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 كلمة شكر

 

 قال تعاىل: "... ولئن شكرمت ألزيدنكم ..."

السليم، و نعمة التعليم، و نعمة أن هداان إىل الصراط املستقيم  حنمد هللا على نعمة البدن و العقل
 صراطا كان كله علما وتعليم و بفضلك اي من بعباده رحيم.

بعد جهد جهيد نتشرف اليوم بتقدمي مثار عملنا يف أهبى حلة و أمجل صورة ما استطعنا إىل ذلك 
زاوي حكيم'' الذي خنصه  سبيال ، راجني من هللا أن يضحى هاذ العمل برضى الدكتور "مح 

 ابلشكر متمنني دوام الصحة و التقدم العلمي .

 كما نتقدم أبمسى عبارات الثناء و العرفان لكل 

)طلبة، أساتذة و    مبعهد مستغامن  أسرة معهد علوم و تقنيات و النشاطات البدنية و الرايضية  
 إداريني (

 

 

 

 

 



: ملخص الدراسة

هتدف الدراسة إىل إظهار دور التحضري النفسي يف تنمية أداء العيب كرة القدم و كان الفرض من الدراسة أن 
النادي  30للتحضري النفسي دور يف تنمية أداء العيب كرة القدم لصنف األكابر ، و تكونت عينة البحث من 

 صنف األكابرمت اختيارىم بطريقة عشوائية، و اعتمد الطالب الباحث على اهلاوي لشباب مولودية عني فارس
املنهج الوصفيحيث قام الطالب الباحث باعداد استمارة استبيانية مت استعماهلا كأداة للبحث و بعد القيام 

: بالدراسة اإلحصائية و حتليل النتائج، توصل الطالب الباحث إىل النتائج التالية

 للتحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء وحتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم. 
 للتحضري النفسي دور ىام يف تطوير األداء الرياضي لالعيب كرة القدم .
  لألخصائي النفسي دور فعال يف مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكونات التحضري النفسي ما جيعلو

. حيسن أداءه

:  و يف األخري مت اقرتاح مجلة من التوصيات متثلت يف

  ضرورة االعتماد وإيالء األمهية القصوى للجانب النفسي يف تسطري الربنامج التدرييب لفرق كرة القدم
 .لصنف األكابر

  ضرورة تكوين مدريب كرة القدم لألكابر يف ميدان علم النفس الرياضي ملا لو من أمهية يف االرتقاء بأداء
 .العيب كرة القدم

 ضرورة توفري أخصائيني نفسيني يف أطقم تدريب فرق كرة القدم لصنف األكابر. 

 : الكلمات المفتاحية
  التحضري النفسي
  األداء
 كرة القدم 

 
 

 

 



 

Résumé de l'étude:  

L'étude vise à montrer le rôle de la préparation psychologique 

dans le développement des performances des joueurs de football, 

et l'hypothèse de l'étude était que la préparation psychologique a 

un rôle dans le développement des performances des joueurs de 

football pour la classe senior, et l'échantillon de recherche se 

composait de 30 joueurs du club amateur (jeuness de mouloudia 

de Ain Fares) de la classe des seniors ont été choisis de manière 

aléatoire, et l'étudiant chercheur s'est appuyé sur l'approche 

descriptive, où l'étudiant chercheur a préparé un questionnaire qui 

a été utilisé comme un outil de recherche Après avoir réalisé 

l'étude statistique et analysé les résultats, le chercheur est parvenu 

aux résultats suivants:  

 •La préparation psychologique est d'une grande importance pour 

améliorer les performances et obtenir des résultats pour les 

joueurs de football. 

 •La préparation psychologique joue un rôle important dans le 

développement des performances sportives des footballeurs. 

 •Le psychologue a un rôle efficace en aidant le joueur à 

développer et à développer les composantes de la préparation 

psychologique, ce qui lui permet d'améliorer ses performances. 

Au final, un certain nombre de recommandations ont été 

proposées, notamment:  

 •La nécessité de l'accréditation et de donner la plus haute 

importance à l'aspect psychologique dans l'élaboration du 



programme d'entraînement des équipes de football de la classe 

senior. 

 •La nécessité de former des entraîneurs de football pour les 

seniors dans le domaine de la psychologie du sport en raison de 

son importance dans l'amélioration des performances des joueurs 

de football. 

 •La nécessité de fournir des spécialistes en psychologie dans les 

équipes d'entraînement des équipes de football pour la classe 

senior. 

les mots clés: 

 Préparation psychologique 

 la performance 

 Football 

 Study summary: 

 The study aims to show the role of psychological preparation 

in developing the performance of football players, and the 

hypothesis of the study was that psychological preparation 

played a role in developing the performance of football players 

for the senior class. The researcher student relied on the 

descriptive approach, where the researcher student prepared a 

questionnaire that was used as a research tool. After carrying 

out the statistical study and analyzing the results, the 

researcher reached the following results: 

 • Psychological preparation is of great importance in 

improving performance and achieving results for football 

players. 



 • Psychological preparation plays an important role in 

developing the sports performance of football players. 

 The psychologist has an effective role in helping the player 

develop and develop the components of psychological 

preparation, which makes him improve his performance. 

 In the end, a number of recommendations were proposed, 

including: 

 • The necessity of accreditation and giving the utmost 

importance to the psychological aspect in the development of 

the training program for the football teams of the senior class. 

 • The necessity of training football coaches for seniors in the 

field of sports psychology because of its importance in 

improving the performance of football players. 

 • The necessity of providing psychologists in the football 

teams' training teams for the senior class. 
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  املقدمة:

يزداد االهتمام بلعبة كرة القدم يوما بعد يوم يف مجيع بلدان العامل املتطورة والنامية على حد سواء، وقد أضحت لغة  

لعبة كرة القدم ممتعة الناس العامل بسبب شعبيتها وسهولة مزاولتها، إذ استقطبت ماليني البشر ومبختلف مستوايهتم، ولكون 

فان املهتمني هبا يف سباق مع الزمن وسعي مستمر لتطويرها وتطوير مكوانهتا األساسية املتمثلة ابلالعب واملدرب واحلكم، 

وكون اللعب ميثل حجر األساس يف لعبة كرة القدم كونه املؤثر الرئيس يف جناح املبارايت، وعلى هذا األساس يظل االرتقاء  

 ى الالعب مالزماً لتطور هذه اللعبة، فالالعب هو األداة الرئيسة إلخراج املباراة ابملستوى املطلوب.مبستو 

ويعتمد علم التدريب الرايضي يف العصر احلديث على األسس العلمية اليت حتقق النمو الشامل ملختلف جوانب اإلعداد 

واجلانب النفسي الذي يعترب من أهم مراحل اإلعداد إذ أنه يعترب   املتمثلة يف اجلانب البدين واجلانب املهاري واجلانب اخلططي

قمة التحضري لذلك فإن علماء النفس ينظرون إىل التدريب الرايض ي أبنه عملية تربوية خمططة ومنظمة طبقا األسس ومبادئ 

ي والرتبوي خالل مراحل   علمية هبدف االرتقاء مبستوى األداء الرايضي لذلك أصبح من الضروري االهتمام ابجلانب النفس

اإلعداد والتدريب واملنافسة. حيث أصبح للتدريب الرايض ي مفهوم نفس ي كونه يعتمد على خمتلف العلوم اإلنسانية  

النظرية والتطبيقية املتمثلة يف علم النفس العام، علم النفس النمو، علم النفس الفسيولوجي، علم النفس الرتبوي، علم النفس 

تحضري النفس ي الذي يهدف إىل إبراز الذات للرايض ي حىت يتمكن من الوقوف واالعتماد على ما له من االجتماعي وال

إمكاانت وقدرات بدنية وعقلية ونفسية...إخل، سعيا إىل حتقيق الصحة النفسية وتكوين امليول وحتقيق التوافق االجتماعي 

  (.05، صفحة 1998واالنفعايل من أجل الوصول إىل مستوى رايضي جيد. )حنفي،  
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يعترب التحضري النفسي كل مركب من مجلة مكوانت، حيث تعترب الشخصية أحد أهم هذه املكوانت، كما جيب  و

 (.04، صفحة  2004إعطاء االنفعاالت األمهية البالغة وذلك ألثرها املباشر على مردود الرايضي. )راتب, أسامة كامل، 

ويرى الدكتور انهد روسن سكر أن التحضري النفسي هو جمموعة من الربامج اليت من خالهلا إجياد احللول اإلجيابية جلميع 

 (. 280، صفحة  2002)انهد،  املشاكل النفسية اليت يعاين منها الفرد، واليت تتعلق ابلشخصية والسلوك خالل التدريب أو املنافسة.  
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  اإلشكالية:

إن احلديث عن كرة القدم يقودان إىل التحدث على اجلانب النفسي املتمثل يف التحضري النفسي لالعبني وهو عبارة عن 
العب كرة القدم من خالل التقليل  دراسة حتليلية للجانب النفسي الرايضي، واألمهية اليت يلعبها اجلانب النفسي على نفسة

من حاالت الشعور ابلقلق وزايدة ثقة الرتكيز واالنتباه والقدرة على التطور الذهين ودافعية االجناز الرايضي والثقة ابلنفس اليت 
  (.284، صفحة  1998تشغل حيزا هاما حول مردود الالعبني. )حنفي، 

فرغم األساليب احلديثة اليت أدخلت يف تدريب كرة القدم إال أن اجلانب النفسي يبقى مهمال من طرف املدربني  
واملسؤولني وذلك ما الحظناه يف امليادين الرايضية اليت زادت اهتمامنا ابجلانب النفسي الذي مازال عند الكثري من الفرق 

 العامل األساسي الذي يضمن التوافق واالنسجام يف األداء واملردود.  دون األمهية اليت يتوجب أن توىل له، رغم أنه

وإذا تتبعنا بدقة منافسة كرة القدم وما يبذله الالعب خالهلا من جهد بدين وعصيب وما يرافق ذلك من انفعاالت خمتلفة ، 
 يه، منوإذا اطلعنا على طريقة تدريب الالعب وإعداده نفسيا وعرفنا الضغوط النفسية الواقعة عل

جراء حساسية اللعبة وأمهية املباراة، ألحسسنا أبمهية إعداد الالعب إعدادا نفسيا سليما وعلميا، من أجل أن نستطيع حباجة 
 كل السلبيات والتغلب عليها وحتقيق النتائج املرجوة.

ا الالعب فهو املستجيب ملختلف فاملدرب هو املسؤول على العبيه وذلك بتهيئتهم نفسيا و إاثرة انتباههم وحتفيزهم للعطاء أم
 تصرفات و انفعاالت مدربه. ومن املعطيات السابقة خنلص إىل طرح التساؤالت التالية:

  التساؤل العام:

 هل للتحضري النفسي دور يف حتسني أداء العيب كرة القدم لصنف األكابر.  •

 التساؤالت اجلزئية:

 حتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم ؟هل للتحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء و  •
 هل للتحضري النفسي دور هام يف تطوير األداء الرايضي لالعيب كرة القدم ؟ •
هل لألخصائي النفسي دور فعال يف مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكوانت التحضري النفسي ما جيعله  •

 حيسن أداءه؟
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 فرضيات البحث:
 الفرضية العامة:

 للتحضري النفسي دور يف حتسني األداء لدى العيب كرة القدم لصنف األكابر.  •

 الفرضيات اجلزئية:

  للتحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء وحتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم •
  للتحضري النفسي دور هام يف تطوير األداء الرايضي لالعيب كرة القدم •
يف مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكوانت التحضري النفسي ما جيعله حيسن  لألخصائي النفسي دور فعال •

 أداءه

 أهداف البحث: .4
 دور التحضري النفسي يف تنمية األداء الرايضي لدى العيب كرة القدم لصنف األكابر.  •
 األكابر.دور التحضري النفسي يف حتقيق النتائج اإلجيابية لدى العيب كرة القدم لصنف    •
 دور األخصائي النفسي يف تنمية و تطوير مكوانت التحضري النفسي.  •
 دور األخصائي النفسي يف مساعدة الالعب على حتسني األداء يف التدريبات و املنافسة. •
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 مصطلحات البحث: .5

 التحضري النفسي: •

الدكتور "حنفي حممود خمتار": أن التحضري النفسي هو كل اإلجراءات والواجبات اليت يضعها   يرى التعريف اإلصطالحي:  

(. ويعترب التحضري 05، صفحة 1998املدرب هبدف تثبيت السمات اإلرادية والوصول اىل أعلى املستوايت )حنفي، 

ا جيب إعطاء االنفعاالت األمهية  النفسي كل مركب من مجلة مكوانت، حيث تعترب الشخصية أحد أهم هذه املكوانت، كم

