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كلمة شكر
الفضل و الشكر هلل حنمده كثريا ،و هو القائل يف حمكم تنزيله (لئن شكرمت ألزيدنكم)
نشكر األستاذ "مقدس موالي إدريس" على جهوده العظيمة اليت قدمها لنا حيث أشرف على رعاية هذا البحث
إىل أن صار واقعا ملموسا و ال ننسى فضله اجلميل بنصحائه القيمة اليت كانت عوان كبريا لنا طيلة مشوار حبثنا ،و
نتمىن أن يكون مثرة إنتاج و فائدة كما نتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساهم يف اجناز البحث من بذرة و
والعاملني يف معهد الرتبية البدنية و الرايضية ،الذي كان هلم صربا وافرا علينا.
و نشكر كل من ساندان و أمدان يد العون من قريب أو بعيد حق و لو كان بسيط.
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إهداء
إليك اي سراج الوهاج ،اي من مسحت عين دموع الغربة ،اي من ال يعرف للفشل معىن ،اي من منحتين الوجود بعد
هللا الواحد اي من كانت دعواهتما عنوان جناحي "أمي احلبيبة" أهدي لك هذا العمل املتواضع الذي هو قطر من
فيض صنيعك أمي الغالية حفظك هللا و أطال يف عمرك.
إىل الذي ركب الصعاب فأذابت حبات غرقه الصخر من أجل جناحي إىل مثلي األعلى و سر وجودي ،إىل من
انتظر هذا اليوم بفارغ الصرب إليك اي أعز الوالدين "أيب احلبيب" حفظك هللا.
إىل كل األحباب و األصدقاء و إىل كلة عائلة ''بن عدة''
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل إبراز العالقة بني الثقة ابلنفس و األداء املهاري لدى العيب كرة القدم و كان الفرض
من الدراسة أن للثقة يف النفس دور يف تنمية األداء املهاري لدى العيب كرة القدم لفئة أقل من  17سنة.
اعتمد الطالب الباحث على املنهج التجرييب حيث استعمل إختبارات لبعض املهارات األساسية لدى العيب
كرة القدم و مقياس الثقة ابلنفس للرايضيني كأدوات للبحث ،وتكونت عينة البحث من  10العبني من
فريق شباب ساحل بين صاف لوالية عني متوشنت – فئة أقل من  17سنة ،و بعد املعاجلة اإلحصائية توصل
الطالب الباحث إىل وجود عالقة ارتباطيه بني مستوى الثقة ابلنفس و األداء املهاري لدى الالعبني و اقرتح
الباحث بضرورة االهتمام ابجلانب النفسي لالعيب كرة القدم للفئات الشابة
الكلمات املفتاحية:
كرة القدم
األداء املهاري
الثقة ابلنفس
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Résumé de l'étude
L'étude visait à mettre en évidence la relation entre la confiance en soi et les performances
techniques chez les joueurs de football, et l'hypothèse de l'étude était que la confiance en soi
avait un rôle dans le développement des qualités techniques des joueurs de football pour une
catégorie de moins de 17 ans. Le chercheur s’est appuyés sur la méthode expérimentale, où il
a utilisé des tests pour certaines compétences de base des joueurs de football et l'échelle de
confiance en soi des athlètes comme outils de recherche, et l'échantillon de recherche se
composait de 10 joueurs de l'équipe de jeunes du Sahel Bani Saf dans le état d'Ain
Temouchent - une catégorie de moins de 17 ans, et après traitement statistique L'étudiant ont
conclu qu'il existe une corrélation entre le niveau de confiance en soi et la qualité technique
des joueurs, et le chercheur a suggéré la nécessité de prêter attention à l'aspect psychologique
des joueurs de football pour les jeunes groupes
les mots clés:
Football
Les qualités techniques
Confiance de soi
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التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي:
 .1املقدمة:

كثريا ما نتحدث عن عوامل النجاح فنذكر منها :البدنية ,اخلططية و املهارية و قليال ما نتطرق إىل
العوامل النفسية والسلوك الالعبني واملدربني يف امللعب وخارجه و انعكاسات ذلك على األداء و النتائج ,فينجح
اإلنسان حني جتتمع هذه العوامل اليت تؤهله لذلك والتفوق على اآلخرين ,و دو ا لن يتمكن من حتقيق أية
مكاسب (الزبيدي ع ،1998 ،.صفحة .)04
كذلك يشري ) (Dôbler.S, 2001, p. 28أن حتقيق األهداف التكتيكية أثناء مباراة كرة القدم
يعتمد على إتقان الالعبني جلميع املهارات اليت تتم ابستخدام الكرة واليت تدخل يف تطبيق أسلوب اللعب من قبل
الفريق .ابإلضافة إىل ذلك يلعب األداء املهاري أثناء املنافسة دورا كبريا يف حتقيق نتائج إجيابية لصاحل الفريق وذلك
لتأثريه املباشر يف عملية إتقان وجناح الطريقة والنظام اخلططي الذي يلعب به الفريق مما يؤدي إىل إرتباك املنافس
وعدم مقدرته على السيطرة على جمرايت اللعب واألداء وهذا ميكن الفريق املهاجم بفضل املهارات العالية ألعضاء
الفريق أبن أيخذ زمام املبادرة دائما ابلتواجد يف أماكن ومواقف جيدة تسهل له القدرة على الوصول إىل مرمى
اخلصم وتسجيل األهداف.
و يذكر (فوزي ،2001 ،صفحة  )412إن اإلعداد النفسي الرايضي هو جمموع "اإلجراءات الرتبوية
اليت تعمل على منع عمليات االستثارة أو الكف الزائدة أو املنخفضة اليت تؤثر سلبيا على مستوى اإلجناز
الرايضي ،كما تساعد على الكيفي مع مواقف وظروف املنافسة الرايضية وما يرتبط هبا من أعباء نفسية مما يؤدى
إىل اخلفض من اإلحساس ابخلوف والتوتر والقلق النفسي وعدم الثقة
أما (الزبيدي ،2011 ،صفحة  )131فريى أن من الواجبات املدرب وطاقمه التدريب الوصول
ابلرايضي ألعلى مستوى من املتطلبات النفسية اليت يعتربها املساهم األول يف ضل تقارب مستوايت الالعبني من
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الفصل التمهيدي:

الناحية البدنية و املهارية لتحقيق املستوايت الرايضية العالية من جهة ،وذات فائدة كبرية مبجال بناء قدرات
الالعب وتطوير إمكانياته الفردية وتثبيتها وحتسينها واليت حتدد تصرف أداءه يف مواقف اللعب املختلفة اليت
تواجهه فرتة املنافسة.
وابلنظـ ــر إىل أمهي ـ ــة صف ـ ــة الثقـ ــة اب لنفـ ــس ابعتب ــارها هلا أتثي ـ ــر كبي ـ ــر على أداء الرايضـ ــي أثنـ ــاء املنافسـ ــة
وتؤثـ ـ ــر كذلك على جناح ـ ــه وتفوق ـ ــه خالل مسريت ـ ــه الرايضي ـ ــة عمد الطالب الباحث إىل إبـ ـ ـراز طبيع ـ ــة العالقـ ـ ــة ة
بني الثقـ ــة ابلنف ـ ــس واألداء املماري لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة.
 .2مشكلة البحث:
يرتعرع العبو كرة القدم على فكرة االهتمام ابجلانبني الفين والبدين إذا أرادوا النجاح والوصول ألعلى مستوى،
لكن ذلك مل يعد كافيا ،إذ تكمن خطورة إمهال اجلانب الذهين يف حدوث فجوة من شأهنا زايدة نسبة احتماالت
الفشل يف حتيقي النتائج أو تراجع األداء ،وإذا كان االهتمام ابجلانب الذهين مفقودا يف تلك العملية ،فإن املهمة
قد تكون مستحيلة.
و جيمع الباحثون و اخلرباء يف كرة القدم على أن الثقة ابلنفس هي أكرب مهارة قد ميتلكها الناشئ
الصغري ،و اليت متكن من إظهار القدرات الفنية كالتسديد والتمرير واملراوغة ،و يعتقد أن الثقة ابلنفس هي األساس
الذي بىن مجيع الالعبني العظماء عليه ،ومن جهة أخرى جيمع أهل االختصاص على أن الالعبني املوهوبني سوف
يتعثّرون يف كثري من األحيان إذا مل يؤمنوا بقدراهتم اخلاصة.
لذلك فإن العالقـ ــة بني الثق ــة ابلنفس واألداء املهـ ــاري من املوضوعات ذات األمهية يف جمـ ــال تدريب
وتكوي ــن العب ــي كـ ــرة القـ ــدم ،حيث (اخليكانـ ـ ــي ،2011 ،صفحة  )65أن ــه ليس من املهـ ــم أن ميتلك الالعب
املهـ ــارة املطلوبـ ــة ولكـ ــن املهـ ــم هو أن يتمك ــن من تطبيقها ابلشكـ ــل املطلوب وابلوقت احملـ ــدد وابملكان الصحيـ ـح
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الفصل التمهيدي:

لذلك فالثقـ ــة العاليـ ــة ابلنفس وشعـ ــور الالعب ابلقـ ــدرة على القيـ ـام ابلواجبات املطلوبـ ــة أثنـ ــاء املنافسـ ــة سيجعلـ ــه
قادرا على القيـ ــام ابحلركات املهاريـ ــة بشكـ ــل فعـ ــال ،ومن جهـ ــة أخ ــرى فإن امتالكه ملبادئ مهاريـ ــة جيـ ــدة سرتفـ ــع
من ثقتـ ــه بنفسـ ــه وجتعلـ ــه يشعـ ــر ابلراحـ ــة واالطمئنان عنـ ــد إجن ــاز هذه املهارات أثنـ ــاء املنافسـ ــة سواء كانت دفاعيـ ــة
أو هجوميـ ــة (اخليكانـ ـ ــي ،2011 ،صفحة .)15
وبناءا على ما سبق توصل الطالب الباحث إىل طرح التساؤالت التالية:
التساؤل العام:
 هل للثقة يف النفس دور يف تنمية األداء املهاري لدى العيب كرة القدم لفئة أقل من  17سنة ؟التساؤالت اجلزئية:
 هل هناك تباين يف الثقة يف النفس بني العيب كرة القدم ألقل من  17سنة ؟ هل توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس و األداء املهاري لدى العيب كرة قدم ألقل من  17سنة ؟ .3فرضيات البحث:
للثقة يف النفس دور يف تنمية األداء املهاري لدى العيب كرة القدم لفئة أقل من  17سنة.
التساؤالت اجلزئية:
يوجد تباين يف مستوى الثقة ابلنفس لدى العيب كرة القدم ألقل من 17سنة.
توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس و يعض املهارات املهارات األساسية لدى العيب كرة قدم ألقل من
 17سنة.
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الفصل التمهيدي:
 .4أمهية البحث:

تكمن أمهية الدراسة يف تشكيل الثقة ابلنفس للنشء الصغري يف رايضة كرة القدم ،حىت تتولد لديه دافعية
اكرب لبذل اجلهد من اجل االمتياز والتفوق .فالثقة ابلنفس ال تتطلب ابلضرورة حتقيق املكسب ،فبالرغم من عدم
حتقيق املكسب او الفوز أحياان فإنه ميكن االحتفاظ ابلثقة يف النفس وتوقع حتسن األداء املهاري للناشئني يف كرة
القدم .و إن أي إخالل أو إمهال للتدريب النفسي يف برانمج تدريب الناشئني قد يعود بنتائج سلبية كرتاجع
مستوى األداء املهاري و الذي ميكن أن يؤثر على مستقبل الالعب املوهوب مستقبال.
 .5أهداف البحث:
 إبراز العالقة بني الثقة ابلنفس و األداء املهاري لدى انشئي كرة القدم ألقل من  17سنة. قياس مستوى الثقة ابلنفس عند العيب كرة القدم للناشئني ألقل من  17سنة. إبراز ضرورة االعتماد على اإلعداد النفسي للوصول ألعلى مستوايت األداء املهاري عند انشئي كرةالقدم ألقل من  17سنة.
 إثراء املكتبة اجلامعية ببحوث يف ميدان كرة القدم للناشئني. .6مصطلحات البحث:
األداء املهاري:
التعريف اإلصطالحي :نظام خاص حلركات تؤدي يف نفس الوقت وحركات تؤذي ابلتوايل ،ويقوم هذا النظام
ابلتنظيم الفعلي التأثريات املتبادلة للقوة الداخلية واخلارجية املؤثرة يف الفرد الرايضي يهدف استعماهلا ابلكامل
وبفاعلية التحقيق أحسن النتاج الرايضية وهو مستوى الالعبني ومدى إتقاهنم للماهرات اليت تتضمنها اللعبة ،كما
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التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي:

أنه يشري إىل الصورة املثالية األداء الفين والطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة حركة معينة (السيد ،2001 ،صفحة
.)374
التعريف اإلجرائي :وهي بعض املهارات الواجب توفرها لالعب كرة القدم اليت متكنه من إحداث الفارق و
تسجيل األهداف خالل املبارايت و اليت يعمل املدرب على تطويرها لدى من خالل التدريبات لتطوير مستوى
الفريق.
الثقة ابلنفس:
التعريف اإلصطالحي :وهو موقف يتخذه الشخص من نفسه ومن العامل احمليط به ،وهو موقف غري عشوائي بل
هو موقف واعي فيه الفكر واضح ورؤية جلية للواقع النفسي اخلارجي احمليط ابلشخص مبا يتضمنه ذلك الواقع
اخلارجي من أشياء وموضوعات وأشخاص'' ( .ميخائيل ،1996 ،صفحة )35
التعريف اإلجرائي :وهي إحدى املهارات النفسية و أمهها و اليت متكن الفرد من التعامل مع من حوله بصفة
إجيابية و رائدة ،و تساعده على إظهار مهارته املختلفة و إبراز أفضل ما لديه.
الفئة العمرية ألقل من  17سنة (املراهقة املتوسطة)
التعريف اإلصطالحي :هي لفظ وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب فيها الطفل وهو الفرد غري الناضج
إنفعاليا ،جسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة ،وهكذا أصبحت املراهقة مبعناها العلمي هي املرحلة
اليت تبدأ ابلبلوغ وتنتهي ابلرشد واكتمال النضج فهي هلذا عملية بيولوجية عضوية يف بدايتها وظاهرة إجتماعية يف
هنايتها (رابح تركي ،1990 ،الصفحات .)242-241
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التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي:

التعريف اإلجرائي :وهي املرحلة اليت تلي مرحلة الطفولة و تسبق مرحلة الشباب و اليت تعترب مرحلة حساسة تطرأ
و فيها متغريات تشمل النمر اجلسمي احلركي اإلجتماعي و النفسي.
 .7الدراسات املشاهبة:
الدراسة األوىل :دراسة أ.د /عباسي زهرة و دخية عادل بعنوان'' :دراسة العالقة بني مستوى الثقة ابلنفس
واألداء املهاري حلراس املرمى اجلزائريني لكرة القدم'' ،جامعة العريب بن مهيدي أبم البواقي.2017 ،
هدفت الدراسة إىل معرفة أتثري مستوى الثقة يف النفس على أداء حراس مرمى النخبة لكرة القدم أثناء
املنافسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا ابختيار عينة من  26حارسا للمرمى ينشطون يف الفرق احملرتفة.
مت اإلعتماد على املنهج الوصفي الذي يسمح بقياس مستوى الثقة يف النفس كسمة وكحالة ابستعمال
مقاييس سيكولوجية متخصصة.
أبرز نتائج الدراسة أشارت إىل أنصاف حراس املرمى ابلثقة الزائفة يف النفس ،أما أداؤهم الرايضي فقد كان بعيدا
عن املستوى العايل ،و وأبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة إدخال اإلعداد والتدريب السيكولوجي يف الربامج
السنوية للفرق احملرتفة ،وكذلك ضرورة معرفة املدربني تقنيات تنمية الثقة يف النفس.
الدراسة الثانية :دراسة غفران جليل فرحان بعنوان'' :عالقة الثقة ابلنفس ابألداء املهاري يف الكرة الطائرة
لطالبات كلية الرتبية الرايضية'' ،جملة الرايضة املعاصرة ،اجمللد  ،14العدد .2015 ،4
هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني الثقة واألداء املهاري يف الكرة الطائرة لطالبات كلية الرتبية
الرايضية للبنات ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي واشتملت العينة على طالبات كلية الرتبية الرايضية
للبنات جامعة بغداد( املرحلة الثانية املتكونة) من ( )30طالبة.
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التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي:

