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 :وسمـ عميو هللا صمى هللا رسوؿ قاؿ

 قد أنكـ تعمموا حتى لو فادعوا مجازاتو عف عجزتـ فاف فجازوه معروفا اليكـ اصطنع مف "

 -الطبراني رواه-" الشاكريف يحب الشاكر فاف شكرتـ

 هلل والشكر بالدعاء متضرعيف أيدينا نرفع أف اال ةالمذكر  ىذه نقدـ ونحف يسعنا ال وعميو

 بفضميـ. الفضؿ ألىؿ واعتزازا الصورة ىذه عمى ألنيائيا وفقنا اف تعالى

 دعمو حسف عمى" حمزاوي" الدكتور المشرؼ الفاضؿ ألستاذنا والتقدير الشكر خالص نوجو

 صبره. وجميؿ

 رياضيةوال البدنية التربية أساتذة الى والعرفاف الشكر وجزيؿ

 والعرفاف الشكر بجزيؿ ساعدنا مف كؿ نشكر كما

 شكرا....

                                                                 



 

 

 

 هداء

  الكريـ، لوىسر عمى ـلسالوا ةلصالوا تلصالحاا تتـ بعونو الذي هللا دلحما

 ـ.لسالوا ةلصالا كىأز عميو دمحم حبيبناو سيدنا

 فقناو الواجب ىذا أداء عمى عانناوأ فةرلمعوا العمـ درب لنا رناأ يذلا هللا حمدلا

 ضع.متوالا للعما ىذا زنجاإ لىإ 

 "ارصغي بيانير كما حميماار رب لقو حمةرلا نم الذؿ حجنا ليما وأخفض": تعالى ؿقا

 العظيـ. هللاا صدؽ 

 لىإ يقيطر يل ءلتضي ؽرتحت لتيا لشمعةا تمؾ لىإ ،بيتيرتو عايتير لجأ نم وتعبت شقت لتيا لىإ
 مي.أ......... ميأ  ميأ الوجداف رس فلحناا نبع

 ؿجارلا ؼرشأ فىنك العمـب إف ":ماىي لي ؿقا الذي لىإ الرجولة، لىإ الطفولة نم لسفينةا بي دقا نم لىإ
 ح،نجا ىارخوآ حكفا لياأو ةلحياا أف عممني نم لىإ" ؿبالما مةارلكوا ةزلعا يريشت نمم ال

 .زيزلعا بيأ لىإ 

 كوريفمش ةركالمذ وعرمش ـتماإ في ركبي دور ليـ فكا الذيف أصدقائي بيدر اؽفر لىإ

 لك و بحثلا ىذا في ـىا دور لو فكا الذي وليد لذكربا أخص و استثناء دوف واتيخأ و تيإخو لىا

 أو قريب نم عدنيسا نم لك لىوا   عيسى بف و حشالفي عائمة ننسى الو. ألمنيةا ةرألسا في مالئيز

تسعيـ  ملو تيركذا مسعتي نم لك لىوا   ،محببتيوأ نيىحبأ نم لك لىوا   طيبة، ممةبك ولو بعيد مف

 االىداء ىذا رئقا ياإليؾ أنت  مذكرتي،
 

 



 

 

 :ممخص الدراسة
 دراسػة ميدانيػة."41دور التحضري  الفسيريل لنافسايريسل الضيس ريدى لرييب  رةريا يريضأل الدرييب   ري   ري   " عنوان الدراسة :

 والية سعيدة".   أجريت في
معرفػػة تػػ ثير كثافػػة المنافسػػة الرياضػػية عمػػى الصػػفات النفسػػية لالعبػػي كػػرة اليػػد لدراسددددة:ىدددا ا

 واإلنعكاسات التي تولدىا كثرة المنافسة وكثافتيا عؿ الالعبيف.
 مشكمة الدراسددة:
 التساؤل العام:

سػػػنة مناسػػبة لمتحضػػػير النفسػػػي لالعبػػػي كػػػرة اليػػػد خػػػالؿ  14ىػػؿ المرحمػػػة العمريػػػة أقػػػؿ مػػػف  .
 المنافسة الرياضية؟مرحمة 

 التساؤالت الفرعية:
ىػػػػؿ يعتمػػػػد المػػػػدرب عمػػػػى متطمبػػػػات التحضػػػػير النفسػػػػي لالعبػػػػي كػػػػرة اليػػػػد فػػػػي المنافسػػػػات  .

 الرياضية؟
 ىؿ لتكويف الميني لممدرب دور في التحضير النفسي لالعبيف؟ .
ىػػؿ يعتمػػد المػػدرب عمػػى الحصػػص التدريبيػػة المخصصػػة لػػو فػػي عمميػػة التحضػػير النفسػػي . 

 بيف؟لالع
   :فرضيات الدراسة 

 الفرضية العامة: 
سػػػنة مناسػػػبة لمتحضػػػير النفسػػػي لالعبػػػي كػػػرة اليػػػد خػػػالؿ  14المرحمػػػة العمريػػػة أقػػػؿ مػػػف  -  

 .مرحمة المنافسة الرياضية
 الفدرضيات الجزئية:

يعتمػػػد المػػػدرب عمػػػى متطمبػػػات التحضػػػير النفسػػػي لالعبػػػي كػػػرة اليػػػد فػػػي المنافسػػػات  -
 الرياضية.
 .يني لممدرب دور في التحضير النفسي لالعبيفلتكويف الم  -
 يعتمد المدرب عمى الحصص التدريبية المخصصة لو في عممية التحضير النفسي لالعبيف. -

 إجدراءات الدراسدة: 
وقػػػد راعينػػػا فػػػي  مػػػف مسػػػتويات مختمفػػة، امػػدرب 15عينػػػة عشػػػوائية وكانػػت متكونػػػة مػػػف  العينددة:

 .%10إختيار العينة نسبة 



 

 

  .المتعددة الرياضات اتالقاع ني الزماني:المجال المكا
إلػػى يايػػة نيايػػة شػػير  2020وقػػد تػػـ ذلػػؾ فػػي الفتػػرة الزمنيػػة الممتػػدة مػػف نيايػػة شػػير جػػانفي  

 .   2020سبتمبر
 المنيج الوصفي. المنيج المتبع:

اسػػتمارة االسػػتبياف مػػع المػػدربيف بمػػا فييػػا أسػػئمة مغمقػػة ومفتوحػػة :األدوات المسددتخدمة فددي الب ددث
 .المفتوحة، المقابمة ونصؼ

 النتائج المتوصل إلييا: 
 .التحضير النفسي المنظـ و المستمر يساىـ في الحد مف القمؽ لالعبيف -
الممارسػػػػة المسػػػػتمرة و المنظمػػػػة لكػػػػرة اليػػػػد تعمػػػػؿ عمػػػػى تحسػػػػيف المسػػػػتو  الخمقػػػػي والعقمػػػػي  -

 لالعب.
 عبيف.نقص التحضير النفسي مف العوامؿ التي تزيد مف قمؽ و تيور الال -

 اإلقترا ات:
سنة مف اجؿ  14تشجيع وتحفيز المدربيف عمى االىتماـ بالفئات العمرية األقؿ مف  -

 .االستفادة مف قدراتيـ في تحضيرىـ نفسيا لبناء الفرؽ الرياضية
في التحضير  دةياالعتماد عمى المدرب او المحضر النفسي ذوي الخبرة والمعارؼ الج -

 النفسي لالعبيف.
 حضر نفسي والرياضية أثناء الخدمة في مجاؿ الرياضة.تكويف م -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résumé de l'étude 
 Le titre de l'étude: « Le rôle de la préparation psychologique aux 

compétitions sportives pour les joueurs de handball de moins de 14 ans" 
Etude sur le terrain des ‘willaya de Saida’ ». 

 L'objectif de l'étude: Connaître l'effet de l'intensité de la compétition 
sportive sur les qualités psychologiques des joueurs de handball et les 
répercussions que l'intensité et l'intensité de la compétition engendrent 
sur les joueurs. 

 Problème d'étude : 
 Question générale : 

   .L'âge de moins de 14 ans est-il adapté à la préparation psychologique 
des joueurs de handball pendant la phase de compétition sportive ? 

 Sous-demandes : 
   .L'entraîneur dépend-il des exigences de préparation psychologique 

des joueurs de handball dans les compétitions sportives ? 
   .La formation professionnelle d'un entraîneur a-t-elle un rôle dans la 

préparation psychologique des joueurs ? 
   .L'entraîneur s'appuie-t-il sur les séances d'entraînement qui lui sont 

allouées dans le processus de préparation psychologique des joueurs ? 
  Hypothèses d'étude : 

 :  Hypothèse générale 
    -La tranche d'âge de moins de 14 ans est adaptée à la préparation 

psychologique des joueurs de handball lors de la phase de compétition 
sportive. 

: Hypothèses partielles 
 -L'entraîneur dépend des exigences de préparation psychologique des 

joueurs de handball dans les compétitions sportives. 
  -Pour la formation professionnelle de l'entraîneur un rôle dans la 

préparation psychologique des joueurs. 



 

 

  -L'entraîneur dépend des séances d'entraînement qui lui sont allouées 
dans le processus de préparation psychologique des joueurs. 

: Procédures d'étude 
 L'échantillon: un échantillon aléatoire et il était composé de 15 

formateurs de niveaux différents, et nous avons pris en compte 10% 
dans la sélection de l'échantillon. 

 Domaine spatio-temporel: salles multisports. 
  Cela a été fait pendant la période allant de la fin janvier 2020 à la fin 

septembre 2020. 
 Approche utilisée: l'approche descriptive. 

 Outils utilisés dans la recherche: Formulaire de questionnaire avec les -
-formateurs comprenant des questions fermées, ouvertes et semi 
ouvertes, entretien. 

: Résultats 
 Une préparation psychologique régulière et continue contribue à réduire 

l'anxiété des joueurs. 
 La pratique continue et organisée du handball améliore le niveau moral 

et mental du joueur. 
 Le manque de préparation psychologique est l’un des facteurs qui 

augmentent l’anxiété et l’insouciance des joueurs. 
: Suggestions 

 Encourager et motiver les entraîneurs à prêter attention aux groupes 
d'âge de moins de 14 ans afin de bénéficier de leurs capacités à les 
préparer psychologiquement à constituer des équipes sportives. 

  -S'appuyer sur un entraîneur ou un reporter psychologique ayant une 
bonne expérience et des connaissances dans la préparation 
psychologique des joueurs. 

  -Formation d'un dossier psychologique et sportif tout en servant dans 
le domaine du sport. 



 

 

Summary of the study : 
  Title of the study: « The role of psychological preparation for sports 

competitions for handball players under 14" Field study of ‘wilaya of 
saida ». 

  The objective of the study: To know the effect of the intensity of sports 
competition on the psychological qualities of handball players and the 
repercussions that the intensity and intensity of competition have on the 
players. 

 : Study problem 
:  General question 

    .Is the age of under 14 suitable for the psychological preparation of 
handball players during the competitive phase of sport ? 

 : Sub-requests 
    .Does the coach depend on the psychological preparation 

requirements of handball players in sports competitions ? 
    .Does the professional training of a coach have a role in the 

psychological preparation of players ? 
    .Does the coach rely on the training sessions allotted to him in the 

process of psychological preparation of the players ? 
  : Study hypotheses 
:  General hypothesis 

    - The age group under 14 is suitable for the psychological preparation 
of handball players during the phase of sports competition. 

 : Partial assumptions 
  - The coach depends on the psychological preparation requirements of 

handball players in sports competitions. 
  - For the professional training of the coach a role in the psychological 

preparation of the players. 



 

 

  - The coach depends on the training sessions that are allocated to him 
in the process of psychological preparation of the players. 

 : Study procedures 
  The sample: a random sample and it was composed of 15 trainers of 

different levels, and we took into account 10% in the selection of the 
sample. 

 . Spatio-temporal domain: multisport halls 
   This was done during the period from the end of January 2020 to the 

end of September 2020. 
 . Approach used: the descriptive approach 

  Tools used in the research: Questionnaire form with trainers including 
closed, open and semi-open questions, interview. 

 : Results 
  -Regular and continuous psychological preparation helps reduce 

players' anxiety. 
  -The continuous and organized practice of handball improves the moral 

and mental level of the player. 
  -Lack of psychological preparation is one of the factors that increases 

player anxiety and recklessness. 
  Suggestions : 

  -Encourage and motivate coaches to pay attention to age groups under 
14 in order to benefit from their abilities to prepare them psychologically 
to form sports teams. 

   -Rely on a coach or a psychological reporter with good experience and 
knowledge in the psychological preparation of players. 

   -Formation of a psychological and sporting file while serving in the 
field of sport. 
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إف الرياضات الجماعية ب سموبيا الحديث واحدة مف األمثمة الحية التي تحتؿ اليـو 
شعبية جارفة، و ذلؾ مف خالؿ ما قدمو الباحثوف المختصوف مف بحوث عممية و دراسات 

ب المعب، في تنمية الجوانب الميارية و الخططية ليذه الرياضات و كذا تطوير أسالي
واكتشاؼ المواىب الرياضية مبكرا و العمؿ عمى استثمارىا في إثراء ىذه الرياضات، وذلؾ 

تنشئة خاصة ومتابعة مند الصغر لنوع الفعالية أو المعبة الرياضية مف الناحية مف خالؿ 
الجسمية والمعنوية مع التنبؤ بإمكانية امتالكو المتطمبات الخاصة بالمعبة لتحقيؽ النتائج 

 المطموبة في مرحمة الطفولة.

وتعتبر عممية التحضير النفسي المبنية عمى األسس العممية والطرؽ الحديثة مف أبرز 
العوامؿ التي ساعدت في التطور الحاصؿ في ىذه الرياضات، فالتحضير النفسي ىو 

ي ػػػلنفسف ايػػوػلتكػػػو اة نحػػجيومػددة  ومح، ةػػاىج معينػمنؿ وائػسوي لػػلعممػؽ ابيطلترورة ايػس
ػػػف م، وةػػػلمنافسفي اة ػػػلياماية ػػػلشخصت افاػػػلصف ااػػػتقف وايػػػوتكؿ الػػػخػػػف مف ييػػػياضرلم
دوء، روح ليس، االنفػػػة بػػػلثقاي ػػػىوف ائيػػػألخصاا ػػػعمييػػػؽ ي يتفػػػلتاة ػػػيولمعنت افاػػػلصف ايػػػب
ميذ لممشاركة في المنافسات الرياضية ىي عممية ، ليذا فإف عممية إعداد التالعةرلمصاا

 يا عامؿ النفسي وال ننسى البدني.بالغة االىمية تتركز عمى عدة عوامؿ مف اىم

كما تعتبر المنافسة الرياضية مف العوامؿ اليامة والضرورية لكؿ نشاط رياضي، سواء 
مواجية منافس وجيا  المنافسة مع الذات أو المنافسة في مواجية العوامؿ الطبيعية، أو في

 ذلؾ مف أنواع المنافسة الرياضية.لوجو، أو المنافسة في مواجية منافسيف آخريف، ويير 

فالمراىقة مرحمة مف المراحؿ األساسية في حياة اإلنساف وأصعبيا لكونيا تشمؿ عمى 
عدة تغييرات عقمية وجسمية، إذ تنفرد بخاصية النمو السريع يير المنتظـ وقمة التوافؽ 

لعضمي العصبي، باإلضافة إلى النمو االنفعالي والتخيؿ. وعمى ىذا األساس يجب دراسة ا
الظواىر النفسية والسموكية لممراىؽ وكذا ما يحدث في جسمو مف تغيرات فيزيولوجية وعقمية 
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وانفعالية وعاطفية إدراكا لما قد ينجر عنيا مف نتائج سمبية أو إيجابية. فيذه الفترة قد تكوف 
 في ظؿ الخبرات الجديدة في حياتو األخيرة لمفرد كي يعدؿ سموكو ويتـ شخصيتو المحطة

رشيد بف عيسى،  وفي ىذا النوع مف البحوث أجريت العديد مف الدراسات منيا دراسة "
ت ثير  ( في "2016/2017" )مذكرة ماستر سنة سفياف خميفة، وليد عبد القادر بوخنيفر
بوصافرة  ، ودراسة "("عبي كرة اليد أثناء المنافسةالتحضير النفسي عمى مستو  أداء ال

مد  ت ثير التحضير النفسي  ( في "2013/2014" )مذكرة ماستر سنة حمزة، يواث يحيى 
 (."عمى األداء الرياضي لد  العبي كرة القدـ أثناء المنافسة الرياضية

وذلؾ في  فبالريـ مف ىذه الدراسات يير أننا وجدنا انفسنا إلجراء دراسة مشابية
اختصاص لعبة كرة اليد لما ليا مف اىمية قصو  في المجاؿ الرياضي وفي بالدنا عمى وجو 

 الخصوص أيف تعتبر رياضة كرة اليد الرياضية الثانية شعبيا.
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 :مشكمة الب ث -4
 كانت ذيفالم النخبة لمرياضي الجيد لألداء راجع الرياضات كافة في الممحوظ تطور إف

 الجسمية الناحية مف الرياضية المعبة أو الفعالية لنوع الصغر مند ومتابعة خاصة تنشئة ليـ
 والمعنوية.

كما يقوؿ محمد صبحي حسانيف وكماؿ عبد الحميد إسماعيؿ:" أف كرة اليد لعبة 
جماعية تمعب باليد، تجر  داخؿ ممعب خاص حيث يحاوؿ مف خالليا الفريؽ تسجيؿ 

 مرمى الخصـ وفقا لقوانيف معموؿ بيا مف طرؼ الفيديرالية العامة لكرة اليد". أىداؼ داخؿ
   (2001)محمد صبحي حسانيف، وكماؿ عبد الحميد اسماعيؿ، 

 يططػلخوا يػلفنوا نيػدلبا ءاػلبنا ىػعم ػؼقويت ال يدلا ػرةك تمنافسا في داءألا فب ضا يوا
وىو ال أ فبيػدرلما ػبيما هػراي ،ةػألىميا ةػياي يػف راعنص ـزيستم نماوا ب،حسو لمعبة

 التحضير النفسي.
 ةػػػتنميو ف،يػػػلالعب يةػػػلنفسا تاػػػلعمميا ريطػػػوت يػػػف ـاػػػى دور وػػػل يػػػلنفسا ريػػػفالتحض

 بقةػلمسا ةػفرلمعا ؿالػخ ػفم ػؾلوذ ،خػلا....  ـاتيػحي وبمػسأ يػف ـتحكػلوا ـجيزامو ـائيػػػكذ
 تجػين ما وىو زفوالحوا فعدالا دةقيا فحس لىإ باإلضافة ياضيرلا طلمنشا لنفسيةص اائػلمخص

 ياضية.رلا لمنافسةا في لناجحةػرص الفا ػركثأ
 يػلفنوا نيػدلبا ريػلتحضا فيػب ؽيػلتنسا ػدربلما ىػعم ػبجو ؿاػلمجا ػذاى يػف إذف

 ةػاليجابيا ائجػلنتا ػؽتحقي ػرألخيا ػذاى ػؿبفضو ػدلجيا داءألا لىإ وؿصول لنفسيا ريػػلتحضوا
 ياضية.رلا تلمنافساا ءثناأ لقمةاى ػلإ ػوؿصولوا

 المكتسبة والتجارب اليد كرة تخصص في الباحثاف الطالباف تجارب خالؿ ومف
 لمكشؼ دراستنا ت تي اليد، كرة في كخبرة سنة12مف  ب كثر الجماعية المعبة ىذه بممارسة

  الرياضي. لالعب سنة 14 مف أقؿ العمرية المرحمة في النفسيالتحضير  أىمية عف
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 الرياضات بخبايا الممـ و الكؼء المدرب دور إبراز دراستنا تحاوؿ أخر  جية ومف
 ذلؾ و المدرسي، الوسط في الرياضية النتائج تطوير و رفع في اليد كرة خاصة و الجماعية
 التحضير النفسي. في مثؿاأل تحكمو و اليد بكرة الخاصة لممتطمبات بإتباعو

 ومنو نطرح المشكمة التالية :
 الرياضية المنافسة مرحمة خالؿ اليد كرة لالعبي النفسي تحضيرال كيؼ يكوف  

 سنة ؟ 14ممرحمة العمرية أقؿ مف لمناسبة 
 التساؤالت:

المنافسات  في اليد التحضير النفسي لالعبي كرة متطمبات عمى المدرب يعتمد ىؿ -  
  .؟الرياضية

 التحضير النفسي لالعبيف؟. في دور لممدرب الميني لتكويف ىؿ -  
التحضير النفسي  عممية في لو المخصصة التدريبية الحصص عمى المدرب يعتمد ىؿ -  

 لالعبيف؟
 :الفرضية الرئسية  -2
ممرحمة مناسبا لالرياضية  المنافسة مرحمة خالؿ اليد كرة لالعبي النفسي تحضيريكوف ال -

 سنة  . 14أقؿ مف  العمرية
 الفرضيات الجزئية:

 المنافسات في اليد كرة لالعبي النفسي التحضير متطمبات عمى المدرب يعتمد -  
 الرياضية.

 لالعبيف. النفسي التحضير في دور لممدرب الميني لتكويف -  
النفسي  التحضير عممية في لو المخصصة التدريبية الحصص عمى المدرب يعتمد -  

 لالعبيف.
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 :الب ثأىمية -3
لو دور كبير في  والذيإف التحضير النفسي يؤثر عمى الجياز العصبي بشكؿ رئيسي  -

 العمميات العقمية التي ليا ت ثير كبير عمى السموؾ الحركي لالعب.
كرة  بياضي لالعرلا داءباأل ءتقارالا في لبالغةا ىميتووأ لنفسيا دادإلعا أد  أد  والذي -

 اليد.  
عند الرياضي تنعكس سمبا عمى أدائو، فيرتكب  والخوؼتركيا القمؽ نظرا لألثار التي ي -

 األخطاء ويعجز عف إنجاز المياـ المكمؼ بيا.   
 ياضي.رلا بيدرلتا في لميمةا لعمميةا وثلبحا فم ريعتب ثحي فيرلمعا دصيرلا راءثإ -
العمر  كما تطرقنا إلى فئة المراىقة ىذه المرحمة أو الفئة تتوافؽ مع مرحمة حساسة مف -

اإلنساني وىي مرحمة المراىقة التي تتميز بخصائص مختمفة عف باقي الفئات، حيث حاولنا 
معرفة األىمية و الدور الذي يمعبو التحضير النفسي في تييئة الالعب لممنافسة، لتحقيؽ و 

 تنمية دوافعو نحو ممارسة النشاط الرياضي.
 :الب ثأىداا -4
ممرحمة العمرية أقؿ ل اليد كرة العبي أداء مستو  عمى النفسي التحضير ت ثير إبراز مد  -

 .المنافسة أثناءسنة   14مف 
 .بمختمؼ جوانبيا  سنة 14 مف أقؿ العمرية اإللماـ بخصائص سف مرحمة -
 14لممرحمة العمرية أقؿ مف  التعرؼ عمى مستو  اإلعداد النفسي لد  العبي كرة اليد -

 .المنافسة سنة  أثناء
 أجؿ بالمرحمة العمرية مف االىتماـ عمى المسيريف دربيف وجميعالم وتحفيز تشجيع -

 المنتخبات. ومختمؼ الرياضية الفرؽ بناء في قدراتيـ النفسية مف اإلستفادة
 أسباب إختيار الموضوع:-5
 حية.طلسا تسادرالا ضبع ودجو ـير وعضولما ذاى في تسادرالا صنق -
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تر لد  الالعبيف قبؿ و أثناء وبعد المنافسة إنتشار العديد مف الحاالت القمؽ الخوؼ و التو 
األمر الذي يمكف أف يكوف لو ت ثير عمى مردود الالعبيف، لذا يتطمب دراسة يستعاف بيا 

 من جؿ العمؿ عمى إستغالؿ ىذا الجانب لد  الالعبيف في المنافسة الرياضية:
 الريبة في دراسة أي مشكؿ يعيؽ ىذه المعبة.