(. ويرى الدكتور انهد روسن  04، صفحة 2004البالغة وذلك ألثرها املباشر على مردود الرايضي. )راتب, أسامة كامل، 

سكر أن التحضري النفسي هو جمموعة من الربامج اليت من خالهلا إجياد احللول اإلجيابية جلميع املشاكل النفسية اليت يعاين 

 (.280، صفحة  2002لفرد، واليت تتعلق ابلشخصية والسلوك خالل التدريب أو املنافسة. )انهد،  منها ا

وهي بعض التدريبات العقلية اليت تعتمد على تنمية قدرة الفرد على األسرتخاء و الرتكيز وتولد لديه الثقة التعريف اإلجرائي:  

    ميلكها الفرد.ابلنفس و كبح الضغوط النفسية هبدف تفجري كل املهارات اليت
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 كرة القدم:

كرة القدم هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل : " كرة القدم التعريف اإلصطالحي:  
  (.15، صفحة 1988قبل كل شيء رايضة مجاعية يتكيف معها كل أفراد اجملتمع " )خمتار سامل،  

ماعية األوىل عامليا ن حيث االنتشار و الشهرة، ختضع لقوانني اإلحتاد العلمي لكرة وهي الرايضة اجلالتعريف اإلجرائي: 
 العبا، يفوز فيها الفريق األكثر تسجيال لألهداف. 11القدم، تلعب بني فريقني من 

 

 األداء: 
هو قدرة الفرد على تنفيذ ما أوكل إليه من األعمال والدرجة املتحصل عليها يف حتمـل املسؤولية.   التعريف االصطالحي:

) كما يعرفه نزار  10،صفحة  1998ويعرفه امحد صقر عاشور أبنه: "قيام العامل ابألنشطة واملهام املختلفة". )عاشور، 
عن انــعكاس لقـــــدرات ودوافع كل فرد ألفضل سلوك ممكن   جميد طالب على أنه: "إيصال الشيء إىل املرسل إليه، وهو عبارة

نتـــيجة لتأثريات متبادلة للقوة الداخلية، وغالبا ما يؤدى بصورة فردية، وهو نشاط أو سلوك يوصل إىل نتيجة، كما هو  
-214،الصفحات    1983املقياس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو الوسيلة للتعبري عن عملية التعليم سلوكيا". )طالب،  

215 

عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع كل فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة لتأثريات متبادلة للقوة الداخلية  التعريف اإلجرائي:
وغالبا ما يؤدي بصورة فردية وهو نشاط أو سلوك يوصل إىل نتيجة كما هو املقياس الذي يقاس به نتائج التعلم، وهو الوسيلة 

 ة التعلم تعبريا سلوكيا.للتعبري عن عملي
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  الدراسات السابقة:

الدراسة األوىل: دراسة زهوان سفيان بعنوان: ''دور استخدام برامج التحضري النفسي للرفع من مستوى الداء  •
الرايضي عند العيب كرة القدم لفئة األشبال''، جامعة البويرة، جملة احلكمة للدراسات الرتبوية و النفسية اجمللد 

 . 2018، السنة  66، العدد  06

اولة التعرف على مدى دور استخدام برامج التحضري النفسي من أجل الرفع من مستوى األداء  هدفت الدراسة احلالية إىل حم
الرايضي وتنمية املهارات النفسية ومت اختيار هذا املوضوع من أجل إبراز األمهية البالغة اليت تلعبها الربامج اخلاصة ابلتحضري 

خدامها خالل مراحل التدريب وخاصة يف مرحلة املنافسة لالرتقاء  النفسي املبنية على األسس العلمية السليمة اليت يتم است
مبستوى األداء الرايضي ويعترب التحضري النفسي للرايضي من العوامل اجلد هامة للوصول إىل النتائج املرجوة مراعيا خصائص 

ي وكذا املدرب يف اعداد  الالعبني الذين سيطبق عليهم الربانمج. كما اهتمت هذه الدراسة إببراز دور األخصائي النفس
الالعبني من الناحية النفسية من خالل الربامج اليت بتم اعدادها وتطبيقها يف مراحل االعداد اخلاصة ابلتدريب وكذا هدفت 
الدراسة اىل حماولة الكشف عن واقع اعداد فئات االشبال لكرة القدم بوالية البويرة أما من انحية اجلانب املنهجي فقد اعتمد 

حث على املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة البحث ومتثل جمتمع البحث يف األندية الناشطة على مستوى الرابطة البا
العب مت اختيارهم من النادي   32الوالئية ابلبويرة لكرة القدم فئة األشبال ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة متثلت يف  

نادي الرايضي اهلاوي للمزدور ومت االعتماد على االستبيان كوسيلة جلمع البياانت وهذا  الرايضي اهلاوي وفاق واد الربدي وال
ملعرفة مدى امهية ودور استخدام برامج التحضري النفسي يف مراحل االعداد وخاصة خالل مرحلة املنافسة، كما اعتمد 

يع. وبعد عملية مجع البياانت وحتليلها حتليال الباحث على الوسائل اإلحصائية املتمثلة يف النسب املئوية واختبار كاف ترب
احصائيا أسفرت النتائج عن حتقق الفرضيات املقرتحة وكشفت عن مدى أمهية التحضري النفسي للرايضي كذا عن الدور 
الذي يلعبه يف الرفع من مستوى األداء الرايضي. من خالل هذا توصل الباحث اىل جمموعة من االقرتاحات والفروض 

لية وكانت على النحو التايل: ضرورة إعداد برامج التحضري النفسي املبنية على األسس العلمية للرفع من مستوى األداء املستقب
الرايضي. مراعاة مجيع املتغريات املؤثرة يف العملية التدريبية أثناء اعداد برامج التحضري النفسي. االهتمام ابلتكوين القاعدي 

 سي يف اجملال الرايضي.للمدربني وكذا األخصائي النف

عكي آكلي بعنوان: '' انعكاس القلق على أداء العيب كرة القدم  الدراسة الثانية: دراسة سنوسي الرمحاين و بن •
 3، اجمللة العلمية جلامعة اجلزائر3النخبوية أثناء املنافسة الرايضية''، معهد الرتبية البدنية والرايضية، جامعة اجلزائر

 2018جانفي    11العدد    06اجمللد:  
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نفس الرايضي وهو سالح ذو حدين أثناء املنافسة الرايضة إما حمفزا  يعترب القلق النفسي من أهم مواضيع علم النفس و علم ال
فيجعل الرايضي يتعرف عن مصادره و يهيئ نفسه من مجيع النواحي البدنية والنفسية و الفنية ملعاجلته و التغلب عليه وهذا 

ف يف نفسية الالعب مما ينعكس ما ينعكس اجيااب على األداء الرايضي، ويف حالة يكون القلق مثبط فيزرع االرتباك و اخلو 
سلبيا على األداء الرايضي أثناء املنافسة، هلذا تناولنا هذه الدراسة اليت هدفت إىل إظهار انعكاس القلق على األداء الرايضي 
أثناء املنافسة الرايضية و ما هي احللول املمكنة لتعرف على مصادره و عالجه، وكذلك إبراز أمهية التحضري النفسي يف 

لتقليل من حدة القلق أثناء املنافسة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمنا املنهج الوصفي كما متثلت عينة البحث يف أربع ا
العبا أجريت عليه الدراسة، مت  88فرق ينشطون ابلرابطة احملرتفة الثانية لكرة القدم اجلزائرية فتحصنا على عينة قوامها 

ومات و النسب املئوية و اختبار كاف تربيع كوسائل إحصائية، أسفرت الدراسة على استخدام االستبيان كآداة جلمع املعل
أن ألمهية املنافسة دور يف زايدة حدة القلق لدى الالعبني مما ينعكس سلبيا على أدائهم و لتحضري النفسي أمهية كبرية و  

ينعكس اجيابيا على األداء الرايضي أثناء  ابلغة يف اخلفض من حدة القلق وإجياد مصادره وأسبابه من طرف الالعبني مما 
 املنافسة. الكلمات الدالة: القلق، األداء الرايضي، كرة القدم

 -الدراسة الثالثة: دراسة غامل عبد احلميد بعنوان: '' الدور النفسي للمدرب وأتثريه على أداء العيب كرة القدم •
 . 2016  –  2015صنف أكابر''، مذكرة ماسرت، جامعة حممد خيضر ببسكرة،  

هدفت الدراسة إىل توضيح الدور النفسي الذي يلعبه املدرب يف حتسني ورفع مستوى األداء وحتقيق النتائج اإلجيابية وحماولة 
إبراز دور شخصية املدرب يف جناح عملية    دراسة وحتليل نوعية العالقة بني املدرب والالعبني من الناحية النفسية إضافة إىل

عرفة أتثري العالقات النفسية يف حتسني مردود الرايضي، و كان الفرض من الدراسة أن الدور النفسي التدريب و حماولة م
للمدرب له أثر على مستوى األداء لدى العيب كرة القدم أثناء املنافسة، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية تكونت من 

مدربني هلذه الفرق و مت  8من نوادي القسم الشريف، العبا 30 -بسكرة -العبا ينشطون ابلقسم الوالئي لكرة القدم30
االعتماد على املنهج الوصفي و متثلت أداة الدراسة يف اإلستبيان ، اليت تعترب من أجنح الطرق للحصول على املعلومات حول 

 موضوع أو مشكلة أو موقف.
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 املتوصل اليها على الشكل التايل:  النتائج   وكانت

أثبتت هذه الدراسة من خالل النتائج املتوصل إليها يف االستبياانت اخلاصة ابلالعبني واملدربني أبن الدور النفسي للمدرب 

، وأن الرايضي يؤثر على مردود الفريق أثناء املنافسات فيكرة القدم ، وأن للتحضري النفسي دوركبري يف حتسني نتائج الفريق 

املدربني ال يعتمدون فقط على اجلانب البدين والتقين فقط ، بل ضرورة اإلهتمام ابجلانب النفسي. كما مت اقرتاح مجلة من 

 التوصيات يكمن تلخيصها يف النقاط التالية:

 ينبغي على املدربني إدراج اجلانب النفسي يف براجمهم التدريبية . •

 ائج الفريق خالل املنافسات .للتحضري النفسي دور كبري يف حتسني نت •

  إن تنمية قدرات الالعبني تتأثر مبدى قيام املدرب ابلتحضري النفسي هلم. •

 اإلجيابية.احلالة النفسية اجليدة للمدرب تلعب دور اكبريا يف حتقيق النتائج   •

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلطار النظري

 

 الفصل األول:

 التحضري النفسي يف كرة القدم
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 متهيد:

حياول علم النفس الرايضي أن يتفهم سلوك وخربة الفرد حتت أتثري النشاط احلركي ، وقياس هذا السلوك وهذه اخلربة بقدر 

اإلمكان وحماولة لإلفادة من املعارف واملعلومات املكتسبة من اجلانب العلمي والتطبيقي فكان علم النفس الرايضي يبحث 

ط الرايضي على خمتلف جماالته ومستوايته، كما يبحث يف اخلصائص النفسية  عن املوضوعات النفسية املرتبطة ابلنشا

للشخصية اليت تشكل األساس للنشاط الرايضي هبدف تطوير هذا النشاط البشري وحماولة إجياد احللول العلمية املختلف 

 مشاكله التطبيقية.

 

 . تعريف التحضري النفسي:1-1

توى تطور القدرات النفسية املوجودة لدى الرايضيني وبعض اخلاصيات الشخصية التحضري النفسي أو السيكولوجي معناه مس

الرايضي اليت تشرتط اإلهناء اجليد واملناسب للرايضة يف شروط املنافسة أو التدريب والتحضري النفسي هو سريورة التطبيق 

، 2001، علم النفس الرايضي، العلمي لوسائل منهجية معينة وحمددة وموجهة حنو التكوين النفسي للرايضي )عالوي

 (.34صفحة  

أما لوصيف رابح يقول عن التحضري النفسي " هو خلق الدوافع واالجتاهات اإلجيابية اليت ترتكز على تكوين االقتناعات 

 احلقيقية واملعارف والسمات والقيم اخللقية احلميدة ، ومن انحية أخرى العمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة

واخلاصة لدى الفرد الرايضي ابإلضافة إىل التوجيه واإلرشاد النفسي والرتبوي لألفراد الرايضيني األمر الذي يساهم يف قدرهتم  

 (34، صفحة  1992/1993على مواجهة املشاكل اليت تعرتضهم والقدرة على حلها حال سليما )رابح،  

 

 



 التحضري النفسي  يف كرة القدم  الفصل األول : 

12 
 

  . عوامل التحضري النفسي:1-2

 اليت ال ميكن االستغناء عنها خاصة أثناء املنافسة واليت تتضمن أساسا ثالثة أقسام:العوامل النفسية هي  

  : وتؤدي إىل تكوين القدرات مثل التذكرة والتعليم."  Neurobiologiqueاملكونة النوروبيولوجية " •

وهذه املكونة تتعلق أساسا من الناحية التشجيعية وحتفيز للموضوع   :  "psychiqueاملكونة النفسية العقلية " •

  و ختطيط إلرادهتا ابلفوز.