وقد توصلت الباحثة من خالل النتائج بعد التحليل اإلحصائي إىل وجود عالقة ارتباط طردية معنوية
اجيابية بني الثقة ابلنفس واألداء املهاري ابلكرة الطائرة ومن أهم التوصيات اليت توصلت إليها الباحثة هي إعداد
برامج إرشادية لرفع مستوى الثقة ابلنفس لدى الطالبات.
الدراسة الثالثة :دراسة دخية عادل بعنوان" :العالقة بني األداء املهاري والثقة ابلنفس عند العيب كرة القدم
احملرتفني'' ،جامعة اجلزائر - 03
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى حالة الثقة ابلنفس وفعالية األداء املهاري أثناء املنافسة عند
العيب كرة القدم اجلزائريني يف البطولة احملرتفة األوىل وحتديد العالقة بينهما ،ابإلضافة إىل حتديد الفروق يف مستوامها
وفق متغري مراحل املوسم الرايضي ،وذلك إبجراء الدراسة خالل ثالثة أطوار من املوسم الرايضي :بداية ،منتصف
وهناية املوسم الرايضي.
مت االعنماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي ألنه املنهج األنسب الدراسة ووصف العالقة بني متغريات
البحث ،كما استخدم الباحث أداتني جلمع البياانت واملتمثلة يف مقياس حالة الثقة ابلنفس ل Vealey
 )(1986الذي قام بتعريبه عالوي ()1998۔ لقياس حالة الثقة ابلنفس العينة البحث ،وكذلك استخدم الباحث
شبكة املالحظة التقييم فعالية األداء املهاري أثناء املنافسة.
أجريت الدراسة على عينة قوامها التني وسبعون العبا حمرتفا من العيب أندية الرابطة احملرتفة األوىل وأثبتت
نتائج البحث أن مستوى حالة الثقة ابلنفس عند الالعبني كان عاليا جدا يف حني أن مستوى فعالية أدائهم
املهاري أثناء املنافسة كان ضعيفا ،كما أظهرت نتائج البحث أيضا وجود فروق دالة يف درجات حالة الثقة ابلنفس
تبعا املتغري مراحل املوسم الرايضي وأن هناك ارتفاعا تدرجييا يف درجات الثقة ابلنفس مبرور املوسم الرايضي.
أما فيما يتعلق بنتائج فعالية األداء املهاري لالعبني فتم تسجيل وجود فروق دالة يف فعالية األداء املهاري
أثناء املنافسة تبعا ملراحل املوسم الرايضي ،وأن هناك اخنفاضا تدرجييا لفعالية األداء املهاري لالعبني مبرور املوسم
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التعريف بالبحث

الفصل التمهيدي:

الرايضي ،كذلك فإن نتائج العالقة االرتباطية تثبت عن وجود عالقة عكسية دالة بني الثقة ابلنفس واألداء املهاري
خالل مجيع مراحل املوسم الرايضية.
ويف ضوء النتائج املتحصل عليها يوصي الباحث بضرورة البناء الواقعي الثقة ابلنفس لدى الرايضيني
ابستخدام األساليب العلمية ،كما جيب على املدربني تقييم مستوى الثقة ابلنفس عند العبيهم دوراي وبصفة
مستمرة خالل التدريب واملنافسة ،كما يوصي الباحث أيضا بضرورة تنمية الثقة ابلنفس ابستخدام املصادر اليت
يستمد منها الرايضي ثقته ،كما ينبغي على املدربني إشراك الوسائل واألساليب التدريبية احلديثة لغرض مواكبة
التطور احلاصل يف تكنولوجيات تطوير األداء املهاري يف كرة القدم
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اإلطار النظري

الفصل األول:
األداء المهاري في
كرة القدم

األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:
متهيد:

رايضة كرة القدم من األنشطة الرايضية اليت القت استحساان وإقباال شديدا من األطفال والشباب من
نفس اجلنسني ،مما البد من ممارس كرة القدم التحلي ببعض املهارات واملتطلبات حىت يستطيع اللعب يف خمتلف
املستوايت و يلعب األداء املهاري يف أي رايضة من الرايضات دورا كبريا يف حتقيق نتائج إجيابية لصاحل الفرق،
حيث تلعب املهارة دورا ابرزا يف عملييت إتقان وجناح الطريقة اليت يلعب هبا الفريق مما يؤدي إىل ارتباك اخلصم
وعدم قدرته يف السيطرة على جمرايت اللعب.
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األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:
 .1-1مفهوم األداء املهاري :

نظام خاص حلركات تؤدي يف نفس الوقت وحركات تؤذي ابلتوايل ،ويقوم هذا النظام ابلتنظيم الفعلي التأثريات
املتبادلة للقوة الداخلية واخلارجية املؤثرة يف الفرد الرايضي يهدف استعماهلا ابلكامل وبفاعلية التحقيق أحسن النتاج
الرايضية وهو مستوى الالعبني ومدى إتقاهنم للماهرات اليت تتضمنها اللعبة ،كما أنه يشري إىل الصورة املثالية
األداء الفين والطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة حركة معينة (السيد ،2001 ،صفحة .)374
 .2-1مراحل األداء املهاري:
متر عملية اكتساب األداء املهاري بثالث مراحل أساسية لكل منها خصائص مميزة وتدريبات خمتلفة
وهي:
 .1-2-1مرحلة التوافق األوىل للمهارة:
هتدف يف هذه املرحلة على تكوين التشكيل األساسي األويل لتعلم املهارة احلركية وإتقاهنا وتبدأ إبدراك الالعب
املهمة احلركية مث أتديتها بشكل مقبول من حيث مكوانهتا األساسية دون وضع أية اعتبارات ابلنسبة جلودة
واملستوى أداء املهارة األساسية وتتميز هذه املرحلة ابلزايدة املفرطة يف بدل اجلهد مع ارتباط بقلة وكفاءة األداء
املهاري.
 .2-2-1مرحلة اكتساب التوافق اجليد للمهارة:
هتدف هذه املرحلة إىل تطوير الشكل البدائي للمهارة األساسية واليت سبق لالعب أن اكتسبها من خالل األداء
يف مرحلة اكتساب التوافق األويل للمهارة األساسية مع التخلص من أداء الزوائد غري الالزمة ألداء احلركة ،ومع
البعد عن وجود فوائض أثناء سري احلركة مع جتنب التصلب العضلي وقلة حدوث األخطاء (البساطي،1998 ،
الصفحات .)27-26
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األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:
 .3-2-1مرحلة إتقان وتثبيت أداة املهارة:

إن اهلدف األساسي هلذه املرحلة هو الوصول ابلالعب إىل أداء املاهرة األساسية بصورة آلية ،وخالل هذه املرحلة
ميكن تثبيت أداء احلركة وتصبح املهارة األساسية املنفردة وإنسانية واستقرار من حيث شكل األداء.
من خالل تطوير التوافق اجليد ألداء األساسية وهذا يؤدي إىل أتفان األداء احلركي للمهارة بصورة انجعة واثبتة
حىت لو مت أداة احلركة يف ظل ظروف تتميز ابلصعوبة كوجود تنافس أو أكثر أثناء األداء املهاري من خالل
مبارايت التجربة (البساطي ،1998 ،الصفحات .)28-27
 .3-1أمهية األداء املهاري :
اإلتقان التام للمهارات احلركية من حيث أنه اهلدف النهائي لعملية األداء املهاري ،وأتسس عليه الوصول إىل أعلى
املستوايت الرايضية فمعها بلغ مستوى الصفات البدنية للفرد الرايضي ومهما أنصف من مات خلفية إرادية فغنه
لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك ابإلتقان التام للماهرات احلركية الرايضية يف نوع النشاط الذي يتخصص
فيه ،فاملهارات األساسية هي وسائل تنفيذ اخلطط بدون مهارات أساسية لدى العيب املنافسات الرايضية ال تنفيذ
اخلطط وابلتايل يصعب حتقيق نتائج ممتازة.
إن تطوير وحتسني الصفات البدنية العامة واخلاصة يربطها مع املهارات احلركية والقدرات اخلططية هو االجتاه
احلديث يف تدريب الرايضي وكذلك بتكرار املهارة من خالل التمرينات التطبيقية ومترينات املنافسة مما يؤدي إىل
اكتساب ال فرد الرايضي صفة اآللية عند األداء املهاري يف املوافق املنافسة املختلفة ،وملا كانت املاهرات هي
القاعدة األساسية ألي نشاط رايضي سواء كانت مهارات أبداة أو بدون أداة واجب االهتمام ابملهارات األساسية
للفرد الرايضي فاملاهرات هي وسيلة تنفيذ احلصة (أبو عبدة ،2002 ،صفحة .)33
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األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:
 .4-1أهدف تطوير كفاءة األداء املهاري :
هتدف عملية تطوير كفاءة األداء املهاري إىل حتقيق:

أداء اثبت املستوى وغري متذبذب يف حماوالت األداء على درجات الدقة.
اإلنسانية وعدم تقطع األداء بدل أقل جهد ممكن أثناء األداء.
أعلى استشارة للدافعية.
الوصول إىل درجة آلية من خالل مواصفات األهداف السابقة (عالوي ،1992 ،صفحة .)113
درجة مناسبة للمرونة والتكيف مع الظروف احمليطة ابألداء خالل املنافسة.
 .5-1العوامل املؤثرة يف تطوير األداء املهاري:
العوامل الوظيفية التشرحية جلسم الالعب.
عوامل الصفات البدنية
العوامل النفسية
الفروق الفردية واإلمكانيات احلركية.
مدى توفري خريات حركية متنوعة.
يلعب العمل دورا هاما يف خمتلف الفعاليات الرايضية وهو األساس يف إعداد الرايضي بدنيا حيث أظهرت البحوث
العلمية يف هذا اجملال أمهية التحمل فهو يطور اجلاهز التنفسي ويزيد من حجم اللقب واتساعه وينظم الدورة
الدموية ويرفع من استهالك األقصى لألكسجني كما له أمهية كبرية من الناحية البيوكيميائية يساعد على رفع
النشاط اإلنزميي ورفع حمسوس املصادر الطاقة ويزيد من فعالية ميكانيزمات التنظيم ،ابإلضافة إىل الفوائد البدنية
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األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:

الفيزيولوجية اليت يعمل التحمل على تطويرها .كما يعمل على تنمية اجلانب النفسي الرايضي وذلك بتطوير صفة
اإلرادة يف مواجهة التعب (محادة ،1998 ،صفحة .)80
 .6-1طرق تعلم األداء املهاري :
هناك عدة طرق لتعلم املهارات احلركية املختلفة ولكل واحدة منها األساليب اليت استخدمها ،وحيدد مفيت
إبراهيم محادة وبصورة عامة ثالث طرق رئيسية وهي:
الطريقة اجلزئية لتعلم املهارات.
الطريقة الكلية التعلم املهارات.
الطريقة الكلية اجلزئية لتعلم املهارات ( الطريقة املختلطة) (محاد ،1994 ،الصفحات -138
.)139
 .1-6-1الطريقة اجلزئية:
و هي األكثر شيعا يف تعلم املاهرات الصعبة املركبة من بعض اجلزاء املعقدة ،وتناسب املهارات اليت ميكن تقسيمها
إىل أجزاء وهذا على حسب (عصام ،1992 ،صفحة .)180
ما يضيفه مفيت إبراهيم ابن يف هذه الطريقة تقسن املهارة احلركية املطلوب تعلمها غلى عدة أجزاء حيث يقوم
املدرب بتعليم الناشئني اجلزء األول وبعد إتقاهنم له ينتقل إىل اجلزء الثاين ليقوم بتعليمه وبعد إتقانه للجزء الثاين
ينتقل هبم إىل اجلزء الثالث وهكذا حىت يتعلم الناشئني كل أجزاء املهارة ،وبعد ذلك يقوم الناشئني أبداء املهارة
كوحدة واحدة.
وعن استخدام الطريقة اجلزئية يف تعلم املهارات احلركية،ن يتم مبراعاة االشرتاطات التالية:
عندما تكون املهارة طويلة وصعبة األداء.
16
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الفصل األول:
عندما تكون أجزاء املهارة معقدة.

عندما يكون الوقت كافيا لتجزئة املهارة والسيطرة على تال األجزاء مث املهارة.
عند توفر وسائل اإليضاح املناسبة.
عندما يكون املتعلمون صغار يف السن
 .2-6-1الطريقة الكلية:
الطريقة اليت تعتمد على تقدمي أكرب عدد من املهارات يف نفس الوقت ويكون تركيز املتعلم على املهارة ككل دون
أن ينبه إىل جزئياهتا ومن خالل ذلك يدرك العالقات بني عناصر املهارة مما يسهم يف سرعة تعلمها من خالل
اإلدراك والتذكر احلركي للمهارة كوحدة واحدة ،ومهارات كرة اليد تتميز أبهنا تعتمد على احلركات الطبيعة كاجلري
والوثب والرمي ابستخدام الكرة.
لذلك جند أن الطريقة الكلية مناسبة جدا لتعلم املهارات اخلاصة يف كرة اليد ،ألنه تتيح التعلم فيس ظروف
تتناسب ومتطلبات كرة اليد ألهنا تتيح استخدام الظروف القريبة الشبه من ظروف املواقف التنافسية اليت تعتمد
على املنافسة املباشرة الن التعلم ال يقتصر على كيفية أداء املهارات احلركية ولكن كيفية استخدامها يف مواقف
وأوقات اللعب املختلفة ومع املنافسني الن كلية األداء تعتمد على التفاعل والتناسق بني احلركات واملهارات تبعا
لسرعة حركات املنافس والزمالء ألن احملك الرئيسي املستوى األداء املهاري هو املباراة ودرجة نفع وإفادة الالعب
للفرقة ألن مهارة الفرد جزء من مهارة الفريق (دبور ،1996 ،صفحة .)22
وتذكر عفاف عبد الكرمي جيب أن تعلم املهارات املختلفة بشكل كلي قدر اإلمكان ألن إيقاع احلركة الكلية فكل
جزء من احلركة هو يف احلقيقة متهيد للجزء املوايل وهكذا (عفاف ،1989 ،صفحة .)280
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الفصل األول:

وخبصوص املفاضلة بني استخدام طرق تعلم املاهرة احلركية يوضح مفيت إبراهيم محادة حيث يذكر :على املدرب أن
يقيم اختياره الطرق من جانبني أساسيني:
أوال :درجة تعقيد تكامل وترابط أجزاء املهارة.
اثنيا :درجة تكامل وترابط أجزاء املهارة.
فإذا كانت املهارة احلركية منخفضة يف درجة لتعقيد ومرتفعة يف درجة تكامل وترابط أجزائها يف هذه احلالة من
أفضل أن يتدرب التعلم بطريقة كلية ،وإذا كانت درجة التعقيد املهارة مرتفعة تكامل وترابط أجزائها منخفضة فإن
من أفضل أن يتدرب على املهارة ابلطريقة اجلزئية (محاد ،1994 ،الصفحات .)140-139
وغن استخدام هذه الطرية ال يتم إال مبراعاة االشرتاطات التالية:
أن تكون املهارة قصرية حىت تكون اخلطاء املرتكبة قليلة.
أن توفر وسائل إيضاح مناسبة وذلك لتمكني املتعلمني على إكساب التخيل احلركي.
أن تكون املهارة سهلة األداء غري معقدة ومناسبة إلمكانيات املتعلمني البدنية والنهارية والعقلية.
عندما تصعب جتزئة املهارات على أجزاء.
 .3-6-1الطريقة الكلية ،اجلزئية ( املختلطة):
يقول إبراهيم محادة من الطبيعي أن للطريقتني اجلزئية والكية مميزاهتما وعيوهبما ،لذلك هناك بعض املهارات اليت
تفضل استخدام الطريقتني معا ،حىت ميكن االستفادة من مزااي كل منهما ،ويف نفس الوقت تقادي عيوب كل
طريقة (محاد ،1994 ،الصفحات .)139-138
وهبذا ميكن أن نعترب الطريقة الكلية اجلزئية حال وسطا للطريقتني حيث توضح عفاف عبد الكرمي ذلك
بقوهلا " يوصي الكثري من أصحاب الفكر يف التعلم أبنه جيب أن يتاح للمتعلم فرصة العمل ابحلركة الكلية قبل
18
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الفصل األول:

العمل ابألجزاء ويكون التقدم هنا ( كلي  -جزئي  -كلي)" .وعند استخدام الطريقة اجلزئية لتعلم املهارات احلركية
ال بد من مراعاة الشروط التالية:
تعلم املاهرات احلركية ككل مبسطة يف أول األمر.
تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ربط ذلك ابألداء الكلي للماهرة احلركية.
مراعاة تقسيم أجزاء املهارة احلركية إىل وحدات متكاملة ومرتابطة عند التدريب عليها كأجزاء (عفاف،
 ،1989صفحة .)282
ويلعب املدرب دورا جوهراي يف خمتلف مراحل التعلم فهو يعمل على حتليل أداء الناشئني ابكتشاف أخطاء األداء
والتعرف على أسبابه وعليه أن يقدم املعلومات الفنية الالزمة من خالل تغذية راجعة ومؤثرة وكذلك يقوم املدرب
الرايضي ابلتوجيه واإلرشاد وإصالح األخطاء يف حني يقوم الفرد الرايضي بتكرار األداء وحماولة االرتقاء به حىت
يستطع اكتساب األداء والتوافق اجليد ،وهذا ال يتم إال من خالل اختيارات صائبة لطرق التعلم املاهرات األساسية
املتنوعة حسب األهداف املسطرة من الربامج التعليمية والتدريبية للناشئني.
 طرق تطوير كفاءة األداء املهاري: األداء اآليل السريع املتكرر للمهارة. األداء اآليل الذي مييز ابلصعوبة. األداء اآليل يف ظل ظروف واشرتاطات غري متوقعة. األداء اآليل ابرتباط مع عناصر اللياقة البدنية. -األداء اآليل ابرتباط مع مهارات أخرى (قيالن ،2012 ،صفحة .)40
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 .7-1طرق تطوير كفاءة األداء املهاري :
 األداء اآليل السريع املتكرر للمهارة. األداء اآليل الذي مييز ابلصعوبة. األداء اآليل يف ظل ظروف واشرتاطات غري متوقعة. األداء اآليل ابرتباط مع عناصر اللياقة البدنية. األداء اآليل ابرتباط مع مهارات أخرى (قيالن ،2012 ،صفحة .)40 .8-1أخطاء األداء املهاري:

پری حممد حسن عالوي أن من األسباب اليت تؤدي إىل ظهور بعض األخطاء يف األداء املهارات احلركية بشكل
عام ما يلي:
التصور اخلاطئ أو سوء فهم املهارات احلركية.
عدم مناسبة املهارة ملستوى الالعب أو لسنه.
اخنفاض مستوى احلالة البدنية لالعب اليت متكنه من أداء املهارة ذاهتا.
عدم کناسبة األجهزة واألدوات املستخدمة.
اإلحساس ابلتعب اإلرهاق أو اخلوف وعدم الثقة ابلنفس.
االنتقال السليب ملهارة حركية سبق تعلماه وإتقاهنا على املهارة املطلوب تعلمها.
 .9-1إصالح أخطاء األداء املهاري :
أهم القواعد اليت يتأسس عليها إصالح األخطاء ما يلي (محاد ،1994 ،صفحة :)127
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الفصل األول:

اإلسراع يف تعريف الالعب اخلطأ عقب أدانه مباشرة حىت ال يثبت اخلطأ ويصبح عادة لديه.
البدء يف اإلصالح األخطاء األساسية مث يلي ذلك األخطاء الفرعية.
مواجهة األداء اخلاطئ ابألداء الصحيح للمهارة.
 .10-1املهارات األساسية يف كرة القدم:
تنقسم املهارات يف كرة القدم إىل قسمني:
مهارات أساسية بدون كرة.
مهارات أساسية ابلكرة.
 .1-10-1املهارات األساسية بدون كرة :
هي مجيع احلركات اليت يقوم هبا الالعب أثناء املباراة يف إطار اللعبة دون استعمال الكرة و من أهم هذه
احلركات اليت ميكن مالحظتها ،مهارة اجلري و تغيري االجتاه سواء كان اجلري أمامي ،خلفي أو جانيب زايدة على
مهارة الوثب و مهارة اخلداع ابلنظر أو اخلداع ابجلذع .كما يصطلح على تسمية املهارات األساسية بـدون كرة
ابملهـارات البدنية و من املعروف أنـه عندما ميتلك الالعب مهارات حركية متنوعـة و متعددة ينعكس ذلك على
صفاته البدنية و يصبح من السهل عليه إتقان املهارات األساسية يف كرة القدم ،أي أنه هناك ارتباط بني املخزون
من املهارات و الصفات البدنية من جانب آخر (بطرس رزق اللـه ،1992 ،صفحة )119
 .2-10-1املهارات األساسية ابلكرة:
و هي مجيع احلركات اليت يقوم هبا الالعب ابلكرة أثناء املباراة و تشمل الطرق املختلفة للعب الكرة.
تعتمد املهارات األساسية ابلكرة على مهارات ضرب الكرة ابلقدم ،السيطرة على الكرة ،اجلري ابلكرة ،املراوغة،
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ضرب الكرة ابلرأس ،املهامجة ،رمية التماس و مهارات حارس املرمى (اثمر حمسن ،واثق انجي ،1989 ،صفحة
)41
مهارة اإلحساس ابلكرة:
تعين مقدرة الالعب على تطويع الكرة و حتريكها أبجزاء جسمه املختلفة .تعكس هذه التقنية مدى
إحساس األجزاء املختلفة جلسم الالعب بوزن الكرة و ملمسها و تقدير خط سريها و حركة دوراهنا و شكلها .
تنمي هذه التقنية مقدرة عضالت أجزاء اجلسم املختلفة يف التعامل مع الكرة بدفعها بدرجات 3خمتلفة من القوة
طبقا إلرادة الالعب ذاته ،و حتريكها على األرض أو يف اهلواء (د .مفيت إبراهيم محاد ،1999 ،صفحة .)3
مهارات مترير الكرة ابلقدم:
التمرير القصري بباطن القدم :ألداء هذه التقنية جيدا مييل اجلذع إلملام مع االحتفاظ بتوازن اجلسم ،مث
ضرب الكرة من منتصفها بباطن الكرة مثبت ابلقوة املناسبة مع متابعتها.
التمرير خبارج القدم :توضع القدم الضاربة خلف و إىل اجلانب من الكرة ،يثبت مشط القدم ليضرب
الكرة ابلقوة يف االجتاه املرغوب.
التمرير الطويل ابلقدم :يقرتب الالعب إىل الكرة بزاوية و سرعة مناسبة ،مث يضرب الكرة بوجه القدم
الداخلي من أسفلها ابلقوة املناسبة حبيث تتابع الساق الضاربة احلركة خلف الكرة.
التمرير ابلرأس :تثبيت عضالت الرقبة مع فتح العينني و إغالق الفم لتضرب الكرة جبانب اجلبهة أو
منتصفها ،مع االحتفاظ ابتزان اجلسم بعد الضرب.
تقنية اجلري ابلكرة :أهم النقاط الفنية للجري ابلكرة بداخل و خارج القدم هي دفع الكـرة بلمسها خبـارج أو
داخل القدم مع االسرتخاء املناسب أجلزاء اجلسم ،و تبادل توجه النظر بسرعة للكرة و املساحة احمليطة.
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السيطرة على الكرة :نتطرق يف كاملنا عن السيطرة على الكرة بعنصرين و مها كتم الكرة املالمسة لألرض و
امتصاص الكرات يف اهلواء.
تقنيات التصويب :هناك عدة تقنيات التصويب يف كرة القدم و اليت نذكرها فيما يلي:
التصويب بوجه القدم للكرة:
االقرتاب السريع للكرة .
املرجحة املناسبة للقدم الضاربة خلفا مث أماما أن يالقي وجه القدم الكرة مفرودا و الركبة وفق الكرة.
االحتفاظ ابلرأس موجها لألسفل أثناء التصويب مث متابعة مركز التصويب
التصويب خبارج الرجل :جيب االقرتاب بسرعة إىل الكرة ابختيار القـدم املناسبة للضرب مع لفها للداخل
قليال و مالقاة خارج القدم مفرود مشدود ملنتصف الكرة مع االحتفاظ ابلرأس اثبتة و متابعة حركة التصويب.
التصويب الصاعد للكرة اهلابطة :عمل زاوية بوجه القدم املشدود املفرود لضرب الكرة بعد ارتدادها من
األرض مباشرة ،مع االحتفاظ بتوازن اجلسم مع ميل خفيف للخلف أثناء مالمسة الكرة.
التصويب ابلرأس :أهم النقاط الفنية للتصويب اجليد ابلرأس هي:
توليد قوة للتصويب مبيل اجلذع للخلف مث اإلملام و مقابلة الكرة جببهة الرأس يف منتصفها ،مع متابعة
ضرب الكرة و اهلبوط حمتفظا ابالتزان ،و هناك نوعني و مها:
التصويب ابلرأس من االرتقاء ابلقدمني.
التصويب ابلرأس من االرتقاء بقدم واحد (حسن عبد اجلواد ،1998 ،صفحة .)31
تقنيات املراوغة و التمويه و اخلداع:
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لألداء اجليد هلذه التقنيات جيب تنفيذ خداع متقن مث االنطالق يف االجتاه املطلوب مع مراعاة السيطرة التامة على
الكرة أثناء تنفيذ املراوغة و الرشاقة يف األداء .أهم تقنيات املراوغة ما يلي:
املراوغة ابلتمويه إىل اجلانب .
املراوغة ابلتمويه يف جانبني عكسيني و املرور يف الثالثة.
املراوغة ابلتمويه للتصويب.
املراوغة حبسب الكرة للخلف مث دفعها لإلملام.
املراوغة ابلتمويه لتمرير الكرة بباطن القدم مث سحبها إىل اجلانب العكسي.
املراوغة إبيقاف الكرة أبسفل القدم مث دفعها مرة أخرى يف نفس اجتاه اجلري.
املراوغة إبيقاف الكرة فجأة و عمل دائرة حول الذات.
املراوغة ابلتمويه للتمرير خبارج القدم و تغيري االجتاه.
املراوغة بسحب الكرة أبسفل القدم و تغيري االجتاه.
املراوغة ابلتغيري الدائم لالجتاه بعيدا عن املنافس (مفيت إبراهيم محاد ،1990 ،صفحة .)150
تقنيات مهامجة الكرة:
يف أداءها جيب االقرتاب ابلسرعة املناسبة يف اجتاه املهاجم املستحوذ على الكرة مع تركيز النظر عليها،
كما جيب التفاعل مع الكرة و ليس جسم الالعب ،مث مهامجة الكرة يف اللحظة اليت خترج فيها من قدم املهاجم
بقوة للعمل على استخالصها أو تشتيتها.
و أهم تقنيات مهامجة الكرة ما يلي:
قطع طريق الكرة أثناء متريرها من منافس ملنافس آخر.
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استخالص الكرة من املهاجم أثناء اجلري.
تشتيت الكرة العالية بعيدا عن املهاجم أثناء ذهاهبا إليه.

مهامجة الكرة أثناء وصوهلا للمنافس ( ،1977 ،)Garel (Pedroصفحة .)143
مهارة رمية التماس:
ألدائها جيب إمساك الكرة أبصابع اليدين بقوة و ميل اجلذع للخلف ،مث املرجحة السريعة للجذع أماما
مع رمي الكرة من خلف الرأس و متابعة احلركة.
وميكن القول أبن رمية التماس من املهارات األساسية ميكن القول أبن ليت جيب أن جييدها الالعب ،حىت
يتمكن من استغالل قدرته يف رمي الكرة إىل أكرب مسافة ممكنة للعمل على جناح خطة اللعب .أصبحت رمية
التماس من املهارات اليت يستعملها الفريق للهجوم املباغت ألن مترير الكرة من التماس لالعب يف وضعية التسلل
يسمح هبا القانون ،كما أصبحت تستعمل كالركنية و هلذا جيب أن يستغلها الفريق يف بناء اهلجوم لتحقيق اهلدف .
و هناك عدة أنواع لتنفيذ رمية التماس و هي كما يلي:
رمية التماس و القدمان متالصقان:
من االقرتاب .
من الثبات .
رمية التماس من وضع الساق أماما و األخرى خلفا.
من االقرتاب.
من الثبات .
رمية التماس و القدمان متباعداتن من الثبات.
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األداء المهاري في كرة القدم

الفصل األول:
حراسة املرمى:

طبيعة املهارات األساسية حلارس املرمى ختتلف عن ابقي الالعبني يف املراكز األخرى يف الفريق حيث
خيتلف أداؤه عنهم اختالف ملحوظا و يرجع ذلك بطبيعة احلال إىل إمكانية استخدام حارس املرمى ليديه داخل
منطقة جزاءه ،كما أن إسهامه يف اجلوانب اخلططية للفريق خيتلف أيضا عن ابقي زمالئه الالعبني نظرا حملدودية
حركته داخل منطقة جزاء فريقه.
ميتاز حارس املرمى عن بقية الالعبني بصفات بدنية معينة ابإلضافة إلـى مقدرته الفين كفاءته اخلططية
ليستطيع محاية مرماه ابمتياز ،كما ميتاز حارس املرمى بصفة الرشاقة ،املرونة و القدرة على الوثب عالياً ،و بسرعة
تلبية االستجابة ،و سرعة البدء ،كمـا ميتاز ابلصفات النفسية منهـا الرتكيز ،الشجاعـة ،العزمية ،القدرة علـى التصميم
و الوعي الكامل ملسئوليته .من هذا نالحظ أن حارس املرمى هو آخر خط الدفاع فلهذا يتحمل مسئولية كبرية يف
توجيه زمالئه و أخذ املكان املناسب اللتقاط الكرة (مفيت إبراهيم محاد ،1994 ،صفحة .)328
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الفصل األول:
خالصة الفصل:

كرة القدم هلا مكانة مرموقة تفوق مجيع الرايضات األخرى ،ومهاراهتا األساسية تعترب مهارات كل
األنشطة الرايضية  ،ونظرية التدريب احلديث تتطلب اإلملام أبصول التدريب والتكامل يف مجيع اجلوانب و لقد
حاولنا جاهدين من خالل هذا الفصل لتعرف على دور التدريب يف حتقيق وتطوير األداء املهاري لدى العيب كرة
القدم.
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الفصل الثاني:
الثقة بالنفس