 عبيف الذيف يعانوف مف الحاالت النفسية. نقص الرعاية النفسية لمال
 داءألا ىػػعم يػػػلنفسا ريػػلتحضا ر ثيػػػت ػػد م يحػػػضوت يػػف ػػػؿيتمث عيػػوضوم ببػػس -
 يػػػياضرلا

 ياضية.رلا لمنافسةا ءثناأ فلالعبي
  :الب ددددث منيددج -6

 ار الفرضػػية المعتمػػدة، اعتمػػدنا فػػيحتػػى نػػتمكف مػػف اإلجابػػة وإللمػػاـ بيػػذا الموضػػوع، واختبػػ
التحميمػي وذلػؾ باسػتخداـ فب الجانب النظري والوصفي دراستنا ىذه عمى المػنيج الوصػفي 
لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة واسػتعراض ومناقشػة األفكػار  مجموعػة مػف األدوات اإلحصػائية

 في الجانب التطبيقي.المختمفة  والدراسػات وتفسػير العديػد مػف العالقػات والظػواىر
 التعاريا اإلجرائية :-7
  الت ضير النفسي: -

 فعػػػػدوالا ةػػػػتنميػؽ وخم ػدؼبي فيػة لالعبػاليجابيا ةػسرلمماا ؽاطػن ػتتح ةػيوبرت ةػعممي ػوى
 يةرادإلت اماػػػػلسا ريطػػػػوت ىػػػػعم ػػػػؿلعموا اليػػػػالنفعوا يػػػػفرلمعا دراؾإلوا سالنفػػػػب ةػػػػلثقوا

، 1998)أمر هللا البساطي ، ف  لالعبي لنفسيوا ويبرلتا دشارإلوا جيوولتا لىإ باإلضافة
 .  (21صفحة 

 المنافسة الرياضية:  -
المنافسة الرياضية ىي موقؼ نزاؿ فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السموؾ، وىذا 

نفعالية مف أجؿ ت كيد الموقؼ يتعامؿ فيو الرياضي  بكؿ ما لديو مف قدرات بدنية وعقمية وا 
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)كماؿ الديف عبد الرحماف دروسيف، إمتالكو ليذه القدرات وتمييزىا عف قدرات مف ينازليـ  
 .  (345صفحة 

ف الفوز ىو تمعب المنافسة دورا ىاما في تحقيؽ أىداؼ األلعاب الرياضية بشكؿ عاـ، ويكو 
 اليدؼ األساسي الذي يحاوؿ كؿ العب أو فريؽ إحرازه.

 كرة اليد: -
 التي الكبيػرة الرياضيػػػة األلعػػػاب احدث ومف الجماعيػػػػة، األلعػػػاب مف اليػػػػػػد كرة تعتبػػػػػر
 مئات بؿ تبعشرا سبقتيا أخػػر  ب لعػػػػػاب قورنت ما إذا وخاصػػػػػة الكرة فيػػػػػػػيا استخدمػػػػػت
 تعتػػبر وليذا ببرليف، 1877 لعاـ يعود المعة ىذه ميػػالد وتاريخ واليوكػػػػػي القػػػػدـ ككرة السنيػػػػػػف
 بسرعػػػػػػػػة االنتشار في المعبة ىذه أخذت فقد عمرىا حداثة مف وبالريػػػػػـ كمػػػو، العالـ في جديدة
 لجميػػػػػػػػػع الشاممة فائدتيا إلى باإلضافػػػػػػػػػة المبسػػػػػػػط، ػػػػػػياوقانون فييا والتقدـ تعممػػػػيا حيػػػػػث مػػػف
 والمدافعيف الميػػػػاجميف بيف مستػمر وكفاح سرعة مف منافساتيا تحممو ما نتيجة الجسػػػػـ أجزاء

 (06، صفحة 2001-2000)أشف ىشاـ، مبطح سميـ، 
 : المراىقة -

 الُممتدة العمرية الفترة في ، وذلؾ)ميشيؿ ماف(  والرشد الطفولة بيف الفاصؿ العمر ىي
 آلخر مجتمع ومف آلخر شخص مف ونيايتيا بدايتيا في تختمؼ وقد 25 إلى 15 سف مف

 المحيطة والظروؼ البيئة ، قبمو وتنضج الذكر قبؿ تبمغ فاالنثى الجنس حسب وعمى
 اساسا تبدأ ولربما ، 19 سف في تنتيي وقد 13 سف مف المراىقة مرحمة تبدأ فقد. الشخصب

 تعتبر قد مجتمعات ىناؾ لكف. أقصى كحد ، تقريبا 25 سف في وتنتيي 15 سف مف
 الشباب المراىقوف ىـ األكبر األشخاص بينما أطفاال 18 سف مف اقؿ ىـ مف االشخاص

 مراىقيف ىـ العشريف و العشرات سف في شخاصاأل ب ف تؤمف مجتمعات وىناؾ فعميا
 الشباب مرحمة فيعد المراىقة بمصطمح يؤمف ال البعض ألف ونيايتيا، المرحمة بداية باختالؼ
 ولكف القرآف، في أيضا ذكر كما األربعيف وىو الرشد سف يبمغوا مالـ مراىقيف أنواعيـ بجميع
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 والمراىقة المتوسطة، المراىقة المبكرة، ةالمراىق ىي أقساـ لثالثة المراىقة سف العمماء قسـ
 ،(2018 فبراير 15 محفوظة، نسخة ومشكالتيا المرحمة خصائص المراىقة،. )المت خرة
 حياتو في لو األوؿ االختبار بمثابة وتكوف اإلنساف، عمى تمر وصعبة متقمبة فترة وىي

 أفرادىا. قةبمراى كثيًرا تت ثر األمـ وحضارة اإلنساف مستقبؿ أف حيث الممتدة،
 :والمشابية السابقة الدراسات-7
( بف عيسى، سفياف خميفة، وليد عبد القادر بوخنيفر )رشيد الطمبة اعداد مف دراسدددددددددددددددة:-أ

  .2016/2017 سنة
  ت ثير التحضير النفسي عمى مستو  أداء العبي كرة اليد أثناء المنافسة. المذكدددددرة: عنوان
 أثناء اليد كرة العبي أداء مستو  عمى النفسي التحضير ىو ت ثير ما الب ث: اشكالية

 ؟ المنافسة صنؼ أشباؿ
 صنؼ المنافسة أثناء اليد كرة العبي أداء مستو  عمى النفسي التحضير تأثير الب ث: فرض

 أشباؿ.  
 الب ث: أىداا

 صنؼ افسةالمن أثناء اليد كرة العبي أداء مستو  عمى النفسي التحضير ت ثير إبراز مد  -
 .أشباؿ

 اإللماـ بخصائص سف مرحمة المراىقة بمختمؼ جوانبيا.  -
  التحميمي. الوصفي المنيج تطبيؽ الب ددددث: منيددج 

  عشوائية بطريقة إختيارىـ تـ مدرب 85 حجميا عينة عمى اعتمدت :الدددددددددددعيددددددنددددددددددددددددة
 اإلستبياف. النظرية، الدراسة الب ث: أدوات
  :والتوصيات النتائددددددج أىم
الحث عمى أخذ الجانب النفسي بعيف اإلعتبار قبؿ وأثناء وبعد المنافسة ألنو لو ت ثير  -

 .ومردودهكبير عمى فاعمية الالعب 
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 أجؿ بالمرحمة العمرية مف االىتماـ عمى المسيريف وجميعالمدربيف  وتحفيز تشجيع -
 المنتخبات. ومختمؼ الرياضية رؽالف بناء في قدراتيـ النفسية مف اإلستفادة

  .2015/2016 سنة( دراجي ياسر) الطمبة اعداد مف دراسدددددددددددددددة:-ب
  النفسي وعالقتو بالتخفيؼ مف قمؽ المنافسة لد  العبي كرة اليد. اإلعداد المذكدددددرة: عنوان
 ؟المنافسة قمؽ و النفسي اإلعداد بيف عكسية عالقة توجد ىؿ الب ث: اشكالية
   توجد عالقة عكسية بيف اإلعداد النفسي و قمؽ المنافسة. :الب ث فرض
 الب ث: أىداا

 التعرؼ عمى مستو  اإلعداد النفسي لد  العبي كرة اليد.. -
 -اليد.   كرة العبي لد  التنافسي القمؽ مستو  حالة عمى التعرؼ -
  ة.طريقة العالقات اإلرتباطي الوصفي المنيج تطبيؽ الب ددددث: منيددج 

  العب كرة اليد. 18 حجميا عينة عمى اعتمدت :الدددددددددددعيددددددنددددددددددددددددة
 اإلستبياف. النظرية، الدراسة الب ث: أدوات
 :والتوصيات النتائددددددج أىم

 إعداد برنامج نفسي باإلضافة إلى برامج أخر  مكممة لموحدة التدريبية. -
 و أساليب حديثة لتنمية الميارات النفسية. عمى المدربيف العمؿ عمى إستخداـ طرؽ -
  .2013/2014 سنة( حمزة، يواث يحيى  )بوصافرة الطمبة اعداد مف دراسدددددددددددددددة:-ج

القدـ  كرة العبي النفسي عمى األداء الرياضي لد  مد  ت ثير التحضير المذكدددددرة: عنوان
  أثناء المنافسة الرياضية.

 كرة العبي لد  الرياضي األداء عمى النفسي التحضير يؤثر مد  إلى أي : الب ث اشكالية
 ؟ الرياضية المنافسة أثناء القدـ
 أثناء القدـ كرة العبي لد  الرياضي األداء عمى النفسي التحضير يؤثر :الب ث فرض

 الرياضية. المنافسة
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 الب ث: أىداا
 لرياضية.تسميط الضوء عمى أىمية التحضير النفسي خالؿ مرحمة المنافسة ا -
 إبراز دور و أىمية الصفات الشخصية لد  العب كرة القدـ. -

 الوصفي  المنيج اعتمدنا عمى  : الب ددددث منيددج
  القدـ. كرة العب 22 حجميا عينة عمى اعتمدت :الدددددددددددعيددددددنددددددددددددددددة

 اإلستبياف و القياس. : الب ث أدوات
 :والتوصيات النتائددددددج أىم

 التدريبية. لموحدة مكممة أخر  برامج إلى باإلضافة برنامج التحضير النفسي عدادإ  -
 لد  العبي القدـ. االداء لتنمية حديثة وأساليب طرؽ استخداـ عمى العمؿ المدربيف عمى -
 الدراسات: عمى التعميق-
 السابقػػػة األبحاث ريروتقا لنتائج واستطالع قػػػػػراءات مف بو قمػػػػػػنا ما خػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػػػف 

بالتحضير  يرتبػػػػػط ومعظمػيا ودراستػػػػػػيا تحميميا تػػػـ والتي الدراسػػػػة بموضػػػػػػػوع والمرتبطػػة
 والرياضة اليد كرة ونشاط المدرب بإعداد يرتبط اآلخر والمنافسة الرياضية والبعػػػػػض النفسي

 المجاالت. شػػػتى في المقترحػػػػة
 "العنواف" الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بموضوع والمرتبطػػػػػػػة السابقػػػػػػػػػػػػة والدراسات النتائج تحميؿ خالؿ ػػػفػػػومػػػػػ
 ب شكالػػػػػػو الوصفي المنيػػػػػج ىو الدراسات تمؾ في المستخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ المنيج أف لمباحثاف تبيف فقد

 وتحميؿ والمالحظة واالستبياف الشخصيػػػة المقابمة أف كما يةوالتحميم المسحية المختمفة
 فػػػػي الدراسات تمؾ لطبيعة نظرا استخداما البيانات جمع وسائؿ أكثر مػػػػػػػػػػػػف كانػػػػػػػت الوثائػػػػؽ
 في التحضير النفسي. الالعب أداء عمى التعرؼ

 الباحثاف استفاد فقػػػػػػد فسي المقترحةالتحضير الن بت ثير المتعمقػػػة الدراسات يخص فيما أما
 في المستخدمة واألدوات والوسائؿ الوصػػػػػػفي المنيج وىو المستخدـ المنيػػػػػج حيث مػػػػػف

 العمرية. المراحؿ عبر والخوؼالقمؽ  كالصفات البيانات جمػػػػػػػع
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 البحػػوث تمؾ مف ةاالستفاد مف الباحثاف تمكف السابقة الدراسات خالؿ مف فإنو القوؿ خالصة
 مػػػػػػػف االستفػػػػػػػادة تػػػػـ كما الحالية، الدراسة لموضػػػػػػػوع نظػػػػػػريا إطارا شكمت حيػػػػث والدراسات
 وكػػػػذلؾ البحث أدوات العينات، اختيار كالمنيجية، البحوث تمؾ في المستخدمة اإلجراءات
 المستخدـ. اإلحصائي األسموب

 التػػي الصعاب أىـ تجنػػب خالليا مف لمباحثػػاف تؤكد المشابيػػػػة لمدراسات البالغة األىميػػػػػػػة إف
 مػػف االستفادة تـ كما لمبحث دعـ لو تكوف بالتالي و السابقػػػػػة، الدراسات في الباحثاف واجيػػت
 الرياضػػػي لمالعب التقويػػػػػػػػػـ موضوع تناولت التي السابقة والبحوث لمدراسات عممػػػي مسػػػػػػػػػػػح
 الخاصة والمشكالت التحضير البدني حوؿ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػط تركزت قد البحوث معظـ أف تبيف والتي
 كؿ نحو ومسؤوليتػو المدرب وواجبات أدوار تناوؿ وعدـ الرياضية لممنافسة التدريب  بعممية

  الصغر . الفئات لتحضير النفسي مختمفة جوانب مف بو يحيط ما
 الدراسات: نقد
 يمي: ما إلى تطرقنا الدراسات ىذه خالؿ مف
 اليد. كرة وخاصة الرياضات لكؿ الموىوبيف الختيار محددة معايير وضع -
 في رياضة ألي المستقبمية القاعدة تمثؿ بالمرحمة العمرية المراىقة ألنيا االىتماـ -

 الرياضة. في المنافسة التدريب مجاؿ
 وبالخصوص التحضير النفسي عممية في المعتمدة المعايير االعتبار بعيف االخذ -

الالعبيف  اعداد في العشوائي المنيج عف واالبتعاد القمؽ، الخوؼ، التوتر الخصائص
 لممنافسة.

 وترؾ الدقيقة العممية والمقاييس المعايير في والمتمثؿ العممي األسموب عمى االعتماد -
جراء المالحظة في والمتمثؿ الذاتي األسموب  ات.الدور  وا 
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 :تمييد

 البد أليراض وذلؾ وخصائصو، طبيعتو لو منضـ إطار في رياضي نشاط أي أداء إف
 طابع في تكوف إف يجب إلييا ولموصوؿ معنوية، أو مادية كانت سواء إلييا، الوصوؿ مف

 أنواع لكؿ بالنسبة وىاـ ضروري جزء الرياضية فالمنافسة وأحكاـ بقوانيف مضبوط تنافسي
 كما بدونو، يعيش أف رياضي نشاط أي يكتب أف يمكف وال اإلطالؽ عمى الرياضي النشاط
 المنافسة تعتبر أخر  ناحية ومف الرياضي، التدريب إليو يرمي الذي النيائي اليدؼ ىي

 .الالعبيف مستو  وتنمية لتطوير فعالة وسيمة

 الرياضية المنافسة طبيعة ماىية إلبراز صؿالف ىذا خصصنا الغرض وليذا
 تضبطيا. التي القوانيف وكذا وخصائصيا
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 :ياضيرلا سلنفا معم وممفي  -4

 ةػػػسرمما ر ثيػػػت ػػػتتح ػػػردلفا ػػػرةخبو وؾمػػػس ـتفيػػػي أف يػػػياضرلا سنفػػػلا ػػػـعم وؿاػػػيح
 رؼاػػػلمعا ػػػفم دةتفاػػػالسا ةػػػلومحاو ػػػرةلخبا هػػػذىو وؾمػػػلسا ػػػذاى ساػػػقيو ،يػػػياضرلا طاػػػلنشا
 يػػػػف ػػػػثيبح سنفػػػػلا ػػػػـعم فاػػػػك ػػػػثحي ، يػػػػلعمما ػػػػؽبيطلتا يػػػػف بةػػػػلمكتسا تاػػػمولمعموا
 ، وػػمجاالتو ياتووتػػمس ػػؼمختم ىػػعم يػػياضرلا طاػػبالنش ةطػػتبرلما يةػػػػلنفسا تعاػػػػوضولما

 يػلتا يةػلمشخص) ياضيرلا طبالنشا ةطتبرلما( لنفسيةا تلسماوا صائػػلخصا يػػف ػػثيبح اػػكم
 ػريلبشا طلنشاا فم وعلنا ذاى ريطوت دؼبي ياضيرلا طاػلمنش تيػذالا ساػألسا ؿكػتش
 ػػػديع ػػػـل اليػػػحلا ػػػتقولا يػػػف ةػػػبيقيطلتا ؿاكػػػلمشا ػؼلمختم ةػلعمميا ػوؿلحما داػيجإ ةػلومحاو
 وػػمباحثو كالتوػػمش وػػل تبحػصأ ػػػؿب ػػػويبرلتا سنفػػػلا ػػػـعم أو ـاػػػلعا سنفػػػل ػػػـعم
 فم ىاواس فع  زتتمي يػػلتا وػػبيعتوط وػػخصائص عػػم ػػؽتتف يػػلتا وػػفداىوأ عاتوػػوضومو
 .(26، صفحة 1994وي، عالف حسد محم) ر ألخا تلمجاالا في ؿلمشاكا

 تعريا الت ضير النفسي: -2

  ػددةمح ،ةػػمعين اىجػمنو ؿائػسول يػػلعمما ػؽبيطلتا  رورةيػس ػػوى يػلنفسا ريػلتحضا
 يةػػػلشخصا تفاػػػلصا فاػػػتقوا فيػػػوتك ؿالػػػخ ػػػفم فييػػػياضرلم يػػػلنفسا فيػػػولتكا ػػػونح ةػػجيومو
 يػػػى وفائيػػػألخصا اػػػعميي ػػػؽيتف يػػػلتا ةػػػيولمعنا تفاػػػلصا فيػػػب ػػػفمو ،ةػػػلمنافسا فية ػػػلياما
 .عةرلمصاا روح دوء،ليا س،النفػػػب ةػػػلثقا

 ػػضبعو يػػياضرلا ػػد ل ػػودةجولما يةػػلنفسا ػػدراتلقا طػػورت و تػػمس اػػيضأ يػػيعن اػػكم
 يػػػػف ةػػػػياضرلم ػػػػبلمناسوا ػػػػدلجيا ءاػػػػإلنيا رطتػػػػتش يػػػػلتا يػػػػياضرلا يةػػػػلشخص تياػػلخاصا
 .(26، صفحة 1994وي، عالف حسد )محمو التدريب  ةػػػػلمنافسا ػػػػروطش
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 أىمية و دور الت ضير النفسي: -3

 ىػعم ػزتكرت يػلتا إليجابيةا تاالتجاىوا فعدوالا تنميةو ؽخم لىإ يسعى لنفسيا دادإلعا إف
 تماػػلسا ريطػػوتو ؿكيػػتش ىػػلإ عىػػيس اػػكم ػػدةلحميا ةػػلخمقيا ـيػػلقا و ةػػلعمميا رؼاػػلمعا
 ػػػويبرلتا داػػػشرإلوا وػػػجولتا ىػػػلإ افةػػػباإلض ،يػػػياضرلا ػػػد ل ةػػػلخاصا و ةػػػلعاما ةػػيرادإلا
 يػلتا ؿاكػػلممش ـابيتيػػمج ىػعم ـتيػػدراق يػػف ـاىػيس ػػذيلا ػػرألما  فييػياضرلا ػػػرادلألف يػػػلنفسوا
 .سمميا حميا عمى ػػدرةلقا و ـيػػضرتعت

 ػػػوفيك ال ىػػػحت راتثػػػؤلما ػػػؿك ىػػػعم ػػػبيتغم أف ػػػفم وػػػيمكن ػػػبلالع يػػػلنفسا ػػػدادإلعا إف
 .راةلمباا ءثناأ ئوداأل ؽائػػػع

 ؿتعماػػباس يةػػرورلضا يةػػلنفسا تاػػإلمكانيا فيػػوتك ةػػعممي ػػفم ػػرعيس يػػلنفسا ريػػفالتحض
 التالية: ػػدراتلقا

 الطموح لتحسيف الذاتي لنشاط. -

 .لنفسيةا دراتلقا ريطولت إرادة وفتك -

 .لمنافسةوا بيدرلتا  ؿخال لنفسيةا تلحاالا في ودلمقصا ـلتحكا ـتعم -

 ىػػػػعم ػػػػزكيرلتا يماػػػػس الو ػػػػدربلما دةاعػػػػمس دوف عجارتػػػػالسا تاػػػػمكانيإ باػػػػكتسا -
  :طاػػػػلنشا

 ػد ل ػودةجولما يةػلنفسا ػدراتلقا ريطػوت و مست يعني جيولولسيكا لنفسيا رفالتحضي
 بةػلمناسوا دةلجيا ألنيا رطتشت لتيا ياضيرلا لشخصية تلخاصياا ضبعو يػياضرلا

 .بيدرلتا أو لمنافسةا روطش  في يةػياضرلا ةػطلألنش
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 عوامل الت ضير النفسي: -4

 يةػػػياضرلا تاػػػلمنافسا ءاػػػثنأ ةػػػخاص اػػػعني ءتغناػػػالسا ػػػفيمك ال يػػػلتا يػػػى يةػػػلنفسا ػػػؿموالعا

 :ـقساأ ثالثة ساساأ فتتضم لتيوا

 .ـلتعموا ركذلتا:  ؿمث دراتلقا فيوتك لىإ ؤديتو :جيةولوبيورولنا تناولمكا -

 ػػوع،ضولمم ػػزلتحفيوا جيعيةػػلتشا ةػػلناحيا ػػفم اػػساسأ ػػؽتتعم :يةددلنفسا ةددلعقميا تاددنولمكا -

 .وزبالف تيارادإل اطيطتخ إذف

 هػذىو ،ةػلجماعا يػف ػردلفا ةػمكان راػالعتبا فيػبع ػذي خ ذاىو :الجتماعيةا تناولمكا -
 تياضارلا ؿىماإ دوف فلكو ماعيةلجا تياضارلا ؿخدا ألىميةا ؿك ذت خ رةألخيا ةػجيولا
 .يةردلفا

 لت ضير النفسي طويل المدى:ا -5

 ـاػالىتما ػبيج وػنأ ػتثب ػدافلميا يػف وفاحثػلبا اػبي ـاػق يػلتا ػراتلخبوا رباػلتجا ؿالػخ ػفم

 فمػػػػض ةػػػػيوبرت ةػػػػعممي اػػػػنيولك يػػػػلنفسا ػػػػدادإلعا ةػػػػلعممي ظـنػػػػم طيطػػػػتخ عاػػػػتبا ػػػػرورةبض
 ر اػػلميوا نيػػػدلبا ـيػػلتعما ػػػؿبمقاب وػػنأ ػػػثحي ف،ييػػياضرلم ةػػػإليجابيا ةػػسرلمماا ؽاطػػػػن
 بالنسبة ؾلذك ؿلحاا وفيك أف بيج ،مختمفة راتلفت ططمخ ؽفو روفيسي فيػػػذلا يططػػػلخوا

 .لنفسيا دادلإلع

 يػياضرلا ػدرؾي ىػحت ػد لما ؿيطو نفسيلا دادإلعا رةفت أو لنفسيا دادإلعا وفيك أف بيج
 ػػدةلع ػػوفيك يػػلنفسا ػػدادإلعا أف يػػيعن ػػذاىو ؿ،اػػلعا و تػػلمسا ػػفم ةػػمنافس يػػف رؾاػػيش وػنأ
 ػؿلعموا ةػإليجابيا تاػالتجاىا ةػتنميو ػؽلخم يسعى كما لمنافسةا دعوم ؿقب واتسن أو وريػػش
 فياضييرلا د ل لخاصةوا لعامةا يةرادإلا تلسماا  ريطوتو ؿكيػتش ىػعم
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 (249س، صفحة يوو لؿ طكامد، مجيزار )ن .

