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  مقدمة 
ي صنع     الحضارات،يعد بناء اإلنسان بناءا متوازنا بين العوامل التي تساھم ف

ة  مية وعقلي ة جس رد تھيئ ة الف ية،ھذا البناء الذي يقوم على أساس تھيئ ن أجل  ونفس م

  .بهأن يلعب الدور الحضاري المنوط 

ة    مية والعقلي رد الجس درات الف وير ق ب لتط ال الخص ة المج ر الرياض وتعتب

ق مزاووال اط الرياضينفسية وذلك عن طري وان النش ف أل ه لمختل ا ، اللت ن بينھ ي م ت

ن سحر خاص ، اللعبة األكثر شعبيةنجد نشاط كرة القدم جذب ، يفي العالم، لما لھا م

تھا ى ممارس دفعھم إل اقھا وي ة تتطعش ذه الممارس دريب ، ھ ير والت نھم التحض ب م ل

افس ، كما أن طابعه الذلمستويات، من أجل الوصول إلى أرقى االمكثف ز بالتن ي يتمي

ه ب حاالت ي أغل طف ر األنش دم أكث رة الق ل ك ارة ، يجع ة لإلث ية عرض ة الرياض

ار وز واالنتص ي الف ة ف ديدة، والرغب ة الش راء المنافس غوط، ج ل والض ا جع ذا م ، ھ

دم بصفة خاصةالجانب النف رة الق ي ك ة، وف ي التحضير الرياضي بصفة عام ، سي ف

ة،  السبيل الوحيد الذي ، كونهيفرض نفسه ة، وعملي يقدم للمدرب طرقا وأساليب علمي

ا يتماشى ، من أجل التحكم فيتساعده في تحضير العبيه ، ھاته الضغوط وتسيرھا بم

  .مع قدراتھم البدنية والتقنية والتكنيكية 

وء   لط الض ا أن نس ه ارتأين ذا كل ن التولھ م م ب المھ ذا الجان ى ھ ير، ، عل حض

ي  ه ف درس واقع اون دى بالدن ى م ف عل ه، لنق ريين علي دربين الجزائ اد الم ن اعتم ، م

تحكم  ن ال ين م ين الالعب ل تمك يھمأج ة عل ية الواقع غوط النفس ي الض ى ف افة إل ، إض

يير الضغوط  تحكم وتس ي ال إظھار وتعريف تلك األساليب والطرق العلمية والعملية ف

ق، ث المعم ة للبح ي محاول ية، فھ ي النفس ير النفس ص التحض ا يخ   فيم

ة وة إيجابي ع، وخط ال الواس ذا المج ام بھ و االھتم ه نح دربين وإدراج ن طرف الم ، م

  .ضمن برامج التحضير العام 

  :ولقد قسمنا بحثنا إلى جانبين   

  :فصول  3جانب نظري ويتضمن   



ف  :األولالفصل   ه يتحدث عن التدريب والمدرب، حيث قدمنا فيه مختل مراحل

هوأھدافه و ه ومناھج ممميزات دثنا عن شخصيته ، ث درب وتح ا الم ي عرفن أثيره ف ، وت

  .، ودوره ووظائفه إضافة إلى صفاته األخالقيةالفريق 

اني  ل الث ي :الفص ير النفس ن التحض ه ع دثنا في ه تح ه وأھداف ن مفھوم ، وع

م انت يةوخطواته ث ارات النفس دريب المھ ى ت ا إل ا قلن دمنا مراحل تعليمھ ا وق ، فعرفناھ

  .لمسؤول عن تقديمھا أين تحدثنا عن األخصائي النفسي وفئاته وا

ى الضغط النفسي :أما الفصل الثالث ه إل ذا فقد تطرقنا في ه وك دمنا تعريفات ، فق

تعمال  دى اس ة م ى دراس ان إل ث ث ي مبح ا ف م انتقلن ه ث تحكم في اليب ال بابه وأس أس

غ ذا الض يير ھ ل تس ن أج ي م ير النفس ريين للتحض دربين الجزائ دى الم ي ل ط النفس

يير  ل تس ن أج ي م ير النفس ى التحض دربين عل اد الم ص اعتم ه نق ا في ين بينم الالعب

  .فقدما مجموعة من األسباب التي تدفعھم إلى ذلك  ،الضغط النفسي لالعبين

  :أما الجانب التطبيقي فيحتوي على فصلين 
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 :مقدمة

وى المجتمع السياسي،    كرة القدم رياضة شعبية تعنى باھتمام و متابعة من مختلف ق

االقتصادي و االجتماعي، و تملك إقباال كبيرا على ممارستھا من طرف المولعين بھا، حيث 

وفير الوسائل و  ة و ت ة اإلعالمي ة و التغطي اء المنشآت القاعدي ة لبن تخصص لھا أموال طائل

روف المال رف الظ د ع ة و ق ة و الخططي ة والمھاري ة البدني ن الناحي ين م ة ألداء الالعب ئم

دم الحضاري  ع التق رى تتناسب م ة كب رة علمي رة طف نوات األخي ي الس ين ف تحضير الالعب

دا . لإلنسان و ارتفاع مستوى كرة القدم العالمية ا جدي و ھذا التقدم في مستوى أضاف متطلب

ين، أال وھو الت ين على عاتق الالعب دان للصراع ب ر كمي حضير النفسي للمنافسة التي تعتب

األفراد و الشعوب و الحضارات من أجل التفوق و التميز، و أصبحت تتم في ظروف قاسية 

د  ا يزي ين المنافسين، و مم ة و النفسية لالعب درات البدني د األقصى للق و صعبة تتطلب التجن

ة دة و مركب ية معق ة نفس كل حال ا تش ن صعوبتھا أنھ الي  م اط االنفع ن النش ة م ين آتي لالعب

 . المرتبط بالمنافسة الناتج عن التفاعالت المستمرة لالعب مع البيئة

ن  ة م ة لمجموع دم عرض رة الق ب ك ل الع ة يجع ه المنافس ز ب ذي تتمي ي ال ب النفس الجان

د  ر أح ذي يعتب ي ال غط النفس ة الض اط، التعصب و خاص القلق، اإلحب ية ك واھر النفس الظ

نفس الرياضي في السنوات المواضيع  م ال احثين في مجال عل اه الب دة التي جلبت انتب الجدي

ين ى أداء الالعب . األخيرة، و ينظر إليه على أساس أنه من أھم العوامل النفسية التي تؤثر عل

الم تجعل  ر الع رة عب ع بشعبية كبي دم التي تتمت فالمستوى المتطور الذي وصلت إليه كرة الق

ة و النفسية الالعبين في تعرض  ة      مستمر لمجموعة من الضغوطات البدني و االجتماعي

وق وز و التف و الف ة أال وھ دف األساسي للمنافس ى الھ بيل الوصول إل ي س ذه .    ف ي ھ و ف

ة الضغط النفسي  ة، تظھر أھمي وز أو الھزيم ى الف ود إل الحاالت التنافسية التي يمكن أن تق

ر على الالعبين و أھمية االستجابة الس اء المنافسة، فالضغط النفسي شيء غي م أثن لوكية لھ

ة،  و يمكن  واضح و غير ملموس و غالبا ما يستدل عليه من خالل استجابات سلوكية معين

ر عنصر  ل المثي تجابة      و يمث ر و اس يين مثي ى عنصرين أساس رد إل لوك الف زال س اخت

درات ات و ق ه و  ضغط أو توتر إذا ما كان على مستوى يفوق إمكاني ى التعامل مع رد عل الف

ائج  ة النت ا زاد شعور الالعب بأھمي ة أو الھروب فكلم ارة عن رد فعل للمواجھ استجابة عب

ا ازداد الضغط  ه كلم ى عاتق ى تحقيق المطالب الموضوعة عل المترتبة على عدم قدراته عل



 

و من ھذا المنطق و نظرا للعجز الناتج من نقص اإلجراءات و الدراسات حول ھذه الظاھرة 

توى معھ ى مس ى اقعل ه إل واندنا، اھتدي ت عن يط تح ث البس ذا البح راح ھ دى "ت ة م دراس

  ".العبي كرة القدم استعمال المدربين للتحضير النفسي من اجل تسيير الضغط لدى 

وفقني  ا، راجين من هللا عز وجل أن ي ا و إثارتھ محاولة في تقليب الظاھرة و التعميق فيھ

 .على الالعب و المدرب على كل المستويات باستنتاجات و خالصات تعود بالفائدة بالخروج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  :مشكلة البحث  1-1



 

                                                

مل    امال يجب أن تش دادا متك ة، إع داد الالعب أو الرياضي بصفة عام ل إع ن أج م

دني ل في الجانب الب دريب أو التحضير الرئيسية والتي تتمث ، عملية اإلعداد ھذه جوانب الت

ي، الجانب التكت الجانب ى افة يكي إضالتقن يم إل ى تعل ر يھدف إل ذا األخي الجانب النفسي، ھ

ذلك والمھارات النفسيةوإكساب الالعب مختلف القدرات  ، كما يعمل على إتقانھا وتنميتھا وك

تعداداته للمنافس ه واس ه وقدرات ار طاقات ه بإظھ مح ل ه بصورة تس ه الالعب ورعايت ، ةتوجي

الضغوطات النفسية ، والتحكم في أعصابه وأكثر من ذلك فإنه يعمل على تلقينه كيفية تجنب 

ار  وتفادي االنفعاالت الحادة ، كالقلق الذي يؤدي بالالعب إلى االضطراب وبالتالي عدم إظھ

ه  ة والتكتإمكانات ة والتقني ة البدني ة الحقيقي ائف البدني ين الوظ وازن ب ل والت ر التكام ة ويعت يكي

ية  ل الالوالنفس ي تجع زات الت م المي ن أھ ة م ق أفضل أداء خالل والعقلي تطيع تحقي عب يس

ز  المنافسة الرياضية ، ولھذا يجب على المدرب أن يھتم بجوانب التحضير األربعة دون تميي

بينھا أو مفاضلة ، والتحضير النفسي أحد ھذه الجوانب وبالتالي البد أن يحظى بالقدر الكافي 

ق ، و ام للفري درب خالل التحضير الع ام من جانب الم د من االھتم ه محم ار إلي ا أش ذا م ھ

ة :" حسن عالوي  " لقد أصبح موضوع اإلعداد النفسي لكرة القدم أحد العناصر األربعة للعب
)1(.  

ى الضغط النفسي ، اھفالالعب الذي يفتقد للم   رات النفسية ، ويجھل طرق التغلب عل

قنيا تحضيرا يكيا وتن كان محضرا بدنيا وتكتإال يمكنه تقديم أفضل مستويات األداء ، حتى و

اه وعدم  ز واالنتب ى االسترخاء والتركي ه إل ه المدرب لالعبي إن توجي جيدا  إضافة إلى ھذا ف

ذه  تيعاب كل ھ يا ، ألن الالعب ال يستطيع اس دريبا نفس ر ت النفس ، ال يعتب ة ب االنفعال والثق

دريبا  درب ت ات ، إال إذا ت ذه التقني تخدام ھ دوره اس يس بمق ات ول ا ، المعلوم يا عميق نفس

  .واكتسب مھارات نفسية تسمح له بتسيير الضغوطات النفسية التي يتعرض لھا 

  

  

  : ولھذا كله ارتأينا في دراستنا ھذه أن نطرح مجموعة التساؤالت تمثل فيما يلي   

 
 
 . 139: ، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، ص " سيكولوجية التدريب واملنافسة : "حممد حسن عالوي  -1



 

ار  - ين االعتب دريب الرياضي بع دان الت ي مي ريين ف دربين الجزائ وين الم ھل يأخذ تك

  .تحضير الرياضي ؟المكونات النفسية في ال

 .ما ھي العوامل التي تسبب زيادة الضغط النفسي لدى العبي كرة القدم ؟ -

ى تسيير الضغوطات  - ادرين عل ر ق دم غي رة الق ما ھي األسباب التي تجعل العبي ك

 ية؟النفس

  :أھداف البحث  1-2
  :إننا نھدف من خالل بحثنا ھذا إلى تحقيق عدة أھداف نلخصھا فيما يلي   

  .ال المدربين الجزائريين للتحضير النفسي لالعبين مدى استعم -

إبراز أھمية مستوى تكوين المدربين في تحضيرھم لالعبين خاصة التحضير النفسي  -

. 

ل للضغوطات  - ين من أجل التسيير األمث إبراز أھمية تدريب المھارات النفسية لالعب

 .النفسية 

 .لنفسي لالعبين الكشف عن الصعوبات التي يتلقاھا المدرب في التحضير ا -

  :البحث فرضيات 1-3
دربين في لتسا * وين الم نقص تك دم راجع ل رة الق دى العبي ك يير الفاشل للضغط النفسي ل

  .المجال البسيكولوجي 

ار  .1 ين االعتب ذ بع دريب الرياضي ال يأخ دان الت ي مي ريين ف دربين الجزائ وين الم تك

 .المكونات النفسية في التحضير الرياضي 

 كرة القدم للتحضير النفسي يسبب زيادة الضغط النفسي لدى الالعبين إھمال مدربي  .2

يير  .3 ى تس ادرين عل ر ق م غي ية يجعلھ ارات النفس ى المھ ين عل دريب الالعب ص ت نق

 .الضغوطات النفسية 

  

  

 

  :أھمية البحث  1-4



 

                                                

ا من جوانب    ا مھم تكمن أھمية بحثنا ھذا في أنه دراسة تحليلية مسحية ، تتناول جانب

ذا الجانب  اإلعداد ريين لھ دربين الجزائ العام أال وھو الجانب النفسي وكذا مدى استعمال الم

دة ت ة جدي اف ضمن أجل تسيير الضغط النفسي الذي يتعرض له الالعبون ، وبالتالي فھو لبن

ى البحوث األخرى  ذه المواضيع الحساسةإل ل ھ ي تناولت مث رة ،الت ع ك والتي تشخص واق

  .ھو مرجع يضاف إلثراء مكتبة القسمخبط فيھا ، فالقدم والصعوبات التي تت

  : مصطلحات البحث 1-5
   :المدرب  1-5-1

بَ (من الفعل  :لغة د  وتمرن على شيء ) َدرَّ   .)1(تدريبا ، تعوَّ

وم  LAROUSSEحسب  :اصطالحا  اد ، وھو من يق درب الجي ذي ي المدرب ھو الشخص ال

الذي يمد الرياضيين بالنصائح  ھوف )2( بالتحضير المنھجي للخيول أو األشخاص لمنافسة ما

د والذي يملك القدرة على البسط وفرض سلطته  ك القائ ه ذل ق ، فالمدرب يقصد ب ى الفري عل

ه  راد فريق ين اف ه وب ة بين ات متزن القوي الشخصية ، الكفء في عمله القادر على ربط عالق

ى ال ادر عل ؤول الق ا ، والمس زن انفعالي ه والمت ي قرارات ازم ف ي والح ف الت ع المواق أقلم م ت

  .تصادفه 

  :الكرة  1-5-2
كل جسم مستدير من مطاط او جلد يلعب به أو يتخذ ) ج كرى وكرات وكرين وأكر( : لغة  

  .)3(في األلعاب الرياضية 

ق يضم  :اصطالحا  ريقين كل فري ين ف ا وتلعب  11كرة القدم ھي لعبة جماعية تلعب ب العب

اراة ھذه اللعبة بكرة مستديرة الشكل  دوم المب د أو المطاط ، وت ة  90مصنوعة من الجل دقيق

وط  ل ش وطين ، ك ى ش مة إل دوممقس ا  45 ي ة ، ويتخللھ دوم دقيق ة ت رة للراح ة  15فت دقيق

  .)4(ويحاول كل فريق تسجيل أھداف في شبكة الخصم والحفاظ على شبكته نظيفة 

  :التحضير النفسي  1-5-3

 
 . 563القاموس العريب املصور ، دار الراتب اجلامعية ، بريوت ، لبنان ، ص، " املتقن : " راتب أمحد قبيعة -1

2 -  Larousse encyclopédique , 1972 , P49 . 
  . 159القاموس العريب املصور ، مرجع سابق ، ص " املتقن: "راتب أمحد قبيعة  -3
 . 06، ص  1998ياضية، املركز الوطين لإلعالم والوثائق الر : املفكرة الرياضية -4



