسحاب النشء من الرايضة:-2-9-1

)االنسحاب أو عدم امليل والرغبة يف املشاركة( وحيتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر أسباب انسحاب النشء من 

 ايضة.الر 

 التفسري املعريف لألهداف املنجزة:-أ

يتحدد يف ضوء درجة إجناز األهداف  ،ويذهب هذا البناء النظري إىل أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناشئ

 ومدى إدراكه لنجاح حتقيقها.

 نظرية دافعية الكفاية:-ب

ه يتحدد يف ضوء مدى إدراك الناشئ لكفايته وقدراته، حيث أن ،ويشري إىل أن قرار اإلنسحاب الذي يتخذه الناشئ

د مييل إىل اإلنسحاب من ح ،من املفرتض أن الناشئ الذي يدرك نفسه على حنو أقل كفاية ومقدرة من أقرانه

اك هذا ويتسع مفهوم دافعية الكفاية ويشمل مدى إدر  ،النشاط حبثا عن نشاط آخر تظهر فيه كفاءته ومقدرته

 لنواحي البدنية واالجتماعية واملعرفية.الناشئ ل

 النموذج املعريف االنفعايل للتوتر:-ج

ويعين أن قرار االنسحاب ميكن أن يكون بسبب التوتر الناتج عن عدم التوازن بني متطلبات األداء ومقدرة الناشئ 

 ج عن املنافسة.من الناتأو كنتيجة الفتقاد الناشئ القدرة على ختفيض التوتر املز  ،على مواجهة هذه املتطلبات

 منوذج الدافعية لتفسري ممارسة )الرغبة أو امليل( الناشئ للرايضة:-2-9-2

 وتصنف األسباب الشخصية إىل نفسية وبـدنية ،ويوضح أن هناك أسباب شخصية وأخرى موقعية

 ،ألصدقاء، خربة التحديا الشعور ابملتعة، تكوين :وأييت يف مقدمة األسباب النفسية دوافع اشرتاك الناشئ يف الرايضة

 (27,ص1997واإلاثرة لتحقيق النجاح والفوز.)أسامة كامل راتب,
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أما األسباب البدنية فيأيت يف مقدمتها: حتسني املهارات احلركية، تطوير اللياقة البدنية، تعلم مهارات وقوانني اللعب، 

ابستخدام  عا تمقدار املشاركة يف اللعب، روح الفريق، االستم :أما األسباب املوقعية اليت متثل إشراك الناشئ يف الرايضة

ة اليت النموذج حيتوي على نفس البناءات النظرية الثالث هذااإلمكانيات واألدوات واألجهزة املختلفة، ابإلضافة إىل 

 أشران إليها مسبقا.

 خالصة:

ستطيع القول من خالل ما قدمناه ننستنتج أن وراء كل سلوك دافع مبعىن وراء قلق الرايضي وتوتره دافع، ف

وأننا من خالل هذا العرض البسيط والعام حاولنا أن نقرب أو نعطي ولو  ،أن الدوافع موضوع عميق وواسع املعامل

نا حىت تساهم هذه الفكرة البسيطة واملوجزة يف فهم أعمق وأدق ملوضوع دراست ،فكرة بسيطة عن الدوافع والدافعية

 وحبثنا هذا.

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصـــــــــــل 
ثناء أكرة القدم للناشئني 

 املنافسة
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 متهيد:

إن من بني الرايضات اجلماعية لعبة كرة القدم اليت تعترب األكثر شعبية يف العامل وذلك للدور الفعال الذي 

تلعبه يف ختفيف من األزمات النفسية للشعوب والرتويح عنهم يف وقت الفراغ واحلد من اضطراابهتم النفسية اليومية 

ية عنها ية قوانينها وطريقة لعبها ومفهومها والنظرة الشعبوقد مرت لعبة كرة القدم بعدة مراحل تطورت فيها من انح

وفوائدها، وتعدد طرق ومناهج تدريبها والتحضري فيها، وأصبحت هناك معاهد ومدارس متخصصة يف دراستها 

وتكوين  اإلطارات اخلاصني هلذه اللعبة، بعدما كانت جمرد لعبة متارس من أجل الرتويح يف أوقات الفراغ، حىت 

كم يف كل الفرق حارس نإنتظام هلا بطوتات ااصة، وهلا قوانينها اضمضبوطة وأصبحت هلا هيةة عاضمية تتأصبحت مت

 يف أحناء العامل.

 /كرة القدم:1

 تعريف رايضة كرة القدم:-1-1

هي كلمة تاتينية و تعين ركل الكرة ابلقدم,األمركيون  " football " كرة القدمالتعريف اللغوي:  -أ

" أو الكرة القدم األمريكية أما كرة القدم اضمعروفة و اليت سنتحدث عنها regby" ابك عندهم مبا يسمى بعتربوهنا

 ".soccerتسمى "

كرة القدم هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي التعربفاإلصطالحي:-ب

 .(50,ص1986د اجملتمع".)رومي مجيل,رامجيل:"كرةا القدم قبل كل شيء رايضة مجاعية يتكيف معها كل أف
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 كرة القدم احلديثة: -1-2

م( تدرج 1972لقد ااتلف أسلوب كرة القدم مند عشرين عاما عن أسلوب اللعب حاليا، فمنذ سنة )

لقوي واضمتوايل ابلقوة والفهم الصحيح على األداء ا أسلوب اللعب اهلجومي حىت صار يتميز أفراد الفريق اجليد اططيا

على مرمى الفريق اضمنافس مع اتابتعاد عن اللعب إىل اخللف أو اللعب يف عرض اضملعب أو البطء يف حتضري اهلجمات 

جبعل  دواضمراوغات الغري جمدية، وهذا حماولة للتغلب على التكتل الدفاعي للفريق اضمنافس، ولقد ترتب على قرار اتاحتا

( واحدة، فمنذ ذلك الوقت أصبح  1( نقاط والفريق اضمتعادل على نقطة )3الفريق الفائز يتحصل على ثالث نقاط )

 كل فريق يبحث عن الفوز الذي ينقله بسرعة إىل مرتبة عالية كما أن اخلسارة جتعله يف مرتبة أدىن.

ىف كل حالة تات اللعب تتغري بصورة سريعة و وأثناء اضمقابلة يكون الالعبني على اتصال مباشر مع اخلصم، حا

جيب على الالعب إجياد احلل اضمناسب والفعل وأبسرع وقت ممكن، عن عمل تاعب كرة القدم ذو طابع تكراري 

متغري، العمليات احلركية متغرية وختتلف الواحدة عن األارى فاجلري متنوع ابلعمل ابلكرة أو اضمشي أو التوقف أو 

 القفز.

اصائيون إىل أن جزءا كبريا من العمليات احلركية لالعب كرة القدم يشغله اجلري الذي يتطور من ويشري األ 

 البطيء إىل السريع، إضافة إىل اتانطالق الذي يتحول من توقف مفاجئ أو تغري ااطف للسرعة أو اتاجتاه.

ري البدين اجليد عب مع التحضوحاليا نشاهد مبارايت يف كرة القدم يغلب عليها اجلانب الفين والذكاء يف الل

لالعبني، فالفرق ذات اضمستوى العايل هلا اجتاه تطوير اللعب مثل ما هو عليه يف الرايضات األارى، كرة السلة، كرة 

اليد، فالكل يهاجم ويدافع يف أن واحد وهذا ما أجرب اضمدربني على اتاهتمام بتحضري الالعب يف شىت جوانبه البدين، 

نفي حممود )ي، النظري، واجلانب النفسي، وهذا استجابة ضمتطلبات اإلسرتاتيجية احلديثة.التقين، التكتيك

 (188-187,ص1997خمتار,
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ونسجل يف منافسة أارى زايدة يف شدة اللعب ترتجم ابرتفاع عدد العمليات التكنيكو تكتيكية وسرعة 

( والتسجيالت اليت قام 1975أكرموف" سنة )التنفيذ واجلري ضمسافة أطول، واستنادا لدراسات أاصائيون أمثال "

 ( موضحة يف اجلداول التالية.1981هبا "لوكشيفوف" سنة )

(: يوضح أهم اضمهارات اليت يقوم هبا تاعيب كرة القدم وهذا يف السبعينات حيث ختضع هذه اضمتغريات 2اجلدول رقم )

 60.55 )قت الفعلي االل اضمباراة يرتاوح ما بنيضمراكز اللعب، واضمهمة اليت مت التخطيط من قبل اضمدرب، حني الو 

 (Akramov.A , p 36 )دقيقة(.

 االجتاهات احلديثة لكرة القدم: -1-3

كرة القدم ما تزال تعرف تقدما مستمرا يف عدة جوانب رغم أن مهمة الالعب مل تتغري واليت تتمثل يف حماولة  

 عدد ممكن من األهداف دون التلقي: تسجيل أكرب

 اجتاهات عامة:-أ

من اضمعروف أنه من أجل حتديد معايري ومقاييس موازية لوجهة األهداف يف كرة القدم العصرية نقاط اتانتباه  

( وكذلك ابلنسبة 1994-1990( وكأس العامل )1996تعود ابألولية إىل السنوات القليلة اضماضية أثناء كأس أوراب )

ة القدم جيب أن أناذ بعني اتاعتبار أمهية تقدمي معارف القاعدية، ( فمن أجل تطوير كر 92-91-90إىل النوادي )

مثل: التحسني يف استقرار العوامل احملددة للمستوى العايل وما شاهبها التقين التكتيكي والنفسي وإعطائها مستوى  

 كامل من التطور.

إىل حتسني اضمستوى  يب تؤديوكذلك يتضح لنا األمثلة الدولية تبني أن التجديد واإلبداع يف حمتوايت التدر  

يف وقت قصري جدا فاضمدربون انطالقا من التعرف على الالعبني أثناء اضمنافسة من خمتلف مراحل اللعب اضمالحظة 

وكذلك حتليل الكلي للمنافسات الدولية والوطنية والتحقيقات اضمفصلة يتصورون يف إجناز سريورة التدريب وأمهية 
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سة يكون اللياقة البدنية، التقنية، التكتيكية، والسيكولوجية "، والتصرف الفعال أثناء اضمنافخمتلف العناصر التالية: " 

 حسب:

  .استعمال حيتوي اللعب اهلجومي يف إطار حتضري لعب حركي لتجاوز أساليب اللعب العنيف 

 .تركيب شامل بني اضمستوى الفردي واجلماعي كنتيجة إتصال وتنظيم إلعطاء الروح اجلماعي 

 قاع اللعب العايل يرتكز على قدرات مداومة السرعة ومداومة قوة السرعة. إي 

 .احليوية الكبرية والنشاط احلركي لكل تاعب 

 إجتاهات خاصة: -ب

اجتاهات لتسطري التدريب احلديث يتميز ابلتقرب من شروط اضمنافسة وكذلك توجيه اضمنافسة أثناء التدريب،   

 ية اضمتصلة اضمطابقة لشروط اضمنافسة وتعطي تشكيل تدريب عن طريق تنويعهذه اتاجتاهات تعطي األسس القاعد

 احملتوايت اضمتعلقة يف التطوير اضمتواصل للتدريب مع ذكر: 

 .الرفع من الوسائل اخلاصة ابلتدريب السنوي اخلاص 

 .اتاستقرار العقالين لوسائل التدريب يف إطار متابعة التأثريات اضمتبادلة لعناصر التدريب 

 .ااصية قوية لسريورة التدريب 

 .(53,ص2004)أمد ابو طيب,تسطري التدريب على أشكال قريبة من اضمنافسة 

 املبادئ األساسية لكرة القدم:-1-4

كرة القدم كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية اضمتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب        

ويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري على مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية  .السليم يف طرق التـدريب

