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: ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل إبراز دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد، ك كاف الفرض من الدراسة أف دكافع 
 العبا ألندية 90ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة متعددة ك ـبتلفة تكوين عينة الدراسة من 

كرة اليد لوالية مستغازل، ك اعتمدنا يف حبثنا على اؼبنهج الوصفي ك سبثلت أداة الدراسة يف استبياف من 
إعداد الطالب الباحث مت توزيعو على عينة البحث، ك بعد ربليل اإلحصائي للنتائج اؼبتحصل عليها 
توصل الطالب الباحث إذل دكافع ظهو القلق لدل العيب كرة اليد ـبتلفة ك متعددة ك أبرزىا ضغط 

باإلعداد االىتماـ اعبماىَت ك سوء التحكيم ك طبيعة اؼبنافسة ك يف األخَت اقًتح الطالب الباحث بضركرة 
النفسي للعيب كرة اليد ك تأىيل اؼبدربُت يف التحضَت النفسي لتكوين الالعبُت بغرض كبح الضغوط 

 النفسية اليت تعيق من مستول أدائهم أثناء اؼبنافسات الرياضية
 

 : الكلمات المفتاحية

 القلق 

  كرة اليد 

 اؼبنافسة 
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Résumé de l'étude : 

L'étude visait à mettre en évidence les motifs de l'émergence de l'anxiété chez les 

handballeurs, et l'hypothèse de l'étude était que les motifs de l'émergence de l'anxiété chez 

les handballeurs pendant la compétition sont multiples et différents, l'échantillon de l'étude 

était composé de 90 joueurs pour clubs de handball de la wilaya de Mostaganem, et nous 

nous sommes appuyés dans nos recherches sur l'approche descriptive. motifs de 

l'émergence de l'anxiété chez les handballeurs différents et multiples, notamment la 

pression des masses, le mauvais arbitrage et la nature de la compétition et enfin Le 

chercheur a suggéré la nécessité de prêter attention à la préparation psychologique des 

handballeurs et de réhabiliter les coachs dans la préparation psychologique à la formation 

des joueurs afin de freiner les pressions psychologiques qui entravent leur niveau de 

performance lors des compétitions sportives. 

 

les mots clés: 

• anxiété 

• handball 

• La compétition 
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Abstract 

The study aimed to highlight the reasons for the emergence of anxiety in handball players, 

and the hypothesis of the study was that the reasons for the emergence of anxiety in 

handball players during competition are multiple. and different, the study sample was 

composed of 90 players for handball clubs in the wilaya of Mostaganem, and we used the 

descriptive approach in our research. reasons for the emergence of anxiety in different and 

multiple handball players, including pressure from the masses, bad refereeing and the 

nature of the competition and finally The researcher suggested the need to pay attention to 

the psychological preparation of handball players and to rehabilitate the coaches in the 

psychological preparation for the training of the players in order to slow down the 

psychological pressures which hamper their level of performance during the sports 

competitions. 
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 :مقدمة .1

 إف كرة اليد تعترب إحدل الرياضات اليت ؽبا كزهنا على الساحة العاؼبية كاحمللية، لذا فإف إعداد الرياضي يف 

كرة اليد يتأسس على تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبدرب كالالعب، حىت يتمكن من كسب األسس الفنية كالبدنية اليت 

كألف اؼبنافسة الرياضية تعترب عامال ىاما كضركرم ألم نشاط رياضي خاصة كرة اليد، . تسهم يف االرتقاء دبستواه

 .إذ يتطلب ضركرة استخداـ الفرد ألقصى قواتو كقدراتو النفسية كالبدنية

لقد أصبح علم النفس الرياضي من العلـو اليت ربتل مكانة عظمى يف ؾباؿ اؼبنافسة الرياضية كناؿ ك 

أىتمامان كبَتان من العاملُت يف اغبقل الرياضي، كذلك للكشف عن االهبابيات كالسلبيات النفسية لدل الرياضي يف 

اؼبنافسات الرياضية كلعل القلق اؼبصاحب للمنافسة الرياضية يعترب من أىم اؼبوضوعات علم النفس الرياضي اليت 

 (2000راتب، ). هبب أف يتم حبثها من كافة جوانبها الرتباطها اؼبباشر بالالعب كاؼبنافسة

كوبتل موضوع القلق مركزا رئيسيا يف علم النفس كعلم النفس الرياضي خباصة ؼبا لو من آثار كاضحة كمباشرة على 

 (.2004عالكم، )اختالؿ الوظائف النفسية أك الوظائف اعبسمية أك كالنبا 

إذل أف القلق ىو حالة االستثارة اليت يستعد هبا الفرد للدفاع عن نفسو كاحملافظة  (2003)كيشَت فوزم 

عليها، كيقصد حبالة االستثارة ذلك التنشيط الفسيولوجي كالنفسي الذم يودم إذل إنتاج ما لدل الفرد من طاقة 

 .حركية أك فكرية كامنة تنبعث من داخلة للدفاع عن ذاتو اؼبهددة أك اؼبتوقعة للخطر

األنبية البالغة كذلك للدكر الذم يبكن أف تلعبو يف تغيَت النتيجة من إهبابية  لذا هبب إعطاء االنفعاالت

يصعب ربقيقها إذل سلبية، كمن بُت ىذه االنفعاالت عنصر القلق الذم اؿ تكاد حياة اإلنساف أف زبلوا منو طاؼبا 

كما أف للنشاط الرياضي اؼبمارس من . كاجو بعض اؼبشكالت اليت يصعب عليو حلها أثناء ؿباكلتو ربقيق أىدافو

قبل الرياضي دبفهومو كأسسو كاألىداؼ اؼبنتظرة من كراء فبارستو دكر فعاؿ يف إمكانية الوصوؿ إذل معرفة دافع 

القلق اؼبعرقل الذم وبد من إمكانية بلوغ الرياضي أىدافو اؼبرجوة، كذلك عن طريق اإلعداد اعبيد كالكامل بدنيا 
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كمهارياكخططيا كنفسيا، ككذا التحكم اعبيد يف باقي اؼبتغَتات ذات العالقة بالالعب كاؼبنافسة كفق متطلباهتا فرديا 

 .أك صباعيا كحسب مستواىا كنوعيتها كالظركؼ احمليطة بو

 :مشكلة البحث .2

تتميز الرياضة بطابعها التنافسي حيث تعترب اؼبنافسة الرياضية عامال ىاما كضركريا لكل نشاط رياضي، كتقاـ 

اؼبنافسات قصد ربديد الفائزين أك ترتيبهم كلكي يتم التكيف مع كاقع اؼبنافسة الذم يتميز بالضغوط النفسية 

الكبَتة لالعبُت أثناء مزاكلتهم للنشاط الرياضي كمن أىم ىذه الضغوط القلق كاػبوؼ كاالرتباؾ، لذا كجب علينا 

االىتماـ بالربامج التوجيهية كاإلرشادية، كعلى األخص الالعبُت كاؼبدربُت نظرا لتعرضهم للعديد من الضغوط 

النفسية الشديدة كمواقف االستثارة العالية اليت ترتبط بالتدريب أك اؼبنافسات كاليت قد تؤدم يف اغباالت الشديدة 

إذل انسحاهبم من اؼبنافسة بل كتدمَتىم نفسيا كوبدث ذلك فقط يف حالة عدـ توجيههم كإرشادىم لكيفية 

. مواجهة تلك الضغوط فبا هبعلهم يستجيبوف بشكل سليب

 ك خاصة يف كرة اليد، حيث تتغَت كلعل السبب يف ذلك القلق النفسي الذم يؤثر على مستول الالعبُت

، فبا ىبسر كثَت من الالعبُت مالمح اؼبباراة يف فًتة كجيزة، ك ىذا نظرا لسرعة تسجيل األىداؼ ك تقلب النتيجة 

من اؼبباريات بسبب اػبوؼ أك التوتر أك العصبية، كلذلك اراد الباحث الوقوؼ على الدكافع ك العوامل اليت تساىم 

: يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد، كمن ىنا تبادر إذل ذىننا التساؤؿ التارل

: التساؤل العام

  ىل ىناؾ دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة ؟

: التساؤالت الجزئية

 ىل يعترب ضغط اعبمهور أحد الدكافع اؼبسانبة يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد ؟ 

 ىل يعترب التحكيم أحد دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة ؟ 
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 ىل تعترب طبيعة اؼبنافسة أحد دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة ؟ 

 :فرضيات البحث .3

: الفرضية العامة

 ىناؾ دكافع ـبتلفة ك متعددةلظهور القلق لدل العيب كرة اليد .

: الفرضيات الجزئية

 ضغط اعبمهور أحد الدكافع اؼبسانبة يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد 

 التحكيم أحد دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة 

 طبيعة اؼبنافسة أحد دكافع ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة 

 :أىداف البحث .4

 . ظهور القلق لدل ال عيب كرة اليدكدكافعتوضيح أسباب  -

 .معرفة مدل تأثَت القلق على مستول أداء الالعبُت -

 .مساعدة الالعبُت على زبطي ظاىرة القلق كذلك بتوفَت القدر الكايف من اؼبعلومات حوؿ ىذه الظاىرة -

 .معرفة مدل تأثَت القلق على مستول أداء الالعبُت -

 :مصطلحات البحث .5

: القلق

بالرغم من اختالؼ الباحثُت كعلماء النفس يف تعريف القلق كتنوع تفسَتاهتم لو، إال أهنم اتفقوا على أف        

حسن ) القلق ىو نقطة بدأ االضطرابات السلوكية، كتصاحبو بعض التغَتات الفيزيولوجية، كاألعراض النفسية 

. (1985فايد، 
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  :المنافسة الرياضية 

أك الفريق )موقف أك حدث رياضي ؿبدد بقوانُت كلوائح كأنظمة معًتؼ هبا ، كفيها وباكؿ الالعب الرياضي 

حملاكلة – كنتيجة التدريب اؼبنظمة – إظهار كإبراز أقصى ما لديو من قدرات كمهارات كاستعدادات  (الرياضي

أك حملاكلة ربقيق مستول األداء اؼبوضوعي اؼبتوقع من  (أك منافسُت آخرين)ربقيق النجاح أك الفوز على منافس 

(. 2002عالكم ، )الالعب أك من الفريق الرياضي 

:  قلق المنافسة الرياضية

(. 1997راتب، ) اؼبيل ألدراؾ اؼبواقف التنافسية كتهديد كاالستجابة ؽبذه اؼبواقف دبشاعر اػبشية كالتوتر

 كرة اليد

ىي إحدل األلعاب اعبماعية اليت ازبذت مكاف الصدارة من حيث انتشارىا يف العادل، كتطورت إذل أف ك 

أصبحت لعبة أكؼببية ربتاج إذل أعلى درجات التكتيك كاللياقة البدنية كالطرؽ الًتبوية كالتكتيكية، كلعبة كرة اليد 

أحد األنشطة الرياضية اؼبنظمة ؽبا مهارات كقواعد تتطلب مساحات كأدكات ؼبمارستها كما أهنا تتطلب مواصفات 

  .خاصة يف فبارستها حىت تضمن استجابة كاملة للمحتول اؼبهارل كالبدين بشكل فعاؿ

تعترب كرة اليد من األلعاب الرياضية القديبة ذبرم بُت فريقُت يتألف كل منهما من سبعة العبُت كطبسة 

نصيف، ) احتياطيُت، تتصف بسرعة األداء كالتنفيذ كيشارؾ فيها عدد كبَت من الرياضيُت ؽبا قواعد كقوانُت ثابتة

 .(371، صفحة 1993
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 :الدراسات السابقة .6

القلق الدافع قبل المنافسة الرياضية وتاثيره على أداء العبي '': دراسة بكري رابح بعنوان: الدراسة األولى

 (.2016)المسيلة – مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياف '' كرة القدم

ىدفت الدراسة إذل معرفة العالقة اؼبوجودة بُت اؼبتغَتين لدل عينة الدراسة ككذا معرفة درجة كل بعد من أبعاد 

السلوؾ القيادم ك أيهما أكثر فعالية كالتزاما لدل الالعبُت  

كمن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحثفي ضوء أىداؼ الدراسة ك من خالؿ عرض كمناقشة النتائج مت 

 : استخالص مايلي

  كلما انتهج اؼبدرب الرياضي السلوؾ التدرييب كلما كاف ىناؾ التزاـ رياضي لدل العيب كرة القدـ

  كلما كاف السلوؾ القيادم فعاؿ كلما كانت درج االلتزاـ لدل الالعبُت عالية .

  ىناؾ عالقة بُت السلوؾ الديػػمقراطي كااللتزاـ الرياضي لدل العيب كرة القدـ

 : توصل الباحث للعديد من التوصيات أنبها

 العمل على تنمية درجة االلتزاـ ك اعبدية يف العمل لدل الالعبُت اذباه التدريبات كاؼبنافسات.  