كما ير  البعض أف مف أىـ المبادئ التي يت سس عمييا االعداد النفسي طويؿ المد  
 لمرياضييف مايمي:

  ضية. ب ىمية المنافسة في المباراة الريا ياضيرلا ردلفا عقناإ رورةض -  

  .نافسةالمنافسة وؼظرو تكاشترالال الجيدة - 

  فسةشتراؾ في المنالال رحلفا - .

 .جيةرخا ر خأ ءب عبا ردلفا دـ تحميؿع - 

 مراعات الفروؽ الفردية. - 

 الت ضير النفسي قصير المدى: -6

 ةػػفرمع يػػيعن ػػذاىو ةػػمنافس يػػف ػػؽيرلفا كةراػػمش ػػفم ػػدلت كا ػػفم ريػػلتحضا ػػذاى ػػدأيب
 :ىي فيو ليياإ طرؽلتا  بيج لتيا ـلمياا ماأ س،لمنافوا فلمكاوا يخراػػلتا

 تعويد الالعبيف عمى شروط المحيط. -

 .ءلمقاا معو ريسيج ذيلا ؽيرلفا فم و لمستا بيرق ؽيرف مع ءاتلقا راءجإ -

 ػػفم ػػؿيعم ػػدحوا ءيػػش اػػم ػػؿك أف ػػثبحي ف،يػػلالعبا راعػػمش، ػػودةجولما ةػػلغايا ةػػفرمع -
 .لشخصيةا لمصمحةا تختفي أف بيجو ؽيرلفا  مصمحة ػػؿجأ

 ػػػػبيج ال ؾلػػػػذك ،يػػػػياضرلا اػػػػلييإ ػػػػرضيتع يػػػػلتا ةػػػػلمنافسا تباوعػػػػلص حػػػػضوا ـيػػػػتقي -
 رثػؤي أف ػبيج يػياضربال طيحي ما ؿلك هرتحضي ءثناأ س،لمنافا يةرؤ دعن لشجاعةا ػػػػداففق

 .(250-249س، الصفحات يوو لؿ طكامد، مجيزار )ن ياضيرلا عمى باػباإليج
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 ت ميل المدرب لنفسية الالعب: -7

 (130-129د ، الصفحات بازاوي ألعدي، الباؿ اجالرؼ لمص)ا

 ماتوػػس ،ةػالنفعاليا و ةػػنيداجولا ماتوػس ،ةػػلعقميا ماتوػس ،يةػػلشخصا ػزاتممي يػػى اػم -أ
 ؟الجتماعيةا سماتوو ةػػفعيدالا

 .ةلحياا في كاتووسمو فاتورتصو حياتو بيعةط -

 أثناء الوحدات التدريبية. -

 أثناء المشاركة الخارجية. -

 في المباريات الودية التجريبية. -

 ةػػسدرال ةػػيبرب وػػفاعدنوا ياقوػػنسوا ، وػػالعبي عػػم ػػدربلما ياػػيعيش يػػلتا ػػدةلما طػػوؿ فكما أ
 ىػػػلإ ػػػؤديت ةػػػعممي باليػػػسوأ اىجػػػمنو طػػػرؽ ػػػؽفو ـياتيػػػنفس ػػػؿتحميو ـتيػػػزاميو ـاالتيػػح
 .ـحاالتي ؼمختم معالجة لكيفية ـلمعالا ضحوت بالتاليو ـييدل  تةولمكبا ؽائػػػلحقا ػػػؼكش

 االعداد النفسي الخاص: -88

 ػػػثبحي اػػػيعيني يةػػػياضر ابقةػػػمس يػػػف ػػػبلالع ةػػػنزلمتا يةػػػلنفسا ةػػػلحالا ةػػػتييئ ىػػػلإ ػػػدؼييو
 وػفعالأ يػف تيػذالا ـتحكػلوا تاػلثبوا ةػلفعاليا وػل فمػتض جةدرب لمنافسةا ؿقب ؾلذ دادعإ ػػػوفيك
 ػؽيطر ػفع ػؾلوذ ، يةػياضرلا زاتإلنجاا فم و مست ألقصى تحقيقو فيضم بما كوومػسو
 ػػػبلالعا ػػػداؼىأ ػػػؽتحقي يػػػف ـيػػػتس يػػػلتا ةػػػفيطلعاا تاالػػػالنفعا ػػػفم فيػػػمع و تػمس رفيػوت
 المنافسة. يػػػف راؾتػػػالشا ػػػفم
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 مرا ل االعداد النفسي الخاص: 8-4

 اػفيي ػرؼيع يػلتا ةػمنيزلا ػرةلفتا أو ةظػلمحا ػؾتم ػفم ةػمنافس يأل يػلنفسا ػدادإلعا ػدأيب
 ػـينقسو اػفيي يػلفعما راؾتػالشا ىػحت ةػلمنافسا ػؾتم يػف كوراتػشا ةػحتمي أو ةػبإمكاني ػبلالعا
 الى: ػدادإلعا ػذاى

 ةػػلحاليا ةػػلمنافسا ػػفع مةػػمفص تاػػمومعم يػػتمق ةظػػلح ػػفم يتياػػدابو :ىددلوألا ةدد مرلما
 عمى: تممةػػلمشوا

اف استمـز ذلؾ، الشكؿ الذي سيتـ  فيػػلمنافسا ـاػػقأر ت،فياػػلتصا ةػػعرق، تاػػلمنافسا ػػدوؿج
 فيو تنظيـ البطولة و ترتيب األجيزة المستخدمة.

 ةػيداب ىػحت ةػيدلتمييا تاػلمنافسا ةػعرق ةػنتيج ةػفرمع ةظػلح ػفم ػدأتبو: ةدلثانيا ةد مرلما
 .يةدلتمييا تالولمحاوا  تلتصفياا عمى لمشتممةوا تممنافسال لىوألا ةػحمرلما

 ىػػػحت ةػػػيدلتمييا تاػػػلمنافسا يػػػف راؾتػػػالشا ةظػػػلح ػػػفم يتياػػػداب ػػػوفتكو: ةدددلثالثا ةددد مرلما
 .ماوعم لمنافسةا ةػػػنياي

 :يمي فيما بينيا فيما ؼتختم لثالثةا ؿحرالموا

 تجميعيا. في رؽلمستغا  تقولوا  س،لممتناف واردةلا  تماولمعما وعنو  ـك ثحي فم -

 النفسي. دادإلعا عممية ؿخال فم تحقيقيا بيج لتيا ددةلمحا داؼألىا -  

 الوسائؿ و الطرؽ المحققة ألىداؼ عممية مف االعداد النفسي -

 .(97-96-95، الصفحات 1991ؼ ، كاشود محمزت )ع
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 دور المتخصص النفسي: -89

 ـ،يػلتعما ، ػثلبحا: يػىو ةػميم أدوار ةػثالث يػياضرلا لنفسيا صلمتخصا بيمع 
 .ؽيرلفوا ببالالع ؽمتعم هولكن ثلبحا في يخصنا ذيلا  بلجانا ػوىو رةتثاػالسا

 دةاعػػػمس ىػػػعم ػػػدرةلمقا ػػػوى يػػػياضرلا يػػػلنفسا صتػػػلمخا وػػػيمعب ػػػذيلا ػػػرألخا ػػػدورلوا
 .لمنافسةوا بيدرلتا في فحسأ ردودم  ءاطعإ عمى درةقا ىنيةذ دراتقؾ بامتال فيػػػلالعبا

 اػعالمي ةػفرولمعا تاػلجامعا ػضبعو ةػيكيرألما ػدةلمتحا تالياولم لمبيةوألا لمجنةا إف 
 ػػػرؽلفا ػػػفم تاػػػلمئا أف فيػػػح يػػػف ػػػت،قو ػػػؿك يػػػف سنفػػػلا ػػػـعم يػػػف ءاػػػبأط تمدتخػسا
 وفخمػػدي ـنيػػم ػػديدلعوا ف،انييػػلنفسا ءاػػبطألا ءالػػؤى رةاػػباستش ػػوفمويق فييػػػياضرلوا ػػػر ألخا
 ػػضبع إف ػػؿ،عم تاػػشور أو ينيػػوتك صبػػرت بةػػمناس يػػف ػػذاىو فبيػػدرلما ػػبجان ىػػلإ
 دةاػػيز ىاػػدوربمق مجػػراب عػػضوو نيػػدلبا ػػؼلتكيا ػػؽلخم فآلا ػػوفيعمم فانييػػلنفسا فيػػلمختصا
 ROBERT(S). WEINBERG () لالعب يةػػلنفسوا ةػػنيدلبا ةػػحرالا رفيػػوتو كةراػػلمشا

6PR.ET DANIEL GOULD.PHOL, 1997, p. 06). 

و أثناء و بعد المنافسة ومف خالؿ ىذا فاف المتخصص النفسي يمعب دورا ىامؿ و كبيرا قبؿ 
 و يترتب ىذا الدور في أعماؿ ىي كما يمي:

 مساعدتيـ عمى:بالنسبة لالعبين:  -

 .راتالختباوا واربالح ذاىو نفسو فةرمع عمى ـلتعما* 

 يػػف ةػػلثقا عػػفر ىػػعم ػػؿلعما ت،االػػالنفعا رييػػتس ،ةػػلممنافس جيولويكػػلبسا ريػػلتحضا* 
 ...زكيرلتا ، لنفسيةا يةرؤلا  ب،الع ؿلك خميةدالا واراتلخا  ـفي ط،يطلتخا س،نفػػلا

 س،يػػػػألحاسا ػػػػدفق ،يػػػػياضرلا داءألػػػػل ػػػػؿقرلمعا ػػػػؽلقما ىػػػػعم ػػػػبلتغموا ػػػػديلتع* ا
  .لخإ... ؿلفشا عمى بلتغما س،لمنافا فم وؼلخا ررة،لمتكاى تاباػػػػإلصا
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 بالنسبة لمفريق: -

 دةاعػػمس ػػؽ،يرلفا حاػػنج تاػػمبطمت اػػجماعي ػػؿتحمو ػػـفي ارؽ ارؽ ـيػػتعم ،تعاػػرالصا ػؿح
 .ارؽ...ارؽ آؿ أرد ارؽ ن ف رار رار ،ر ارؽتسيي ارؽ ارؽ

 في  الة الشك: -

 ػػػذاىو ـاػػػتق أف يعطتػػػتس رةاػػػمخت يعػػػضوام يػػػف ةػػػلجماع ػػػثيدحاأ ػػػوارات،ح ػػػرارلقا ارؽ ارؽ
 ف،لالعبيا مع لمنفعمةا فبيدرلما ضعيةوو ـبيقاتيطت فع قميال دلالبتعا ذىو ب،مطلا ػػػدبع
 .رؽلفا

 مفيوم المنافسة الرياضية: -48

تعتبر المنافسة الرياضية مف العوامؿ اليامة والضرورية لكؿ نشاط رياضي، سواء        
واجية منافس وجيا المنافسة مع الذات أو المنافسة في مواجية العوامؿ الطبيعية، أو في م

 لوجو، أو المنافسة في مواجية منافسيف آخريف، ويير ذلؾ مف أنواع المنافسة الرياضية.

يعتمد الباحثوف في تعريؼ المنافسة بشكؿ عاـ عمى وصؼ عممياتيا فيناؾ العديد مف 
ي المفاىيـ التي قّدميا ىؤالء الباحثيف كتعريؼ لممنافسة ومف بيف تمؾ المفاىيـ التعريؼ الذ

والذي أشار إلى أف المنافسة بصفة عامة ىي "موقؼ   1969قّدمو "مورتوف دويش"عاـ 
تتوزع فيو المكافآت بصورة يير متساوية بيف المشتركيف أو المتنافسيف وىذا يعني أف مكاف ة 

."   الفائز في المنافسة تختمؼ عف مكاف ة يير الفائز أو المنيـز

أساسا لممقارنة بيف عمميتي المنافسة والتعاوف وىذا التعريؼ الذي قدمو "دويتش"كاف 
عمى أساس أف التعاوف عمى  التنافس يقصد بو أف المشاركيف يقتسموف المكافآت بصورة 

)محمد حسف عالوي متساوية أو طبقا إلسيامات كؿ فرد وليس كما ىو الحاؿ في المنافسة  
 .(28، صفحة 2002، 



  الفصل األول                            التحضير النفسي للمنافسة الرياضية

 

 

 09 

ؾ نجد مف بيف التعاريؼ التعريؼ الذي قّدمو "ماتيفاف"وىو أف المنافسة ىي "النشاط كذل
الذي يحصؿ داخؿ إطار المسابقة المؤقتة في نمط إستعدادات معروفة وثابتة بالمقارنة مع 

 . (23، صفحة Matviev ،1997)الدّقة القصو   

أف المنافسة الرياضية ىي  1997ذكره "وانبيرغ يولد" عاـ والحظ "مارتينز" حسب ما
"حالة يقوـ خالليا شخصيف أو أكثر بالتنافس والعمؿ لمحصوؿ عمى الجائزة أو أكبر حصة 

   (125، صفحة P-swienberg,d,gould ،1997) النخبوي وتحقيؽ مستواه 

أنيا ريـ كؿ النقد الموجو لممنافسة أال أنيا مازالت  ويذكر الخولي عف محمد فضالي
األساس الذي تقوـ عميو الرياضة فيي تستخدـ لرفع المستو  الصحي وإلضفاء الروح 
المعنوية العالية لألفراد ومف اجؿ التباىي أو التفاخر واإلعتزاز القومي ،بؿ وير  أف درجة 

 حّدة المنافسة تتوقؼ عمى ثالث عوامؿ ىي:

 ة المجتمع مف حيث الميؿ لممنافسة.طبيع -

 الحوافز المقدرة لممنافسة. -

 إستعالؿ المنافسة لرفع مستو  األداء. -

 طبيعة المنافسة: -44

المنافسة أيا كاف مستواىا بدءا بمباريات الفصوؿ في المدارس والمقاءات الحساسة في        
زاؿ أو التكريـ والمباريات الودية الدوري أو الك س أو المباريات الودية أو مباريات اإلعت

الودية في المناسبات الوطنية أو لقاءات بروتوكوالت التعاوف الرياضي الخارجي ،فيي عمى 
شتراطات التنافس ،بالريـ مف عدـ ضرورة إحراز نتيجة  كؿ حاؿ منافسة مع تبايف ظروؼ وا 

لكنيا منافسة بكؿ معينة أو ت ثير النتيجة في تحسيف وضع الفريؽ المنافس في البطولة 
 المقاييس.
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وتمتد ظروؼ المنافسة في أقؿ مف دقيقة في المنافسات الفردية)سباحة ،ألعاب القو ( عمى 
الدقائؽ كما ىو الحاؿ في الجمباز والغطس إلى أكثر مف ذلؾ ،كما ىو الحاؿ في كرة القدـ 

الحاسمة   والتي تمتد إلى ساعات في بعض لقاءات التنس والكرة الطائرة في األشواط
   .(422، صفحة 1995)محمود عبد الفتاح عّناف، 

ـ إلى أنو لكي نستطيع الفيـ 1994أشار "رايتر مارتينز"  المنافسة الرياضية كعممية: -44-4
 تتضمف "process"الكامؿ لممنافسة الرياضية فإنو ينبغي عمينا النظر إلييا عمى أنيا عممية

 العديد مف الجوانب والمراحؿ في إطار مدخؿ "التقييـ اإلجتماعي".

وفي ضوء ذلؾ يعرؼ المنافسة الرياضية ب نيا "العممية التي تتضمف مقارنة أداء 
الالعب الرياضي طبقا لبعض المستويات في حضور شخص آخر عمى األقؿ كما أشار 

لرياضية كعممية ترتبط كؿ منيا  "مارتينز"إلى أف ىناؾ أربعة مراحؿ في إطار المنافسة ا
 باألخر  وتت ثر بيا وىي:

 الموقا التنافسي الموضوعي: 44-4-4

إف الموقؼ التنافسي الموضوعي يعتبر بمثابة الشرط األوؿ لبدء عممية المنافسة        
،فالموقؼ التنافسي الموضوعي ينبغي أف تتضمف مقارنة األداء بمستو  معيف ،ووجود 

قؿ يستطيع أف يقوـ بتقييـ ىذه المقارنة ،وعمى ذلؾ فيي حالة توافر شخص آخر عمى األ
 .(204)أميف أنور الخولي، صفحة المتطمبات فعندئذ يمكف لعممية المنافسة أف تبدأ  

 الموقا التنافسي الذاتي: 44-4-2

عض العوامؿ مثؿ:إستعدادات يعتبر الجانب الذاتي لموقؼ المنافسة بمثابة الوسيط لب
)أسامة كامؿ راتب، الفرد واتجاىاتو وقدراتو،إضافة إلى عوامؿ شخصية أخر  متداخمة  

  .(190، صفحة 1997
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حيث يتضمف الموقؼ التنافسي الذاتي إدراكات وتفسيرات وتقييمات الالعب لمموقؼ 
المرحمة تمعب الجوانب الذاتية لالعب دورا ىاما مثؿ قدرات التنافسي الموضوعي ،ففي ىذه 

الالعب المدركة ومد  ثقتو بنفسو ودافعيتو ومد  أىمية المنافسة بالنسبة لو ومد  تقديره 
)محمد حسف لمستو  المنافس ويير ذلؾ مف العوامؿ الشخصية والفروؽ الفردية األخر   

 . (31-30لصفحات عالوي، ا

ـ إلى أف سمة التنافسية والقمؽ التنافسي يمكف إعتبارىما 1995وقد أشارت "دياناجؿ"
مف بيف أىـ العوامؿ الشخصية التي تؤثر بصورة واضحة عمى إدراكات وتقييـ الفرد لممنافسة 
وىذا التقييـ يعتبر بمثابة الموقؼ التنافسي الذاتي وىو الذي يحدد استجابة الفرد 

ممنافسة،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف الالعب الذي يتميز بسمة التنافسية بدرجة عالية يميؿ إلى ل
اإلشتراؾ في المواقؼ التنافسية بالمزيد مف الدافعية لتحقيؽ اإلنجاز بدرجة أكبر مف الالعب 

  الذي يتسـ بدرجة أقؿ مف سمة التنافسية.

 اإلستجابة: 44-4-3

ما اإلستجابات الفسيولوجية مثؿ زيادة دقات نبضات القمب مرحمة اإلستجابة تتضمف إ       
أو زيادة إفراز العرؽ قي اليديف أو اإلستجابات النفسية مثؿ الدافعية أو الثقة بالنفس ،أو 
الشعور بالتوتر أو القمؽ أو الضيؽ ،أو اإلستجابات السموكية التي تتمثؿ في األداء أو 

 السموؾ العدواني مثال.

  :النتائج 44-4-4

والتي تتضمف النتيجة الظاىرة في الرياضة التنافسية وىي الفوز أو اليزيمة، ويرتبط        
الفوز واليزيمة بمشاعر النجاح والفشؿ ولكف العالقة بينيما ليست عالقة أوتوماتيكية، أي أف 

 النجاح ال يعني الفوز، كما أف اليزيمة ال تعني الفشؿ.
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ائو الجيد بالريـ مف ىزيمتو مف منافس أقو  منو كما يشعر فقد يشعر الالعب بالنجاح بعد أد
الالعب بالفشؿ عقب أدائو السيئ بالريـ مف فوزه عمى منافسو، ومشاعر النجاح والفشؿ 
وييرىما مف النتائج الحادثة لعممية المنافسة ال تنتيي عند ىذا الحد بؿ تقـو بإحداث عممية 

الموضوعي والموقؼ التنافسي الذاتي، حتى تغذية راجعة نحو كؿ مف الموقؼ التنافسي 
يتمكف بذلؾ الت ثير عمى العمميات التنافسية التالية وبالتالي إمكانية التغيير في بعض العوامؿ 

 .  (31، صفحة 2002)محمد حسف عالوي ، الموضوعية أو الذاتية لمموقؼ التنافسي 

  ت الرياضية:أنواع المنافسا -44-2

 ىناؾ أنواع مختمفة لممنافسة الرياضية فيناؾ التمييدية والمنافسات الرئيسية "الرسمية".      

 المنافسة التمييدية: 44-2-4

ويعتبر ىذا النوع مف المنافسات نوعا تجريبيا يستخدمو المدّرب لتعويد الرياضي عمى        
 سائؿ اإلعداد المتكامؿ.الشكؿ المبدئي لممنافسات، ويعتبر وسيمة مف و 

 المنافسة اإلختيارية: 44-2-2

وتستخدـ المنافسة اإلختبارية لغرض إختبار مستو  إعداد الرياضي ودراسة ت ثير         
مراحؿ التدريب المختمفة عمى الحالة التدريبية، والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة، ودراسة 

تائج ىذه المنافسة يتـ التخطيط لمبرنامج تركيب النشاط التنافسي، وبناءا عمى تحميؿ ن
 التدريبي لممرحمة المقبمة.

 المنافسة التجريبية: 44-2-3

يتـ خالؿ ىذه المنافسة التركيز عمى نموذج المنافسة الرئيسية التي يشارؾ فييا        
الرياضي، وبصفة خاصة عمى الدور المطموب منو خالؿ ىذه المنافسة، وفي ىذه الحالة 

 ر كافة الظروؼ المشابية لمظروؼ الرئيسية ب قصى درجة ممكنة.يجب توف
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 منافسات اإلنتقاء: 44-2-4

 يتـ بناءا عمى ىذه المنافسة إنتقاء الرياضييف وتشكيؿ الفريؽ في المنافسات الرسمية.      

 المنافسة الرئيسية:44-2-5

عمى مستو  تعتبر اليدؼ الرئيسي مف المشاركة في المنافسات الرسمية ىو تحقيؽ أ 
ممكف ويتحقؽ ىمؾ مف خالؿ التعبئة القصو  لكافة إمكانيات الرياضة البدنية والميارية 

 .(26-25، الصفحات 1997)أبو العالء أحمد عبد الفتاح، والخططية والنفسية  

 أىمية المنافسة الرياضية: -42

ذا كاف لـ تكف الرياضة عمى ىذا الشكؿ ب ؿ عايشت طبيعة الحضارات المختمفة، وا 
النشاط الرياضي في البداية شعائري فيو منذ القدـ ب ىداؼ خاصة لكؿ حضارة،رياضات 

،رياضة القوة Spartiates  السرعة عند الشعوب القديمة،الرياضات القتالية عند السبارتياط
عند الفرنسييف أو  Despot   عند المصرييف، الرياضات التربوية عند اليونانييف،الديسبوت

 الرياضات االستعراضية، سجمت وقتيا وعبرت عف روح وتقاليد ىذه الحضارات.

منذ القدـ إلى يمنا ىذا ومف المشرؽ إلى المغرب الحضارات خصصت دائما مكانة 
لمنشاطات البدنية الموجية نحو التجاوز والمعب إذا كانت الرياضة ظاىرة عامة في الزماف 

ذا كانت ىذه الظاىرة عرفت تجاوب دائـ ،ذلؾ يؤكد عمى وجود متطمبات أساسية والمكاف  وا 
 عند اإلنساف.

منافسة ير  "مارتينز"الرياضة تعمؿ عمى إخراج أحسف ما نممؾ ، وكذلؾ أنو بدوف 
 ينعدـ اإلنتاج واإلبتكار.
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مف  وير  أيضا أف المنافسة ىي السعي وراء النجاح وتحقيؽ األىداؼ المسطرة فالكثير
أفراد المجتمع األمريكي يعمموف عمى النجاح والفوز والتمكف مف إلحاؽ اليزيمة بالغير 

 الحصوؿ عمى المكاف ة أو تقسيميا.و 

مف ىنا فالفوز والنجاح عندىـ ىو إلحاؽ اليزيمة بالغير والحصوؿ عمى المكاف ة ليذا 
  فوز.يمج  أيمبية الرياضييف عندىـ إلى الطرؽ يير القانونية مف أجؿ ال

 بية الرياضييف يستعمموف المنافسةلممنافسة دور كبير في التحضير حيث أف أيم
 تجديد المواىب وتطوير الميارات. كدافعية إيجابية لمتحضير مف أجؿ اإلستمرار في

انطالقا مف أعماؿ "أوالند سمي" كثيرا ما يعمد الناس  1996وكما أشار الخولي عاـ 
إبرازىا بوضوح في الحياة اليومية،لكف الرياضة ال تستيجي  إلى إخفاء مشاعر التنافس وعدـ

ىذه المشاعر بؿ تبرزىا وتضعيا في إطارىا االجتماعي الصحيح،بؿ وتعمؿ عمى تيذيبيا 
  وضبطيا بالقيـ والمعايير الخمقية لمرياضة كالروح الرياضية

ي، فيي كميا أف الناس يشتركوف في الرياضة، يتوقعوف المنازلة أو المسابقة أو التبار 
  مضاميف تندرج ضمف مفيـو التنافس

ة وىذا ما دعى "فاندروزاج" إلى التساؤؿ عمى مد  تنظيـ الجماعة لممشاركة في الرياض
 في سبيؿ يناء خصائصيا األولية.