: وهذا أيخذ بعني االعتبار مكانة الفرد يف اجلماعة وهذه الوجهة " sociologiqueاملكونة االجتماعية " •

، صفحة 1998ردية )عالوي، األخرية أتخذ كل األمهية داخل الرايضات اجلماعية لكن دون إمهال الرايضات الف

45.) 

 . أمهية التحضري النفسي للمنافسة :1-3

كل املدربني يستعملون التحضري البسيكولوجي قبل أي لقاء مهما يكن مستوى املتنافسني إال أن املشكل خيتلف بطبيعة 

ة وميكن أن نلخص أمهية التحضري احلال و ميكن القول أن التحضري النفسي للمنافسة املقبلة يبدأ عند هناية املنافسة السابق

 النفسي للمنافسة فيما يلي :

• تشكيل فريق متكامل مع خلق جو مالئم لتحسني املنافسة . • خلق احليوية وخاصة العوامل العاطفية اليت تساعد الفريق 

خلاصة ابلسلوك أثناء يف الفوز. • دعم الالعبني حىت تكون لديهم الثقة يف النفس لقدراهتم على حتقيق النتائج ونظرته ا

 املنافسة.

التحضري النفسي للمنافسة شيء رئيسي لكل رايضة تنافسية فاملدرب يستعمل هذا التحضري النفسي لتهيئة الالعبني نفسيا 

 (.65، صفحة 1995وكذلك خيلق الدافعية واالنسجام والثقة يف قدراهتم على حتقيق النتائج املرضية )خطاب،  
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 النفسي للرايضيني:. التحضري  1-4

 . التحضري النفسي طويل املدى :1-4-1

من خالل التجارب واخلربات اليت قام هبا الباحثون يف امليدان ثبت أنه جيب االهتمام بضرورة إتباع منظم لعملية  
والتدريب البدين التحضري النفسي لكوهنا عملية تربوية ضمن نطاق املمارسة اإلجيابية للرايضيني حيث أنه ابملقابل التعليم 

واملهاري الذي يسريون وفق خمطط لفرتات خمتلفة، جيب أن يكون احلال كذلك ابلنسبة للتحضري النفسي ويكون التحضري 
  طويل املدى حىت يدرك الرايضي أنه يشارك يف منافسة ذات مستوى عال.

كما يسعی من أجل خلق وتنمية وهذا يعين أن التحضري النفسي قد حيدث يف عدة شهور أو سنوات قبل املنافسة   
 الدوافع واالجتاهات االجيابية والعمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الرايضيني.

 كما أن هناك عدة نقاط جيب االهتمام هبا ومالحظتها خالل هذه الفرتة منها:

 وجوب إخضاع الرايضيني الختبارات طبية دقيقة. •

 لتعود على التدريب بدقة وتفوق.جيب على الرايضي ا •

 تدريب الرايضي على استقاللية النوع مهما كان االنفصال عن الرايضي قبل املنافسة. •

 جيب على الرايضي أن يقتنع بطريقة التدريب الصحيحة والثقة يف املقاييس املأخوذة من طرف املدرب. •

 املنافسة واألخذ جبدية املنافس مهما كان مستواه.جيب عليه أن يتعلم الرتكيز متاما على الوظائف أثناء   •

 (.325، صفحة 1999اعتياد الرايضي على حاالت املنافسة وجتاوز الصعوابت )حنفي،   •

 . التحضري النفسي قصري املدى:1-4-2

الرتكيز   يقصد ابلتحضري النفسي قصري املدى التحضري النفسي املباشر قبيل اشرتاكه الفعلي يف املنافسات الرايضية هبدف
على هتيئة وإعداد وتوجيه بصورة تسمح بتعبئة كل قواه وطاقته لكي يستطيع استغالهلا ألقصى مدة ممكنة أثناء املنافسة 
الرايضية ويبدأ هذا التحضري من أتكيد مشاركة الرايضي يف منافسة ما وهذا يعين معرفة التاريخ واملكان واملنافس أما املهام 

 يف املدى القصري هي :  اليت جيب اإلجابة عليها

 جيب تعويد الرايضيني على احمليط " اجلمهور، الوقت، املناخ....." . •

 جيب التقييم الواضح لصعوابت املنافسة اليت يتعرض هلا الرايضي كذلك ال جيب فقدان الشجاعة عند رؤية املنافس. •
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 مجع املعلومات حول اخلصم. •

 ه الرتكيز فهو ضروري.جيب أن يتجنب التفكري يف املنافس بل جيب علي •

 أن يشتغل بصفة عقالنية اليوم كله وعدم العودة خبيانة نفسية. •

 يف املساء احملدد للمنافسات جيب على الرايضي أن يذهب للنوم يف الوقت املعني وليس أي حالة عادية أخرى. •

الة على الرايضي أن يستيقظ جيب أن يستيقظ يف الوقت احملدد إال إذا كانت املنافسات يف الوقت املبكر يف هذه احل •
 ساعتني أو ثالثة قبل املنافسة.

الوصول إىل مكان املنافسة جيب أن يكون ساعة واحدة قبل املنافسة لتجنب العوامل املثرية عن طريق التقدمي والتأخري  •
 (.186، صفحة 2001)عالوي، علم النفس الرايضي،  

 . التحضري النفسي قبل املنافسة:1-5

ققون حتضريا نفسيا قبل أي لقاء مهما يكن مستوى اخلصم إال أن الشكل خيتلف بطبيعة احلال ويف كل كل املدربني حي
احلاالت املرحلة اليت تسبق املنافسة هي نتيجة لعمل سيكولوجي ممتد على كل أايم األسبوع ميكن القول أن التحضري النفسي 

مبا أن االنتقادات واملالحظات املأخوذة خالل اللقاء الفارط بعني للمنافسة املقبلة يبدأ عند انتهاء عمل املنافسة السابقة 
االعتبار وذلك يف التحضري للقاء القادم وذلك حسب اخلصم وتشكيالته يف بعض احلاالت هناك حتسيس مستمر للرايضيني 

م الذي سيلتقون من طرف املدرب الذي خيصص يوميا يف بداية وهناية التدريبات مدة عشر دقائق إلعطاء معلومات اخلص
 به يف هناية األسبوع والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك حتضري حسب اخلصم؟

كل املدربون يوضحون أن لكل منافسة حتضري خاص وذلك حسب مراحل املوسم" املرتبة، اخلصم" هناك رد فعل معاكس 
هلذا األخري وهو عدم إمكانية تصور حتضريات خمتلفة حسب اخلصم إال أن هذا ال يعين أن هناك لقاءات جيب حتضريها 

ضة احلديثة تعترب أن كل املنافسات مهمة حىت ولو جتاهلنا جيدا وهناك لقاءات أخرى جيب أال حيضر جيد غري أن الراي
النقطة األخرية تبقى دوافع للرايضيني ختتلف حسب أمهية املنافسة وعلى املدرب أن أيخذ هذا بعني االعتبار بتحضري فريقه 

قة حيث نالحظ أن وحياول استعماهلا يف اللحظات الضرورية وان الساعات األخرية قبل املنافسة جيب أن تكون منظمة بد 
العوامل النفسية تصل على حدها األقصى حبيث تعترب كمرحلة حامسة قبل املنافسة وذلك إبعطاء املشاركني الذين سيشاركون 
يف املنافسة أوال وهذا األمر ال يعترب جزءا سهال حيث يؤثر كثريا على معنوايت الرايضيني سواء األولني أو الذين سيشاركون 

بعدة ساعات يقوم املدرب ابلتحضري التقليدي أي بناء الدافعية لدى الالعبني " التحدث على أمهية  من بعد ، بعدها 
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املنافسة، اهلدف من املنافسة ، مستوى اخلصم" ابإلضافة إىل إحاطة العناصر ابملسؤولية والثقة املوضوعية فيهم مع ترك الفرصة 
 (.173-172، الصفحات  2001وايت )عالوي، علم النفس الرايضي،  لإلدالء ابألراء االجيابية اليت تصبو إىل رفع املعن

 . التحضري النفسي للمنافسة :1-6

 يقتضي التحضري النفسي للمنافسة قيام كل من املدرب واألخصائي النفسي الرايضي بوضع خطة فيها اجلوانب التالية:

 . ظروف املنافسة املزمع قيامها1-6-1

 وتشمل :

  ية، عاملية، قارية".طبيعة املنافسة " أوملب •

  وقت إجراء املنافسة ابلتحديد . •

 مكان إجراء املسابقة جيب التنويه إىل ضرورة هتيئة الرايضي نفسه بضرورة معرفة •

مكان املنافسة وتصور بشكل جيد قصد التكيف معها بعبارات مناسبة مثال ال أشعر أين غريب يف هذا املكان  •
 وسيكون أدائي مميزا.

  على املنافسني:. بياانت 1-6-2

و تشمل أعمارهم ومستواهم الفين ، اجنازاهتم احمللية والعاملية ، أفضل الرايضيني وخصائصهم ،قياساهتم اجلسمية ، جوانب 
الضعف فيهم إذ جيب هنا على املدرب القيام بتقدير مستوى املنافسني وخرباهتم وقدراهتم ) التحضري النفسي للرايضيني، 

1997.) 
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 وغرض االشرتاك يف املنافسة:  . هدف1-6-3

املقصود هذا التنافس االحتالل املرتبة األوىل واإلصرار على ذلك إذ جيب أن يكون التحضري النفسي معتمدا على أتكيد 
 خربات النجاح اليت حققها الرايضي، ضرورة البعد عن التفكري يف مواقف الفشل اليت تكون قد تعرض هلا سابقا.

 اك يف املنافسة:دوافع االشرت    .1-6-4

ميكن حتديدها من خالل إبراز دور الرايضي االجيايب يف إعالء شأنه وشأن انديه أو جمتمعه من خالل قدراته الفردية اليت 
 حتقق يف انسجام مع قدراته وابقي زمالءه يف النادي أو اجملتمع.

  دور التحضري النفسي :.  1-7

كز على املعارف العلمية والقيم اخللقية احلميدة كما يسعى إىل تشكيل يسعى إىل خلق وتنمية وتطوير السمات اليت ترت
وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الفرد الرايضي ابإلضافة إىل اإلرشاد الرتبوي والنفسي لألفراد الرايضيني والتوجيه 

لها حال سليما فهو عملية تربوية حتت األمر الذي يسهم يف قدرهتم على مواجهة املشاكل اليت تعرتضهم والقدرة على ح
نطاق املمارسة االجيابية للرايضيني يصري شأنه شأن التدريب البدين واملهاري واخلططي طبقا املخطط ينفذ على فرتات بذلك 
يصبح التحضري النفسي يشكل جبانب التحضري البدين والتكتيكي جزءا ال يتجزأ من تعلم وتربية وتدريب الرايضيني خلوض 

 (.134، صفحة 2001ار املنافسات الرايضية )عالوي، علم النفس الرايضي، غم

فالتحضري النفسي يسرع من عملية تكوين اإلمكانيات النفسية الضرورية ابستعمال وسائل التحضري النفسي اليت تساعد 
 على تطوير القدرات التالية:

 الطموح للتحسني الذايت للنشاط. •

 لتطوير القدرات النفسية.التكوين واإلرادة   •

 تعلم التحكم املقصود يف احلاالت النفسية خالل التدريب واملنافسة •

 اكتساب إمكانيات االسرتجاع دون مساعدة املدرب وال سيما الرتكيز على النشاط •
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ة لشخصية  فالتحضري النفسي أو البسيكولوجي يعين مستوى تطوير القدرات النفسية املوجودة لدى الرايضي وبعض اخلاصي
 الرايضي اليت تشرتط منها األداء اجليد واملناسب

 (.1997) التحضري النفسي للرايضيني،     األنشطة يف شروط املنافسات والتدريب

 . كيفية التحضري النفسي:1-8

وهنا  يعترب التشخيص النفسي مرحلة أساسية للتحضري النفسي للرايضي ويكون لديه الصفات املميزة لتحقيق نتائج اجيابية
يكمن دور املدرب يف إظهار اخلربة أو املعرفة يف ميدان علم النفس وإلطالعه على كب املواضيع السيكولوجية واتقان أسسها 
ومناهجها لدراسة وحصر شخصية الرايضي ومن جانب النمو الذهين للحاالت النفسية اخلاصة واحلاالت النفسية االجتماعية 