  تسهيل عملية االتصاؿ بُت اؼبدرب كالالعبُت ،حىت يتسٌت للمدرب نقل األفكار كالتوجيهات ك

 .اإلرشادات لالعبُت

  التأكيد على أنبية االلتزاـ الرياضي لدل الالعبُت كخاصة يف ظل االحًتاؼ الرياضي ،كالذم يعترب من

أىم متطلباتو التزاـ الالعب الرياضي باالنتظاـ كاالستمرار يف فبارسة كرة القدـ للفريق الرياضي اؼبتعاقد 

 .معو
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قدير الذات وعالقتو ت'' : عيسى زعيلق  بعنوان.طاىر بوجمل أ. محـمد زعيلق أ.دراسة أ: الدراسة الثانية

، مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي جامعة ''بقلق المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدم 

( 2018)ديسمبر – ران، العدد الخامس ھالعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف و

 الدراسة ىو معرفػة طبيعػة العالقػة اؼبوجػودة بػُت تقػدير الػذات كقلػق اؼبنافسػة الرياضػية لػدل ؽبذه اؽبدؼ العاـ إف

 القػدـ ألنديػة القسػم العيب كرة القدـ، كقد اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي، كقد مشػل حبثنػا علػى عينػة مػن العيب كرة

ىػل مػن اؼبمكػن أف تكػوف ىنػاؾ :  العامػة التاليػةاإلشكاليةالعػب، كاعتمػادا علػى  80اعبهػوم الثػاين كعػددىم 

كىي  القدـ مت صياغة الفرضية العامة العيب كرةعالقػة ارتباطيػو بػُت تقػدير الػذات ك قلػق اؼبنافسة الرياضية لدل 

 القػدـ، كقػد اعتمػدنا يف العيب كرةىناؾ عالقة ارتباطيو بُت تقدير الذات كقلق اؼبنافسة الرياضػية لػدل : كالتارل

االكبػراؼ اؼبعيػارم، معامػل  2دراسػتنا علػى عػدة أسػاليب إحصػائية كىػي النسػبة اؼبؤكيػة، اؼبتوسػط اغبسػايب، 

 ، ؿبصػورين باالطػار ²كػا ، األسػلوب اإلحصػائي Tاإلرتبػاط بَتسػوف، أسػلوب جوسباف،األسػلوب اإلحصػائي

اضػافة اذل ذلػك مت االعتمػاد على أدكات صبع البيانات كىي مقياس تقػدير الػذات لػ عبػد الرضبػاف .اؼبكػاين كالزمػاف،

 النتائج التالية إذلكقدمت التوصل . (تعربػب أسامةكامل راتب)صػاحل األزرؽ، كمقيػاس قلػق اؼبنافسػة الرياضػية ؼبػارتينز 

إف أفراد العينة يبلكوف تقػدير ذات عػارل، ككػذلك يبلكػوف قلػق منافسػة مرتفع، كأيضا عالقة اؼبتغَتين كانت : كىي

كرة القدـ كأف ىذه العالقة  كلما زاد تقدير الذات زاد قلق اؼبنافسة عند العيب يف اذباه كاحد كىو اهبايب أم

 .ؿبدكدة ضمن اغبدكد النفسية للالعب
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مستويات قلق المنافسة القبلي لدى العبي كرة '' : دراسة محمود حسني األطرش بعنوان: الدراسة الثالثة

 (فلسطين)قسم التربية الرياضيةجامعة النجاح الوطنية '' القدم للمحترفين بالدوري الفلسطيني

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إذل مستويات قلق اؼبنافسة القبلي لدل العيب كرة القدـ للمحًتفُت بالدكرم 

الفلسطيٍت، كما ىدفت التعرؼ إذل أثر متغَتات الدراسة على مستويات قلق اؼبنافسة القبلي لدل العيب كرة القدـ 

للمحًتفُت بالدكرم الفلسطيٍت، كلتحقيق ىدؼ الدراسة مت إعداد استبانو كالتأكد من صدقها، كمعامل ثباهتا، 

كبعد عملية صبع البيانات، مت ترميزىا كإدخاؽبا للحاسوب كمعاعبتها إحصائيا باستخداـ الرزمة اإلحصائية للعلـو 

من العيب كرة القدـ يف الدكرم الفلسطيٍت  (61)، كتكونت عينة الدراسة اغبالية من (SPSS)االجتماعية 

للمحًتفُت، يتضح من نتائج الدراسة أف مستويات قلق اؼبنافسة القبلي لدل العيب كرة القدـ للمحًتفُت بالدكرم 

يف  (α=0.05)الفلسطيٍت كانت بدرجة متوسطة، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 

تقديرات أفراد العينة مستويات القلق النفسي قبل اؼبنافسة الرياضية لدل العيب كرة القدـ يف الدكرم الفلسطيٍت 

للمحًتفُت من كجهات نظرىم تعزل ؼبتغَتات مكاف السكن، مركز اللعب، اػبربة، الالعب، كمن أىم التوصيات 

اليت يوصي هبا الباحث ضركرة العمل على تنمية مهارات ضبط النفس كالتغلب على القلق لدل العيب كرة القدـ، 

بغرض تعزيز القدرات النفسية لديهم، كإجراء مزيد من الدراسات هبدؼ التعرؼ على العالقة بُت مستويات القلق 

 .النفسي كاالداء لدل الالعبُت

 : الدراسات السابقةالتعقيب عن  .7

 متغَتات حسب نوع ة بعدق، كربطتؽبا بالقلق ك اؼبنافسة الرياضيةسبت الدراسات السابقة يف ؾبمقلقد ا

 مباشرة ببحثنا كما أفادتنا يف بناء اعبانب النظرم عالقةؽبا كل الدراسات اليت مت عرضها الدراسة، حيث قبد 

 لدل اؼبدربُت يف حُت وباكؿ االنتقاءة ىرفة لظاؿ اؼبختكاألبعاد دلـ كربميل اؼبعافو كاالستمارةكمساعدتنا يف بناء 

 .قة بشيء من التفاصيلال العىذهالباحثاف تناكؿ 
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ااإلبا اللنعي  
 
 



 

 

 
 : الفصل األول
 كعة اليد
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: تمهيد

كرة اليد كاحدة من األنشطة الرياضية اليت القت استحسانا ك إقباال شديدين من األطفاؿ ك الشباب من 

اعبنسُت، فرغم عمرىا القصَت نسبيا إذا قورف بعمر بعض األلعاب األخرل فإهنا استطاعت يف عدد من السنُت أف 

تقفز إذل مكاف الصدارة يف عدد ليس بقليل من الدكؿ، كىذا باإلضافة إذل انتشارىا كنشاط رياضي ك تركوبي يف 

. معظم دكؿ العادل 

فلقد كاف الزدياد إعداد اؼبمارسُت ك اؼبشاىدين لكرة اليد من اعبنسُت يف معظم اؼبراحل السنية، ما دعا 

إذل تأسيس االربادات اليت ترعى شؤكف ىذه الرياضة، كما نظمت  ؽبا اللقاءات على اختالؼ اؼبستويات، سواء 

. ما كاف منها ؿبليا أك دكليا أك قاريا أك اكؼببيا

 

                                         

 

 

 

 

.. 
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: ميالد و تطور كرة اليد في الجزائر .1-1

ـ ك ذلك دبراكز اؼبنشطُت أما اللعبة بصفة رظبية 1942لقد كانت البداية األكذل لكرة اليد اعبزائرية سنة 

العب، أما بالنسبة لكرة اليد بسبعة العبُت فكانت سنة 11ـ ك ذلك بفرؽ تتكوف من 1949انطلقت سنة 

ـ حىت نظمت أكؿ بطولة جزائرية لكرة اليد، كفبا يبكن اإلشارة إليو أف الفًتة 1956ـ ك ما إف حلت سنة 1953

ـ كاف عدد اؼبمارسُت قليال ك ذلك بسبب االحتالؿ ك حالة التمييز العنصرم الذم شهدتو 1962ػ 1930

. البالد خالؿ الفًتة االستعمارية 

كقد ظهرت اغبركة الرياضية يف اعبزائر ربت تأثَت الصراع من اجل اغبرية ك اليت رافقت الشعب طيلة الفًتة 

. االستعمارية اليت لعبت دكرا أساسيا يف تعبئة اعبمهور ك تنظيمها للنضاؿ من خالؿ اؼبمارسة الرياضية 

ـ تعترب االنطالقة الثانية حيث مت تعيُت ضباد عبد الرضباف ك إظباعيل 1963ك بعد االستقالؿ مباشرة 

مداكم لغرض إنشاء أكؿ فدرالية كطنية، حيث كاف ىذا األخَت يرأس الرابطة الوالئية لكرة اليد يف اعبزائر العاصمة 

: ك اليت كانت تظم أىم الفرؽ التالية

   فريق omse saint  augain   بولوغُت .

   فريق الراسينغ جبامعة اعبزائر

      فريق اجملموعة الالئكية للطلبة اعبزائريُت

   فريق نادم اعبزائرH.B.C.A 

  فريق عالية اعبزائرG.S.A  باإلضافة إذل فريق عُت طاية ك سبارتو كىراف 

  O.M.S.E ـ البرطت اعبزائر إذل الفدرالية العاؼبية ك أكؿ بطولة جزائرية كانت من نصيب 1963ك يف سنة 

 (2007-2006االستاذ دادم عبد العزيز، ) ـ 1964 ـ ك الكأس 1963
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 : مراكز اللعب في كرة اليد .1-2

الذم يعترب . أم العب اػبط اؼبتحرؾ (L) العب الدائرة كالذم يرمز لو حاليا بالرمز :العب الدائرة. 1-2-1

 .يف كرة اليد اغبديثو من أىم اؼبراكز اؼبؤثر بشكل كبَتا جدا يف ربديد نتيجة اؼبباراة ك ترجيح كفو أم فريق.

اللعب اؽبجومي اؼبنظم يعتمد بشكل كبَت جدا على ربركات العب الدائرة الصحيحة كما يبتلكو من اثر خططي 

أما بالنسبة للهجـو اػباطف فالعب الدائرة ىو العنصر . حيث يؤثر بشكل مباشر يف طرؽ الدفاع اؼبختلفة

.  األساسي كاألسرع يف تنفيذ ىذا اؽبجـو اػباطف

: العب الدائرة اعبيد هبب أف يتقن ما يلي

 زبليص نفسو دائما كاستعداده الستالـ الكرة يف أم غبظة .

 أف يتمتع بسرعة االستجابة .

 اعبرم من خلف اؼبدافعُت كمن أمامهم .

 أف يكوف متجانس يف عالقتو مع بقية الالعبُت اؼبراكز األخرل .

 قدرتو على استالـ كسط اؼبدافعُت كربت ضغط من اؼبدافعُت. 

 القدرة على التصويب من كضع الطَتاف أك السقوط .

 قدرتو على متابعة الكرة اؼبرتدة من اغبارس أك اؼبنافس أك العارضة .

 اتقانو ؼبهارة اغبجز لتسهيل مهمة . إتقانو ؼبهارة اػبداع البسيط ك اؼبركب باستخداـ اليد اليسرل أك اليمٍت

. (165، صفحة 1992دبور، )اػبط اػبلفي أك لنفسو 

  سرعة االنطالؽ من الدفاع إذل اؽبجـو اػباطف

أصبح اعبناح يف كرة اليد اغبديثة نبا أخطر العباف يف اؼبلعب ألف الدفاع الضاغط : العب الجناح. 1-2-2

وبدد من حركة اؼبهاصبُت يف منطقة منتصف اؼبلعب كبالتارل يزداد أنبية اعبناحاف يف إهناء اؽبجمات بعيدا عن 
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الكثافة الدفاعية يف منتصف اؼبلعب لذلك هبب أف يتميز اعبناحاف بإجادة اػبداع بالكرة كبدكىا، كذك قدرة قتالية 

عالية كأف يتميز أدائهم بقوة ك سرعة، كمن أىم الواجبات اليت هبب أف يبتلكها اعبناح ىو قيانو باغبجز للظهَت، 

أك تبادؿ اؼبراكز مع اؼبراكز احملاكرة للزيادة العديدة كخلخلة الدفاع، كما هبب أف يتميز اعبناحاف بألعاب اؽبواء 

 ـ، كهبب أف تتميز تصويبات األجنحة بتوقيت ـبتلف كمفاجئ 6االلتقاط الكرات من اؽبواء داخل منطقة الػ 

كبطرؽ ـبتلفة كيلعب اعبناح كالعب الدائرة أدكارا مهمة جدا يف تنفيذ األداء اػبططي كما يلعب اعبناح دكرا مهم 

: جدا يف تنفيذ اؽبجـو اػباطف كمن أىم األىداؼ اػبططية اغبديثة لالعب اعبناح ما يلي

 التعاكف اؼبستمر ك اإلهبايب مع العب اػبط اػبلفي .

 قدرة يف فتح الثغرات اؽبجومية كاستغالؽبا .

 .القدرة على االخًتاؽ بُت اؼبدافعُت

. إتقاف اػبداع باعبسم مع القدرة على تغيَت أكضاع اعبسم يف اؽبواء أثناء التصويب

. (180، صفحة 1992دبور، )دقة عالية يف توجيو التصويبة إذل الزكايا القريبة كالبعيدة كالساقطة كاؼبلفوفة 

مؤثرة يف ربديد خطورة التصويب من " الضاغطة" أصبحت طرؽ الدفاع اغبديثة :العب الظهيرة. 1-2-3

 ـ، لذلك هبب أف يتم تغيَت أسلوب اؽبجـو من اػبط اػبلفي حبيث تعمل على كسر 9الظهَتة من خارج اذل 

خط الدفاع أك 

العمل زيادة عددية كىي أكؿ مهمة لالعيب اػبط اػبلفي، ككسيلتو يف استخداـ أنواع ـبتلفة كمتعددة من 

 :اػبداعات بالكرة كبدكف كرة كما هبب أف يتقن الواجبات التالية

. إتقاف صبيع التمريرات الغَت مبطية مثل التمرير باللمس ك الذم يتم أثناء التالحم مع اؼبدافعُت

بُت اؼبدافعُت مع عدـ الذىاب إذل اؼبدافع األداء اػبداع أمامو " اؼبسافة البينية"هبب أف يتحرؾ يف اؼبكاف اغبارل 

. حيث أف ذلك من األخطاء الشائعة اليت يقـو هبا مهاجم اػبط اػبلفي
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إتقاف اػبداع بالتصويب مث التصويب، كالتصويب بالوثب كخبطوة االرتكاز كمن اعبرم كمن أسفل مستول اغبوض 

، صفحة 1992دبور، )كباالرتقاء خبطوة اقًتاب كاحدة كالتصويب بالوثب من خالؿ اؼبساحات الدفاعية الضيقة 

181) .

:  تتمثل مهاـ صانع األلعاب فيما يلي : صانع األلعاب. 1-2-4

 ىو الذم يقود العمل اػبططي كيشكل اللعب .

 ىو الذم ينظم العمل الفردم أك األعماؿ الفردية يف قالب صباعي للفرد .

 كذلك ىو مفتاح اؼبواقف اػبططية .

 ىو نبزة الوصل بُت نصف اؼبلعب األيبن ك األيسر من خالؿ طبيعة مركزية .