للعبة، إن فريق كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضرابت الكرة على ااتالف 

هولة ويسر،ويستخدم سأنواعها خبفة ورشاقة، ويقوم ابلتمرير بدقة وبتوقيت سليم ومبختلف الطرق، ويكتم الكرة ب
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ضرب الكرة ابلرأس يف اضمكان والظروف اضمناسبني، وحياور عند اللزوم ويتعاون تعاوان اتما مع بقية أعضاء الفريق 

وصحيح أن تاعب كرة القدم خيتلف عن تاعب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه  .يف عمل مجاعي منسق

ع أو اهلجوم، إتا أن هذا تامينع مطلقا أن يكون تاعب كرة القدم يف القيام بدور معني يف اضملعب سواء يف الدفا 

وهذه اضمبادئ األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة، لذلك جيب عدم  .متقنا جلميع اضمبادئ األساسية اتقاان اتما

يف كل  رحماولة تعليمها يف مدة قصرية كما جيب اتاهتمام دائما عن طريق تدريب الالعبني على انحيتني أو أكث

 : وتقسم اضمبادئ األساسية لكرة القدم إىل مايلي .مترين وقبل البدء ابللعب

  . استقبال الكرة -

  . احملاورة ابلكرة -

 . اضمهامجة-

 رمية التماس. -

 . ضرب الكرة -

  لعب الكرة ابلرأس.- 

 (25-27،ص 1977حسن عبد اجلواد ،  حراسة اضمرمي.)-

 صفات العب كرة القدم:-1-5

حيتاج تاعب كرة القدم إىل صفات ااصة، تالئم هذه اللعبة وتساعد على األداء احلركي اجليد يف اضميدان       

ومن هذه اخلصائص أو اضمتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدم، وهي الفنية اخلططية والنفسية والبدنية 

قابلية  اليا والتعدادات النفسية اجيابية مبنية علىوالالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل اططيا جيدا ومهاراي ع

سنركز يف حبثنا هذا  . بدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحدى تلك اضمتطلبات ميكن أن تعوض يف متطلب آار

على متطلبات اللعبة البدنية اعتمادا على معلومات وإحصائيات مجة يف اضميدان الكروي من االل دراسات 
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ميكن تقومي اضمتطلبات  .ريات الفزيولوجية اضمقاسة بدقة قبل اضمباراة والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهممتعددة، تظهر التغ

البدنية لكرة القدم من االل دراسة الصفات احلركية لالعبني وحتليلها االل اضمباراة طبقا للنشاطات اضمختلفة 

ائص مبارايت كثرية للوصول لتلك اخلصوطرق لعب الالعب للمبارايت، فإن التحليل كان معتمدا على رصد 

 (10-9، ص1999)موفق جميد اضموىل ، واإلحصائيات اضمهمة.

 الصفات البدنية:-1-5-1

من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين، ولةن اعتقدان أبن رايضيا       

ش إذا التقنية،ذكي، تا تنقصه اضمعنوايت هو الالعب اضمثايل فال نندهمكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية،جيد 

شاهدان مباراة ضمت وجها لوجه تاعبني خيتلفون من حيث الشكل واألسلوب، لنتحقق من أن معاير اتااتيار 

تا ترتكز دوما على الصفات البدنية، فقد يتفوق تاعب صغري احلجم نشيط ماكر جييد اضمراوغة على اصمه 

ويتطلب .احلازم الشريف اضمخدوع حبركات اصمه غري اضمتوقعة، وذلك ما يضيف صفة العاضمية لكرة القدم القوي

السيطرة يف اضملعب على اتارتكازات األرضية، ومعرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أارى من أجل التقاط 

 (99،ص1998بحار، الكرة، واحملافظة عليها وتوجيهها بتناسق عام واتم. )محد رفعت،دار ال

 الصفات الفيزيولوجية:-1-5-2

تتحدد اتاجنازات لكرة القدم احلديثة ابلصفات الفنية واخلططية والفزيولوجية وكذلك النفسية واتاجتماعية،       

وترتبط هذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت اضمعرفة اخلططية 

ة،واالل لعبه كرة القدم ينفذ الالعب جمموعة من احلركات مصنفة ما بني الوقوف الكامل إىل الركض له قليل

ابجلهد األقصى، وهذا ما جيعل تغري الشدة وارد من وقت إىل آار، وهذا السلوك هو الذي يفصل بل مييز كرة 

اضمثالية فإن  ة أارى،وحتقق الظروفالقدم عن األلعاب األارى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردي

 هذه اضمتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية.
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 واليت ميكن أن تقسم إىل ما يلي:

 القابلية على األداء بشدة عالية. -

  . القابلية على أداء الركض السريع-

 القابلية على إنتاج قوة )القدرة العالية ( االل وضعية معينة.-

جناز كرة القدم داال حمتوى تلك اضمفردات، يندرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي التنفسي، إن األساس يف ا

وكذلك العضالت اضمتداالة مع اجلهاز العصيب ومن اضمهم أن نذكر أن الصفات حتدد عن طريق الصفات احلسية 

 (62)موفق جميد اضموىل ،مرجع سابق،ص ولكن حتسني كفاءهتا.

عن طريق التدريب ويف أغلب احلاتات، فإن الالعبني اضمتقدمني يف كرة القدم ميتلكون قابلية عالية يف بعض 

 .الصفات البدنية فقط، وهلذا فإن جناح الفريق يعتمد على ااتيار إسرتاتيجية اللعب اليت توافق قوة الالعبني

 الصفات النفسية:-1-5-3

انب اهلامة لتحديد اصائص تاعب كرة القدم وما ميتلكه من السمات تعترب الصفات النفسية أحد اجلو       

 : الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي

 الرتكيز:-أ

ري يعرف الرتكيز على أنه" تضيق اتانتباه، وتثبيته على مثري معني أو اتاحتفاظ ابتانتباه على مثري حمدد"، وي      

البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على اضمعىن التايل : )اضمقدرة على اتاحتفاظ ابتانتباه على مثري حمدد 

 ( نتباهلفرتة من الزمن وغالبا ما تسمي هذه الفرتة بـ: مدى اتا

 االنتباه:-ب

يعين تركيز العقل على واحدة من بني العديد من اضموضوعات اضممكنة، أو تركيز العقل على فكرة معينة من       

بني العديد من األفكار، ويتضمن اتانتباه اتانسجام واتابتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة 
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عليها الفرد انتباهه، وعكس اتانتباه هو حالة اتاضطراب والتشويش  مع بعض اضموضوعات األارى اليت يركز

 (384،ص1990والتشتت الذهين. )حيي كاظم النقيب ، 

 التصور العقلي:-ج

وسيلة عقلية ميكن من االهلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل لغرض       

وع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية، حبيث كلما كانت هذه اخلريطة اإلعداد لألداء, ويطلق على هذا الن

 . واضحة يف عقل الالعب أمكن ضمح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب

 الثقةابلنفس:-د

رغم لهي توقع النجاح، واألكثر أمهية اتاعتقاد يف إمكانية التحسن، وتا تتطلب ابلضرورة حتقيق اضمكسب فبا      

)أسامة كامل راتب  من عدم حتقيق اضمكسب أو الفوز ميكن اتاحتفاظ ابلثقة ابلنفس وتوقع حتسن األداء.

 (299، 117، ص2000،

 

 

 االسرتخاء:-ه

هو الفرصة اضمتاحة لالعب إلعداد تعبةة طاقته البدنية والعقلية واتانفعالية بعد القيام بنشاط، وتظهر مهارات       

-R) . الالعب لالسرتااء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه اضمختلفة ضمنع حدوث التوتر

Tham ,1991, P72 ) 

 املراهقة:/2

 مفهوم املراهقة:-2-1
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 "مشتقة من الفعل الالتيينADOLESENCEاضمراهقة" إن كلمةلغة: -أ

"ADOLEXERE ومعناه التدرج حنو النضج اجلسمي واجلنسي والعقلي واتاجتماعي. )حممد"

 (153،ص 1985مصطفى زيدان ، 

ىن عوكلمة اضمراهقة تفيد معىن اتاقرتاب والدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء اللغة العربية هذا اضمعىن يف قوهلم رهق مب -

 .غشي أو حلق أو دان من

اضمراهقة من الناحية اتاصطالحية هي لفظ وصفي يطلق على اضمرحلة اليت يقرتب فيها الطفل وهو  اصطالحا: -ب

الفرد غري الناضج إنفعاليا، جسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة، وهكذا أصبحت اضمراهقة مبعناها 

دايتها أ ابلبلوغ وتنتهي ابلرشد واكتمال النضج فهي هلذا عملية بيولوجية عضوية يف بالعلمي هي اضمرحلة اليت تبد

 )242-241،ص 1990)رابح تركي ،  هنايتها.  وظاهرة إجتماعية يف

كما تستخدم يف علم النفس مرحلة اتانتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد والنضج. فاضمراهقة مرحلة أتهب 

يف العقد الثاين من حياة الفرد من الثالثة عشر إىل التاسعة عشر تقريبا أو قبل ذالك بعام أو  ضمرحلة الرشد، متتد

 سنة ولذلك تعرف اضمراهقة أحياان ابسم )اضمرحلة العشارية(21-11عامني، أو بعد ذلك بعام أو عامني أي بني 

 )323، ص1995)حامد عبد السالم زهران ،  .ويعرف اضمراهقون ابلعشاريني

 أمهية دراسة مرحلة املراهقة:-2-2

ون مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية اإلجتماعية إذ يتعلم فيها الناشة نتعود أمهية دراستنا ضمرحلة اضمراهقة إىل أ     

ياة األسرية، يكونون أفكارهم عن الزواج واحل هنمحتمل اضمسؤوليات اإلجتماعية وواجباهتم كمواطنني يف اجملتمع كما أ

وابلزواج يكتمل جزء كبري من دورة النمو النفسي العام حيث ينشأ منرل جديد وتتكون أسرة جديدة ومن مث يولد 

طفل وابلتايل تبدأ دورة جديدة حلياة شخص آار تسري من اضمهد إىل الطفولة إىل الرشد ... وهكذا تستمر الدورة 

وتاشك أن دراسة سيكولوجية اضمراهقة مفيدة للمراهقني وأيضا للوالدين واضمربني  .يستمر اإلنسان يف احلياةيف الوجود و 
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ولكل من يتعامل مع الشباب ومما تاجدال فيه إن الصحة النفسية للفرد طفال فمراهقا ذات أمهية ابلغة يف حياته 

 )329-328، ص1995وصحته النفسية راشدا فشيخا. )حامد عبد السالم زهران ، 

 أمناط املراهقة:-2-3

 :يرى الدكتور " صموئيل مغاريوس " أن هناك أربعة أمناط عامة للمراهقة ميكن تلخيصها فيمايلي    

 

 املراهقة املتكيفة:-2-3-1

حلادة وغالبا ما ا وهي اضمراهقة اهلادئة نسبيا واليت متيل إىل اإلستقرار العاطفي وتكاد ختلو من التوترات اإلنفعالية     

تكون عالقة اضمراهق ابحمليطني به عالقة طيبة كما يشعر اضمراهق بتقدير اجملتمع له وتوافقه معه وتا يسرف يف هذا 

 .الشكل يف أحالم اليقظة أو اخليال أو اإلجتاهات السلبية أي أن اضمراهقة هنا متيل إىل اإلعتدال

 املراهقة االنسحابية املنطوية:-2-3-2

وهي صورة مكتسبة متيل إىل اإلنطواء والعزلة السلبية والرتدد واخلجل والشعور ابلنقص وعدم التوافق اإلجتماعي،      

وجماتات اضمراهق اخلارجية اإلجتماعية ضيقة حمدودة ويتصرف جانب كبري من تفكري اضمراهق إىل نفسه وحل مشكالت 