الثقة بالنفس

الفصل الثاني:
متهيد:

هناك اعتقادا شائعا لدى بعض الرايضيني مفاده أن الثقة ابلنفس تكسبهم مناعة ضد حدوث األخطاء،
واحلقيقة ليست كذلك ،ولكن الثقة ابلنفس تكسب الرايضي الكفاءة يف التعامل مع األخطاء.
فعندما ميتلك الرايضي الثقة ابلنفس ويشعر بقيمة ذاته فانه يكون أكثر فعالية يف تصحيح أخطائه ،أحياان
ترتكب أخطاء وتتخذ قرارات غري صائبة وينقص ابلتايل الرتكيز ،ولكن الثقة ابلنفس متكننا من التصرف السريع
جتاه هذه الصعوابت لتفاديها واملضي ق دما حنو االنتصار ،ولكل رايضي نسبة ثقة يف نفسه مثلي تتأثر عندما تزيد
هذه النسبة أو تنقص .وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذا الفصل.
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الثقة بالنفس

الفصل الثاني:
 .1-2مفهوم الثقة ابلنفس:

تناول الكثري من الباحثني واملتخصصني مفهوم الثقة ابلنفس من زوااي خمتلفة  ،فقد أشار إليها اسعد يوسف
ميخائيل أبهنا (موقف يتخذه الشخص من نفسه ومن العامل احمليط به  ،وهو موقف غري عشوائي بل هو موقف
واعي فيه الفكر واضح ورؤية جلية للواقع النفسي اخلارجي احمليط ابلشخص مبا يتضمنه ذلك الواقع اخلارجي من
أشياء وموضوعات وأشخاص ( .ميخائيل ،1996 ،صفحة )35
وابلرغم من حتدث كل من الرايضيني واملدربني عن الثقة ابلنفس إال انع ليس هناك تعريف دقيق هلذا املصطلح.
ويعرف علماء علم النفس الرايضي الثقة ابلنفس أبهنا :االعتقاد إبمكانية النجاح يف أداء سلوك مرغوب والسلوك
املرغوب قد يكون رايضة من الرايضات  .أو االستمرار يف نظام تدريب حمدود .وهذا التعريف مياثل تعريف قاموس
 Chambers dictionaryلثقة على أهنا االعتقاد الثابت لنتيجة شيء ما ويشري کوس إىل الثقة ابلنفس
شعور داخلي إما متلكه أو ال متلكه (عبداجمليد ،2005 ،صفحة .)277
ويعرفها حممد حسن عالوي (أيهتا درجة التأكد والتقنية ابن الالعب ميتلك القدرة علي النجاح يف الرايضة )
وتعرف فيايل الثقة ابلنفس كسمة (االعتقاد أو درجة التيقن الفردية اليت متتلك من قدرة الفرد ليكون انجحا يف
الرايضة).
 .2-2فوائد الثقة ابلنفس:
تتميز الثقة ابلنفس بتوقع عايل للنجاح وهذا ما يساعد الفرد  ،وفيما يلي فوائد الثقة ابلنفس:
 .1-2-2الثقة ابلنفس تستحث االنفعاالت االجيابية:
عند شعور الرايضي ابلثقة يف نفسه يبقي هادائ ومسرتخيا حتت الضغوط .هذه احلالة من العقل تسمح للرايضي
ابن يكافح ويسر لتحقيق النتائج.
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الفصل الثاني:
 .2-2-2الثقة تسهل الرتكيز:

عند شعور الرايضي ابلثقة يف نفسه يكون عقله حرا يف الرتكيز علي املهارة اليت يقوم هبا ،وعندما يشعر ابحلاجة –
نقص  -للثقة فانه مييل إىل القلق عما سيفعله وماذا يفكر اآلخرون يف هذا األداء وان االنشغال املسبق يف جتنب
القلق يفسد الرتكيز وجيعل الرايضي أكثر سهولة للتحري.
 .3-2-2الثقة تؤثر يف األهداف:
مييل الرايضيون الذين لديهم ثقة ابلنفس إيل األهداف اليت تتعدي قدراهتم ويضلون نشطني لتحقيق هذه
األهداف .ولذا تتيح الثقة ابلنفس للرايضي الفرصة ليصبح انجحا ويدرك قواه  ،بينما من لديه ثقة ابلنفس ضعيفة
فهو يضع أهدافا سهلة وال يتوقع
 .4-2-2الثقة تزيد اجلهد:
إن مقدار اجلهد الذي يبذله الرايضي ومدا استمراره يف بذل هذا اجلهد يعتمد بدرجة كبرية علي ثقة الرايضي
بنفسه وحينما تتساوي قدرة الرايضي مع الفوز يف املنافسة يكون معتادا علي ثقته بنفسه وقدراته .وهذه حقيقة
عندما تكون مسة املثابرة ضرورة كما يف سباق املسافات الطويلة أو لالعب مباراة كرة قدم تدوم  120دقيقة.
 .5-2-2الثقة ابلنفس تؤثر يف خطط املنافسة:
غالبا ما يشري الناس إىل الالعب يف الرايضة علي انه لعب للمنافسة أو الالعب ليس للخسارة فهذه العبارات
شائعة السماع ولكنها تؤدي إيل أساليب خمتلفة لعب .فالرايضي الواثق من نفسه مييل للعب الفوز وال يفقد
الفرص املتاحة لذلك ،بينما الرايضي الذي يلعب ليس للخسارة فهو يلعب مرتددا وحياول اجتناب األخطاء .فعلي
سبيل املثال العب كرة القدم االحتياطي فعند دخوله امللعب بثقة يف نفسه يعمل أشياء عديدة لتسجيل اهلدف أو
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الفصل الثاني:

للمحافظة على الفوز بشىت الطرق  ،أما الالعب الذي ليس لديه ثقة ابلنفس يف مثل هذا الوقف يتجنب أداء
حماوالت يف اللعب وحياول عدم ارتكاب األخطاء ويكون اهتمامه قليل وال يفعل شيء اجيايب .
 .6-2-2الثقة حتدث القوة الدافعة:
يشري الرايضيون واملدربون إيل تغري القوة الدافعة (كمية احلركة ) كعامل حاسم يف الفوز ابملنافسة أو اخلسارة .
فالقدرة علي إنتاج القوة الدافعة االجيابية أو العكس مصدر القوة هاما فالرايضي الواثق من نفسه .وقدرته ال حيتاج
إىل تكوين أو بناء اجتاهات اجيابية وينظر للمواقف على أهنا حتد يواجهه ويتعامل معه حماوال زايدة تقديره عن ذاته.
حتقيقها إال يف حدود قليلة.
 .3-2أنواع الثقة ابلنفس:
تتحلى أنواع الثقة ابلنفس يف الثقة املثلى (مثالية الثقة) ونقص الثقة والثقة الزائدة  ،وفيما يلي سنفصل يف كل
منها:
 .1-3-2الثقة املثلی:
ابلرغم من أن الثقة عامل حاسم حمدد لألداء إال أهنا ال حتقق دائما الفوز يف املنافسة  ،فقد أتخذ الثقة ابلنفس
الرايضي بعيدا عن الفوز ابملنافسة ،وقد مت إيضاح العالقة بني الثقة ابلنفس واألداء من خالل افرتاضية املنحين
املعكوس عند اعلي نقطة يف االلتواء إىل اليمني بعدها تكون الثقة ابلنفس الزائدة وعلى اليسار تكون الثقة ابلنفس
املعتدلة مث تكون نقص الثقة ابلنفس وكل منهما يرتبط سلبيا مبستوى األداء حيث ينخفض األداء بزايدة أو نقص
الثقة ابلنفس عن النقطة مثالية للثقة ابلنفس.
حيث يتضح لنا أن زايدة األداء بزايدة الثقة ابلنفس حىت نقطة مثالية وبعدها تكون الثقة الزائدة اليت ينخفض
معها األداء حيث قبلها يكون الكفاح لتحقيق األهداف املنشودة والكفاح ابستخدام كل القوى املتاحة من توقع
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الفصل الثاني:

حدوث بعض األخطاء واختاذ قرارات سيئة مع إمكانية فقد الرتكيز مؤقتا ،ولكن االعتقاد القوى والثقة ابلنفس
يساعد الرايضي
يف التعامل مع األخطاء واملخالفات بفعالية حلفظ وبقاء االجتاه حنو النجاح ،وهذا يكون لكل فرد مستوي مثايل
من مهارة الثقة ابلنفس وميكن أن تثار بعض مشاكل األداء مع اخنفاض أو زايدة الثقة ابلنفس .ويضع الرايضيون
أصحاب الثقة ابلنفس املثلی أهداف واقعية ،اعتمادا على قدراهتم اخلاصة ،وتصبح الثقة ابلنفس املثلي صفة
شخصية وعامال فعاال يف األد اء إال أهنا ال تتغلب على عدم الكفاءة أو عدم امتالك القدرات البدنية واملهارات مما
يستلزم تطور كل من الكفاءة والثقة ابلنفس.
 -2-3-2نقص الثقة ابلنفس:
غالبية الناس لديهم مهارات دينية ليكونوا انجحني ولكن نقص الثقة ابلنفس يف قدرهتم على األداء هلذه املهارات
جيعلهم حتت ضغوط ،وعندما تكون املبارات يف أوج الصراع بني الفريقني يف كرة القدم على سبيل املثال فان کال
لالعيب الفريق يوجهون تسديدات قوية وضرابت دقيقة كل يستغل ما لديه من ثقة ابلنفس وبقدراته على األداء يف
حماولة حسم املنافسة والفوز مبا ،ويفوز من لديه الثقة املثلى بينما يرتدد اآلخر يف األداء ويصاب ابحلرية والشك،
ومن يعاين من هذا يوجد لديه قلق وتوقف الرتكيز .ويركز الالعبون من لديهم نقص يف الثقة ابلنفس على مواطن
الضعف أكثر من قوهتم يبعدون على الرتكيز على املهارة اليت تؤدى( .عبداجمليد)2005 ،
 .3-3-2الثقة ابلنفس الزائدة:
إن هذه الثقة تكون زائفة ألهنا اكرب من القدرات ولذا حيذر اخلرباء من هبوط مستوى األداء ،ألهنم ال يقدرون
على إعداد أنفسهم وال يبذلون اجلهد الالزم المتتم األداء رغم أهنم يكادون يثقون يف الفوز الذي ال يتحقق .ومن
يقدر مهاراته وقدراته ال تكون لديه ثقة ابلنفس مبالغ فيها.
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الفصل الثاني:

وأضاف حممد العريب أن الثقة ابلنفس مشكلة أكثر تعقيدا من نقص الثقة ابلنفس  ،حيث يبالغ الرايضي يف تقدير
ذاته ويقلل من تقدير املنافس ويكون هذا أكثر شيوعا عندما يلعب رايضيا مع أخر أو فريق مع آخر حيث يدخل
الرايضي أو الفريق موقف املنافسة بثقة زائدة وإعداد ضعيف واللعب بصدفة وهذا قد يكون سببا يف الفشل مبكرا
يف املنافسة  ،ويكون اكتساب الثقة ابلنفس شيء شاق ابلنسبة لالعبني الذين لديهم ثقة ابلنفس( .حممد العريب،
 ،1996ص  ) 126وتظهر الثقة ابلنفس الزائفة (الزائدة) أحياان حينما حياول الرايضي تغطية الشكوك الذاتية،
ويشجع معظم املدربني الرايضيني أن يكون لديهم ثقة أبنفسهم ،ألهنم ال يشعرون ابرتياح يف حالة الشكوك
الذاتية ،ولذا حياولون من خالل الثقة الزائدة إخفاء مشاعرهم ابلشك يف أنفسهم اليت تكون أكثر استدالال لتعبري
عن مشاعرهم ،ويكون لدى املدرب برانمج ملساعدهتم يف التخلص من شكوكهم يف أنفسهم ويعدون الثقة يف
أنفسهم وهذا يعين أن على املدربني إعادة تكوين الظروف اليت تشجع االتصال املباشر مع الرايضيني.
 .4-2بناء الثقة ابلنفس:
يعتقد الكثري من الناس انه سواء من لديه الثقة ابلنفس أم إال انه ال ميكن بناء الثقة ابلنفس أثناء العمل ،املمارسة
والتخطيط ،واملثال اجليد  jemmy conersوخالل لعبة هو انشئ كانت أمه دائما تدفعه ليكتشف ويذهب
ليفوز ،الن أسلوب اللعب جيعله خيسر بعض احلاالت  ،وهذا ما جيعله يقرر انه ال يفقد الثقة ابلنفس طاملا والدته
وجدته تعلمه اللعب بنفس الطريقة لتحقيق الفوز .وميكن أن تتحسن من خالل مثانية أشياء هي:
 .1-4-2إجنازات األداء:
إن مفهوم البسيط مثل السلوك الناجح يزيد من الثقة ويؤدي إيل سلوك أخر انجح يفتح "إن االجنازات الناجحة
سوف تقضي بصفة خاصة على املناقش بناءا على خلفية الفوز .وابلطبع فإن الفريق يهزم مرات عديدة متتابعة
يعاين من الشعور يفقد الثقة ابلنفس ابلفوز يف املبارايت التالية .لذا فإن الثقة ابلنفس عامل حاسم للنجاح ،ولكن
كيف تثق بنفسك بدون جناح سابق؟" " إننا خنسر اآلن ألننا مل نشعر ابلثقة ولكن نعتقد أن السبب لدى
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الفصل الثاني:

الالعب بعدم ال شعور ابلثقة قد فقد اآلن " فهذا يؤدي إىل الشعور ابلثقة عن أداء مهارة معينة حينما تنفذ
التدريبات ابنتظام أثناء املمارسة .فإن اإلعداد البدين اجليد ،الفين واخلططي لالعب فهذا أفضل حتسن الثقة فإن
إجنازات األداء تبين ابلثقة ابلنفس  ،وان الثقة ابلنفس حتسن األداء التايل فال شيء ينتزع الثقة مثل اخلربة يف
املمارسة وماذا تريد أن حتققه يف املنافسة .إن األهداف القصرية تساعد على الشعور ابلتقدم وتستحق الثقة
ابلنفس ،لذا جيب على املدربني بناء املمارسة اليت متاثل اشرتاطات األداء يف مواقف املنافسة ،وأن تتضمن هذه
املمارسة ضغوط ومتاعب مثل ما جيب يف املنافسات.
 .2-4-2األداء بثقة:
ترتابط األفكار واملشاعر والسلوكيات أكثر لدى الرايضي الذي يؤدي بثقة وحيقق ذلك أفضل من يشعر ابلثقة يف
نفسه  ،ويكون هذا هام بصفة خاصة عند بداية فقد الثقة ويشعر منافسك بذلك ويبدأ لديه الثقة ابلنفس  ،وأن
أداء بثقة أيضا هام لرايضيني اآلخرين .واملدرب الرايضي يبين الثقة ابلنفس لدي الالعبني حينما يدرهبم على األداء
مع الشعور ابلصدق | والثقة ابلنفس أثناء املنافسة ويعرب عن ذلك ابن حيتفظ بنفسه بعيدا من خالل لغة البدن
واحلركات اليت تشري لن قص الثقة ابلنفس لديه .وان األداء بثقة يرفع الروح خالل األوقات الصعبة حينما يتعثر
الرايضي خالل األداء أبجزاء من اجلسم تعرب عن ثقته يف نفسه واستمراره يف املثابرة وهذا ما جيعل املنافسني
حذرين( .عبداجمليد ،2005 ،صفحة  )302يف البداية كان إبمكان زين الدين زيدان أن ميثل املنتخب اجلزائري
إال أن اجلهاز الفين يف ذلك الوقت رفض انضمامه حبجة البطء وعدم القدرة على جمارات ابقي النجوم ويف فرنسا
انتقد اإلعالم انضمامه للمنتخب الفرنسي كبديل لالعب اريك كونتاان ويف أول اللحظات الدخول إىل ارض
امللعب أمام املنتخب التشيكي كان املنتخب الفرنسي متخلفا مدفني  ،ومل يتبقى من الوقت سوى  10دقائق ومع
ذلك استطاع زيدان وبكل ثقة أن يسجل هدفني ويلفت األنظار ويثبت وجوده وينطلق إىل عامل الشهرة والتحدي
والبطوالت و األومسة واأللقاب كواحد من األفضل من لعب كرة القدم واستطاع أن يقلب املوازين وحيقق النجاح
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وقد قال عنه حارس مرمى االيطايل بوفون بعد هنائي كاس العامل  2006أنه مل يشاهد ثقة عالية ألحد الالعبني
وهو يسدد ركالت اجلزاء يف أصعب أوقات املباراة مثل اليت شاهدها يف عيون زيدان ومن هنا نقول لكل الالعبني
إن هذا املثال الرائع والنادر من املثابرة والثقة واالنضباط يستحق التوقف واحملاكاة والتقليد خصوصا.
وحنن نشاهد العديد من النجوم الذين ابتعدوا عن مسوايهم وتغلبت عنهم املشاكل ومل يستطيعوا الرجوع إىل سابق
عهدهم وما هو معروف عنهم من مقدرة ومهارات والسبب هو انعدام الثقة وفقدان التوازن وعدم احملاولة للنهوض
من جديد ( .املطلق.)2010/01/14 ،
 .3-4-2التفكري بثقة (احلديث الذايت من اجل الثقة ابلنفس):
تتضمن ثقة التفكري يف انك تستطيع وسوف حتقق أهدافك .حيث أن االجتاهات االجيابية ضرورية لتواجد القوى
لدي الرايضي الذي حيتاج الستبعاد األفكار السلبية وهكذا حيتفظ الرايضي ابهلدوء والرتكيز  ،وهذا تكون األفكار
واحلديث الذايت بناءة ودافعة أكثر منهم يف التقييم وان تصحح أساليب التشجيع ،وإشارات األداء لتكون أكثر
جناحا سوف تزيد تركز احلديث الذايت .وان احلديث الذايت االجيايب يعطي للمؤدي إشارات و تلميحات لألداء
حتفظ لدي الرايضي الطاقة والدافعية بدرجة عالية وتنتج لدي الرايضي االستمتاع ومعايشة خرية النجاح وان كان
ذلك صعبا يف األداء الفعلي.
 .4-4-2التصور:
يستخدم التصور للمساعدة يف بناء الثقة ابلنفس فقد ترى نفسك تؤدي شيئا ما ليس لديك القدرة علي أدائه
لصعوبته ،فمثال ميكن للمدرب إن يساعد الرايضي املصاب يف بناء ثقته بنفسه من خالل تصور األداء اجليد قبل
اإلصابة .
 .5-4-2وضع األهداف املؤثرة:
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إن وضع األهداف الواقعية اليت تتحدي قدرات الرايضي تزيد من ثقته ،وجيب أن تكون هذه األهداف كما يلي:
أن يكون وضع أهداف األداء وليس النتائج
أن تكون األهداف بدرجة من الصعوبة لتحدي قدرات الرايضي .
أن تكون أهداف خاصة وليست عامة .
أن تكون أهداف قصرية قابلة لتنفيذ .
أن تكون فردية تستخدم أهداف اجلماعية للفرق الرايضية .
أن تسهم يف إاثرة الدافع الذايت وتقلل مستوي القلق املعوق لألداء.
أن تدعم هذه األهداف بتقدير املثابرة واالستمرارية يف بذل اجلهد لفرتات أطول .
 .6-4-2الرعاية النفسية للرايضيني بعد املنافسة واإلصابة:
يهتم املدربون إبعداد الرايضيني قبل املنافسة وال يكون ذلك بعدها أو يف حالة اإلصابة وما بعدها ،مع العلم أن
انتهاء املنافسة ال يعين انتهاء االنفعاالت وكذلك احلال عند حدوث اإلصابة فقد يعاين الرايضي من اليأس
وا إلحباط وقد يصل إيل درجة من االكتتاب وغري ذلك من اآلاثر السلبية للهزمية أو اإلصابة مما يقلل الدافعية
والثقة ابلنفس ويؤدي إيل اخنفاض مستوي األداء.
 .7-4-2االشرتاطات البدنية:
االن يكون الرايضي يف أفضل شكل ممكن من الناحية البدنية فهذا مفتاح أخر للشعور ابلثقة ابلنفس  ،فالرايضي
يف معظم الرايضات يتدرب طول العام لكي حيسن القوة التحمل املرونة فان التدريب والعادات الغذائية اجليدة
تساعد يف أن يظل الالعب لسنوات طويلة ميتلك الضرورايت األداء الرايضي.
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 .8-4-2اإلعداد:

لقد قال  jack nickausيف مقابلة " بقدر ما اعد دائما أتوقع الفوز" حيث ال ميكن توقع الفوز يف حالة عدم
اإلعداد اجليد حيث يعطي اإلعداد اجليد للرايضي ثقة ابلنفس اليت متكنه من عمل أي شيء يضمن له النجاح.
كما أن اخلطة تعطي للرايضي ثقة ،ألنه يعرف ماذا سيحاول أن يعمل ،فغالبية الرايضيون يدخلون املنافسة وال
يعرفون ماذا سيعلمون ولكنهم عادة ما يعرفون خطة اهلجوم التحقيق الفوز اليت تتطلب علي األقل فكرة عامة عن
ماذا تريد اجنازه وكيف حتقق ذلك .ويتضمن اإلعداد اجليد أيضا جمموعة لقاءات قبل املنافسة ملعرفة ما سوف
حيدث ومىت سيحدث ويعطي الرايضي ثقة ابلنفس ويوضع ذلك يف العقل بسهولة ملعرفة مىت جيب تناول الطعام
ومىت تتم املمارسة وأداء اإلمحاء حيت يصل الرايضي للبطولة ولديه كل ما يساعده على بناء الثقة ابلنفس ليمتد
ذلك للمنافسة (عبداجمليد ،2005 ،صفحة )305
 .5-2مقومات الثقة ابلنفس:
هناك مقومات تؤثر يف الثقة ابلنفس وتعمل علي تعزيزها وجتعل منها قوة ال يستهالن هبا يف بناء شخصية الفرد
ويف منوه النفسي وحدوث االستقرار والصحة النفسية السليمة ولعل أبرزها:
 . 1-5-2املقومات اجلسمية:
سالمة جسم الفرد وخلوه من األمراض املعيقة اليت قد تعوقه عن القيام أبداء األعمال املسندة إليه أو اليت تتطلب
منه بذل
جهد معني الجنازها ،اجلاذبية الشخصية ،مباء النضر ،القدرة التعبريية ابحلركات واإلشارات مع استخدام نربات
الصوت مبا يتناسب مع املوقف الذي يكون فيه الفرد ،كفيلة بتعزيز ثقة الفرد بنفسه (العيد حممد حسني  ،رسالة
ماجستري ،1995 ،ص )8
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 .2-5-2مقومات العقلية:

قوة الذاكرة واستعداد الفرد للتعلم واكتساب اخلربات اجلديدة اليت متكنه من حل املشكالت اليت قد تواجهه
وتصادفه يف حياته ،واالستفادة من الفرص املتاحة اليت تساعد يف طلب العلم واملعرفة وكل ما يعود عليه ابلفائدة
مع توجيه الطاقات املبذولة للتوجيه الصحيح حبيث ال يكون هناك جهد مبذول دون أن يصيب هدفا ،أو يعم
ابلفائدة ليحقق أكرب قدر ممكن من اإلنتاجية يف يسر وسهولة ،مجيعها تساعده يف بناء ثقته بنفسه (ميخائيل،
 ،1996صفحة )55
 .3-5-2املقومات االجتماعية:
إن الفرد ال يعيش يف معزل منفصل عن اجملتمع ،بل هو جزء منه ،يؤثر فيه ويتأثر به  ،فاجملتمع يقدم العلوم
واملعارف اليت تعود ابلفائدة على الفرد نفسه وعلى اجملتمع الذي يعيش فيه ،لتجعل منه إنساان واثقا من نفسه
يشعر ابإلنسانية قادر على مواجهة احلياة ،وحماكميه املستقبل بكل شجاعة وإقدام ليكون عنصرا فعاال فيه ،لكن
يف بعض األحيان تكون عالقة بينهما ليست اثبتة حبيث انه قد ينحرف عن اجملتمع الذي ينشا فيه ورمبا يقف
ضده ويقاومه وعندها يصبح من الصعب عليه التكيف معه ،وقد حيصل العكس من ذلك حيث أيخذ اجملتمع من
الفرد موقفا مضادا و ابلتايل يصبح غري مقبول اجتماعيا فيشعر بعدم الثقة ابلنفس ويكون ذلك سببا يف انسحابه
وانعزاله عنه.
 .4-5-2مقومات االقتصادية:
يرتبط املستوى االقتصادي وتعدد سبل الكسب ارتباطا وثيقا بثقة الشخص بنفسه ،فكلما زاد دخل الفرد وأصبح
قادرا علي تلبية حاجياته وحتقيق كثري من رغباته فان ثقته بنفسه ستزداد ،ابإلضافة إىل شعوره وإدراكه مبدى اهتمام
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الناس به التفاهم حوله وتبجيله ،واإلفساح له يف جمالس واألماكن اليت ينزل فيها ،وخمالطته للمجتمعات ذات
املستوى االقتصادي العايل كل ذلك يشعر الفرد أبنه ذو مكانة مما يعزز ثقته بنفسه (حسني ،صفحة )7
 .6-2معوقات الثقة ابلنفس:
ذكر اسعد يوسف أن الثقة ابلنفس أمر مطلوب ،كوهنا تساعد الفرد علي حتقيق النجاح والتكيف االجتماعي مع
الوسط احمليط به سواء كان يف األسرة أو العمل أو األصدقاء ،إال أنه قد حيدث أحياان أن يتعرض الفرد لبعض
املعوقات اليت قد تعوقه عن حتقيق أهدافه وطموحاته وتؤثر عليه سلبا فتجعل منه شخص غري واثق من نفسه ،ومن
هذه املعوقات نذكر:
 .1-6-2املعوقات الصحية:
*خيتلف النمو أو التشوهات اخللقية اليت قد يولد الفرد بسبب تعاطي األم للمخدرات أو حنوها أثناء احلمل
وخاصة
يف األشهر األويل منه ،أو نتجه اإلصابة ببعض األمراض أو قد يكون بسبب السمنة الزائدة واملفرطة.
* اإلصابة ببعض العاهات اليت تثري الشفقة أو تثري استهزاء البعض  ،كالشخص الذي يفقد السمع أو البصر نتجه
ا لتعرضه حلادث سبب له هذه اإلصابة.
* إصابة الشخص مبرض مينعه من مواصلة عمله الذي دأب علي التمرس عليه ،وإحساسه ابن أصبح عاجزا عن
االعتماد علي نفسه ،وعن إعالة من جيب عليه إعالتهم.
* فشل الفرد يف حتقيق أهدافه وطموحاته لكونه غري مستويف لبعض الشروط يف احدي اجملاالت جتعله يفقد جانبا
كبريا من ثقته بنفسه خاصة إذا كان قد علق أماله املستقبلية عليها.

40

الثقة بالنفس

الفصل الثاني:
 .2-6-2املعوقات الوجدانية:
من املعوقات الوجدانية اليت قد تؤثر على احلالة الفرد ما يلي:

خربات الطفولة الوجدانية االنفعالية اليت تؤثر يف الثقة ابلنفس وذلك من خالل تالمحها وتراكبها مع
املقومات احليوية الوجدانية االنفعالية األخرى املتتالية أثناء مروره إىل املرحلة العمرية التالية.
عدم إشباع بعض احلاجات األساسية للفرد كاحلاجات :اجلسمية (الطعام ،املاء ،النوم ،)....الوجدانية
(اهلدوء،احلب إصدارا وتقبال ،)...العقلية القائمة على املدركات احلسية (احلاجة إيل التذكر ،التخيل،
التوقعات املستقبلية) ،الثقافية املرتبطة مبعرفة البيئة احمليطة ابلفرد بدءا ابلبيئة املباشرة وانتهاء بيئة العامل
ككل.
الصدمات العاطفية كان يتعرض الفرد إيل صدمة نفسية عاطفية بعد أن كان ملتفا ومتبلور حول شخص
ما .أو موضوع ما ،مث حدثت أحداث عكست ذلك التيار الوجداين وعملت على تالشي ذلك التبلور
العاطفي.
املبالغة يف اإلحساس ابلشعور ابلذنب وحتقري الذات لدرجة اهتامها ابحلقارة والدانءة اليت ال يستطيع أن
يربا منها.
 .3-6-2املعوقات العقلية:
اإلنسان ابعتباره كائنا حيا ال يستطيع أن يثق يف نفسه إال إذا حقق وعرب عن ذاته وعن املعوقات تلك الذاتية
ابلنهج املطلوب دون زايدة أو نقصان ،فاحلياة العقلية تشكل للفرد كياان وقواما جوهراي ،فإذا سارت هذه احلياة يف
املستوى املطلوب عندها سيحس اإلنسان ابالفتقار للثقة ابلنفس  ،فمن املعوقات اليت قد تعرتض احلياة العقلية ما
يلي:
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اخنفاض مستوى ذكاء الفرد وعدم قدرته علي االستفادة من خرباته السابقة يف حماكمة وحل املشكالت
اجلديدة املشاهبة للمشكالت السابقة واملشرتكة معها يف بعض املقومات.
عدم القدرة علي احلفظ.
النقص يف اجلهد الذهين املبذول لدرجة قد يتوقف معها التفكري تقريبا ويصبح الفرد عندها عاجزا وكان
غشاوة قد وضعت على عقله فال يستطيع أن يبني ما يفكر فيه.
تفكك التفكري وعدم القدرة علي اإلملام مبوضوع متكامل ،إيل جانب التناقض الفكري وذلك ابن يقوم
الفرد بتقدمي رأي برأي مضاد له يف نفس الوقت ون أي مربر مسبق.
العجز اللغوي وهي عدم قدرة الفرد على استخدام اللغة بطريقة صحيحة للتخاطب مع اآلخرين ،بل
جنده يلف ويدور حول املعين املقصود وبعد جهد جهيد يستطيع الوصول إليه.
 .4-6-2املعوقات االجتماعية:
اإلحساس الداخلي ابن اجملتمع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد اقل شاان من اجملتمع الواقعي احمليط به.
اإلحساس ابن اجملتمع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد ارفع قدرا من اجملتمع احمليط به يف الواقع.
اإلحساس ابن اجملتمع النفسي الصلة متاما ابجملتمع الواقعي احمليط به
اإلحساس ابن اجملتمع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد يف صراع مع اجملتمع الواقعي الذي حييط به.
اإلحساس ابن اجملتمع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد هو جمتمع منبوذ من اجملتمع الواقعي احمليط به .مما
سبق يتضح أن ما ينجم للفرد من املفارقة واالختالف بني اجملتمع النفسي وبني اجملتمع الواقعي ال يعين انه
فقد ثقته بنفسه إيل األبد ،بل يعين ذلك أنه مير مبرحلة نسميها اهتزاز الثقة ابلنفس املؤقتة( .البشري،
صفحة )19
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 .4-6-2املعوقات االقتصادية:

هناك بعض املعوقات االقتصادية اليت قد يشعر هبا الفرد غري الفقر فتؤثر علبه  ،إما أتثريا كبريا أو قليال يف ثقته
بنفسه  ،ومن هذه املعوقات ما يلي:
مقارنة الفرد لوضعه االقتصادي بغريه ،ووقوفه ابن املال الذي بني يديه هو اقل مما يف أيدي اآلخرين ممن
يعرفهم أو خياطبهم.
هتديد األفراد املنافسني له و من هم يف نفس اجملال االقتصادي ابلقضاء عليه أو اإلحاطة به  -اخلوف
من ظروف املفاجئة ،ومن التقلبات السوق غري متوقعة ،ذلك أن احلياة االقتصادية ال تسري يف خط
مستمر.
اخلوف من ظهور وسائل تكنولوجيا جديدة تقضي على الوسائل و التكنولوجيا اليت يتمرس عليها الفرد
واليت تدر عليه األرابح وتكفل له العيش الكرمي
اخلوف من الناس احمليطني والتشكيك يف نياهتم وسيطرة الوسواس و فيظن أن كل من يالطفون يتوددون
له ،إمنا يقصدون ابتزاز أمواهلم وإن اقرب املقربني له يتمنون موته حىت يرثون( .البشري ،صفحة )20
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الثقة بالنفس

الفصل الثاني:
خالصة الفصل:

من خالل ما سبق خلصنا إىل أنه يف سيكولوجية الرايضة ،تتمثل الثقة ابلنفس يف إميان الرايضي واعتقاده
مبدی حضوضه لتحقيق مستوى أداء مرغوب يف موقف معني .حيث يرى عالوي أن الثقة ابلنفس هي إميان
الالعب يف قدراته وثقته مبواهبه وتقبل التحدايت اليت ختترب صموده ،وهي معرفته بنواحي قوته وضعفه واستخدامها
مجيعا للوصول إىل أفضل النتائج ،كما تعين االستعداد ملواجهة العقبات يف حدود قدرات الالعب
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المرحلة العمرية ألق ل من  17سنة (المراهقة الوسطى)

متهيد:
مير املراهق بتغريات متنوعة و سريعة يف نفس الوقت و هذا نظرا حلساسية املراهقة املبكرة اليت مير هبا الفرد
يف هذا الطور و هذا من مجيع النواحي اجلسمية و العقلية و الثقافية و االجتماعية فهذه املرحلة مبثابة جسر يتنقل
من خالله الفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد و هلذا فمن الطبيعي أن يتعرض املراهق إىل مشكالت عديدة
و متاعب بدرج ة قد تفوق غريها من مشكالت احلياة و يعود ذلك لكونه شخص غري متكيف لدوره اجلديد يف
احلياة.
و يرى علماء النفس أن مرحلة املراهقة مرحلة من العمر تظهر فيها تغريات عديدة و حتوالت سريعة و اليت من
شأهنا التأثري ابستمرار و كل مظاهر احلياة البيولوجية و العقلية و االجتماعية و سنحاول فيها حتديد مفهوم املراهقة
– مساهتا.
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 .1-3تعريف املراهقة:
إن كلمة املراهقة لغة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم و بذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف الفرد
الذي يدنو من احللم و اكتمال النضج (فؤاد البهي السيد ،1994 ،صفحة .)05
أما اصطالحا فهي مشتقة من املصطلح الالتيين "  " ADOLECEو معناه التدرج حنو النضج البدين و
اجلنسي و االنفعايل و العقلي أي " النمو " أو " النمو إىل النضج " ويستخدم علماء النفس هذا املصطلح
لإلشارة إىل النمو النفسي و التغريات اليت حتدث أثناء فرتة االنتقال من الطفولة إىل الرشد.
و يتفق علماء النفس على أن املراهقة تبدأ بتغريات جسمية يتبعها البلوغ و تنتهي إبمتام حالة الرشد الكامل
اليت تقاس ابلنضج االجتماعي و البدين و إن كانت هذه اجلوانب للنمو ال تتم يف وقت واحد (هدى حممد
قناوي ،1992 ،صفحة .)02
وعلى العموم فإن معامل مرحلة املراهقة تظهر يف الفرتة ما بني الثالثة عشر و الواحد و العشرون سنة و حسب
قاموس " روابر " "  " ROBERTفإن املراهقة هي السن الذي يلي البلوغ و يتقدم حىت سن الرشد أما
املعىن املألوف فهو يرمز للفرتة األوىل من الشباب أي املرحلة اليت تقع بني الطفولة و مرحلة النضج (Gerard.l,
)1982, p. 13
وقد عرفها " مالك سليمان خمول " أبهنا مرحلة االنتقال من الطفولة إىل الشباب و تتسم أبهنا فرتة معقدة من
التحول و النمو  ،وحتدث فيها تغريات عضوية  ،نفسية  ،و ذهنية واضحة جتعل الطفل الصغري عضوا يف جمتمع
الراشد (مالك سليمان املخول ،1985 ،صفحة .)52
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 .2-3أمناط املراهقة وأشكاهلا:
املراهقة تتخذ أشكاال خمتلفة حسب الظروف االجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها الفرد ،وهناك عدة
أشكال للمراهقة.
املراهقة التكيفية "السوية":
هي املرحلة اليت تنمو حنو االعتدال يف كل شيء ،وحنو اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات املختلفة.
املراهقة االنسحابية "املنطوية":
تتسم ابالنطواء والعزلة الشديدة والسلبية والرتدد وشعور املراهق ابلنقص وعدم املالئمة.
املراهقة العدوانية "املتمردة":
هي مراهقة متمردة اثئرة ،تتسم أبنواع السلوك العدواين املوجب ضد األسرة.
املراهقة "املنحرفة":
وهي صورة مبالغة ومتطرفة للمراهقة االنسجامية املنطوية ،واملراهقة العدوانية املتمردة (خليل ميخائيل
معوض ،1994 ،صفحة .)449
مراحل النمو:
قسم العلماء حياة اإلنسان منذ اللحظة األوىل لعملية التقاء احليوان املنوي مع البويضة وحدوث
اإلخصاب ،وحىت إمتام النضج إىل ثالثة مراحل :مرحلة ما قبل الوالدة  -مرحلة الطفولة  -الطفولة املبكرة -

48

الفصل الثالث:

المرحلة العمرية ألق ل من  17سنة (المراهقة الوسطى)