 هبب أف تكوف لو أفكار خططية . من خاللو وبافظ على ىدكء اؼبلعب كاتزانو ك ذبديد الدافعية لألداء

. ذاتية ليكوف قادرا على التصرؼ بتلقائية كطالقة

  إدراكو ك استشعاره لقدرات كرغبات زمالئو من العيب الفريق حىت يستطيع مساعدهتم على استخداـ

. (190، صفحة 1992دبور، )قدراهتم للوصوؿ إلشباع رغبتهم إذل أقصى قدر فبكن 

إف حارس اؼبرمى يعترب أىم خطوط أك مراكز اللعب يف كرة اليد، فهو آخر خط : حارس المرمى. 1-2-5

دفاعي كأخر مركز يف الفريق يقرر مصَت اؽبجمة اليت تنتهي بالتصويب، كما أنو غالبا أكؿ من يقود اؽبجمات 

لفريقو، كأحيانا عندما يكوف حارس اؼبرمى متميزا قد ينهي اؽبجمة بتصويب الكرة مباشرة يف مرمى الفريق اؼبنافس 

.  (209، صفحة 2008دركيش، ) .كتسجيل اؽبدؼ،كذلك عندما يكوف حارس مرمى الفريق اؼبنافس متقدما

ىو الشخص الوحيد الذم لو اغبق يف التحرؾ حبرية داخل منطقة اؼبرمى، كلكنو يف الوقت نفسو ال يسمح لو 

بتجاكز خط منطقة اؼبرمى أثناء ضبل الكرة أك تنطيطها كيف داخل منطقة اؼبرمى يسمح للحارس دبالمسة الكرة 

جبميع أجزاء جسمو دبا يف ذلك قدميو كما أنو لو اغبق يف مشاركة باقي زمالئو يف الفريق كالعب عادم كيف تلك 
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اغبالة، يبكن استبدالو بالعب آخر إذا كاف فريقو يستخدـ ىذه اػبطة لزيادة عدد العيب الدفاع عن العدد 

اؼبسموح بو، كما داـ أف ىذا الالعب قد اختَت كحارس مرمى على أرض اؼبلعب، فعليو أف يرتدم قميصا ـبتلفا 

يبيزه عن باقي زمالئو يف الفريق، كإذا صوب حارس اؼبرمى الكرة بعيدا عن اػبط اػبارجي للمرمى، فستظل الكرة 

كيستأنف حارس اؼبرمى اللعب . يف حوزة فريقو، كىذا على العكس من الرياضات األخرل مثل كرة القدـ اؼبعركفة

، كيف حالة قياـ أحد الالعبُت (كىذا ما يعرؼ برمية حارس اؼبرمى)من خالؿ رمي الكرة من داخل منطقة اؼبرمى 

بتمرير الكرة إذل حارس مرمى فريقو، فيحق للخصم خطف الكرة كيعد رمي الكرة كبو رأس حارس اؼبرمى كىو 

 .(67، صفحة 2010رعد، ) (باستخراج الكارت األضبر)ثابت يف مكانو ـبالف لقواعد اللعب كعقوبتها الطرد 

:  في كرة اليدالمهارات األساسية .1-3

األداء اؼبهارم يف كرة اليد يشمل اؼبهارات اغبركية اؽبجومية ك الدفاعية، ك تعترب ىذه اؼبهارات بتدريباهتا 

التطبيقية دبثابة العمود الفقرم للعبة، ك يلتحم هبا اعبانب البدين ك اػبططي جبانب الناحية النفسية ك اإلعداد 

الذىٍت ركن اؼبهارات اغبركية يعترب أىم ىذه األركاف ك أكثرىا حساسية فهو عادة يأخذ الوقت األطوؿ على مدار 

فًتات التدريب، كما يناؿ اؼبدرب الكثَت من اعبهد ك التفكَت ك ال غٌت عنو لالعب سواء اؼببتدئ، فاؼبهارات 

أساسية بالنسبة لو، ك كذا الالعب اؼبتقدـ فهو يطمح أف يتمكن منها بدرجة اعلى يف اإلتقاف تسهل لو أك فريقو 

. إحراز اؽبدؼ 

: االستقبال و التمرير .1-3-1

ك ال يبكن الفصل بينهما إال  (...البيضة أكال أـ الدجاجة  )االستقباؿ ك التمرير مهارتاف متالزمتاف 

لتوضيح الناحية التعليمية لكل منهما فكلتانبا تؤثر يف األخرل ك تتأثر هبا، ك تعترب ىاتاف اؼبهارتاف القاعدة 

األساسية اليت تبٌت عليها باقي اؼبهارات األخرل، فليس ىناؾ تنطيط للكرة أك خداع أك تصويب إال إذا سبقو سبرير 
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منَت )ك استقباؿ، كما أف اػبطأ خالؿ ادعائهما معناه فقط حيازة الكرة ك انتقاؿ الفريق من مهاجم إذل مدافع 

 (94-93، الصفحات 2004جرجس إبراىيم، 

: استقبال الكرة

ك كقاعدة . هبب على الالعب إتقاف استقباؿ الكرة حىت يبكنو بالتارل سرعة التصرؼ هبا ك جعلها لعب

عامة هبب على الالعب استقباؿ الكرة باليدين كلما أمكن باإلضافة إذل قدرتو على استقباؿ الكرة ك بيد كاحدة 

.  يف بعض اغباالت اليت يضطر إليها

كما هبب على الالعب الذم يقـو بلقف الكرة أف يتخذ مكانو بصورة تسمح بسرعة تامُت الكرة ك سبنع اؼبنافس 

. من االشًتاؾ فيها أك تشتيتها

: ك تنقسم مهارة استقباؿ الكرة إذل ما يلي

.  التقاط الكرة-  إيقاؼ الكرة  -  ػ لقف الكرة  

 لقف الكرة  :

:  ك يتكوف من

. اللقف باليدين ك اللقف بيد كاحدة

.  لقف الكرات العالية ػ الكرات اؼبنخفضة ػ الكرات العالية باليدين: اللقف باليدين

 تتطلب بعض مواقف اللعب لقف الكرة بيد كاحدة نظرا الستحالة التحكم فيها باليدين، ك :اللقف بيد واحدة

ىذه اغبالة تتطلب قدرة خاصة ك ىي اإلحساس بالكرة باإلضافة إذل ضركرة تقدير قوة ك صحة توقع خط طَتاهنا 

: إيقاف الكرة.

تستخدـ مهارة إيقاؼ الكرة حملاكلة الالعب فرض سيطرتو على الكرة يف حالة سوء التمريرة أك عند استحالة 

.  اللقف الصحيح للكرة
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: التقاط الكرة

وبدث يف بعض حاالت اللعب سقوط الكرة ك دحرجتها على األرض عند ارتدادىا من اؽبدؼ أك منطقة 

اؼبرمى، ك كذا على اثر سبريرة خاطئة أك سبب فاعلية اؼبنافس ك يتطلب األمر من اقرب العب ؿباكلة التقاطها حىت 

يستطيع معاكدة اللعب، ك قد يظهر للبعض أف التقاط الكرة من األمور السهلة ك لكن الواقع يثبت أف كثَتا من 

. الالعبُت يصعب عليهم السيطرة على الكرة ك خاصة أثناء اعبرم

:  تمرير الكرة

ىو نقل الكرة من حيازة الالعب اؼبستحوذ عليها طبقا لطبيعة اللعب، ك الظركؼ اليت يفرضها اؼبوقف 

اؼبتشكل، مستخدما يف ذلك أم نوع من أنواع التمرير اليت ربقق اؽبدؼ من استخداـ التمريرة خالؿ استمرار سَت 

، ك (143، صفحة 1987كماؿ عبد اغبميد ، زينب فهمي، )اللعب، ك دكف ـبالفة لقواعد اللعب ذاهتا 

: ينقسم التمرير إذل

: التمريرة الكرباجية- أ

تعترب ىذه التمريرة من أىم التمريرات يف لعبة كرة اليد ك تستخدـ سواء يف التمرير أك التصويب على 

: اؽبدؼ، ك ىناؾ نوعاف ؽبذه التمريرة طبقا لطريقة األداء نبا

 ك يستخدـ غالبا عند التمرير ؼبسافات طويلة أك عند التصويب على اؽبدؼ نظرا : التمرير من االرتكاز

. ؼبا تتميز بو من كحدة كبَتة 

 يستخدـ ىذا التمرير يف صبيع مواقف اللعب ك عند التصويب، ك يتميز بالسرعة :التمرير من الجري 

 (103-101منَت جرجس ابراىيم، الصفحات )دبقارنتو بالتمرير من االرتكاز 

: (المرجحة): التمريرة البندولية- ب
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يبكن ربقيق األداء اؼبؤكد للتمريرات ك خاصة عند اغبجز ك تغيَت األماكن عن طريق إرساؿ الكرة 

باستخداـ التمريرات البندكلية على مستول اغبوض ك ذلك الف جسم الالعب اؼبستحوذ على الكرة يكوف يف 

: ىذه اغبالة بُت كل العب اؼبنافس ك الكرة نفسها ك يبكن تقسيمها إذل

  التمريرة البندكلية إذل األماـ .

  التمريرة البندكلية إذل اػبلف .

  (153كماؿ عبد اغبميد ، زينب فهمي، صفحة )التمريرة البندكلية إذل اعبانب .

: التمريرة الصدرية- ج

أثبتت التمريرة الصدرية مالئمتها بصورة متزايدة كصورة من صور التمرير ك ىناؾ طريقتُت لصور التمريرة الصدرية 

: نبا

تستخدـ ىذه التمريرة للمسافات القصَتة بسرعة توجيهها بدقة، ك تؤدل عند استقباؿ الكرة يف مستول : باليدين

الصدر، ك وبتم اؼبوقف سرعة التمرير إذل زميل يف مكاف خاؿ مناسب، ك زبرج الكرة دبجرد استقباؽبا بامتداد 

. مفصلي اؼبرفقُت ك دفع الرسغُت، بعد التمرير تشَت أصابع اليدين للخارج 

تستخدـ بسرعة التمرير دبجرد االستقباؿ باليدين إذل زميل ناحية اعبانب ك يكوف اؼبمرر يف حالة : بيد واحدة

. حركة يف األماـ

: التصويب. 1-3-2

إف غرض مباراة كرة اليد ىو إصابة اؽبدؼ ك الفريق الفائز ىو الذم ينجح يف إصابة مرمى الفريق اػبصم 

بعدد اكرب من األىداؼ، ك لذا تعترب مهارة التصويب اغبد الفاصل بُت النصر ك اؽبزيبة بل اف اؼبهارات األساسية ك 

. اػبطط اؽبجومية بألواهنا اؼبختلفة تصبح عديبة اعبدكل، إذ دل تتوج يف النهاية بالتصويب الناجح على اؽبدؼ 

. ىذا باإلضافة إذل أف ىذه اؼبهارة يعشقها كل من الالعب ك اؼبتفرج ك ذبذهبم أكثر من اؼبهارات األخرل 
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: ك يتأثر التصويب بعدة عوامل

 فكلما قصرت ساعد ذلك على دقة التصويب: اؼبسافة .

 ك يسهم رسغ اليد كثَتا يف توجيو التصويب، ك لذا كجب على الالعب إجادة استخدامو:التوجيو  .

 من حيث سرعة اإلعداد اؼبناسب لنوع التصويب حىت يبكن استغالؿ ثغرات الفريق اؼبناسب يف : السرعة

 .الوقت اؼبناسب

. بعيدة اؼبدل ػ التصويبات القريبة، رمية اعبزاء، الرمية اغبرة اؼبباشرة: ك يف كرة اليد يبكن التمييز بُت التصويبات

:  التصويب البعيد

مًت أك خارجو يف حالة كجود ثغرة يف دفاع 9  ك يقصد بو التصويب أماـ مدافع أك يف حدكد خط اؿ

ك هبب أف يتميز ىذا النوع بالقوة مع دقة التوجيو إلمكاف التغلب على اؼبدافع ك حارس اؼبرمى  كما . اؼبنافس 

هبب مراعاة عامل التغيَت بالنسبة الختيار مكاف توجيو التصويبة فبا يسهم يف مفاجأة حارس اؼبرمى، ك تعترب 

منَت )التصويبات العالية ك خاصة يف الزكايا العليا للمرمى من أفضل أماكن التوجيو بالنسبة ؽبذا النوع من التصويب 

 . (107-106جرجس ابراىيم، الصفحات 

: التصويب القريب

كىو الذم يؤدل بالقرب من دائرة اؽبدؼ، كما يف حالة حيازة مهاجم الدائرة على الكرة، أك يف حالة 

اؽبجـو اػباطف أك قطع مهاجم يف اذباه الدائرة ك ربرير الكرة إليو للتصويب،  ك من اؼبستحسن يف ىذه اغبالة 

قيامو بالوثب أك السقوط إلمكاف التخلص من اؼبدافع، ك أىم ما يتميز بو ىذا النوع ىو حسن التوجيو ك ليس 

. قوة التصويب، ك لذا كجب مراعاة موقف حارس اؼبرمى عند توجيو التصويبة 

: رمية اعبزاء
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ك ىي عبارة عن كفاح بُت الرامي ك حارس اؼبرمى ك اليت يلعب فيها عامل القدرة على الًتكيز ك قوة 

األعصاب بالنسبة للرامي دكرا ىاما، ك يتحدد اختيار الزاكية اليت هبب التصويب اليها،  ك كذا ارتفاع التصويبة 

. طبقا ػبربة الرامي ك سلوؾ حارس اؼبرمى 

: الرمية اغبرة اؼبباشرة

نادرا ما تنجح ىذه الرمية يف إصابة اؽبدؼ ك خاصة يف حالة حسن قياـ اؼبدافعُت بعمل حائط دفاعي 

إال عقب بعض حركات اػبداع أك بعض اغباالت اؼبفاجئة، ك على سبيل اؼبثاؿ قبل انتظاـ حارس اؼبرمى أك حائط 

ك يبكن تلخيص أىم .الصد، ك فبا يساعد على ذلك إف الرمية اغبرة يسمح بأدائها حاليا دكف إشارة من اغبكم 

: أنواع التصويبات اؼبستخدمة فيما يلي

 (تصويبة الكتف  )لتصويبة الكرباجية ا 

   التصويبة بالوثب

   التصويب بالسقوط

   التصويب بالطَتاف

   التصويب اػبلفي

  (109-108منَت جرجي ابراىيم، الصفحات )التصويبة اغبرة اؼبباشرة     

:  تنطيط الكرة. 1-3-3

تستخدـ مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة ؼ وبالة انفراد اؼبهاجم حبارس اؼبرمى حيث يراعى السرعة 

. القصول يف تنطيط الكرة للوصوؿ إذل دائرة اؽبدؼ للتصويب
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ك ألداء ىذه اؼبهارة يراعى أف تتم حركة تنطيط الكرة بيد كاحدة ك أساسا من رسغ اليد مع مراعاة ارزبائو ك 