من معلومات ميكن اكتساهبا من خالل القيم ومالحظة شخصية الرايضي من كل اجلوانب   وابلتايل فالتحضري النفسي ينطلق
النفسية وذلك اعتمادا على تقنيات ووسائل البحث العلم النفس العام وإذا كانت املرحلة األوىل التشخيص عبارة عن تقييم  

توايل مشرتكة مشوار طويل املدى وإتقان الصفات املميزة ودراسة فإن املرحلة الثانية والثالثة هي التحضري والتنظيم الذايت على ال
لشخصية الرايضي خالل التحضري ميكن الرجوع لتشخيص اإلدراك ومالحظة احلالة النفسية للرايضي فالتحضري النفسي ال 

دوم لعدة ميكن اعتباره كعامل لظرف معني متعلق بتحضري منافسة، كما يتصور الكثري من املدربني بل هو تدريب وحتضري ي
سنني من العمل ويشمل الطابع والعالج النفسي قبل حتضري الرايضي للحاالت املركبة واملعقدة وتسديد االضطراابت كمنافسة 

 (.56، صفحة 1997جيب تكوينا طويال على حتمل الصعوابت والتدريبات الشاقة واململة )راتب،  

 نتائج التحضري النفسي :  .1-9

 نه تطوير عدة صفات:إن التحضري النفسي ينتج ع

 االهتمام ابملنافسة حيث يشعر الرايضي أن له القدرة على الرتكيز يف املنافسة. •

 الشعور ابجلماعة. •

  الشعور ابلقوة. •

  الشعور ابلتحضري اجليد للمنافسة. •

 الشعور ابلصرب. •
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 الشعور ابلثقة التامة. •

جيدا ال يشعر ابخلوف من االشرتاك يف أي منافسة عدم الشعور ابخلوف من املنافسة حبيث أن الرايضي احملضر  •
 (58-57، الصفحات  1997مهما كان مستواها )راتب،  

 . واجبات التحضري النفسي:1-10

 إن من أهم واجبات التحضري النفسي جند: 

املساعدة يف حتسني العمليات النفسية اهلامة اليت هتدف إىل الوصول ألعلى مستوى من املهارات األساسية و  •
 اخلططية.

تكوين و حتسني السمات الشخصية لالعب اليت تؤثر بوضوح يف الثبات املثايل للعمليات العقلية العليا، و االحتفاظ  •
 خاصة يف ظروف الصعبة أثناء املنافسات و التدريب.  هبا مع رفع مستوى الكفاية احليوية و احلركية و

 تكوين و بناء انفعالية مثالية يف و أثناء التدريب و املبارايت. •

 حتسن القدرة على تنظيم احلالة النفسية يف الظروف الصعبة من التنافس. •

 املساعدة يف التحضري املعريف و الوعي الكامل مبتطلبات املباراة. •

 (.105، صفحة 2003ايب يف الفريق )زيد،  تكوين مناخ نفسي إجي •

  السمات النفسية املكونة لشخصية الرايضي: .1-11

هذه السمات اليت جيب أن تتميز ابلثبات و الصدق أثناء املبارايت و التدريب على أمحال خمتلفة احلجم و الشدة، حيددها 
-104، الصفحات  1997ديدها فيما يلي )راتب،  إىل درجة كبرية سلوك الالعبني يف اللحظات الصعبة و احلرجة وميكن حت

105:) 

  القدرة على التنافس و السعي إليه. •

  صالبة الشخصية. •

 القدرات العصبية )االستعداد الستثارة(. •
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 السمات اإلرادية. •

 املظاهر االنفعالية. •

 احلالة املزاجية. •

فر عند الالعب مبستوى مرتفع و أهم صفة متيز شخصية الالعب هي مستوى الثبات النفسي الذي جيب أن يتو  
  من الكفاية احليوية و القدرة على اجلسم و التقرير عند حتمل املسؤوليات الواجبات يف أقصى الظروف االنفعالية توترا.

و هي تعترب أكثر األشكال النفسية تغيريا و اهتزازا، و هي عملية نفسية مركبة من االنفعال،  . احلالة النفسية:1-11-1
، التفكري، و هي تتصف مبستوى حمدد من الفعالية و الشدة، و طبيعة مستوى احلالة النفسية تؤثر بدرجة كبرية جدا االنتباه

يف النشاط أثناء املباراة و بعدها، و ترتبط بتحسينه أو تدهوره، و امتالك الالعب املقدرة على تنظيم حالته النفسية يعترب 
 (.45، صفحة  1996مشعون، أحد األسس يف بناء الشخصية املتكاملة )

تلعب املهارات النفسية دورا هاما يف حتقيق االجنازات الرايضية، حيث أن تنمية املهارات . املهارات النفسية: 1-11-2
النفسية جيب أن يسري جنبا إىل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية، و من األمهية اإلشارة إىل أن تعلم هذه املهارات 

ثر فقط على تطوير األداء الرايضي و لكن ينتقل إىل احلياة العادية مثل مهارات التحكم يف الطاقة النفسية، و النفسية ال يؤ 
  الضغط العصيب، و وضع أهداف واقعية، و تركيز االنتباه، فهي مهارات انفعة يف أبعاد احلياة املختلفة.

 و تتعدد املهارات النفسية لتشمل:

 مهارات التصور •

 االسرتخاء •

 تركيز االنتباه. •

 التحكم يف الطاقة النفسية. •

 مهارات وضع األهداف. •

التحكم يف الضغط العصيب وجتدر اإلشارة على أمهية التخطيط املبكر لتنمية املهارات النفسية السالفة الذكر مع  •
  (.122، صفحة 1999الناشئني من خالل برانمج طويلة املدى )مشعون م.،  
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إىل أهم املهارات النفسية و هي االسرتخاء: ميثل االسرتخاء بوجه عام أحد احملاور الرئيسية يف إزالة التوتر  و ميكن أن نتطرق 
 و القلق كما يتميز بغياب النشاط و التوتر، و هو فرتة من السكون و إغفال احلواس.

و يعرف االسرتخاء أبنه انسحاب مؤقت و معتمد من النشاط يسمح إبعادة الشحن واالستفادة من الكاملة من الطاقة  
كما عرفه أسامة راتب و علي زكي أبنه مقدرة الالعب على التحكم و السيطرة يف أعضاء     البدنية و العقلية و االنفعالية

، 2004أن نقسم االسرتخاء إىل نوعني مها )راتب, أسامة كامل، جسمه ملنع أو التخفيف من حدوث التوتر. و ميكن 
 (.22صفحة  

و يقصد به اخنفاض التوتر يف العضالت إىل درجة تقرتب من غياب النشاط العضلي و الرتكيز   االسرتخاء العضلي: •
 على عملية الزفري يف التنفس للوصول إىل الدرجة املناسبة من االسرتخاء.

 االسرتخاء العقلي بعد االنتهاء من االسرتخاء العضلي الذي يساهم يف خفض التوتر أييت االسرتخاء العقلي: •
العضلي و ابلتايل خفض التوتر العقلي، و هو درجة من االسرتخاء العميق الذي يعمل على اخنفاض التوتر و 

 التحكم يف االنفعاالت عن طريق التنفس العميق.

 وتكمن أمهية االسرتخاء يف:

 وتر العايل إىل مستوى السيطرة بصورة اجيابية قبل املنافسة مباشرة و كذلك أثناء و بعد املنافسة.خفض مستوى الت •

  تقدمي مزيد من الوعي ابإلحساس احلركي. •

  العودة إىل نقطة االتزان. •

و التغلب على حاالت املصاحبة يف اليوم السابق على املنافسة و كذلك الفرتة األوىل من املنافسات االسرتخاء ه •
مدخل الرئيسي إىل االسرتخاء العقلي الناتج االسرتاجتيات ما قبل املنافسة من خالل التصور اإلجيايب )ماجدة، 

 (.204، صفحة  2001
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التصور العقلي هو لب عملية التفكري الناجحة و هو عبارة عن انعكاس األشياء و املظاهر اليت  التصور العقلي: •
من جمرد الرؤية فهو يستخدم جمموعة من احلواس األخرى مثل اللمس أو السمع سبق الفرد إدراكها و التصور أكثر  

أو تركيبات منها و التصور وظيفة و هو عامل أساسي يف تطوير املهارات احلركية و األداء حيث يلعب دورا هاما 
 يف تنمية قدرات و مستوى الفرد الرايضي. وتكمن أمهية التصور العقلي يف:

  الالعب إىل أفضل ما لديه يف التدريب أو املنافسات.يساعد يف وصول   •

 يساعد الالعب إىل التصور األداء مباشرة قبل الدخول يف املنافسات. •

يساهم يف استدعاء اإلحساس ابألداء األفضل و تركيز االنتباه على املهارة قبل الدقيقة األخرية الباقية على االنطالق  •
 لتحقيق األهداف.

  تصور األداء اجليد مباشرة قبل الدخول يف املنافسة.يساعد الالعب على   •

  التصور العقلي ذا نفع كبري بعد األداء الناجح و خاصة عندما تسمح طبيعة التنافس بذلك. •

 استبعاد التفكري السليب و إعطاء املزيد من املزيد من الدعم يف الثقة يف النفس. •

 قيق األهداف.زايدة الدافعية و بناء أمناط األداء اإلجيايب و حت •

( قد نستخدم مصطلح الرتكيز الرايضي Concentration( االنتباه )Attentionيف اجملال )  تركيز االنتباه: •
على حنو مرتادف، و الواقع أن هناك فرقا بينهما من حيث الدرجة و ليس النوع فاالنتباه أهم من الرتكيز و اآلخر 
نوع من تطبيق االنتباه و تثبيته على مثري معني، فالرتكيز على هذا النحو مبثابة انتهاء انتباه انتقائي يعكس مقدرة 

توجيه االنتباه و درجة شدته، و كلما زادت مقدرة الرايضي على الرتكيز يف الشيء الذي يقوم أبدائه  الفرد على
كلما حقق استجابة أفضل، حيث يعترب تركيز االنتباه أحد املهارات العقلية اهلامة للرايضيني، و هو األساس لنجاح 

ث تبىن عليه العمليات األخرى كاإلدراك و التفكري و عملية التعلم أو التدريب أو املنافسة يف أشكاهلا املختلفة حي
التذكر و التوقع و يتمثل مفهومه العام يف القدرة على تركيز العقل حول موضوع معني عن طريق االنتقاء يف الشعور، 

-217، الصفحات 2001م على أن تركيز االنتباه وظيفة انتقائية )ماجدة،  1990و هذا ما أكده شللنربجر 
219.) 
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 الصة الفصل:خ

و مما سبق نستخلص أن التحضري النفسي له دور كبري و مهم و مؤثر يف إجياد احللول جلميع املشاكل النفسية اليت  
ال و الرتدد و القلق ـــحتيط بشخصية الالعب قبل و أثناء املباراة ، حبيث تساعده على التخلص من مظاهر اخلوف واالنفع

 قيق نتائج جيدة.و ابلتايل حتصيل مردود جيد و حت
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 متهيد:

تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرايضية انتشارا وشعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني واملشاهدين فقلما جند  
النظرية وصعوبة   بلدا يف العامل ال يعرف أبنائهم كرة القدم أو على األقل مل يسمعوا هبا فهي لعبة تتميز بسهولة املهارات

 تنفيذها أثناء املنافسة.

قال مازحا إن الشمس ال   FIFAن جويل رامي السيد الرئيس السابق لالحتاد الدويل لكرة القدم ))وقد ذكر أ 
تغرب مطلقا على إمرباطورييت داللته على أن رايضة كرة القدم بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه األلعاب أو الرايضات األخرى، 

والتسابق على املشاركة يف منافساهتا ابلرغم من انه يف  كما اكتسبت شعبية كبرية ظهرت يف شدة اإلقبال على ممارستها
السنوات األخرية ظهرت عدة ألعاب انلت الكثري من اإلعجاب والتشجيع فقد بقيت لعبة كرة القدم أكثر األلعاب شعبية 

 وانتشارا ومل يتأثر مركزها، بل ابلعكس فإان جند أهنا تزداد شعبية وانتشار.