 

                                                

  .)1(الشيء ، أتى بالشيء  جعله حاضرا ، ھيأ) تحضيرا(حضر : لغة 

ة ومحددة  :اصطالحا  اھج معين التحضير النفسي ھو سيرورة التطبيق العلمي لوسائل ومن

  .)2(وموجھة نحو التكوين النفسي الرياضي 

  :الضغط النفسي  1-5-4
  .)3(إلخ ...الحصر ، الحزن ، اإلجھاد ، المشقة ، الضيق : كلمة الضغط تعني  :لغة 

طالحا  ر :اص د يع رف فق د يع ور ، وق غط الجمھ ادة ض ل زي ي مث ر بيئ غط كمتغي ف الض

اراة  ابقة أو مب رة فشل في مس د خب كاستجابة انفعالية لموقف معين ، مثل الضغط النفسي بع

  .)4(ھامة 

 
 . 433القاموس العريب املصور ، مرجع سابق ، ص " املتقن: "راتب امحد قبيعة  -1
 . 26،  ص  1985، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، " علم النفس الرياضي: "حممد عالوي  -2
 . 620القاموس العريب املصور، مرجع سابق ، ص " املتقن : "راتب أمحد قبيعة  -3
 . 196، ص   2000، دار الفكر العريب ، " تدريب املهارات النفسية: "سامة كامل راتب أ -4
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  :تمھيد 
ة    ار المھن ه ، ھو اختي رارات التي يتخذھا المرء في حيات م الق ال جدل في أن من أھ

راف  بعض األط بة ل كلة بالنس ذه ليست بمش ر أن ھ ه ، غي ي حيات ه ف وي أن يفعل اذا ين ، وم

ز  دريب ، حيث يتمي ة الت اروا مھن دربين أو اخت وخاصة أولئك الذين أعدوا أنفسھم ليكونوا م

ل في تطوير عمل المدرب ال دوره يتمث رياضي عن التخصصات األخرى بصيغة خاصة، ف

درات في  ذه الق قدرات الالعبين ، لتظھر نتائج عمله في المنافسات الرياضية ، فھو يطور ھ

  .إطار تخصصه الرياضي 

إن المدرب الرياضي في كرة القدم ھو الذي يبعث في نفوس العبيه الروح الرياضية   

زودھم باألساليب والطرق الفنية لزيادة قدرة الالعبين في مجال اللعب  واألخالق الحميدة  وي

  .لتحقيق الواجبات المتوخاة منھم بصورة كاملة 

ع    ا م ب تردي ة تناس ي مكان ة ، وھ ة مرموق ة اجتماعي ل مكان اجح يحت درب الن والم

لطراز مستوى الھيئة أو النادي الذي يعمل فيه ، وكثيرا ما نرى المدرب رجل المجتمع من ا

ه  دى ب األول ، فضال عن أن وسائل اإلعالم تالحقه  وتلقي عليه المزيد من األضواء ، ويقت

  .، فالمدرب ال يصنع بالصدفة ، ويجب أن يكون لديه الرغبة في أن يصبح مدربا 
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  :مفھوم التدريب  1-1-1
ة التدريبي   ا للھدف من العملي دريب طبق وم الت رتبط مصطلح يتحدد مفھ ة ، حيث ال ي

ل يتضمن مجاالت  التدريب بالضرورة بالنشاط الرياضي ، أو رياضة المستويات فقط ، ب

ة أ االت الحرفي اط الرياضي كالمج ر النش ة أخرى غي دريب ... و التجاري خ ومصطلح الت إل

ذھا  تم تنفي ة والتي ي ى أسس علمي عموما يعني مجموعة من اإلجراءات المخططة المبنية عل

ا  فقا لشروط محددة وموجھة لتحقيق ھدف أوو ، ) مجال التخصص(غرض ما في مجال م

ا للھدف  ي المجال الرياضي تبع دريب ف ات حول تعريف الت ى وجود اختالف ذا يشير إل وھ

  .ومجال التخصص 

بمجموعة التمرينات أو المجھودات "فمن وجھة نظر الفيسيولوجيا يعرف التدريب   

دي إلى إحداث تكيف أو تغير وظيفي في أجھزة وأعضاء الجسم البدنية الموجھة التي تؤ

  .  )1(" الداخلية لتحقيق مستوى عالي من اإلنجاز الرياضي

ان    رى أن ) Holman )1976ويضيف ھولم وجي حيث ي ر مرفول ك حدوث تغي ى ذل إل

وجي في ) تمرينات(التدريب الرياضي يشير إلى المتيرات الحركية  والتي تحدث تكيف بيول

  .)2(عضاء الداخلية وكذلك تكيف مورفولوجي األ

ة    ى أسس عملي دريب الرياضي يبنى عل إن الت ومن وجھة نظر علم النفس والتربية ف

انية جتعتمد في  ة (وھرھا على مبادئ وقوانين العلوم الطبيعية واإلنس نفس ، التربي م ال ... عل

خ ر) إل ة الف رتبط بتربي ذه ت دريب ھ ة الت د ككل لكي تتحق دوأن عملي ذلك يتأك دافھا ، وب ق أھ

ة  ذلك عملي دريب ، وھي ب ة الت ي عملي وجي ف دور البيول ب ال وي والنفسي بجان دور الترب ال

ديل  دريب بھدف تع ادئ وأسس الت د لمب ى تخطيط وتنظيم جي اج إل ة تحت بدنية وعقلية مركب

  .سلوك أو حالة الفرد في القدرة على التعامل مع اآلخرين  

  
  
  : للتدريب الرياضي  األھداف العامة 1-1-2

 
 . 2، ص  1998، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، "أسس وقواعد التدريب الرياضي : "اهللا أمحد البساطي أمر   -1
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  : تنحصر أھداف التدريب الرياضي في   

االرتقاء بمستوى عمل األجھزة الوظيفية لجسم اإلنسان من خالل التغييرات اإليجابية  -

  .للمتغيرات الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية 

ا - ز محاولة االحتفاظ بمستوى الحالة التدريبية لتحقيق أعلى فترة ثبات لمستويات اإلنج

 ) .االجتماعية –النفسية  –الوظيفية (في المجاالت الثالث 

ويمكن تحقيق أھداف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة من خالل جانبين أساسين  -

ي  ب التعليم ا الجان ة ، ھم ن األھمي د م توى واح ى مس دريبي (عل ي –الت ) التدريس

 .)1(والجانب التربوي ويطلق عليھا واجبات التدريب الرياضي 

  :خصائص التدريب الرياضي  1-1-3

  :تتحد خصائص التدريب الرياضي الحديث فيما يلي  

  .يعتمد على األسس التربوية  -

 .يخضع كافة عملياته لألسس والمبادئ العلمية  -

 .تأثير شخصية وفلسفة وقيم المدرب  -

 .تواصل عمليات التدريب الرياضي وعدم انقطاعھا  -

 .تكامل عملياته  -

 .)2(نات المستخدمة في تنفيذ عملياتهاتساع دائرة اإلمكا -

  : أسس نجاح عملية التدريب في كرة القدم  1-1-4
ةنجاح عملية التدريب الرياضي والوصول إل   ى المستويات العالي ين بالالعبين إل ، يتع

، لذا فإن براء والمختصين كل في مجال تخصصهعلى المدرب أن يستعين بمجموعة من الخ

  )3( :م تشمل على مجموعة من العوامل ھيريب في كرة القدمتطلبات نجاح عملية التد
د في علميا والقادر على استيعاب إعداد المدرب الجيد المؤھل : العامل األول  كل ما ھو جدي

  ).له شھادات جامعية في ميدان التربية البدنية و الرياضية  ( التدريب

 
 . 04نفس املرجع ، ص : أمر اهللا أمحد البساطي  -1
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يي .ب الموھوبالع، وتنمية قدرات الاالنتقاء الجيد لالعبين :العامل الثاني ر وجود نظام تس

  .يةتوجيه و تخطيط موحد من طرف كل الرابطات الوالئ

  .تالءم مع مستجدات العصر يتوفير اإلمكانات المادية والبشرية بما : العامل الثالث 

  ).معرفة الحالة الوظيفية و التدريبية لكل العب( الرعاية الصحية لالعبين  :العامل الرابع 

درات ال:  العامل الخامس ا لق ين تصميم البرامج التدريبية المناسبة وفق تخطيط سنوي (العب

  .حسب خصائص كل الالعبين

  .المدرب  1-2
  :تعريف المدرب الرياضي  1-2-1

دعو أن يكون    ذي ي ك الشخص ال عرفه بسطوسي أحمد أن المدرب الرياضي ھو ذل

ة  ك المكان تالل تل ه الح توى يؤھل ن بمس ة، وتقم رة والمحب ث النظ ين ، حي ن الالعب دير م

ذلك يجب أن يتصف المدرب الرياضي لينظرون إليه نظرة الحب واالطمئنان واالحترام ، و

ه ،  ات ، باتزان ك االجتماع فو تل ر ص د يعك ا ق ل م ي ح ا ف ه حكيم ي تجعل فات الت بالمواص

  )1( .ورجاحة عقله ، وخبراته ، وقوة شخصيته 

  :طبيعة دور المدرب الرياضي  1-2-2
الشخصية التي يقع على عاتقھا القيام بتخطيط وقيادة  :ب الرياضي الحديث ھو المدر -

  .وتنظيم الخطوات التنفيذية لعمليات التدريب وتوجيه الالعبين 

 .تربوية تؤثر تأثيرا مباشرا في التنمية الشاملة المتزنة لالعبين المدرب شخصية  -

د في األسإنجاز عمل - وافر خصائص يات التدريب الرياضي ونجاحھا يعتم ى ت اس عل

 .وسيمات وقدرات ومعارف ومھارات محددة لدى المدرب 

 .المدرب ھو المحرك الرئيسي لعمليات التدريب وقيادة المباريات  -

د  - ل تمت واجبات المدرب ال تقتصر على الملعب أو الصالة أو حوض السباحة فقط ، ب

 )2(.وغيرھا إلى عمليات أخرى متممة خارجھا مثل التوجيه واإلرشاد النفسي

  )1( :صفات وخصائص مدرب كرة القدم الناجح  1-2-3

 
 . 32، ص  1999، " أسس ونظريات التدريب الرياضي: "بسطوسي أمحد  -1
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  :الصفات الشخصية لمدرب كرة القدم  1-2-3-1
تربوية متطورة التفكير وطني مخلص لوطنه ، يعلم دور الرياضة شخصية أن يكون  -

  .في المجتمع 

 .أن يتسم بالشخصية المتزنة  -

 .عصب يتقبل المناقشة بصدر رحب بعيدا عن االنفعال والت -

 .أن يتمتع بالذكاء االجتماعي ، أي يملك القدرة على التعامل الجيد مع الغير  -

 .مور والعدالة في تصرفاته وحكمه على المشاكل واألفراد الحكم الصائب على األ -

 .النضج االنفعالي والثقة في النفس والطموح دون الطمع  -

 .ريب بصورة خاصة له فلسفة متميزة في الحياة بصورة عامة، وفي عملية التد -

ا  - ون صبورا ھادئ ه، وأن يك ين العبي ة ب ث روح الجماع ى ب درة عل ه الق ون ل أن يك

 .وحازما

 .أن يكون قادرا على تقييم خبراته التدريبية باستمرار  -

  :الصفات المھنية لمدرب كرة القدم  1-2-3-2
  .الخبرة السابقة كالعب  -

ة الدراسات  أن يكون حامال لشھادة تعليمية متوسطة على األقل - حتى يتمكن من متابع

 .التدريبية المتخصصة في مجال لعبته 

 .المعرفة الجيدة بنشاط كرة القدم  -

 .يداوم على االشتراك في دورات ودراسات محلية أو دولية  -

  :الصفات الصحية لمدرب كرة القدم  1-2-3-3
  .أن يكون متمتعا بالصحة الجسمية ويدل مظھره على النشاط  -

 .أن يقوم بعمل الفحوصات الطبية الدورية بصفة منتظمة  -

 .أن يكون نموذجا في إتباع البرامج الغذائية  -

  :الصفات الفنية لمدرب كرة القدم  1-2-3-4
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ة الظروف الصعبة سواء في لديه القدرة على تقديم الدعم النفسي لالعب  - في مواجھ

  .التدريب أو المنافسة 

ل أخطاء - ى تحلي تفادة من  لديه القدرة عل ة وموضوعية لالس ين بصورة منطقي الالعب

 .أدائھم وقدراتھم الكامنة 

 .لديه القدرة على اتخاذ القرار تحت ضغط المنافسة بھدوء وتركيز  -

 .القدرة على تحويل الفشل إلى موقف نجاح  -

 .المنافسة  تالالعب لقمة أدائه في توقيبلديه القدرة على الوصول  -

 .قه مع الفريق تحديد الھدف المراد تحقي -

 .تحديد متطلبات التدريب  -

ات عمل كل  - د مسؤوليات وواجب تحديد االحتياجات من قوى بشرية معاونة مع تحدي

 .فرد فيھا 

 .ة المناخ بالنادي من مالعب وصاالت تدريب وأجھزة عمراج -

 .تحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ خطة التدريب السنوية ووضع  -

ايير تقو - ع مع ريموض ة للتع دريب ي ق الت توى تحقي ى مس اس عل ق القي ن طري ف ع

 ) .األغراض(ألھداف المرحلية ل

 .أن يكون لديه القدرة على اختيار أنسب الطرق لتحقيق األھداف  -

 .أن يكون ملما بالطرق العلمية والوسائل الفنية واألدوات الحديثة  -

 .الذكاء في وضع خطط التدريب واللعب الجيد  -

 .ث يستطيع أن يكتشف مواطن الخطأ في أي العب أن يكون لديه الخبرة بحي -

 .أن يشرك الالعبين في بناء األھداف ومستويات الطموح بصورة واقعية  -

  
  
  
  : المدرب وعملية االتصال  1-2-4
  :مفھوم االتصال  1-2-4-1
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ة الإلى ) Communication(االتصال كلمة يرجع أصل    ة الكلم ا  Communiالتيني ومعناھ

كرة فتضمن المشاركة أو التفاھم حول شيء أو تالتالي فإن االتصال عملية مشترك أو عام وب

ا ذكر  ا ، وتستخدم كم اه أو سلوك أو فعل م ان رشني  –، أو إحساس أو اتج ) 1978(جيھ

ة اتصال  وز لكلم ات والرم طة العالم ل بواس ى التفاع ير إل ن تش ارة ع وز عب ون الرم وتك

ه للسلوك ، أي حركات أو صور أو لغة أو شيء آخر تعمل كم وع من أن نب االتصال ھو ن

  . )1(التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز 

د    ار محم ن وأش الوي حس ال ) 1997(ع ف االتص ى تعري ه  Communicationإل بأن

تم " ي ت ة الت ل بالعملي ة تحم الة ، معين يل رس رض توص تقبل بغ ل ومس رفين ، مرس ين ط

  .)2("لالتصال  مضمونا محددا عن طريق استخدام وسيلة أو قناة

  : أنواع االتصال  1-2-4-2
  :أنواع االتصال من حيث اللغة المستخدمة  1-2-4-2-1
واع االتصال التي  :Verbal communicationاالتصال اللفظي  -أ يم كل أن يدخل في ھذا التقس

  .مصدر إلى المتلقي اليستخدم فيھا اللفظ ، كوسيلة لنقل رسالة من 

ى لغات :Non verbal communicationاالتصال غير اللفظي  -ب اء إل . أ: ويقسمه بعض العلم

  .لغة الحركة واالنفعال . ب -  لغة اإلشارة 

  :االتصال من حيث حجم المشاركين في العملية االتصالية  1-2-4-2-2
ي :Interpersonal communicationاالتصال الذاتي  -أ رد ح ا يحدث داخل الف يحدث  نوھو م

  .نفسه 

ال -ب ي  االتص ال  :Personal communicationالشخص ر أو االتص ال المباش و االتص وھ

ه أن  ن في ث يمك واجھي ، حي ين نالم ذا االتصال التفاعل ب يح ھ نا الخمس ويت تخدم حواس س