وأحالم  ية واألاالقية كما يسرف يف اإلستغراق يف اهلواجسحياته أو على التفكري الديين والتأمل يف القيم الروح

اليقظة وتصل يف بعض احلاتات حد األوهام واخلياتات اضمرضية وإىل مطابقة اضمراهق بني نفسه وبني أشخاص الرواايت 

 .اليت يقرأها

 املراهقة العدوانية املتمردة:-2-3-3

واء سلطة الوالدين أو سلطة اضمدرسة أو اجملتمع اخلارجي كما ويكون فيها اضمراهق اثئرا متمردا على السلطة س     

مييل اضمراهق إىل أتكيد ذاته والتشبث ابلرجال وجماراهتم يف سلوكهم كالتداني أطالق الشارب واللحية، والسلوك 
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صور  ذالعدواين عند هذه اجملموعة قد يكون صرحيا مباشرا متمثال يف اإليذاء أو قد يكون بصورة غري مباشرة يتخ

 .العيناد وبعض اضمراهقني من النوع الثالث قد يتعلق ابألوهام واخليال وأحالم اليقظة ولكن بصورة اقل مما سبقها

 

 املراهقة املنحرفة:-2-3-4

وحاتات هذا النوع متثل الصورة اضمتطرفة للشكلني اضمنسحب والعدواين فإذا كانت الصوراتن غري متوافقتني أو      

تا أن مدى اتاحنراف تايصل يف اطورته إىل الصورة البادية يف الشكل الرابع حيث جند اإلحنالل غري متكيفتني إ

متع ويدالها البعض أحياان يف عداد اجلرمية أو اضمرض اخللقي واإلاير النفسي حيث يقوم اضمراهق بتصرفات تروع ا

 )155-154، ص1985نبيل السمالوطي ،  -النفسي واضمرض العقلي. )حممد مصطفى زيدان

 أزمة املراهقة:-2-4

إن اضمراهقني عامة يسعون إىل الثبات وحتديد هويتهم والداول إىل عامل الكبار من االل مجلة من اضمسالك      

يلخصها القوصي يف قوله: " يرتع اضمراهق يف هذه اضمرحلة إىل إكمال رجولته واتاعرتاف بكيانه ويعمل على اتاستقالل 

 أساليب متعددة ليحقق لنفسه شعور خبروجه من دور الطفولة واكتمال منوه واستقالله، ويف يف فكره وعمله وجيرب

ا هنأثناء جتريبه األساليب اضمتعددة قد يقع يف نزاع مع السلطة اضمشرفة واخلروج على سلطة الوالدين واضمعلمني وعصيا

ر اضمراهق واستعمال العنف والقسوة فهذا كله يف نظواحتقار أراء الكبار واضميل أحياان إىل الكذب والسرقة والتداني، 

ويتضح من ذلك مدى تباين األساليب واضمسالك اضمتبعة من قبل  .أدلة على استكمال النمو واخلروج من الطفولة

مجاعة اضمراهقني يف سبيل حتديدهم هلويتهم ويعد التداني أحد هذه األساليب اليت تشعر اضمراهق ابلنضج والرجولة. 

 )79،ص 2002بكر مرسى حممد مرسى ، )أبو 
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 القلق عند املراهق:-2-5

يبدو لنا انه على الرغم من أن اضمراهقة تعد مرحلة اآلمال والطموح، وفرص النمو الشخصي، وحتقيق هوية          

ر فيها هذاتية متميزة عن سائر اهلوايت األارى، إتا أن مرحلة يقل فيها اإلحساس ابلسعادة والرضا عن النفس ويظ

القلق واتاكتةاب ويزداد معدل اضمشاغبة واجلنوح وتظهر فيها حماوتات اتانتحار وتشهد بداية التداني وإدمان العقاقري 

وقد يكون القلق من العوامل اليت تدفع اضمراهقني إىل تداني السجائر أو اإلقبال على اضمخدرات والعقاقري  .وغريها

القلق وإدراك مفهومه ومدارسه سيزيد ابلضرورة من معرفة سلوك اضمراهق  األارى. ومما تا شك فيه أن استيعاب

وموقفه الذي قد يصبح من اضمستحيل التعرف عليه وفهمه، ومهما يكن من أمر فإن دراسة موضوع القلق إمنا أتت 

رجة " حبسب هبذا اضموضوع احليوي الذي يتعرض له اضمراهق يف هذه الفرتة اتانتقالية احل من احلرص على اتاهتمام

ويرى  ."لى حياة جديدةمقبله ع نوصف ليفني ". وعلى حد تعبري سبينوزا " النفس تشعر ابلقلق حني يتبني هلا أ

إيريك فروم " فضال عن أن القلق قاسم مشرتك أعظم يف كثري من األمراض النفسية العصبية والذهنية مما جيعله مألوفا 

حية أارى يعد القلق من أكثر اضمفاهيم النفسية شيوعا ولقد ااتلف مفهومه ومن ان ."يف الدراسات النفسية اضمعاصرة

حبسب ااتالف مدارس علم النفس، ومن مث تباينة اآلراء حول أسباب ونشأة القلق، وأيضا حول أاثره وأنواعه، 

أنه أن خيدم ش ولكنها اتفقت إىل حد كبري يف أن القلق اربة غري سارة للفرد طاضما جتاوز اضمعدل األمثل الذي من

 )92- 91إغراضا بناءة لدى الفرد. )أبو بكر مرسى حممد مرسى ، نفس اضمرجع، ص

 

 أمهية ممارسة كرة القدم لدى املراهقني:-2-6

لرايضة كرة القدم أمهية كبرية عند اضمراهقني ضما هلا من شهرة عاضمية و إقبال و إهتمام كبري من خمتلف شرائح      

ضوح أهنا تليب حاجيات اضمراهق الضرورية تساعده على النمو اجليد و اضمتوازن من اتاجيابيات اجملتمع و هذا يدل بو 

 اضمميزة ألمهية كرة القدم عند اضمراهق جند:
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ن السلوك اتاارين و بصفتها نشاط مجاعي فهي ختلصه م هي الوسيلة اضمهمة لرتبية روح اجلماعة والتعاون و احرتام-

 األانين و العدواين و تدفعه للعمل لصاحل اجلماعة.

 تنمي روح تقبل النقد و اتاعرتاف ابخلطأ انطالقا من احرتام قرارات اضمدرب أو احلكم و حىت اراء الزمالء.-

من العزلة  حدة اإلضطراابت النفسية و التخلصتعترب نشاطا تروحييا هذا ما يساعد الالعب اضمراهق على ختفيف -

 و اتانطواء.

 تريب الالعب على اتانضباط و النظام.-

 تساهم يف تنمية صفة اتارادة و الشجاعة.-

 تعود الفرد على النشاط و احليوية و تبعده عن الكسل و اخلمول.-

سن تنمي فيه صفة التعاون اضمهمة يف حياة الفرد اتاجتماعية.)حممد ح تساعد على استغالل وقت فراغه اجيابيا,و-

 (453ص’2000عالوي,

 

 

 اخلصائص السيكولوجية للمنافسات الرايضية:-2-7

 اخلصائص السيكولوجية العاملة:-2-7-1

نشاط الذي يتنافس ليتعامل الفرد االل اضمنافسات الرايضية بقدراته البدنية والعقلية واتانفعالية اضمرتبطة بنوع ا     

 فيه، ويتوقف إظهار هلذه القدرات على قوة دوافعه.

تعتمد اضمنافسات الرايضية على الدوافع الشخصية للفرد، كالدافع إىل اتانتماء والدافع إىل تقدير اآلارين أو 

دى م الدافع إىل حتقيق الذات وغريها من الدوافع الشخصية اليت توجه السلوك، وتتوقف حدة التنافس على

 حاجة إشباع الدافع.
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كما تعتمد أيضا اضمنافسات الرايضية على جمموعة من الدوافع اتاجتماعية اليت جيب أن يستثريها اضمريب الرايضي  

 (213-212كرفع شأن الفريق أو النادي أو اضمدينة أو الوطن.)أمحد أمني فوزي,مرجع سابق ,ص

 اخلصائص السيكولوجية اإلجيابية:-2-7-2

مل اضمنافسات الرايضية على تنمية الدوافع الشخصية واتاجتماعية لدى الفرد مما يؤثر بصورة إجيابية تع       

 على سلوك الشخص يف احلياة.

 تسهم اضمنافسات الرايضية يف تنمية وتطوير قدرات الفرد ضما تتطلبه من أعمال بدنية وعقلية وانفعالية يصعب 

 (212أمني فوزي,مرجع سابق ,صتوافرها أثناء التدريب الرايضي.)أمحد 

إن كثرة وشدة وتنوع اضمواقف من اتانفعالية اليت يتعرض هلا الفرد االل اضمنافسات الرايضية وما يرتبط بكل  

موقف من تغريات فيسيولوجية مصاحبة هلذه اتانفعاتات تسهم يف تنمية وتطوير األجهزة احليوية للجسم نتيجة 

 ذي يتحكم يف خمتلف أجهزة اجلسم.لتنمية وتطوير اجلهاز العصيب ال

قد تؤثر اضمنافسات الرايضية اليت تتم يف حضور مشاهدين ومشجعني أتثريا إجيابيا أو سلبيا على أداء الرايضي  

وذلك تبعا ضما يتميز به من مسات واصائص نفسية، ومع ذلك فإن احملصلة النهائية اليت ميكن أن جينبها الرايضي 

ل هذه اضمنافسات، إهنا تساعد على اكتساب الكثري من السمات اضمميزة اليت تساعد على من جراء اشرتاكه يف مث

 (213مواجهة مواقف ااصة من احلياة.)أمحدأمني فوزي,مرجع سابق,ص

من أهم اصائص احلياة اتاجتماعية للفرد أهنا دائما تعرضه لنجاح أو الفشل، والفرد الرايضي الذي تعرض  

اقف تنافسية متنوعة الشدة هو أقدر على تقبل احباطات الفشل وتعامل هبدوء مع لذة ضمثل هذه اخلربات يف مو 

 النجاح، األمر الذي يساعد على اتاتزان واهلدوء النفسي.
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تعترب اضمنافسات الرايضية من أفضل الوسائل اإلجرائية للكشف عن اجلوانب الشعورية والالشعورية من  

استخدامها يف عالج كثري من اضطراابت الشخصية.)أمحد أمني الشخصية، هذا ابإلضافة إىل إمكانية 

 (214فوزي,مرجع سابق,ص

 اخلصائص السيكولوجية السلبية للمنافسات الرايضية:-2-7-3

وابلرغم من كل اخلصائص اإلجيابية للمنافسات الرايضية، إتا أن البعض قد يرى أن التنافس ما هو إتا       

 ، أو هو السباق لتسجيل األرقام دون اتاستيعاب الفلسفة اليت تعتنقهاصراع ضد اصم هبدف التفوق عليه

 اجملتمعات من اضممارسة الرايضية.

كما أن هناك فةة أارى من العاملني ابجملال الرايضي قد يلهمهم محاس اضمنافسات أو قد يبالغون يف شدهتا  

تاعبيهم  كالمها، مما ينعكس ابلتايل على سلوكإثر رغبتهم الشديدة يف إشباع دوافعهم اضمادية أو اتاجتماعية أو  

 أثناء اضمنافسة، وأحياان يكون التنافس بني قدرات غري متكافةة مما جيعل الفوز حمدد مسبقا لالعب أو لفريق معني.

 هذه احلاتات الثالثة قد تؤدي إىل متيز اضمنافسات الرايضية ابخلصائص السيكولوجية السلبية التالية: 

ات غري اضموجهة تربواي وغري متكافةة األطراف ابلعنف الذي ينتج عنه اضطراابت انفعالية لدى سفانم اضمتت -

 اضمنافسني وقد يصل إىل إصابة بدنية. 