مرحلة رايض األطفال  -الطفولة الوسطى  -مرحلة الطفولة املتأخرة  -مرحلة املراهقة األوىل  -مرحلة املراهقة
الثانية  -مرحلة الرجولة  -مرحلة الكهولة.
ومبا أن جمال حبثنا يقتصر على مرحلة املراهقة الثانية  17 - 14فبودان أن نعرف هذه املرحلة واخلصائص
املميزة هلا (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،صفحة .)66
 .3-3مرحلة املراهقة الثانية :17 -14
يف هذه املرحلة يكون منط اجلسم قد بلغ أقصى طول مع ازدايد النمو عرضا بشكل ملحوظ ،وهنا تظهر
عالمة الشباب يف بنية اجلسم ومجال القوام لدى البنات ،وهنا ترتبط التغريات اجلسمانية الفسيولوجية ارتباطا مع
التغريات االجتماعية واالنفعالية والعقلية اليت مير هبا الفرد ،وهنا يكون االختالف بني اجلنسني يف هذه املرحلة
واضحا وظاهرا ،ففي هذه املرحلة خيتلف الرجل عن املرأة من الناحية التشرحيية ،حيث تكون عظام الرجل من
األشكال النوعية ،وحجمها أكرب وكمية النسيج العضلي عنده أكثر من كمية الدهن ،أما يف املرأة فتكون سعتها
احليوية أقل.
إن أقصى جمهود رايضي تقوم به املرأة يف هذه املرحلة ،وذلك لقدرهتا على استكمال لياقتها وجيب أن
يراعي عند اختيار التمارين حبيث تتصف ابالنسيابية واليت حتوي على الرشاقة واخلفة والتوازن ،أما ابلنسبة للرجل
فإن جسمه يف هذه املرحلة العمرية تظهر عليها القوة العضلية ،ومتتاز بقوة التحمل والصرب واجللد واملثابرة ،وكذلك
األلعاب اجلماعية مثل كرة القدم ،السلة ،الطائرة ،واليد ،كذلك تظهر لديهم املهارة احلركية ،كما حيتاج الشخص
يف هذه املرحلة إىل االعتماد على النفس عن طريق املعسكرات والرحالت اخللوية.
إن املراهقني واملراهقات ضمن هذه املرحلة جيب أن يتدربوا على التمارين الرايضية ،وذلك من أجل تنمية
جهازهم احلركي ،ملا لذلك من أمهية كبرية على هذه املرحلة ،ففي الوقت الذي يكون فيه شكل اجلسم تتم دوافع
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النمو ،فالشباب الذين ال يزاولون األنشطة الرايضية ،نالحظ أن لديهم منوا ضيقا وإمكانية واطئة وضعف يف
العضالت وأحياان شحوم إضافية ،وتكون احلركات غري منسقة وضعيفة وغري رشيقة.
إن هذه املرحلة تظهر تطورا واضحا وملموسا وخاصة عند البنني ،حيث تزداد القوة وقيمتها سنواي،
وتتحسن القوة السريعة وقوة عضالت اجلسم ،كذلك نالحظ زايدة ركض املسافات القصرية (مروان عبد اجمليد
إبراهيم ،2002 ،صفحة .)66
والقفز العريض والعايل والرمي ،أما مطاولة القوة فتتطور بشكل قليل ،وابلنسبة للبنات يكون تطور القوة
قليال ونفس الشيء ابلنسبة للقوة السريعة وقوة عضالت اجلسم ابلنسبة للوزن ،إن تطور السرعة يصل إىل مستوى
البالغني يف هناية مرحلة املراهقة األوىل حىت عمر  15 - 14سنة.
إن ديناميكية سري احلركات تتحسن من خالل املراهقة الثانية ،وكذلك دقة هدف التصرفات احلركية ،فهنا
يتطور البناء احلركي والوزن احلركي واالنسيابية والدقة احلركية وثبات احلركة ،وهذه مجيعها تعمل من أجل حتسني
قابلية التوجيه احلركي ،وعلى العموم إن هذه املرحلة تعترب مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسني ،إضافة
إىل ذلك أييت تطور قابليات القوة واملطاولة ،وكذلك التوقع احلركي وسرعة رد الفعل ،وعلى هذا فإن هذه املرحلة
تعترب فرتة زمنية جيدة للتعلم السريع والتقدم ابإلجناز وابلتايل تعترب قمة جديدة للتطور احلركي.
فبالنسبة للركض السريع مثال حيدث عند البنني تطور سنوي يف هذه املرحلة ،أما عند البنات فيقل هذا
التطور ،أما النمو السنوي عند البنني يف فاعلييت القفز العايل والعريض فإنه أكرب مما هو عليه عند البنات ،كما أننا
ال نرى توقعا ابلنسبة للقفز العايل والعريض يف عمر  17سنة عند البنني ،يف الوقت الذي حيدث ذلك عند
البنات ،أما إجناز الرمي فيوجد اختالف كبري بني اجلنسني ،حيث أن التطور السنوي للبنات يكون قليال إضافة إىل
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ذلك تظهر عالمات التوقف يف عمر  16سنة وبشكل قطعي يف عمر  17سنة ،أما ابلنسبة للمرونة فهي الصفة
الوحيدة اليت تتطور عند البنات أحسن منه عند البنني.
من خالل هذا العرض نالحظ أن قدرة املراهقني يف تلك املرحلة تزداد يف أخذ القرار والتفكري السليم،
واالختيار ،والثقة ابلنفس ،واالستقاللية يف التفكري واحلرية ،واالستكشاف ،حيث يؤثر ذلك كله ليس فقط على
شخصية الالعب احلركية فحسب بل على شخصيته املتكاملة ،وهلذا وجب على مدرسي الرتبية الرايضية انتقاء
لون النشاط لكل طالب ،فالدرس أبي شكل كاف يكون غري حمبب للطلبة يف هذه املرحلة من عمرهم ،فلكل
منهم له نوع خاص ومميز من النشاط الرايضي خيتلف عن اآلخر (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،صفحة
.)67
فهذا يرغب لعبة كرة القدم ،وذلك يرغب لعبة كرة الطائرة ،وآخر يرغب ألعاب امليدان واملضمار وعلى
ذلك فمدرس الرتبية الرايضية جيب أن أيخذ دلك بعني االعتبار عند وضعه للدرس ،وبناء على ذلك يتطور
مستوى املهارات احلركية األساسية كالعدو والوثب والرمي كصفة مميزة هلذه املرحلة ،مع األخذ يف عني االعتبار
الفروق الفردية للمستوى ،وهبذا أتخذ هذه املرحلة أمهية خاصة كوهنا مرحلة كمال النضج والنمو والتطور احلركي.
حيث يبدأ جماهلا ابملدرسة فاجلامعة فالنادي الرايضي ،وعليه فإن هذه املرحلة ال تعترب مرحلة تعلم وغنما مرحلة
تطوير وتثبيت ابملستوى للقدرات واملهارات احلركية ،فهي مرحلة أداء متميز خال من احلركات الشاذة.
 .4-3خصائص ومظاهر املراهقني دون  17سنة
 .1-4-3النمو اجلسماين:
يشهد اجلسم ثباات يف معدل النمو خالل هذه املرحلة إذا ما قورن مبرحلة البلوغ (املراهقة األوىل) إال أن
زايدة واضح ة وفوارق ملموسة يف كل من الوزن والطول عند اجلنسني وخصوصا يف هناية املرحلة واليت يتميز فيها
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املراهق حبالة صحية جيدة يف تقدير كل من الزمن واألبعاد وتتحدد املالمح النهائية والنسب واألمناط اجلسمية
املميزة للفرد يف هناية املرحلة وتعتدل ،وأيخذ كل من اجلسم والوجه شكليهما العام .
ابإلضافة إىل توازن غددي مميز يلعب دورا كربا يف التكامل بني الوظائف الفسيولوجية واحلسية االنفعالية
للفرد (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،صفحة .)69
وابلنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ ارتفاعا قليال جدا يف ضغط الدم ،وهبوط للنبض الطبيعي
مع زايدة بعض اجملهود األقصى ،دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري ،ومما يؤكد حتسن التحمل ،هو
اخنفاض نسبة األوكسجني املستهلك عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوالد (بسطيوس أمحد،1996 ،
صفحة .)183
 .2-4-3النمو العقلي:
يطور الطفل يف مراهقته فاعليته العقلية ،حيث تتطور وتنمو قابليته للتعلم والتعامل مع األفكار اجملردة،
وإدراك العالقات وحل املشكالت ،إذ قسم "زيدان مصطفى"النمو العقلي إىل أربعة خصائص وهي  :انتباه
املراهق ،اخليال ،التذكر ،االستدالل والتفكري (زيدان حممد مصطفى ،صفحة .)53
 .3-4-3النمو االنفعايل:
جيمع علماء النفس على أن انفعاالت املراهق ختتلف ف نواحي كثرية عن انفعاالت الطفل وتشمل هذه
االختالفات النواحي التالية:
 نالحظ أن املراهق يف هذه السنوات يثور ألتفه األسباب. يتميز املراهق ابنفعاالت متقلبة وعدم الثبات ،إذ ينتقل من انفعال إىل آخر يف مدى قصري.52
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 ال يستطيع املراهق التحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية إذا أثري أو غضب مثال يصرخ ويدفع األشياء(نصر الدين الرباوي ،1974 ،صفحة .)32
 .4-4-3النمو االجتماعي:
إن اجملال االجتماعي الذي يعيش فيه املراهق يرغمه على قوانني وتقاليد عليه احرتامها ،حيث أنه ال
يريدها كوهنا حتد من حريته ،وهكذا حياول أن يتمرد عليها إن استطاع وينشأ صراع بينه وبني جمتمعه ،فاملراهق إن
مل يعجبه التوجيه السليم هلكت نفسه وأثر على اجملتمع الكائن به (زهران عبد السالم حامد ،صفحة .)348
واملراهق يقبل الرفقاء عند توفري صفات الشخصية ،وأمهها أن األقران احملبوبني يكونون حسن املظهر
ويتسمون ابألانقة واملرح واالنطالق وميتلكون املهارات االجتماعية ملستوى سنهم وجيعلون اآلخرين يشعرون أهنم
مقبولون ،أما األقران الغري حمبوبني فيوصفون أبهنم خجولون ،غري اجتماعيني ومنطوين جيعلون اآلخرين ينظرون
إليهم على أهنم عدميو اإلحساس.
 .5-4-3النمو النفسي:
تعترب مرحلة املراهقة أصعب مرحلة يف منو اإلنسان ،خاصة من الناحية النفسية ،فيها يواجه املراهق صراعا
نفسيا قواي.
إن املراهق يف هذه السن يسعى وراء الكشف عن نفسه ،فهو يرى أنه قادر على أن يفكر بنفسه ،ويكون
أداء واجتاهات خاصة به (عبد العزيز صاحل ،1976 ،صفحة .)115
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 .5-3خصائص تطوير الصفات البدنية لدى املراهقني دون  17سنة:
 .1-5-3خصائص تطوير السرعة لدى املراهقني الذكور دون  17سنة:
حيصل تطور للسرعة وزايدة يف سرعة رد الفعل احلركي يف هذه املرحلة من العمر ،فتطوير السرعة يعين
تنمية كافة الفعاليات احلركية سواء يف السرعة احلركية أو االنتقالية أو أي أداء متهيدي آخر ،لذلك يتم التدريب
بشكل عال يف تنفذ تنمية السرعة ألهنا تصل إىل أقصى إنتاج هلا خالل هذه املرحلة ،كذلك ميكن الوصول إىل
حركة السرعة االقتصادية يف هذه املرحلة لكوهنا مفيدة ،كما يتناسب جمال احلركة مع استخدام السرعة اليت
تتناسب وهدف السرعة ،وميكن الوصول إىل احلركة األوتوماتيكية يف هذه املرحلة العمرية ،فالتطوير املوجه يساعد
يف تطوير صفة السرعة يف املستوايت العليا ،كما أن التطور البيولوجي الطبيعي للسرعة بشكل عام ال يتغري أثناء
التدريب الرايضي املنظم.
إن ديناميكية تطور السرعة لدى الرايضيني يف هذا العمر يشابه ديناميكية تطور السرعة عند أقراهنم الذين
ميارسون الرايضة بشكل منتظم ،إال أن حتسن املستوى عن الرايضيني يكون مبستوى أعلى مما هو عند أقراهنم الذين
ال ميارسون الرايضة بشكل منتظم ،إن ذلك يعين اعتبار هذه املرحلة من أنسب املراحل العمرية يف تطوير السرعة،
أما بعد سن  15سنة فيالحظ ظهور حالة االستقرار يف السرعة ،ويفسر "زائسيورسكي  "1966أن طريقة
تدريب السرعة ليست مناسبة مع الرايضيني الشباب حيث تستخدم بشكل كبري متارين القوة املميزة ابلسرعة واليت
تسبب يف النهاية أحياان حاجز السرعة.
إن طرق تنمية السرعة يتم على أساس اإلعداد البدين املتعدد اجلوانب ،وهذا يعين االهتمام اخلاص
بتمارين الس رعة املميزة ابلقوة إضافة إىل متارين القوة ،فتحليل منهاج تدريب السرعة يف خمتلف األلعاب الرايضية
أظهر أن التدريب هبدف تطوير السرعة حيتوي على التمارين اليت تتصف بقطع مسافة قصرية ابلسرعة القصوى أو
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املقاربة له ،ويف الوقت نفسه ال يشمل املنهاج الوسائل وطرق التدريب اخلاصة بتطوير صفة السرعة املميزة ابلقوة
والقوة العضلية ،لذا حيصل لدى الرايضيني بواسطة تلك التدريبات الوصول إىل حاجز السرعة ،ويسبب ثبات
نتائج السرعة واستقرارها ( قاسم حسن حسني ،الصفحات .)139-138
 .2-5-3خصائص تطوير القوة العضلية لدى الذكور دون 17سنة:
يطلق على هذه املرحلة من العمر مرحلة البلوغ اجلنسي ،حيث يزداد منو القوة العضلية والوزن بسرعة
فضال عن منو األجهزة الوظيفية اليت يزداد حجمها ،ولكن تطورها يكون غري متوازن ،فمن خالل التغريات اليت
حتدث على الوظائف يبدأ النمو اجلنسي ،فمرحلة املراهقة الثانية ال تعد مرحلة أزمات حيث تزداد درجة تطور
العديد من الصفات البدنية ومنه القوة العضلية ومنه يقرتب الذكور تدرجييا من مرحلة الرجولة حيث تعد مرحلة
اثبتة وطويلة ،وتتسم ابحلركة االنسيابية فضال عن زايدة القوة العضلية.
كذلك حيسب شكل تدريب القوة نسبة إىل حتسني قابلية املستوى البدين ويستخدم األسلوب الدائري يف
تطوير القوة القسو ،والقوة املميزة ابلسرعة والقوة املميزة ابملطاولة.
 .3-5-3خصائص تطور املطاولة لدى الذكور دون  17سنة:
يتطلب مزاولة الفعاليات واأللعاب الرايضية إىل تطوير املطاولة ،وفق وحدات خمتلفة حىت الوصول إىل
عمر  18سنة بسبب عدم قدرة األجهزة الوظيفية على اإليفاء ابلتزاماهتا وفق متطلبات الشدة العالية بصورة
مستمرة مما يتطلب تغيري احلجم والشدة بصورة مستمرة.
يعد عامل العمر من العوامل املهمة ابلنسبة إىل مطاولة النفس الدوري ،وتزداد بزايدة العمر ،ميكن ملدى
معني حيث تبدأ ابالخنفاض كلما تقدم العمر.
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أما املطاولة املميزة ابلقوة فتظهر يف الذراعني بصورة خاصة وحسب أي "مانيل" يوجد اختالف يف تطوير
قابلية املطاولة حيث تبدأ بني عمر  14 -12سنة وتزداد ابستمرار ،وتظهر أقصى قابلية للمطاولة لدى الذكور يف
عمر  22 -18سنة ،فالتعلم املستمر السريع حيدث اندرا ،حني أن الرتكيز على حتقيق اإلجناز يتم جراء تعلم
مسار احلركات الرايضية بسرعة حيث يتم تطوير قابلية املطاولة والتوقع احلركي يف هذه املرحلة من العمر ،وميكن
متييز املطاولة لدى املتدربني وغري املتدربني ،حيث يظهر التطور املستمر لدى املتدربني يف هذه املرحلة العمرية،
فضال من أن تطور القوة يتطلب املطاولة ،ومين الوصول إىل مستوايت عليا يف هذا العمر ( قاسم حسن حسني،
صفحة .)140
كما أن مزاولة الفعاليات واأللعاب اليت تتطلب الصفات األخرى تعتمد على عنصر املطاولة (املطاولة املميزة
ابلقوة أو ابلسرعة).
 .4-5-3خصائص تطوير املرونة لدى الذكور دون  17سنة:
يطلق عليها مرحلة املراهقة الثانية اليت تعد مرحلة ثبات الصفات اجلنسية اخلاصة والتقدم الفردي له حيث
تزداد مرة أخرى قابلية التوجيه احلركي بصورة كبرية ينعكس على زايدة املرونة فضال عن استمرار استقرار األداء
احل ركي وتطوره ،كذلك تزداد قابلية التعلم احلركي حيث يتم االرتباط بني فن األداء احلركي خاصة يف فعليات
اجلمناستك والفعاليات اليت تتطلب صفة املرونة وترابطها مع القوة املميزة للسرعة.
يصل تطور املرونة وترابطها أقصى حد يف عم  18إىل  20سنة حيث جيب برجمة التدريب بشكل منظم
يف هذه املدة ،ويتضح هنا زايدة تطور مستوى املرونة لدى اإلانث أكثر من الذكور عدا مفاصل الكتفني ،فالذكور
الذين يزاولون التدريب الرايضي تظهر إمكاانت واطئة وضعف يف العضالت ،وأحياان تتجمع شحوم إضافية
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وحركات غي منسقة وضعيفة ،ويسري تطور املرونة يف مفاصل اجلسم الكبرية على نقيض الصفات البدنية األخرى
( قاسم حسن حسني ،صفحة .)141
 .6-3أمهية النشاط الرايضي ابلنسبة للمراهقني (أقل من 17سنة)
تظهر أمهية النشاط الرايضي ابلنسبة للمراهق يف اكتساب اللياقة البدنية كالقوة العضلية والسرعة والرشاقة
...اخل ،ورفع املستوى الصحي وتقوية الوظائف احليوية للجسم ،كما تساعد على النشاط الدائم للجسم وإصالح
القوام.
وتظهر كذلك أمهية النشاط الرايضي للمراهق من انحية أخرى وهي اجملاالت االجتماعية وتنمية التعاون
بني األفراد وتنمية السلوك االجتماعي والتوازن النفسي.
كذلك تساعد على اكتساب الروح الرايضية وتعلم النظام واحرتام القوانني واألخالق الكرمية وتقوية
.

اإلرادة والقدرة على التغلب على املصاعب ،واالعتماد على النفس وتعلم الصرب والشجاعة واملثابرة
 .7-3دوافع النشاط الرايضي للمراهقني (أقل من 17سنة)

إن الدوافع املرتبطة ابلنشاط الرايضي تتميز ابلطابع املركب ،نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرايضية وجماالهتا،
ومن األمهية الكربى أن يعرف املدرب أهم الدوافع اليت حتفز الالعب على ممارسة األنشطة الرايضية املختلفة،
وأمهية ذلك ابلنسبة للفرد الرايضي أو ابلنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه ،فلكل فرد إذا يف الوجود دوافع حيث
مقيام العمل.
ميكن تقسيم الدوافع إىل دوافع مباشرة ،ودوافع غري مباشرة (حممد حسن عالوي ،1992 ،صفحة
.)138
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 .1-7-3الدوافع املباشرة:
 اإلحساس ابلرضى واإلشباع نتيجة للنشاط البدين. املتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية. الشعور ابالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من الشجاعةواجلرأة وقوة اإلرادة.
 االشرتاك يف املناسبات الرايضية اليت تعترب ركن هام من أركان النشاط الرايضي وما يرتبط من خربات انفعاليةمتعددة.
 تسجيل بطوالت وأرقام وإثبات التفوق وإحراز الفوز. .2-7-3الدوافع الغري مباشرة ملمارسة النشاط الرايضي:
 حماولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن ريق ممارسة النشاط الرايضي ،فإذا سألت الفرد عن سبب ممارسةالنشاط الرايضي فإنه قد جييب مبا يلي «:أمارس الرايضة ألهنا تكسبين الصحة وجتعلين قواي ».
 ممارسة النشاط الرايضي لإلسهام يف رفعه مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج ( جالل سعد-حممد عالوي، ،1986صفحة .)188
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خالصة الفصل:
إن املراهق دون  17سنة يسعى وراء الكشف عن نفسه ،ونتيجة للتغريات اجلسمي و الفيزيولوجية
واحلركية والنفسية اليت حيس هبا ،فهو حيتاج أن يعرف نفسه ويلم هبا ،ويرجع إىل ذاته كما أنه حباجة إىل التعبري عن
قدراته ،وإظهارها إىل اخلارج حىت يتبني لآلخرين أنه خرج من مرحلة الطفولة ،ومن هنا يبدأ يف فرض شخصيته
ووجوده على األسرة واحمليط ،وسعيا منه للبحث عن األان فإن املراهق يتابع عالقاته مع اآلخرين وهو مرغوب على
االندماج معهم كما أن النادي والفريق يلعبان دورا يف هذا االندماج ،وهذا االلتحام له مهمة يف االندماج
االجتماعي.
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منهجية البحث و إجراءاته الميدانية

الفصل األول:
متهـيد:

ويشمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني ،الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحث واليت تشمل
على الدراسة االستطالعية واجملال الزماين واملكاين وكذا الشروط العلمية لألداة مع ضبط متغريات الدراسة كما
إشتمل على عينة البحث وكيفية إختيارها واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين
وحدود الدراسة.
أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع اخلالصة العامة
للبحث.
 .1-1منهج البحث:
إعتمدان يف حبثنا هذا على املنهج التجرييب و هذا ملالئمته ملوضوع البحث
 .2-1جمتمع وعينة البحث:
تكون جمتمع البحث من طاقم النادي الرايضي اهلاوي شباب بين ساحل بين صاف – والية عني متوشنت –
ألقل من  17سنة من طاقم إداري و تدرييب و العبني حيث بلغ عددهم  50فردا ،آما عينة البحث فتكونت
من  10العبني ممن لديهم أقدمية و خربة (و الذين سبق هلم التدرج يف األصناف العمرية الصغرى مع
النادي) ومت اختيارهم بطريقة قصدية.
 .3-1متغريات البحث:
 املتغري املستقل :وهو السبب يف عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خالله قياس النتائج .و يفحبثنا متثل يف '' :الثقة ابلنفس''
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 املتغري التابع :يعرف أبنه متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم املتغرياتاألخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع و هو " :األداء
املهاري يف كرة القدم''
الضبط اإلجرائي للمتغريات:
إن الدراسة امليدانية تتطلب ضبطا إجرائيا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية املتغريات
املشوشة األخرى ويصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إلجراءات
الضبط الصحيحة " (د-حممدحسن عالوي  ،حممدنصرالدين رضوان ، )388 ،1988.
وبدون هذا تصبح النتائج اليت حيصل عليها الباحث صعبة التحليل والتصنيف والتفسري  ،واستنادا إىل كل هذه
االعتبارات جلأ الطالب الباحث إىل ضبط متغريات البحث استنادا إىل اإلجراءات التالية:
استخدام األداة نفسها مع عينة الدراسة.
مث اإلشراف على توزيع و اسرتجاع أدوات القياس من طرف الطالب الباحث شخصيا
توحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على عبارات أداة البحث
 .4-1جماالت البحث:
 .1-4-1اجملال البشري :مت إجراء هده الدراسة على  10العبني للنادي اهلاوي شباب ساحل بين صاف
 .2-4-1اجملال املكاين :ومت ابمللعب البلدي لشباب ساحل بين صاف
 .3-4-1اجملال الزمين :امتدت من  2021/02/10إىل غاية 2021/06/25
 .5-1أدوات البحث:
إلجراء أي حبث البد من االستعانة مبجموعة من الوسائل و األدوات اليت تؤدي إىل إجناز هذا البحث فقد
اعتمد الطالب الباحث يف حبثه هذا على أدوات متثلت يف ما يلي :
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 .1-5-1مقياس الثقة ابلنفس للرايضيني:

مقياس الثقة ابلنفس اختار الباحث مقياس روبني فيمي واملعرب من قبل حممد حسن عالوي ،واملتضمن 13فقرة
لقياس الثقة ابلنفس ،كما وجد الباحث أن هذا املقياس أكثر مشوال و اتصاال ابلبحث احلايل ،من حيث الفقرات
املمثلة للثقة ابلنفس.
ويتكون املقياس من ( )13عبارة ،ويقوم الالعب الرايضي ابالستجابة عمى عبارات القائمة عمى مقياس مدرج
من  9نقاط حبيث حيدد درجة الثقة الرايضية اليت يتميز هبا بصفة عامة عندما يتنافس يف اجملال الرايضي ،وذلك
ابملقارنة ابلعب آخر سواء يف فريقه أو يف فريق آخر يتميز أبعمى درجة من الثقة ابلنفس بصفة عامة.
 .2-5اختبارات األداء املهاري:
و قد قام الطالب الباحث إبجراء بعض اإلختبارات لقياس مستوى الالعبني يف بعض املهارات األساسية لدى
عينة البحث و متثلت يف إلختبار املهارات األساسية التالية:
 إختبار دقة و التوصيب :و توضع ثالث كرات على بعد  18مرتا عن املرمى من نقاط خمتلفة و يصوبالالعب الكرة ابجتاه املرمى بدون وجود احلارس ،حتتسب نقطتني لالعب يف حال مالمسة الكرة للمرمى ،و
حتسب نقطة يف حالة كانت التصويب داخل إطار املرمى و مل تلمس العارضة ،ال حتتسب أي نقطة يف حالة
ما إذا كانت الكرة خارج األطار.
 إختبار التهديف :وهو نفس التمرين السابق مع وجود احلارس ،وحتتسب نقطتني يف حالة التسجيل و نقطةواحدة لالعب يف حال صد احلارس للكرة أو و المست العارضة ،ال حتتسب أي نقطة يف حالة ما إذا كانت
الكرة خارج إطار املرمى.
 إختبار اجلري ابلكرة :و يقوم الالعب ابجلري ابلكرة بني الشواخص ذهااب و إاياب دون فقدان الكرة وحيتسب الزمن ،و بعد رجوع الالعب ملرحلة اإلنالطق.
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الفصل األول:
 .3-5-1املصادر و املراجع :

اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل املصادر و املراجع العربية و األجنبية،
شبكة االنرتنت ،ديوان املطبوعات اجلامعية.
 .6-1الدراسة اإلحصائية:
لقد اعتمد الطالب الباحث خالل إصداره لألحكام املوضوعية حول نتائج الدراسة االستطالعية و
الدراسة األساسية على حتويل الدرجات اخلام املتحصل عليها إىل نتائج بغرض االستناد عليها يف إصدار أحكام
موضوعية ومت ذلك من خالل االستخدام األمثل لبعض الوسائل اإلحصائية التالية:
أ-املتوسط احلسايب:
وهو الطريقة األكثر استعماال ،حيث يعترب احلاصل لقسمة جمموعة املفردات أو القيم يف اجملموعة
اليت أجري عليها القياس ،س ،1س  ، 2س ، 3س............................. 4س ن .على عدد القيم
( )nوصيغت املتوسط احلسايب تكتب على الشكل التايل:

M

حيث :ة
ــــ= س
ــــــــ
س ن

س :املتوسط احلســاب Mس :هي جمموع القيم

ن  :عدد القيم (اخلويل أ ،.أصول الرتبية البدنية الرايضية -مدخل -اتريخ -الفلسفة ،1996 ،صفحة
)153
ب -االحنراف املعياري:
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الفصل األول:

هو أهم مقاييس التشتت ألنه أدقها ،حيث يدخل استعماله يف كثري من قضااي التحليل اإلحصائي ويرمز
له ابلرمز (ع) ،فإذا كان االحنراف املعياري قليل فإن ذلك يدل على أن القيم متقاربة والعكس صحيح ويكتب
على الصيغة التالية:

حيث ع :االحنراف املعياري.
س  :ـــ
املتوسط احلسايب.
ـ

س :قيمة عددية (النتيجة ).
ن :عدد العينة( .مروان عبد اجمليد إبراهيم )231 ،2000
ج -معامل اإلرتباط لبريسون.
 .7-1األسس العلمية لالختبارات املستخدمة:
الثبات :يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجه فيم لو طبق على عينة من
األفراد يف مناسبتني خمتلفتنيSource spécifiée non valide..
واستخدام الطالب الباحث إحدى طرق حساب ثبات االختبار وهي طريقة "تطبيق االختبار وإعادة
تطبيقه"(معامل االرتباط  )Test –Retestللتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار .وعلى هذا أساس
قمنا إبجراء االختبار على مرحلتني بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل املتغريات (نفس العينة ،نفس األماكن،
نفس التوقيت ،نفس التالميذ).
الصدق :صدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من أجله
فاالختبار أو املقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسهاSource .
 spécifiée non valide.وابستعمال الوسائل اإلحصائية التالية مت حساب ثبات و صدق
االختبار.مبعامل االرتباط "ر" لبريسون
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الفصل األول:
خالصة الفصل:

لقد تضمن هذا الفصل منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية اليت مث القيام هبا  ،كما مث التطرق إىل
األدوات املستخدمة يف البحث ،و كذا توزيع العينات و حتديد جماالت البحث الزماين و املكاين و خمتلف الوسائل
اإلحصائية.
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عرض و تحليل النتائج ومناقشة
الفرضيات و االستنتاجات

تحليل النتائج و مناقشة الفرضيات و اإلستنتاجات

الفصل الثاني:
 .1-2عرض و ختليل النتائج:

اجلدول رقم  :01نتائج إختبار عينة البحث يف مقياس الثقة ابلنفس
الالعبني

العبارات

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

8

6

9

3

6

5

2

8

6

5

02

8

5

8

4

5

6

3

7

5

3

03

7

3

9

3

6

4

5

8

6

3

04

8

4

7

4

5

5

4

6

5

3

05

6

5

6

3

7

7

4

6

4

4

06

9

6

8

5

5

5

3

7

4

4

07

8

7

5

2

6

5

5

8

4

3

08

6

8

5

5

8

5

3

6

5

3

09

8

5

6

3

9

4

5

8

6

4

10

7

5

7

5

7

5

4

7

5

3

11

6

4

8

4

6

4

3

9

4

2

12

5

8

6

4

7

3

2

9

3

3

13

9

5

5

3

9

4

3

8

4

2

مج

95

71

89

48

86

62

46

97

61

42
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الفصل الثاني:

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول و اليت يبني جمموع عدد النقاط املتحصل عليها لكل العب يف
مقياس الثقة ابلنفسـ و اليت أظهرت أن هناك تباين يف الثقة ابلنفس لدى الالعبني حيث بلغت أعلى قيمة 97
واما أدىن قيمة بلغت  42أما ابقي القيم فرتاوحت بني القيمتني العليا و الدنيا و هذا ما يدل على أن هناك تباين
يف مستوى الثقة ابلنفس لدى الالعبني.
اجلدول رقم  :02يبني العالقة اإلرتباطية بني الثقة ابلنفس و إختبار دقة التصويب
املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

الثقة ابلنفس

68.80

21.38

دقة التصويب

4.90

1.81

معامل اإلرتباط
(بريسون)
0.92

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب ملقياس الثقة ابلنفس لعينة البحث
بلغ  68.80أما املتوسط احلسايب الختبار دقة التوصيب فقد بلغ  ،4.90بينما بلع معامل االرتباط لبريسون
 0.92و هي قيمة جيدة و تشري إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني صفة الثقة ابلنفي و مهارة دقة التصويب
لدى عينة البحث.
ومنه نستنتج أنه هناك عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس و مهارة التصويب لدى العيب كرة القدم ألقل من
 17سنة.
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الفصل الثاني:

الشكل رقم ( :)01يبني العالقة بني الثقة ابلنفس و دقة التصويب لدى عينة البحث
120
100
80
دقة التصويب

60

الثقة بالنفس
40
20
0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

اجلدول رقم  :03يبني العالقة اإلرتباطية بني الثقة ابلنفس و إختبار التهديف
املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

الثقة ابلنفس

68.80

21.38

دقة التصويب

6.20

2.03

معامل اإلرتباط
(بريسون)
0.67

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب ملقياس الثقة ابلنفس لعينة البحث
بلغ  68.80أما املتوسط احلسايب الختبار التهديف فقد بلغ  ،6.20بينما بلع معامل االرتباط لبريسون 0.92
و هي قيمة حسنة و تشري إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني صفة الثقة ابلنفي و مهارة التهديف لدى عينة
البحث.
ومنه نستنتج أنه هناك عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس و مهارة التهديف لدى العيب كرة القدم ألقل من
 17سنة.
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الفصل الثاني:

الشكل رقم ( :)02يبني العالقة بني الثقة ابلنفس و التهديف لدى عينة البحث
120
100
80
التهديف

60

الثقة بالنفس
40
20
0
10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

اجلدول رقم  :04يبني العالقة اإلرتباطية بني الثقة ابلنفس و إختبار اجلري ابلكرة
املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

الثقة ابلنفس

68.80

21.38

دقة التصويب

19.10

3.75

معامل اإلرتباط
(بريسون)
- 0.84

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب ملقياس الثقة ابلنفس لعينة البحث
بلغ  68.80أما املتوسط احلسايب الختبار اجلري ابلكرة فقد بلغ  ،6.20بينما بلع معامل االرتباط لبريسون
 -0.84و هي قيمة جيدة و تشري إىل وجود عالقة ارتباطية عكسية بني صفة الثقة ابلنفي و مهارة اجلري ابلكرة
لدى عينة البحث.
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الفصل الثاني:

ومنه نستنتج أنه هناك عالقة ارتباطية عكسية بني الثقة ابلنفس و مهارة اجلري ابلكرة لدى العيب كرة
القدم ألقل من  17سنة.
الشكل رقم ( :)03يبني العالقة بني الثقة ابلنفس و اجلري ابلكرة لدى عينة البحث
120
100
80

الثقة بالنفس

60

الجري بالكرة
40
20

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 .2-2مناقشة الفرضيات:
 .1-2-2مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل:
من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم  01و اليت بينت اختبار عينة البحث يف مقياس الثقة ابلنفس
أشارت النتائج إىل وجود تباين يف الثقة ابلنفس حيث ال حظنا وجود قيم مرتفعة منخفضة و متوسطة ،و هذا ما
يدل على أن ثقة النفس ختتلف من العب آلخر و هذا ما يدل على صحة الفرضية اجلزئية األوىل.
 .2-2-2مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية:
من خالل النتائج املبينة يف اجلداول رقم ( ،)03( ،)02و ( ،)04الحظنا وجود لعالقة ارتباطية
موجبة بني صفة الثقة ابلنفس و إختبارات األداء املهاري حيث أنه ومن خالل اجلدولني رقم ( )03و ( )04تبني
لنا وجود عالقة ارتباطية بني صفة الثقة ابلنفس و مهاريت التهديف و دقة التصويب حيث ،أان الالعبني الذين
لديهم ثقة ابلنفس جيدة حتصلو على نقاط جيدة يف إختبارات املهارتني سالفتني الذكر ،بينما الحظنا وجود
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الفصل الثاني:

عالق ة ارتباطية عكسية بني الثقة ابلنفس و اجلري ابلكرة حيث أنه من قاموا أبداء أقصر مدة زمنية يف اختبار
اجلري ابلكرة تقريبا هم من لديهم ثقة ابلنفس مرتفعة وو يقول (الزبيدي ،2011 ،صفحة  )131يف هذا
الصدد '' :أن من الواجبات املدرب وطاقمه التدريب الوصول ابلرايضي ألعلى مستوى من املتطلبات النفسية اليت
يعتربها املساهم األول يف ضل تقارب مستوايت الالعبني من الناحية البدنية و املهارية لتحقيق املستوايت الرايضية
العالية من جهة ،وذات فائدة كبرية مبجال بناء قدرات الالعب وتطوير إمكانياته الفردية وتثبيتها وحتسينها واليت
حتدد تصرف أداءه يف مواقف اللعب املختلفة اليت تواجهه فرتة املنافسة'' .هذا ما يدل هلى ثبوت صحة الفرضية
اجلزئية الثانية.
 .3-2-2مناقشة الفرضية العامة:
بينت نتائج اجلداول رقم ( )03( ، )02( ،)01و ( ،)04عن أن هناك تباين يف مستوى الثقة ابلنفس
بني الالعبني بني مرتفعة متوسطة و منخفضةكما دلت نتائج إختبار املهارات األساسية عن وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني الثقة ابلنفس و األداء املهاري الالعبني حيث أن الالعبني الذين لديهم ثقة ابلنفس مرتفعة كانوا
متفوقني يف إختبار املهارات األساسية والعك س صحيح وهذا ما يدل على عالقة الثقة ابلنفس ابألداء املهاري
لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة و هذا يتوافق مع (اخليكانـ ـ ــي ،2011 ،صفحة  )65حيث يقول يف
هذا الصدد'' :أن ــه ليس من املهـ ــم أن ميتلك الالعب املهـ ــارة املطلوبـ ــة ولكـ ــن املهـ ــم هو أن يتمك ــن من تطبيقها
ابلشكـ ــل املطلوب وابلوقت احملـ ــدد وابملكان الصحي ــح لذلك فالثقـ ــة العاليـ ــة ابلنفس وشعـ ــور الالعب ابلقـ ــدرة
على القي ــام ابلواجبات املطلوبـ ــة أثنـ ــاء املنافسـ ــة سيجع لـ ــه قادرا على القيـ ــام ابحلركات املهاريـ ــة بشكـ ــل فعـ ــال ،ومن
جهـ ــة أخ ــرى فإن امتالكه ملبادئ مهاريـ ــة جيـ ــدة سرتفـ ــع من ثقتـ ــه بنفسـ ــه وجتعلـ ــه يشعـ ــر ابلراحـ ــة واالطمئنان
عنـ ــد إجن ــاز هذه املهارات أثنـ ــاء املنافسـ ــة سواء كانت دفاعيـ ــة أو هجوميـ ــة (اخليكانـ ـ ــي ،2011 ،صفحة
 ،''.)15وابلتايل توصلنا إىل ثبوت صحة الفرضية العامة للدراسة.
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الفصل الثاني:
.3-2اإلستنتاجات:

 يوجد تباين يف مستوى الثقة ابلنفس بني العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس ومهارة دقة التصويب لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس ومهارة التهديف لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس ومهارة اجلري ابلكرة لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. توجد عالقة ارتباطية بني الثقة ابلنفس األداء املهاري لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. .4-2التوصيات:
 ضرورة الرتكيز على تنمية املهارات النفسية لدى العيب كرة القدم ألقل من  17سنة. إدراج أخصائيني نفسانيني لدى الطاقم التدرييب يف أندية كرة القدم للناشئني. -ضرورة احلرص على مدريب كرة القدم للفئات الناشئة يف اجملال النفسي.
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مقياس الثقة بالنفس في المجال الرياضي
الدرجات

العبارات

1

 .1عند أداء املهارات احلركية الضرورية إلحراز التفوق خالل املنافسة الرايضية
 .2يل القدرة على اختاذ قرارات حامسة يف املنافسات الرايضية
 .3يل القدرة على الرتكيز بصورة جيدة لتحقيق الفوز
 .4يل القدرة على األداء يف املنافسة حتت الضغوط العصبية
 .5يل القدرة على تنفيذ خطط انجحة يف املنافسة
 .6يل القدرة على التكيف مع مواقع اللعب املختلفة لكي أحقق الفوز يف املنافسة.
 .7يل القدرة على إجناز أهداف املرتبطة ابملنافسة
 .8يل القدرة على أن أكون انجحا يف املنافسة
 .9يل القدرة على التفكري و اإلستجابة بنجاح أثناء املنافسة
 .10يل القدرة على مواجهة التحدي أثناء املنافسة
.11يل القدرة على أن أكون انجحا عند إعدادي للمنافسة
 .12يل القدرة على استمرار أدائي اجليد لكي أكون انجحا يف املنافسة
 .13يل القدرة على حماولة النجاح حىت لو كان املنافس أقوى مين
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