نح الفرصة  ا يم ر في موضوع مشترك كم الته لشخصين أو أكث ديل رس ائم باالتصال لتع لق

  .لتصبح أكثر مطالبة أو امتناعا 

 
، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،  1، ط"املدرب الرياضي يف األلعاب اجلامعية " علي فهمي البيك وعماد الدين عباس أبو زيد ،  - )1(
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ين : Group communicationالجمعي  االتصال -ج يحدث بين مجموعة من األفراد مثل الالعب

  .والمدرب 

راد  :Public communicationاالتصال العام  -د رة من األف يعني وجود الفرد مع مجموعة كبي

  .)1(كما ھو الحال في التدريب والمباراة أو اللقاء بين المدرب والالعبين والجھاز الفني 

  : ناصر األساسية لعملية االتصال الع 1-2-4-3

رأي أو المعلومات  :رسل مال * رة أو ال ة االتصال بإرسال الفك دأ عملي ھو الشخص الذي يب

  .من خالل الرسالة التي يقوم بإعدادھا 

الة  * ائم  :الرس ل أو الق ا المرس ار ، ينقلھ اني أو األفك ن المع ة م ى مجموع وي عل تحت

ر  ى الطرف اآلخ ق ) تقبلالمس(باالتصال إل ار عن طري اني واألفك ذه المع ر عن ھ ، ويعب

  .أو من خاللھما معا  non verbalأو غير اللفظية   Verbalالرموز اللغوية أو اللفظية 

وھو الذي يستقبل الرسالة ، ويقوم بتفسير الرموز وإدراك المعنى  :المستقبل أو المتلقي  *

  .العمليات العقلية في إطار

الة من المرسوال ):القناة(الوسيلة  * تقبل ) المدرب(ل تي يتم من خاللھا نقل الرس ى المس إل

  ) .إلخ... ، الجھاز المعاون الالعب(

ى المرسل في  :االستجابة  * وھي عبارة عن رد فعل من طرف المستقبل يعود أو يرجع إل

ا يطل ذا م ق شكل من أشكال التعبير والسلوك ، وسواء كان رد الفعل ھذا إيجابي أو سلبي فھ

  .)Sead bock)2عليه اسم التغذية الراجعة أو العكسية أو المرتدة أو ما يسمى رجع الصدى 
ابالت الشخصية  :دور المدرب في تطوير مھارات االتصال  1-2-4-4 أمكن من خالل المق

ا  اج إليھ ارات اتصال يحت اني مھ ى ثم دربين ، التوصل إل ن الم ر م لوك الكثي ة س ومالحظ

  :المدربون وھي

  .قة والتقدير الث -1

  .التعامل اإليجابي  -2

  .توجھات األداء -3

 
 . 256علي فهمي الببيك ، عماد الدين عباس أبو زيد ، مرجع سابق ، ص  - )1(
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    .استقرار السلوك  -4

    .االستماع اإليجابي  -5

  .االتصال غير اللفظي -6

   .توصيل المعلومات  -7

  .)1(المكافأة  -8
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  : خالصة 
ر في تطوير وتحسين    من خالل ھذا العرض المفصل يتبين لنا أن للمدربين دور كبي

ائج المختلف األنشط يا عة الرياضية لتحقيق النت ة ، إذ تلعب شخصية المدرب دورا أساس الي

ز  ى التمي دل عل ة ت ه ، والشخصية القوي في التأثير على العالقات التي تربطه بأعضاء فريق

ه بالتغلغل  ،بالعمل الجاد والصرامة د تسمح ل في المستوى وطريقة أو أسلوب التدريب الجي

فعالة من أجل تحسين ذلك  يةبلتالي محاولة تسطير حصص تدري، وباالحقيقي ألعضاء فريقه

ذلك المستوى ى وك ة العمل المثل ة وطريق ين المدرب ، إذن فالشخصية القوي ة ب ة العالق طبيع

ا عوامل أساسية تساھم في اإلعداد وفريقه ه و تحطيط موحد من طرف كل ، كلھ ر توجي

  .لالعبينالصالح والناجح االربطة الوالءية
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  :تمھيد 
رة ،     ودات كبي ة تضحيات ومجھ يتطلب تحقيق الالعب للمستويات الرياضية العالمي

ابقات والمنافسات الرياضية ، يحضر ويوجه  ففي مجال إعداد الالعب لالشتراك في المس

اء ، دليك والعالج الطبيعي عمله عدد كبير من المختصين مثل المدربين األطب ، أخصائي الت

ة ،  ائي التغذي ائي أخص ية ، وأخص زة الرياض ز األدوات واألجھ ع وتجھي ائي وض وأخص

داد النفسي  ل واإلع ى مساعدة ...التأھي ائمين عل ع المختصين الق خ ، ويمكن تصنيف جمي إل

ة  ى تھيئ ھر عل دف وتس ى تھ وعتين األول ى مجم ت تخصصاتھم إل ن كان رد الرياضي أي الف

إلى تنمية وتطوير قدرات الالعب ومن الظروف المالئمة إلعداد الالعب بينما تسعى الثانية 

الطبيعي ، أخصائيو بين أخصائي ھذه المجموعة نجد المدربين ، األطباء ، أخصائيو العالج 

دف  ق الھ ي تحقي رة ف ة كبي ك بدرج ال ش اھم ب ة يس ذه المجموع ي ، ودور ھ داد النفس اإلع

لنمو المتوازن له  الرئيسي من ممارسة الفرد للرياضة ، والذي يدور في مجمله حول تحقيق ا

وازن  ة في تحقيق النمو المت بحيث يعتبر اإلعداد النفسي واحد من أكثر الطرق تأثيرا وفعالي

  .لألفراد عامة وللرياضيين خاصة 

  :علم النفس الرياضي 2-1
  :مفھوم علم نفس الرياضة  2-1-1

ي    نفس الرياض م ال اول عل دى يح ة ل ات العقلي رة والعملي لوك والخب ة الس دراس

املون في المجال الرياضيرياضيين حتى يتفھم القائمون بھذه الدرال ين اسة والع ة ب ، العالق

ي مختلف م ي األنشطة الرياضية ف ة واألداء ف رات المختلف دريب والمنافسة المتغي واقف الت

  .الرياضية

ه    م نفس الرياضة بأن رد في "فيمكن تعريف عل رة الف درس سلوك وخب ذي ي م ال العل

ائن حي يرغب ويحس )1("المجال الرياضي أي أن موضوعه ھو اإلنسان من حيث ھو ك

  .ويعبر ويريد ويفعل  ويتعلم ويتخيل ويفكرفعل ويتذكر نويدرك وي

ان    ا مورج ه أيض ا عرف ه ) Morgan )1972كم اط "بأن ية للنش س النفس ة األس دراس

  .)1("البدني
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ر   وال  وقد قدمت جمعية تطوير علم النفس الرياضي التطبيقي تعريف أكث شموال وقب

  : فيعرف بأنه 

ي الرياضة ، " . أ اركة األداء ف أثر بمش ؤثر وتت ي ت ة الت ية والعقلي دراسة العوامل النفس

  " .تمرينات أو تدريبات وأنشطة بدنية 

 .)2("تطبيق المعرفة المحصلة من ھذه الدراسة في مواقف كل يوم"  . ب

  :تعريف التحضير النفسي  2-1-2

ة التحضير النفسي ھو سيرورة    التطبيق العلمي لوسائل ومناھج معينة ومحددة موجھ

  .)3(نحو التكوين الرياضي 

كل من ل من شأنھا إظھار أفضل سلوك إيجابيھو تلك العمليات التي "اإلعداد النفسي   

ة المستويات  ،األداء البدني والمھاري والخططي لالعب اللعبة والفريق والوصول به إلى قم

")4(.  
  :ر النفسي أھمية التحضي 2-1-3

ال ) الطاقة البدنية(إذا كان اإلعداد البدني    تحكم في أعم يتم التدريب عليه من خالل ال

ى  ك عل أثير ذل ة ت دار الراحة المناسبة ، ومعرف ذول ومق التدريب من حيث درجة الجھد المب

ة لالعب إن اإلعداد النفسي  أجھزة الجسم المختلف ة النفسية(ف ه من ) الطاق دريب علي تم الت ي

تحكم في االنفعاالت  اه وال ز االنتب اره  أي تركي ى أفك خالل مساعدة الالعب في السيطرة عل

  .)5(أي عدم التوتر أو الخوف الزائد عند المنافسة 

  

  

  :أھداف التحضير النفسي  2-1-4
  :تحدد أھدافه فيما يلي  تهبناء على مفھوم اإلعداد النفسي الرياضي وأھمي  

 
 .03، ص 2005، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مصر ، " سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرياضي: "عبد العزيز عبد اجمليد حممد  -1
 . 04عبد العزيز عبد اجمليد حممد ، نفس املرجع ، ص  -2
 . 26، ص  1995، مرجع سابق ، " علم النفس الرياضي: "حممد حسم عالوي  -3
 . 235، مرجع سابق ، ص " التدريب الرياضي احلديث : "براهيم محاد مفيت إ -4
 . 23، ص  2004، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، " اإلعداد النفسي للناشئني : "أسامة كامل راتب  -5
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ة اھات اإليجابية للرياضي نحو الممارسة البناء وتشكيل الميول واالتج - رياضية عام

  .والنشاط النوعي خاصة

 .ج والتنافس الفعال انتتطوير دوافع الرياضي نحو اإل -

وع  - ة الرياضية والتخصصية لن ية للممارس ة األساس ارات الرياضي العقلي ة مھ تنمي

 .النشاط

در - ات الت ا لمتطلب ة تبع يب والمنافسات في تطوير وتوظيف سمات الرياضي االنفعالي

 .النشاط الرياضي الممارس 

ي تخصصه الرياضي - ات ف ار المنافس يا لخوض غم ل نفس داد الرياضي المؤھ  ،إع

ة التي والقادر على التكيف مع المواقف  ائج المتباين ا والنت ة التي تظھر خاللھ الطارئ

 .يتم تحقيقھا

ة أ - ي اللعب ه ف ية وزمالئ ته الرياض ي لمؤسس اء الرياض ة انتم دف تنمي ق بھ و الفري

 .التماسك االجتماعي ورفع الروح المعنوية خالل التدريب والمنافسات 

ة  - ال البدني ين األعم توجيه الرياضي وإرشاده نفسيا لمساعدته على المواءمة النفسية ب

دريب والمنافسات ة لتجنب الضغوط  ،والنفسية في الت ة واالجتماعي ه العملي مع حيات

 .)1(الرياضية التنافسية النفسية المرتبطة بالممارسة

  :مراحل التحضير النفسي الرياضي  2-1-5
المؤشرات النفسية العامة  ،يعتمد اإلعداد النفسي للرياضيين على األخذ بعين االعتبار  

   :إلبراز أفضل قدرات الالعبين ويشمل ھذا النوع من اإلعداد على المراحل التالية 
ول التعامل في المجال وتعني الم :سة راممرحلة الرضا عن الم * ا قب تم خاللھ رحلة التي ي

ان النشاط الرياضي  الرياضي وتتحدد ھذه المرحلة بالفترة األولى للممارسة الرياضية أن ك

  .الممارس

ول  :مرحلة الرضا عن نوع النشاط الرياضي الممارس  * ا قب تم خاللھ وھي المرحلة التي ي

  .التعامل مع نوع النشاط الرياضي الممارس 

 
 . 162، ص   2003، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1، ط"مبادئ علم النفس الرياضي: "أمحد أمني فوزي -1
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ه  :مرحلة الميل نحو النشاط  * تم ب ين ويھ ه لنشاط مع رد ينتب ة التي تجعل الف وھي المرحل

  .ويختار التعامل معه أو الخوض فيه وتفضيله عن باقي األنشطة الرياضية األخرى 

ام للممارسة الرياضية  * ة اإلعداد النفسي الع ة  :مرحل تم اكتساب السمات االنفعالي ا ي فيھ

  .)1(ساسية للممارسة الرياضيةوالمھارات العقلية األ

ة اإلعداد النفسي  :مرحلة اإلعداد النفسي العام للتنافس الرياضي  * ي مرحل ة تل ھي مرحل

رات  ن الخب ة م اب مجموع الي اكتس ة وبالت ول المنافس ي دخ ية فھ ة الرياض ام للممارس الع

  .التنافسية وتدعيمھا وتطبيقھا ميدانيا أو في مواقف تنافسية 

ال الرياضي في إعداده النفسي : داد النفسي الخاص للنشاط مرحلة اإلع * ة انتق ھي مرحل

إلى اكتساب مجموعة من السمات والمھارات النفسية المطلوبة لنوع النشاط الرياضي ولنوع 

  .الواجبات الحركية المطلوبة 

اط  * ي النش افس ف اص للتن ي الخ داد النفس ة اإلع داد  :مرحل ا إع تم خاللھ ة ي ي مرحل ھ

ية الريا طة الرياض ن األش اط م ل نش دد ، فك اطه المح ي نش افس ف ار التن ضي لخوض غم

  .يختلف عن اآلخر من حيث متطلباته النفسية خالل التنافس 

  : اإلعداد النفسي لالعبي كرة  القدم  2-1-6

دني وعصبي،إذا تتبعنا بدقة منافسات كرة القدم وما يبذله ا د ب  لالعب خاللھا من جھ

دريب الالعب وإعداده من اانفعاالت مختلفة ، وإذا  وما يرافق ذلك من ة ت ى طريق طلعنا عل

ا الضغوط النفسية  ة ، حيث الحجم والشدة ، وعرفن ه ، من جراء حساسية اللعب ة علي الواقع

ول وأھمية  دادا : المباراة نق ة إعداد الالعب إع نا أھمي ا ألحسس ام أعينن ك أم لوضعنا كل ذل

وز  نفسيا سليما وعلميا من أجل أن ا وإحراز الف لبيات والتغلب عليھ نستطيع مجابھة كل الس

  .المنشود 

  

  :وعند الحديث عن موضوع اإلعداد النفسي لكرة القدم علينا أن نتذكر النقاط اآلتية   

درب أو  .أ  ا الم ي يطلقھ ة الت ية والخطب الرنان ات الحماس داد الكلم ذا اإلع ال نقصد بھ

  .يتقاتلون من أجل تحقيق الفوز بأي ثمن ارة حماس الالعبين ولجعلھم ثاإلداري إل

 
 .167نفس املرجع، ص : أمحد أمني فوزي -1
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 .لقد أصبح موضوع اإلعداد النفسي لكرة القدم أحد العناصر األربعة المھمة للعبة  .ب 

لمؤھالت العلمية ايحمل  الال يمكن ألي شخص أن يتولى مسألة اإلعداد النفسي وھو  .ج 

 .والخبرة في ھذا المجال 

و .د  تطيع أن نتص ة الال نس ن األھمي دث ع ن نتح ذا ر ونح ي أن ھ داد النفس ة لإلع بالغ

 .اإلعداد بديال للعناصر األخرى 

دريب وخوض . ھـ ى تحمل الت ادرا عل إن الھدف األساسي لكرة القدم ھو جعل الالعب ق

  )1( .المباريات بالشكل المطلوب 

 
 . 139، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، ص " سيكولوجية التدريب واملنافسات : "حممد حسن عالوي  -1
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  .تدرب المھارات النفسية  2-2
  :مفھوم المھارة النفسية  2-2-1

درة    دربمن يكالمھارة النفسية عبارة عن ق تعلم والتمرن والت ق ال ا عن طري  ،تعلمھ

ر أو  ة  كالتصويب أو التمري ارات الحركي ان المھ م وإتق تطيع اكتساب وتعل ن يس فالالعب ل

ان ،  ا لدرجة اإلتق درب عليھ ارات وت ذه المھ م ھ ة إال إذا تعل ارات الحركي غير ذلك من المھ

درب يستطيع الالعب إتق الوينطبق ذلك على المھارات النفسية ف ا وت ا إال إذا تعلمھ ا انھ عليھ

ا بالنجاح أل ا وثيق رتبط ارتباط ي أداء فن المھارة النفسية ألي عمل من األعمال أو السلوك ت