ويبدو أف اإلجابة األسمـ أف ما يحدث في ىذا الصدد بغض الّنظر عف النكية إنما يتـ 
تاب الجماعة بعض المشاعر كالريبة في التفاعؿ عبر بالالوعي في يالبو، أقصد تن

)أميف أنور الرياضة، ولكف في يالب األحياف،  ف نيـ ال يعطوف اعتبارا لنمط ىذا التفاعؿ 
 . (204، صفحة 1996الخولي، 
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 قواعد وضوابط المنافسة الرياضية: -43

يد ممحوظ في اإلىتماـ بالرياضات التنافسية بصفة عامة لقد شيدت السنوات األخيرة تزا
والمنافسات ذات الطابع الجماىيري بصفة خاصة، وينتج عف ىذا اإلىتماـ ارتفاع ممحوظ في 
أعداد الممارسيف لكؿ لعبة رياضية، وأيضا ارتفاع مستو  األداء التقني الذي ساىـ في 

ضييف، وفي سبيؿ الفوز والنصر والتفوؽ تحقيؽ التفوؽ والبطولة الذي يسعى لو معظـ الريا
والبطولة نجد أنو ظيرت في الساحة الرياضية عّدة مفاىيـ جديدة عمى المجتمع الرياضي 
سواء المستو  المحمي أو العربي أو الدولي مثؿ السموؾ العدواني وظاىرة العنؼ، وظيور 

فتحوؿ األمر مف  ظاىرة شغب المالعب، التي امتدت ت ثيراتيا إلى جماىير المشاىديف،
متابعة ومشاىدة ألحداث المباريات إلى عمميات قد تتضمف القتؿ واإلعتداء واإلحراؽ 
والتدمير، مما جعؿ المنافسة والمباريات شكال مف أشكاؿ الخرؽ الصحيح لمقوانيف المدنية 

، 2004)يحي إسماعيؿ الحموي، والجنائية والموائح والقوانيف المنظمة لألنشطة الرياضية 
 .(145صفحة 

فالمنافسات الرياضية تعد منظومة إجتماعية تضـ الالعبيف والحكـ والمدّرب واإلداري 
واإلعالمي ويشار إلى المنافسة الرياضية عمى أنيا موقؼ إختباري ذو شّدة عالية تبرز فيو 

الؿ حياتو التدريبية بيدؼ التفوؽ جميع خبرات وميارات الالعب أو الفريؽ المكتسبة مف خ
 حكمو القوانيف المحمية والدولية.عمى المنافس أو الفريؽ في لقاء ت

فالنشاط الرياضي مف المجاالت الميي ة لمخضوع لمتنظيـ القانوني، ولكف ممارسة ىذا 
النشاط الذي يخضع لقواعد فنية نابعة مف الوسط الرياضي نفسو وىو ما يطمؽ عميو قواعد 

عبة، فيناؾ القواعد الفنية البحتة كتمؾ التي تحدد زمف المباراة وأوصاؼ الممعب وتكويف المّ 
إلى يير ذلؾ مف  الفرؽ الرياضية ووضع كؿ العب في بداية المباراة ونظاـ اّلعب وزمنو

 القواعد الفنية.



  الفصل األول                            التحضير النفسي للمنافسة الرياضية

 

 

 08 

وىناؾ نوع آخر مف القواعد يطمؽ عميو قواعد تنظيـ سموؾ الالعبيف لضماف السالمة 
ذ خالؼ الالعب تمؾ القواعد وقعت عميو عقوبات، رياضية معينة أثنا ء المنافسة الرياضية،وا 

كاإليقاؼ عف المعب لفترة زمنية محددة أو الطرد مف الممعب، فيذه القواعد تؤدي دورا وقائيا 
بالنسبة لمحوادث الرياضية خاصة تمؾ التي يكوف ليا نتائج وخيمة مثاؿ ذلؾ القواعد التي 

المالكـ أف يضرب منافسو في أماكف معينة، لكف ريـ خضوع الرياضة التنافسية تحـر عمى 
لمقواعد الفنية والقانونية إال أف ذلؾ ال يستبعد احتماؿ وقوع حوادث معينة نتيجة لخرؽ ىاتو 

 .(4-3، الصفحات 2004)نبيؿ محمد إبراىيـ، القواعد الفنية والقوانيف 

 أوجو اإلختالا بين المنافسة والتدريب: -44

 تنحصر أوجو االختالؼ بيف المنافسة والتدريب فيما يمي: 
تحتؿ المنافسة أىمية كبيرة، تفوؽ أىمية الحصة العادية لد  الالعبيف، نتيجة أنو يحضرىا  -

 في الغالب متفرجيف يفوؽ عادة الجميور الموجود خالؿ الحصة العادية.
 افسة المجاؿ الحقيقي الختبار صحة  الالعبيف.تعتبر المن -
نتائج المنافسة تسجؿ بشكؿ رسمي، بخالؼ عمميات التسجيؿ التي تحدث أثناء الحصة  -

  العادية.
يترتب عمى األداء في المنافسات الحصوؿ عمى مراتب مشرفة، األمر الذي يظير قيمة  -

 المنافسة.
 يوجد دائما في المنافسات خصـ أو منافس. -
  .(12، صفحة 1991)عزت محمود الكاشؼ، نتائج المنافسة عبارة عف ثمار التدريب  -
 اإلعداد النفسي لممنافسة: 44-4

يعتبر اإلعداد النفسي مف الظواىر األساسية في الحقؿ الرياضي وفي جميع األشكاؿ 
كبيرا في زيادة اإلنجاز أو نقصانو، ومف خالؿ الرياضية، ويمعب ىذا النوع مف اإلعداد دورا 



  الفصل األول                            التحضير النفسي للمنافسة الرياضية

 

 

 09 

التجربة والمالحظة توضح بشكؿ كبير أنو عمى الريـ مف النقص في اإلعداد البدني 
والتكتيكي عند الالعب إال أنو بيف الحيف واآلخر يحقؽ انتصارا كبيرا يير متوقع مف قبؿ، 

بقوة إرادة الفريؽ أو الالعب  وقد ارجع الباحثوف ىذا اإلنتصار إلى العامؿ النفسي المتمثؿ
، 2004)كماؿ يحي الريفي، وتصميمو عمى مواصمة العمؿ لموصوؿ إلى نتيجة طيبة 

  .(116صفحة 
ويفسر عمماء النفس عدـ قدرة الالعبيف عمى تحقيؽ الفوز والنصر والنجاح بعدـ وجود 

حياف تكوف الحالة اإلنفعالية لدييـ زائدة عف الحد الحافز أو الدافع لدييـ، وبعض األ
)يحي المعقوؿ، ولذا كاف مف الضروري تييئة الالعبيف وا عدادىـ اإلعداد النفسي الّسميـ 

 .(145، صفحة 2004إسماعيؿ الحموي، 
 تدريب وتنظيم الطاقة النفسية لممنافسة الرياضية: 44-2 

داية يجب أف نوضح العالقة بيف الطاقة النفسية والطاقة البدنية، حيث أف في الب
الالعب يحتاج إلى تنظيـ الطاقة البدنية مف خالؿ التحكـ في حمؿ التدريب وشدة الحمؿ 
وحجـ الحمؿ وفترات الراحة، ويتضح ذلؾ في تنظيـ السرعة قي مسابقات الجري أو 

ية مف خالؿ مساعدة الالعب في التمريف لمسيطرة السباحة، فإنو يمكف تنظيـ الطاقة النفس
 عمى أفكاره وانفعالو.

 أىمية اإلعداد النفسي لممنافسة: 44-3
 يمكننا تمخيص أىمية اإلعداد النفسي لممنافسة فيما يمي:

 تشكيؿ جو مالئـ مع خمؽ جو مالئـ لتحسيف النتائج. -
  لفوز.خمؽ الحيوية وخاصة العوامؿ العاطفية التي تساعد عمى ا -
 دعـ الالعبيف في تحقيؽ النتائج. -
األخذ بعيف اإلعتبار بعض العوامؿ الخاصة بالجو العاـ قبؿ المنافسة وأثناء المنافسة  -

 )سموؾ المتفرجيف، الصحافة، الحكاـ...(
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التحضير النفسي لممنافسة شيء رئيسي وأساسي لكؿ رياضة تنافسية فالمدّرب يستعمؿ  -
ات لتييئة الالعبيف نفسيا وكذلؾ خمؽ الجو الدافعية واإلنسجاـ والثقة ىذا النوع مف التحضير 

 في قدراتيـ عمى تحقيؽ النتائج المرضية.

 :(87، صفحة 2006/2007)كماؿ مقاؽ، الخصائص النفسية لممنافسة الرياضية  44-3

 ي يمكننا ذكر البعض منيا فيما يمي:تتميز المنافسة الرياضية بمجموعة مف الخصائص الت

 المنافسة إختبار وتقييم لعمميات التدريب واإلعداد:* 

إف عممية التدريب الرياضي بمفردىا ال تنطوي عمى أي معنى لوحدىا، ولكنيا تكتسب 
معناىا مف إرتباطاتيا بإعداد الالعب بدنيا ومياريا ،خططيا ونفسيا لكي يحقؽ ما يمكف مف 

افسة الرياضية،وفي ظؿ ىذا المفيـو تكوف المنافسة تكوف المنافسة الرياضية مستو  في المن
 ماىي إال إختبار وتقييـ لنتائج عمميات التدريب واإلعداد الرياضي المتعدد األوجو.

 مساىمة المنافسة الرياضية في اإلرتقاء بمستوى األجيزة ال يوية لالعب: *

لرياضية يتطمب ضرورة االرتقاء بجميع إف إعداد الالعب لممشاركة في المنافسة ا 
األجيزة الوظيفية لمجسـ )الجياز العضمي، الجياز الدوري، الجياز العصبي، والجياز 
التنفسي( وبالتالي االرتقاء بمستو  جميع الوظائؼ البدنية والحركية والعقمية والنفيسة، حتى 

لفاعمية لتحقيؽ أفضؿ ما يستطيع الالعب استخداـ ىذه الوظائؼ المختمفة ب قصى قدر مف ا
 يمكف مف مستو  اإلنجاز.

 المنافسة الرياضية تثير اإلىتمام والتشجيع:* 

نادرا ما يكوف في حياة الفرد أو الجماعة مايحظى بالكثير مف اإلىتماـ والثناء 
والتشجيع واالعتراؼ مثمما يحدث في مجاؿ المنافسة الرياضية وخاصة عمى المستو  القومي 

عالمي، وكثيرا ما يالحظ اىتماـ القيادات العميا في الدولة بالمنافسات الرياضية والدولي وال
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ونتائجيا ويواظبوف عمى حظورىا ورعايتيا وخاصة في حاالت النجاح والفوز في ىذه 
 المنافسات الرياضية.

 المنافسة الرياضية ت دث ب ضور المشاىدين:* 

ىير المشاىديف األمر الذي قد ال تتميز المنافسات الرياضية بحدوثيا في حضور جما
يحدث في كثير مف فروع األنشطة اإلنسانية األخر  باإلضافة إلى العدد اليائؿ مف 
المشاىديف الذيف يحضروف المنافسات الرياضية في بعض األنشطة الرياضية ذات الشعبية 

ت ثير الجارفة ككرة القدـ مثال والذي قد يقدر بـ يقارب مف مئة ألؼ مشاىد، ،يختمؼ 
 المشاىديف عمى الالعبيف إيجابا أو سمبا طبقا لمعديد مف العوامؿ.

 تجرى المنافسة طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترفة بيا: *

تحدد األسس والقواعد المختمفة لمجوانب الفنية والتنظيمية ألي نشاط، وبذلؾ تجبر 
ناحية أجر  تضمف المقارنة  الالعبيف والفرؽ الرياضية عمى احتراميا والعمؿ بمقتضاىا ومف

 العادلة والتنافس الشريؼ المتكافئ بيف المستويات بعضيا بالبعض األخر.
 المنافسة نوع ىام من العمل التربوي:* 

ينبغي أف ال ننظر إلى المنافسة الرياضية عمى أنيا نوع مف أنواع االختبار والتقييـ 
لعمميات التدريب الرياضي واإلعداد الرياضي المتكامؿ فحسب، ولكنيا، أيضا نوع ىاـ مف 
العمؿ التربوي الذي يحاوؿ فيو المدرب الرياضي اكساب الالعب الرياضي العديد مف 

   مات الخمقية واالإرادية ومحاولة تطوير مختمؼ السمات االيجابية.الميارات والقدرات والس
 طرق تنمية الصفات النفسية لممنافسات الرياضية:  44-4

يتطمب العمؿ التدريبي اليادؼ إلى تحقيؽ النتيجة الرياضية، وعمى الرياضي التصميـ 
ية الصفات النفسية عمى تحقيؽ اليدؼ واإلصرار والحـز والتمالؾ النفسي وييرىا، وتجري تنم

 بطريقتيف:
     .تنمية الصفات النفسية بصورة عفوي -
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 .تنمية الصفات النفسية بصورة واعية -
وفي بعض الحاالت يتـ تحسيف وبناء الصفات النفسية عف طريؽ العمؿ التدريبي 
بصورة عفوية عندما الييـّ المدرب في التفكير في تنمية الصفات النفسية بوجو خاص أثناء 

دريب الرياضييف ولكف مازاؿ بعض المدربيف يفضموف أثناء تنظيـ التدريب عادة المزيد مف ت
اإلىتماـ واالعتناء لمسائؿ تطوير عناصر المياقة البدنية وتحسيف التكتيؾ ألداء الحركات 
الرياضية وتدريب وتطوير المعارؼ التكتيكية، وال ي خذوف في اعتبارىـ كيؼ تتطور الصفات 

 النفسية.
لذلؾ فمف الممكف  أف تتطور الصفات النفسية مف خالؿ تطوير بعض عناصر المياقة  

البدنية مثؿ تطوير اإلرادة مف خالؿ تطوير بعض عناصر المياقة البدنية منة خالؿ تمرينات 
القوة وىكذا، وفي حاالت أخر  تجر  تنمية الصفات النفسية بصورة واعية ويبدأ المدرب في 

النفسي حالة حاؿ التخطيط بيف عممية اإلعداد البدني والمياري  مخطط عممية اإلعداد
 والتكتيكي وبشكؿ ىادؼ.

لذلؾ يجب أف تكوف العممية التدريبية والتحضير النفسي وحدة متكاممة ويجب أف تكوف تنمية 
بنشاوي وأحمد إبراىيـ خواجا، )ميند حسيف الالصفات النفسية مضمونا دائما لمعممية التدريبية 

  .(237، صفحة 2005
 ت ميل األداء التنافسي لمرياضي: 44-5

يعتبر األداء التنافسي لمرياضي ىو محصمة جميع عمميات اإلعداد البدني والمياري  
والخططي والنفسي، لذا فإف تحميؿ األداء التنافسي لمرياضي ومد  فاعميتو يعتبر مف 

 ي يمكف االسترشاد بنتائجيا في يضوف عمميات التدريب الرياضي.العمميات اليامة الت
فمف خالؿ ذلؾ التحميؿ يمكف التعّرؼ عمى نقاط الّضعؼ والقوة في مستو  الرياضي وكذا 
التخطيط السميـ لألداء التنافسي النموذجي الذي يتالءـ مع إمكانات وظروؼ الرياضي، 
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عمميات السيمة ألنشطة الحركة الوحيدة المتكررة ويعتبر تنفيذ ذلؾ مف الناحبة العممية مف ال
 . (02، صفحة 2004)نبيؿ محمد إبراىيـ، والقوة المميزة بالسرعة 

 المظاىر السمبية لممنافسة الرياضية: -45
قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية مف حيث أنيا صراع يستيدؼ والتفوؽ عمى 

 ف كما ير  المتنافس في منافسيو خصوما لو.اآلخري
كما قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية نظرة فييا الكثير مف المغاالة عندما 
اليروف في المنافسات الرياضية سو  السبؽ الجنوني لتسجيؿ األرقاـ والتفوؽ والفوز، 

نب التي يسعى ويتناسوف أف الوصوؿ إلى المستو  الرياضي العالي جانب ىاـ مف الجوا
 إلييا الالعب ويسعى إلييا المجتمع ولكنيا بطبيعة الحاؿ ليست اليدؼ األوحد.

وقد تكوف لممنافسة الرياضية بعض الجوانب السمبية حيث تتسـ بالعنؼ الزائد، والعدواف  
واإلضطرابات اإلنفعالية لممتنافسيف، أو حينما يحدث إختالؼ بيف المتنافسيف يختمفوف فيو 

كبيرا مما يجعؿ الفوز أو النجاح مقصورا عمى فريؽ معيف منيـ، أو حينما ينقمب  إختالفا
 صراع مف أجؿ الوصوؿ إلى الصدارة.التنافس الرياضي إلى تنافس عدواني أو 

وينبغي عمينا مراعاة أف الطابع الذي تتميز بو المنافسات الرياضية إذا ما أحسف 
ذا ما تـ في حدود األسس والقو  اعد التربوية التي تؤكد ضرورة اإللتزاـ بقواعد إستثماره وا 

ـ ÷الشرؼ الرياضي واّلعب الّنظيؼ وقبوؿ األحكاـ والتواضع وعدـ الغرور،فإنو يصبح مف أ
القو  المحّركة التي تدفع األفراد إلى ممارسة النشاط الرياضي والتي تحّفزىـ لموصوؿ إلى 

 .(35، صفحة 2002)محمد حسف عالوي ، المستويات العالية 
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 خالصة:

تمعب المنافسة الرياضية دورا ىاما في المجاؿ الرياضي إذ تعتبر مف العوامؿ اليامة 
والضرورية لكؿ نشاط رياضي سواء المنافسة مع الّذات أو المنافسة في مواجية العوامؿ 

الميارات لمفرد الرياضي كما تساعد الطبيعية حيث أنيا تساىـ في تحسيف مختمؼ القدرات و 
 في عممية إخراج المكبوتات الداخمية لمرياضي أو لمفرد العادي.

كما أنيا تعد وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ مف خالؿ جمب جموع الجماىير المتفرجيف الذيف  
 يتابعوف باىتماـ ليذه المنافسات والبطوالت الرياضية.

 لممنافسة الرياضية عّدة، أنواع وقوانيف تضبطيا. ومف خالؿ دراستنا ليذا الفصؿ نجد أف



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 : الثاني الفصل
    أ   العاضيى لنسئى الديب يضأل

 سفى 41
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 تمييد:  
قباال شديدا مف  تعتبر رياضة كرة اليد مف األنشطة الرياضية التي القت استحسانا وا 
مختمؼ شرائح المجتمع وريـ عمرىا القصير نسبيا إذا ما قورنت بعمر بعض األلعاب 

ف الصدارة في عدد ليس بقميؿ مف الدوؿ، ىذا األخر ، إال أنيا استطاعت أف تقفز إلى مكا
 باإلضافة إلى انتشارىا كنشاط رياضي ترويحي في معظـ دوؿ العالـ.

وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى نشاط كرة اليد فنعطي تعريؼ كرة اليد ثـ خصائص لعبة 
 يؼ)تعر تكمـ عف الفئة العمرية و ، كرة اليدالالعبيف وباألخص النفسية ومتطمبات كرة اليد 

وأطوار  ،الفصؿ التطرؽ إلى مفيـو المراىقةىذا المنظور ارت ينا في ىذا  ومف ،خصائصيا(و 
لنا اإللماـ بجميع جوانب حتى يتسنى  ،سنة14العمرية أقؿ مف وخصائص الفئة  ،المراىقة
 .الموضوع
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 مدخل لمعبة كرة اليد: -4
اعية وتحتؿ مرتبة مميزة بيف كما ىو معروؼ أف لعبة كرة اليد إحد  األلعاب الجم

 الرياضات األخر  مف حيث المشاركة في الجزائر.
ولعػػؿ مػػا يميػػز الحركػػة الرياضػػية فػػي العػػالـ الحػػالي ذاؾ التطػػور المػػذىؿ والػػذي يتماشػػى مػػع 
وتيػػرة النمػػو واالزدىػػار التػػي يشػػيدىا العػػالـ، بحيػػث كثػػر االىتمػػاـ بالرياضػػة ىػػذا مػػا أد  مػػف 

ع لجميػػع االنشػػطة الرياضػػية ومػػف جيػػة اخػػر  إلػػى التغيػػر العجيػػب جيػػة إلػػى االنتشػػار الواسػػ
والمسػػتمر فػػي الوسػػائؿ والمنشػػآت، القػػوانيف والتػػي تفرزىػػا المخػػابر والمؤسسػػات المختصػػة فػػي 
ذلػػػؾ وىػػػذا مػػػا يسػػػتمـز منػػػافي ىػػػذا الفصػػػؿ أف نمقػػػي ونسػػػمط الضػػػوء عمػػػى انتشػػػار والمميػػػزات 

 واالبعاد التربوية لرياضة كرة اليد.
 ر رياضة كرة اليد:انتشا -2

رياضة كرة اليد واحدة مف االنشطة الرياضية التي القت استحسانا واقباال شديد مف 
 االطفاؿ والشباب، فريـ عمرىا القصير نسبيا .