مركنتو، ك تدفع الكرة باليد اؼبفتوحة لتنطيطها إذل األرض أماما مع مراعاة أف سالميات األصابع ىي اليت تقابل 

. اعلى الكرة بعد ارتدادىا من األرض 

يستخدـ اؼبهاجم اػبداع كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسو ك يعترب من اؼبهارات اغبركية اؽبامة ك الذم : اػبداع

: ػ خداع بدكف كرة:يعتمد قباحو على مدل إتقاف الالعب للمهارات السابقة ك ينقسم اػبداع إذل

   ػ اػبداع البسيط باعبسم

   ػ اػبداع اؼبركب باعبسم

 ػ خداع بالكرة  :

   ػ اػبداع بالتمرير مث التمرير

   ػ اػبداع بالتصويب مث التمرير

   ػ اػبداع باعبسم مث التمرير

   ػ اػبداع بالتمرير مث التصويب

  (145-139منَت جرجس ابراىيم ، الصفحات )ػ اػبداع بالوثب مث التصويب  

: متطلبات األداء في كرة اليد .1-4

:  المتطلبات البدنية. 1-4-1

كرة اليد اغبديثة تتطلب أف يكوف الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية، فأصبحت الصفات البدنية 

الضركرية لالعب كرة اليد اعبوانب اؽبامة يف خطة التدريب اليومية، ك األسبوعية، ك الفًتية، ك السنوية،  فكرة اليد 

اغبديثة تتصف بالسرعة يف اللعب ك اؼبهارة يف األداء الفٍت ك اػبططي ك القاعدة األساسية لبلوغ الالعب اؼبميزات 

حيث يرجع ؽبا األثر اؼبباشر على مستول األداء اؼبهارم ك . اليت تؤىلو لذلك ىو تنمية ك تطوير الصفات البدنية 
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اػبططي لالعب خاصة أثناء اؼبنافسات، ك لذلك فاف التدريب لتنمية ك تطوير الصفات البدنية يكوف أيضا من 

خالؿ التدريب على اؼبهارات األساسية ك التدريبات اػبططية، ك بذلك ترتبط اللياقة البدنية لالعيب كرة اليد 

ك تتضمن اؼبتطلبات البدنية ألداء الالعب يف كرة اليد صفات بدنية لإلعداد . باألداء اؼبهارم ك اػبططي للعبة 

البدين العاـ، ك صفات بدنية لإلعداد البدين اػباص، حيث يهدؼ إذل تنمية الصفات البدنية العامة اليت يبكن 

على أساسها بناء ك تطوير الصفات البدنية اػباصة بلعبة كرة اليد، بينما يهدؼ اإلعداد البدين اػباص إذل تنمية 

الصفات البدنية اػباصة الضركرية لألداء يف لعبة كرة اليد، ك تزكيد الالعب بالقدرات اؼبهارية ك اػبططية، على أف 

يكوف مرتبط باألداء البدين العاـ ارتباطا كثيقا يف صبيع فًتات التدريب، ك إما كانت الصفات البدنية اػباصة 

لالعيب كرة اليد قد تنامت ك تطورت بشكل ملحوظ نظرا لتطور األداء لالعيب كرة اليد كنتيجة لظهور كرة اليد 

اغبديثة اليت تتميز جبماعية األداء كهدؼ للوصوؿ إذل كرة اليد الشاملة، فقد ألقى ذلك عبئا كبَتا على الالعبُت 

دفاعا ك ىجوما اذ انيطت هبم كاجبات حركية تستدعي كمية كبَتة من اغبركة يًتتب عليها استنفاد دائم لطاقات 

ؿبمد حست )الالعبُت، ك اليت تستلـز بدكرىا كجود أجهزة حيوية تعمل بكفاءة عالية لتلبية ىذه اؼبتطلبات 

  (30-29، الصفحات 2002عالكم ك آخركف، 

: المتطلبات المهارية. 1-4-2

اؼبتطلبات اؼبهارية يف كرة اليد تتضمن صبيع اؼبهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة أك بدكهنا ك تعٍت 

كل التحركات الضركرية ك اؽبادفة اليت يقـو هبا الالعب ك تؤدل يف إطار قانوف لعبة كرة اليد هبدؼ الوصوؿ إذل 

أفضل النتائج أثناء التدريب أك اؼبباراة، ك يبكن تنمية ك تطوير ىذه اؼبتطلبات اؼبهارية من خالؿ التخطيط اعبيد 

لربامج اإلعداد اؼبهارم الذم يهدؼ إذل كصوؿ الالعب إذل الدقة ك اإلتقاف ك التكامل يف أداء صبيع اؼبهارات 

. األساسية للعبة كرة اليد حبيث يبكن أف يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة ربت أم ظرؼ من ظركؼ اؼبباراة 
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فكرة اليد ربتل مركزا متقدما بُت صبيع األلعاب الرياضية دبا يبيزىا بتعدد اؼبهارات اغبركية اليت هبب أف يبتلكها 

الالعب ك بواسطتها يبكن تنفيذ الكثَت من اؼبهارات اغبركية اليت هبب أف يبتلكها الالعب ك بواسطتها يبكن تنفيذ 

الكثَت من اؼبهارات الفنية عند توفر اغبد اؼبطلوب من اللياقة البدنية، ك على ذلك فاف صبيع الالعبُت ال بد ؽبم من 

. امتالؾ عدد كبَت من اػبربات اغبركية اؼبتنوعة، ك ىي خاصية تتميز هبا لعبة كرة اليد

: المتطلبات الخططية. 1-4-3

عندما نتكلم عن خطط اللعب يف كرة اليد، فإننا نعٍت التحركات ك اؼبناكرات اؽبادفة ك االقتصادية اليت يقـو هبا 

: العيب الفريق أثناء اؽبجـو أك الدفاع بغرض ربقيق التفوؽ ك الفوز على الفريق اؼبنافس ك يبكن حصرىا يف

  ػ متطلبات خططية ىجومية  .

  ػ متطلبات خططية دفاعية .

  اؼبتطلبات اػبططية الدفاعية كغبارس اؼبرمى– ػ اؼبتطلبات اػبططية اؽبجومية غبارس اؼبرمى .

: المتطلبات النفسية.  1-4-4

 إف الوصوؿ بالالعبُت للمستويات العالية يعترب احد أىم أىداؼ التدريب الرياضي اؼبخطط طبقا لألسس ك 

حيث يتوقف مستول األداء يف كرة اليد جبوانبو اؼبختلفة على التخطيط الدقيق لعملية التدريب . اؼببادئ العالية

. الرياضي، ك ذلك هبدؼ التطور ك االرتقاء باألداء ألعلى اؼبستويات الرياضية

فنظرا لألداء اغبديث يف كرة اليد خاصة العيب ك فرؽ اؼبستويات العالية فقد ظهر كاضحا خالؿ مباريات 

البطوالت الدكلية اإلقليمية ك العاؼبية تأثَت اعبانب النفسي على أداء الالعبُت ك الفرؽ ك بالتارل على اعبانب الفٍت 

سواء اؼبهارم أك اػبططي، فقد لعبت العديد من السمات النفسية كضبط النفس، ك الثقة، ك التوتر ك اػبوؼ ك 

. غَتىا من السمات النفسية األخرل دكرا ىاما ك رئيسيا يف حسم نتائج بعض اؼبباريات 
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فنظرا للتطور الكبَت يف كرة اليد ك الذم تعكسو مستويات أداء الالعبُت ك الفرؽ خالؿ اؼبباريات ك التطور يف 

االداءات اؼبهارية ك اػبططية سواء يف اؽبجـو أك الدفاع فقد ظهر بوضوح الدكر الذم يقـو بو اعبانب النفسي 

بالنسبة لالعبُت ك الفريق، ك بذلك أصبح اإلعداد النفسي يشكل جبانب اإلعداد البدين، ك اؼبهارم، ك اػبططي 

جزء ال يتجزأ من عملية تعليم ك تربية ك تدريب الالعبُت ك إعدادىم ػبوض غمار اؼبنافسات الرياضية، ك لذلك 

أصبح لزاما على اؼبدربُت ك اؼبتخصصُت، ك خرباء ك أعضاء اللجاف الفنية لالربادات األىلية ك االرباد الدكرل 

. تطوير الفكر العلمي للجوانب ك اؼبوضوعات اؼبختلفة ك اؼبرتبطة بلعبة كرة اليد 

ك يعترب اعبانب النفسي لالعبُت ك الفريق ككل احد اعبوانب اليت تؤثر على مستول الالعبُت ك الفرؽ يف 

اؼبستويات العالية ك اليت يقع فيها الالعبُت ك الفريق ربت العديد من الضغوط النفسية اليت قد تؤثر سلبا على 

  (40-39ؿبمد حسن عالكم ك آخركف، الصفحات )مستوياهتم الفنية خالؿ اؼبباريات 

: المتطلبات الفيزيولوجية لالعب كرة اليد. 1-4-5

وبتاج الالعب عن فبارستو لرياضة كرة اليد إذل طاقة كيميائية حيوية تظهر يف اؼبلعب على ىيئة ؾبهود بدين ك 

 (يف غياب األكسجُت  )للطاقة اؼبميزة جملهود الالعب يف كرة اليد صورتُت أساسيتُت نبا الطاقة اغبيوية الالىوائية 

كىي الطاقة الناذبة عن بداية اجملهود يف التدريب أك اؼبباريات ك لفًتة كجيزة زمنية مث تليها مباشرة  الطاقة اغبيوية 

اؽبوائية ك تستمر يف فًتات التدريب ك اؼبباريات ك تعتمد على كجود األكسجُت الستكماؿ خطواهتا الكيميائية يف 

. اعبسم 

كما تعترب كفاءة اعبهاز الدكرم التنفسي ك القوة العضلية العصبية لالعب ك السرعة ك التوافق العضلي العصيب من 

أىم اؼبتطلبات الفيزيولوجية العب كرة اليد، حيث وبتاج الالعب إذل كفاءة يف الطاقة اؽبوائية ك بدرجات كبَتة 

نسبية، باعتبار أف كرة اليد من رياضات اعبهاز الدكرم التنفسي، ك تأيت ىنا أنبية االختبارات الفسيولوجية خاصة 

اختبار ربديد أقصى استهالؾ أكسجُت لالعب لتوضح لنا الالعب اؼبناسب لرياضة كرة اليد بصورة نسبية كما 
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نستطيع التفريق بُت الالعبُت إليضاح الفرؽ يف مستول لياقتهم البدنية العامة ك اليت تفيد اؼبدرب ك اإلدارم ك 

النادم ك االرباد ك تساعدىم يف انتقاء أفضل العناصر لتمثيل النادم كما أهنا تشَت أيضا ألنبية االرتقاء دبستول 

العمليات الكيميائية اغبيوية ك الالىوائية باعبسم ك االختبارات الالزمة ؼبعرفتها مثل اختبار لتحديد كمية حامض 

، الصفحات 1999اسامة رياض، )اللبنيك يف الدـ حيث يفيد أيضا يف التعرؼ على لياقة الالعب يف كرة اليد 

89-90) 
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: خالصة الفصل

 الرياضية يف األنشطة إال أف معظم األخَتةعلى الرغم من التطور اؽبائل لعلم التدريب الرياضي يف الفًتة 

 اؼبنشودة، كالتمسك ببعض األىداؼقطرنا ال تزاؿ تعاين الكثَت من اؼبعوقات اليت تعرقل مسَته تطورىا كبلوغ 

البحوث العلمية   إجراءإرل تدريب كرة اليد يف حباجة أساليب القديبة اليت اثبت العلم عدـ صحتها، كمنها األفكار

 كالطرؽ الصحيحة إلعداد الفرؽ كاألساليبللمعلومات  كالتطبيقية كاليت من شاهنا ثقل الباحثُت كاؼبدربُت بالكيف

 كفق مناىج تدريبية متطورة ؼبواكبو التطور

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

:   الفصل الثبني
اللق ل و الملبافس  

 العربضيس
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: تمهيد

        تتميز الرياضة بطابعها التنافسي حيث تعترب اؼبنافسة الرياضية عامال ىاما كضركريا لكل نشاط رياضي، 

كتقاـ اؼبنافسات قصد ربديد الفائزين أك ترتيبهم كلكي يتم التكيف مع كاقع اؼبنافسة الذم يتميز بالضغوط 

النفسية الكبَتة لالعبُت أثناء مزاكلتهم للنشاط الرياضي كمن أىم ىذه الضغوط القلق كاػبوؼ كاالرتباؾ، لذا 

كجب علينا االىتماـ بالربامج التوجيهية كاإلرشادية، كعلى األخص الالعبُت كاؼبدربُت نظرا لتعرضهم للعديد من 

الضغوط النفسية الشديدة كمواقف االستثارة العالية اليت ترتبط بالتدريب أك اؼبنافسات كاليت قد تؤدم يف 

اغباالت الشديدة إذل انسحاهبم من اؼبنافسة بل كتدمَتىم نفسيا كوبدث ذلك فقط يف حالة عدـ توجيههم 

. كإرشادىم لكيفية مواجهة تلك الضغوط فبا هبعلهم يستجيبوف بشكل سليب
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: تعريف القلق. 2-1

   لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم يف تعريف القلق، إذ تنوعت تفسَتاهتم كما تبينت أرائهم حوؿ الوسائل 

اليت يستخدمها للتخلص منو، كعلى الرغم من اختالؼ علماء النفس حوؿ ىذه النقاط، إال أهنم اتفقوا على 

 ( 1994الطيب، ) أف القلق نقطة البداية لألمراض النفسية كالعقلية

يقوؿ إف فهم موضوع القلق هبعلنا نضع تصورا شامال حبيث تكوف الرؤية : " يرل الدكتور فاركؽ السيد عثماف

 "أكسع حىت نستطيع أف نفهمو، فالقلق ليس مصطلحا بسيطا منفردا بذاتو، بل يبكن أف نتصوره خبريطة معرفية

  .(1987كاستانيدا، ماؾ كاندرس كآخركف، )

إف القلق ىو ارتياح نفسي كجسمي، يتميز خبوؼ منتشر كبشعور من :  "أما الدكتور ؿبمد عبد الظاىر الطيب