غالبا ما تؤدي حدة التنافس غري الواعي إىل التطرف يف اإلمهال البدنية أثناء التدريبية والتنافسية أيضا، مما  -

 لبدنية والنفسية.يشكل هتديدا لصحة الالعبني ا

حلالة يؤثر الفشل يف اضمنافسات غري الرتبوية أتثريا سلبيا ابلغا يف حياة الرايضي، نظرا تارتباط التنافس يف هذه ا -

 بقيم وأهداف متطرفة من الصعب جتنبها.

اضموقف  لوكذلك حتديد العناصر السالبة اليت قد تعوق العمل واألداء  مع التغلب عليها  وحيب على اضمدرب حتلي

التنافسي والتخطيط للتدريب من اجل الكشف عن العناصر اتاجيابية والسلبية لوضع انسب اخلطط وأساليب 
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كون اخلطط تركيب عناصرها يؤدي إىل ضرورة أن ت و  ،اضمنافسة  والتغري والتحول يف طبيعة اضمواقف التنافسية

ت السيطرة سة كموقف على عناصر ومعلومات بعضها حتعلى حد كبري من اضمرونة والقابلية للتغري ، وتشمل اضمناف

 وأارى اارج السيطرة ، وكلما أمكن وضع اخلطط للمنافسة.

تتسم اضمنافسات غري الواعية ابلتعصب، وهو اجتاه عدائي دون مرباة منطقية وهي حالة يتغلب اتانفعال على 

طلوبة تارتباك وعدم الدقة والسرعة غري اضمالعقل، مما يؤثر بدوره على مستوى ابألداء الذي غالبا ما يتميز اب

 ابإلضافة إىل اضميل إىل العدوان.

قد تؤدي اضمنافسات غري الرتبوية إىل استخدام الرايضي إىل أساليب وإجراءات غيـر مقبـولة رايضـيا أو  

اجتماعيا مثل تعاطي احلبوب والعقاقري اضمنشطة ويف أبسط احلاتات اللجوء إىل التحايل على قانون اللعبة أبسلوب 

 (215-214يتناىف مع العرف الرايضي.)أمحد أمني فوزي,مرجع سابق,ص

 املتغريات املؤثرة يف انفعاالت املنافسة الرايضية:-2-8

من اخلصائص السيكولوجية للمنافسة الرايضية أهنا ترتبط مبجموعة من اتانفعاتات السلبية مثل اخلوف       

 .والقلق مما يتعرض هلا الالعب قبل اضمنافسة ويف بدايتها ويف أثنائها وقد متتد حىت بعد اتانتهاء من اضمنافسة

وترتبط اضمنافسة مبجموعة من اضمتغريات اليت قد تزيد يف حدة انفعاتات الالعب ومن مث قد حتيده عن  

 اضمستوى األمثل له من التوتر واتاستثارة األمر الذي يؤثر على مستوى أدائه أثناء اضمنافسة، ومن هذه اضمتغريات مايلي:

 الضبط االنفعايل:-2-8-1

على الضبط اتانفعايل تا يتعرض لدرجة التوتر اليت حتيده عن إظهار أفضـل  إن الالعب الذي يتمتع      

أداء رايضي ممكن، بينما الالعب الذي تا يتمتع هبذه القدرة النفسية يزداد مقدار توتره على اضمستوى األمثل له 

 عندما يتعرض للمواقف التنافسية.

 املنافسات السابقة:-2-8-2
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فسة الالحقة، لسابقة اليت اشرتك فيها الالعب أتثريا ابلغا يف مستوى توتره يف اضمنايؤثر عدد ومستوى اضمنافسة ا 

أمحد أمني فوزي ) فكلما اشرتك الالعب يف منافسات من نفس اضمستوى قل تعرضه للحاتات التوترية غري اضمناسبة.

 (216-215، ص مرجع سابق,

 

 

 

 االستعداد للمنافسة:-2-8-3

إن إحساس الالعب أبنه قد أعد إعدادا جيدا للمنافسة من النواحي البدنية واضمهارية واخلططية حيميه       

 من اخلوف والقلق الزائد من اضمنافسة، ومن مث تا يتعرض ضمستوى غري مناسب من التوتر النفسي.

 مستوى املنافسة:-2-8-4

درات اضمنافس تفوق قدراته الشخصية، أدى ذلك ابلالعب كلما ارتفع مستوى اضمنافس أو أدرك الالعب أن ق      

 (217-216)أمحد أمني فوزي ، مرجع نفسه، ص  إىل ارتفاع مستوى قدرته.

 

 غموض املنافسة:-2-8-5

 تؤدي عدم معرفة الالعب مبستوى منافسه إىل مزيد من العبء النفسي األمر الذي يزيد من أتثره.      

 نظام املنافسة:-2-8-6

يؤثر نظام اضمنافسة على حدة اتانفعاتات ومن مث مستوى التوتر الذي يتعرض له الالعب، فاضمنافسة       

اليت يتم تنظيمها بطريقة اروج اضمغلوب من مرة واحدة، ختتلف عن تلك اليت يتم تنظيمها بطريقة اروج اضمغلوب من 

 مرتني أو بطريقة الدوري من دور واحد أو من دورين.
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 نافسة:ترتيب امل-2-8-7

تلف خت ختتلف حدة اتانفعاتات اضمرتبطة ابضمنافسة حسب أمهيتها، فاتانفعاتات اضمرتبطة مبنافسات الـدور األول،     

عن حدة اتانفعاتات اضمرتبطة مبنافسات الدور قبل النهائي وكذلك منافسة الدور النهائي. )أمحد أمني فوزي, مرجع 

 (217-216سابق، ص 

 ة:أمهية املنافس-2-8-8

ختتلف أيضا حدة اتانفعاتات اضمرتبطة ابضمنافسة حسب أمهيتها، فاتانفعاتات اضمرتبطة ابضمنافسة الودية       

 تقل حدهتا عن اضمنافسة الرمسية، وكذلك اتانفعاتات اضمرتبطة ابضمنافسة احمللية تقل حدهتا عن اضمنافسة الدولية وهكذا.

 موقع املنافسة:-2-8-9

ختتلف حدة اتانفعاتات وابلتايل مستوى التوتر النفسي لالعب تبعا ضموقع اضمنافسة ومكاهنا، فاضمنافسة       

اليت تقام بنفس موقع التدريب ختتلف عن اضمنافسة اليت تقام مبوقع آار، وكذلك اضمنافسة اليت تقام يف ملعب اخلصم 

أو الالعب  ب حمايد، واضمنافسة اليت تقام يف دولة الفريقختتلف عن اضمنافسة اليت تقام على ملعب الفريق أو ملع

 ختتلف عن اضمنافسة اليت تقام يف دولة أارى هي دولة الفريق أو الالعب اضمنافس.

 اختالف أدوات املنافسة:-2-8-10

يؤثر ااتالف األدوات اليت تستخدم يف اضمنافسة عن التدريب أتثريا واضحا يف انفعاتات الالعبني ااصة قبل      

وأثناء اضمنافسة، فالالعب الذي تعود التدريب على العشب الطبيعي خياف من اضمنافسة على العشب اتاصطناعي، 

 (217مباز. )أمحد أمني فوزي ، مرجع نفسه، ص ونفس احلال ابلنسبة لنوعية األدوات وجودهتا اصوصا يف اجل

 

 اختالف مناخ املنافسة: -2-8-11
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يؤثر ااتالف مناخ عن مناخ التدريب يف انفعاتات الالعبني أتثريا سلبيا، وهذا غالبا ما يصيب تاعيب مصر      

عب عند صيب أي تاعند تنافسهم يف مناطق خيتلف منااها ااتالفا واضحا عن مناانا، وهذا أيضا ما ميكن أن ي

 (218ص  سه، نف مرجع،  تقلب اضمناخ يف وقت اضمنافسة أو قبلها عن اضمناخ الذي تعود عليه.)أمحد أمني فوزي

 مجهور املشاهدين:-2-8-12

يؤثر على اضمشاهدين وانتمائهم للفريق وأسلوب تشجيعهم أتثريا ابلغا على الالعبني، إذا ختتلف انفعاتات      

بعا هلذه اضمتغريات، فالالعب الذي يشاهده عشرات أو مةات من اضمشاهدين خيتلف عن ذلك الالعب وحدهتا ت

الذي يشاهده اآلتاف والالعب الذي ينافس وسط مشجعيه خيتلف عن ذلك الذي ينافس أمام مشجعي اخلصم، 

ألسلوب وكذلك ختتلف انفعاتات الالعب الذي ينافس أمام مجهور متعصب له أو ضده وأمام مجهور يتميز اب

 (223، ص سابق مرجع ، الرايضي يف التشجيع أو أبسلوب غري مقبول رايضيا. )أمحد أمني فوزي

 اخلامتة:

من االل عرض هذا الفصل ميكن أن نصل به على غرار ما وصلت اليه البحوث األارى اىل أن الالعب      

 احلياة من أبرز فرتات وجوده يف يف فةة الناشةني يكون يف فرتة حرجة من عمره,وهي مرحلة اضمراهقة,فهي

 اتاجتماعية,يف هذه اضمرحلة يطور و يفجر الالعب كل قدراته اليت يتمتع هبا.

ة األاالق و متزن و الالعب يف فةة الناشةني إما أن يكون اجيابيا أي ذو شخصية فذة مستوية السلوكات     

إما ان يكون سلبيا فيؤدي ذلك اىل اتاحنراف و اخلروج عن اضمنهج الرتبوي السلبم,لذلك الالعب اضمراهق حباجة 

 اىل التقدير و اتاستقالل الذايت,واىل طريقة التعامل تا تعتمد على التهديد و العقوابت و الصخرية من األارين.

 ب يف فةة الناشةني ابتاهتمام جبميع أمور تاعبيه حىت يتسىن له أن يدركهلذا وجب أن نشري اىل دور اضمدر     

 مشاكلهم و أسباب تصرفاهتم و مساعدهتم على جتاورز هذه اضمرحلة بنجاح.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالـــــــــباب 
 التطبيقياجلانب 
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 :متهيد

للتأكد من صحة الفرضيات املقدمة يف اجلانب النظري، كان ال بد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر  

البحث، وكذا جماالته والعينة اليت مت منهجية، واملتمثلة يف الدراسة امليدانية اليت من خالهلا اختيار املنهج املتبع يف هذا 

 اختيارها له، وكذا أداة البحث كما قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها.

 : الدراسة االستطالعية-1

ح المملتخصصة يف امليدان استخلصنا معلى الدراسات املشاهبة و بعض الكتب ا الطالعبعد ا        

اطة مبختلف اإلحما  و اإلاليت قمنا هبا إىل االستطالعية سللة اليت دخد  ثحثنا و دهد  الدراسة ألل

دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة القد  أثناء املنافسة  جوانب املشكلة املعاجلة يف ثحثنا هذا واملتمثل يف "

، واتصلنا والية عني متوشنت و والية معسكر، توجهنا إىل بعض أندية سنة"19الرايضية للناشلني حتت

ل التدريبات اليت يقومون هبا وعن العداد النفسي من خاإلمن أجل الوقو  على واقع وأمهية عبني الابل

 .دوره يف حتقيق وتطوير دوافعهم

عبني وهذا من أجل دخصيص ومجع املعلومات الل هذه الدراسة تقدمي استبيان لالومت من خ      

 .فكار والتحقق من الفرضياتاألو 
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 جماالت البحث:-2

 اجملال البشري:-2-1

بنسبة ،  العبا 60، وقد بلغ عددهم سنة(19الناشلني)حتتعيب كرة القد  صنف المشلت عينة البحث 

شباب -أمل بلدية سيدي بن عدة-مثالية تغنيف-شباب بين صا وكانت الفرق على النحو التايل: 

 خلوية.