فإنيا استطاعت في عدد قميؿ مف السنيف أف تقفز  –إذا قورنت ببعض االلعاب االخر   -
) كماؿ عبد الحميد ومحمد صبحي  ؿإلى مكاف الصدارة في عدد ليس بقميؿ مف الدو 

 (19، صفحة 1980حسانيف، 
أثر كبير عمى زيادة انتشار  1972ولقد كاف إدراج رياضة كرة اليد ضمف ألمبياد عاـ 

المعبة وزيادة عدد ممارسييا، إذ عممت الدوؿ المختمفة عمى تكويف فرؽ تمثميا في ىذه 
تقاـ كؿ أربع سنوات ومف المعروؼ أف تكويف الفرؽ القومية يتطمب قاعدة  الدورات التي

عريضة مف الممارسيف، فكاف نتاج ذلؾ إف أنش ت مراكز التدريب في األندية والساحات 
الشعبية واألندية الريفية والمدارس والجامعات إلتاحة فرص الممارسة ألكثر عدد ممكف مف 

  (18، صفحة 2001)كماؿ عبد الحميد ومحمد صبحي حسانيف،  الممارسيف.
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 :تعريا كرة اليد -3
تعتبػػر كػػرة اليػػد مػػف األلعػػاب الرياضػػية القديمػػة تجػػر  بػػيف فػػريقيف يتػػ لؼ كػػؿ منيمػػا مػػف 
سػػبعة العبػػيف وسػػبعة احتيػػاطييف تتصػػؼ بسػػرعة األداء والتنفيػػذ ويشػػارؾ فييػػا عػػدد كبيػػر مػػف 

   .(371)عداد جميؿ نصيؼ، صفحة  قواعد وقوانيف ثابتة الرياضييف ليا
 خصائص لعبة كرة اليد: -4

تعتبػػػر كػػػرة اليػػػد مػػػف أحػػػدث األلعػػػاب الكبيػػػػرة التػػػي اسػػػتخدمت فييػػػا الكػػػرة، حيػػػث تتسػػػػـ 
داث الفرديػػة بالمالحظػػة المسػػتمرة والتركيػػز واالسػػتعداد الػػدائـ، وتمتمػػئ بػػالتغيير المسػػتمر باألحػػ

والجماعيػػػة وضػػػرورة احتكػػػاؾ الالعبػػػيف لمتمتػػػع بنشػػػوة الفػػػوز والريبػػػة فػػػي رفػػػع مسػػػتو  األداء 
والحفػػاظ عميػػو بواسػػطة سػػرعة تنقػػؿ الكػػرة إلػػى منطقػػة الخصػػـ، باسػػتخداـ الميػػارات األساسػػية 

 كالتمرير واالستقباؿ، التنطيط، التصويب.
 وتتميز ببعض القوانيف منيا:   
 بالكرة أكثر مف ثالث ثواني.عدـ االحتفاظ  -
 عدـ المشي بالكرة أكثر مف ثالث خطوات. -
 عدـ التكرار في تنطيط الكرة بعد مسكيا. -
 عدـ دخوؿ المنطقة المحرمة. -
 أرضية الميدان: -4-4

ـ محػػػدودة 20ـ وعرضػػػيا 40تمعػػػب كػػػرة اليػػػد عمػػػى ميػػػداف ذو أرضػػػية مسػػػطحة طوليػػػا 
 إلى منطقتيف متساويتيف.  سـ مقسمة5بخطوط جانبية بيضاء، سمكيا 

أمتػار عػف المنطقػة المحرمػة وال يسػمح ألي العػب  06كؿ منطقة تحتػوي عمػى مرمػى يبعػد بػػ 
أمتػػػار  07ميػػػاجـ كػػػاف أو مػػػدافعا بالػػػدخوؿ إلييػػػا بػػػالكرة أو بػػػدونيا أثنػػػاء المعػػػب وتمييػػػا إشػػػارة 

تنفيػػػذ األخطػػػاء  أمتػػػار المعروفػػػة بمنطقػػػة 09المعروفػػػة بمنطقػػػة تنفيػػػذ الرميػػػة الحػػػرة ثػػػـ منطقػػػة 
 الممعب. ـ مف منتصؼ 4.5باإلضافة إلى منطقة دخوؿ وخروج الالعبيف المحددة بػ 
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 المرمى: -4-2

يوضع المرمػى فػي منتصػؼ كػؿ مػف خطػي المرمػى ويتكػوف مػف قػائميف رأسػييف بارتفػاع 
أمتػػػار مػػػف الػػػداخؿ وعمػػػى بعػػػديف متسػػػاوييف مػػػف ركنػػػي  03متػػػر وباتسػػػاع  02متػػػريف بارتفػػػاع 

حيػػث يجػػب أف يثبػػت القائمػػاف بػػاألرض ويتصػػالف مػػف األعمػػى بعارضػػة أفقيػػة) يجػػب الممعػػب ب
 أف يكوف الخط الخمفي لمقائميف منطبقا عمى الحد الخمفي لخط لمرمى(.  

سػػـ مربػػع مقطػػع، ومصػػنوعة مػػف 08×سػػـ08يجػػب أف يكػػوف القائمػػاف والعارضػػة بسػػمؾ 
يػػػع جوانبيػػػا بمػػػونيف الخشػػػب أو معػػػدف خفيػػػؼ أو أي مػػػادة صػػػناعية مشػػػابية وتطمػػػى مػػػف جم

مختمفيف تماما عف لوف األرضػية الخمفيػة لمممعػب، وتطمػى زوايػا المرمػى عنػد اتصػاؿ القػائميف 
سػـ، 20سػـ وطػوؿ المسػتطيالت األخػر  28بالعارضة بنفس الموف ويكوف طوؿ كؿ مسػتطيؿ 

 يزود المرمى بشبكة تركب بطريقة ما بحيث ال تسمح بارتداد الكرة مباشرة عند التصويب.
 :الكرة )المادة، ال جم( -4-3

يجػػب أف تكػػوف الكػػرة مسػػتديرة وأف تكػػوف مصػػنوعة مػػف الجمػػد أو مػػادة صػػناعية مماثمػػة 
سػػػػـ ووزنيػػػػا مػػػػف 60إلػػػػى  58وأف ال يكػػػػوف سػػػػطحيا شػػػػديد الممعػػػػاف أو أممػػػػس، محيطيػػػػا مػػػػف 

سػـ 50إلػى 45غ، ىػذا بالنسػبة لمرجػاؿ، أمػا بالنسػبة لإلنػاث فػالمحيط يكػوف مػف 470الى450
 .(334و03، صفحة 2004)منير جرجس إبراىيـ،  غ400إلى  325مف  ووزنيا

 مميزات كرة اليد: -5
 تمتاز كرة اليد بما يمي:

   العب كرة اليد مثمو مثؿ أي العب في رياضػة جماعيػة أخػر  يحتػاج إلػى بعػض الصػفات
اومػة، كمػا يحتػاج إلػى اسػتيالؾ طػاقوي كبيػر مػف أجػؿ البدنية الضرورية كالسرعة والقػوة والمد
 القدرة عمى إتماـ الوقت المحدد لممباراة.

  كماؿ درويش عماد الديف وآخػروف،  تكيؼ األجيزة الوظيفية لممتطمبات األداء في كرة اليد(
 .(59صفحة 
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  ي يتميز السموؾ فييا بالتنوع والتعدد.كرة اليد مف األلعاب الجماعية الت 
  .التحضير البدني الجيد لتحسيف مستو  األداء أثناء المنافسة 
  :النجاح في كرة اليد يتطمب عوامؿ التحضير البدني التقني والتكتيكي منيا 

 .حجـ التدريب مرتفع 
 .شدة التماريف مف خالؿ حصص التدريب عالية 
  االجتماعي لمرياضي مف خالؿ تنظيـ متكامؿ.إيجاد تكامؿ بيف التدريب والنشاط 
 (19، صفحة 1996)ياسر ديور،  إطارات تقنية مؤىمة. 

 أىداا كرة اليد:-6
تعتبػر كػرة اليػد مػف األنشػطة العامػة لػد  الشػباب نظػرا لالىتمػاـ الكبيػر واإلقبػاؿ المتزايػد 

ضػػػوح عمػػػى أنيػػػا تسػػػتجيب لمعديػػػد مػػػف حاجيػػػاتيـ عمػػػى ممارسػػػتيا وىػػػو الشػػػيء الػػػذي يػػػدؿ بو 
الضػػػرورية التػػػي تسػػػاعدىـ عمػػػى النمػػػو الجيػػػد والمتػػػوازف وانطالقػػػا مػػػف ىػػػذا الحظنػػػا أنػػػو مػػػف 
الضػػػروري توضػػػيح التػػػ ثيرات االيجابيػػػة ليػػػذه الرياضػػػػة والتػػػي ال تقتصػػػر عمػػػى جانػػػب معػػػػيف 

عممػػػي والعقمػػػي فحسػػػب بػػػؿ تشػػػمؿ عػػػدة جوانػػػب عنػػػد الفػػػرد منيػػػا الجانػػػب النفسػػػي والبػػػدني، ال
 واالجتماعي والتربوي ومف ىذه الت ثيرات:  

تسػػػاىـ فػػػي تطػػػوير الجانػػػب البػػػدني لمشػػػباب وذلػػػؾ بتحسػػػيف وتطػػػوير العديػػػد مػػػف الصػػػفات  -
 البدنية كالسرعة، القوة، التحمؿ، المرونة، الرشاقة، المقاومة ...الخ.

سػػػـ ممػػػا يعطػػػي انطالقػػػا مػػػف تحسػػػيف الصػػػفات البدنيػػػة المػػػذكورة فإنيػػػا تحسػػػف مػػػف قػػػواـ الج -
لشػػباب مظيػػرا جمػػيال يسػػمح ليػػـ بػػالتخمص مػػف اإلحسػػاس بػػالنقص الػػذي يػػنجـ عػػف الضػػعؼ 

 البدني.
 تنمي عند الشباب روح تقبؿ النقد واالعتراؼ بالخط  واحتراـ قرارات المدرب والحكـ. -
تسػػاىـ فػػي تنميػػة صػػفتي الشػػجاعة واإلرادة مػػف خػػالؿ تعػػود الالعػػب عمػػى منافسػػة الخصػػـ  -

 يات وتخمصو مف التردد والخجؿ واألنانية.أثناء المبار 
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تعػػػػود الالعػػػػب عمػػػػى االنضػػػػباط والنظػػػػاـ مػػػػف خػػػػالؿ التزامػػػػو ببرنػػػػامج التػػػػدريب والمنافسػػػػة  -
 المستمرة.

تسػػػاىـ فػػػي توجيػػػو الطاقػػػة عنػػػد الشػػػباب توجييػػػا سػػػميما يعػػػود بالفائػػػدة خاصػػػة مػػػف الجانػػػب  -
دوافعيػػػـ الجنسػػػية الصػػػحي إذ تمػػػتص مػػػا لديػػػو مػػػف الطاقػػػة الػػػذي يسػػػاىـ فػػػي التخفػػػيض مػػػف 

والعدوانيػػة التػػي تكػػوف سػػببا فػػي الكثيػػر مػػف التصػػرفات السػػيئة إذا مػػا تركػػت مػػف ييػػر ضػػبط 
 وتوجيو.

تسػػاعد الالعػػػب عمػػى تنميػػػة الػػذكاء والتفكيػػػر انطالقػػػا مػػف المواقػػػؼ العديػػدة التػػػي تصػػػادفو   -
 أثناء المنافسة.

، 1999)كمػاؿ درويػش وآخػروف،  تكسب الالعب الثقة بالنفس واألمف والتقػدير االجتمػاعي -
 .   (75صفحة 

 متطمبات العبي كرة اليد: -7
 المتطمبات البدنية: 7-4

كمػػا كانػػت كػػرة اليػػد الحديثػػة تتطمػػب أف يكػػوف الالعػػب متمتعػػا بمياقػػة بدنيػػة عاليػػة، فقػػد 
فػػي خطػة التػػدريب أصػبحت الصػفات البدنيػػة الضػرورية لالعػػب كػرة اليػػد احػد الجوانػػب اليامػة 

اليوميػػة واألسػػبوعية والفتريػػة والسػػنوية، فكػػرة اليػػد الحديثػػة تتصػػؼ بالسػػرعة فػػي المعػػب والميػػارة 
فػػي األداء الفنػػي والخططػػي، والقاعػػدة األساسػػية لبمػػوغ الالعػػب لممميػػزات التػػي تؤىمػػو لػػذلؾ ىػػو 

اء الميػػاري تنميػػة وتطػػوير الصػػفات البدنيػػة، حيػػث يرجػػع ليػػا األثػػر المباشػػر عمػػى مسػػتو  األد
والخططي لالعب خاصة أثناء المباريات، لػذلؾ فػإف التػدريب لتنميػة وتطػوير الصػفات البدنيػة 
يكػػوف أيضػػا مػػف خػػالؿ التػػدريب عمػػى الميػػارات األساسػػية والتػػدريبات الخططيػػة وبػػذلؾ تػػرتبط 

 .المياقة البدنية لالعبي كرة اليد باألداء المياري والخططي لمعبة
 ع: السرعة االنتقالية، السرعة الحركية، سرعة رد الفعؿ.وليا عدة أنوا  السرعة:
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 :)ومػػػف أشػػػكاليا: مداومػػػة قصػػػيرة المػػػد ، ومتوسػػػطة المػػػد ، مداومػػػة طويمػػػة  المداومدددة)ال مل
 المد .

 :ومف أنواعيا: القوة السريعة، القوة القصو ، وقوة التحمؿ.  القوة 
 :قػػدرة تعنػػي فػػي مفيوميػػا العػػاـ تعتبػػر إحػػد  القػػدرات اليائمػػة لػػألداء الحركػػي، وىػػي  المرونددة

 .(220، صفحة 1996)محمد صبحي حسنيف،  أداء الحركات عمى أقصى مد  ليا
المتطمبػػات المياريػػة فػػي كػػرة اليػػد تتضػػمف جميػػع الميػػارات األساسػػية : المتطمبددات المياريددة 7-2

لتحركػػات الضػػرورية واليادفػػة التػػي يقػػـو بيػػا لمعبػػة سػػواء كانػػت بػػالكرة أو بػػدونيا، وتعنػػي كػػؿ ا
الالعػػػب وتػػػؤد  فػػػي إطػػػار قػػػانوف لعبػػػة كػػػرة اليػػػد بيػػػدؼ الوصػػػوؿ إلػػػى أفضػػػؿ النتػػػائج أثنػػػاء 

 التدريب أو المباراة ويمكف تنمية وتطوير ىذه المتطمبات الميارية مف خالؿ التخطيط الجيد
دقػة واإلتقػاف والتكامػؿ فػي أداء لبرامج اإلعداد المياري، الذي ييدؼ لموصوؿ بالالعب إلى ال 

قنػػة جميػػع الميػػارات األساسػػية لمعبػػة كػػرة اليػػد بحيػػث يمكػػف أف يؤدييػػا الالعػػب بصػػورة آليػػة مت
ويمكػف حصػر المتطمبػات المياريػة لالعػب كػرة اليػد فيمػا ، تحت أي ظرؼ مف ظػروؼ المبػاراة

 :يمي
 .المتطمبات الميارية اليجومية لالعبي الميداف -
 .يارية الدفاعية لالعبي الميدافالمتطمبات الم -
 .المتطمبات الميارية لحارس المرمى -
عندما نتكمـ عف خطط الالعب في كرة اليد، فإننا نعني التحركات  :المتطمبات الخططية 7-3

والمناورات اليادفة واالقتصادية التي يقـو بيا العبي الفريؽ أثناء اليجـو أو الدفاع بغرض 
 :ى الفريؽ المنافس، ويمكف حصر المتطمبات الخططية فيما يميتحقيؽ التفوؽ والفوز عم

   :وتتضمف ما يمي: المتطمبات الخططية اليجومية *
 .خطط ىجومية فردية -
 .خطط ىجومية جماعية -
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 .خطط ىجومية لمفريؽ -
 .خطط ىجومية لمحاالت الخاصة -
 :وتشمؿ عمى :المتطمبات الخططية الدفاعية *
 .خطط دفاعية فردية -
 .خطط دفاعية جماعية -
 .خطط دفاعية لمفريؽ -
 :وتتضمف ما يمي :المتطمبات الخططية اليجومية ل ارس المرمى *
 .تمرير الكرة )مف داخؿ منطقة المرمى( -
 .االشتراؾ في اليجـو -
 :وتشمؿ عمى :المتطمبات الخططية الدفاعية ل ارس المرمى *
 .المعب الدفاعي لحارس المرمى -
   لمدافعيف.التعاوف مع ا -
 .الدفاع في حالة اليجـو الخاطؼ -
 :المتطمبات النفسية 7-4

إف الوصػػػوؿ بػػػالالعبيف لممسػػػتويات الرياضػػػية العاليػػػة يعتبػػػر أحػػػد أىػػػـ أىػػػداؼ التػػػدريب 
الرياضػػي المخطػػط طبقػػا لألسػػس والمبػػادئ العاليػػة، حيػػث يتوقػػؼ مسػػتو  األداء فػػي كػػرة اليػػد 

لعمميػػػػة التػػػػدريب الرياضػػػػي، وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ التطػػػػور بجوانبػػػػو المختمفػػػػة عمػػػػى التخطػػػػيط الػػػػدقيؽ 
  . واالرتقاء باألداء والوصوؿ إلى أعمى مستويات الرياضية

فنظػػرا لػػألداء الحػػديث فػػي كػػرة اليػػد خاصػػة لالعبػػي وفػػرؽ المسػػتويات العاليػػة، فقػػد ظيػػر 
فسػي واضحا خػالؿ مباريػات البطػوالت الدوليػة اإلقميميػة واألولمبيػة والعالميػة، تػ ثير الجانػب الن

عمى أداء الالعبيف والفرؽ وبالتالي عمى الجانب الفني سواء المياري أو الخططػي، فقػد لعبػت 
العديد مف السمات النفسية كضبط النفس والثقػة والتػوتر والخػوؼ وييرىػا مػف السػمات النفسػية 
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)محمػػد حسػػف عػػالوي وآخػػروف ،  األخػػر  دورا ىامػػا ورئيسػػيا فػػي حسػػـ نتػػائج بعػػض المباريػػات
   .(39و38و33و29، صفحة 2003

 يتميز العب المستو  العالي بثالث صفات نفسية ىامة ىي:
 المواجية والمثابرة لالنتصار: *

يتميز العب كرة اليد بحب المواجية و أخػذ المسػؤولية و إعطػاء مػا يممػؾ مػف إمكانيػات 
 .  (337، صفحة 2004)منير جرجس إبراىيـ،  الفوز عمى الخصـلتحقيؽ االنتصار و 

 الت كم في كل انفعاالتو: *
نظرا لخاصية لعبة كرة اليد التي تتميز باالحتكػاؾ بػيف الالعبػيف، فػإف ذلػؾ يفػرض عمػى 

فػػي المقابمػػة وكػػذلؾ  الالعػػب الػػتحكـ فػػي انفعاالتػػو ألف ذلػػؾ يجعمػػو أكثػػر حضػػورا ذىنػػي وبػػدني
 التركيز لتحقيؽ اليدؼ الجماعي وىو الفوز.

 الدافعية: *
 ,claud Bayer, 1995 ) حػب االنتصػار والفػوز يجعػؿ الالعػب أكثػر دافعيػة وتحفػز

p. 20)  . 
خمقيػػػة ولقػػػد أثبتػػػت الشػػػواىد والبحػػػوث المتعػػػددة أف الالعبػػػيف المػػػذيف يفتقػػػدوف لمسػػػمات ال

واإلراديػػة يظيػػروف بمسػػػتو  يقػػؿ عػػف مسػػػتو  قػػدراتيـ الحقيقيػػػة، كمػػا يسػػجموف نتػػػائج أقػػؿ مػػػف 
، 2004)منيػػػر جػػػػرجس إبػػػػراىيـ، المسػػػتو  فػػػػي النػػػواحي البدنيػػػػة والمياريػػػػة وكػػػذلؾ الخططيػػػػة 

 .(337صفحة 

 :المتطمبات المرفولوجية 7-5
ور ىػاـ جػدا تتوقػؼ عميػو الكثيػر مػف نتػائج الفػرؽ خاصػة عنػد لمخصائص المرفولوجية د

فرؽ المستو  العالي، حيث أصبح االىتماـ أكثر بالرياضييف ذوي القامات الطويمة، وكػرة اليػد 
مف الرياضات التي تيتـ بطوؿ الالعب ووزنو، حيػث يتميػز العػب كػرة اليػد ببنيػة قويػة وطػوؿ 

عيف واليػػد الواسػػعة وسػػالميات األصػػابع الطويمػػة القامػػة، وكػػذلؾ طػػوؿ األطػػراؼ وخاصػػة الػػذرا 
 نسبيا التي تتناسب مع طبيعة كرة اليد.
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 النمط الجسماني: *

إف أنسب األنماط الجسػمانية لكػرة اليػد ىػو الػنمط العضػمي ولكػف ىػذا ال يكفػي بػؿ يجػب 
أف يتميػػز بطػػوؿ األطػػراؼ خاصػػة الػػذراعيف مػػع كبػػر كػػؼ اليػػد وطػػوؿ سػػالميات األصػػابع ألف 

، صػػػفحة 2004)منيػػػر جػػػرجس إبػػػراىيـ،  دـ السػػػيطرة عمػػػى الكػػػرة مػػػع قػػػوة التصػػػويبىػػػذا يخػػػ
337). 

كرة اليد تعتمػد عمػى نسػبة معتبػرة مػف القػوة التػي توفرىػا العضػالت، فػإف الػنمط العضػمي 
 .(25، صفحة 1997كماؿ عبد الحميد، ) ىو األنسب لمثؿ ىذا النوع مف الرياضات

 الطول: *

ىو أحد المميزات األساسية التي يجػب توفرىػا فػي العػب كػرة اليػد لمػا لػو مػف أىميػة فػي 
تسػػجيؿ األىػػداؼ وزيػػادة ذروتػػو، كاالرتقػػاء أثنػػاء التصػػويب فػػي اليجػػـو وصػػد واسػػترجاع الكػػرة 

سػـ وقػد 188كػاف  1978ؾ سػنة في الدفاع، فمثال  متوسػط الطػوؿ فػي بطولػة العػالـ بالػدانمر 
 متر في االتحاد السوفياتي آنذاؾ.  2فاؽ طوؿ بعض الالعبيف 

 الوزن: *
ىو أحد المؤشرات األساسية عمى حركػة الالعػب لمػا لػو مػف تػ ثيرات عمػى خفػة الالعػب 
لصػػػالح سػػػرعة االنطػػػالؽ واالنتقػػػاؿ خػػػالؿ التحػػػرؾ اليجػػػومي والػػػدفاعي، وعػػػادة يحسػػػب الػػػوزف 

 .(336، صفحة 2004)منير جرجس إبراىيـ،  الالعبمف طوؿ 100بطرح 
 في: وتتمثؿ الفسيولوجية:المتطمبات  7-6

 تكيؼ مختمؼ أجيزة الجسـ وقدرتيا عمى مقاومة التعب. -
قػػػػدرة الالعػػػػب عمػػػػى إصػػػػدار اإلشػػػػارات العصػػػػبية المناسػػػػبة لنػػػػوع االنقبػػػػاض العضػػػػمي  -

 المطموب لألداء.
نظػػـ إنتػػاج الطاقػػة لمجسػػـ مػػا بػػيف الطاقػػة الالىوائيػػة عنػػد أداء الحركػػات السػػريعة تنػػوع  -

 القوية والطاقة اليوائية عند أداء الحركات المستمرة لفترة طويمة.
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لالعػػػب القػػػدرة عمػػػى إيجػػػاد مصػػػادر لمطاقػػػة تسػػػمح لػػػو بالمحافظػػػة عمػػػى قدرتػػػو خػػػالؿ  -
 المقابمة وذلؾ بت خير ظيور أعراض التعب.