 . تعريف كرة القدم:2-1

 . التعريف اللغوي لكرة القدم:2-1-1

( هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة ابلقدم، فاألمريكيون يعتربون هذه األخرية ما FOOTBALLكرة القدم ) 
 Soccer"     " أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم املعروفة اليت سنتحدث عنها ما تسمى  Rygbyيسمى عندهم بـ "  

" 

 الحي:. التعريف االصط2-1-2

كرة القدم هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل، كرة القدم قبل كل شيء  
  رايضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع.

وقبل أن تصبح منظمة كانت متارس يف أماكن أكثر ندرة )األماكن العامة، املساحات اخلضراء( فتعد لعبة أكثر  
 األكثر جاذبية على السواء، حيث رأى ممارسوا هذه اللعبة أن حتويل كرة القدم إىل رايضة انطالقا من قاعدة أساسية.تلقائية و 

العبا يستعملون   11أن كرة القدم رايضة تلعب بني فريقني يتألف كل فريق من    1969ويضيف جوستاتيسي سنة   
 (.09، صفحة  1989ثق انجي، كرة منفوخة وذلك فوق أرضية ملعب مستطيلة )اثمر حمسن، وا
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 . نبذة عن اتريخ وتسلسل تطور كرة القدم يف العامل:2-2

 . اتريخ تطور كرة القدم:2-2-1

 تعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل، وهي األعظم يف نظر الالعبني واملتفرجني. 

م من قبل طلبة املدارس االجنليزية، ويف  1175نشأت كرة القدم يف بريطانيا وأول من لعب الكرة كان يف عام  

بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نظرا لإلزعاج الكبري كما استمرت هذه النظرة من  -إدوارد الثاين  -م قام امللك   1934سنة

 م( خطر لالنعكاس السليب لتدريب  1453  -  1373هنري اخلامس )    -و    -ريتشارد الثاين  -و    -إدوارد الثالث    -طرف  

 للقوات اخلاصة.

العب لكل فريق وذلك يف طريق طويل مفتوح من األمام ومن  20لعبت أول مباراة يف مدينة لندن )جاريز( بـ  

( بنفس العدد من Etonاخللف حيث حرمت الضرابت الطويلة واملناوالت األمامية كما لعبت مباراة أخرى يف )أتون( )

م    1830مرت سجل هدفني يف تلك املباراة، بدأ وضع بعض القوانني سنة    5.5مرت وعرضها    110الالعبني يف ساحة طوهلا  

( كما أخرج القانون  Ha Ourحبيث مت على اتفاق ضربت اهلدف والرميات اجلانبية و أسس نظام التسلل قانون )هاور 

م أنشأت القوانني  1862م واليت تعترب اخلطوة األوىل لوضع قوانني الكرة ويف عام  1848املعروف بقواعد كامربدج عام 

العشرة حتت عنوان " اللعبة األسهل " حيث جاء فيها حترم فيه ضرب الكرة ابلقدم وإعادة الالعب للكرة إىل داخل امللعب 

م أسس اجتاه الكرة على أساس نفس القواعد و أول بطولة أجريت   1863بضربة اجتاه خط الوسط حني خروجها، ويف عام  

أتسس االحتاد   1889م ) كأس إحتاد الكرة ( أين بدأ احلكام ابستخدام الصفارة ويف عام  1888يف العامل كانت عام 

تشكل االحتاد    1904فريق دمنركي كانت رمية التماس بال اليدين، يف عام    15الدمنركي لكرة القدم وأقيمت كأس البطولة بـ  

سرا، الدامنرك، أول بطولة كأس العامل أقيمت يف الدويل لكرة القدم وذلك مبشاركة كل من فرنسا، هولندا، بلجيكا، سوي

  (.15، صفحة  1998وفازت هبا )حسن عبد اجلواد،    1930األرغواي  
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 . األداء اخلططي يف كرة القدم:2-3

تستخدم كلمة خطط اللعب أو كما يعرف بـ "التكتيك" يف جماالت كثرية خمتلفة مثل جماالت احلروب والسياسة واأللعاب، 
اللعب يف كرة القدم، فإننا نعين ذلك األداء املتناغم الذي يكتبه ويسطره املدرب ويطبقه الالعبون عن خطط  وعندما نتكلم

مبنتهى الدقة واملهنية واحلرفية العالية يف داخل املستطيل األخضر، الذي يشتمل على التحركات واملناورات اليت يقوم هبا اهلجوم 
سنها إال َمن يكون قادراً على استغالل الفحَرص أو والدفاع طوال زمن املباراة، وهذا مؤش ر أبن لغة الفوز يف كرة القدم ال حيح

أنصاف الفرص، كما هو معروف بني املدربني، إال أن الفهم املشرتك بني الالعب واملدرب ملعىن التكتيك اخلططي يف كرة 
م املتغريات والتطورات يف األداء الفين اليت حتصل القدم يبقى واحداً من أهم مفاتيح الفوز، وخصوصا قدرة االثنني على فه

خالل زمن األداء، أو ما يسمى زمن املباراة، وهذا يستدعي أن يكون املدرب متصفاً ابلقدرة على قراءة اخلصم قراءة صحيحة 
دية أو مجاعية واخلطط تعين "استخدام املهارات األساسية لالعبني يف حتركات ومناورات فر   وأن يضع خططه بناء على ذلك.

كسب نتيجة املباراة وهو اإلجناز املطلوب، أو كما ورد يف معظم التعاريف أن خطط اللعب هي تلك التحركات هادفة بغرض  
الدفاع واهلجوم خالل زمن املباراة وهي الطرق األساسية الفردية واجلماعية اليت ميكن استخدامها يف والوسائل اليت يقوم هبا 

، صفحة  2001للسيطرة املباشرة على جمرايت اللعب )حسن السيد أبو عبيدة، لكرة ودوهنا، الالزمة اهلجوم والدفاع اب
127.) 

 . أقسام خطط اللعب2-3-1

إن لعب كرة القدم لعبة مجاعية ولذلك فإن مجيع قدرات الالعبني ومهاراهتم الفنية جتتمع لتنتهي إىل غرض واحد  
أن تناسب طريقة اللعب للفريق مع اللياقة البدنية و مستوى الكفاءة الفردية جلميع العيب وهو املصلحة العامة للفريق، والبد  

 الفريق.

  (:  2  –  4  –  4طريقة لعب )
تعترب اخلطة الكالسيكية األكثر شهرة يف اتريخ اللعبة، وتلقب ابجلوهرة حيث يستخدمها عدد كبري من املدربني، 

 واهلجوم.وختلق توازاًن بني الدفاع  

تعتمد اخلطة على قليب دفاع يسندمها ظهريان أيًضا، ميكنهما توصيل الكرة إىل اجلناحني اللذين يلعبان يف خط الوسط خلف 
 ثنائي اهلجوم.
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، مما يعزز القوة اهلجومية للفريق 2-1-2-1-4ويكون شكل توزع الالعبني احلقيقي على أرضية امللعب على شكل، 
 (.142، صفحة   2001)حسن السيد أبو عبيدة، 

 (2  –  5  –  3طريقة لعب )
ناحان وهي تعتمد على وجود ثالثة العبني يف قلب الدفاع، وثالثة العيب ارتكاز يف وسط امللعب، إىل جانبهم ج

يقومان أبدوار كبرية على مستوى التغطية الدفاعية والدعم اهلجومي، نتيجة تغطية مساحة كبرية من امللعب على الطرفني، 
 ويكون أمامهم العبان يف مركز اهلجوم.

وتعترب هذه اخلطة أيًضا من أشهر وأقوى اخلطط التكتيكية يف العصر احلديث، وهي خطة متقدمة تستخدم يف 
لتدريبية العليا ويتطلب اللعب هبا قدرًا كافًيا من اخلربة، فالفرق الناشئة ليس لديها اإلمكانية أو اخلربة كي تتمكن من املراحل ا
 إتقاهنا.

فكرة امتالك خط الوسط هذه جعلت كرة القدم احلالية تكتيكية أكثر مما هي استعراضية، وشهدت فرتة التسعينيات 
 نية لالعبني.تغيريات ضخمة لتكثيف اللياقة البد 

ليست سهلة التنفيذ، ففي احلقيقة جيب على من يتعامل هبا   2-5-3لكن جيب أن أنخذ بعني االعتبار أن خطة  
، صفحة   2001أن يكون لديه اخلربة الكافية وميتلك جنوًما يف خط الوسط ذوي قدرة كروية عالية )حسن السيد أبو عبيدة،  

150.)  
  (:3  –  3  –  4طريقة لعب )

ط الشهرية اليت يستخدمها العديد من املدربني حول العامل وعلى نطاق واسع، نظًرا ملرونتها وسهولة التعامل معها من اخلط
حسب قدرات الالعبني يف الفريق، إذ يقف أربعة العبني يف خط الدفاع، وأمامهم ثالثة العبني يف وسط امللعب، أحدهم 

ثنائي لدعم املهامجني، وىف األمام ثالثة مهامجني اثنان منهما جناحان على يرتكز على الدائرة للقيام ابلدور الدفاعي ومعه 
 األطراف والثالث رأس حربة صريح.

يتميز مدرب عن آخر يف عامل املستديرة يف قدرته على فهم فريقه وإمكانيات العبيه، وقدرته على قراءة ما ينقص الفريق  
اليت خيوضها والفرق اليت سيلعب أمامها، ويربز هذا بشكل كبري يف  ليكون قادًرا على اللعب خبطة تتناسب مع البطوالت

مدريب املنتخبات إذ يقع على عاتقهم انتقاء الالعبني الذين يناسبون خطتهم ويفاضلون بينهم مبا خيدم مصلحة اخلطة ابلدرجة 
 لالعبني جيدين، ولكنهم لألسف مل األوىل وتشكيلة املنتخب ابلدرجة الثانية، وهذا ما يربر استبعاد بعض املدربني أحياانً 

 (.159، صفحة    2001يكن هلم مكان يف اخلطة اليت أعدها املدرب )حسن السيد أبو عبيدة،  
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 . مراحل األداء اخلططي2-3-2

 و هي كما يلي:

 مرحلة فهم واكتساب املعارف و املعلومات املرتبطة ابألداء اخلططي:

املعارف و املعلومات املرتبطة ابألداء اخلططي تقدم لالعب كافة التطورات لتحفزه و ما جيب فعله يف كل جزء من   و هي
أجزائه تساعدهم يف زايدة املقدرة على حتليل املواقف و ينصح ابلتدرج التعليمي التايل خالل هده اخلطوات و خاصة يف 

 الرايضات اجلماعية.

 اللعبة األساسية ووصف طريقة نظام اللعب.  شرح قواعد و قوانني •
 حتليل كل مرحلة من مراحل اللعب و توجيه النظر إىل أهم األخطاء. •
معاجلة بعض املواقف اخلططية اليت ختتلف يف درجة صعوبتها ووضع أنسب احللول هلا. )موقف عبد اجمليد املويل،  •

 (09، صفحة  1990
 مرحلة تنفيذ و إتقان األداء اخلططي:

املدرب أن يوفر كافة الظروف إلجناح بداية هده املرحلة إذ أهنا أول تفاعل بني الالعب مع اخلطة اجلديدة و ميكن على  
 حتقيق دلك من الطرفني:

 أداء منوذج سليم و بسرعة مناسبة. •
 ربط النموذج ابلشرح الوايف. •
 تكرار أداء النموذج يف ظروف و أماكن خمتلفة. •

 أمهها:  و ميكن إتباع عدد من اخلطوات

 تنفيذ اخلطط يف مواقف سهلة غري معقدة. •
 تنفيذ اخلطط يف عدد من املواقف اليت ميكن أن حتدد خالل املنافسة. •

 مرحلة التفاعل اخلالق مع املواقف اخلططية:

استخدام املوارد العلمية و التعليمية و عرض الشفافيات اليت توضح املواقف اخلططية بصورة واضحة و اليت تسهم بشكل 
 (.11، صفحة 1990كبري يف أتقلم الالعب مع املواقف اخلططية )موقف عبد اجمليد املويل،  
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  . األداء البدين يف كرة القدم:2-4
تعد املتطلبات البدنية للمباراة الركيزة األساسية اليت يبىن عليها مفهوم اللياقة البدنية لالعب كرة القدم واليت تعد أحد  

دقيقة،   90أساسيات املباراة، ملا تتطلبه من جري سريع حملاولة االستحواذ على الكرة قبل اخلصم، واألداء املستمر زمن املباراة  
ن ذلك يف كثري من األوقات وكدا سرعة تبادل املراكز و تغيري االجتاهات وضرب الكرة ابلرأس وتكرار  والذي قد ميتد ألكثر م

 (.23، صفحة   1998احلري لالشرتاك يف اهلجوم والدفاع بفعالية )حسن أمحد الشافعي،  

ته حىت يتمكن ولذا جيب أن يتصف العب كرة القدم بدرجة عالية بكل ما حتتاجه املباراة والعمل على رفع كفاء 
من تنفيذ املهام املهارية واخلططية املختلفة بفاعلية، فقد أصبح حاليا من واجب هجوم االشرتاك يف الدفاع يف حالة امتالك 

  الكرة لدى اخلصم، وأيضا من واجب الدفاع املساعدة يف اهلجوم عند امتالك الفريق الكرة.
 