 :اجملال الزماين-2-2

  :اجملال الدراسي الذي قمنا به يف هذه الدراسة إىل مرحلتني إنقسم

إىل جانفي  15وىل: قسم خاص ابجلانب النظري والذي شرعنا يف إجنازه يف فرتة إمتدت من االاملرحلة *

 .2020 مارسغاية شهر 

ة وذلك ياملعن نديةالستبيان لاالاملرحلة الثانية: قسم خاص ابجلانب التطبيقي إمتدت من اتريخ تسليم  *

 .2020مارس15ومت إسرتجاعها بتاريخ  2020مارس 5بتاريخ 

 اجملال املكاين:-2-3

شباب بين صا  و سيدي بن عدرة ابمللعب البلدي لبين  فريقي حث امليداين يف كل منأجري الب

ة ستمار إل، ووزعت اصا ,وكل من فريقي مثالية تغنبف و شباب خلوية ابمللعب البلدي بدائرة تغنيف  

 .عبني يف أماكن تدريبهمالالستبيانية على اإل

 



 الطرق املنهجية للبحث                                                                       الفصل األول 

 
64 

 عينة البحث و خصائصها:اجملتمع و -3

يواجه الباحث عند شروعه يف القيا  ببحثه مشكلة حتديد نطاق العمل، أي اختيار جمتمع البحث والعينة املقصودة، 

الييت معسكر و عني متوشنت الناشطة يف الرايطة ويف هذا األساس يتكون جمتمع ثحثنا من جمموع فرق كرة قد  لو 

سنة(,و قد حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة 19صنف الناشلني )حتت اجلهوية الثانية,

ف الناشلني )حتت نالعب ص 60للواقع إخرتان العينة بطريقة مقصودة للبحث، متثلت يف أربعة فرق و املكونة من 

 ابلتساوي على الفرق التالية: سنة(موزعني 19

 عدد االعبني الفرق

 العب 15 شباب بين صا 

 العب 15 مثالية تغنيف

 العب 15 امل بلدية سيدي بن عدة

 العب 15 شباب خلوية

 

 املنهج املتبع:-4

 املنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلد  املطلوب أو هو اخليط غري املرئي الذي يشيد البحث من بدايته حىت 

 ( 42،ص 1980حممد أزهر السماك وآخرون: ( هنايته قصد الوصول إىل النتائج.

وقد اعتمدان يف ثحثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي، وهذا املنهج يرتبط بوصف حتليلي ملركبات الواقع  

الذي يقو  الباحث بدراسته ويعتمد على استقراء أجزاء املوضوع املدروسة وقياس االرتباطات القائمة هبذه األجزاء 
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فع ظهور القلق لدى العيب كرة القد  أثناء املنافسة ابستعمال أرقا  وبياانت إحصائية، فهو األنسب ملعرفة دوا

 الرايضية، وإذ ميكننا من الوقو  على الوقائع املختلفة اليت تتصل مبوضوع البحث.

 أساليب وطرق البحث:-5

 مجع املعلومات وكيفية تطبيقها:-5-1

علينا اإلملا  أبغلب جوانب إن حصولنا على املعلومات الكافية والبياانت املهمة املتعلقة ابلدراسة تسهل  

الدراسة، وأتيت هذه العملية مباشرة بعد حتديد العينة املراد دراستها، ودختلف طرق مجع املعلومات والبياانت حسب 

اختال  املوضوع، كما دختلف كيفية تطبيق هذه الطرق على حسب اجملال الذي متت فيه الدراسة ولقد جلأان يف ثحثنا 

 عة من الطرق واملتمثلة يف:هذا إىل استعمال جممو 

 طريقة التحليل البيبليوغرايف:-5-1-1

تتميز هذه الطريقة بكوهنا تساعد على مجع املعلومات من املكتبات واملراجع التارخيية مث بعد ذلك حتلل هذه  

 البياانت ونستخلص منها النتائج.

 طريقة االستبيان:-5-1-2

ا يف البحوث العلمية، وعن طريق االستبيان تستمد املعلومات يعترب وسيلة جلمع املعلومات، يستعمل كثري  

مباشرة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسللة واليت تكون بدورها إما مغلقة أو نصف مغلقة أو مفتوحة أو 

 اختيارية.
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ص النتائج منها، ويقو  الباحث بتوزيعها على العينة املختارة، مث يقو  جبمعها فدراستها وحتليلها مث استخال 

وقد قمنا ابختيار االستبيان لكونه يسمح لنا بعملية مجع املعلومات وحتليلها بسهولة. ويكون تعريف هذه األنواع من 

 األسللة كما يلي:

 األسئلة املغلقة: -أ

وهي أسللة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح على شكل استفهامي تكمن خاصيتها يف حتديد مسبق لألجوبة  

 ع موافقة أو عد  املوافقة وقد تتضمن أجوبة حمددة وعلى املستجوب اختيار واحدة منها.من نو 

 األسئلة املفتوحة: -ب

يف هذه األسللة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء رأيهم والتعبري عن املشكلة، وهذا النوع من  

 األسللة له درجة كبرية يف حتديد آراء يف اجملتمع.

 ة االختيارية:األسئل -ج

هذا املبحوث جيد جدوال عريضا لألجوبة املفتوحة وما عليه إال اختيار واحد منها دون أن يتطلب منه جهدا  

 فكراي، كما هو احلال يف األسللة األخرى إال أنه يف هذه األسللة يفتح اجملال إىل إضافات أخرى ممكنة.

 األسئلة النصف مفتوحة: -د

األسللة على نصفني، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة عليه مقيــدة "نعم أو ال" حيتوي هذا النوع من  

 والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص.
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 الطريقة اإلحصائية:-5-1-3

اعتمدان يف حتليلنا تساعد هذه الطريقة على حتويل البياانت والنتائج من حالتها الكمية إىل نسب ملوية، وقد  

للمعطيات العددية لالستبياانت على القاعدة الثالثية، وذلك الستخراج واحلصول على نسب ملوية ملعطيات كل 

 سؤال.

 وفيما يلي قانون القاعدة الثالثية:

 ن: النسبة امللوية.

 س: العدد الفعال.

 ت: اجملموع التكراري.

 / ت X100ن = س 

الطريقة "الطريقة الثالثية" وهذا لتحويل النسب امللوية إىل دوائر نسبية للنتائج احملصل واعتمدان كذلك على نفس 

 عليها.

 



 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصـــــــــــل 
 عرض وحتليل النتائج 
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 :عرض النتائج وحتليلها -1

 كيف هي شخصيتك؟.السؤال األول : 

 : اإلجابة

 أحياان. –  هادئة. -  عصبية. -

 : هو معرفة شخصية الالعب.الغرض من السؤال

 ستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني:وبعد اإلطالع على ا 

 

 01(: يبني متثيال لنسب اجلدول 01شكل رقم )    يبني إجابة الالعبني على السؤال األول.(: 01جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

ة أما النسبة الثانية عصبيمن الالعبني ذو شخصية  %53يتضح لنا أن نسبة  01انطالقا من اجلدول رقم  

من الالعبني الذين شخصيتهم غري  %18ذو شخصية هادئة والنسبة الباقية واملقدرة بـ  من الالعبني %28واملقدرة ب

 مستقرة أحياان هادئة وأحياان عصبية.

 الشخصي: االستنتاج

كون عامال سلبيا يف نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن معظم الالعبني شخصيتهم عصبية وهذا ما ي

 وهذا ما حيقق الفرضية األوىل. .املباراة

 

 (%املئوية ) النسبة التكرار اإلجابة

 53 32 عصبية

 29 17 هادئة

 18 11 أحياان

 100 60 اجملموع

53
29

18

                      

     

      

      



 عرض و حتليل النتائج                                                                        ل الثاينـــــــــــــــــــــــــــــالفص

 

69 

 

 عندما ترتكب األخطاء يف بداية املنافسة هل ترتبك لفرتة طويلة؟.السؤال الثاين : 

 : اإلجابة

   نعم. -

 ال. –

 .هو معرفة مدة ارتباك الالعب أثناء ارتكاب األخطاء يف بداية املنافسة: الغرض من السؤال

 ع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني:وبعد اإلطال

 

 

 

 02جلدول (: يبني متثيال لنسب ا02شكل رقم )      (: يبني إجابة الالعبني على السؤال الثاين.02جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

وهي نسبة كبرية جدا من الالعبني  الذين يرتكبون  %70 يتضح لنا أن نسبة 02انطالقا من اجلدول رقم  

من الالعبني الذين يرتكبون    30% األخطاء يف بداية املنافسة ال يرتبكون لفرتة طويلة أما النسبة الباقية واملقدرة.

 ة يرتبكون لفرتة طويلة.األخطاء يف بداية املنافس

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 30 18 نعــم

 70 42 ال

 100 60 اجملموع

30%

70%
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 الشخصي: االستنتاج

نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن األكثرية يف الالعبني ال يرتبكون لفرتة طويلة عندما يرتكبون األخطاء  

ون لفرتة يف بداية املنافسة وابلتايل ال تؤثر على املنافسة أما القليل منهم عند ارتكاهبم لألخطاء يف بداية املنافسة يرتبك

 ما حيقق الفرضية األوىل.وهذا وهي نسبة ال أبس هبا، طويلة 

 

 هل ختشى األداء السيئ حتت ضغط املنافسة؟.السؤال الثالث : 

 : اإلجابة

   نعم. -

 ال. –

 .هل خيشى الالعب األداء السيئ حتت ضغط املنافسة أم ال: الغرض من السؤال

 إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني: وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا

 

 03(: يبني متثيال لنسب اجلدول 03شكل رقم )         .الثالث(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 03جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

من الالعبني خيشون من األداء السيئ حتت ضغط   55%يتضح لنا أن نسبة 03انطالقا من اجلدول رقم  

 .ال خيشون األداء السيئ حتت ضغط املنافسةمن الالعبني الذين  %  ـ 45املقدرة باملنافسة أما النسبة الباقية 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 55 33 نعــم

 45 27 ال

 100 60 اجملموع
55

45%
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 الشخصي: االستنتاج

الذين خيشون األداء السيئ حتت ضغط املنافسة أكرب  لالعبنيانسبة نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن  

 وهذا ما حيقق الفرضية الثانية. بقليل من الالعبني الذين ال خيشون األداء السيئ حتت ضغط املنافسة

 : عندما تكون عصبيا وقلقا قبل املنافسة، هل هذا يفقدك الرتكيز واالنتباه أثناء املنافسة؟.السؤال الرابع  

 :ةاإلجاب

   نعم. - 

 ال. –

 : هي معرفة مدى تركيز وانتباه الالعب أثناء املنافسة عندما يكون عصبيا وقلقا قبل املنافسة.الغرض من السؤال

 وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني:

 

 04(: يبني متثيال لنسب اجلدول 04شكل رقم )         (: يبني إجابة الالعبني على السؤال الرابع.04جدول رقم )

  عرض وحتليل النتائج:

ء أثنا الذين يفقدون الرتكيز واالنتباه من الالعبني%    67يتضح لنا أن نسبة  04انطالقا من اجلدول رقم  

من الالعبني الذين ال  33 %املقدرة بـو أما النسبة الباقية قلق قبل املنافسة املنافسة عندما يكونوا عصبيني ويف حالة 

 .الرتكيز واالنتباه أثناء املنافسة عندما يكونوا يف حالة قلق وعصبية يفقدون

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 67 40 عــمن

 33 20 ال

 100 60 اجملموع
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 الشخصي: االستنتاج