 جيازيف التنفسي والدوري الدموي.نمو وتطور ال -
 المتطمبات ال ركية: 7-7

 تمعب الصفات الحركية دورا ىاما وفعاال في األداء الحركي السميـ وتتمثؿ في:
يػػػػرتبط بسػػػػالمة الجيػػػػازيف العصػػػػبي والعضػػػػمي وبجيػػػػاز التػػػػوازف خمػػػػؼ األذف وىػػػػو  التددددوازن:*

 ضروري لألداء في كؿ الحركات والقفزات
ة مػف صػفات السػرعة والقػوة والتػوازف والمرونػة، ويكمػف دورىػا فػي الػتحكـ وىي مركبػ الرشاقة:*

 بالكرة.
يعنػػي قػػدرة الالعػػب عمػػى إدمػػاج أنػػواع مػػف الحركػػات فػػي وقػػت واحػػد يتسػػـ  التنسدديق)التوافق(:*

 .(156)كماؿ درويش عماد الديف وآخروف، صفحة  باالنسيابية وحسف األداء
 :المراىقة-8

كممػة المراىقػػة فػي عمػػـ الػػنفس عمػى مرحمػػة االنتقػاؿ مػػف الطفولػة إلػػى مراحػػؿ  يػدؿ مفيػػـو
) عبػػػػػد الػػػػػرحمف الػػػػػوافي ، وزيػػػػػاف سػػػػػعيد، دوف تػػػػػاريخ، صػػػػػفحة  أخػػػػػر  مػػػػػف النمػػػػػو )المراىقػػػػػة(

غييرات عضوية ونفسية وذىنية تجعػؿ مػف ،وتتميز ب نيا فترة بالغة التعقيد لما تحممو مف ت(49
الطفؿ كامػؿ النمػو، ولػيس لممراىقػة تعريفػا دقيقػا محػددا، فينػاؾ العديػد مػف التعػاريؼ والمفػاىيـ 

 الخاصة بيا.
تفيػػد كممػػة "المراىقػػة" مػػف الناحيػػة المغويػػة االقتػػراب والػػدنو مػػف الحمػػـ وبػػذلؾ يؤكػػد   لغددة: 8-4

)محمػد السػيد  "راىؽ" بمعنػى اقتػرب مػف الحمػـ ودنػا منػوعمماء فقو المغة ىذا المعنى في قوليـ 
،والمراىقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالمغتيف الفرنسػػػػػػػػػػية واإلنجميزيػػػػػػػػػػػة (14، صػػػػػػػػػػفحة 1998محمػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػزعبالوي، 

"Adolescence" " مشػػتقة مػػف الفعػػؿ الالتينػػي Adolescere  وتعنػػي اإلقتػػراب والنمػػو "
 .(275، صفحة 1975)البيي فؤاد السيد،  والدنو مف النضج واإلكتماؿ
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المراىقػػة مػػف الناحيػػة االصػػطالحية حسػػب "سػػتانمي ىػػوؿ" ىػػي تمػػؾ الفتػػرة تعػػد اصددطال ا:  8-2
لمػػػنعـ )عبػػػد ا الزمنيػػة التػػػي تسػػػتمر حتػػػى سػػف الخامسػػػة والعشػػػروف والتػػػي تقػػوده لمرحمػػػة الرشػػػد

،ويػػر  مصػػطفى زيػػداف فػػي المراىقػػة:"تمؾ (301، صػػفحة  1973المميجػػي وحممػػي المميجػػي، 
الفتػرة التػي تبػػدأ بػالبموغ وتنتيػي بػػالتوقؼ العػاـ لمنمػو، تبػػدأ مػف الطفولػة وتنتيػػي فػي سػف الرشػػد 

سػػػنوات، مػػػف سػػػف الثانيػػػة عشػػػر لغايػػػة العشػػػريف بالنسػػػبة لمفػػػرد  08إلػػػى  07وتسػػػتغرؽ حػػػوالي 
، 1995)محمػد مصػطفى زيػداف،  ع وجود اختالفات كبيرة في الكثير مف الحػاالت"المتوسط م
 .(31صفحة 

وحسب "دورتي روجرز"، المراىقة ىػي فتػرة نمػو جسػدي وظػاىرة اجتماعيػة، تختمػؼ ىػذه 
معػات األكثػر تمػدنا واألكثػر الفتػرة فػي بػدايتيا ونيايتيػا بػاختالؼ المجتمعػات الحضػارية والمجت

 .(158و152)محمد مصطفى زيداف، صفحة  برودة
 مر مة المراىقة المبكرة: -9

سػنة مػف  14إلػى سػف  12ويطمؽ عمييا أيضا أسـ المراىقة األولػى، وىػي تبػدأ مػف سػف 
 .(51رحمف الوافي ، وزياف سعيد، دوف تاريخ، صفحة ) عبد ال العمر

وتمتػد ىػذه الفتػػرة مػف بدايػة البمػػوغ إلػى مػا بعػػد وضػوح السػمات الفزيولوجيػػة الجديػدة بعػػاـ 
تقريبػػا، وىػػي فتػػرة تتسػػـ باالضػػطرابات المتعػػددة، حيػػث يشػػعر المراىػػؽ خالليػػا بعػػدـ االسػػتقرار 

نفعػػاالت والمشػػاعر المتضػػاربة، وينظػػر المراىػػؽ النفسػػي واالنفعػػالي وبػػالقمؽ والتػػوتر وبحػػدة اال
إلػػى اآلبػػاء والمدرسػػيف فػػي ىػػذه الفتػػرة عمػػى أنيػػـ رمػػز لسػػمطة المجتمػػع ممػػا يجعمػػو يبتعػػد عػػنيـ 
ويرفضػػػيـ، ويدفعػػػو إلػػػى اإلتجػػػاه نحػػػو رفقائػػػو وصػػػحابتو الػػػذيف يتقبػػػؿ آرائيػػػـ ووجيػػػات نظػػػرىـ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ويقمدىـ في أنماط سموكيـ.                           
فيػػػذه المرحمػػػة تعتبػػػر فتػػػرة تقمبػػػات عنيفػػػة وحػػػادة مصػػػحوبة بتغيػػػرات فػػػي مظػػػاىر الجسػػػـ 
ووظائفو، ممػا يػؤدي إلػى الشػعور بعػدـ التػوازف وممػا يزيػد األمػر صػعوبة ظيػور اإلضػطرابات 
اإلنفعالية المصاحبة لمتغيرات الفزيولوجية ووضوح الصفات الجنسػية الثانويػة وضػغوط الػدوافع 
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)رمضػػػػاف محمػػػػد  ال يعػػػػرؼ المراىػػػػؽ كيفيػػػػة كػػػػبح جماحيػػػػا أو السػػػػيطرة عمييػػػػا.الجنسػػػػية التػػػػي 
 (354و353القذافي، صفحة 

 ( سنة :44-42خصائص الفئة العمرية)  9-4
 النمو الجسمي: 9-4-4

مطػػرد فػػي قامتػػو  يتميػػز ىػػذا النمػػو فػػي بدايػػة المراىقػػة بعػػدـ اإلنتظػػاـ و السػػرعة فينػػاؾ ارتفػػاع
وخشػػونة صػػوتو و الطالئػػع األولػػى  وقدمػػو، واتسػػاع منكبيػػو ،اشػػتداد فػػي عضػػالتو ،واسػػتطالة ليديػػو،

لمحية و الشارب مف الشعر الذي يوجد في مواضع مختمفة مف جسمو عالوة عمى اإلفرازات المنويػة 
اع لمضػغط الػدموي و إلى جانب التغيرات الفيزيولوجية كانخفاض معدؿ النبض بعد البمػوغ و االرتفػ‘

انخفاض اسػتيالؾ الجسػـ لألكسػجيف .الشػعور بالتعػب و التخػاذؿ و عػدـ القػدرة عمػى بػذؿ المجيػود 
البػػدني الشػػاؽ و تصػػاحب ىػػذه التغيػػرات االىتمػػاـ  الشػػديد لمجسػػـ ،و الشػػعور بػػالقمؽ نحػػو التغيػػرات 

ات محػػػاوالت المراىػػػؽ المفاجئػػػة لمنمػػػو الجسػػػمي ، الحساسػػػية الشػػػديدة لمنقػػػد ممػػػا يتصػػػؿ بيػػػذه التغيػػػر 
 .(256، صفحة 2003) مجدي احمد محمد عبد هللا،  التكيؼ معيا

 النمو العقمي: 9-4-2
الوظػػائؼ العقميػػة المختمفػػة التػػي تػػنظـ البنػػاء العقمػػي لمطفػػؿ يغشػػاىا التغيػػر والنمػػو وذالػػؾ 

يصػػػؿ إلػػػى مرحمػػػة المراىقػػػة ونجػػػد ىػػػذه كممػػػا تقػػػدـ الطفػػػؿ فػػػي مراحػػػؿ العمػػػر المختمفػػػة حتػػػى 
التغيػػرات المتمثمػػة واضػػحة لمعيػػاف فػػي ىػػذه الفتػػرة فػػي كػػؿ الوظػػائؼ العقميػػة والشػػؾ إف النمػػػو 
العقمػػػي لممراىػػػؽ يعتبػػػر عػػػامال محػػػددا فػػػي تقػػػدير قدراتػػػو العقميػػػة ويسػػػاعد ىػػػذا عمػػػى أف يفيػػػـ 

مختمفػػة ومػػف السػػمات المراىػػؽ نفسػػو أو يسػػتفيد بمػػا ينػػتظـ شخصػػيتو مػػف ذكػػاء وقدراتػػو عقميػػة 
 الشخصية واالتجاىات والميوؿ ...الخ.

وتصػػبح القػػدرات العقميػػة أوضػػح ظيػػورا فػػي مرحمػػة المراىقػػة. ومػػف ىػػذه القػػدرات العدديػػة 
القػػػدرة عمػػػى التصػػػور البصػػػري المكػػػاني ،القػػػدرة عمػػػى الػػػتعمـ وكػػػذا اكتسػػػاب الميػػػارات الحركيػػػة 

 ويير الحركية.
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ذكر والتخيػػؿ والتفكيػر....الخ. وتزيػػد القػدرة عمػػى التخيػػؿ كمػا ينمػػو اإلدراؾ و اإلنتبػاه والتػػ
ويظير االبتكار، ويميػؿ المراىػؽ إلػى التعبيػر عػف نقسػو وتسػجيؿ ذكرياتػو فػي مػذكرات خاصػة 

 بو ،كما يبدو ىذا في اىتمامو ألنشطة مختمفة.
 النمو االنفعالي: 9-4-3

فعػالي ، ولػذالؾ يطمػؽ عمييػا تعتبر مرحمة الطفولة المت خرة مرحمة االستقرار والثبػات االن
مرحمػػػة الطفولػػػة اليادئػػػة ، فػػػي بػػػدايتيا يبػػػرز الميػػػؿ لممػػػرح وتنمػػػو لديػػػو االتجاىػػػات الوجدانيػػػة 
،ومظػػػاىر الثػػػورة الخارجيػػػة ،ويػػػتعمـ كيػػػؼ يتنػػػازؿ عػػػف حاجاتػػػو العاجمػػػة التػػػي تغضػػػب والديػػػو 

لديػػػػو بعػػػػض وتعتبػػػر ىػػػػذه المرحمػػػػة تمثيػػػػؿ الخبػػػػرات االنفعاليػػػػة التػػػػي مػػػػر بيػػػػا الطفػػػػؿ وتالحػػػػظ 
ذا مػػا تعػػرض الطفػػؿ ىػػذه المرحمػػة إلػػى الشػػعور بػػالخوؼ وعػػدـ األمػػف  األعػػراض العاطفيػػة ، وا 
أد  ذالؾ إلى القمؽ الذي يؤثر ت ثير قويا عمى النمو الفسػيولوجي والعقمػي واالجتمػاعي لمطفػؿ 

ىػي  لقد قرر كثير مف عمماء النفس أف المراىقة تتسـ بالتوتر االنفعالي والقمؽ واالضطراب أو
فترة تتسـ بتقمبات انفعالية عنيفة تتحدد مالمحيا بالثورة والتمرد عمى الوالػديف والمحيطػيف بػو ، 
تذبػػػذب بػػػيف االنفعػػػالي الشػػػديد والتبمػػػد أو اليػػػدوء الزائػػػد، التنػػػاقض الواضػػػح فػػػي انفعاالتػػػو بػػػيف 

رد قػػد الواضػػح والحػػزف واالنقبػػاض والتيػػيج ، وتفسػػير ذالػػؾ انػػو فػػي مرحمػػة المراىقػػة يكػػوف الفػػ
 انتقؿ جزئيا مف حياة الطفولة ودخؿ جزئيا إلى مرحمة أخر  ىي حياة الراشديف .

وتبعا لمفيـو الكبار ومالحظاتيـ فاف التعبير االنفعالي عند المراىقيف دائما يكوف ييػر مالئػـ، 
فيػػو تعبيػػر يتسػػـ ب نػػو شػػديد وقػػوي ، صػػارخ بنسػػبة تفػػوؽ الواقػػع والمقبػػوؿ ا و ىػػو تعبيػػر شػػديد 

، فػػالمثير البسػػيط الخفيػػؼ يثيػػر فػػييـ عاطفػػة مدويػػة مػػف الضػػحؾ أو ثػػورة صػػاخبة مػػف وكثيػػؼ 
 انفعاالت المراىقيف كالتي: HURLOCKالغضب ولقد وصفى 

 عدـ الثبات االنفعالي وقمة دواميا . -
 عدـ الضبط أو نقص القدرة عمى التحكـ في انفعاالتو بشكؿ واضح. -
 الشدة والكثافة . -
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) مثػػػؿ الوطنيػػػة والػػػوالء والوقػػػار ، وكػػػذالؾ نمػػػو نزعػػػات دينيػػػة صػػػوفية  نمػػػو عواطػػػؼ نبيمػػػة -
 (259و257، صفحة 2003مجدي احمد محمد عبد هللا، 

 النمو االجتماعي:  9-4-4

ي خػػذ النمػػو االجتمػػاعي فػػي ىػػذه المرحمػػة شػػكال مغػػايرا لمػػا كػػاف عميػػو فػػي فتػػرات العمػػر 
بقة ، فبينمػػػا نالحػػػظ اضػػػطرار النمػػػو االجتمػػػاعي لمطفػػػؿ منػػػذ والدتػػػو ، ومنػػػذ ارتباطػػػو فػػػي السػػػا

السنوات األولى بذات ، التي تتمثؿ فييا جميػع مقومػات حياتػو ، فيػي مصػدر يذائػو ومصػدر 
أمنػػو وراحتػػو وىػػي الممجػػ  الػػذي يحتضػػنو ، أو بمعنػػى أدؽ ىػػي الػػدنيا كاممػػة بالنسػػبة لػػو ..ثػػـ 

االجتماعيػػػػة لتشػػػػمؿ األفػػػػراد اآلخػػػػريف فػػػػي األسػػػػرة ثػػػػـ األقػػػػارب وأطفػػػػاؿ اتسػػػػاع دائػػػػرة الطفػػػػؿ 
الجيػػػراف.. وىكػػػذا .إال أف ىػػػذه العالقػػػات جميعيػػػا تكػػػوف داخػػػؿ الػػػدائرة االجتماعيػػػة التػػػي تمثػػػؿ 
األسرة وارتباطاتيا ، وال يخرج الطفؿ عف ىذه الدائرة االجتماعية التي تمثؿ األسرة وارتباطاتيػا 

الػػدائرة ليكػػوف لنفسػػو ارتباطػػات خاصػػة خػػارج نطػػاؽ األسػػرة إال فػػي ، ويخػػرج الطفػػؿ عػػف ىػػذه 
 فترة المراىقة .

وحتػػػى عنػػػدما بخػػػرج الطفػػػؿ خػػػارج البيػػػت ليمعػػػب مػػػع أطفػػػاؿ الجيػػػراف ، نجػػػد إف صػػػمتو 
بالبيت تظؿ موجودة باستمرار حتى أثنػاء لعبػو، فػ بي شػجار يحػدث بػيف األطفػاؿ إنمػا يحسػمو 

مػف الكبػػار أفػراد األسػػرة ، وعنػد أي اعتػػداء يقػع عمػػى الطفػػؿ  الكبػار.. األب أو األـ أو ييرىمػػا
فانػػو ييػػرع إلػػى البيػػت شػػاكيا ، وتنتيػػي مشػػكمتو بمجػػرد إف تربػػت  األـ عمػػى كتفيػػو ، أو ت خػػذه 

 في أحضانيا وأتمسح لو دموعو .
تتكػوف عالقػػات مػف نػػوع جديػػد تػربط  المراىػػؽ بغيػره وبجماعػػات معينػػة يشػد ويػػزداد والئػػو 

وىػػذا عمػػى حسػػاب اندماجػػو لألسػػػرة –فػػي العػػادة  –ىػػذه العالقػػات واالرتباطػػات ليػػا ، وتكػػوف 
حساسو بال أمف وبراحة .  وا 

تقوي ريبة المراىؽ فػي االسػتقالؿ والتحػرر مػف سػمطة األبػويف والكبػار عمومػا كمػا تزيػؿ 
ريبتػػو فػػي أف يعامػػؿ معاممػػة الشػػخص الكبيػػر ، ومػػف ثػػـ يجػػب أف يسػػر عمػػى معاممتػػو لمكبػػار 
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تو لألطفاؿ ويزيد مف لجوئو إلى الجماعػات  األخػر  التػي ت كػد ذاتػو وتعاممػو عمػى عمى معامم
 المساوات ومف انتمائو إلييا .

تعمقػو بفػرد تتمثػؿ فيػو صػفات أزعامػو والمثػؿ  ،ائص اجتماعيػة بػارزة تميػز المراىػؽوىناؾ خص
)ىػد   بطػاؿ.بمرحمػة عبػادة األ –مرحمة المراىقة   -العميا وىذا ىو سبب تسمية ىذه المرحمة 

 (19محمد قناوي ، صفحة 

مف أىـ التطورات التي تظير عمى أف المراىؽ يوجػد فػي موقػؼ خطػر  النمو الجنسي: 9-4-5
يبػػدأ فييػػا العمػػؿ الغريػػزي  التػي يمة وحػذرة لمخػػروج مػػف ىػػذه المرحمػػةأو أنػو يمشػػي بخطػػوات سػػم

 .الجنسي
مػػف الميػػؿ إلػػى التجميػػؿ قصػػد لفػػت االنتبػػاه إلػػى الجػػنس  نػػوعوىنػػا يظيػػر عمػػى المراىػػؽ 

األخر وىو بذالؾ في بحث دائـ عف رفيؽ مػف الجػنس اآلخػر ، وىػذا ىػو أصػعب األمػور الف 
الغػػرض ىػػو التمػػذذ و الظيػػور ولػػيس الغػػرض قصػػد أخػػر وىػػذه الغريػػزة ىػػي التػػي تجعمػػو ينػػدفع 

 عنػػػػد الطػػػػرؼ األخػػػػر . ونتيجػػػػة وراء االنفعػػػػاؿ و سػػػػموكات ييػػػػر مسػػػػتحبة العنػػػػد المجتمػػػػع وال
الحتمية أف المراىؽ يقع في حالة الرفض لمكبػت فيظيػر فػي شػكؿ أخػر ، التزمػت الػديني ونبػذ 
ما اليػروب إلػى بعػض التعرضػات الجنسػية كاالسػتمناء أو  المجتمع وباألخر  الجنس األخر وا 

) مجػدي احمػد محمػد عبػد هللا،  ربما إلى البحػث عػف المػذة مغػايرة المظيػر متطابقػة المضػموف
 .(259، صفحة 2003

 النمو ال ركي: 9-4-6

في بدء مرحمة المراىقة ينمو الجسـ المراىقة ينمو الجسـ نموا سريعا " طفرة النمو" فينػتج 
عػػػف ىػػػذا النمػػػو السػػػريع ييػػػر المتػػػوازف ميػػػؿ المراىػػػؽ ألف يكػػػوف كسػػػوال خػػػامال قميػػػؿ النشػػػاط 

وىذه المرحمة عمى خالؼ المرحمة السابقة )الطفولة المت خرة( التي كانت يتميز فييػا والحركة، 
الطفػػػػؿ بالميػػػػؿ لمحركػػػػة و العمػػػػؿ المتواصػػػػؿ وعػػػػدـ القابميػػػػة لمتعػػػػب. وذالػػػػؾ الف النمػػػػو خػػػػالؿ 

فػػػالمراىؽ فػػػي بػػػدء ىػػػذه المرحمػػػة يكػػػوف توافقػػػو ، الطفولػػػة المتػػػ خرة يسػػػير فػػػي خطػػػوات معتدلػػػة
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حركػػػػات تتميػػػػز بعػػػػدـ اإلتسػػػػاؽ فنجػػػػد أف المراىػػػػؽ كثيػػػػر اإلصػػػػطداـ الحركػػػػي ييػػػػر دقيػػػػؽ .فال
وكثيرا ما تسقط مف بيف يديو األشياء التػي يمسػؾ ، باألشياء التي تعترض سبيمو أثناء تحركاتو

 بيا.
ويسػػاعد عمػػى عػػدـ اسػػتقراره الحركػػي التغيػػرات الجسػػمية الواضػػحة والخصػػائص الجنسػػية  

د الكبػػار وتعميقػػاتيـ وتحممػػو العديػػد مػػف المسػػؤوليات الثانويػػة التػػي طػػرأت عميػػو ، وتعرضػػو لنقػػ
وعنػػدما يصػػؿ المراىػػؽ قػػدرا مػػف النضػػج، ، االجتماعيػػة ، ممػػا يسػػبب لػػو االرتبػػاؾ وفقػػد االتػػزاف

تصػػػبح حركاتػػػو أكثػػػر توافقػػػا وانسػػػجاما ، فيػػػزداد نشػػػاطو ويمػػػارس المراىقػػػوف تػػػدريبات رياضػػػية 
الحركي مثػؿ : العػزؼ  إلى الدقة والتآزرمحاوليف إتقاف بعض الحركات الرياضية التي تحتاج 

 عمػى اآلالت الموسػيقية ، وبعػض األلعػاب الرياضػية المتخصصػة، والكتابػة عمػى اآللػة الكاتبػة
 (29)ىد  محمد قناوي ، صفحة 

 دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى المراىق: 9-2

را لتعػػدد أنػػواع األنشػػطة الرياضػػية ومجاالتيػػا ، والتػػي تتميػػز الػػدوافع بالطػػابع المركػػب نظػػ
تحفػػػز المراىػػػؽ بالممارسػػػة وأىميتيػػػا ذالػػػؾ بالنسػػػبة لمفػػػرد الرياضػػػي أو بالنسػػػبة لممجتمػػػع الػػػذي 
يعػػػيش فيػػػو فمكػػػؿ فػػػرد دافػػػع يحثػػػو لمقيػػػاـ يعمػػػؿ مػػػا  ولقػػػد حػػػدد الباحػػػث "رويػػػدؾ" أىػػػـ الػػػدوافع 

 : المرتبطة باألنشطة الرياضية وقسميا إلى قسميف
 :دوافع مباشرة 9-2-4
 اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد نياية النشاط العضمي نتيجة الحركة. -
 المتعة الجماعية بسبب رشاقة وجماؿ وميارة الحركات الذاتية لمفرد.  -
 االشتراؾ في التجمعات والمنافسات الرياضية.  -
 :دوافع غير مباشرة 9-2-2
 ريؽ ممارسة الرياضية محاولة اكتساب الصحة والياقة البدنية عف ط -
 اإلحساس بضرورة الدفاع عف النفس ، انقباض الوزف الزائد  -
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الػػػوعي بالشػػػعور االجتمػػػاعي إذ يػػػر  المراىػػػؽ وجػػػوب المشػػػاركة فػػػي األنديػػػة والسػػػعي  -
 لالنتماء لمجماعة والتمثيؿ الرياضي 

 .(caga- Etleill.R.Thomas, 1993, p. 227) تحقيؽ النمو العقمي والنفسي -
 دور الرياضة في مر مة المراىقة : -48

اإلنساف عبارة عف وحدة متكاممة عقال وجسما ، وجدانا، فال يستطيع القياـ بتجربة 
حركية لوحدىا بؿ البد مف عممية التفكير والتنسيؽ بيف ذالؾ مف الفعاؿ والتصرؼ إزاء ىذا 

لد  الناشئ تنمية كاممة مف الناحية الصحية جسما الموقؼ أصبحت الرياضة تيدؼ لمتنمية 
وعقال ومف الناحية االجتماعية والنيوض بو إلى المستو  الذ  يصبح بو فعاال في مجتمعو 
ومحيطو ووطنو لذا إسترعيت في ذالؾ المراحؿ التي يمر بيا الفرد في فترة النمو وقسمت 

ورائيا ضمف أيراضيا العامة بحيث وضعت برامج لالعتماد عمييا كي يتحقؽ اليدؼ مف 
 والتي ندرجيا كما يمي :

تنمية العالقات  -تنمية الكفاءة العقمية  -تنمية القدرة الحركية - تنمية الكفاءة البدنية  -
 االجتماعية 

 تنمية الكفاءة البدنية: 48-4
سي جية أي سالمة الجياز الدوراني التنفلو المقصود بيا الجسـ السميـ مف الناحية الفيزيو 

وكذا الجياز العصبي والعظاـ والمفاصؿ خالبا مف التشوىات الجسمية أو األمراض الوراثية 
المكتسبة باإلضافة لمنظاـ الغذائي المتوازف والنظافة الجسمية بما يناسبو مف تدريبات لممرحمة 

 .وتنمية القدرة الوظيفية لألجيزة السنية لتقوية العضالت والمفاصؿ
 ال ركية:تنمية الكفاءة  48-2

تؤثر خاصة في الناحية البدنية التي تؤىؿ لجسـ لت دية جميع الحركات بكفاءة منقطعة 
النضير وأثرىا ما اكتسبو الجسـ مف خفة ورشاقة ومرونة وقوة التحمؿ وسالمة آلية التنفس 
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وييرىا مف عناصر الياقة البدنية وقدرات الدراسة كيفية التنمية لمقدرة الحركية برنامج خاص 
 الجنس"–يضا "العمر أ

 :تنمية الكفاءة العقمية 48-3
سػػالمة البػػدف ليػػا تػػ ثير اكبػػر عمػػى الخاليػػا الجسػػمانية وتحديػػدىا المتواصػػؿ ممػػا يجعػػؿ 
األعضػػاء بػػدورىا بشػػكؿ سػػميـ فالقػػدرة عمػػى اسػػتيعاب المعمومػػات ونمػػو القػػو  العقميػػة والتفكيػػر 

ا حيث إف الجسـ ىو الوسػط لمتعبيػر ف كاف الجسـ سميما تمامتي بصورة مرضية األالعميؽ لي 
عػػف العقػػؿ واإلرادة واف مجػػاؿ ا أللعػػاب المختمفػػة الممارسػػة الميػػارات وطريقػػة المعػػب والخطػػط 

 المتبعة فييا تتطمب قدرا مف التفكير وتشغيؿ العقؿ 
 تنمية العالقات االجتماعية: 48-4

اب المختمفػػػة أيراضػػػيا تربويػػػة تتصػػػؼ ب ىػػػداؼ يمكػػػف لمفػػػرد اكتسػػػابيا عػػػف طريػػػؽ األلعػػػ
االعتمػػاد عمػػى  ،قػػوت التحمػػؿ ،حيػػث يكتسػػب منيػػا عػػادات وصػػفات خمقيػػة حميػػدة " كالصػػبر

، المثػػػػابرة، االنانيػػػػة انكػػػػار، تقبػػػػؿ اليزيمػػػػة، احتػػػػراـ الطػػػػرؼ اآلخػػػػر، النظػػػػاـ ،الطاعػػػػة ،الػػػػنفس
، المسػػػؤولية، وحػػػدة العمػػػؿ، التعػػػاوف مػػػع الفريػػػؽ، الثقػػػة بػػػالنفس، الحػػػذر مػػػف الغيػػػر، الشػػػجاعة

اتخػػاذ المواقػػؼ الميمػػة..."وييرىا مػػف الصػػفات التػػي تعػػدؿ مػػف سػػموؾ الفػػرد ، ط األسػػريالتػػراب
)زعيتػر بيػاء  النشػاط الرياضػي. ىذا الشيء البسيط فقط مف ممارسة وتقـو شخصيتو وتيذيبيا

 (16، صفحة  2007الديف ، وآخروف ، 

 ن:التطور البدني لدى فئة المراىقي-44

أف رياضة المستو  العالي تتطمب تدريب إجباري وأكثر تعقيدا "مبدأ التدرج التحممي 
 لتدريب" فيمكف طرح السؤاؿ التالي: إلى أي حد يمكف الوصوؿ بالمراىؽ بواسطة التدريب؟

إذا عممنا إف المراىقة تتميز بنمو وتطور متواصؿ ىذا النظاـ السريع والمتغيرات تظير 
 وامؿ تؤثر في النمو:جميا ىناؾ ثالث ع

 عوامؿ محددة بعامؿ النضج التغيرات المرفولوجية تحت ت ثير اإلفرازات اليرمونية. -
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عوامؿ ناجمة عف تدريب يير مخطط النمو العظمي الذي الينتج إال أثناء وجود حمؿ  -
 متزف وكافي.