ھذا العمل أو السلوك كما يمكن تعلم وإتقان المھارة النفسية عن طريق عمليات التعلم التمرن 

  .والتدريب

أثير امجاربو أ اسحري ئاشيليست إن تدريب المھارات النفسية   ،سريعة المفعول والت

ة  ى اكتساب وممارس ين عل درب والالعب اعدة الم ة تصمم لمس ة تربوي رامج منظم ا ب ولكنھ

درا  ية مص ة الرياض ل الممارس ي وجع ين األداء الرياض رض تحس ية بغ ارات النفس المھ

  .)1(لالستمتاع
  : المھارات النفسية األساسية  2-2-2

ا من ھناك العديد من المھارات ال   ا لھ ذا لم ابھا وھ نفسية التي يحتاج الالعب إلى اكتس

ى خمس  ب إل ل رات امة كام مھا أس د قس ية وق ة الضغوطات النفس ي مواجھ رة ف ة كبي أھمي

  :مھارات نفسية

  .مھارات التصور العقلي  -

 .تنظيم الطاقة النفسية  -

 .إدارة الضغوط النفسية  -

 .مھارات االنتباه -

 .)2(دافارات الثقة بالنفس وبناء األھمھ -

  :مھارات التصور العقلي  2-2-3

 
 . 192، ص  2002دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، " علم النفس التدريب واملنافسة الرياضية : "حممد حسن عالوي  -1
 . 80، مرجع سابق ، ص " تدريب املهارات النفسية: "راتب  أسامة كامل -2
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ة    يلة عقلي ه وس ا أن ه األداء كم ون علي ا يجب أن يك ة لم ذكير ومراجع ة ت ر عملي يعتب

ل  ن قب م تحدث م دة ل ابقة أو تصورات جدي رات س وين تصورات لخب ا تك ن خاللھ ن م يمك

  .لغرض اإلعداد العقلي لألداء 

  :تنظيم الطاقة النفسية  2-2-4
دافع تعرف الطاقة ا   ذھني وال لنفسية بأنھا كمية لحصيلة كل من االستشارة والتنشيط ال

دى الالعب  ية ل ة النفس دى الالعب خالل األداء الرياضي وتنظيم الطاق دة ل والحافز المتوال

  .ن األداء يحستله تأثير مھم جدا أو فعال في  ، وھذابغرض إخراج الطاقة المثلى

  :إدارة الضغوط النفسية  2-2-5
ارا   ب أو مھ مح لالع ي تس ية الت ارات األساس ن المھ ية م غوط النفس ت إدارة الض

ا بالرياضي  تحكم في الضغوط النفسية والحد من تأثيرھ ة من أجل ال استخدام أساليب معين

  .السلبي واستغالل تأثيرھا اإليجابي 

  : مھارات االنتباه  2-2-6
ة األساسية    ارات العقلي درة لممارسة الاالنتباه ھو إحدى المھ ل في ق رياضة ، وتتمث

ين من الموضوعات الموجودة في الفرد الرياضي على توجيه  إحساساته نحو موضوع مع

  .مجاله الحيوي من أجل سرعة وسھولة إدراك عناصره والعالقات القائمة بينھا 

  :مھارات الثقة بالنفس وبناء األھداف  2-2-7
ي   اد الت د أو االعتق ة الرياضية ھي درجة التأك ه  الثق ا الالعب عن مدى قدرت يمتلكھ

وب  على تحقيق النجاح في الرياضة، أما األھداف فيعرفھا الكثير على أنھا المستويات المطل

  )1( .تحقيقھا وھناك أھداف موضوعية وأخرى غير موضوعية 
  :أھمية تدريب المھارات النفسية  2-2-8

ى نحو لالعبين من القدريتوقف التفوق الرياضي على مدى استفادة ا   ة عل ال ات العقلي

ة  درات العقلي ة ، إن الق دراتھم البدني ي التي تساعدھم ھ –النفسية –يقل عن االستفادة من ق

رات يمكن تطويرھا من دعلى تعبئة قدراتھم وطاقاتھم لتحقيق أفضل أداء رياضي ، وھذه الق

 
 . 81، مرجع سابق ، ص "تدريب املهارات النفسية: "أسامة كامل رابب - )1(
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  :مراحل تدريب المھارات النفسية  2-2-9
ا    الترابط فيم ز ب ة مراحل أساسية تتمي ر ثالث تمر عملية تدريب المھارات النفسية عب

  )2( :بينھا وھذه المراحل ھي 

  :مرحلة تعلم المھارات النفسية  2-2-9-1
را   ى أن نظ ية  إل ارات النفس أثير المھ ة بت ديھم المعرف يس ل ين ل ن الالعب ر م –الكثي

ارات النفسية  -العقلية دريب المھ امج لت ى في أي برن في األداء الرياضي  فإن المرحلة األول

ؤثر في األداء ارة النفسية وكيف ت  ،تھدف إلى مساعدة الالعبين على معرفة أھمية تلك المھ

ام، ) ساعة واحدة(جدا ھذه المرحلة يمكن أن تكون لفترة قصيرة  د لتشمل بضعة أي د تمت وق

د أو ال عن ى سبيل المث ارات النفسية ، فعل ة المھ ة تنمي ه ھو أھمي ھم شيء يجب التركيز علي

ة  ،تعليم مھارات مواجھة الضغوط النفسية فإننا نحتاج إلى توضيح أسباب الضغوط ، وعالق

  .ية لالعب مع األداء الحالة االنفعال

  :مرحلة اكتساب المھارات النفسية  2-2-9-2
ة أو مرحل   ة الثاني ز المرحل يةترك ارات النفس اب المھ م  ،ة اكتس اليب تعل ى أس عل

ية، ارات النفس مية المھ اءات الرس د اللق ث تخصص بع ذه حي يم ھ مية لتعل ر الرس ، وغي

م مھارة إدارة أو مواجھة الضغوط المھارات ، وعلى سبيل المثال ، عندما يكون الغرض تعل

ة لتحل  ة اإليجابي ديرات الذاتي ى التق ز عل ، فإن الجلسات الرسمية ، يجب أن تتضمن التركي

ذه  ع ھ د تتب لبية التي تحدث في ظروف المنافسة الضاغطة ، وق محل التقديرات الذاتية الس

ة ة اإليجابي ل العب المواجھ يم ك ة لتعل مية ، جلسات فردي ة  الجلسات الرس لمواقف المنافس

  .الفعلية 

  
  :مرحلة الممارسة  2-2-9-3

 
 .206، مرجع سابق، ص "علم النفس التدرييب واملنافسة الرياضية: "حممد حسن عالوي - )1(
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  :مرحلة الممارسة ثالث أھداف أساسية  ضمنتت  

  .الوصول إلى األداء اآللي للمھارة من خالل التكرار والتعلم الزائد  .أ 

 .التكامل بين المھارات النفسية في موقف األداء  .ب 

 .موقف المنافسة تطبيق المھارات النفسية التي يحتاج إليھا الالعب في  .ج 

  : األخصائي النفسي الرياضي  2-3
  : تعريف األخصائي النفسي الرياضي  2-3-1

ان    رى ھيم تطيع  Heymanي ذي يس و الشخص ال ي الرياضي ھ ائي النفس أن األخص

توى  ين مس الل أتحس ن خ ين م اراتھم داء الالعب ز مھ ه وتعزي حيح لقدرات ف الص التوظي

ى المساھمة في حل السيكولوجية ومساعدتھم على تجنب  االنفعاالت والتوترات باإلضافة إل

  .)1(مشكالتھم الشخصية التي تأثر بصورة مباشرة على مستوى األداء لديھم

نفس الرياضي    م ال ق عل دم تطبي ن أجل تق ير الرابطة م أن األخصائي ) AASP(وتش

ه ى تدريب ادا عل د من الخدمات اعتم دم العدي ذي يق المھني  النفسي الرياضي ھو الشخص ال

  :وأكثر تلك الخدمات أھمية ھي 

دني  .1 تقديم معلومات عن دور العوامل السيكولوجية في الرياضة بالتدريب والنشاط الب

ي  اعد ف ي تس رامج الت داد الب ن إع نھم م ى يمك ات ، حت راد والجماعات والمنظم لألف

  .االرتقاء بمستوى األداء الرياضي 

رت .2 ي ت ة الت ارات العقلي وير المھ ة وتط ة تنمي دني بط بالرياض اط الب دريب والنش والت

الي  لممارسي ى المستوى السلوكي واالنفع دلول إيجابي عل ا م تلك المھارات التي لھ

 .والتي تساعد على التركيز واالسترخاء أو استخدام الخيال 

ة  .3 المساعدة السيكولوجية لالعبين عند التأھيل وعند اإلصابة سواء كانت إصابة بدني

 أو نفسية 

  
  :تأھيل األخصائي النفسي الرياضي  2-3-2

 
 . 196،  2001، دار الفكر العريب ، " سيكولوجية الفريق الرياضي: "أمحد  أمني فوزي وطارق حممد بدر الدين  - )1(
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الت عديدة قدمت بغرض تحديد التأھيل المناسب لعمل األخصائي النفسي حاوھناك م  

ن  ي وم ين الرياض دني ب اط الب ة والنش وم الرياض ة لعل ة البريطاني ك الجمعي  Britishذل

Association of sport and Exercice )BASE( ل يالتي حددت نظاما مع ا لتأھي األخصائي  ملعن

ھادة  ى ش ل الحصول عل ل ، قب ذا العم ة ھ د ممارس ق ألح ث ال يح ي الرياضي ، حي النفس

  .معتمدة من طرفھا ) إجازة(

م ) ASP(ولذلك ساھمت الجمعية األھلية لعلم النفس الرياضي    اون مع رابطة عل بالتع

ررات لعمل األخصائي النفسي الرياضي ، وتتطلب الد ة في وضع مق راسة النفس األلماني

ة  ،خمس سنوات ، وفق برنامج محدد لھذا الغرض ة البدني ة للثقاف ة األلماني تم في األكاديمي ي

  .)1(، ويمنح للخريج شھادة معتمدة لھذا الغرض ) اليبرزج(

  :فئات األخصائي الرياضي  2-3-3
ة    ات المتحدة األمريكي ة بالوالي ة األولمبي دمت اللجن ام ) USOC(لقد ق ل ح،  1973ع

ة األخصائي النفسي الرياضي ، جزئي لق ة مھن ضية تحديد األشخاص الذين يحق لھم مزاول

   )2( :فئات لألخصائيين النفسيين  3وذلك بعدما توصلت إلى تحديد 

  :األخصائي النفسي الرياضي التربوي  2-3-3-1
ة عل   ديھم معرف ة من ل ذه الوظيف وم ميعمل في ھ وم الرياضة ، والعل ة في مجال عل ي

روالمرتبطة ب نفس الرياضي ، ومختلف ف م ال نفس ، ويرتكز دور ع عھا ، وخاصة عل م ال ل

  :ھؤالء على الجانبين التاليين

ة النفسية  - اھيم التربوي يم الرياضيين المف ى إكساب  :إكساب وتعل ون عل حيث يعمل

ي يم ينالرياض بھم  ھموتعل الي تجني ة وبالت ة اإليجابي ائص التربوي اھيم والخص المف

  .مثل القلق والعدوانية  وعدم الثقة بالنفس الخصائص السلبية 

ى  :إكساب وتعليم الرياضيين المھارات النفسية  - يعملون على مساعدة الرياضيين عل

داد  ك بإع ي ، وذل ية الرياض ى شخص لبيا عل ؤثر س د ت ي ق رات الت ة المتغي مواجھ

 
 .31، ص  2000، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ،  3، ط" علم نفس الرياضة: "أسامة كامل راتب - )1(
 .101، مرجع سابق ، ص " سيةتدريب املهارات النف: "أسامة كامل راتب - )2(
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  :األخصائي النفسي اإلكلينيكي اإلرشادي الرياضي  2-3-3-2
نفس اإلكلينيكي    م ال ة المتخصص في عل ذه الوظيف مع  ،الطب النفسيوويعمل في ھ

ديھم مشكالت نفسية  ذين ل ضرورة أن يكون لديه خلفية علمية في التعامل مع الرياضيين ال

  .بة ضئيلة من الرياضيين الذين يحتاجون لھذه المساعدة عميقة وحادة وھم يمثلون نس

  :األخصائي النفسي للبحث في الرياضة  2-3-3-3
ى استمرار    انية عل وم اإلنس روع العل يعتمد تطور علم النفس الرياضة باعتباره أحد ف

النمو المعرفي من خالل إجراء الدراسات والبحوث لتدعيم البنية المعرفية النظرية ومواجھة 

ه ، وذلك حتى يحظي بالمزيد من االعتراف والتقديرالت التطبيقية وإيجاد الحلول لھاالمشك  ب

  .أحد العلوم اإلنسانية االجتماعية الھامة ك

  :الميثاق األخالقي لألخصائي النفسي الرياضي  2-3-4
إن من المتوقع أن تتضمن ممارسات عمل األخصائي النفسي سواء بواسطة المدرب   

ى أو األخصائ كي النفسي الرياضي الحامل عل ه بممارسة ذل دة تسح ل الين إجازة معتم ، مج

ة يمثل تعل تعليميةولھما ذو طبيعة أرئيسيين  ة إكلينيكي م المھارات النفسية ، وثانيھما ذو طبيع

د العمل في المجال  ،أو المدرس المؤھلب رمثل العالج أو القياس النفسي ، قد يستطيع الم

يم (األول  يةأي التعل دريبات النفس اس ) أو الت العالج والقي اص ب اني الخ ال الث ن المج ، ولك

ه  ك ، إن ه بممارسة ذل النفسي يتطلب الحصول على تصريح خاص أو إجازة معتمدة تسمح ل

ل  ى التأھي ولھم عل ال دون حص ذا المج ي ھ اء التخصص ف بعض إدع ى ال ھل عل ن الس م

ادئ العا ن المب ة م اك مجموع إن ھن ذلك ف م المناسب ، ل ال عل ي مج ل ف ه العم ي توج ة الت م

  .النفس الرياضي 

ؤولية  • ل :المس ذل ك ه ويب ائج أعمال ؤولية نت ي الرياضي مس ل األخصائي النفس يتقب

اعديه  د مس ف أح دما يكل حيح وعن و الص ى النح دمات عل مان أداء الخ د لض الجھ

ؤولي ل مس ذا األخصائي يتحم ة ، فھ ع الالعب بالنياب ل م ل بالتعام ى عم ة عل ة كامل

  .ھؤالء المساعدين
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ا • و  :ة ءالكف ي ھ اليب الت تخدم األس دمات ويس دم األخصائي النفسي الرياضي الخ يق

ة  مؤھل لھا من خالال التدريب والخبرة وال يستخدم أدوات فنية وطرق وأساليب مھين

 .ال يجيدھا وال يضمن صالحيتھا 

فسي الرياضي ضرورة أخذ األخصائي الن :المعايير األخالقية والقانونية للمجتمع  •

ال تتعارض مع  بالمعايير األخالقية والقانونية ، وال يقيم عالقات أو يشترك في أعم

ف  ي تختل ات واآلراء الت يم واالتجاھ اق الق رين واعتن وق اآلخ رم حق ك ، وأن يحت ذل

 .عما يعتنق وال يتورط في أية تفرقة 

ي  • راف المھن ة  :االعت در األخصائي النفسي الرياضي بدق وموضوعية يجب أن يق

 .حدود وإمكانية النشاط واالنتقاد المھني دون مبالغة أو خداع 

ه من أسرار خاصة  :الثقة  • يكون األخصائي النفسي الرياضي مؤتمنا على ما يقدم ل

ا يقتضيه الموقف البيانات الو ا إال بم ع أحد عليھ ل يلصالح العم وأشخصية فال يطل

 ).الرياضي(

ة  • زم األ :السعادة والرفاھي ة يلت خصائي النفسي الرياضي بتحقيق السعادة والرفاھي

 .رة أو غير مباشرة في اإلضرار بهللرياضي ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباش

ة  • ة المھني زمالء  :العالق ع ال ة م ات طيب ي عالق ي الرياض ائي النفس يم األخص يق

ين الحكام ، اإلخرين العاملين في مجاالت الرياضة مثل المدرب ، اإلداري ، آلا عالم

 .إلخ ...