 ".انعداـ األمن كتوقع حدكث كارثة، أك يبكن أف يتصاعد القلق إذل حد الذعر 

كمن ىنا نستنتج أف القلق ىو ناتج عن اػبوؼ من اؼبستقبل كىبتلف تأثَته باختالؼ االستعدادات النفسية 

. لكل فرد

:   أنواع القلق.3-2

:    يقسم العادل النفساين  فركيد  القلق إذل نوعُت نبا

. القلق اؼبوضوعي كالقلق العصايب كيضيف إذل ذلك بعض العلماء القلق الذايت العادم

: القلق الموضوعي. 3-2-1

أف القلق اؼبوضوعي ىو رد فعل لقلق خارجي معركؼ أم اػبطر يف ىذا النوع من القلق يكمن :  " يرل  فركيد

 (.1994الطيب، ) "يف العادل اػبارجي، ككما يبكن تسميتو بالقلق العادم أك اغبقيقي
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:  القلق العصابي.3-2-2

كىو اعقد أنواع القلق، حيث أف سببو داخلي غَت معركؼ كيسميو بعض البسيكولوجيُت بالقلق الالشعورم 

بأنو خوؼ غامض غَت مفهـو ال يستطيع الفرد أف يشعر بو أك يعرفو، إذ انو رد فعل :  "اؼبكبوت، كيعرفو فركيد

". غريزم داخلي، أم أف مصدر القلق العصايب يكوف داخل الفرد يف اعبانب الغريزم يف الشخصية

: كيقسمو إذل ثالثة أنواع

. القلق اؽبائم الطليق- 

 .قلق اؼبخاكؼ الشاذة- 

. قلق اؽبستَتيا- 

:  القلق الذاتي العادي.3-2-3

ؿبمد عبد الرضباف ضبودة، )كفيو يكوف القلق داخليا، كخوؼ الفرد من تأنيب الضمَت إذا اخطأ كاعتـز اػبطأ 

1991. ) 

:  أعراض القلق.3-3

. ىناؾ نوعُت من األعراض نفسية كجسمانية

:  األعراض النفسية. 3-3-1

          ىي الشعور باػبوؼ كعدـ الراحة الداخلية كترقب حدكث مكركه، فبا يًتتب على ذلك تشتت انتباه 

ؿبمد عبد ) .اؼبريض كعدـ قدرتو على الًتكيز فيما يفعل، كيتبع ذلك النسياف اختالؿ أداء التسجيل يف الذاكرة

 .(386، صفحة 1994الظاىر الطيب، 
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:  األعراض الجسمانية الفيزيولوجية.3-3-2

          تظهر األعراض اعبسمانية يف تصبب العرؽ كارتعاش اليدين، ارتفاع ضغط الدـ، توتر العضالت، 

النشاط اغبركي الزائد، الدكار، الغثياف كالقيء كزيادة عدد مرات اإلخراج، فقداف الشهية، كعسر اؽبضم، جفاؼ 

، التعب كالصداع اؼبستمر، األزمات العصبية مثل مص كقصم األصابع، تقطيب اعببهة : الفم، اضطراب يف النـو

. كضرب الرأس كعض الشفاه، ككذلك االضطرابات اعبنسية

:   مكونات القلق.3-4

:  مكونات انفعالية. 3-4-1

. تتمثل يف األحاسيس من اؼبشاعر كاػبوؼ، الفزع، التوتر، االنزعاج، كاؽبلع الذايت

:   مكون معرفي.3-4-2

          يتمثل يف التأثَتات السلبية ؽبذه األحاسيس على اإلدراؾ السليم للموقف كاالنتباه، الًتكيز، التذكر 

كالتفكَت اؼبوضوعي كحل اؼبشكلة سيغرقو االنشغاؿ بالذات كالريب يف مقدرتو على األداء اعبيد كالشعور بالعجز 

. بتفكَته بعواقب الفشل كعدـ الكفاءة كاػبشية من فقداف التقدير

:  مكون فيزيولوجي. 3-4-3

     يًتتب عن حالة من تنشيط اعبهاز العصيب اؼبستقبل، فبا ينجر إذل تغَتات فيزيولوجية عديدة منها زيادة 

نبضات القلب بسرعة التنفس كالعرؽ، ارتفاع ضغط الدـ كانقباض الشرايُت الدموية، كما كضحها الباحثوف إال 

، 2003فوزم، ) .انو يبكن سبييز القلق بصورة كاضحة على االنفعاالت األخرل بوجود اؼبصاحبات الفيزيولوجية

 (211صفحة 
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:  مفهوم المنافسة.3-5

اؼبنافسة الرياضية ىي موقف نزاؿ فردم أك صباعي مشركط بقواعد ربدد السلوؾ، كىذا اؼبوقف يتعامل فيو       

الرياضي بكل ما لديو من قدرات بدنية كعقلية كانفعالية، من اجل تأكيد امتالكو ؽبذه القدرات كسبييزىا عن 

 (211، صفحة 2003فوزم، ) .قدرات من ينازؽبم

:  الخصائص السيكولوجية للمنافسات الرياضية.3-6

:  الخصائص السيكولوجية العامة.3-6-1

        يتعامل الفرد خالؿ اؼبنافسات الرياضية بقدراتو البدنية كالعقلية كاالنفعالية اؼبرتبطة بنوع النشاط الذم 

. يتنافس فيو، كيتوقف إظهار ؽبذه القدرات على قوة دكافعو

      كما تتميز اؼبنافسات الرياضية بكثرة كشدة كتنوع االنفعاالت فهناؾ انفعاالت تسبق االشًتاؾ يف اؼبنافسة،  

ترتبط بالنتيجة اليت ربققت يف اؼبنافسة، كتقاـ اؼبنافسات الرياضية يف ظل قواعد كقوانُت ؿبددة تنظم سلوؾ 

الالعبُت كاؼبدربُت كاإلداريُت كاؼبشاىدين كذلك من اجل ضماف اؼبقارنة العادلة بُت كل مستول أداء رياضي 

كتتميز اؼبنافسات الرياضية عن كل مواقف اغبياة حبضور مشاىدين كمتابعُت للسلوؾ اغبركي . كمستول أخر

كىؤالء اؼبشاىدين حىت إذا كانوا مؤازرين ك مشجعُت فاف كجودىم يؤثر بالسلب أك باإلهباب على أداء 

. الالعبُت

     تتميز اؼبنافسات الرياضية عن كثَت من مواقف اغبياة بارتباطها بالفوز أك اؽبزيبة كمن مث النجاح ك الفشل 

. كنادرا ما يكوف يف تاريخ حياة الفرد أك اعبماعة ما وبظى بالثناء كالتشجيع كاؼبدح مثل الفوز كالنجاح
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كمن أىم خصائص اؼبنافسات الرياضية أهنا دبثابة اختبارات للفرد كللمريب الرياضي أيضا يتعرفوف من خالؽبا عن 

. نتيجة جهودىم كمثابرهتم كما استطاعوا أف وبققوه من التدريب

:  الخصائص السيكولوجية االيجابية.3-6-2

        تعترب اؼبنافسات الرياضية حىت يف بعض حاالت اؽبزيبة ؾباال لإلشباع النفسي حيث يستطيع الفرد من 

. خالؽبا إظهار قدراتو كاإلحساس بتميزه عن قدرات اآلخرين سواء كانوا مشاىدين أك زمالء أك منافسُت

تعمل اؼبنافسات الرياضية على تنمية الدكافع الشخصية كاالجتماعية لدل الفرد فبا يؤثر بصورة اهبابية على 

. سلوكو الشخصي كاالجتماعي يف اغبياة

. تساىم اؼبنافسات الرياضية يف تنمية كتطوير قدرات خالؿ اؼبنافسات الرياضية كما يرتبط بكل موقف من نتيجة

. إف تعود الرياضي على احًتاـ قواعد كقوانُت التنافس يقوده إذل احًتاـ القوانُت اليت تنظم اجملتمع الذم يعيش فيو

. تؤثر اؼبنافسات الرياضية اليت تتم حضور مشاىدين كمشجعُت تأثَتا اهبابيا أك سلبيا على األداء الرياضي

تعترب اؼبنافسات الرياضية من أفضل الوسائل اإلجرائية للكشف عن اعبوانب الشعورية كالالشعورية من 

عالكم، صفحة ) .الشخصية، ىذه باإلضافة إذل إمكانية استخدامها يف عالج كثَت من االضطرابات الشخصية

280) 

:  الخصائص السيكولوجية السلبية.3-6-3

بالرغم من كل اػبصائص االهبابية للمنافسات الرياضية إال أف ىناؾ خصائص سلبية سبيز اؼبنافسات الرياضية 

: نذكر منها
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تتسم اؼبنافسات غَت الواعية بالتعصب كىو اذباه عدائي دكف مربرات منطقية كىو حالة يتغلب عليها االنفعاؿ 

على العقل، فبا يؤثر بدكره على مستول األداء الذم غالبا ما يتميز باالرتباط كعدـ الدقة كالسرعة غَت اؼبطلوبة 

. باإلضافة إذل اؼبيل للعدكاف

: قد تؤدم اؼبنافسات الغَت تربوية إذل استخداـ الرياضي ألساليب كإجراءات غَت مقبولة رياضيا أك اجتماعيا مثل

تعاطي اغببوب أك العقاقَت اؼبنشطة، كيف ابسط اغباالت اللجوء إذل التحايل على قانوف اللعب بأسلوب يتناىف 

. مع العرؼ الرياضي

تتم اؼبنافسات غَت اؼبوجهة تربويا كغَت متكافئة األطراؼ بالعنف الذم ينتج عنو اضطرابات انفعالية لدل 

. اؼبنافسُت كقد يصل إذل إصابات نفسية

غالبا ما تؤدل حدة التنافس الغَت كاعي إذل التطرؼ يف األضباؿ البدنية أثناء التدريب كيف اؼبنافسات أيضا، فبا 

. يشكل هتديد صحة الالعبُت البدنية كالنفسية

يؤثر الفشل يف اؼبنافسات غَت الًتبوية تأثَتا سلبيا بالغا يف حياة الرياضي نظرا الرتباط التنافس يف ىذه اغبالة 

 (214-213، الصفحات 2003فوزم، ) .كأىداؼ متطرفة من الصعب ذبنبها

:  تأثير المنافسة الرياضية على النتائج.3-7

    ال يتوقف اثر اؼبنافسة الرياضية على نتائج اؼبنافسة، مثل الفوز، اؽبزيبة، بل يبتد إذل اعبانب الًتبوم الذم 

. يسهم يف التأثَت على تطوير كتشكيل قدرات الرياضي اؼبختلفة اؼبعرفية، البدنية، اؼبهارية

إف تلك الدراسات قد تركزت يف  (ماير  )كلقد تناكلت العديد من دراسات التأثَت النفسي للمنافسات كيذكر 

: ثالثة ؾباالت رئيسية ىي
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. أداء الالعب يف اؼبوقف التنافسي- 

 .النتائج الشخصية اؼبًتتبة على االشًتاؾ يف اؼبنافسة- 

. عملية ازباذ القرار ربت ظركؼ اؼبنافسة- 

إف اؼبوقف التنافسي يعد أكثر إثارة من اؼبوقف غَت التنافسي، كمن خالؿ زيادة الدافعية إف األفراد سوؼ 

يبذلوف جهد اكرب كأداء أفضل يف اؼبوقف التنافسي كىذا ما وبدث يف الكثَت من األحواؿ، كقد تلعب الضغوط 

النفسية دكرا حيويا يف تقدـ اؼبستول اؼبهارم، فالضغوط النفسية اؼبرتبطة باؼبنافسة الرياضية توضح أف اؼبنافسة 

الرياضية ينظر إليها كمصدر من مصادر الضغوط على الرغم من أهنا موقف اختبار ذك شدة عالية يظهر فيها 

.                                                    الالعب صبيع خرباتو كقدراتو كيتم من خالؽبا تقييم الرياضي

 :أىمية التحضير السيكولوجي للمنافسة. 3-8

كل اؼبدربُت وبققوف ربضَتا سيكولوجيا قبل أم لقاء مهما يكوف مستول اؼبنافسُت إال أف اؼبشكل ىبتلف 

بطبيعة اغباؿ، يبكن القوؿ إف التحضَت للمنافسة اؼبقبلة يبدأ عند انتهاء اؼبنافسة السابقة كيبكن أف نلخص أنبية 

: التحضَت السيكولوجي للمنافسة فيما يلي

. تشكيل فريق متكامل مع خلق جو مالئم لتحسُت النتائج

 .خلق حيوية كخاصة العوامل اليت تساعد على الفوز

دعم الالعبُت كي تكوف الثقة يف النفس يف قدراهتم على ربقيق النتائج كنظرتو اػباصة للسلوؾ أثناء اؼبنافسة 

 .للفريق اػبصم

 .األخذ بعُت االعتبار لبعض العوامل اػباصة باعبو قبل كأثناء اؼبنافسة
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التحضَت السيكولوجي للمنافسة شيء رئيسي كأساسي لكل رياضة تنافسية، فاؼبدرب يستعمل ىذا التحضَت 

 .السيكولوجي لتهيئة الالعبُت نفسيا ككذلك خبلق الدافعية كاالنسجاـ كالثقة يف قدراهتم على النتائج اؼبرضية

 (65، صفحة 1965عادؿ، )

:     تعريف القلق في المنافسة الرياضية. 3-9

حالة انفعالية غَت سارة مقًتنة باالستثارة الناذبة عن اػبوؼ :"        يعرؼ القلق يف التنافس الرياضي على انو

". أك توقع اػبطر

ىو حالة االستثارة اليت يستعد هبا الفرد للدفاع عن نفسو كاحملافظة عليها :"      كالقلق من خالؿ ىذا التعريف

كيقصد حبالة االستثارة ذلك التنشيط الفيزيولوجي كالنفسي الذم يؤدم اذل انتاج مالدل الفرد من طاقة حركية 

 (243، صفحة 2003فوزم، ) ".أك فكرية كامنة تبعث يف داخلو للدفاع عن ذاتو اؼبهددة أك اؼبتوقعة للخطر

  كىبتلف القلق عن االستثارة يف كونو يشمل باإلضافة اذل درجة من التنشيط، حالة انفعالية غَت سارة، لذا 

يستخدـ مصطلح القلق يف كصف مركب مكوف من شدة السلوؾ كاذباه االنفعاؿ، كاذباه االنفعاؿ يف القلق 