يفقدون الرتكيز واالنتباه أثناء املنافسة عندما يكونوا يف  لالعبنيا معظمنستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن  

 حيقق الفرضية الثانية. حالة قلق وعصبية قبلها وابلتايل يكون هلا أتثري على املباراة، وهذا ما

 

: عندما تزداد دقات قلبك وتشعر بتنفس أسرع من املعتاد فهل ذلك ال يساعدك على بذل أقصى السؤال اخلامس

  املنافسة؟.جهد يف

  نعم. -: اإلجابة

 ال. – 

هل ذلك يساعده  ،عندما تزداد دقات قلب الالعب والشعور بتنفس أسرع من املعتاد: هي معرفة الغرض من السؤال

 .على بذل أقصى جهد يف املنافسة أم ال

 ين التاليني:وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البيا

 

 05(: يبني متثيال لنسب اجلدول 05شكل رقم )       .اخلامس(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 05جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

عندما تزداد دقات قلبهم ويشعرون من الالعبني الذين  %55يتضح لنا أن نسبة  05انطالقا من اجلدول رقم  

من  %45 درة بـــالنسبة الباقية واملقبتنفس أسرع من املعتاد ال يساعدهم على بذل أقصى جهد يف املنافسة أما 

 ال يساعدهم على بذل أقصى جهد يف املنافسة.الالعبني 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 55 33 نعــم

 45 27 ال

 100 60 اجملموع
55

45%
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 الشخصي: االستنتاج

تزداد دقات قلبهم ويشعرون بتنفس أسرع من  الذين الالعبني نسبةأن  نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة 

ما حيقق وهذا ما يؤثر على مردودهم يف املنافسة، وهذا  ،املعتاد ال يساعدهم على بذل أقصى جهد يف املنافسة

 الثانية. الفرضية

 : كيف تكون حالتك أثناء لعب مباراة رمسية؟.السادسالسؤال 

 .حسب أمهية املباراة –  .مرتبك وقلق -  .غري مبايل -: اإلجابة

 .هو معرفة حالة الالعب أثناء لعب مباراة رمسية.: الغرض من السؤال

  وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني: 

 

 06(: يبني متثيال لنسب اجلدول 06شكل رقم )     .السادس(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 06جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

أثناء لعب  الة قلقويف حمرتبكني من الالعبني %     49يتضح لنا أن نسبة 06انطالقا من اجلدول رقم  

تكون حالتهم أثناء لعب مباراة رمسية حسب أمهية املباراة أما  من الالعبني33 %مباراة رمسية والنسبة الثانية وهي 

 .غري مبالني أثناء لعب مباراة رمسية من الالعبني18 %   واملقدرة بـالنسبة املتبقية 

 

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 18 11 غري مبايل

 49 29 مرتبك وقلق

 33 20 حسب أمهية املباراة

 100 60 اجملموع
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 الشخصي: االستنتاج

أثناء لعب  ويف حالة قلق مرتبكون نالنسبة األكرب من الالعبني يكونو لسابقة أن نستنتج من النتائج اجلدولية ا 

، وهناك نسبة ال أبس هبا من الالعبني تكون حالتهم حسب طبيعة املنافسة يف حد ذاهتا وكذلك ألمهيتها مباراة رمسية

 .الثانيةوهذا ما حيقق الفرضية 

 

ريقك للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية، فكيف كانت : يف مباراة رمسية حدث وأن تعرض فالسؤال السابع

 حالتك حينها؟.

 مرتبك وخائف. –  متأثر وقلق. -  يتضاعف جهدي. -: اإلجابة

عندما يتعرض فريقهم للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية يف  ني: هو معرفة حالة الالعبالغرض من السؤال

 .مباراة رمسية

 ستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني:وبعد اإلطالع على اال 
  

 

 

 07(: يبني متثيال لنسب اجلدول 07قم )شكل ر        .السابع(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 07جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

من الالعبني يتضاعف جهدهم عند تعرض فريقهم  %67يتضح لنا أن نسبة  07انطالقا من اجلدول رقم  

ن الذين يكونو من الالعبني  33%أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية يف مباراة رمسية 

 .متأثرين ويف حالة قلق عندما يتعرض فريقهم للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية يف مباراة رمسية

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 67 40 يتضاعف جهدي

 33 20 متأثر وقلق.

 0 0 مرتبك وخائف

 100 60 اجملموع

67%

33%

0%
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 الشخصي: االستنتاج

يتضاعف جهدهم عند تعرض فريقهم نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن النسبة األكرب من الالعبني          

الالعبني ال أبس هبا من  نسبةوهناك لتايل يكون التحدي من أجل الفوز، للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية واب

ثر على املباراة ؤ عندما يتعرض فريقهم للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية وابلتايل تيكونون يف حالة قلق ومتأثرين 

 وهذا ما حيقق الفرضية الثانية.

متقدم عليك يف النتيجة أثناء اللحظات احلامسة يف املباراة كيف يكون رد فعلك عندما يكون اخلصم :  السؤال الثامن

 ؟.املصريية عالية املستوى

 .االستجابة بسرعة –  .يقل الرتكيز - .عدم التحكم يف األداء -: اإلجابة

رد فعل الالعبني عندما يكون اخلصم متقدم عليهم يف النتيجة أثناء اللحظات احلامسة : هو معرفة الغرض من السؤال

 املباراة املصريية عالية املستوىيف 

 وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني: 
 

 
 

 08(: يبني متثيال لنسب اجلدول 08شكل رقم )    .الثامن(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 08جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

تكون لديهم استجابة بسرعة عندما من الالعبني  %50يتضح لنا أن نسبة  08انطالقا من اجلدول رقم  

 الثانيةأما النسبة يهم يف النتيجة أثناء اللحظات احلامسة يف املباراة املصريية عالية املستوى يكون اخلصم متقدم عل

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 17 10 عدم التحكم يف األداء

 33 20 يقل الرتكيز

 50 30 االستجابة بسرعة

 100 60 اجملموع
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عندما من الالعبني ال يتحكمون يف األداء  %17بـ يقل تركيزهم والنسبة املتبقية املقدرة  من الالعبني %33واملقدرة بـ 

 .يكون اخلصم متقدم عليهم يف النتيجة

 الشخصي: االستنتاج

الذين يستجيبون بسرعة وذلك عندما يكون نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن النسبة األكرب من الالعبني        

قل تركيز الالعبني، أما النسبة القليلة من ي نسبةوهناك الكفة  ن أجل إرجاحمم عليهم يف النتيجة وذلك اخلصم متقد

 ة.صم متقدما عليهم يف النتيجة وهذا ما حيقق الفرضية الثانيالالعبني ال يتحكمون يف األداء عندما يكون اخل

 : كيف ترى عدم االستقرار والنظام يف برانمج ورزانمة املنافسات لفريقك؟.السؤال التاسع

 غري مساعدة متاما. – مقلقة نوعا ما. - عادية. -: اإلجابة

 م يف برانمج ورزانمة املنافسة للفريق.: هو معرفة أتثري الالعبني من عدم استقرار النظاالغرض من السؤال

 وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني: 

 

 
 09(: يبني متثيال لنسب اجلدول 09شكل رقم )    .التاسع(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 09جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

نوعا ما من عدم  يف حالة قلقيكونون من الالعبني  %45يتضح لنا أن نسبة  09انطالقا من اجلدول رقم  

يرون أن عدم من الالعبني % 30أما النسبة الثانية واملقدرة بـ ورزانمة املنافسات للفريق  استقرار النظام يف برانمج

يرون من عدم من الالعبني  %25النسبة املتبقية املقدرة بـاالستقرار يف النظام يف برانمج ورزانمة املنافسة عادية، أما 

 متاما. استقرار النظام يف برانمج ورزانمة املنافسة للفريق غري مساعدة

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 30 18 عادية

 45 27 مقلقة نوعا ما

 25 15 غري مساعدة متاما

 100 60 اجملموع
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 الشخصي: االستنتاج

استقرار  أهنم يف حالة قلق نوعا ما من عدم  من الالعبني كبريةنستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن نسبة  

يرون أن  وهناك نسبة ال أبس هبا من الالعبنيثر على املنافسة وابلتايل تؤ  ،النظام يف برانمج ورزانمة املنافسات للفريق

وهذا  ظام يف برانمج ورزانمة املنافسات للفريق غري مساعدة متاما، وابلتايل تكون املنافسة غري انجحةعدم استقرار الن

 ما حيقق الفرضية الثانية.

 ؟.كوين يف التحضري النفسي كيف ترى مستوى الت:  العاشرالسؤال 

 جيد. -  .فوق املتوسط – .متوسط - .ضعيف -: اإلجابة

 تكوين يف التحضري النفسي ابجلزائر .مستوى ال: هو معرفة الغرض من السؤال

 وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني: 

 

 

 10(: يبني متثيال لنسب اجلدول 10شكل رقم )       .العاشر(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 10ل رقم )جدو 

 عرض وحتليل النتائج:

التكوين يف التحضري يرون أن مستوى من الالعبني  %45يتضح لنا أن نسبة  10انطالقا من اجلدول رقم  

يف  مستوى التكوين يف التحضري النفسي الذين يرون أن بني من الالع %50أما نسبة  يف اجلزائر متوسط النفسي 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 45 27 ضعيف

 50 30 متوسط

 05 03 فوق املتوسط

 00 00 جيد

 100 60 اجملموع

45%

50%

5%

0%
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يف   مستوى التكوين يف التحضري النفسي يرون أنمن الالعبني  %05النسبة الباقية واملقدرة بـ اجلزائر ضعيف أما 

 .بالدان فوق املتوسط

 الشخصي: االستنتاج

يف اجلزائر  مستوى التكوين يف التحضري النفسيون أن ير الالعبني  أغلبنستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن       

وهذا يف بالدان ضعيف ،  مستوى التكوين يف التحضري النفسيمتوسط وهناك نسبة ال أبس هبا من الالعبني ترى أن 

 .الثالثةوهذا ما حيقق الفرضية راجع المهال التحضري النفسي 

 ؟.ي احد مكوانت التدريب يف كرة القدميف رأيك هل يعترب االعداد النفس: السؤال احلادي عشر

 ال. –  نعم. -: اإلجابة

 :معرفة امهية االعداد النفسي يف التدريب:الغرض من السؤال

 
 

 11(: يبني متثيال لنسب اجلدول 11شكل رقم ) .احلادي عشرى السؤال (: يبني إجابة الالعبني عل11جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

يعتربون االعداد النفسي وهي نسبة كبرية من الالعبني  %67يتضح لنا أن نسبة  11انطالقا من اجلدول رقم  

اجابوا أبن االعداد النفسي ال من الالعبني  %33الباقية واملقدرة  ، أما النسبة احد مكوانت التدريبفي كرة القدم

 يعترب احد مكوانت التدريب يف كرة القدم.

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 67 40 نعــم

 33 20 ال

 100 60 اجملموع
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 الشخصي: االستنتاج

يولون امهية كبرية لالعداد النفسي يف التدريب ,حيث الالعبني  معظمنستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن  

 .ثالثةما حيقق الفرضية الوهذا  .بعتري نشاطهم األساسي و من العوامل اليت يؤثر على مردودهم يف امليدان

 ؟.هل تقومون ابالعداد النفسي للمباراة: السؤال الثاين عشر

 ال. –  نعم. -: اإلجابة

 .هو حماولة معرفة عل يقوم مدرب ابالعداد النفسي للمباراة: الغرض من السؤال

 الرسم البياين التاليني:وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول و 

 
 12(: يبني متثيال لنسب اجلدول 12شكل رقم ) عشر. الثاين(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 12جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

،  يقومون ابالعداد النفسي للمباراةال من الالعبني  %58يتضح لنا أن نسبة  12من اجلدول رقم انطالقا  

وابلتايل فهو الدافع إىل ظهور  يقومون ابالعداد النفسي للمباراةمن الالعبني  %4ـ2أما النسبة الباقية واملقدرة ب

 القلق.