يم  :أساليب التقييم  • اليب التقي ة األيستخدم األخصائي النفسي الرياضي أس ر حداث كث

ل الشر ة قب دريب والتجرب ة الت ى مواجھ ا  ويحرس عل ا واألفضل نفع وع في تطبيقھ

 .)1(ير �تطبيق والتف��ي�حا مسؤوليه، ويتحمل يي�أو ا ���بھدف ع

 
 . 85، ص  1980جامعة بغداد ، كلية الرياضة ، " علم النفس الرياضي: "نزال محيد  - )1(
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  :الخالصة 
في العديد من وة لالعبين والفرق الرياضية في الوقت الحالي النفسي ةيعاإن مجال الر  

بلدان العالم لم يعد حكرا على فئة معينة في األخصائيين النفسيين ذو الجذور العلمية المتباينة 

رات   ع الخب ع لجمي ال متس ن المج م أل، لك ىن المحك الرئيسي للحك ة األخصائي  عل فاعلي

ين  همباشرة لعمللية المالنفسي يكمن في النتائج الع رق الرياضية مع الالعب الرياضيين أو الف

ذي مة ي ال اب الالعب س ي اكتس ل ف لوك النفسي ال(تمث ن المؤسف ) ائقفالس ود وم ا وج حق

ة والتي ال  دول النامي دول خاصة ال دى بعض ال ذا ل بعض المفاھيم الخاطئة حتى في وقتنا ھ

ادة ري دربينتؤمن إدارتھا الرياضية أو العاملين بھا من ق أخصائيين باستخدام  ،اضيين أو م

أن ل ، وھذانفسيين للعمل في مجال الرعاية النفسية لالعبين أو الفرق بعض ب لفكرة الخاطئة لل

ا ، وھو األمر  ين عقلي انين أو المتخلف ع المج ية العمل م تھم األساس ھؤالء األخصائيين مھم

جنبا إلى جنب يعمل لكي بأھمية تواجد أخصائي نفسي رياضي  رة الوعيروضالذي يتطلب 

درب والطبيب الرياضي واإلداري  ع الم ية لم ارات والسمات النفس درات والمھ اء بالق الرتق

  .لالعبين لكي يصبحوا في أقصى حاالت السواء النفسي 
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  :تمھيد 
ات حول ضرورة ممارسة النشاط    ر أحد بالرغم من أن ھناك إثب ذي يعتب دني وال الب

ة والصحة النفسية العوامل الھامة التي تساھم بشكل إيجابي في تحسين كل  من الصحة البدني

الي يمارسون الرياضة من أجل مستوى  ى أن رياضيو المستوى الع ، فإن الدالئل تشير إل

  .س بالضرورة من أجل الصحة المثلى األداء العالي ولي

إن نتائج الدراسات الحديثة تظھر أن ممارسة النشاط البدني لفترة طويلة وبشدة عالية   

انون  الي يع ر من رياضي المستوى الع ل إن الكثي ى ب ال يؤدي بالضرورة إلى الصحة المثل

  إلخ... سة، ضغوط المنافديد من المشاكل مثل التعب المزمن، اإلصابة والمرضالع

وھناك العديد من المصطلحات التي يستخدمھا الرياضيون للتعبير عن معاني متقاربة   

الرغم من أن  Arousol، االستشارة Ankérite، القلق  Stressللضغوط منھا  الضغط النفسي  وب

ة ،  ة النظري ذه إال أھناك فروقا بين تلك المصطلحات من الناحي ن الرياضيون يستخدمون ھ

اد  لىللتعبير ع المصطلحات ه واإلرش ا أن في مجال التوجي شيء واحد اسمه الضغط ، كم

ق  كالت الضغط والقل ع مش ل م اليب للتعام تخدم نفس األس ا تس ا م النفسي للرياضيين غالب

  .واالستشارة 
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  :الضغط النفسي 3-1
  : مفھوم الضغط النفسي  3-1-1

ر    و Selyeيعتب ة م ماء بجامع دد الص الم الغ ة تلایر الكندنع دم ترجم ن ق ة أول م ي

اة العلإلح ى الحي وم الضغط إل ذا المصطلح لمساس بمفھ ة ويشير ھ ى العب -ضغوط–ي  ءإل

نفس  ا يعني أن ال نفس البشرية ، كم والمحنة ، كما يشير إلى الشدة والتوتر التي تصل إليه ال

د عرف  بلغتقد  ا ا Fontanaدرجة من الشد تزيد على االحتمال ، فق ة تحلضغوط بأنھ تج ال ن

ذا يعني  عندما تزيد المطالب الخارجية عن القدرات واإلمكانات الشخصية للكائن الحي ، وھ

  .)Fontana)1أن الضغط متغير بيئي عند 

وازن الواض مالضغط النفسي بأنه عد M. Grath 1977ويعرف ماك جرات    ين  حالت ب

ى االستجابة تحت ظروف ) البدنية أو النفسية(المتطلبات  درة عل دما يكون والمق ة وعن معين

ة  ائج ھام ل نت ا م)2(الفشل في االستجابة لتلك المتطلبات تمث ى أنھ ر ث، وينظر للضغوط عل ي

ة ، أو  يؤدي إلى استجابة معينة ، ويختلف األفراد في إدراك الظروف من مصادرھا المختلف

ر ، ومن ووقت آلخفي متغيرات عديدة ، ومن ثم تكون االستجابة مختلفة من فرد إلى آخر 

اكمحصلة للتفاعل بين المثير واالستجابة وما لدى   كالفرد من قدرات ومن ھنا نستنتج أن ھن

أن يدرك الفرد أن : "والضغوط مدركة حسب محمود عنان الذي عرفھا بأنھا  Stressضغوط 

  .)3("إنجاز الھدف  ةقدراته الراھنة ال تتوائم مع مھم

اآلتي    و ك نفس فھ م ال م عل ف معج ا تعري ة الضغط صراع : "أم وتر أو حال ن الت م

  .)4("النفسي الشديد
  
  
  
  :مراحل الضغط النفسي  3-1-2

 
 . 18مرجع سابق ، ص "سيكولوجلية مواجهة الضغوط يف اجملال الرياضي ": عبد العزيز عبد اجمليد حممد  - )1(
 . 29، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، ص 1، ط" النشاط البدين واالسرتخاء: " أسامة كامل راتب - )2(
 . 18مرجع سابق ، ص "سيكولوجلية مواجهة الضغوط يف اجملال الرياضي : "عبد العزيز عبد اجمليد حممد - )3(
 . 12، ص  1971دار املاليني ، بريوت ، " معجم علم النفس: "فاخر عاقل  - )4(
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  :عملية الضغط النفسي إلى أربعة مراحل متداخلة وھي Mcgrathلقد قسم مك جراث   

  )1(نتائج السلوك -االستجابة للضغوط  –إدراك المتطلبات  –متطلبات البيئة  -

  :متطلبات البيئة  3-1-2-1
أن تبدأ ھذ   ات ك ه متطلب ا في الرياضة ل ا معين ه المرحلة عندما يواجه الرياضي موقف

  .يتعرض لمواجھة منافس قوي 

  :إدراك المتطلبات  3-1-2-2
ر    ة تعتب في ھذه المرحلة يتم إدراك المتطلبات وتفسيرھا فيدرك الرياضي أن المواجھ

  . معنى يعتقد أن قدراته أضعف بكثير من قدرات منافسهبمصدر تھديد 

  :االستجابة للضغط  3-1-2-3
بح    أن يص ف ك ات الموق تجابة لمتطلب ي باالس وم الرياض ا يق ا، ھن ارة وقلق ر إث أكث

  .، فضال عن ضعف تركيز االنتباه ومتوتر عضليا

  :نتائج السلوك  3-1-2-4
وز    دم الف ي تحت ظروف الضغط النفسي ، كع تمثل ھذه المرحلة نتائج السلوك الفعل

  .وھي نتائج المثال الذي قدمناه للوم والعتاب من زمالء الفريق على المنافس أو ا

  : مراحل االستجابة للضغوط  3-1-3
ة الضغط النفسي أال وھي االستجابة للضغو   ط، إن المرحلة الثالثة من مراحل عملي

ا  ، وتحتوي على ثالث مراحل تفسرھا ده ھذا حسب م ذه المراحل ھي" ھانزسيلي"أك  :و ھ
)2(  

  :حلة اإلنذار مر 3-1-3-1
ات التكيف في جسم اإلنسان    ى حشد آلي ؤدي حدوث الضغط إل ة ي ذه المرحل ففي ھ

  .للمساعدة على االستجابة الدفاعية في مواجھة الضغط 

  :مرحلة المقاومة  3-1-3-2
 تحاول في ھذه المرحلة آليات التكيف في جسم اإلنسان المقاومة المستمرة في   

 
 . 195مرجع سابق ، ص " النشاط البدين واالسرتخاء:"أسامة كامل راتب  - )1(
 . 150، مرجع سابق ، ص " سيكولوجية املدرب الرياضي: "حممد حسني عالوي  - )2(
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ذه المحاوالت ، مواجھة الضغوط ومحاولة التو ازن النفسي للفرد ، وفي حالة عدم جدوى ھ

  .عندئذ تصبح المقاومة غير فعالة ، وبذلك يصل الفرد إلى المرحلة الثالثة ف

  :مرحلة اإلجھاد واإلنھاك  3-1-3-3
تنزاف    ة يحدث اس ذه المرحل ي ھ ل الف ان ، وتق م اإلنس ي جس ات التكيف ف وي آللي ق

ذلك يح ة وب ى المقاوم درتھا عل اد ق اك، أي دث اإلجھ ة اإلنھ اد مرحل ة اإلجھ ي مرحل وتل

اد  دوث اإلجھ تمرار ح دوث كاس دة ، وح اء الزائ غط واألعب ود الض تمرار وج ة الس نتيج

  .استنزاف آلليات المقاومة لدى اإلنسان 

  :توقيت الضغوط النفسية  3-1-4
  :ضغوط طويلة المدى  3-1-4-1

بطء وتكون منحيبدأ وتبدأ بمعرفة قواعد المنافسة حيث    نى االستشارة في الصعود ب

  .الدافعية عالية لدى الرياضي 

  :ضغوط ما قبل المنافسة  3-1-4-2
ومين    وم أو ي ية بي ة الرياض ل المنافس غوط قب ذه الض ون ھ ى وتك زداد منحن ، وي

  .بسيط  ياالستشارة  ويمكن أن يصاحب ذلك مجھود بدن

  :ضغوط بداية المنافسة  3-1-4-3
ا أو خالل اللحظات التي تسبق ويحدث في زمن ا   لمنافسة وحين التواجد في مكانھ

  .المنافسة مباشرة 

  :ضغوط أثناء المنافسة  3-1-4-4
  .وتكون في بداية المنافسة وتستمر باستمرارھا وتتغير بتغير أحداثھا   

  
  
  
  
  :ضغوط ما بعد المنافسة  3-1-4-5
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د تكون طويل   ائج المنافسة وق ى نت ة تتوقف ھذه الضغوط عل ا في المرحل ة المدى كم

د  ة ، وق ة التالي د المنافس ى موع تمر حت ة ، وتس وز بالمنافس ي الف ل ف ة الفش ي حال ى ف األول

  .)1(تستمر لتتكرر كلما تكرر الموقف لتصبح ضغوط مرتبطة بمنافسة محددة 

  :أسباب الضغوط النفسية  3-1-5
غوط النف   د الض ي تول باب الت ن األس وعين م ين ن ز ب ن التميي ة يمك ا داخلي ية وھم س

  .)2(وخارجية 
  :األسباب الداخلية  -أ

باب شخصية   ى آخر أس رد الرياضي أو بمعن ذات الف ق ب ي تتعل ي  ،وھي الت د ف تتول

  :نفسية الرياضي نتيجة لخبرات فاشلة ومن أمثلة ذلك نجد 

  .أداء جيدا في أداء سابق ممارسته الفرد حينما ال يؤدي  -

 .الخوف من حدوث ھذه األخطاء  حينما تحدث أخطاء في األداء أو -

 .ق تقدم أو أن معدل التقدم ال يكون بالسرعة المتوقعة يعدم تحق -

  :األسباب الخارجية  -ب
  :ية ومن أمثلتھا ما يلي ضوھي أسباب تتعلق بالبيئة الريا  

  .إلخ ... ما يصدر من تعليقات الجمھور أو الوالدين أو الصحافة  -

 .درجة قوة المنافس  -

 ...).مثل اختالف سطح الملعب ، وسائل االنتقال (بيئة اللعب  -

  :أساليب التحكم في الضغوط  3-1-6
ك    ھناك العديد من الطرق واألساليب التي تستخدم لمواجھة ضغوط الرياضيين من ذل

ئ  على سبيل المثال التدليك ، االستماع إلى أشرطة موسيقية معينة ، الرقود في حوض ممتل

اء ا ل ،بالم دافئ  التأم ذاتي ل دريب ال اء الت ن و، اإليح ام يمك كل ع ي ، وبش ور العقل التص

  )3( :تصنيف أساليب التحكم في الضغوط إلى أنواع ثالثة على النحو التالي 

  :التحكم في البيئة الرياضية  3-1-6-1
 

 . 20، مرجع سابق ، ص " جية ومواجهة الضغوط سيكولو : "عبد العزيز عبد اجمليد حممد  - )1(
 . 52، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، ص " التدريب العقلي يف اجملال الرياضي : "حممد مشعون  - )2(
 . 220، مرجع سابق ، ص " تريب املهارات النفسية:"أسامة كامل راتب  - )3(
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ه    ذي نستطيع عمل ا ال ين ، وم رة الالعب د من خب ما ھي العناصر الرياضية التي تزي

المادية واالجتماعية ؟ يمكن اإلجابة على ھذه التساؤالت عندما نأخذ في من البيئة  لتغيير كل

دين  ر متأك ين غي دما يكون الالعب ادة تحدث عن ا ع ين(االعتبار أسباب الضغوط بأنھ ) متيقن

رة بالنسبة  ة كبي ل أھمي ائج تمث أنھم قادرين على عمل ما ھو متوقع منھم ، وعندما تكون النت

  .زيادة التيقن مقابل نقص درجة األھمية : تتطلب أمرين ھما حكم لھم لذلك فإن السيطرة والت

  :زيادة درجة التيقن  -أ
ائج ) التيقن(ھناك بعض مصادر عدم التأكد    متھيمنة في الرياضة على سبيل المثال نت

ستطيع بل وال ينبغي التخلص منھا ولكن ال نالرياضة مصدر التحدي والثقة والمنافسة تجعل 

رى  ة أخ ن ناحي كل م ية بش اراتھم النفس دراتھم ومھ وير ق ى تط ين عل اعدة الالعب ن مس يمك

  .مناسب لتحقيق أداء جيد في ظروف المنافسة 

  :نقص درجة األھمية  -ب
سبب آخر للضغوط ھو مدى أھمية نتائج المسابقة لالعب حيث يجب أن نحدد ونجد   

ة لنقص األھمية لالعبين الذين يعانون من الضغوط الشما يمكن عمله  ه من األھمي ديدة ، وأن

اذا  ك أوال م أل نفس دة أن تس غوط الزائ ن الض اني م ذي يع ب ال ى الالع رف عل دما تتع عن

ة لت ائجنقص من عدم تستطيع أن تغيره في البيئ ة النت د وأھمي دأ  ،التأك ر تب تم التغي دما ي وعن

 1.الخطوات التالية ألساليب االسترخاء الجسمي والمعرفي 

   :ضغوط الجسمية التحكم في ال 3-1-6-2
ى المساعدة في    تحكم في الضغوط الجسمية إل تثارة أو  اصنقإتھدف أساليب ال االس

ر ين ھي رياضيالتوتر في الجسم ، إن الشكوى الجسمية أو البدنية األكثر شيوعا لدى ال التعبي

ك يع وترة ، وذل التھم مت ترخاء ألن عض ى االس درتھم عل دم مق ن ع اراتھم يع ق أداء مھ

اليب ، وفي ما يلي نستعرض النحو الجيد، على  الرياضية ك األس تحكم في في تفاصيل تل ال