 (préparation phisyque)  . اإلعداد البدين لكرة القدم:2-5

يعترب اإلعداد البدين أحد عناصر اإلعداد الرئيسية، وأوهلا يف فرتة اإلعداد أوعلى وجه اخلصوص، ويقصد به كل  
العمليات املوجهة لتحسني قدرات الالعب البدنية العامة واخلاصة ورفع كفاءة أجهزة اجلسم الوظيفية وتكامل أدائها، وتؤدي 

ر السنة بكاملها حيث تدخل ضمن حمتوايت الربانمج التدريبية بشكل أساسي من خالل تدريبات اإلعداد البدين على مدا
  وحدة التدريب اليومية، وجند نوعني من اإلعداد البدين، إعداد بدين عام و إعداد بدين خاص:

 (préparation physique générale). اإلعداد البدين العام:  2-5-1
ون التوجه إىل رايضة معينة، وميثل مرحلة بسيطة خاصة بتطوير الصفات هو التطور اجليد للصفات احلركي: بد  

البدنية اهلامة الذي خيضع طيلة هذه املرحلة لتمرينات موجهة إىل تطور الصفات احلركية، املقاومة، القوة، املرونة... اخل، 
صلية، وكذا األجهزة الفيزيولوجية ويسمح لنا هذا النوع من التحضري البدين من دعم وتقوية عمل األجهزة العضلية واملف

 (.25، صفحة   1998)اجلهاز الدوري التنفسي واجلهاز العصيب( )حسن أمحد الشافعي،  

 (préparation spécifique). االعداد البدين اخلاص:  2-5-2
اإلعداد البدين اخلاص يقصد به تقوية أنظمة وأجهزة اجلسم وزايدة اإلمكانيات الوظيفية والبدنية وفقا ملتطلبات  

املباراة يف كرة القدم، أي تطوير الصفات املميزة لالعب الكرة مثل العمر الدوري التنفسي، والسرعة احلركية وسرعة رد الفعل، 
 ة و القوة املميزة ابلسرعة للرجلني والرشاقة وحتمل السرعة... اخلواملرونة اخلاصة والسرعة ملسافات قصري 
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مرتا لتحسني السرعة وملسافة حمدودة بطريقة التناوب أو   30هذه الصفات مرتكبة مع بعضها فمثال العدو ملسافهة   
رتة اإلعداد مقارنة لإلعداد  تبادل اخلطوة لتطوير التحمل الدوري التنفسي، وتقل تدريبات اإلعداد البدين اخلاص يف بداية ف

،  1998العام، حيث تصل إىل أعلى نسبة هلا يف مرحلة اإلعداد اخلاص واالستعداد للمبارايت )حسن أمحد الشافعي، 
  (.26صفحة  

 . األداء املهاري يف كرة القدم:2-6

ة للعب الكرة. تعتمد املهارات و هي مجيع احلركات اليت يقوم هبا الالعب ابلكرة أثناء املباراة و تشمل الطرق املختلف
اجلري ابلكرة، املراوغة، ضرب الكرة ابلرأس،   األساسية ابلكرة على مهارات ضرب الكرة ابلقدم، السيطرة على الكرة،
 (41، صفحة  1989املهامجة، رمية التماس و مهارات حارس املرمى )اثمر حمسن، واثق انجي، 

 . مهارة اإلحساس ابلكرة:2-6-1

ة الالعب على تطويع الكرة و حتريكها أبجزاء جسمه املختلفة. تعكس هذه التقنية مدى إحساس تعين مقدر  
األجزاء املختلفة جلسم الالعب بوزن الكرة و ملمسها و تقدير خط سريها و حركة دوراهنا و شكلها. تنمي هذه التقنية  

خمتلفة من القوة طبقا إلرادة الالعب ذاته، و    تمقدرة عضالت أجزاء اجلسم املختلفة يف التعامل مع الكرة بدفعها بدرجا
 (.3، صفحة  1999حتريكها على األرض أو يف اهلواء )د. مفيت إبراهيم محاد، 

 . مهارات مترير الكرة ابلقدم:2-6-2

ألداء هذه التقنية جيدا مييل اجلذع إلملام مع االحتفاظ بتوازن اجلسم، مث ضرب الكرة   التمرير القصري بباطن القدم: •
 من منتصفها بباطن الكرة مثبت ابلقوة املناسبة مع متابعتها.

توضع القدم الضاربة خلف و إىل اجلانب من الكرة، يثبت مشط القدم ليضرب الكرة ابلقوة    التمرير خبارج القدم: •
 وب.يف االجتاه املرغ

يقرتب الالعب إىل الكرة بزاوية و سرعة مناسبة، مث يضرب الكرة بوجه القدم الداخلي من   التمرير الطويل ابلقدم: •
 أسفلها ابلقوة املناسبة حبيث تتابع الساق الضاربة احلركة خلف الكرة.

تثبيت عضالت الرقبة مع فتح العينني و إغالق الفم لتضرب الكرة جبانب اجلبهة أو منتصفها، مع   التمرير ابلرأس: •
 االحتفاظ ابتزان اجلسم بعد الضرب.
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 . تقنية اجلري ابلكرة:2-6-3

أهم النقاط الفنية للجري ابلكرة بداخل و خارج القدم هي دفع الكـرة بلمسها خبـارج أو داخل القدم مع االسرتخاء  
 احمليطة.   املناسب أجلزاء اجلسم، و تبادل توجه النظر بسرعة للكرة و املساحة

  . السيطرة على الكرة:2-6-4

 نتطرق يف كاملنا عن السيطرة على الكرة بعنصرين و مها كتم الكرة املالمسة لألرض و امتصاص الكرات يف اهلواء.

 . تقنيات التصويب:2-6-5

 القدم و اليت نذكرها فيما يلي:  هناك عدة تقنيات التصويب يف كرة

 :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 •
جيب االقرتاب بسرعة إىل الكرة ابختيار القـدم املناسبة للضرب مع لفها للداخل قليال و مالقاة التصويب خبارج الرجل:   •

 خارج القدم مفرود مشدود ملنتصف الكرة مع االحتفاظ ابلرأس اثبتة و متابعة حركة التصويب.
فرود لضرب الكرة بعد ارتدادها من األرض مباشرة، عمل زاوية بوجه القدم املشدود امل  التصويب الصاعد للكرة اهلابطة: •

 مع االحتفاظ بتوازن اجلسم مع ميل خفيف للخلف أثناء مالمسة الكرة.
 التصويب ابلرأس: •

 أهم النقاط الفنية للتصويب اجليد ابلرأس هي:

متابعة ضرب الكرة توليد قوة للتصويب مبيل اجلذع للخلف مث اإلملام و مقابلة الكرة جببهة الرأس يف منتصفها، مع 
 و اهلبوط حمتفظا ابالتزان، و هناك نوعني و مها:

  التصويب ابلرأس من االرتقاء ابلقدمني. •
 (.31، صفحة 1998التصويب ابلرأس من االرتقاء بقدم واحد )حسن عبد اجلواد،   •
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 . تقنيات املراوغة و التمويه و اخلداع:2-6-6

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 . •
 ور يف الثالثة.املراوغة ابلتمويه يف جانبني عكسيني و املر  •
 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. •
 و عمل دائرة حول الذات.املراوغة إبيقاف الكرة فجأة   •
 املراوغة ابلتمويه للتمرير خبارج القدم و تغيري االجتاه. •
 املراوغة بسحب الكرة أبسفل القدم و تغيري االجتاه. •
 (.150، صفحة  1990املراوغة ابلتغيري الدائم لالجتاه بعيدا عن املنافس )مفيت إبراهيم محاد،  •

 . تقنيات مهامجة الكرة:2-6-7

أداءها جيب االقرتاب ابلسرعة املناسبة يف اجتاه املهاجم املستحوذ على الكرة مع تركيز النظر عليها، كما جيب يف 
التفاعل مع الكرة و ليس جسم الالعب، مث مهامجة الكرة يف اللحظة اليت خترج فيها من قدم املهاجم بقوة للعمل على 

 استخالصها أو تشتيتها.

 ة ما يلي:و أهم تقنيات مهامجة الكر  

 قطع طريق الكرة أثناء متريرها من منافس ملنافس آخر. •
 استخالص الكرة من املهاجم أثناء اجلري. •
 تشتيت الكرة العالية بعيدا عن املهاجم أثناء ذهاهبا إليه. •

 (.Garel (Pedro), 1977, p. 143مهامجة الكرة أثناء وصوهلا للمنافس )
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 خالصة الفصل:

من خالل ما سبق استخلصنا أنه يتطلب من املدرب عند اختيار طريقة اللعب أن يراعى أن تكون طريقة اللعب سهلة يف 
مفرداهتا، مما يعطى الالعب الفرصة للرتكيز يف تنفيذ خطط اللعب أثناء املباراة وأن يعتمد يف اختياره لطريقة اللعب على 

قوة العبيه من حيث مهاراهتم  يعىن هذا أن املدرب يضع يف اعتباره إضافة إىل مواطن  استعدادات الالعبني وقدراهتم املختلفة، و 
الفنية وكفاءاهتم اخلططية أن يلم إملاماً اتماً بنقاط الضعف فيهم وأن يضع يف اعتباره عند اختيار طريقة اللعب طريقة التحول 

االستفادة الكاملة من قدرات الالعبني وأن يكون أساس طريقة اللعب  من الدفاع إىل اهلجوم وابلعكس. وجيب هنا أن تضمن  
العمل هبا هو العمل اجلماعي للفريق، كما جيب أن تعمل الطريقة على تنمية روح اللعبة وتشكيل أي طريقة من طرق اللعب 

 .احلديثة اليت تعتمد على اهلجوم والدفاع الذي يعتمد على املرونة يف احلركة
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 متهيد:

يعمل اجلانب التطبيقي من البحث على تكملة وأتكيد ما جاء يف اجلانب النظري، فهو وسيلة نقل مشكل البحث 
 إىل امليدان، وتوضيحها وحتديدها واإلجابة عن تساؤالت هدا البحث واختبار صحة فروضه للوصول إىل األهداف املرجوة.

 . منهج البحث:1-1

 ابعتباره املنهج املالئم لطبيعة املشكلة املطروحة يف هده الدراسة.صفي  املنهج الو استخدم الطالبان الباحثان  

متثل جمتمع حبثنا يف أعضاء فريق كرة القدم النادي اهلاوي لشباب مولودية عني فارس لصنف   . جمتمع وعينة البحث:1-2
العبا للنادي اهلاوي لشباب مولودية عني  30األكابر من العبني و طاقم تدرييب و اإلداري، أما عينة البحث فتكونت من  

 فارس صنف األكابر و مت اختيارهم بطريقة عشوائية.

  حث:. متغريات الب1-3
املتغري املستقل: يعرف أبنه ذو طبيعة استقاللية حيث يؤثر يف املتغريين التابع والدخيل دون أن يتأثر هبما وهنا املتغري  -

 ''دور التحضري النفسي''.املستقل هو 

ن كان املتغري املستقل املتغري التابع: يتأثر مباشرة ابملتغري املستقل يف كل شيء سواء اإلجتاه السليب أو اإلجتاه اإلجيايب فإ -
 ''األداء يف كرة القدم''.إجيايب كان ملتغري التابع مباشرة إجيايب والعكس صحيح وهنا املتغري التابع هو  

  . الضبط اإلجرائي للمتغريات:1-4
إن الدراسة امليدانية تتطلب ضبطا إجرائيا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية املتغريات املشوشة 

خرى ويصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة األ
  ( ،388، صفحة  1988حممدحسن عالوي ، حممدنصرالدين رضوان، .-")د

ل هذه االعتبارات وبدون هذا تصبح النتائج اليت حيصل عليها الباحث صعبة التحليل والتصنيف والتفسري ، واستنادا إىل ك
  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 الطالبان الباحثان شخصيا. •
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 . جماالت البحث:1-5

  صنف األكابر   العبا من النادي اهلاوي شباب مولودية عني فارس 30ومتثل يف . اجملال البشري:  1-5-1
  امللعب البلدي لبلدية عنب فارس بوالية معسكر. اجملال املكاين:  1-5-2
  . اجملال الزمين:1-5-3
 15/04/2021إىل غاية    20/01/2021امتدت من الدراسة النظرية:   

 .02/06/2021إىل غاية    02/04/2021ابتداء من قية:  الدراسة التطبي 
 . أدوات البحث:1-6

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 :

سؤاال، وكان  17مت القيام به من طرف االلب الباحث شخصيا وهو موجه لالعبني. وتكون من . اإلستبيان: 1-6-1
 ( حماور وهي كالتايل:03اقرتاحات خمتلقة ومت تقسيمه إىل ثالث )   لقا حيث احتوى علىمغ

 حملور األول: التحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء وحتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم.ا •
 القدم.احملور الثاين: للتحضري النفسي دور هام يف تطوير األداء الرايضي لالعيب كرة   •
احملور الثالث: لألخصائي النفسي دور فعال يف مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكوانت التحضري النفسي  •

 ما جيعله حيسن أداءه.