 الشخصي: االستنتاج

وهذا ما قد يتسبب يف ،عدم اهتمام املدرب ابعداد الالعبني نفسيا ن نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أ 

 .والثالثة وهذا ما حيقق الفرضية األوىل ظهور القلق لدى الالعبني اثناء املنافسة

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 42 25 نعــم

 58 35 ال

 100 60 اجملموع
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 ؟.هل يهتم املدرب براحتك الشخصية: السؤال الثالث عشر

 ال. –  نعم. -: اإلجابة

  .درب براحة العبي مدى اهتمام املهو معرفة : الغرض من السؤال

 وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني

 

 

 13(: يبني متثيال لنسب اجلدول 13شكل رقم )   .عشر الثالث(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 13جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

الذين ال يهتم من الالعبني وهي نسبة كبرية جدا  %88.33يتضح لنا أن نسبة  13انطالقا من اجلدول رقم  

رب براحتهم الذين يهتم مديتقبلون من الالعبني  % 11.66أما النسبة الباقية واملقدرة بـ ،املدرب براحتهم الشخصية 

 .الشخصية

 الشخصي: االستنتاج

ا ، وهذا مال يهتم املدرب براحتهم الشخصية الالعبني  األغلبية من نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن 

 .الثالثةحيقق الفرضية 

 

 

 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 88.33 07 نعــم

 11.66 53 ال

 100 60 اجملموع

12%

88%
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 ؟.هل يوجد يف الفريق اخصائي نفسي يقوم ابعدادكم نفسيا: السؤال الرابع عشر

 .ال –  نعم. -: اإلجابة

 . معرفة ما اذا كان يف الفريق اخصائي نفسيهو : الغرض من السؤال

 وبعد اإلطالع على استمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرسم البياين التاليني:

 
 14(: يبني متثيال لنسب اجلدول 14شكل رقم ) عشر. الرابع(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 14جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

ال يوجد يف فريقهم اخصائي نفسي  من الالعبني  %75يتضح لنا أن نسبة  14انطالقا من اجلدول رقم  

 .الذين اجابوا أبن هناك اخصائي نفسي من الالعبني %25ة واملقدرة بـأما النسبة الباقي، يقوم ابعدادهم نفسيا 

 الشخصي: االستنتاج

اغلية الالعبني ال ميتلكون اخصائي نفسي يقوم ابعدادهم نفسيا و نستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن  

 قق الفرضية الثالثة.وهذا ما حي ،هذا راجع اىل عدم اهتمام ابجلانب النفسي من طرف مدرب و املسؤولني 

 ؟.هل تفشل احياان يف حتقيق االجناز عندما ال تتلقى اعداد نفسيا من طرف املدرب: اخلامس عشرالسؤال 

  .ال -             .نعم -      : اإلجابة

.ربمن طرف املد لالعبني اعدادا نفسامعرفة اذا كان فشل  الالعبني هو نتيجة عدم تلقي ا: هو الغرض من السؤال
م البياين التاليني:وبعد اإلطالع على االستمارات االستبيان خلصنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول والرس   
 
 
 

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 75 15 نعــم

 25 45 ال

 100 60 اجملموع
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 15(: يبني متثيال لنسب اجلدول 15شكل رقم )       .اخلامس عشر(: يبني إجابة الالعبني على السؤال 15جدول رقم )

 عرض وحتليل النتائج:

من الالعبني اجابوا بنعم , اي أن الالعبني يفشل  %95يتضح لنا أن نسبة  15انطالقا من اجلدول رقم  

يرون ان الالعب ال يفشل يف حتقيق االجناز  %05,اما نسبة احياان يف حتقيق االجناز عندما ال يتلقوا اعدادا نفسيا

 .ال يتلقوا اعدادا نفسيا  عندما

 الشخصي: االستنتاج

فشل الالعبني هو الذين يعتربون أن  الالعبني النسبة الكربى مننستنتج من النتائج اجلدولية السابقة أن  

 وهذا ما حيقق الفرضية الثالثة. ،نتيجة عدم تلقي الالعبني اعدادا  نفسيا من طرف املدرب

 :االستنتاجات2-
  .صيتهم عصبيةمعظم الالعبني شخ -

 طويلة. معظم الالعبني ال يرتبكون لفرتة -

 .معظم الالعبني خيشون األداء السيئ -

 .معظم الالعبني يفقدون الرتكيز واالنتباه -

 .معظم الالعبني ال يبذلون أقصى جهد -

 (%النسبة املئوية ) التكرار اإلجابة

 95 57 نعم

 05 03 ال

 100 60 اجملموع
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 و قلقون.  معظم الالعبني مرتبكون -

 .معظم الالعبني يتضاعف جهدهم -

 .معظم الالعبني يستجيبون بسرعة -

  .لالعبني يف حالة قلق نوعا مامعظم ا -

 مستوى التكوين يف التحضري النفسي متوسط.معظم الالعبني يرون  -

 يعتربون اإلعداد النفسي أحد مكوانت التدريب يف كرة القدم.معظم الالعبني  -

 ال يقوموا ابإلعداد النفسي للمباراة.معظم الالعبني  -

 يهتم املدرب براحتهم الشخصية.معظم الالعبني ال  -

 الفرق ال يوجد فيها أخصائي نفسي يقوم إبعداد الالعبني نفسيا.ظم مع -

 يعتقدون أهنم يفشلون يف حتقيق اإلجناز عندما ال يتلقوا إعدادا نفسيا من طرف املدرب. معظم الالعبني -

 :مقابلة النتائج ابلفرضيات3-
 الفرضية األوىل: يرجع ظهور القلق إىل شخصية الالعب 

نســـتنتج أن النتـــائج تـــدعم الفرضـــية األوىل وهـــذا مـــا يقـــر بـــ  الكاتـــب  (،12) (،2) (،1مـــن نتـــائج اجلـــداول )

 "يتوقف توجي  انفعاالت الرايضي على طبيعة الشخصية وطبيعة املوقف. " أن : فاروق السيد عثمان

 الفرضية الثانية: يرجع ظهور القلق إىل طبيعة املنافسة 

(، نستنتج أن النتائج تـدعم الفرضـية الثانيـة، وهـذا 9(، )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3) من نتائج اجلداول

أن الفوز هو اهلدف األساسي الـذي حيـاول كـل العـب أو فريـق  ": ما يقر ب  الكاتب كمال الدين عبد الرمحان درويش

 إحرازه."

 جع ظهور القلق اىل نقص التكوين و التأطري يف جمال التحضري النفسيير الفرضية الثالثة: 

( نســتنتج أن النتــائج تــدعم الفرضــية الثالثــة، 15(، )14(، )13) (,11)(،12(، )10اجلــداول ) مــن نتــائج 

إمهــال املــدرب جانــب التحضــري النفســي خــالل حصــي تدريبيــة و ال يهــتم ابلراحــة الشخصــية لالعبــني  ــا وهــذا نتيجــة 

 جيعلهم عرضة لإلنفعاالت و القلق أثناء املنافسات.
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 املتوصل اليها: واملشاهبة ابلنتائجسابقة مقارنة نتائج الدراسات ال-4

هلا وجدان نسبة تقـارب كبـرية من خالل مقارنة نتائج دراستنا بنتائج الدراسات السابقة و املشاهبة         

أتثـري علـى مسـتوى و معنـوايت الالعبـني  ـا يـؤدي قلـق لل هـو أنو كان جمملهـا  متماثلةجدا و إن مل نقل 

جانـب التحضـري النفســي  امهـال و السـبب الرئيسـي هلـذا األخـري هـو ،فعاليـة الالعـب اىل ختفـي  مـردود و

 ابجلزائر. التكوين و التأطري يف هذا اجملال مراكز لالعبني من طرف املدربني و نقي

 
 خالصة الفصل:-5

الرابطة اجلهوية القسم الثانية من بطولة  غربيةي اجلهة الـاجلزائرية وابألخ لقدممن خالل استقرائنا لواقع كرة ا 

عدم إهتمام املدربني جبانب التحضري النفسي خالل  حصي التدريبية ىل أن ، توصلنا فعال إسنة(19للناشئني )حتت

 .دافع لظهور القلق لدى الالعبني

شخصية الالعب يف حد ذات  من اىل دوافع ظهور القلق عند الالعبني ترجع  أحد كما ميكننا القول أن 

وصراع الالعبني من أجل الفوز دافع أساسي لظهور  قدميف كرة الا أن الطابع التنافسي خالل ضغوطات املنافسة ، كم

 القلق.

ثة يتبني لنا الن مناقشات الفرضيات اجلزئية الثقا مالستبياانت، وانطعرض وحتليل النتائج إل اللمن خو         

للناشئني اثناء  تقليل ظهور القلق لدى العيب كرة القدم هم العوامل املساعدة يفعداد النفسي من أاإلبوضوح أن 

عب نفسيا، وأتكيد املدربني على ضرورة التحضري النفسي ، ملا ل  من التمام بتحضري الإلهاملدرب ا، وعلى  املنافسة

عبني أثناء التدريب واملنافسات. واهلدف احلقيقي من التحضري النفسي هو لاليف حتسني املهارات لدى ادور كبري 

 ت  السلبية واالعب والقدرة على التحكم يف إنفعالالثقة ابلنفس لدى المواجهة بع   جياد احللول املناسبة يفإ و تنمية

عب، لكوهنا من أهم العوامل املؤثرة سلبا على آداءه،  ا يعيق  إىل الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الاملشاكل وال

 لالضطراب خإلارتباك و إل  احتقيق إجناز أفضل. ويظهر عليب يف ىل مستواه احلقيقي واهلدف املطلو الوصول إ

مهال إ البدين و التقين و  خرى كاجلانبألهتمام ابجلوانب اإلراجع لنقي التحضري النفسي، أي ااملنافسات، وهذا 

نتائج عب لتطوير اجلانب اخلططي. وبينت الاليف إستجابة الوابلتايل التحضري النفسي ل  دور مهم   ب النفسي، ناجلا
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عب، الالشخصية لعبني يف حتسني حالتهم النفسية ويكون ذلك بسهره على الراحة الد الأن كفاءة املدرب تساع

لنقاط القوة و القرارات والتوجيهات اليت يقدمها هلم، وابرازه  لالخت  و مساعدهتم، وكذلك من الوتفهم  إنشغا

 .كنعبني للوصول إىل أحسن اجناز  الويساعد الطاء اليت يقعون فيها، خالضعف وتصحيح  أل

 

اليت عداد النفسي ل  دور كبري و مهم ومؤثر يف إجياد احللول جلميع املشاكل النفسية إلو ا سبق نستخلي أن ا        

ل وأثناء املباراة، حبيث يساعده على التخلي من مظاهر القلق، وابلتايل حتصيل مردود بعب قالحتيط بشخصية ال

 .جيد وحتقيق إجناز أفضل
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 ه

 امتة:خ

كرة القدم هلا مكانة مرموقة تفوق مجيع الرايضات األخرى، ومهاراهتا األساسية تعترب مهارات كل األنشطة       

لقد حاولنا  .الرايضية، ونظرية التدريب احلديث تتطلب اإلملام أبصول التدريب والتكامل يف مجيع اجلوانب

املواضيع ذات الشأن الكبري يف اجملال الرايضي بصفة  جاهدين من خالل هذا املوضوع ، الذي يعترب من بني أهم