  :الضغط النفسي 

  ) :التخيلي(االسترخاء التصوري  -أ

 
 . 91، ص  1990، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، " ية سيكولوجية الرتبية الرياض:"حممد عبد الفتاح علي  1
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ي كالف   وري ھ ترخاء التص ة االس لوب أو طريق تخدام أس ية الس م : "رة الرئيس إذا ل

  ".في عقلكتستطع تغيير البيئة الحقيقة الواقعية حاول أن تغير البيئة الموجودة 

من ذلك نادرا ما يستخدم  إن المقدرة على عمل ذلك يمثل شيئا مدھشا ومفيدا وبالرغم   

ان حيث الشعور (وتعتمد ھذه الطريقة على تصور تخيلي  ة ومك تخيل الالعب نفسه في بيئ

دائما باالسترخاء التام والراحة الكاملة ، من ذلك على سبيل المثال الرقود على شاطئ حيث 

ادئ أشعة ا الفوز ... لشمس الدافئة ، والنسيم العليل وموج البحر الھ ه ب خ وتصوره لفرحت إل

  .إلخ ...ذو أھمية كبيرة في لقاء 

  :االسترخاء الذاتي  -ب
ة يسھل ) : التقدمي(يعتبر االسترخاء الذاتي إختصار لالسترخاء التعاقبي    وھي طريق

تراخ ين باالس ات لالعب ه التعليم ة توج تخدامھا بداي ع اس م م الت الجس ات عض اء مجموع

ادر الج وتر يغ ل الت ة تحت إشرافك التركيز على التنفس البطيء وتخي د جلسات قليل سم وبع

ك داء في أطلب من الالعبين ممارسة االسترخاء بمفردھم وإذا واجھتم بعض الصعوبات ت ذل

ك ل ش ،دون توجيھات ك عم اتيمكن من التعليم جيل يتض ات أو ،ريط تس اءھم التعليم  إعط

  .)1(مكتوبة بحيث يقوم كل العب بعمل شريط التسجيل الخاص به 

ذي    وتجدر اإلشارة إلى أسلوب االسترخاء الذاتي يكون تأثيره مفيدا بالنسبة لالعب ال

ان الالعب يواجه  ا إذا ك ى المجموعات العضلية ، أم زا عل اه مرك اظ باالنتب يستطيع االحتف

ى بعض الصعوبات في تركيز االنتباه وتحويل  اه إل ه  مجموعات العضلية للجسم،الاالنتب فإن

  :المبين كما يلي ) التقدمي(يفضل أن يستخدم معه االسترخاء التعاقبي 

  

  ):التدريجي -التقدمي (االسترخاء التعاقبي  -ج
ين    رق ب ى الف ة التعرف عل ى أھمي دريجي عل يعتمد أسلوب االسترخاء التعاقبي أو الت

اس  د اباإلحس وتر عن اض العالضغط والت ليالنقب اط  ض د انبس ترخاء عن اس باالس واإلحس

 
 . 126، مرجع سابق ، ص " يب العقلي يف اجملال الرياضي ر التد" حممد مشعون  - )1(
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  :استرخاء التغذية الراجعة الحيوية  -د

ة استرخاء التغيستخدم أسلوب   ة بغرض مساعدة الرياضي ذي ة الحيوي ى الراجع عل

الا يولوجية أو ال تجابة الفيس ي االس تحكم ف يطرة وال ذا  لس ة ھ زداد أھمي م ، وت ة للجس إداري

رون  ذين يفتق ع الرياضيين ال لوب خاصة م درة للاألس ى ق دور عل ا ي وعي بم اإلحساس وال

ة  تخدام التغذي دة اس دو فائ ة  وتب داخلھم دون مساعدة خارجي ا ب ار أنھ ة باعتب ة الحيوي الراجع

ة للجسم  ة استجابات الوظائف الحيوي ى معرف وسائل خارجية تستخدم لمساعدة الرياضي عل

  .ل معدل نبض القلب أو معدل التنفسمث

اني  وأمثلة األدوات المساعدة المفيدة لتحقيق ذلك الغرض ، جھاز استجابة الجلد الجلف

Golvanie Skin Response (G.R) ث يفي د حي ائي للجل اط الكھرب اس النش ي قي از ف ذا الجھ د ھ

وتحويله إلى درجة مئوية حيث من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة عند تدفق الدم إلى الجلد 

وتصبح في حالة استرخاء ، وتنخفض درجات الحرارة عند زيادة االنقباض العضلي بسبب 

اليدين في حالة التوتر أو مواجھة  نقصان تدفق الدم إلى الجلد ، وذلك يفسر السبب في برودة

  .الضغوط الزائدة 

  :Electromyografالتنبيه الكھربائي اإللكتروميوجراف  -
د    حيث يفيد ھذا الجھاز في قياس النشاط الكھربائي من خالل التثبيت على سطح الجل

ذه المعلومات بمثا تلمدة دقيقة ويتم تقديم المعلومات في صورة ميكوفول ر ھ ة بحيث تعتب ب

  .)2(تغذية راجعة حيوية مفيدة في انقباض التوتر العضلي 

 
 . 126حممد مشعون ، نفس املرجع ، ص  - )1(
 . 230، مرجع سابق ص " تدريب املهارات النفسية:"أسامة كامل راتب  – )2(
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دم للتحضير النفسي من أجل تسيير  3-2  رة الق ريين في ك دراسة مدى استعمال الجزائ
  .الضغط النفسي لدى الالعبين 

ة  دربين ذوي الشھرة العالمي دونالعديد من الم م  يؤك رة من نجاح عملھ أن نسبة كبي

ا يخص  دريب ، أو فيم ال الت ي مج وينھم ف ا يخص تك واء فيم ي ، س ب النفس ق بالجان تتعل

ي والتك دني والتقن ي أن التحضير الب ا يعن ذا م دربونھم ، ھ ذين ي ين ال يكي تتحضيرھم لالعب

ا  د فغالب م يرفق بتحضير نفسي جي دافا إذا ل ا لفريق كرة القدم ال يحقق أھ دربون يفم سر الم

ى أن  رددون في اإلشارة إل ات بأسباب نفسية ، وال يت وز بالمباري ھزيمتھم أو فشلھم في الف

  .أخذ بعين االعتبار الجانب النفسيھذه المشاكل تتعلق بتكوينھم في مجال التدريب الذي لم ي

عارات  يس الش ى حب ر يبق ي الجزائ ة ف فة عام ي بص ي الرياض ير النفس والتحض

ى والخطابات الر اح الوصول إل سمية بعيدا عن الموضوعية العلمية والعقالنية، التي ھي مفت

ة  تقديم العب أو فريق رياضي متكامل من أجل الخوض في المنافسات الرياضية بكل حيوي

  .وثقة في النفس 

الي ال يستطيع  أنھذا يعني  التحضير النفسي في بالدنا ناقص إن لم نقل منعدم، وبالت

ي نتسيير الضغط النفسي الالعب الجزائري  ا يل ة من األسباب التي سوفيم تعرض في جمل

تحول دون استعمال المدربين الجزائريين للتحضير النفسي من أجل تسيير الضغط النفسي 

  .لدى الالعبين 

  :عدم اإلقناع بأھمية اإلعداد النفسي  3-2-1
ل ا   ات الرياضية تمث أن المنافس ين ب ر مقتنع دربين غي ن الم ر م درات الكثي ار الق ختب

داد  ون باإلع ا ال يھتم ط ، بينم دني فق داد الب ون باإلع ا ، فيھتم ية مع ة والنفس الالعب البدني

ام  ل من االھتم ه القلي ريين ي )1(النفسي أو يعطون ل دربين الجزائ الكثير من الم ذا ھف ون ھ مل

دريب  ي الت توى األداء ف ي مس وط ف ذب أو ھب ى تذب ؤدي إل ا ي ير مم ن التحض ب م الجان

ي و ام ف ه دور ھ أن التحضير النفسي ل دربين ب ى جھل ھؤالء الم ذا راجع إل المنافسة ، وھ

ه  ا نص علي ذا م ي ضغوط المنافسة وھ تحكم ف ه شخصية الالعب قصد ال دالغو"توجي " ھي

 
 . 153، مرجع سابق ، ص " الرتديب العقلي يف اجملال الرياضي "  ونعحممد مش - )1(
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ين " Cloude bayer" "كلود باير " بين ذلك كما    ه األخذ بع قائال أن المدرب يجب علي

ع  ية م ية متماش ه النفس ا إذا كانت إمكانات ا يجب أن يعرف م ار شخصية الالعب كم االعتب

ي  ز النفسي والعقل يش التجھي ال يجب تھم ة  ف ات الرياضة الممارس ي  –متطلب وال يجب ف

  .)2(كي سي عن التحضير التقني والتكتيالنف جميع األحيان عزل التحضير

  :عدم المعرفة بطرق وأساليب اإلعداد النفسي  3-2-2
داد    ث اإلع ن حي ين م اعدة الالعب ي مس ون ف ذين يرغب دربين ال ن الم د م اك العدي ھن

دون أن  دربين ال يعتق ؤالء الم بة ، ھ اليب المناس رق واألس ون الط ن ال يعرف ي ، ولك النفس

با اإلعداد النفسي مھارا ا مناس الي ال يخصصون وقت ا ، وبالت دريب عليھ ا والت ت يجب تعلمھ

ر  بللتفكير في أفضل الطرق واألسالي ين ، إن الكثي المناسبة لإلعداد النفسي لمساعدة الالعب

  .)3(منھم ال يعرفون متى وأين يبدأ تدريب المھارات 

ب ال 3-2-3 دم لالع ية تق ارات النفس دريب المھ دربين أن ت اد الم ن إعتق اني م ذي يع
  :المشكالت النفسية 

ين    يعتقد العديد من المدربين خطأ أن األخصائي النفسي الرياضي يتعامل مع الالعب

طا ية فق انون من مشكالت نفس ذين يع اك ل اني، أن ھن ا أوضحنا في الفصل الث ع كم ، والواق

ذي يتعامل مع الحاالت الخاصة  اني من تي الاألخصائي النفسي اإلكلينيكي، وھو ذلك ال تع

ل بعض األمراض  اب  الشخصيةمشكالت نفسية مرضية مث ة، أو االكتئ أو األمراض العقلي

  .الشديد، أو القلق الحاد

اديين    ين الع ع الالعب ل م ذي يتعام وي ، ال اك األخصائي النفسي الرياضي الترب وھن

  . )4(بغرض مساعدتھم على تحسين وتطوير مھاراتھم العقلية

 
(1) -  Hidalgo – cite par voyer et Rocin – le corp et la comunication Humaine ED-VIGOT – 
PARIS, 1988, p 46 . 
(2) -  Cloud Bayer – Handball la formation du joueur , ED-VIGOT 2ême Tirage , PARIS, 
1987, p 34 . 

  . 91مرجع سابق ، ص " تدرب املهارات النفسية: " أسامة كامل راتب  – )3(
 . 92نفس املرجع ، ص : أسامة كامل راتب  – )4(
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  :بأن تدريب المھارات النفسية يخص العبي القمة فقط  اعتقاد المدربين 3-2-4
يھم النشئ الرياضي سوالحقيقة أن تدريب المھارات النف   م ف ين ب ية يناسب كل الالعب

  .)1(والمبتدئون

أثير  3-2-5 وال ذات ت دم حل ارات النفسية تق دريب المھ أن ت دربين ب ر من الم اد الكثي اعتق
  :سريع وفعال

دربين يعت   ن الم د م أ العدي دون خط ريعة ق وال س دم حل ي يق نفس الرياض م ال أن عل

اه أو  ز االنتب ون تركي دربين يتوقع ث نالحظ أن بعض الم ية ، حي مة للمشكالت النفس وحاس

دريب  ة أن ت رينين فقط ، والحقيق التحكم والسيطرة على االنفعاالت خالل تمرين واحد أو تم

درات  حرية تعطي الالعب ق وة س يس ق ية ل ارات النفس ن المھ ل م ادة ، وال تجع ة للع خارق

ه  العب ذو قدرات محدودة نجما متألقا ، ولكن يساعد الالعب في الوصول إلى أقصى قدرات

  .)2(الكاملة ، ويتحقق ذلك من خالل تخصيص وقت معتبر لتدريبھا 

  : النظر إلى المھارة النفسية على أنھا فطرية لدى الالعب  3-2-6
دون    دربين يعتق ن الم رى م ة أخ ارة افئ ية كمھ ارات النفس ض المھ ز أن بع لتركي

ذات بط ال اه، أو ض ترخاء واالنتب ى االس درة عل ابھا أو الق ن اكتس ة ال يمك ارات وراثي ، مھ

ى  ة إل ة ماس ي حاج ا ف ية لكنھ ة ونفس تعدادات بدني ا اس ه حق و أن الالعب لدي ا ھ أ ھن والخط

ن  ة ، يمك ارة الحركي ية كالمھ ارة النفس وير فالمھ ة والتط درب التنمي ابھا والت ا واكتس تعليمھ

  .)3(عليھا 

  

  

  :دم إدراج أخصائيين نفسيين في المجال الرياضي ضمن النوادي ع 3-2-7
رق    ي للف اقم الفن من الط ي ض ال الرياض ي المج يين ف ائيين نفس اج أخص دم إدم ع

وطني وعدم وجود  الرياضية راجع إلى نقص وقلة عدد ھؤالء األخصائيين على المستوى ال

ز تك د بعض مراك ا أن نج ن المؤسف حق ة ، فم دول المتقدم ي ال ده ف ا نج ة كم ة مؤھل ويني
 

 . 92نفس املرجع ، ص : أسامة كامل راتب  – )1(
 . 09، اجلزائر ، ص  182جوان  19جملة الوحدة الرياضية ، عدد خاص ، بتاريخ  – )2(
 . 1996اجلزائر ،  –، املدرسة العليا لألساتذة الرتبية البدنية والرياضية " حماضرات يف علم النفس الرتبوي : "ي حممد مك  – )3(
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انين    تھم األساسية ھي العمل مع المج ھذه األفكار مفادھا أن ھؤالء األخصائيين مھم

  .)1(و المتخلفين عقلياأ

  :ية في مجال علم النفس الرياضي معدم عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات عل 3-2-8
  قوم بعقد ندوات نالحظ أن الدول األوروبية وبعض الدول األسيوية واألمريكية ت  

ات  ي الجامع ية ف ة الرياض ال التكنولوجي ي مج ة ف ؤتمرات عالمي صحفية ومحاضرات وم

ون  ات التلفزي ى شاش ادق وعل ال لوالفن ذا المج ي ھ ات ف د مناقش ى عق دربين توحت ة الم وعي

ذا  ر فال نجد كل ھ ا في الجزائ والمسيرين والرياضيين على أھمية وفعالية ھذا الجانب ، أم

زة سائل اإلعالم وي وال حتى ف ى ...كالجرائد واإلذاعات ، والتلف خ ، فھي تتحدث فقط عل إل

ات  ف وخالف واھر العن ؤولين وظ دربين والمس تقالة الم ة واس رق المادي اكل الف ين مش الالعب

ك و ،والمدربين أما الحديث عن مجال علم النفس الرياضي ان ذل و ك طرقه وأساليبه حتى ول

  .في بالدنا فكرة للمدربين فھذا ما ال نجده وال نسمع به على صفحات الجرائد إلعطاء 

  :نقص مراكز التكوين للمدربين واإلطارات المتخصصة في علم النفس  3-2-9
ا خاصا    وا تكوين م يتلق إن معظم المدربين المتخرجين عن المعاھد الوطنية للرياضة ل

تخصص كل الوقت في  في مجال سيكولوجية الرياضة ، كون ھذه المعاھد ومراكز التكوين

  .يكي تتكوين وتعليم أساليب اإلعداد البدني والتقني التك

اك متخصصين في    يس ھن ام ولكن ل صحيح أن ھناك متخصصين في علم النفس الع

علم النفس الرياضي ، فال يوجد حتى مركز على المستوى الوطني لتكوين المتخصصين في 

ة ال دول المتقدم س ال ي ، عك نفس الرياض م ال ال عل ي مج وين ف ز للتك ك مراك ي تمتل ت