 عوامؿ ناجمة عف تدريب مخطط التعمـ النسبي لبعض الحركات المعقدة. -
نما العكس يجب معرفة بالنسب ة لممدرب ليس مف الضروري تبديؿ العامميف األوليف وا 

فبدوف تدريب خاص تتجاىؿ مركبات ىذه ، أي الطرؽ الطبيعية لتماـ عممية النمو الطبيعي
ء )زعيتر بيا الطريقة التي يمكف تعديميا بواسطة تدريب مالئـ وفي أي وقت تكوف انسب

 .(16، صفحة  2007الديف ، وآخروف ، 
 خصائص الموىوبين في ىذه المر مة: -42
 الخصائص الجسمية: 42-4

يقوؿ 'فؤاد نصحي' في دراسة "بترماف" 'أف االطفاؿ الموىوبيف ىـ الذيف  فوؽ المتوسط 
بدرجة محدودة مف ييرىـ مف األطفاؿ مف حيث الطوؿ والوزف وقوة الساقيف وقوة قبضة اليد 

 والقدرة عمى القياـ بالحركات المختمفة وأيضا مف نضجيـ السريع وصحة جسميـ '.
ومنو يمكف القوؿ أف النمو الجسمي يعتبر مف أكبر الخصائص التي تسمح لمفرد 
باعطاء نظرة حوؿ نوع الرياضة التي يمارسيا وتعطي لممتتبع فكرة كبيرة عف امكانيات ىذا 

 تطيع العمؿ مف خالليا وااللتحاؽ بيا.الفرد في مختمؼ التخصصات التي يس
 الخصائص االجتماعية واالقتصادية: 42-2

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمموىوبيف تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ومف أسرة 
أف العامؿ  ألخر ، فبالريـ مف أف الرياضة تساىـ في تطوير العالقات االجتماعية إالّ 

 ليس كالطفؿ الفقير.االجتماعي والمعيشي لمطفؿ الغني 
ويقوؿ 'فؤاد نصحي '' فقد وجد مثال في أمريكا أف األطفاؿ الموىوبيف ي توف مف 
الطبقات فوؽ المتوسطة أكثر مف الطبقات األخر  كما وجد أنيـ ي توف مف سالالت بشرية 
تنتمي إلى البالد األوروبية الشمالية مف ييرىا مف السالالت'، ومنو فإف العامؿ االجتماعي 
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واالقتصادي دور في مستو  نضج وتطور ىذا الطفؿ وقدرتو عمى المعيشة والنضج بكؿ 
 صحة واتزاف.

 الخصائص العقمية: 42-3
يبدأ عند الموىوبيف نضج عمى مستو  القدرات الذىنية والعقمية كالتركيز والذكاء 

رعة رد الفعؿ والتذكر واالنتباه وكذلؾ قدرة االستيعاب والذاكرة وسرعة العمميات العقمية وس
 ودقة المالحظة والميارات الحركية والقدرة عمى االبتكار.

يقوؿ 'عفاؼ عبد الكريـ' 'في ىذه المرحمة تبدأ كؿ القو  العقمية مف التذكر والتفكير 
 .(20، صفحة 1997)بف قوة عمي ،  واالنتباه في النضج

 االجتماعية:الخصائص االنفعالية و  42-4
يتمتع األطفاؿ الموىوبيف بالنضج والدقة والتحميؿ الجيد لمحركات واأللعاب التي تحتاج 

 إلى تحميؿ لصعوبة القياـ بيا.
 يقوؿ 'فؤاد نصحي'' ىـ أكثر نضجا في االلعاب المعقدة وليـ قدرة عمى القياـ بتحميميا'

ف بيا كثيرا ويجعموف ليـ أما مف الناحية االجتماعية نجدىـ يشكموف مجموعات وييتمو 
 أصدقاء معينيف.

ويقوؿ 'فؤاد نصحي' في دراسة "بترماف" 'أف التكّيؼ االجتماعي لمموىوبيف أعمى منو 
لد  العادييف كما تدؿ عمى ذلؾ النسبة المختمفة لتكّيفيـ االجتماعي وىذا ألنو يستطيع تفيـ 

أكثر توافقا وأقؿ تعرضا األشخاص اآلخريف واالندماج في وسطيـ وبسرعة وبالتالي ىـ 
 (21، صفحة 1997)بف قوة عمي ،  لممشاكؿ
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   :خالصة
مػػػف خػػػالؿ مػػػا تطرقنػػػا إليػػػو فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ نسػػػتنتج أف األداء الجيػػػد ىػػػو ثمػػػار العمػػػؿ      

النػػػواحي  المتواصػػؿ لمرياضػػػي فػػػإذا كػػاف األداء جيػػػد فػػػإف التمميػػذ الرياضػػػي متحػػػرر مػػف جميػػػع
البدنية والتقنية والنفسية، فػاألداء والميػارة عػامميف خػارجيف عػف نطػاؽ طاقػة التمميػذ الرياضػي، 
وحسب العناصر المذكورة في ىذا الفصؿ نكوف قػد أعطينػا نظػرة شػاممة عػف كػرة اليػد، إضػافة 

 .منافسة وخاصة النفسيةليد عالقة وطيدة بالإلى ذلؾ فإف لعنصر: متطمبات العبي كرة ا
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 واليبراسى البحث  فهجدى

 املديباندى
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    تمييد: 

بعدما تطرقنا لتغطية الجوانب النظرية لمبحث سنحاوؿ في ىذا الجزء أف نحيط بالموضوع    
مف الجانب التطبيقي وىذا بالقياـ بدراسة ميدانية عف طريؽ االستبياف والمقابمة، أما االستبياف 

مدرب ذو مستو  عالي و لديو خبرة كبيرة في  يت معوالمقابمة أجر  مدربا 15فقد وزع عمى 
مجاؿ التدريب في كرة اليد مختص في ىذا المجاؿ و مع محضر نفسي ذو خبرة كبيرة أيضا 

  سعيدة.لوالية لكرة اليد  ةرئيس الرابطة الوالئيو 
كما سنحاوؿ أف نوضح أىـ اإلجراءات الميدانية التي اتبعناىا في ىذه الدراسة، ومف أجؿ    

الحصوؿ عمى نتائج يمكف الوثوؽ بيا واعتبارىا نتائج موضوعية قابمة لمتجريب مرة أخر ، 
وبالتالي الحصوؿ عمى نفس النتائج األولى، كما ىو معروؼ فاف ما يميز أي بحث عممي 
ىو مد  قابميتو لمموضوعية العممية، ىذا ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا اتبع صاحب الدراسة 

 ة وموضوعية.منيجية عممية دقيق
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 الدراسة االستطالعية:-4
مد  مف مالئمة مكاف الدراسة لمبحث و  اليدؼ مف الدراسة االستطالعّية ىو الت كد

إصالحية األداة المستعممة حوؿ موضوع البحث، وقبؿ شروعنا في الدراسة الميدانية والتي 
، أردنا أف نقوـ سنة 14قؿ مف ممرحمة العمرية أل مدربيفتتمثؿ في توزيع االستمارة عمى ال

بدراسة استطالعية حتى يتسنى لنا معرفة بعض الجوانب المحيطة بموضوعنا، ومف خالؿ 
 ، وىذه بعض األسئمة:مدربيفىذه الدراسة تمكنا مف وضع االستبياف والذي وجيناه إلى ال

فئة أقؿ مف كرة اليد ل لالعبيف في عممية التحضير النفسي األكثر مالئمة االعدادتماىي  -
 سنة؟ 14
 ؟التحضير النفسيىؿ تمقيتـ تكوينا خاصا بكيفية  -
 ىؿ تقوموف بإجراء حصص تدريبية بشكؿ دوري ومتواصؿ؟ -
 العممية المستخدمة: األسس -2
 إلى ما إذا كاف الباحث يقيس أو يصؼ بالفعؿ ما يود أف مفيـو الصدؽ : يشيرالصدق 2-4

بوصات أو أقداما ولكنو ال يقيس  المثاؿ، يقيسسبيؿ  عمى الطوؿ، يصنفو، فمقياسيقيسو أو 
 ..Source spécifiée non valideجرامات أو أرطاال.

وفي بحثنا ىذا استخدمنا نوعيف مف الصدؽ األوؿ صدؽ المحكميف وذلؾ التفاؽ بينيـ 
دكاترة مشيود ليـ  05ميف متكونة مفوموافقتيـ، فقمنا بعرض االستبياف عمى لجنة مف المحك

بمستو  عممي عمى مستو  معيد التربية البدنية والرياضية بمستغانـ وىذا مف أجؿ الت كد مف 
وضوح الصياية مة و السو و ئمة الفقرة لمبعد الذي وضعت فيالمد  مو  صدؽ االستبياف
  المحكميف.  ارات التي أوصى بياوقد تـ تعديؿ كؿ اإلش المغوية لمفقرات

واستخدمنا الصدؽ الذاتي حيث قمنا بإيجاد معامؿ الصدؽ الذاتي عف طريؽ الجذر التربيعي 
 لمثبات كما ىو موضح بالجدوؿ.
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 الم كمين(: )صدقالصدق الظاىري 
لقد قمنا بعرض أداة البحث " إستمارة اإلستبياف " عمى عدد مف المحكميف ، وقد تـ 

ف البحث و اإلشكالية المراد ضوع البحث و عنواإرفاؽ اإلستبياف بإستمارة شاممة تحمؿ مو 
 ، و الفرضيات الجزئية كحموؿ مؤقتة .لموضوعة كمشروع لمبحث، و الفرضية العامة احميا

أراء المحكميف حوؿ مد  وضوح صياية  استطالعو تيدؼ كؿ الخطوات السابقة إلبراز و 
تيا لممحور الذي تنتمي ، و مد  أىمية كؿ عبارة و مناسباالستبيافكؿ عبارة مف عبارات 

رضيات ، و مد  مالئمة الفة الموضوعةإليو ) درجة مالئمة العبارات لمفرضيات الجزئي
، و بالتالي إثبات ب ف اإلستبياف صالح لدراسة موضوع المصاية لمموضوع المدروس (

 البحث .
في ضوء التوجييات التي أبداىا المحكموف فقد تـ تصحيح ما ينبغي تصحيحو حتى و 

 .ئمة لمفرضيات التي وضعت مف أجمياداد العبارات وضوحا و مالتز 
االختبار الثابت ىو " االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا  الثبات: 2-2

 .Source spécifiée non valideطبؽ أكثر مف مرة في ظروؼ متماثمة". 
االستطالعية الذي  نا الثبات فقمنا بتوزيع االستبياف عمى عينة البحثففي بحثنا استخدم

وقارنا عمى نفس العينة األولى  وزعناه أيضا مرة أخر وبعد فترة زمنية  مدربا،15كاف عددىـ 
الثاني باستخداـ وقمنا بحساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ و  النتائج القبمية والبعدية،

 كما ىو موضح بالجدوؿ.يرسوف بمعامؿ االرتباط 
الموضوعية أف يتصؼ االختبار بالوضوح في التعميمات وكذلؾ إعطاء : الموضوعية 2-3

الدرجة حيث يتصؼ االختبار بموضوعية عالية عندما يعطي النتائج نفسيا ميما اختمؼ 
 .Source spécifiée non valideالمقيموف.
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 :منيج الب ث -3
إف اختيار منيج البحث يعتبر مف أىـ المراحؿ في عممية البحث العممي إذ نجد كيفية 
جمع البيانات والمعمومات حوؿ الموضوع المدروس وانطالقا مف موضوع البحث والذي ييتـ 

 44لفئة أقل من دور الت ضير النفسي لممنافسات الرياضية لدى العبي كرة اليد بدراسة" 
 سنة "
ف المنيج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع ىو المنيج الوصفي الذي يعتبر ب نو دراسة فإ

الوقائع السائدة المرتبطة بظاىرة أو موقؼ معيف أو مجموعة مف األفراد أو مجموعة مف 
 (66ة ، صفح2003)حسيف عبد الحميد رشواف،  األحداث أو مجموعة معينة مف األوضاع.

مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ الظاىرة "ويعرؼ المنيج الوصفي أيضا ب نو:
أو الموضوع اعتمادا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال كافيا 

ـ، صفحة 2000ر صالح الرشدي، )شي ودقيقا الستخالص داللتيا والوصوؿ إلى النتائج".
59)  

ويعد المنيج الوصفي مف أحسف المناىج التي تتسـ بالموضوعية ذلؾ أف المستجوبيف 
يجدوف كؿ الحرية في التعبير عف أرائيـ، وزيادة عف ىذا فطبيعة موضوعنا تتطمب مثؿ ىذا 

 المنيج مما دفعنا الختياره.
 مجمتع و عينة الب ث : -4
 : مجتمع الب ث 4-4 

 في والترويج والصحة والرياضية البدنية التربية بحوث في اإلحصائي المجتمع يقتصر
 تمتمؾ التي األشياء كؿ انو عمى تحديده يمكف ،والذي األفراد عمى الحاالت معظـ

 .اإلحصائي والتحميؿ والقياس لممالحظة القابمة السمات أو الخصائص
 وقد العينة منيجية منيا تؤخذ التي األصمية المجموعات تمؾ ىو :االصطالحية الناحية ومف
 . (أخر  وحدات أية أو -سكاف –كتب -العبيف -فرؽ -قاعات) المجموعة ىذه تكوف
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 العينة اإل صائية: 4-2
، معمومات مف المجتمع األصمي لمبحثإف اليدؼ مف إختبار العينة الحصوؿ عمى 

، تائج منيـ ممثميف لمجتمع الدراسةالن فالعينة إذا ىي إنتقاء عدد األفراد لدراسة معينة تجعؿ
 ، حيث تكوف نتائجيا صادقة نتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمعفاإلختبار الجديد لمعينة يجعؿ ال

 (129، صفحة  2000) إ خالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسيف باىي، 
، ىذا ما يخوؿ لنا كثر تمثيال لممجتمع األصميتكوف أ، لقد حددنا عينة ليذه الدراسة

ـ الخروج بنتائج تالـز الحقيقة مف ثج يمكف تعميميا ولو بصورة نسبية، و الحصوؿ عمى نتائ
 وشممت العينة أيضامدربا  15  ، شممت عينة البحثعطي صورة حقيقية لمميداف المدروستو 

 تـ وقدسعيدة، ة لوالية رئيس الرابطة الوالئي ومحضر نفسي مختص في ىذا المجاؿ و
 الطريقة ألنيا عشوائي وبشكؿ بطريقة بالمدربيف الخاصة األصمي المجتمع مف لعينة إختيارنا
 .العينات إختيار في األبسط

 : ب ثمتغيرات ال ضبط -5
، حداىما عمى اآلخرإف إشكالية فرضيات كؿ دراسة تصاغ عمى شكؿ متغيرات يؤثر إ

 :تحديد ىذه المتغيرات وىي كاآلتيأوجب عمينا ت و مصطمحاباإلعتماد عمى مفاىيـ و 
 قيـ في التغير إحداث إلى قيمتيا في التغيير يؤدي التي األداة ىو :المتغير المستقل 5-4

 العامؿأي  والنتيجة، السبب عالقة في السبب أنو كما بيا، صمة ذات وتكوف أخر ، متغيرات
 .(20، صفحة Delandesheever  ،1976)  النواتج قياس خالؿ مف يزيد الذي المستقؿ

لو قياس النواتج، و النتيجة أي العامؿ المستعمؿ نريد مف خالىو العالقة بيف السبب و 
 " المنافساتالمثمثؿ في بحثنا ىذا " 

صدد ىو الذي يوضح الناتج أو الجواب ألنو يحدد الظاىرة التي نحف ب المتغير التابع : 5-2
محاولة شرحيا و ىي تمؾ العوامؿ أو الظواىر التي يسعى الباحث إلى قياسيا ، و ىي تت ثر 

 (70، صفحة  1999)سامي عريؼ و آخروف ،  بالمتغير المستقؿ .
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 " التحضير النفسيو المثمثؿ في بحثنا ىذا " 
نوية بيف متغيرات الدراسة وىو أقؿ ت ثير عف بقية ىي متغيرات ثا :عشوائيةالمتغيرات ال 5-3

 المتغيرات وىما:
 كرة اليد. -
 الفئة العمرية. -
 مجاالت الب ث:-6
   المجال البشري:6-4

   ومحضر نفسي ورئيس الرابطة الوالئية لكرة اليد والية سعيدة.  كرة اليد مدربيفشمؿ 
 المجال المكاني: 6-2
  .اضاتيالر  المتعددة اتالقاع في الميداني البحث أجري 
 المجال الزماني: 6-3

 مرحمتيف إلى الدراسة ىذه في بو قمنا الذي الدراسي المجاؿ إنقسـ
 مف إمتدت فترة في إنجازه في شرعنا والذي النظري بالجانب خاص قسـ :األولى المر مة

 (.2020فيفري منتصؼ ياية إلى جانفي بداية)
 اإلستبياف إستمارات تسميـ تاريخ مف إمتدت بيقيالتط بالجانب خاص قسـ :الثانية المر مة
 .2020 فيفري 17 بتاريخ استرجاعيا وتـ 2020فيفري 16 بتاريخ وذلؾ المعنية لمفرؽ

 :جمع البياناتأدوات  -7
 االستبيان: 

مدربيف خاص بال االستبيافالمتمثؿ في نوع واحد مف أدوات البحث و  باستخداـلقد قمنا 
ذلؾ مجمع النتائج المتحصؿ و  لوالية سعيدة يس الرابطة الوالئيةمقابمة برئو  و محضر نفسي

، عممية، كما يعرؼ أنو أداة ف األسئمة المطروحة في بحثنا ىذاعمييا لموصوؿ لإلجابة ع
، يحتوي ىذا مومات األكثر فعالية لخدمة البحثلجمع المع االستقصاءتعتبر مف بيف وسائؿ 
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فروض ىذه الدراسة  صحة الختبارايتيا ، تمت صيجموعة مف األسئمةاألخير عمى م
 :الذي أعددناه عمى االستبيافيحتوي ، و أىداؼ البحثو 

  :األسئمة المغمقة
و ىي األسئمة المقيدة بػ " نعـ " أو " ال " ، و مف مزايا ىذا النوع مف اإلستبياف أنو 

تصنيؼ  يشجع عمى اإلجابة عمييا ، ألنو ال يتطمب وقتا و جيدا كبيريف ، و يسيؿ عممية
البيانات و تحميميا و إحصائيا ، و مف عيوبو أف المفحوص ال يجد بيف اإلجابات الجاىزة 

 (68-67، الصفحات  1999)سامي عريؼ و آخروف ،  ما يريده .
  األسئمة المفتو ة : 

ف عمى عدد مف اإلستبياو تكوف اإلجابة عمى أسئمة حرة مفتوحة ، حيث يحتوي 
األسئمة و بإمكاف المجيب اإلجابة عمييا بطريقتو و لغتو الخاصة ، و ييدؼ ىذا النوع مف 
األسئمة إلى إعطاء المجيب فرصتو يكتب رأيو و يذكر تبريراتو لإلجابة بشكؿ عاـ و صريح 

 (69، صفحة  1999)سامي عريؼ و آخروف ،  .
 ة:المقابم

إجراء مقابمة شخصية مع المدرب و المحضر النفسي ورئيس  تتطمب ىذه الدراسة
الرابطة الوالئية لوالية سعيدة خدمة لمفرضيات، حيث ستجر  مقابمة نصؼ مغمقة، وقد كاف 
اليدؼ الرئيسي مف أجراء ىذه المقابمة ىو التعرؼ بدقة عمى محددات التحضير النفسي و 

 سنة. 14عبي كرة اليد لفئة أقؿ مف ت ثيرىا في المنافسات لال
والمقابمة ىي تفاعؿ لفظي بيف شخصيف في موقؼ مواجية حيث يحاوؿ أحدىما وىو 
الباحث القائـ بالمقابمة أف يستشير بعض المعمومات أو التغييرات لد  األخر وىو المبحوث. 