 (157راتب، صفحة ) .السليب ألنو يصف أحاسيس ذاتية غَت سارة

استجابة للمخاكؼ كالصراعات كاؽبمـو اليت تنجم عن اإلحباط الفعلي، أك :"      كيعرؼ القلق كذلك على انو

اؼبتوقع للجهود اؼببذكلة، من اجل إرضاء اغباجات، كما يتصل هبا من دكافع كحوافز فاذا دل وبسن اغباؿ فاف  

القلق يستحكم كىو حالة نفسية تتصف بالتوتر كاػبوؼ كاؽبم، كذلك بالنسبة لبعض األمور احملددة أحيانا 

راتب، ) ."كأحيانا أخرل بصورة معممة كغامضة، كىذا يكوف القلق شعورا معمما فيو خشية كعدـ رضا كضيق

 (112، صفحة 1990دكافع التفوؽ يف النشاط الرياضي، 
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انفعاؿ مركب من التوتر الداخلي كالشعور باػبوؼ كتوقع اػبطر، كىو خربة انفعالية غَت سارة :"      كالقلق ىو

."   يدركها الفرد كاشيئ ينبعث من داخلو

     كيف اجملاؿ الرياضي يواجو الالعب العديد من اؼبواقف كاليت ترتبط ارتباطا مباشرا ككثيقا بالقلق سواء أثناء 

عمليات التدريب الرياضي أك اؼبنافسات الرياضية، كما يرتبط بكل منها من مواقف كأحداث كمثَتات كقد 

تكوف لو أثار كاضحة كمباشرة على سلوؾ الالعب الرياضي كعلى مستول قدراتو كمهاراتو ككذلك عالقاتو مع 

 (402-379، الصفحات 2002، .عالكم ـ) .اآلخرين

:  أساليب التعرف على القلق لدى الرياضيين. 3-10

: من بُت أىم السلوكات اليت يستطيع اؼبدرب أف يعرؼ هبا درجة القلق عند الرياضي نذكر منها

. يعترب عدـ التزاـ الرياضي بالواجبات اػبططية كنسيانو ؽبا أثناء اؼبنافسة مؤشر الرتفاع درجة القلق- 1

. يبكن أف يكوف ميل الرياضي الدعائو باإلصابة مؤشرا لقلق اؼبنافسة الرياضية- 2

 .أداء الرياضي يف اؼبواقف اغبرجة كاغباظبة مثل تنفيذ اؼبخالفات كضربات اعبزاء- 3

. كثرة األخطاء اؼبرتكبة من الالعبُت أثناء اؼبنافسة- 4

: األسباب المؤدية إلى القلق في المنافسة. 3-11

:  عدم قيام المدرب بدوره في العملية اإلرشادية. 3-11-1

ىناؾ العديد من اآلراء  اليت تناكلت دكر اؼبدرب الرياضي بالنسبة للفريق، كمن اؼبنطقي اف العالقة الناجحة بُت 

اؼبدرب كالالعب ربتاج اذل ؾبهود كل منهما، إال أف ضبل عبء النجاح يف العالقة بُت اؼبدرب كالالعب يقع يف 

. الغالب كبشكل مطلق على أكتاؼ اؼبدرب كمكانتو
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: كمن ىنا نوضح دكر اؼبدرب بالنسبة للفريق يف النقاط التالية

البناء الواضح لألدكار كاؼبسؤكليات لكل أعضاء الفريق، حيث هبب على اؼبدرب أف يكوف ملما بإمكانات - 1

الالعبُت كقدراهتم اؼبختلفة البدنية كاؼبهارية كاػبططية كالنفسية حىت يبكنو ربديد دكر كمسؤكليات كل منهم يف 

. ضوء ذلك

. مالحظة تكيف كإعادة تأىيل الالعبُت اؼبصابُت- 2

. مالحظة حاالت الالعبُت كربديد من وبتاجوف منهم إذل اؼبساندة االجتماعية للسيطرة على ـباكفهم- 3

ربت ظركؼ مشاهبة لظركؼ اؼبنافسة، كذلك ؼبساعدهتم على مواجهة .تدريب الالعبُت ذباه اؼبنافسة- 4

ضغوط اؼبنافسة، كمن أمثلة ذلك تدريب الالعبُت يف حضور عدد كبَت من اعبمهور لتعويدىم على األداء يف 

مواجهة األعداد الغفَتة من اؼبشجعُت دكف خوؼ، كذلك اشًتاؾ الالعبُت يف مباريات ذبريبية مع فرؽ خارجية 

يف مستول اؼبنافسُت، أك التدريب ربت ظركؼ مناخية ـبتلفة كالتدريب أثناء سقوط األمطار، أك يف األياـ 

. اخل... شديدة اغبرارة، أك الربكدة 

تبصَت الالعبُت بالضغوط النفسية اؼبرتبطة باؼبنافسة فبا يساعدىم على التكيف كفقا للظركؼ كطبيعة - 5

. اؼبنافسة

هبب على اؼبدرب استخداـ طرؽ متباينة لإلرشاد عند التعامل مع الالعبُت نظرا ألف لكل العب فرديتو - 6

. اليت سبيزه عن الالعبُت اآلخرين األمر الذم يستلـز عدـ إتباع أسلوب كاحد لإلرشاد مع صبيع الالعبُت
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كىي أف ,حيث هبب على اؼبدرب معرفة حقيقة ىامة ,التعاكف التاـ مع األخصائي النفسي الرياضي- 7

األخصائي النفسي ليس منافس لو بل ىو مساعد كمعاكف لو يف عملية توجيو كإرشاد الالعبُت من اجل 

. مساعدهتم على مواجهة مشكالهتم كاالرتقاء دبستول أدائهم الرياضي

كاؼبشاكل اػباصة , االىتماـ كاغبرص الزائد يف التعرؼ على اؼبتطلبات االنفعالية كالسلوكية كردكد األفعاؿ - 8

 (149-148، الصفحات 2002اغبفيظ، ) .بالالعبُت

من أسباب القلق الذم يصيب الفريق أثناء اؼبنافسة ىو إنباؿ اؼبدرب للنقاط اؼبذكورة اليت تبعث الثقة يف نفسية 

. الالعبُت

: تأثير جمهور المشاىدين. 3-11-2

إف أسلوب تشجيع اؼبشاىدين يؤثر على الالعبُت، إذ زبتلف انفعاالت الالعب كحدهتا تبعا ؽبذه اؼبتغَتات، 

فالالعب الذم يشاىد العشرات أك اؼبئات من اؼبشاىدين ىبتلف عن ذلك الذم يشاىد اآلالؼ كالالعب 

الذم ينافس كسط مشجعيو ىبتلف عن ذلك الذم ينافس أماـ مشجعي اػبصم، ككذلك زبتلف انفعاالت 

الالعب الذم ينافس أماـ صبهور متعصب لو أك ضده كأماـ صبهور يتميز باألسلوب الرياضي يف التشجيع أك 

 (233، صفحة 2003فوزم، ) .بأسلوب غَت مقبوؿ رياضيا

:  الهزائم المتتالية للفريق.3-11-3

ىذه اغبالة غَت مالئمة يبكن أف تظهر بوضوح بعد عدد من اؼبقابالت غَت اؼبوفقة، كبعد عدد اؽبزائم اؼبتتالية 

كعدـ ربقيق قباحات تذكر، إذ تبدأ الثقة يف النفس بالتحلل كتتبخر اإلرادة لتحقيق الفوز، كعليو فاف الالعبُت 

الذين يتملكهم ىذا اإلحساس السليب بدخوؿ يف حالة تسمى التفكك أك االستعداد النفسي للهزيبة، كيبدك 
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، اإلعداد .عالكم ـ) .أمامهم أف ىذا اؽبدؼ أك ذلك الفوز شيء مستحيل بالرغم من استعدادىم لذلك

 (333، صفحة 2003النفسي يف كرة اليد، 

، 2003، اإلعداد النفسي يف كرة اليد، .عالكم ـ) :الحالة االنفعالية غير المالئمة أثناء المباريات

 (335-334الصفحات 

. كتنشأ ىذه اغبالة عند تسجيل ؾبموعة من األىداؼ مبكرا أك قبل هناية اؼبباراة

:  الخوف من الهزيمة

      من اؼبمكن أف تنشأ ىذه اغبالة قبل بداية اؼبباريات اؽبامة أك اؼبصَتية عند معظم الالعبُت عندما تكوف 

أفكارىم مركزة أكثر من الالـز عن نتائج اؼبباراة كاحتماؿ اؽبزيبة كما سيًتتب عليها، كأساس ىذه اغبالة 

. االنفعالية غَت اؼبالئمة يرجع إذل اػبوؼ من اؽبزيبة

: الخوف من المنافس

     تنشأ ىذه الصعوبة عندما يتلقى الفريق اؼبزيد من اؼبعلومات عن اػبصم كخاصة اعبوانب القوية منها اليت 

تقود الصراع بطريقة مباشرة يف الوقت الذم تقل فيو اؼبعلومات عم جوانب الضعف كإظهارىا كالتفكَت بالوسائل 

الفعالة ؼبواجهتها كالتغلب عليها، كحالة اػبوؼ من النافس من اؼبمكن أف تنشأ أيضا عندما يلعب الفريق مع 

. منافس يضعو يف مستول أعلى منو مهاريا كخططيا، كىذه اغبالة تؤدم إذل اؽبزيبة النفسية أماـ اػبصم

: الخوف من المسؤولية

ىذه الصعوبة الذاتية تظهر عند بعض الالعبُت عند حسم بعض الفعاليات اؽبامة كخاصة عندما يكتمل اؽبجـو 

كيبقى التسديد على اؼبرمى كيتخلصوف من الكرة خوفا من اؼبسؤكلية كتظهر أيضا عندما يكوف اإلعداد النفسي 
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سيئا كالالعبوف مشحنوف على غَت أساس منطقي، كربدث ىذه اغبالة أيضا عندما يكثر اغبديث عن ضركرة 

الفوز كاغبصوؿ عليو بأم شبن كخاصة من كسائل اإلعالـ، كىذا ما يستدعي عند الالعبُت اإلحساس العميق 

. باؼبسؤكلية كاػبوؼ منها، كاألىم من ذلك ىو اػبوؼ من نتيجة اؼبباراة

: الخوف من اإلصابات

ىذه الصعوبة تشكل مانعا نفسيا قويا كخاصة عند الالعبُت الذم أصيبوا بكسور أك سبزقات أك التواءات حادة، 

: كاف الالعبُت بعد إصابتهم يبركف غالبا خبمس مراحل رئيسية ىي

فبعد إصابة الالعب فانو يدخل أكال يف مرحلة الرفض حيث يشعر بالصدمة نتيجة ؽبذه : مرحلة الرفض- 1

. اإلصابة

يقـو الرياضي اؼبصاب يف ىذه اؼبرحلة ببعض التصرفات كالتفوه ببعض الكلمات اليت تعرب : مرحلة الغضب- 2

. عن غضبو ذباه نفسو أك ذباه اآلخرين من حولو

حيث وباكؿ الرياضي اؼبصاب استخداـ تعليل العقلي لكي يتجنب حقيقة ىذا اؼبوقف : مرحلة المساومة- 3

قد يقـو احد الرياضيُت اؼبصابُت بتقدمي كعد للمدرب بأنو سيبذؿ كل جهده إذا ظبحت لو : على سبيل اؼبثاؿ 

. الظركؼ بالشفاء السريع لتعويض ما فقده أثناء فًتة اإلصابة

كفيها يسلم الرياضي بإصابتو كتأثَتىا كمدل أنبيتها، كما انو يدرؾ أف اإلصابة ستجعلو : مرحلة االكتئاب- 4

غَت قادر على االستمرار يف اؼبشاركة التامة يف النشاط، كنتيجة لذلك يصاب الرياضي باالكتئاب لعدـ تأكده 

. من مستقبلو الرياضي
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يقـو الرياضي يف ىذه اؼبرحلة بالعمل على الرغم بإحساسو باالكتئاب : مرحلة القبول وإعادة التنظيم- 5

 (181، صفحة 2002اغبفيظ، ) .كيكوف مستعدا للًتكيز على إعادة التأىيل كالعودة ؼبمارسة النشاط

 (94-84-82، الصفحات 2003، اإلعداد النفسي يف كرة اليد، .عالكم ـ) :الحالة النفسية لالعبين

:  من أىم األعراض النفسية غبالة االستعداد للمباراة مايلي: قبل المباراة

. استثارة معتدلة بسيطة تسهم يف القدرة على سرعة تعبئة قول الالعب كطاقاتو- 1

 .حالة انفعالية اهبابية سارة كالفرح لالشًتاؾ يف اؼبباراة- 2

. تركيز االنتباه يف اؼبباراة كانتظار بدئها بفارغ الصرب- 3

. ارتفاع درجة القوة لعمليات اإلدراؾ كالتذكر للواجبات اليت ينبغي على الالعب القياـ هبا- 4

. تصور الفرد ؼبا سيجرم يف اؼبباراة من مواقف، كتصور استجابات اؼبنافسُت أيضا- 5

كمن بُت أىم الصعوبات النفسية اليت تواجو الالعبُت ىي التوتر النفسي العارل يف   بداية اؼبباريات، : أثناء اؼبباراة

الدراسات أف أكثر  كالذم تكوف امتدادا غبالة ما قبل البداية سواء كانت اهبابية أك سلبية، فقد أظهرت نتائج

قد تكوف سببا يف رفع درجة  العيب الفرؽ توترا يف بداية اؼبباراة يكوف أدائهم ؿبددا للغاية، أما الصعوبة الثانية اليت

. التوتر كتغَت حالة الالعبُت النفسية ىي ديناميكية تسجيل األىداؼ يف اؼبباراة

كىي زبتلف من  بعد انتهاء اؼبباراة تبقى أثارىا النفسية اؼبركبة كاؼبعقدة فًتة طويلة هبتازىا الالعبُت: بعد اؼبباراة 1

التدريب مع استعداده  فإذا حققوا النجاح، كما يتأثر الالعبُت بنتيجة اؼبباراة إذل درجة كبَتة. العيب فريق ألخر

لالعب، كيبأله اإلحساس  لتقبل الزيادة يف ضبل التدريب ك كىذه االستجابات االهبابية ترفع من مستول الفعالية

 .بالرضا كينتظر اؼبباريات القادمة



 اللق ل و الملبافس العربضيس:                                                         الفصل الثبني