دربين  ن الم ر م وجي فكثي ب الفيزيول رة بالجان ة كبي ه عالق ذي ل ة ال يكولوجية الرياض س

 
،  226ممهد حلدوث األزمة، صحيفة الشباك ، العدد  1967لسنة " التخلي عن اإلصالح الرياضي " رابح سعدان مدرب الفريق الوطين   – )1(

 . 3، ص  1998- 02-09تاريخ 
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  :واالعتماد على المدربين دون الشھادة م إعطاء أھمية للشھادة عد 3-2-10
كثير من الفرق والنوادي تعتمد على المدربين دون شھادة ، أو على الالعبين القدامى   

اليب  م لطرق وأس افي وجھلھ وين،في الفريق ، رغم رداءة مستواھم الثق اھج التك وعدم  ومن

  .الالعب نفسيا امتالكھم ولو نظرة عامة حول كيفية تحضير 

ين    وإضافة إلى كل ھذا فإن انعدام سياسة واضحة المعالم في تكوين المدربين والالعب

ة ،  دم الجزائري رة الق ى ك نعكس بالسلب عل ا مشاكل ت ، والحكام والمسيرين حتما تنجر عنھ

فأصبح ھم المدرب حصد النقاط مھما كان كما ھو الشأن للمسير والالعب ويستعملون من 

  .)2(الشرعية  رك كل الطرق الشرعية وغيأجل ذل

 
 . 03، مرجع سابق، ص "التخلي عن اإلصالح الرياضي " رابح سعدان مدرب الفريق الوطين   – )1(
 . 06، ص  1992-10- 10، مقابلة صحفية املالعب لـ " املعضلة املادية قبل كل شيء: "حمي الدين خالف   – )2(
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  :خالصة 
دريب يظھر الضغط النفسي بقوة في الميدان    نظرا للمعطيات الكبيرة التي يفرضھا الت

د إطار المنافسة فھي  والنمط المعيشي الصارمين حيث يمكن عزله في المجال الرياضي عن

  .تعمل على عرقلة األداء حسب شدته 

ببه من اضمن المھم التحكم في ال   طرابات نفسية ضغط النفسي نظرا لما يمكن أن يس

ة ة، بدني بابه  ةيكيتوتك ةتقني ،حركي ر أس الل تحري ن خ ي م غط النفس يير الض ر بالتس ، يم

دخل بالله ، من أجل رسم استراتيجية والصيغة الصحيحة  ة،لت ة المناسبة للحال  ستخدام التقني

وا لوكيةس ات الس ر بالتقني ق األم ة ، المعرفء تعل ة حركي تخدام لتقني ة أو باس ة والفيزيولوجي ي

أن تسمح بالتدخل على الضغط من كل جوانبه إذ أن التدخل النفسي لتسيير الضغط ال ينبغي 

من التحضير  ينبغي أن يكون عنصرايقتصر على اللحظات األخيرة التي تسبق المنافسة بل 

ى ا ه عل ة قدرات لتكيف مع الوضع والضبط الشامل لالعب منذ الصغر حتى يتمكن من تنمي

ه  رى معلومات ة ، وينبغي للمدرب أن يث ى درجة من االستغاللية الذاتي النفسي  للوصول إل

الخاصة بميدان علم النفس الرياضي ، حتى يمنع الضغوط المفاجئة واالنفعاالت القوية ، من 

  .خالل استراتيجيات مدروسة بصفة دقيقة 
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  :تمھيد
تعتبر الدراسات لمشابھة من أھم المحاور التي يجب على الطالب الباحث أن يتناولھا   

و يثري بحثه من خاللھا حيث انه يستعملھا للحكم و المقارنة و اإلثبات أو النفي  و تكمن 

أھميتھا في معرفة البعاد التي تحيط بالبحث و االستفادة منھا في توجيه و تخطيط و ضبط 

ات و مناقشة نتائج البحث و فيما يخص الدراسات المشابھة لبحثنا فقد كانت قليلة و المتغير

  :منھا

  ":2005"سعيداني محمد و آخرون : دراسة الطلبة -1
دور المدرب في التقليل من السلوكات العدوانية عند العب كرة القدم فكانت أھداف 

  :الباحثين
  .ي في رياضة كرة القدمـ معرفة األسباب المؤدية إلى السلوك العدوان

  .ـ إبراز دور المدرب و تكوين سلوك الالعب في الملعب

  .ـ اقتراح بعض الحلول التي من شأنھا أن تقلل من السلوك العدواني في الملعب

  :و لقد افترض الباحثون الفرضيات التالية
  .افتقار المدرب للتكوين العلمي المناسب يؤثر سلبا على سلوك الالعب. 1

شخصيات و أخالقيات المدرب يؤثران على التعامل مع المواقف الصعبة، التي إن . 2

  .تساھم بشكل في التقليل من عدوانية الالعبين

  .إھمال التحضير النفسي يعزز من ظھور السلوكيات العدوانية عند العب كرة القدم. 3

    :أھم التوصيات التي توصل إليھا الباحثون
ليما على أسس علمية تمس مختلف الجوانب المھمة يجب تكوين المدربين تكوينا س -

مثل الشخصية و األخالقيات و التحلي بالشجاعة و المثابرة و روح المسؤولية     و 

  . اتخاذ القرار المناسب و التي تشكل في مجملھا شخصية المدرب الناجح

 .ضرورة تعامل المدرب مع المواقف الصعبة بجدية و صرامة -

لنفسي العتباره جزء و عامل مھم في تحقيق النتائج اإليجابية التحضير ا إھمالعدم  -

 .و إھماله يعزز من ظھور السلوكات العدوانية
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  :دراسة يوسف و آخرون -2
  :أھمية اإلعداد النفسي لالعب كرة القدم و كيفية تعامل المدربين معه

  :و كانت أھداف البحث كالتالي

  .تحديث أھمية اإلعداد النفسي لكرة القدم -

  .للمباراة في كرة القدماإلعداد النفسي   أھميةتعرف على مدى  -

  . رؤية الالعبين لإلعداد النفسي -

  :وقد افترض الباحثون الفرضيات التالية
  .يكتسي اإلعداد النفسي لالعب كرة القدم أھمية كبيرة في اإلعداد الرياضي -1

 .بثقة إلعداد النفسي دورا فعاال في تحديث نتيجة المباراة و اللعب -2

 .ال يحسن المدرب الجزائري التعامل مع اإلعداد النفسي بشكل جيد -3

 .لإلعداد بالغة حسب أي العب كرة القدم -4

    :و من أھم التوصيات التي توصل إليھا الباحثون
  . ضرورة قيام المدربين بتشخيص متطلبات نفسية لالعبين و االشتراك في المباراة -

يسھروا على تكوين أنفسھم جيدا في مجال اإلعداد النفسي  يجب على المدربين أن -

  .حتى يتسنى لھم التعامل معه بشكل جيد

  .يجب توفير أطباء نفسانيين لالعبين -

  .توصية المدربين على االبتعاد عن العصبية قبل و أثناء المباراة -

  :دارسة بوراس الحاج -3
بمعھد  2005/2006عبد القادر سنة قام بھا الطالب بوراس الحاج و زمالئه المختار و 

مدى تأثير المدرب في نفسية العبي كرة : التربية البدنية و الرياضية، و كان محور بحثھم
و قاموا من خالل دراستھم بمعالجة تأثير نفسية المدرب  القدم قبل الدخول في المنافسة

  :على العبيه قبل الدخول في المنافسة، و كان ھدفھم ھو

  

الموجود على مستوى مكتبة المعھد بتبريرھم للنقص فيما يخص ھذه مأل الفراغ  -

  .البحوث النفسية
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 .تعميم الفائدة و البحث العلمي -

 .على المردود العام للرياضي التأثيرمعرفة الدور الذي يلعبه الجانب النفسي في  -

 . في تحضير الالعب نفسيا قبل الدخول في المنافسة معرفة الدور الذي يلعبه المدرب -

و قد تم وضع الفرضية أن للمدرب تأثير مباشر على إبراز الخصائص و الصفات النفسية و 

  . التحكم في السلوكات االنفعالية خاصة لالعبي كرة القدم

لشخصية مدرب كرة القدم المساھمة في التخفيف من حدة القلق و تخوف الالعبين قبل  -1

  .الدخول في المنافسة

بسيكولوجيا دور ھام في الرفع من الثقة النفسية لالعبين قبل  لخبرة المدرب و تكوينه -2

  .المنافسة

و قد اعتمدت دراسة ھذا البحث على المنھج المسحي و أجريت ھذه الدراسة على مجموعة 

  :و خرجت بالتوصيات التالية من المدربين

 يكتسب خصائص نفسية و استعداد بسيكولوجي يمكنه من تحقيق أنيجب على المدرب  - 

  .و بناء فريق قوي و متماسك أھدافه

جيدا في مجال اإلعداد النفسي حتى  أنفسھميسھروا على تكوين  أنيجب على المدربين  -

  .يتسنى لھم التعامل معه

  .توصية المدربين باالبتعاد على العصبية قبل و أثناء المباراة -

  :الخاتمة
ستطاع إيجاد نقاط التشابه   و حاولنا قدر المبعد دراسة و تحليل الدراسات المشابھة   

االختالف بينھما، و قد اتفقت جميع الدراسات على أن التأثير الكبير للضغط النفسي في 

   .  نفسية الالعب يجب التعامل معه بجدية واحتراف علمي
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  :منھج البحث 1-1
من المناھج  أنواعمنھج البحث يختلف باختالف المواضيع المختارة و لھذا توجد عدة   

المدربين  مدى استعمالدراسة  : "العلمية، و من خالل المشكلة المطروحة و المتمثلة في

نظرا ."كرة القدم من أجل تسيير الضغط النفسي لدى العبيالجزائريين للتحضير النفسي 

ة المشكلة التي طرحت يتحتم علينا استخدام المنھج الوصفي دراسة مسحية حيث يبدو لطبيع

أكثر مالئمة لحل ھذه المشكلة، و يتمثل المنھج الوصفي في حل شامل للظاھرة الموجودة 

بحيث يحاول الباحث كشف و وصف  ،و وقت محدد في جماعة معينة و في مكان معين

  1.يصل إليه في التخطيط للمستقبلاألوضاع القائمة و االستعانة بما 

  :عينة البحث 1-2
دد  ن ع ات م ع األصليوحالھي المعلوم ن المجتم ي تسحب م موضوع و  دات الت

   2.حيث تكون ممثلة تمثيال صادقا لصفات ھذا المجتمع ،الدراسة

أخوذة " محمد المكي"و يعرفھا  ه، و ھي م بأنھا مجموعة من األفراد يبين عليھا الباحث عمل

  3.األصلي و تكون ممثلة له تمثيال صادقامجتمع المن 

درجات 50و في بحثنا ھذا تكونت عينة البحث من  دربا في مختلف ال ى   م اءات عل و الكف

ري، و ك رب الجزائ توى الغ دربينمس بة للم ة بالنس ار العين وائي، و  ان اختي ار عش د اختي ق

  : نظرا للنقاط التاليةالمدربين و كان االختيار للنوادي مقصود وزعت استمارات على 

  .توفر النادي على شعبية كبيرة، مراقبة جيدة* 

  .نظرا لقرب المسافة من المسكن و بالتالي توفير الجھد و المال و الوقت* 

  

 

 

 

  

  :مجاالت البحث 1-3
                                                 

 . 69، ص1993البحث العلمي، مناھجه و تقنياته، ديوان المطبوعات الجزائر : محمد ريان 1
 .69، ص1986مبادئ اإلحصاء التطبيقي، الدار الجامعية سنة : عبد العزيز فھمي ھيكل 2
  . 69، ص1993محاضرات في علم النفس التربوي، ديوان المطبوعات الجزائرية سنة : مكي محمد 3
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  :المجال البشري 1-3-1
ذا    ى يشمل المجال البشري في ھ دربا 50عل م إرجاع كل  م ة و ت وادي مختلف في ن

  .عةرات الموزاالستما

  )ترجي مستغانم، مولودية سعيدة، أولمبي أرزيو(القسم الوطني الثاني  -

  )شبيبة تيارت مسغانم، سريع غليزان، وداد(بين الرابطات قسم ما  -

  )ھالل السيق، مواودية حجاج، إتحاد سيدي لخضر(األولى األقسام الجھوية  -

  )مضان، شباب سيدي عليفتح بن عبد المالك ر(األقسام الجھوية الثانية  -

  :المجال الزمني 1-3-2
وم   و    10/05/2009: بعد الموافقة على الموضوع مع المشرف شرعنا في العمل ي

  .28/10/2009:انتھى يوم

ة بالبحث  في ھذه م جمع المعلومات المتعلق م 06/2009الفترة ت ى  ت ع االستمارات عل توزي

ا، دراالمدربين و بعد  تھا، لينتھي بي األمر  ستھاذلك تم جمعھا و تفريغھ ا و مناقش و تحليلھ

  . إلى وضع الخالصة العامة و التوصيات

  :المجال المكاني 1-3-3
  .المدربين في بعض واليات الغرب الجزائريتمارات استبيانية على وزعت اس  

*   :استمارات استبيانية خاصة بالمدربين
  ".لي، مولودية حجاج، شباب سيدي ع، ترجي مستغانموداد مستغانم"مستغانم  -

   ". تيارت شبيبة "تيارت  -

  ".أولمبي أرزيو"وھران  -

  ".مولودية سعيدة " سعيدة  -

  ". ھالل السيق" معسكر  -

  .ـ تموشنت

  

  :الدراسة االستطالعية 1-4
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بعد موافقة المشرف على موضوع البحث كان البد علينا إجراء دراسة استطالعية و   

ريين للتحضير النفسي من ة مدى استعمال ية و معرفكشف جوانب اإلشكال دربين الجزائ الم

دم  رة الق دى العبي ك ذه اجل تسيير الضغط النفسي ل د تمثلت ھ ري، و ق في الغرب الجزائ

دربينالدرا ة مجموعة من الم م حول  سة في مقابل ة لرصد أرائھ اطق مختلف الضغط من من

  .أثناء المقابلة لتحديد الموضوعالنفسي 

  :حثصعوبات الب 1-5
  :من أھم الصعوبات التي واجھتني خالل بحثي ھذا ما يلي  

  .على االستمارة إجابة بعض المدربينرفض أو عدم  -

 -  .  إجابة غير صريحة في بعض األحيان

  .قلة اإلمكانيات المادية -

  :أدوات البحث 1-6
  :المالحظات 1-6-1

ة عامل العلمي إذا فإن ا تعتبر المالحظة أداة ھامة من أدوات البحث   لمالحظة الميداني

ا  ھام و أساسي لتشخيص الظاھرة مما دفعنا د الحظن تھا بالبحث و ق دربين بدراس تحكم الم ال

ين ى الالعب ا  في الضغط المنصب عل ى قراءتن دم باإلضافة إل رة الق اراة ك اء مشاھد ة مب أثن

 لتي تحدثتية على شاشة التلفزيون البعض المقاالت و كذا مشاھدتنا لبعض البرامج الرياض

  .في مالعب كرة القدم غط النفسيضالعن 

  :المقابلة 1-6-2
ة ج تقم   نبمقابل ة م ري  مل رب الجزائ ات الغ ي بعض والي دربين ف ران"الم ، "وھ

ة " تيارت "، "سعيدة "، "معسكر"، "مستغانم" حيث كان لھذه المقابلة دور في توضيح الرؤي

  .عن موضوع البحث

  

  

  

  :المصادر و المراجع 1-6-3
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و         من أجل دراسة اإلشكالية المطروحة اعتمدت على دراسة بعض المصادر   

  . المراجع و الوثائق التي لھا صلة بموضوع بحثي بلغة عربية و فرنسية

  :االستمارة 1-6-4
و يعني ذلك النموذج الذي يشمل مجموعة  تعتبر االستمارة من أدوات جمع البيانات،  