 (96-95الصفحات ، 1997)جودة محفوظ وظاىر الكاللدة، 
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 :الدراسات اإل صائية-8

 واالتصاؿا في بداية األمر قمنا بجمع المواد التي ليا عالقة وطيدة بموضوع بحثن
إللماـ بالموضوع مف جميع امف أجؿ توفير المعطيات الالزمة و ، بالمختصيف في المجاؿ

 .النواحي
األساسية لمموضوع تطرقنا إلى  العناصروبعد الدراسة النظرية ومحاولة اإللماـ بالنقاط و 

سالفة الذكر، حيث قمنا بإعداد الجانب الميداني الذي قواعده مبنية عمى المعطيات ال
 .عمى األساتذة لمدتيف زمنيتيف محدودتيف توزيعوو  االستبياف
قمنا بترجمة النتائج المتحصؿ عمييا  ساتذةالموزعة عمى األ االستماراتبعد جمع كؿ و 

 المئويةسبة النث تضمنت ىذه األخيرة التكرارات و ، حيفي جداوؿ إحصائية ف طريؽ تبويبياع
 :لمجموع اإلجابات حيث

 / مج العينة100عدد التكرارات*=  المئويةالنسبة 
 :و ىي عمى النحو التالي 2عمى كا اعتمدناكما 

 ( / ؾ.ـؾ.ـ -)ؾ.شمج = 2كا                               
 .شاىدىو التكرار الم .ش: ؾحيث
 .ىو التكرار المتوقع .ـؾ  



 

 

 

 السص  الثسين: 
 اليبراسى ارستطالةدى

و فس شى  يبم اجنسزنس لعضضعنعتذر ل
 وحتند  الفتسئج

ييبب اجلسئحى العسملدى لس وس  
 يورنس 

الذي مل نتاك     تقيدم واسرتجع 
ارستاسرال
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 تمييد
ف مف خالليا الحصوؿ عمى يعتبر البحث العممي واحدًا مف أىـ األدوات العممية التي يمك"

المعمومات الدقيقة الكفيمة بتسميط الضوء بشكؿ مفصؿ عمى قضية معينة، ولغرض حؿ 
مشكمة مف خالؿ التعرؼ عمى كافة العوامؿ الداخمية والخارجية المحيطة بيا، وذلؾ مف 
خالؿ المجوء إلى الطرؽ الحديثة في الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا المتعددة، 

وقبؿ البدء في الدراسة الميدانية البد  يا، ودراستيا بعمؽ لموصوؿ إلى النتائج المختمفة.وتحميم
مف التطمع عمى الظروؼ و اإلجراءات التي سيتـ فييا إجراء ىذا البحث الميداني ليذا جاءت 

والتي اعتبرت مرتكز لمبحث الميداني و ذلؾ نظرا  الدراسة االستكشافية التي ميدت لو،
ىذا ما لفت انتباىنا في تسميط و  ة الباحث عمى تطبيؽ أدوات البحث،ي مساعدألىميتيا ف

 لمعرفة بعض جوانبيا فما ىي االستطالعيةالضوء عمى الدراسة االستطالعية أو التجربة 
وما خالصة القوؿ ىو أف الدراسة االستطالعية تمثؿ المبنة األولى لمدراسة الميدانية كما 

 "لتمييدىا لمبحث العممي و تعريفيا لمظروؼ التي سيتـ فييا.تعتبر مف الدراسات اليامة 
 نعتذر لعيبم اجنسزنس لعضض و فس شى وحتند  الفتسئجو 

 ييبب اجلسئحى العسملدى لس وس يورنس
                  الذي مل نتاك     تقيدم واسرتجع ارستاسرال
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 الدراسة االستطالعية: -4
يي وفيو يمج  الباحث الجراء دراسة استطالعية وتسمى ايضا بالبحث الكشفي او الصيا

ويقوـ الباحث في ىذه الخطوة بتطبيقو عمى عينة صغيرة تختار بطريقة صحيحة وعدد مالئـ 
مف  الت كدخالليا يمكف  المساعد. ومفمف نفس المجتمع وتعتبر تدريب لمباحث وفريؽ العمؿ 

ولى لتوجيو األفراد الذيف ينفذوف صالحية التعميمات حيث اف ىناؾ نوعيف مف التعميمات األ
لتوجيو المختبريف  بالتفصيؿ. والثانيةوتتضمف شرحا وافيا لمتجربة واجراءاتيا  االختبار

وتتضمف فكرة مبسطة عف االختبار واليدؼ مف وراء تطبيقو ومف ىذه التجربة يطمع الباحث 
 عمى .

 .طريقة االستجابة 
 .زمف الذي يستغرقو االختبار 
 لمكاف.مد  مالئمة ا 
 والصدؽ والثبات والموضوعية والسيولةمف صالحية االختبار)معامؿ الصعوبة  الت كد 
 .(2017)الخفاجي، سنة  االستقرار عمى الترتيب االمثؿ لالختبارات . 
 :تعرا التجربة االستطالعية 1-2
 التي قد تواجيو  ىي تمؾ التجربة التي يمر بيا الباحث بعد معرفة كؿ السمبيات

 ألجرائيا مف خالؿ اجراء التجربة االستطالعية المصغرة التي قاـ بيا.
 .ىي تمؾ التجربة التي تسبؽ التجربة الرئيسية وتكوف ليا فوائد كثيرة لمباحث ولمبحث 

تعدد كيفية الحصوؿ عمى النتائج البحثية التي  ألنيا اإلجراءاتوقد تكوف اىـ مف بعض 
 مف تجربة استطالعية  أكثر ألجراءقد يحتاج الباحث يسعى ليا الباحث و 

 
وىي تجربة مصغرة تطبؽ عمى عينة صغيرة مف نفس مجتمع البحث تجر  في )) 

  الرئيسية.ظروؼ مشابية لظروؼ التجربة 
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 اىداا التجربة االستطالعية: 4-3
 التعرؼ عمى األخطاء والمعوقات .   -1
 التعرؼ عمى إمكانية الكادر المساعد .   -2
 التعرؼ عمى صالحية عمؿ األجيزة واألدوات .   -3
 التعرؼ عمى إمكانية أفراد العينة عمى تطبيؽ االختبار .   -4
 التعرؼ عمى الظروؼ الجوية القاعات المالعب ....   -5
 اختبار استمارة التقويـ .   -6
 .اختبار استمارة القياس    -7
 أىم خطوات الدراسة االستطالعية: -2
بيا تمؾ اإلعماؿ  ويقصدالمختمفة ذات الصمة بمشكمة البحث  والمياديفعمـو تمخيص ال -1

اىتماـ الباحث في استعراضو عمى  ما ينصبالتي قاـ بإجرائيا باحثوف آخروف و يالبا 
التي معرفة المنيجية والجوانب النظرية و الفروض المتضمنة في الدراسات السابقة و 

 حتما في إجراء بحثو. ستساعده
أىؿ المشورة و الرأي، و ىـ أناس تتاح ليـ  والعممية ىـتشارة ذوي الخبرة العممية اس -2

فرص الوقوؼ عمى المؤثرات اليامة في مختمؼ المواقع و العالقات و السموؾ اإلنساني 
 وواجب عمى الباحث عند اختيارىـ أف يراعي عمى توفر بعض الشروط منيا 

ذات الصمة بموضوع  والتخصصاتيا الباحث الفروع * إف تمثؿ العينة المختارة التي سيقابم
 . (2017)الخفاجي، سنة  بحثو كافة.

* أف يكوف أفراد ىذه العينة مف بيف األشخاص الذيف مضوا وقتا طويال في مجاؿ خدمة 
 البحث.

 * أف يكونوا مف ذوي السمعة الحسنة والفكر السديد والحاسـ.
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تحميؿ الحاالت المثيرة لالستبصار: ويقصد بيا الحاالت الفردية ) أفراد، دراسة و  -3
جماعات ، مواقؼ ( والتي يمكف أف تمقي الضوء عمى مشكمة البحث فيجب عمى الباحث 
الحصوؿ عمى اكبر قدر ممكف مف البيانات التي تسمح لو بالتمييز بيف السمات العامة 

 أمثمتيا: المشتركة بيف عدد كبير مف الحاالت و مف
 الحاالت محدودات المعالـ لمظاىرة المدروسة. -
 انطباعات الغرباء في المجتمع الجديد. -
 انطباعات األفراد اليامشييف. -
 األفراد الذيف يشتغموف مراكز اجتماعية متفاوتة. -
 الحاالت المرضية. -
  .( 2013:سنة ، •)الريمي .الجماعات في فترات االنتقاؿ -

 .مال ظات  يجب االىتمام بيا في التجربة االستطالعية
  يجب عمى الباحث استخداـ التحفيز في اجراء التجربة الرئيسية لمعينة لمحصوؿ عمى

 معمومات حقيقية.
 مف صالحية االجيزة االلكترونية والميكانيكية باستمرار وعدـ االعتماد عمى  الت كد

 تمادا كامال.التجربة االستطالعية اع
 يغير بيا وعميو اثبات السمبية وااليجابية بالطرؽ العممية. قبوؿ النتائج كما ىي وال 
  يجب عمى الباحث عند اجراء التجربة االستطالعية التعامؿ معيا ك نيا تجربة رئيسية

 وليست اسقاط فرض.
 ث.اليجوز أىماؿ التجربة االستطالعية واال ستكوف ىنالؾ اخفاقات كثيرة لمباح 
  قد تكوف التجربة االستطالعية احيانا وخصوصا في المختبرات والقاعات المعممية

 افكار لبحوث جديدة.
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  مف تجربة استطالعية لغرض الوصوؿ الى االختبارات  أكثرقد يحتاج الباحث
االفضؿ ومعرفة كؿ االمور التي تحيط بالتجربة الرئيسية الف المعرفة النظرية تختمؼ عف 

 ي.التطبيؽ العمم
 نموذج من التجربة االستطالعية:-3

وقد  سنة،  14لممرحمة العمرية أقؿ مف مدربيف  05االستطالعية شممت عينة الدراسة 
 فيما سبؽ كيفية العثور عمى العينة ومقابالتيـ. ناشرح

 حبث قمنا بتوزيع االستمارة ولـ نستطيع استرجعيا بسبب االزمة المرضية لجائحة كورنا .
ميعاد المقاء االسبوعى )مرتيف اسبوعيًا( ، وأف يكوف المقاء فى أوقات الفراغ واتفؽ معيـ عمى 

 ؛  المدربيفلد  ىؤالء 
 تقسيـ االستمارات عمى العينة وأستنادًا إلى نتائج الدراسة االستطالعية التى أظيرت امكانية 

 لكى يتحقؽ الباحث مف صحة فروضو قاـ بإجراء مجموعة مف الخطوات
ز أدوات الدراسة المستخدمة فى القياسات: القبمى ، البعد  األوؿ والبعد  بتجيي ناقام -1

 الثانى .
 .(2018)دخيؿ؛،  األساليب اإلحصائية .-2
 وتفسير ىذا التطبيق. النتائج -4

تبر و خالصة القوؿ ىو أف الدراسة االستطالعية تمثؿ المبنة األولى لمدراسة الميدانية كما تع
 مف الدراسات اليامة لتمييدىا لمبحث العممي و تعريفيا لمظروؼ التي سيتـ فييا.

التجربة الرئيسية : وىي التجربة النيائية واألساسية لمبحث والتي يتـ فييا تطبيؽ المقاييس او 
 االختبارات ، والتي يعتمد عمى نتائجيا في البحث .

 االختبارات التي تـ الحصوؿ عمييا. وبعد اجراء التجربة الرئيسية يتـ عرض نتائج
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 الشروط الواجب توافرىا في اجراء التجربة الرئيسية وتصميميا ىي:
السيطرة عمى المراحؿ التجريبية : إضافة لممجوعة الضابطة توجد عدة وسائؿ أخر     -1

 تساعد في دقة االختبار لتقميؿ الخط   مف ىذه الوسائؿ :
لعشوائي ، تقارب األعمار ، توحيد الجنس ، التكافؤ في مستو  العينات : ) االختيار ا    -

 .( 2013، :سنة •)الريميالقابمية البدنية ، الريبة واالندفاع لد  أفراد العينة ( 
 األسموب : ) استخداـ األسموب العممي في التجربة (         -
 مؤىالت الفنية والعممية إلجراء التجربة الباحث : يجب اف يمتمؾ ال         -
 األدوات واألجيزة : دقة عمؿ األدوات واألجيزة يعطي نتائج صحيحة.         -
ضبط التجربة : وىي عممية ضبط العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع    -2

ؿ فقط . لذا عمى مف اجؿ الت كد مف اف األثر الذي نتج عف التجربة يعود لممتغير المستق
 الباحث اف يتعرؼ عمى المتغيرات والعوامؿ األخر  التي تؤثر في المتغير التابع .

 العوامؿ التي يجب ضبطيا       -3
 ضبط المجتمع األصمي لمعينة . ·

 ضبط اإلجراءات التجريبية .·       
 البحوث  المؤثرات الخارجية عمى نتائج التجارب العممية لبحثو والمقارنة مع·       
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 : نتائج الدراسة

 النتائج التالية : اختبار فرضيات مف خالؿ الدراسة االستطالعية توصمنا الى -
 : الرئيسيةالفرضية  اختبار

 لالعبي النفسي تحضيرال اثبتت اف والميدانية االستطالعيةنتائج الدراسة مف خالؿ  -
ويساىـ في سنة  14مة العمرية أقؿ مف ممرحمناسبا لالرياضية  المنافسة مرحمة خالؿ اليد كرة

 تحسيف أدائو.
 :االولى الفرضيات الجزئية اختبار

 في تحسيف يساىـ المدرب توصمنا الى اف االستطالعية الدراسة نتائج خالؿ مف -
 الرياضية. المنافسات في اليد كرة لالعبي النفسي التحضير متطمبات
 الفرضيات الجزئية الثانية: اختبار

 الحصص عمىيعتمد  المدرباف  توصمنا االستطالعية الدراسة ئجنتا خالؿ مف -
 النفسي لالعبيف. التحضير عممية في لو المخصصة التدريبية

ومنو نستخمص اف اختبار الفرضيات قد اثبت خالؿ العمؿ الميداني والدراسات السابقة 
 واالستطالعية باف:

ممرحمة مناسبا لالرياضية  المنافسة مرحمة خالؿ اليد كرة لالعبيالتحضير النفسي  -
 سنة ويساىـ في تحسيف أدائو. 14العمرية أقؿ مف 

 التحضير عممية في لو المخصصة التدريبية الحصص عمىالذي يعتمد  المدرب -
 تساىـ في تحسيف أدائو. النفسي لالعبيف
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 منافسةال مرحمة خالؿ اليد كرة لالعبيالتحضير النفسي و في المجاؿ الرياضي يواج
العديد مف المواقؼ التي ليا ارتباط و   سنة 14ممرحمة العمرية أقؿ مف مناسبا لالرياضية 

مباشر بالتحضير النفسي سواء أثناء عممية التدريب الرياضي أو المنافسات الرياضية، وما 
يتعمؽ بكؿ منيا مف أحداث ومثيرات، وىنا يكوف أثر واضح ومباشر عمى سموؾ الالعب 

قدراتو ومياراتو وعالقتو مع اآلخريف. فالتحضير النفسي ىو أحد المكونات  وعمى مستو 
الضرورية في عممية التدريب الرياضي الحديث وبدونو يستحيؿ إحراز اإلنجازات الرياضية، 
وفي السنوات األخيرة اكتساب العوامؿ النفسية ليا أىمية متزايدة، فالتدريبات الرياضية ال 

سمية وتكويف القابمية الحركية فحسب، بؿ تحسيف الصفات النفسية تعني تنمية الصفات الج
وصقؿ قوة المتدربيف نفسيًا. وىكذا يتطمب النشاط الرياضي مف الرياضييف إبداء صفات 
نفسية حسنة لتحقيؽ نتائج رياضية جيدة ، وليذا يجب التركيز عمى ىذا الجانب الذي ىو 

النفسي لو أثر كبير في تنمية  ـ أف التحضيرأساس تحقيؽ النجاح. الشيء الجدير باالىتما
الشخصية الكفاءات وتحسيف مردود الرياضييف وىذا مف خالؿ الكشؼ عف العوامؿ النفسية و 

نشاء برنامج بدني مرتبط  جراء اختبارات نفسية وانفعالية والمالحظة اليومية وا  لكؿ رياضي وا 
ات النفسية بالريـ مف عدـ بمخطط لمتحضير النفسي مف طرؼ المدرب عمى أساس المتطمب

استطاعة المدربيف التحكـ في متغيراتو والتنسيؽ عمميا ، في ما يسمى بجانب التدريب 
النفسي وذلؾ لتبايف الطرؽ والمنيجيات المتبعة . كما أف التحضير النفسي لمرياضي يشكؿ 

جتياز إحد  الدعامات األساسية لتفوؽ الرياضي لمتفوؽ والوصوؿ لممستويات العالية وا
األرقاـ القياسية وذلؾ الف التقويـ الدقيؽ لنتائج الدورات والبطوالت الدولية والقارية واالولمبية 
قد أثبتت األىمية البالغة لمدور الذي يمعبو التحضير النفسي مف حيث انو عممية تربوية تحت 

و المياري نطاؽ الممارسة االيجابية لمرياضييف ،يسير شانو في ذلؾ شاف التحضير البدني 
والخططي جزءا ال يتجزأ مف التعميـ والتربية وتدريب الرياضييف أثناء التدريب الرياضي 
ولخوض يمار المنافسة الرياضية ويعتبر التحضير النفسي كؿ مركب مف جممة مكونات، 
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كما يجب إعطاء االنفعاالت األىمية البالغة  حيث تعتبر الشخصية أحد أىـ ىذه المكونات،
 .اضيا المباشر عمى مردود الريوذلؾ ألثرى

 : عام استنتاج

 .العبيو قدرات تنمية في كبير دور لو المدرب بو يقـو الذي النفسي التحضير 

 .المدرب طرؼ مف نصائح يتمقوف الالعبيف أيمبية 

 .التدريب عمى الالعبيف إقباؿ في كبير دور ليا المدرب وارشادات وتوجييات نصائح 

 .الميداف ؿخد الالعبيف مردود عمى باإليجاب ينعكس الجيد النفسي التحضير 

 .الفوز في الالعبيف ريبة مف تزيد المدرب تشجيعات 

 .ليـ الجميور تشجيع بازدياد الميداف أرضية فوؽ وأدائيـ حماسيـ يزداد الالعبيف معظـ 

 .المنافسة مف الخوؼ مف التقميؿ في تساىـ المدرب وتوجييات إرشادات 

 الالعبيف حماس يزيد المدرب تكمـ أسموب 

 .المباراة أثناء الالعب وتركيز حضور عمى سمبي ت ثير تؤثر المباريات يةأىم 

 .توترىـ و قمقيـ مف تزيد التي ؿالعوام مف النفسي التحضير نقص -

 .النفسي التحضير لنقص السمبية النتائج يرجعوف المدربيف ايمب 

 .التدريب مكونات عناصر احد النفسي التحضير يؤكدوف المدربيف ايمب 

 والتقميؿ لالعبيف بالنفس الثقة تنمية عمى يعمؿ النفسي التحضير يؤكدوف المدربيف ايمب 
 . السمبية انفعاالتيـف م



       الخاتمة

 

 

 75 

 :توصياتو  ت اقترا ا

 مف جممة طرح لنا اتضح ،السابقة والدارسات االستطالعية الدراسة نتائج تحميؿ خالؿ مف 
 المنافسات أثناء الالعبيف تواجو التي المشاكؿ مف تخفيؼ في أماؿ واالقتراحات التوصيات
 بحثنا في إليو تطرقنا ما عمى االقتراحات ىذه بنيت حيث القمؽ، مشكؿ خصوصا الرياضية

 .الصغر  الفئات خاصة لالعبيف النفسي التحضير عمى التركيز -: أىميا ومف ىذا

 خالؿ الالعبيف وارشاد لمفريؽ الفني الطاقـ ضمف نفسانييف أخصائييف إدماج ضرورة -
 المباريات يخدـ بحيث التدريبية الحصص

 .الرسمية المنافسات وتيرة بنفس التدريب أثناء المنافسة جو خمؽ -

 خاصة الرياضية لممنافسات والمنظميف المدربيف لصالح تكوينية دورات في تربص إجراء -
 .الفائدة لتعميـ النفسي الجانب في

 ؿأج مف صاراألن ولجاف الرياضية والييئات النوادي بيف والتنسيؽ التكافؿ ضرورة -
 .الرياضية بالثقافة  النيوض

 لذوي المسؤولية إعطاء خالؿ مف الرياضية المنافسات أثناء الجيد التسيير ضرورة -

 .والبطوالت المنافسات وتنظيـ اليياكؿ تسيير في والخبرة االختصاص

 طريؽ عف وذلؾ الرياضية الروح يخص فيما وارشادات نصائح وتقديـ الجميور توعية -

 .المختمفة اإلعالـ وسائؿ

 .المنافسات في مردوده مف لمرفع وتحفيزه الالعب تشجيع -

 .قراراتيـ اتخاذ في لالعبيف الحرية بعض إعطاء -
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 قال مال



 

 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 التعلٌم العالً والبحث العلمً ارةوز

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

 التدرٌب الرٌاضًقسم 

 استمارة ترشٌح االستبٌان

 النفسي الت ضير دور ) : في إطار انجاز مذكرة لنيؿ شيادة الماستر ؿ.ـ.د تحت عنواف
والية  أجريت فيدراسة ميدانية  سنة 44 من ألقل اليد كرة العبي لدى الرياضية لممنافسات

 ( سعيدة

نرجو منكـ أف تتفضموا باإلجابة عمى أسئمة ىذه االستمارة ونتوخى منكـ كؿ الصدؽ والدقة و 
 الموضوعية حتى نكوف في حدود أداء األمانة العممية.

 مع أسمى عبارات الشكر والتقدٌر

 
 

 :المشرف/أ:                                الطالبان
 حمزاوي-د   حشالفً ابراهٌم -
 بن عٌسى ولٌد -

  

 
 



 

 

 

 الت ضير النفسي لممنافسات الرياضية: : الم ور األول 

 ىؿ يوجد في فريكـ محضر نفسي؟. -1س

 أحيانا         ال          نعـ         
الالعب أكثر  أثناء المنافسة الرياضية ماىو الشيء الذي يجعؿ -2س

 ؟أداء و ريبة في الفوز

 تشجيعات المدرب               
 تشجيعات الجميور   
 حب الفوز   

شيء 
 آخر...............................................................

 ىؿ ترتكب أخطاء كبيرة أثناء المنافسات؟. -3س

 أحيانا             ال        نعـ        
 .المنافسة؟ أثناء االنتباه و التركيز بفقداف الالعب شعري ىؿ -4س
 نعـ                       ال                       أحيانا    
عندما يستمع الالعب لصيحات وأىازيج الجميور كيؼ يصبح  -5س

 أدائو؟.
 ضعيؼ                   متوسط                  جيد   
 .؟كيؼ تكوف حالة الالعب النفسية قبؿ اقتراب المنافسة -6س

 خائؼ          مرتبؾ          عادي       

 



 

 

 

 بالم ور الثاني: التكوين الميني لممدر 

 ىؿ يتوجب عمى المدرب أف يكوف؟. -1س

 ذو شيادة في التدريب   

 ذو خبرة في الميداف   

 ىؿ تمقيتـ تكوينا خاصا بكيفية تحضير الالعب نفسيا؟. -2س

 نعـ                          أحيانا         

 ىؿ تقـو بعممية التحضير النفسي فرديا أـ تستدعي محضر نفسي؟. -3س

 بمفردي    

 أستدعي محضر نفسي لممساعدة    

 اإلثنيف معا    

 ىؿ شاركتـ مف قبؿ في ممتقيات عممية حوؿ التحضير النفسي؟. -4س

 نادرا ال                  أحيانا                    نعـ                       

 .؟ىؿ التحضير النفسي الذي يقـو بو المدرب لو أثر في تنمية قدراتؾ -5س

 نادرا    أحيانا          ال        نعـ      



 

 

 

 عمى ال صص التدريبية بلم ور الثالث: إعتماد المدر ا 

توجييات تساعد عمى تخفيؼ االنفعاالت السمبية  ىؿ يقـو المدرب بتقديـ ارشادات و -1س
 كالقمؽ؟.

                    نعـ                           ال                        أحيانا         

  ؟لتحضير الالعبيف نفسياالتدريب الحجـ الزمني الكافي  حصصىؿ تعطوف في  -2س

 نادرا       نعـ                 ال                 أحيانا   

 االنتقادات التي يوجييا المدرب تشعر الالعب بالقمؽ ؟.ىؿ   -3س

 نادرا          نعـ               ال              أحيانا         

 ىؿ أسموب تكمـ المدرب مع الالعب يزيد مف خوفو في المنافسة؟. -4س

 نادرا           أحيانا           ال                 نعـ           

ماىي األسباب الرئيسية التي تر  اف ليا عالقة مباشرة مع مستو  أداء الالعب في  -5س
 .؟المنافسة 

 أسباب نفسية              

 أسباب بدنية              

 أسباب أخر              

 آخر..........................................................................شيء 