47 
 

 شخصية الالعبُت كانفعاالهتم اليت تتصف يف ذلك يف حالة اؽبزيبة فانو من الطبيعي أف ينعكس ذلك علىأما 

. بطابع اغبزف كاإلحباط كفقداف الثقة بالنفس كالتقدير غَت اؼبوضوعي للذات

:  األساليب اإلرشادية لعالج قلق المنافسات الرياضية- 13

تتطلب اؼبنافسة الرياضية ضركرة استخداـ الرياضي ألقصى قدراتو كعملياتو العقلية كالبدنية حملاكلة تقدمي أفضل 

. مستول فبكن

:  كتكمن أىم األساليب اإلرشادية لعالج قلق اؼبنافسة فيما يلي

. تنمية اؼبهارات النفسية- 

 .التدريب على التصور العقلي- 

 .كضع األىداؼ للرياضي كؿباكلة الوصوؿ إليو عن طريق اؼبثابرة- 

 .التذكَت بالقيم الدينية اليت وبتاجها الرياضي، كخاصة قبل اؼبنافسة لتوفَت األمن النفسي لالعب- 

 .اإلرشاد اعبماعي، كالذم يقـو على مناقشة الالعبُت يف اؼبشكالت اؼبرتبطة بقلق اؼبنافسة الرياضية- 

أسلوب التحصُت اؼبنظم كيتم ذلك بتقدمي اؼبثَتات اليت تسبب القلق يف شكل مدرج القلق، مث تعريض - 

 .الشخص ؼبواقف اؼبنافسة اؼبتعددة بصورة تدرهبية حىت يضعف القلق الناتج عن اؼبنافسة الرياضية

ؿباضرات تتعلق بتنمية عادات تصور عقلي جيدة كاالبتعاد عن اؼبنبهات كضركرة حصوؿ اعبسم على الراحة - 

 .ليلة اؼبنافسة، كالعمل على زبفيف رىبة اؼبنافسة
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      كما يعد من أىم طرؽ العالج النفسي اؼبعاصر كأكثرىا شيوعا، الستناده على األدلة العلمية، كلفعاليتو يف 

: عالج االضطرابات االنفعالية كالسلوكية، كىو يساعد بعض األفراد الذين يعانوف من اضطرابات السلوؾ مثل

 (بدراف) .القلق، االكتئاب، اإلدماف
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: خالصـــة

نستنتج أف القلق من أكرب الصعوبات اليت تواجو الالعبُت قبل كأثناء كبعد اؼبنافسة، كالذم يًتؾ أثر كبَت       

يف نفسية كمردكد الالعب، حيث أنو يتكوف من عدة تغَتات جسمية، نفسية، كسيكولوجية ـبتلفة، كلقد قمنا 

. يف ىذا الفصل بإبراز ىذه اؼبراحل اؼبكونة للقلق ككيفية معاعبتها

كما كضحنا فيو أيضا بعض النظريات اليت تبُت أف القلق عنصر ال يبكن إنبالو، كىذا ؼبا فيو من تأثَت على 

الرياضي، فعلى اؼبدرب أف يقـو بدكره ببعث الثقة يف قدرات الالعبُت كتنمية اعبانب النفسي لديهم، لكي 

يستطيع الفريق ربقيق نتائج اهبابية يف اؼبباراة، كالتخفيف من الضغوط النفسية يف حالة اػبسارة، كىذا ما هبعل 

 .  أداء الرياضي ال يتأثر بقلق اؼبنافسة الرياضية

 

 

 
 



 

 

 
  

 التتليلي  جبنبلا
 
 
 



 

 

 
 : الفصل األول

  لههيس اللبح  
 و إجعاءاته الميدانيس
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: تمهيد

سنتطرؽ يف ىذا الفصل منهجية البحث كىذا من خالؿ منهج الدراسة كعينة البحث، ك بعد دراستنا 

لإلطار النظرم ارتأينا أف كباكؿ يف ىذا اعبزء اإلؼباـ دبوضوع حبثنا كدراستو دراسة ميدانية بغية إعطائو منهجا 

علميا، عن طريق تفريغ االستمارة كربليل اعبداكؿ اإلحصائية 

 :منهج البحث .1-1

 حيث يعرؼ  باعتباره اؼبنهج اؼبالئم لطبيعة اؼبشكلة اؼبطركحة يف ىده الدراسة المنهج الوصفي االعتماد على

من أكثر مناىج البحث العلميِّ استخدامان من قبل الًتبويُِّت، حيث أنو يبحث العالقة بُت اؼبنهج الوصفي على أنو 

كيتضمَّن .أشياء ـبتلفة يف طبيعتها دل تسبق دراستها، فيتخَتَّ الباحث منها ما لو صلة بدراستو لتحليل العالقة بينها

مقًتحاٍت كحلوالن مع اختبار صحَّتها، كيصف النماذج اؼبختلفة كاإلجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر اؼبستطاع 

 .(33، صفحة 1993أبو سليماف، )حبيث تكوف مفيدةن للباحثُت فيما بعد 

 :و عينة البحث مجتمع .1-2

 مت اختيارىم العبا 90سبثلت عينة البحث يف يف أندية  كرة اليد ألندية كالية مستغازل، سبثل ؾبتمع حبثنا 

، كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح توزيع عينة كرة اليد من صنف األكابر ألندية عشوائية من فرؽ مدينة مستغازل بطريقة 

. البحث

الفريق 1
أمل بلدية  

 مزغراف

 عُت صبعية

  بودينار 

اسي حل الرياضية صبعية قبمة 

 فباش 

 30 30 30 الالعبينعدد 
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 يمثل توزيع عينة البحث: (01)الجدول رقم 

 :مجاالت البحث .1-3

 ( عن بودينار– حاسي فباش –مزغراف )بصاالت أندية كرة اليد دبدينة مستغازل سبت الدراسة : المكاني

. 15/09/2021 إذل غاية 01/02/2021 امتدت الدراسة من :الزماني

 :البحثأدوات  .1-4

 اإلستمارة

 سؤاال ، ك اعتمدنا فيها على نوع كاحد من 18 ك احتوت على الالعبُتمت إعداد استمارة كزعت على 

 على الشكل  تكونت من عدة ؿباكرك  اإلجابة حسب اإلقًتاحاتاألسئلة كىو استبياف مغلق، كتنحصر فيها 

 :التارل

 ضغط الجمهور أحد العوامل المساىم في ظهور القلق لدى العبي كرة اليد : المحور األول

 التحكيم كأحد دوافع ظهور القلق لدى العبي كرة اليد أثناء المنافسة  : المحور الثاني

 طبيعة المنافسة كأحد عوامل ظهور القلق لدى العبي كرة اليد أثناء المنافسة : المحور الثالث

  :الدراسة االستطالعية .1-5

كمث اإلنتقاء يف كرة اليد،  حصص للوقوؼ على أثر القاعات اؼبتعددة الرياضات ك صاالت كرة اليدتوجهنا إذل 

 كىذا من أجل زبصيص كصبع اؼبعلومات كاألفكار كالتحقق من للمدربُتمن خالؿ ىذه الدراسة تقدمي استمارة 

. الفرضيات
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 : الدراسة اإلحصائية .1-6

حىت نتمكن من التعليق أك ربليل نتائج اإلستمارة استخدمنا أسلوب التحليل اإلحصائي عن طريق ربويل 

: كىذا بإتباع القوانُت التالية 2اإلجابات إذل أرقاـ ك نسب مئوية ككذلك كا

نسبةالعينة التكرار∗100= النسبة اؼبئوية  -
 عدد 

(تكرار اؼبشاىد−تكرار اؼبتوقع)=  2كا -
تكرار اؼبتوقع
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: خالصة

للوصوؿ إذل نتائج مرضية، كجب علينا ضبط ؾباالت الدراسة اؼبيدانية على أساس الفرضيات اليت مت 

. كضعها كاليت كاف علينا الوصوؿ إليها

 على صبع بيانات اإلستمارة للحصوؿ ؾبموعة من النتائج كاليت سيتم ربليلها الباحثكقد اعتمد 

 .كمناقشتها يف الفصل التارل

 

 

 



 

 

  

 

 

: الفصل الثبني
 عر و تب يل اللتبائ و لباقس  

 االستلتبجباالفعضيبا و  
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: عرض وتحليل النتائج. 2-1

ضغط الجمهور أحد العوامل المساىم في ظهور القلق لدى العبي كرة اليد : المحور األول

ىل تكوف نفسيتك مضطربة عند دخوؿ اؼبلعب للمنافسة بوجود اعبمهور؟ . 1س

(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (02)الجدول رقم 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 66.66 60نعم 

دال  5.99 46.66
 11.11 10ال 

 22.22 20نوعا ما 
 100 90المجموع 

 10، ك %66.66 العبا أجاب بنعم بنسبة بلغت 60من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 
، ك حسب %22.22،  اما من أجابوا بنوعا ما فقد بلغت نسبتهم %11.11العبُت أجابوا بال بنسبة بلغت 

 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² ك ىي أكرب من قيمة كا46.66 احملسوبة ²نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
.  ك ىذا ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة األكذل0.05 عند مستول الداللة 5.99

.  كمنو نستنتج أف نفسية الالعبُت تكوف مضطربة عند دخوؿ اؼبنافسة بوجود اعبمهور

( 02)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (01)الشكل رقم 

 

67%

11%

22%

نعم

ال

نوعاما
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(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (03)الجدول رقم 

كيف يكوف أداءؾ أماـ صبهور الفريق اؼبنافس أثناء اؼبنافسة ؟ . 2س

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 55.55 50ضعيف  

دال  5.99 28.06
 34.44 31متوسط 
 10.00 09جيد 

 100 90المجموع 
 

 31، ك %55.55 العبا أجاب بضعيف بنسبة بلغت 50من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 
، ك حسب نتائج %10،  اما من أجابوا جبيد فقد بلغت نسبتهم %34.44العبا أجابوا دبتوسط بنسبة بلغت 

 5.99 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² ك ىي أكرب من قيمة كا28.06 احملسوبة ²التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
.  ك ىذا ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة األكذل0.05عند مستول الداللة 

 كمنو نستنتج أف جل الالعبُت يضعف مستواىم أماـ ضغط صبهور اؼبنافس أثناء اؼبنافسة 

 

( 03)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (02)الشكل رقم 

 

56%
34%

10%

ضعيف

متوسط

جيد
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(: 03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (04)الجدول رقم 

كيف يكوف اداءؾ أما صبهور فريقك أثناء اؼبنافسة ؟ . 3س

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
الداللة عند المستوى 

0.05 
 08.88 08ضعيف  

دال  5.99 17.53
 28.88 26متوسط 
 62.22 56جيد 

 100 90المجموع 
 

، ك %08.88 العبُت أجابوا بضعيف بنسبة بلغت 80من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 
، ك %62.22،  اما من أجابوا جبيد فقد بلغت نسبتهم %28.88 العبا أجابوا دبتوسط بنسبة بلغت 26

 اعبدكلية اؼبقدرة ² ك ىي أكرب من قيمة كا17.53 احملسوبة ²حسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا
.  ك ىذا ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة الثالثة0.05 عند مستول الداللة 5.99بػ 

.  كمنو نستنتج أف نسبة كبَتة من الالعبُت يتحسن أدائهم خالؿ اؼبنافسة بوجود صباىَت فريقهم

( 04)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (03)الشكل رقم 

 

56%
34%

10%

ضعيف

متوسط

جيد



 تب يل اللتبائ و  لباقس الفعضيبا و ااستلتبجبا:  الفصل الثبني

60 
 

(: 04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (05)الجدول رقم 

 ىل تفضل لعب اؼبنافسة بدكف صبهور؟. 4س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 61.11 55 نعم

دال  3.84 4.44  38.88 35 ال

 100 90المجموع 

من %61.11بنسبة بلغت " بنعم" العبا أجابوا بػ 55من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد %38.88بنسبة بلغت " ال" العبا أجابوا بػ 35إصبارل عينة البحث، ك

 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا4.44 احملسوبة ²بلغت قيمة كا

. كىذا ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلقًتاح األكؿ

. كمنو نستنتج أف عدد كبَت من الالعبُت يفضل لعب اؼبنافسة بدكف صباىَت

( 05)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (04)الشكل رقم 

 

61%

39%

نعم

ال
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (06)الجدول رقم 

ىل تستطيع ذباىل ضغط اعبمهور أثناء اؼبنافسة ؟ . 5س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
 55.55 50 نعم

غير دال  3.84 1.12  44.44 40 ال
 100 90المجموع 

 

من %55.55بنسبة بلغت " بنعم'' العبا أجابوا بػ 50من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد %44.44بنسبة بلغت " ال"العبا اجابوا بػ 40إصبارل عينة البحث، ك

 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أصغر من قيمة كا1.12 احملسوبة ²بلغت قيمة كا

. كىذا ما يدؿ على عدـ كجود فركؽ معنوية

. كمنو نستنتج أف بعض الالعبُت ال يستطيعوف ضغط صباىَت اػبصم أثناء اؼبنافسة

( 06)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (05)الشكل رقم 

 

56%

44% نعم

ال
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(: 06)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (07)الجدول رقم 

ىل يرتفع أداءؾ خالؿ تشجيعات اعبمهور لك أثناء اؼبنافسة ؟ . 6س

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
مستوى الداللة 

 77.77 70 نعم
غير دال  3.84 27.78  22.22 20 ال

 100 90المجموع 
من % 77.77بنسبة بلغت " نعم" العبا أجابوا بػ 70من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي %22.22بنسبة بلغت '' ال'' العبا أجابوا بػ 20إصبارل عينة البحث، ك 

 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا27.78 احملسوبة ²فقد بلغت قيمة كا

.  كىذا ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم0.05

. كمنو نستنتج أف نسبة كبَتة من الالعبُت يتحسن أدائهم خالؿ تشجيع اعبمهور ؽبم

( 07)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (06)الشكل رقم 

 

78%

22%

نعم

ال
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التحكيم كأحد دوافع ظهور القلق لدى العبي كرة اليد أثناء المنافسة  : المحور الثاني

(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (08)الجدول رقم 

ىل التحكيم اعبيد أثناء اؼبنافسة يساىم يف البفاض ظبة القلق لديك ؟ . 1س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  
 83.33 75 نعم