 . املصادر و املراجع :1-6-2

، اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل املصادر و املراجع العربية و األجنبية، شبكة االنرتنت
 ديوان املطبوعات اجلامعية.

  



 منهجية البحث و إجراءات امليدانية  الفصل األول : 

 

35 
 

 . الدراسة اإلحصائية:1-7

إن اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدان على التحليل والتفسري والتأويل واحلكم  
نتائج اإلستمارة  التعليق والتحليل عن  على خمتلف املشاكل ابختالف نوع املشكلة وتبعا للهدف الدراسة، ولكي يتسن لنا

 بصورة واضحة وسهلة قمنا أبسلوب التحليل اإلحصائي واملتمثل يف طريقتني مها:

  طريقة اإلحصاء ابلنسبة املئوية: •

 يرمز هلا )%( و تكون على الشكل التايل: 

 100عدد التكرارات ×

 اجملموع الكلي

 

 

 :2كا   اختبار •
 (2010)زيين،    2(مك-ع)ك=2كا

 ك م        

 

 

 معامل االرتباط لبريسون )معامل الثبات(: •
 نكتب معادلة االرتباط لبريسون كالتايل :

، 1995..... )الشربيين، مج ن(=ر²س-س مج2مجن(. )²ص-ص مج2ص .سمج ن)-ص .مجس مج
 (132صفحة  

 :لالختبارات املستخدمة   األسس العلمية .8
بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجه فيم لو طبق على عينة من األفراد يف  يقصدالثبات: •

 (152، صفحة  1993مناسبتني خمتلفتني.)مقدم،  
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( عن ثبات االختبار "إن االختبار يعترب اثبتا إذا كان يعطي نفس النتائج ابستمرار إذا Van Valinكما يقول فان فالني)
 (193، صفحة 1995س املفحوصني و حتت نفس الشروط.)حسانني م،  ما تكرر على نف

واستخدام الطالب الباحث إحدى طرق حساب ثبات االختبار وهي طريقة "تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه")معامل االرتباط  
Test –Retestلى مرحلتني ( للتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار. وعلى هذا أساس قمنا إبجراء االختبار ع

 بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل املتغريات )نفس العينة، نفس األماكن، نفس التوقيت، نفس التالميذ.(

صدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من أجله فاالختبار أو الصدق:  •
( 193، صفحة 1995يت صمم لقياسها.)حسانني م، املقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة ال

 .مبعامل االرتباط "ر" لبريسون   وابستعمال الوسائل اإلحصائية التالية مت حساب ثبات و صدق االختبار
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 خالصة الفصل:

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

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

عرض و حتليل النتائج ومناقشة 

 الفرضيات و االستنتاجات
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 . عرض وحتليل النتائج:2-1

 القدم.احملور األول: التحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء وحتقيق النتائج لدى العيب كرة   •

 السؤال األول: هل يساعدك التحضري النفسي على اكتساب النتائج أثناء املنافسة؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال األول للمحور األول  (:02اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 80.00 24 نعم

 دال معنواي   3.84 10.08

 20.00 6 ال

 

أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة   ما مت استخالصه من  خالل النتائج املسجل يف اجلدول أعاله  نالحظ  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت 20%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال 80البحث بلغت نسبتهم 

، و هذا ما يدل 0.05عند مستوى الداللة    3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ    10.08قيمة ت احملسوبة  
 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.على وجود فروق  

 ومنه نستنتج أن التحضري النفسي يساعد الالعبني على اكتساب نتائج أثناء املنافسة.

 (02(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )01.الشكل رقم )
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 السؤال الثاين: أثناء املنافسة ما هو اجلانب الذي تولونه أكرب أمهية؟

 نتائج اإلجابة حول السؤال الثاين للمحور األول  يبني  (:03اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 16.66 5 اجلانب النفسي

 50.00 15 اجلانب البدين غري دال معنواي 5.99 5.00

 33.33 10 اجلانب التكتيكي و الفين

 

أن نسبة الذين أجابوا ابجلانب النفسي من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم   على معطيات اجلدول أعاله  نالحظ  بناءا
%، أما من أجابوا ابجلانب التكتيكي و الفين بلغت نسبتهم  50%، بينما بلغت نسبة من اجابوا ابجلانب البدين 16.66
و هي أقل من قيمة ت اجلدولية املقدرة 5.00ة ت احملسوبة  و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيم   33.33%

 ، و هذا ما يدل على عدم وجود فروق معنوية.0.05عند مستوى الداللة   5.99بـ  

 ومنه نستنتج أن اجلانبني البدين و التكتيكي يلقون أمهية أكرب من اجلانب النفسي أثناء املنافسة

 (03اجلدول رقم )(: ميثل النتائج املبينة يف  02.الشكل رقم )
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 السؤال الثالث: أثناء التدريب. ما هو اجلانب الذي يلعب دورا هاما يف حتقيق النتائج؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الثالث للمحور األول  (:04اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 20.00 6 النفسياجلانب  

 36.66 11 اجلانب البدين غري دال معنواي 5.99 2.60

 43.33 13 اجلانب التكتيكي و الفين

أن نسبة الذين أجابوا ابجلانب النفسي من  أثناء التدريب مت تسجيل معطيات مت تدوينها يف اجلدول أعاله حيث سجلنا
%، أما من أجابوا  36.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا ابجلانب البدين 20.00إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم 

% و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة  43.33ابجلانب التكتيكي و الفين بلغت نسبتهم 
، و هذا ما يدل على عدم وجود فروق 0.05عند مستوى الداللة    5.99قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  و هي أقل من    2.60
 معنوية.

 ومنه نستنتج أن اجل الالعبني يعتقدون أن اجلانبني البدين و التكتيكي يلعبان دورا هاما يف حتقيق النتائج اإلجيابية.

 (04)  (: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم03الشكل رقم )
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 السؤال الرابع: هل تشعرون أن التحضري النفسي يرفع من معنوايتكم و كفاءتكم أثناء املنافسة؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الرابع للمحور األول  (:05اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 93.33 28 نعم

 دال معنواي   5.99 22.52

 06.66 02 ال

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة   وحسب%،  06.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال  93.33
، و هذا ما يدل على وجود فروق 0.05ند مستوى الداللة ع 3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ    22.52

 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن الالعبني يشعرون أبن التحضري النفسي يرفع من معنوايهتم و كفاءهتم أثناء املنافسة.

 (05(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )04.الشكل رقم )

 

 

. 
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 اخلامس: أثناء املنافسة هل تقوم بتوجيه جهدك الفكري حىت تستطيع أداء هناية جيدة؟السؤال  

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال اخلامس للمحور األول  (:06اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 73.33 22 نعم

 دال معنواي 3.84 6.54

 26.66 08 ال

 

%، بينما بلغت 73.33أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم    تبني النتائج املسجلة يف اجلدول
و هي أعلى من   6.54نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة    %، و حسب26.66نسبة من اجابوا بال  

، و هذا ما يدل على وجود فروق معنوية لصاحل اإلجابة 0.05عند مستوى الداللة  3.84قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ 
 األوىل.

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقومون بتوجيه جهدهم الفكري لألداء اجليد حىت النهاية.

 

 (06(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )05.الشكل رقم )
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 السؤال السادس: هل تثق يف مقدرتك على املنافسة حتت الضغط ؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال السادس للمحور األول  (:07اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 66.66 20 نعم

 غري دال معنواي 3.84 3.34

 33.33 10 ال

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 33.33%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال  66.66

، و هذا ما يدل على عدم وجود فروق 0.05د مستوى الداللة  عن  3.84و هي أقل من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ    3.34
 معنوية.

ومنه نستنتج أن بعض الالعبني ال يثقون يف مقدرهتم على املنافسة حتت الضغط، وهذا نظرا لغياب االهتمام ابجلانب 
 النفسي ابلشكل املطلوب

 (07(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )06.الشكل رقم )

 

 

 احملور الثاين: للتحضري النفسي دور هام يف تطوير األداء الرايضي لالعيب كرة القدم.
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 السؤال األول: هل يعمل مدربك على حتضريك من اجلانب النفسي؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال األول للمحور الثاين  (:08اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 70.00 21 نعم

 دال معنواي 3.84 4.80

 30.00 09 ال

 

اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم   الدالئل اليت استخلصناها من
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 30.00%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال  70.00

، و هذا ما يدل على وجود فروق 0.05ند مستوى الداللة ع 3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  4.80
 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن املدبني حيضرون الالعبني من اجلانب النفسي

 (08(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )07الشكل رقم )
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 السؤال الثاين: هل يكون هذا التحضري؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الثاين للمحور الثاين  (:09اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 06.66 02 يوميا

 86.66 26 أسبوعيا دال معنواي 3.84 38.40

 06.66 02 شهراي

  

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بيوميا من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
% و حسب 06.66%، أما من أجابوا بشهراي بلغت نسبتهم  86.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا أبسبوعيا  06.66

عند  5.99و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  38.40نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 
 ، و هذا ما يدل على وجود فروق معنوية لصاحل افجابة الثانية0.05مستوى الداللة  

 ومنه نستنتج أن املدربني يقومون بتحضري الالعبني نفسيا مرة يف األسبوع على األقل.

 (09)(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم  08الشكل رقم )

 

 

  



 عرض حتاليل النتائج و مناقشة الفرضيات و االستنتاجات                                                                  :  لثانيالفصل ا

 

47 
 

 السؤال الثالث: هل هذا التحضري يساعدك أثناء املنافسة؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الثالث للمحور الثاين  (:10اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 96.66 29 نعم

 دال معنواي 3.84 26.14

 03.33 01 ال

 

%، 3.33%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال  96.66أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  26.14و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 

 روق معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.، و هذا ما يدل على وجود ف0.05عند مستوى الداللة   3.84

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقورن أبن التحضري النفسي يساعدهم أثناء املنافسة.

 (10(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )09الشكل رقم )
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 السؤال الرابع: هل يعمل مدربك على مساعدتك يف السيطرة و التحكم يف أفكارك و انفعاالتك أثناء التدريب؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الرابع للمحور الثاين  (:11اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 73.33 22 نعم

 دال معنواي 3.84 6.54

 26.66 08 ال

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 26.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال  73.33

، و هذا ما يدل على وجود فروق 0.05ند مستوى الداللة ع 3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  6.54
 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن املدربني يساعدون الالعبني على السيطرة و التحكم يف انفعاالهتم أثناء املنافسة.

 (11(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )10الشكل رقم )
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 السؤال اخلامس: هل أتخذ بعني االعتبار كل نصائح املدرب الجتناب االنفعاالت الزائدة؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال اخلامس للمحور الثاين  (:12اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 56.66 17  غالبا

 33.33 10  أحياان معنوايدال   5.99 9.80

 10.00 03 انذرا

 

من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم   من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بغالبا
% و حسب 10.00%، أما من أجابوا بناذرا بلغت نسبتهم 33.33%، بينما بلغت نسبة من اجابوا أبحياان 56.66

عند  5.99و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  9.80نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 
 ا ما يدل على وجود فروق معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.، و هذ0.05مستوى الداللة  

 ومن نستنتج أن بعض الالعبني أيخذون بعني االعتبار نصائح املدربني لتجنب اإلنفعاالت.