عامة ، وجمال كرة القدم بصفة خاصة ، أن نبني ما إذا كان اإلعداد النفسي يلقى العناية من طرف املدربني 

ومسؤويل الفرق من جهة، ومن جهة أخرى نريد التعرف على أمهية اإلعداد النفسي يف تقليل ظواهر القلق لدى  

القدم للناشئني و يعترب من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وااثرة و إهتمام الناس به مجيعا ، العيب كرة 

ابخلصوص فئة الناشئني اليت تتزامن مع مرحلة عمرية هامة يف حياة اإلنسان ، هي مرحلة املراهقة واليت تتميز بعدة 

وحاولنا من خالل دراستنا أن نصل  . ة لالعبتغريات فيزيولوجية ، وجسمية ، عقلية ، انفعالية واجتماعية ابلنسب

إىل نتائج أكثر دقة عن طريق الدراسة امليدانية أو التطبيقية اليت قادتنا إىل امللعب البلدي، ووضع بعض األسئلة بني 

أيدي الالعبني ، كان اهلدف منها التعرف على دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة القدم للناشئني اثناء املنافسة 

  رايضية ، ومت التوصل بذلك إىل نتائج حققت فرضيات دراستنا اجلزئية والفرضية العامة.ال

ويف اخلتام أنمل أن تساهم هذه الدراسة يف حتسني وتطوير الرايضة اجلزائرية وخاصة كرة القدم و من        

 قدمي الكثري لكرة القدم يف بالدانالضروري توفري خمتصني نفسانيني و التعامل معهم ميكنهم ت
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 االقرتاحات والتوصيات:

فع ظهور القلق عند العيب كرة القدم إن هذه الدراسة ماهي إال حماولة بسيطة لتسليط الضوء على دوا 

واليت أثناء املنافسة الرايضية، ويف ضوء النتائج املسجلة من خالل حتليل أسئلة االستبيان املوجهة ملختلف الالعبني 

أنمل أن تكون هلا فائدة يف املستقبل، فارأتينا إىل تقدمي وطرح بعض االقرتاحات واليت أنمل من خالهلا حل بعض 

 املشاكل اليت تعيق الالعبني يف حتقيق أهدافهم ومن بني هذه االقرتاحات:

 ضرورة التوفري لألندية خمتصني نفسانيني. 

 ية من خالل إعطاء املسؤولية لدوي اإلختصاص و اخلربة يف تسيري ضرورة التسيري اجليد قبل املنافسات الرايض

 اهلياكل و تنظيم املنافسات و البطوالت.

 ينبغي على املدربني إدراج جانب اإلعداد النفسي يف براجمهم التدريبية. 

 .توفري البيئة املالئمة لتحضري الالعبني الناشئني 

 .إتباع الطرق العلمية يف التضري النفسي 

 در  توجيه وإرشاد الالعبني خالل احلص  التدريبية يحيث دخدم املبارايت الريمية.على امل 

 .خلق جو املنافسة بنفس وترية املنافسات الريمية 

 .ترقية السمات الشخصية لدى الالعبني الناشئني 

 



 

 قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدمي
 جامعة عبد احلميد ابن ابديس

 معهد علوم و تقنيات النشاطات الرتبية البدنية و الرايضية
 
 

 قسم التدريب الرايضي

 استمارة استبيان

 حتضري نفسي رايضيلتحضري مذكرة ماسرت يف ختصص:

 وان:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن

 دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة الرايضية للناشئني 

 سنة" 19"حتت 

 

 الثانية حبث وصفي اجري على العيب كرة القدم الناشئني للرابطة اجلهوية

 



 

 عزيزي الرايضي:

قصد معرفة بعض الدوافع اليت تؤدي إىل ظهور القلق، املطلوب منك عزيزي      

( Xبوضع عالمة )   الالعب اإلجابة بكل موضوعية وصراحة على األسئلة التالية:

أمام العبارات اليت تفضلها وتراها صائبة ومناسبة حسب رأيك من أجل التوصل إىل 

 نتائج دقيقة تفيد دراستنا.

 تفهمكم ومساعدتكم.وشكرا لكم على 

 

 

 



 أسئلة عامة
                  كم عمرك؟  -
 
   كم من سنة مارست كرة القدم؟  -
 
 كيف هي شخصيتك؟  -1

          عصبية
    هادئة
    أحياان

 
 

 عندما ترتكب بعض األخطاء يف بداية املنافسة، هل ترتبك لفرتة طويلة؟ -2
    نعم
    ال
 

 األداء السيء حتت ضغط املنافسة؟هل ختشى من  -3
    نعم
    ال
 
 
 



 عندما تكون عصبيا قبل املنافسة، هل هذا يفقدك الرتكيز واإلنتباه أثناء املنافسة؟ -4
    نعم
    ال

 
 
 

عندما تزداد دقات قلبك بتنفس أسرع من املعتاد، فهل ذلك ال يساعدك على بذل  -5
 أقصى جهد يف املنافسة؟
    نعم
    ال
 

 كيف تكون حالتك أثناء لعب مباراة رمسية؟  -6
   غري مبايل

   مرتبك وقلق
 حسب أمهية املباراة

 
يف مباراة رمسية، حدث أن تعرض فريقك للعديد من االقصاءات يف أوقات متتالية فكيف   -7

 كانت حالتك حينها؟
  يتضاعف جهدي

   متأثر وقلق
  مرتبك وخائف



يكون رد فعلك عندما يكون اخلضم متقدما عليك يف النتيجة أثناء اللحظات كيف   -8
 احلامسة من املنافسة املصريية عالية املستوى؟

  عدم التحكم يف األداء
            يقل تركيزي

         استجيب بسرعة      
 
 

 لفريقك؟كيف ترى عدم االستقرار  والنظام يف برانمج ورزانمة املنافسات   -9
    عادية

  مقلقة نوعا ما
  غري مساعدة متاما

 
 كيف ترى مستوى التكوين يف التحضري النفسي؟  -10

   ضعيف
 متوسط               

  فوق املتوسط
 

 يف رأيك هـل يعترب اإلعداد النفسي أحد مكوانت التدريب يف كرة القدم ؟ -11
    نعم
    ال
 



 النفسي للمباراة؟ ابإلعدادهل تقومون  -12
    نعم
    ال

 

 هل يهتم املدرب براتك الشخصية؟ -13
    نعم
    ال

 هل يوجد يف الفريق أخصائي نفسي يقوم إبعدادكم نفسيا؟ -14
    نعم
    ال

 هل تفشل أحياان يف حتقيق اإلجناز عندما ال تتلقى إعدادا نفسيا من طرف املدرب؟ -15
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حتت –دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة القدم اثناء املنافسة الرياضية للناشئني  " : الدراسة عنوان
 –سنة  91

إن معاجلتنا هلذا املوضوع ترجع إىل الصدى الذي أصبحت تشكله ظاهرة القلق  : الدراسة فاهدا

 .يف املنافسات الرياضية اليت كثريا ما كانت من أسباب عرقلة السري احلسن هلذه الرياضة

 :داف دراستنافمن بني أه 

 .التعرف على مدى امهية اإلعداد النفسي يف جمال كرة القدم للناشئني-

 .والتحسيس مبدى معاجلتها" ظاهرة القلق"لفت االنتباه خلطورة هذه الظاهرة  -

 .إجياد األسباب والدوافع املؤدية للقلق أثناء املنافسة الرياضية -
 : الدراسة مشكلة 

 ؟  هل هناك دوافع لظهور القلق لدى العيب كرة القدم
 الدراسة رضياتف

 :الفرضية العامة - 

 .هناك دوافع لظهور القلق لدى العيب كرة القدم 

 :الفرضيات الجزئية -

 .يرجع ظهور القلق إىل شخصية الالعب -

 ".الصراع من أجل الفوز"املنافسة يرجع ظهور القلق إىل طبيعة  -

 يرجع ظهور القلق إىل نقص التكوين و التأطري يف جمال التحضري النفسي -
 



 
الييت معسكر و عني متوشنت الناشطة يتكون جمتمع حبثنا من جمموع فرق كرة قدم لو  : الدراسة نةعي

و قد حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر  ,(سنة91حتت )صنف الناشئني ,طة اجلهوية الثانيةيف الراي
دقة وموضوعية ومطابقة للواقع إخرتنا العينة بطريقة مقصودة للبحث، متثلت يف أربعة فرق و املكونة 

 .الفرق موزعني بالتساوي على(سنة 91حتت )ف الناشئني نالعب ص 06من 
 

وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي، وهذا املنهج  : الدراسة في المتبع المنهج
يرتبط بوصف حتليلي ملركبات الواقع الذي يقوم الباحث بدراسته ويعتمد على استقراء أجزاء املوضوع 

أرقام وبيانات إحصائية، فهو األنسب املدروسة وقياس االرتباطات القائمة هبذه األجزاء باستعمال 
ملعرفة دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة الرياضية، وإذ ميكننا من الوقوف على 

  .الوقائع املختلفة اليت تتصل مبوضوع البحث
 

  . االستبيان استمارة : الدراسة أدوات
 

  : اليها المتوصل النتائج
  .ةمعظم الالعبني شخصيتهم عصبي -

 .طويلة معظم الالعبني ال يرتبكون لفرتة -

 .معظم الالعبني خيشون األداء السيئ -

 .معظم الالعبني يفقدون الرتكيز واالنتباه -

 .معظم الالعبني ال يبذلون أقصى جهد -

 .و قلقون  معظم الالعبني مرتبكون -

 .معظم الالعبني يتضاعف جهدهم -

 .معظم الالعبني يستجيبون بسرعة -



  .حالة قلق نوعا ما معظم الالعبني يف -

 .مستوى التكوين يف التحضري النفسي متوسطمعظم الالعبني يرون  -

 .يعتربون اإلعداد النفسي أحد مكونات التدريب يف كرة القدممعظم الالعبني  -

 .ال يقوموا باإلعداد النفسي للمباراةمعظم الالعبني  -

 .يهتم املدرب براحتهم الشخصيةمعظم الالعبني ال  -

 . يوجد فيها أخصائي نفسي يقوم بععداد الالعبني نفسياالفرق المعظم  -

يعتقدون أهنم يفشلون يف حتقيق اإلجناز عندما ال يتلقوا إعدادا نفسيا من  معظم الالعبني -

 .طرف املدرب

 
  :االقتراحات

 
فع ظهور القلق عند العيب كرة القدم إن هذه الدراسة ماهي إال حماولة بسيطة لتسليط الضوء على دوا

أثناء املنافسة الرياضية، ويف ضوء النتائج املسجلة من خالل حتليل أسئلة االستبيان املوجهة ملختلف 

واليت نأمل أن تكون هلا فائدة يف املستقبل، فارتأينا إىل تقدمي وطرح بعض االقرتاحات واليت الالعبني 

:نأمل من خالهلا حل بعض املشاكل اليت تعيق الالعبني يف حتقيق أهدافهم ومن بني هذه االقرتاحات  

 ضرورة التوفري لألندية خمتصني نفسانيني. 

 ية من خالل إعطاء املسؤولية لدوي اإلختصاص و ضرورة التسيري اجليد قبل املنافسات الرياض

 .اخلربة يف تسيري اهلياكل و تنظيم املنافسات و البطوالت

 ينبغي على املدربني إدراج جانب اإلعداد النفسي يف براجمهم التدريبية. 



 توفري البيئة املالئمة لتحضري الالعبني الناشئني. 

 إتباع الطرق العلمية يف التضري النفسي. 

 درب توجيه وإرشاد الالعبني خالل احلصص التدريبية حبيث خيدم املباريات الريميةعلى امل. 

 خلق جو املنافسة بنفس وترية املنافسات الريمية. 

 ترقية السمات الشخصية لدى الالعبني الناشئني