دال  3.84 40.00  16.66 15ال 
 100 90المجموع 

 من إصبارل %83.33 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 75من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %16.66 العبا أجابوا بال بنسبة بلغت 15عينة البحث، ك

 كىذا ما يدؿ على 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا40.00قيمة 

. كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة األكذل

. كمنو نستنتج أف التحكيم اعبيد أثناء اؼبنافسة ىبفض من نسبة القلق

( 08)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (07)الشكل رقم 

 
 

83%

17%

نعم

ال
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(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (09)الجدول رقم 

ىل تقلق يف حالة عدـ التناسق بُت اغبكاـ أثناء اؼبنافسة ؟ . 2س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 88.88 80 نعم

دال  3.84 54.44  11.11 10ال 

 100 90المجموع 

من إصبارل %88.88 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 80من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

 كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة 11.11 العبُت أجابوا بال بنسبة بلغت 10عينة البحث، ك

 كىذا ما 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا54.44 احملسوبة ²كا

. يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج جل الالعبُت يشعركف بالقلق من عدـ كجود تناسق بُت اغبكمُت أثناء اؼبنافسة

( 09)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (08)الشكل رقم 

 
 

89%

11%

نعم

ال
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(: 03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (10)الجدول رقم 

ىل اغبكم اؼبتحيز للفريق اؼبنافس يسبب لك القلق أثناء اؼبنافسة ؟ . 3س

النسبة التكرار  
 ²كا

المحسوبة 
مستوى الداللة  الجدولية ²كا

 94.44 85 نعم
دال  3.84 71.12  05.55 05ال 

 100 90المجموع 
 من إصبارل %94.44 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 85من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %5.55 العبُت أجابوا بال بنسبة بلغت 05عينة البحث، ك

 كىذا ما 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا71.12 احملسوبة ²كا

. يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج أف اكبياز اغبكم للفريق اؼبنافس يسبب القلق لدل العيب كرة اليد

( 10)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (09)الشكل رقم 

 
 

94%

6%

نعم

ال
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(: 04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (11)الجدول رقم 

 ىل اغبكم السيء يسبب لك القلق أثناء اؼبنافسة ؟. 4س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 94.44 85 نعم

غير دال  3.84 71.12  05.55 05ال 

 100 90المجموع 

 

 من إصبارل %94.44 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 85من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %5.55 العبُت  أجابوا بال بنسبة بلغت 05عينة البحث، ك

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا71.12 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج أف سوء التحكيم يسبب القلق لدل العيب كرة اليد

( 11)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (10)الشكل رقم 

 

94%

6%

نعم

ال
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (12)الجدول رقم 

ىل تتعرض للقلق بسبب طردؾ اؼبتكرر ؼبدة دقيقتُت أثناء اؼبنافسة ؟ . 5س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 100 90 نعم

دال  3.84 90.00  00.00 00ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل عينة %100 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 90من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

 90 احملسوبة ²البحث،كال العبا أجابوا بال بنسبة معدكمة، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة كا

 كىذا ما يدؿ على كجود فركؽ 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ²كىي أكرب من قيمة كا

. معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج العيب كرة اليد يشعركف بالقلق نتيجة الطرد اؼبتكرر ؼبدة دقيقتُت أثناء اؼبنافسة

 

( 12)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (11)الشكل رقم 

 

100%

0%

نعم

ال
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(: 06)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (13)الجدول رقم 

ىل تتعرض للقلق يف حاؿ اكبياز اغبكم لفريقك أثناء اؼبباراة ؟ . 6س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 24.44 22 نعم

دال  3.84 23.52  75.55 68ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %24.44 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 22من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %75.55 العبا أجاب بال بنسبة بلغت 68عينة البحث، ك

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا23.52 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بال

. كمنو نستنتج أف جل الالعبُت ال يشعركف بالقلق عند اكبيار اغبكم لفريقهم أثناء اؼبنافسة

 

( 13)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (12)الشكل رقم 

 

24%

76%

نعم

ال
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طبيعة المنافسة كأحد عوامل ظهور القلق لدى العبي كرة اليد أثناء المنافسة : المحور الثالث

ىل تتعرض للقلق أثناء تأخر فريقك يف ؾبريات اللعب أثناء اؼبنافسة ؟ . 1س

(: 01)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (14)الجدول رقم 

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 83.33 75 نعم

دال  3.84 40.00  16.66 15ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %83.33 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 75من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %16.66 العبا أجابوا بال بنسبة بلغت 15عينة البحث، ك 

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا40.00 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج أف جل الالعبُت يشعركف بالقلق بسبب تأخر الفريق خالؿ ؾبريات اللعب أثناء اؼبنافسة

( 14)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (13)الشكل رقم 

 

83%

17%

نعم

ال
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(: 02)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (15)الجدول رقم 

ىل تتعرض للقلق من خالؿ ضغط اؼبدرب عليك أثناء اؼبنافسة ؟ . 2س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 88.88 80 نعم

دال  3.84 54.44  11.11 10ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %88.88 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 80من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %11.11العبُت أجابوا بال بنسبة بلغت 10عينة البحث، ك 

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 5.99 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا54.44 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج أف جل الالعبُت يشعركف بالقلق نتيجة ضغط اؼبدرب عليهم أثناء اؼبنافسة

 

( 15)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (14)الشكل رقم 

 

89%

11%

نعم

ال
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(: 03)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (15)الجدول رقم 

ىل تتعرض القلق عند مواجهة فريق منافس أقول من فريقكم بدنيا ك مهاريا ؟ . 3س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 95.55 86 نعم

دال  3.84 74.72  04.44 04ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %95.55 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 86من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

 كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت قيمة %4.44 العبُت أجابوا بال بنسبة بلغت 04عينة البحث، ك 

 كىذا ما 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا74.72 احملسوبة ²كا

. يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة األكذل

. كمنو نستنتج أف بعض الالعبُت يشعركف بالقلق أثناء تنافسهم مع فرؽ تفوقهم يف اؼبستول البدين ك اؼبهارم

 

( 16)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (15)الشكل رقم 

 

96%

4%

نعم

ال
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(: 04)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (17)الجدول رقم 

ىل تشعر بالقلق عند مشاركتكم يف مباراة حاظبة ك مصَتية ؟ . 5س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 97.77 88 نعم

دال  3.84 82.18  02.22 02ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %97.77 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 88من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %2.22عينة البحث، ك العبُت إثنُت أجابا بال بنسبة بلغت 

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا82.18 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج أف بعض الالعبُت يشعركف بالقلق أثناء مشاركتهم يف مباراة حاظبة ك مصَتية

 

( 17)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (16)الشكل رقم 

 

98%

2%

نعم

ال
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(: 05)يبين نتائج إجابة المدربين حول السؤال رقم : (18)الجدول رقم 

ىل تشعر بالقلق بسبب عدم اعتماد المدرب عليك كالعب أساسي أثناء المنافسة ؟ . 6س

مستوى الداللة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كاالنسبة التكرار  

 72.22 65 نعم

دال  3.84 17.78  27.77 25ال 

 100 90المجموع 

 من إصبارل %72.22 العبا أجابوا بنعم بنسبة بلغت 65من خالؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ أعاله نالحظ أف 

، كحسب نتائج التحليل اإلحصائي فقد بلغت %27.77 العبا أجابوا بال بنسبة بلغت 25عينة البحث، ك

 كىذا 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اعبدكلية اؼبقدرة بػ ² كىي أكرب من قيمة كا17.78 احملسوبة ²قيمة كا

. ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية لصاحل اإلجابة بنعم

. كمنو نستنتج نسبة كبَتة من الالعبُت يشعركف بالقلق بسبب عدـ اعتماد اؼبدرب عليهم كالعبُت أساسيُت

( 18)يمثل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم : (17)الشكل رقم 

 
 

72%

28%

نعم

ال
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: مناقشة الفرضيات. 2-2

من خالؿ نتائج إجابة عينة البحث حوؿ األسئلة اؼبتعلقة باحملور :مناقشة الفرضية الجزئية األولى. 2-2-1

نفسية الالعبُت بينت النتائج أف . (07)،  (06)، (05)، (04)،  (03)، (02)األكؿ اؼببينة يف اعبداكؿ رقم 

جل الالعبُت يضعف مستواىم أماـ ضغط صبهور  كأف .تكوف مضطربة عند دخوؿ اؼبنافسة بوجود اعبمهور

 كما بينت .خالؿ تشجيع اعبمهور ؽبم اك .يتحسن أدائهم خالؿ اؼبنافسة بوجود صباىَت فريقهم بينما اؼبنافس

عدد كبَت من الالعبُت يفضل  ك. ضغط صباىَت اػبصم أثناء اؼبنافسة ذباىلبعض الالعبُت ال يستطيعوفالنتائج أف 

، كمن خالال ما سبق يتبُت لنا جليا عن دكر ضغط اعبمهور يف ظهور القلق لدل لعب اؼبنافسة بدكف صباىَت

 . العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة  كىذا ما يبُت صحة الفرضية اعبزئية األكذل للدراسة

من خالؿ نتائج إجابة عينة البحث حوؿ األسئلة اؼبتعلقة باحملورالثاين :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية. 2-2-2

التحكيم اعبيد أثناء أسفرت النتائج أف . (13)،  (12)، (11)، (10)،  (09)، (08)اؼببينة يف اعبداكؿ رقم 

جل الالعبُت يشعركف بالقلق كسوء التحكيم يسبب القلق  ك على العكس سباما ؼ.اؼبنافسة ىبفض من نسبة القلق

 اغبكم لفريقهم ك ىذا ال وبدث عند اكبيازاكبياز اغبكم للفريق اؼبنافس  أك من عدـ كجود تناسق بُت اغبكمُت

 يعد أيضا من مسببات القلق لدل الالعبُت  ك ىذا الطرد اؼبتكرر ؼبدة دقيقتُت أثناء اؼبنافسة كما اف .أثناء اؼبنافسة

ما يؤكد ثبوت ك صحة الفرضية اعبزئية الثانية اليت تنص على أف سوء التحكيم يعد دافعا لظهور القلق لدل العيب 

 .كرة اليد أثناء اؼبنافسة

من خالؿ نتائج إجابة عينة البحث حوؿ األسئلة اؼبتعلقة باحملور :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة. 2-2-3

جل الالعبُت يشعركف بينت النتائج أف  (18)، (17)، (16)،  (15)، (14)الثالث اؼببينة يف اعبداكؿ رقم 

 .نتيجة ضغط اؼبدرب عليهم أثناء اؼبنافسة ك .بالقلق بسبب تأخر الفريق خالؿ ؾبريات اللعب أثناء اؼبنافسة
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. أثناء مشاركتهم يف مباراة حاظبة ك مصَتية ك.تنافسهم مع فرؽ تفوقهم يف اؼبستول البدين ك اؼبهارمإضافة إذل 

نسبة كبَتة من الالعبُت يشعركف بالقلق بسبب عدـ اعتماد اؼبدرب عليهم كالعبُت كما دلت النتائج على اف 

 كبالتارل فإف طبيعة اؼبنافسة تعد من دكافع ظهور القلق لدل الغيب كرة اليد كمنا ىنا يبكننا القوؿ بأف .أساسيُت

 .الفرضية اعبزئية الثالثة للدراسة ربققت

: مناقشة الفرضية العامة. 2-2-4

بعد ثبوت صحة الفرضيات ك بناءا على النتائج اؼبتوصل إليها من خالؿ إجابة اؼببحوثُت حوؿ االستمارة دبحاكرىا 

الثالث توضح لنا على أف ىناؾ عدة دكافع تساىم يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد أثناء اؼبنافسة كاؼبتمثلة يف 

ضغط اعبمهور ك سوء التحكيم عالكة على طبيعة اؼبنافسة اليت تزيد من حدة القلق ك اليت ذبتمع فيها كل العوامل 

 .يف ظل غياب التحضَت النفسي اعبيد لالعبُت ك ىذا ما يثبت صحة الفرضية العامة للدراسة

: اإلستنتاجات. 2-3

 دكافع ظهور القلق لدل اليب كرة اليد أثناء اؼبنافسة متعددة ك ؿبتلفة .

 يعترب التحكيم السيء أحد العوامل اليت تساىم يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد .

  يعترب ضغط اعبماىَت أحد العوامل اليت تساىم يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد ك خاصة صباىَت

. الفريق اؼبنافس خارج الديار

  تعترب طبيعة اؼبنافسة أحد العوامل اليت تساىم يف ظهور القلق لدل العيب كرة اليد من خالؿ ضغط

 .اؼبدرب ك قوة اػبصم ك طبيعة بعض اؼبباريات
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: و التوصيات اإلقتراحات. 2-4

  تأكيد اؼبدربُت على استخداـ أسلوب التدريب األسًتخائي خالؿ جو اؼبنافسة لدكرىا يف خفض حدة

 .التوتر لدل الالعبُت

  أحد أعمدة أعداد الالعبُت كلدكره اؼبهم يف باعتبارهضركرة اىتماـ مدريب كرة اليد باألعداد النفسي 

حىت يف  (القلق اؼبيسر) الطبيعيةضمن حدكده  (اؼبعريف كاعبسمي)اغبفاظ على مستول قلق اؼبنافسة 

 .اؼبنافسةظركؼ ضغط 

 دراسة عالقة القلق دبتغَتات اخرل غَت اليت تناكلتها الدراسة اغبالية .

 اجراء مزيد من الدراسات هبدؼ التعرؼ على العالقة بُت مستويات القلق النفسي كاالداء لدل الالعبُت . 

 

 



 

 

 

 
ة  ققققققققمققققققائقققققققققققققققققق

و المعاجج   المصبدا
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  إستمارة إستبيانبة

:  بعنواف يف التحضَت النفسييف إطار إقباز مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباسًت

  

 

لنا كل الشرؼ أف نضع بُت أيديكم ىذه االستمارة، كاليت نرجوا منكم اإلجابة على األسئلة بكل صراحة 
كشفافية ككضوح، ألف نتائج البحث تتوقف عليها، فإننا لن نأخذ إال بعض الدقائق من كقتكم  مع خالص 

. الشكر  كالتقدير

أماـ العبارات اليت تراىا صائبة كمناسبة حسب رأيك من أجل التوصل إذل  (x) الرجاء كضع عالمة : مالحظة

. نتائج دقيقة تفيد دراستنا

: من إعداد الطالب

 ػبضر إبراىيم 
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