 (12(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )11الشكل رقم )
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 السؤال السادس: هل أدائك خالل املنافسة يكون أفضل ابملقارنة مع أدائك خالل التدريبات؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال السادس للمحور الثاين  (:13اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 26.66 08  غالبا

 33.33 10  أحياان معنوايغري دال  5.99 0.80

 40.00 12 انذرا

من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم   من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بغالبا
% و حسب 40.00%، أما من أجابوا بناذرا بلغت نسبتهم 33.33%، بينما بلغت نسبة من اجابوا أبحياان 26.66

عند  5.99و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ  0.80نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 
 ا ما يدل على عدم وجود فروق معنوية.، و هذ0.05مستوى الداللة  

 ومنه نستنتج أن نسبة قليلة من الالعبني يقرون أبن مستواهم يف املنافسة يكون أفضل من مستواهم يف التدريبات.

 (13(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )12الشكل رقم )
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احملور الثالث: لألخصائي النفسي دور فعال يف مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكوانت التحضري النفسي ما 
 جيعله حيسن أداءه.

 ول: ها أثناء التدريب حتتاج ألخصائي نفسي رايضي لتحضريك نفسيا؟السؤال األ

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال األول للمحور الثالث  (:14اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 83.33 25  غالبا

 16.66 05  أحياان دال معنواي 5.99 35.00

 00.00 00 انذرا

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بغالبا من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%  00.00%، أما من أجابوا بناذرا فكانت نسبتهم معدومة )16.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا أبحياان 83.33

و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ   35.00سوبة ( و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احمل
 ، و هذا ما يدل على وجود فروق معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.0.05عند مستوى الداللة   5.99

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقرون حباجتهم ألخصائي نفسي لتحريكهم نفسيا أثناء التدريب.

(14 اجلدول رقم )(: ميثل النتائج املبينة يف13الشكل رقم )
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 السؤال الثاين: هل تعتربون أن الدور الذي يقوم به األخصائي النفسي؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الثاين للمحور الثالث  (:15اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 80.00 24 ضروري

 دال معنواي 3.84 10.80

 20.00 06 نسبيايساعد  

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بضروري من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت 20.00%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بـ ''يساعد نفسيا'' 80.00

، و هذا ما يدل 0.05عند مستوى الداللة    3.84املقدرة بـ    و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية  10.80قيمة ت احملسوبة  
 على وجود فروق معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

  ومنه نستنتج أن الالعبني يقورن أبن دور اإلخصائي النفسي يعد مهما

 

(15(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )14الشكل رقم )
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 السؤال الثالث: هل تعتربون أن لألخصائي النفسي دور فعال يف تطوير مستوى أدائكم الرايضي؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الثالث للمحور الثالث  (:16اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 93.33 28 نعم

 معنوايدال   3.84 22.54

 06.66 02 ال

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 6.66%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال 93.33
، و هذا ما يدل على وجود فروق 0.05ند مستوى الداللة ع 3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ    22.54

 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقورن أبن لإلخصائي النفسي دور فعال يف تطوير مستوى أدائهم الرايضي.

 

(16(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )15الشكل رقم )
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 السؤال الرابع: هل أثناء تعرضك لإلصابة حتتاج لألخصائي النفسي الرايضي؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال الرابع للمحور الثالث  (:17اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 100 30 نعم

 دال معنواي 3.84 30.00

 00.00 00 ال

 

%، 100من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
( وحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة %00.00بينما بلغت نسبة من اجابوا بال نسبة معدومة )

، وهذا ما يدل على وجود فروق 0.05عند مستوى الداللة  3.84ة بـ وهي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدر  30.00
 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقورن حباجتهم لألخصائي النفسي أثناء تعرضهم لإلصابة.

 

(17(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )16الشكل رقم )
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 السؤال اخلامس: هل لألخصائي النفسي دور يف إزالة التوتر و القلق املصاحب للمنافسات؟

 يبني نتائج اإلجابة حول السؤال اخلامس للمحور الثالث  (:18اجلدول رقم )

 0.05الداللة عند   ت اجلدولية ت احملسوبة النسبة املئوية )%( التكرارات 

 96.66 29 نعم

 دال معنواي 3.84 26.14

 03.33 01 ال

 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم من إمجايل عينة البحث بلغت نسبتهم  
%، و حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة ت احملسوبة 3.33%، بينما بلغت نسبة من اجابوا بال 96.66
، و هذا ما يدل على وجود فروق 0.05ند مستوى الداللة ع 3.84و هي أعلى من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـ    26.14

 معنوية لصاحل اإلجابة األوىل.

 ومنه نستنتج أن الالعبني يقورن أبن لألخصائي النفسي دور يف إلزالة التوتر و القلق املصاحب للمنافسات.

 

(18(: ميثل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )17الشكل رقم )
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 الفرضيات:. مناقشة  2-2

 . مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل:2-2-1

( والذي بينت من خالل نتائج التحليل اإلحصائي على 07-06-05-04-03-02من خالل اجلداول رقم ) 
أن التحضري النفسي يساعد الالعبني على اكتساب نتائج أثناء املنافسة. وأن اجلانبني البدين والتكتيكي يلقون أمهية أكرب 

ب النفسي كما يعتقد الالعبون على أهنما يلعبان دورا هاما يف حتقيق النتائج اإلجيابية. بينما يشعر الالعبون أبن من اجلان
التحضري النفسي يرفع من معنوايهتم وكفاءهتم أثناء املنافسة، ويعملون على توجيه جهدهم الفكري لألداء اجليد حىت النهاية. 

ني ال يثقون يف مقدرهتم على املنافسة حتت الضغط، وهذا نظرا لغياب االهتمام كما أيفرت النتائج عن أن بعض الالعب
 ابجلانب النفسي ابلشكل املطلوب، وهذا ما يدل على صحة الفرضية اجلزئية األوىل للدراسة.

 . مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية:2-2-2

إلحصائي ألجوبة عينة البحث ( أظهرت نتائج التحليل ا13-12-11-10-09-08من خالل اجلداول رقم ) 
حول عبارات احملور الثاين اليت تقابل الفرضية اجلزئية الثانية للدراسة على أن املدبني حيضرون الالعبني من اجلانب النفسي 
كما يقومون بتحضري الالعبني نفسيا مرة يف األسبوع على األقل. كما يقر الالعبون على أن التحضري النفسي يساعدهم  

نافسة. وأن املدربني يساعدون الالعبني على السيطرة والتحكم يف انفعاالهتم أثناء املنافسة. بينما أسفرت النتائج على أثناء امل
أن بعض الالعبني أيخذون بعني االعتبار نصائح املدربني لتجنب اإلنفعاالت. وبنسبة قليلة من الالعبني يقرون أبن مستواهم 

 م يف التدريبات. ومن هذا ما يدل على صحة الفرضية اجلزئية الثانية للدراسة.يف املنافسة يكون أفضل من مستواه

 

 . مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة:2-2-3

( أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لعينة البحث حول عبارات 18-17-16-15-14من خالل اجلداول رقم ) 
احملور الثالث واليت تقابل الفرضية اجلزئية الثالثة بينت النتائج أن الالعبني يقرون حباجتهم ألخصائي نفسي لتحريكهم نفسيا 

ما يقرون أبن لإلخصائي النفسي دور فعال يف تطوير مستوى أثناء التدريب و أبن دور اإلخصائي النفسي يعد مهما ك
أدائهم الرايضي. كما أبن الالعبون عن حاجتهم لألخصائي النفسي أثناء تعرضهم لإلصابة. وأبن لألخصائي النفسي دور 

 يف إلزالة التوتر و القلق املصاحب للمنافسات. وهذا ما يبني صحة الفرضية اجلزئية الثالثة.
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 قشة الفرضية العامة:. منا2-2-4

من خالل ثبوت صحة الفرضيات اجلزئية واليت تشاهبت مع ما مت التوصل إليه يف الدراسات السابقة، حيث أكدت النتائج 
املتحصل عليها من خالل أجوبة عينة البحث على حماور االستبيان الثالث، و اليت أسفرت على أن للتحضري النفسي أمهية 

وحتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم لصنف األكابر كما أن للتحضري النفسي دور هام يف تطوير  كبرية يف حتسني األداء 
األداء الرايضي لالعيب كرة القدم صنف األكابر إضافة إىل الدور الذي يلعبه لألخصائي النفسي يف مساعدة الالعب على 

هنا ميكننا القول أبن الفرضية العامة للدراسة اثبتة تنمية وتطوير مكوانت التحضري النفسي مما جيعله حيسن أداءه. ومن 
 وصحيحة.

 . االستنتاجات:2-3

 للتحضري النفسي أمهية كبرية يف حتسني األداء وحتقيق النتائج لدى العيب كرة القدم لصنف األكابر •
 للتحضري النفسي دور هام يف تطوير األداء الرايضي لالعيب كرة القدم صنف األكابر •
سي دور فعال يف مساعدة الالعب على تنمية وتطوير مكوانت التحضري النفسي ما جيعله حيسن لألخصائي النف •

 أداءه.

 . االقرتاحات والتوصيات:2-4

 ضرورة االعتماد وإيالء األمهية القصوى للجانب النفسي يف تسطري الربانمج التدرييب لفرق كرة القدم لصنف األكابر. •
 لألكابر يف ميدان علم النفس الرايضي ملا له من أمهية يف االرتقاء أبداء العيب كرة القدم.ضرورة تكوين مدريب كرة القدم   •
 ضرورة توفري أخصائيني نفسيني يف أطقم تدريب فرق كرة القدم لصنف األكابر. •
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المحور األول: التحضير النفسي أهمية كبيرة في تحسين األداء وتحقيق النتائج لدى العبي كرة 

 القدم.

 هل يساعدك التحضير النفسي على اكتساب النتائج أثناء المنافسة؟ السؤال األول:

 ال                                                نعم 

 أثناء المنافسة ما هو الجانب الذي تولونه أكبر أهمية؟ السؤال الثاني:

 الجانب التكتيكي و الفني                  الجانب البدني                     الجانب النفسي 

 أثناء التدريب. ما هو الجانب الذي يلعب دورا هاما في تحقيق النتائج؟ السؤال الثالث:

 الجانب التكتيكي و الفني                  الجانب البدني                     الجانب النفسي 

 هل تشعرون أن التحضير النفسي يرفع من معنوياتكم و كفاءتكم أثناء المنافسة؟ السؤال الرابع:

 ال                                                نعم 

  كري حتى تستطيع أداء نهاية جيدة؟أثناء المنافسة هل تقوم بتوجيه جهدك الف السؤال الخامس:

 ال                                                نعم 

 هل تثق في مقدرتك على المنافسة تحت الضغط ؟ السؤال السادس:

 ال                                                نعم 

  

 استبيان  خاص بالالعبني



 

 

 األداء الرياضي لالعبي كرة القدم.المحور الثاني: للتحضير النفسي دور هام في تطوير 

 السؤال األول:

 هل يعمل مدربك على تحضيرك من الجانب النفسي؟ .1

 ال                                                نعم  

 هل يكون هذا التحضير؟ السؤال الثاني:

    شهريا                                     أسبوعيا                               يوميا

 

 هل هذا التحضير يساعدك أثناء المنافسة؟ السؤال الثالث:

 ال                                                نعم 

في أفكارك و انفعاالتك أثناء  هل يعمل مدربك على مساعدتك في السيطرة و التحكم السؤال الرابع:

 التدريب؟

 ال                                                نعم 

 هل تأخذ بعين االعتبار كل نصائح المدرب الجتناب االنفعاالت الزائدة؟ السؤال الخامس:

  نادرا                  أحيانا                      غالبا

 ك خالل المنافسة يكون أفضل بالمقارنة مع أدائك خالل التدريبات؟هل أدائ  السؤال السادس:

  نادرا                  أحيانا                      غالبا

المحور الثالث: لألخصائي النفسي دور فعال في مساعدة الالعب على تنمية و تطوير مكونات 

 التحضير النفسي ما يجعله يحسن أداءه.

 ثناء التدريب تحتاج ألخصائي نفسي رياضي لتحضيرك نفسيا؟ها أ السؤال األول:

  نادرا                  أحيانا                      غالبا

 هل تعتبرون أن الدور الذي يقوم به األخصائي النفسي؟ السؤال الثاني:

 ال                   يساعدك نسبيا                       ضروري 

  



 

 

 هل تعتبرون أن لألخصائي النفسي دور فعال في تطوير مستوى أدائكم الرياضي؟ الثالث:السؤال 

 ال                                                نعم 

 هل أثناء تعرضك لإلصابة تحتاج لألخصائي النفسي الرياضي؟ السؤال الرابع:

 ال                                                نعم 

 هل لألخصائي النفسي دور في إزالة التوتر و القلق المصاحب للمناقشات؟ السؤال الخامس:

  نادرا                  أحيانا                      غالبا

 