أجل الحصول على بيانات حول موضوع البحث أو المشكلة أو  من األسئلة توجه لألفراد من

  :الموقف، و كانت صياغة االستمارة التي اعتمدت فيھا على ثالث أنواع من األسئلة

  .أسئلة معلقة و في ھذه الحالة يكون الجواب ينعم أو ال: الفوج األول

  .المرغوب فيھاأمام اإلجابة ) ×(أسئلة متعددة اإلجابة بوضع عالمة : الفوج الثاني

  .أسئلة مفتوحة تكون اإلجابة حسب رأي كل العب و مدرب: الفوج الثالث

  : الدراسة اإلحصائية 1-6-5
ة    ا خالل اإلجاب قمنا باستخدام نسب مئوية بعد تحليل و ترجمة النتائج المتحصل عليھ

  .على األسئلة المطروحة من طرف العينة المستجوبة

  :الطريقة االستبيانية 1-7
ة اال ستبيان ھو أحد الوسائل األساسية في البحوث لحل المشكلة و لجمع المعلومات المتعلق

ى  بالبحث، حيث كان الھدف من االستبيان معرفة طرق تسيير الضغط النفسي المنصب عل

ين  كلة الالعب ة بالمش اور الخاص د المح م تحدي ث ت ري حي رب الجزائ توى الغ ى مس عل

دربينعلى المطروحة و تم توزيع االستمارات  رق  الم دربي ف ى م في المجال الرياضي عل

م  داء آرائھ رض إب دم بغ رة الق تمارة وم ك ياغة االس د ص تبيان، و بع ول االس اتھم ح الحظ

  :بصفة نھائية كانت تتميز بـ

  

  

  

ھولة -أ ت تتمي: الس ة كان ئلة المطروح م األس ث أن معظ ھولة حي دربين ز بالس الم

  .بدون استفسار استطاعوا اإلجابة عليھا بكل سھولة و
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ة -ب ع العين ة م ارة، : المالئم ة المخت بة للعين ة و مناس ئلة المقترحة مالئم كانت األس

رح أي  م تط ة و ل ئلة المطروح م األس ى فھ عوبة عل دوا أي ص م يج دربين ل ث أن الم حي

  .استفسارات

المدرب من اجل ركزت حول الدور الذي يقوم به : المالئمة مع موضوع البحث -ج

  . و بالتالي كانت األسئلة تصب في ھدف واحد ط النفسي لدى العبي كرة القدم،تسيير الضغ

  :عالقة كل سؤال بالمحور* 
ى الصعبة و تميزت     األسئلة كانت تخدم بالمحور و كانت ھذه األسئلة من السھلة إل

  .بالتسلسل حيث كل سؤال يخدم السؤال الموالي له

ئلة مباشرة كانت األسئلة مرتبة من إل: ترتيب األسئلة ارة عن أس و    ى الصعب و كانت عب

  .غير مباشرة حيث كل سؤال يخدم السؤال الموالي له

  تميزت في ثالث أنواع: نوع األسئلة

  .كانت عبارة عن أسئلة مغلقة و تكون اإلجابة بنعم أو ال :الفوج األول

    .لمرغوب فيھااابة أمام اإلج) ×(األسئلة متعددة و تكون اإلجابة بوضع عالمة  :الفوج الثاني

  .األسئلة مفتوحة و تكون اإلجابة حسب نظر كل العب و مدرب :الفوج الثالث

  :الطريقة اإلحصائية 1-8
ن   ة م ئلة المطروح ى األس ة عل د اإلجاب ا بع ائج المتحصل عليھ ل النت ن أجل تحلي م

  :طرف العينة المستجوبة اعتمدنا على ما يلي

*     :حساب النسبة المئوية
  100× عدد اإلجابات                                       

  = .. %                            =النسبة المئوية                     
                                                   العدد الكلي
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  :عرض النتائج - 1
  :تحليل نتائج االستمارة االستبيانية 1- 1

 .الشخصيةالمعلومات  :األولالمحور 

  :السن  - 1
و    32من خالل اإلجابات وجدنا أن أغلبية المدربين تتراوح أعمارھم ما بين   

  .سنة  45

ھذا ما يعني أن أغلبية المدربين شبابا يمكن االعتماد عليھم في مجال التدريب   

ك بتكوينھم تكوينا جيدا يسمح لھم بتطوير معلوماتھم وخبراتھم خاصة المجال وذل

  .السيكولوجي

  :الخبرة  - 2
  ،سنوات 5وجدنا أن أغلب المدربين ال تتعدى خبرتھم في مجال التدريب عن   

سنوات ولكن نسبتھم قليلة مقارنة  5رغم أنه ھناك من أجاب أنه يمتلك خبرة تفوق 

ن معظم المدربين ال يملكون خبرة طويلة في مجال التدريب ھذا باألغلبية ونستنتج أ

  .ما يجعل تعاملھم مع الالعبين صعبا نوعا ما 

  :لماذا اخترتم تدريب كرة القدم ؟ - 3
األغلبية من المدربين أجابوا بأنھم كانوا العبين في كرة القدم وھناك من   

  .أجاب بأنه يحب مھنة تدريب كرة القدم 

نستنتج أن أغلبية المدربين الذين يشرفون على فرق كرة القدم ومن خالل ھذا   

كانوا العبين قدامى في الفريق التحقوا بميدان التدريب مباشرة عند انتھاء مشوارھم 

  .الكروي كالعبين 

  : السؤال الرابع  - 4
  ما ھو مستواك الدراسي ؟  

للمدرب الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة المستوى التعليمي والثقافي   

  .الجزائري 

 %النسبة المئوية   العدد   األجوبة
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  % 04  ابتدائي   02

  % 40  ثانوي   20

  % 56  جامعي   28

  %100  المجموع  50

 .المستوى الدراسي ) : 01(الجدول رقم 
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النسبة المئوية
العدد

النسبة المئوية 4 40 56
العدد 2 20 28

ابتدائي ثانوي جامعي

تمثل المدربين الذين لھم %  56أن نسبة ) 01(تبين نتائج الجدول رقم   

مثل المدربين ذوي المستوى الثانوي ت%  40مستوى دراسي جامعي أما النسبة 

  .تمثل نسبة المدربين الذين لديھم مستوى ابتدائي  04وأخيرا 

ونستنتج من نتائج الجدول أن النسبة الكبيرة التي تدرب الفرق الوطنية ذوي   

مستوى جامعي، فيجب االستعانة بھؤالء كونھم لديھم مستوى دراسي وثقافي عالي 

المدربين ، وذلك لتكوين وإعداد الالعب إعدادا أمثل من مقارنة بالنسب األخرى من 

كل الجوانب النفسية والبدنية والتقنية والتكنيكية ، بھدف االرتقاء بكرة القدم إلى 

المستوى العالي ، لكن ال يدل ھذا على أن المتخرجين من الجامعة تلقوا كلھم تكوينا 

ج من المعاھد الرياضية أو في المجال الرياضي ، ألن المدرب الفعال ھو المتخر

الذي تابع تكوينا تحصل فيه على قدرات كافية وكفاءات عالية في مجال التدريب 

تبقى نسبة %  56الرياضي وكل حسب تخصصه ، ويجدر اإلشارة إلى أن نسبة 
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  : السؤال الخامس  - 5
  ھل أنت متخرج من المعاھد الوطنية ؟): أ (   

الغرض من ھذا السؤال ھو معرفة نسبة المتخرجين من مختلف المعاھد 

  .الوطنية 

 %النسبة المئوية   األجوبة  العدد 

  % 44  نعم  22

  % 56  ال  28

  %100  المجموع  50

 .يمثل نسب المتخرجين من المعاھد الوطنية ) 02(الجدول رقم 
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من مجموع العينة غير %  56يتضح لنا أن نسبة ) 02(من الجدول رقم 

أما النسبة المتبقية والتي يعبر  الرياضي،متخرجين من معاھد مختصة في التكوين 

ا في ميدان علوم الرياضة فھي نسبة المدربين الذي تلقوا تكوينا عالي%  44عنھا بـ 

.  
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ومن ھذه النتائج نستنتج بأن اإلطارات التي تقوم بتأطير الفرق الرياضية ال 

تزال تعرف نقص قي التكوين األكادمي في ميدان الرياضة حيث يعود ھذا إلى نقص 

ھذا   ،في عدد المدربين الذين ينبغي أن يقوموا بعملية التدريب والتكوين الرياضي

  .يعة الحال إلى نتائج متدنية، والفشل في تطوير كرة القدم الجزائرية ما يؤدي بطب

  ما ھي الشھادة المتحصل عليھا ؟  :)ب(

الغرض من السؤال ھو المعرفة بالتدقيق لنوع الشھادة التي تحصل عليھا   

  .المدرب والتكوين الذي زاوله 

 %النسبة المئوية   العدد   األجوبة

  % 16  08  مستشار في الرياضية 

  % 26  13  ر. ليسانس في التربية ب 

  % 04  02  تقني سامي في الرياضة 

  % 14  07  درجة أولى 

  % 14  07  درجة ثانية 

  % 10  05  درجة ثالثة 

  % 10  08  بدون تكوين 

  %100  50  المجموع

 يمثل نوع الشھادة المتحصل عليھا من طرف المدربين) 03(جدول رقم 
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من المدربين قد تحصلوا على %  26ن نسبة أ) 03(يبين لنا الجدول رقم   

متحصلين على %  16شھادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية وتليھا نسبة 

بين الذين تحصلوا على %  14شھادة مستشار في الرياضة ، ثم نسبة متساوية 

متحصلين على شھادة %  10الدرجة األولى والدرجة الثانية في التدريب ، ونسبة 

منھم لم يتلقوا إطالقا تكوينا في مجال التدريب %  16ة الثالثة وبعدھا نسبة الدرج

  .حيث كانوا العبين قدامى في النوادي 

ونستنتج من خالل ھذه النتائج أن المستوى التكويني للمدرب الجزائري دون   

المتوسط باعتبار أن نسبة كبيرة منھم لم يتلقوا تكوينا كافيا في مجال التدريب حيث 

من المدربين المتحصلين على الدرجة األولى والثانية والثالثة تلقوا تكوينا %  38

، بدون تكوين%  16في التدريب ، و  لمدة يستحيل فيھا تحصيل المعلومات الكافية

فبديھي أن مردودھم التدريبي رديء جدا خاصة في الجانب النظري والنفسي ، مما 

غير كافية من الشھادات في %  46نسبة  يعكس سلبا على الالعب ومردوده ، وتبقى

  .المجال الرياضي، حيث تكوينھم يختلف من فئة إلى أخرى 
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  : المحور الثاني 
  : السؤال السادس  - 6

  ما ھي المشاكل األكثر صعوبة في الميدان أثناء تحضيرك للفريق ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة الجواب التي يجد فيھا المدرب   

ي تدريبھا وبالتحديد الجانب األكثر صعوبة من بين جوانب التحضير العام صعوبة ف

.  

 %النسبة المئوية   األجوبة  العدد 

  % 02  البدنية   01

  % 06  التقنية   03

  % 16  التكنيكية  08

  % 76  النفسية  38

  %100  المجموع  50

 يمثل الجوانب األكثر صعوبة) 04(جدول رقم 
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البدنية التقنية التكتيكية النفسية

  
من مجموع العينة ترى أن %  76نالحظ نسبة ) 04(من خالل الجدول رقم   

 16المشاكل األكثر صعوبة في الميدان أثناء تحضيرھم للفريق ھي النفسية أما نسبة 
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ومن ھنا نستخلص أن معظم المدربين الجزائريين يجدون مشاكل في الجانب   

النفسي وھذا ما يدل عدم تلقيھم تكوين كافي في ھذا المجال ، ھذا ما يجعلھم 

على الجانب البدني والتكنيكي والتقني ويھملون الجانب النفسي في  يركزون

  .التحضير العام للفريق ككل

  : السؤال السابع  - 7
  في رأيك ما ھي الجوانب األكثر أھمية في اإلعداد لخوض منافسة ما ؟  

الغرض من طرح السؤال ھو معرفة مدى اھتمام المدربين الجزائريين   

  .بالتحضير النفسي

 %النسبة المئوية  ةاألجوب  العدد  

  % 30  15  الجانب البدني 

  % 28  14  الجانب النفسي 

الجانب التقني التكنيكي  % 42  21 

  المجموع  100%  50

 يمثل الجوانب األكثر أھمية) : 05(جدول رقم 
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من مجموع %  42نالحظ أن ما يعادل نسبة ) 05(من خالل الجدول رقم   

ق لخوض منافسة ھو نب األكثر أھمية في إعداد الفريالعينة أجابوا على أن الجا

أجمعوا على أن الجانب البدني ھو األھم %  30التكنيكي وتليه نسبة الجانب التقني 

يرون أن الجانب النفسي ھو األكثر أھمية ونستنتج مما سبق %  28والنسبة المتبقية 

من طرف المدربين  أن الجانب النفسي في إعداد الالعب لم يحظى باالھتمام الكافي

، مھملين بذلك فكرة أن المنافسة الرياضية بالجانب التقني التكنيكي والبدنيمقارنة 

، وأن الجانب األكثر أھمية والذي رات الالعب النفسية والبدنية معاتمثل اختبار لقد

  .ينبغي التحكم فيه ھو الجانب النفسي العقلي

  وانب تملك قدرات أكبر ؟في أي جانب من ھذه الج  : السؤال الثامن  - 8

الغرض من طرح السؤال ھو الوصول إلى أسباب امتالك المدربين قدرات في   

  .جانب معين ونقصھا في جانب آخر من التدريب 

 %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  

  % 48  24  الجانب البدني  

  % 14  07  الجانب النفسي 

  الجانب التقني  % 38  19 

  المجموع  100%  50

 يمثل الجوانب التي يمتلك فيھا المدرب قدرات أكبر) 06(جدول رقم ال
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من مجموع العينة %  48أن نسبة ) 06(يتضح لنا من خالل الجدول رقم   

منھم يملكون %  38لديھم قدرات أكبر في التدريب في الجانب البدني ، ونسبة 

وع العينة من مجم%  14قدرات أكبر في الجانب التقني والتكنيكي ، أما نسبة 

  .يملكون قدرات أكبر في الجانب السيكولوجي للتدريب 

نستنتج من خالل ھذا أ معظم المدربين الجزائريين يملكون قدرات أكبر في   

التدريب في الجانب البدني والتقني والتكنيكي ، خاصة الجانب البدني ، أما الجانب 

وينھم في مجال التدريب النفسي فقدراتھم محدودة وناقصة ، ھذا ما يدل على أن تك

ال يركز على الجانب السيكولوجي أو ال يعطيه أھمية بيرة ، وبالتالي يتخرج مدربين 

يملكون قدرات ومعلومات أكثر في جانب تعليم القدرات الحركية وإصالح أخطاء 

األداء الحركي وترقيته وتطويره ، والالعب الذي ال يقدم مردودا جيدا أثناء المباراة 

ء المدربين ال يمكن في نقص قدراته ومھارته الحركية بل يمكن في افتقار عند ھؤال

وعدم إتقانه للمھارات النفسية ، وجھله لطرق التغلب على الضغوطات النفسية بكون 

  .ھذه الضغوطات ناتجة من ضغوطات المنافسة 

  :السؤال التاسع  - 9
  متى نقوم بالتحضير النفسي ؟  

  و معرفة الوقت الذي يخصصه المدرب الغرض من طرح ھذا السؤال ھ  

  .للتحضير النفسي 

 %النسبة المئوية   العدد   األجوبة

  % 38  19عند تعرض الالعب ألزمة نفسية 

عند تحضيرك الفريق لمنافسة

  فريق قوي 

17  34 %  

مبرمج ضمن رزمانة التدريب

  السنوي 

14  28 %  

  %100  50  المجموع

 لمدرب بالتحضير النفسييمثل متى يقوم ا) 07(الجدول رقم 
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من المدربين أجمعوا على أنھم %  38أن نسبة ) 07(يبين الجدول رقم   

%  34يقومون بعملية التحضير النفسي عند تعرض الالعب ألزمة نفسية ، ونسبة 

  ،أجابوا بأن قيامھم بعملية التحضير النفسي تكون عند تحضيرھم لمنافسة فريق قوي

يبرمجون التحضير النفسي ضمن رزنامة %  28وع العينة والنسبة المتبقية من مجم

  .التدريب السنوي 

وعليه نستنتج أن معظم المدربين ال يخصصون الوقت الكافي للتحضير   

ممن يبرمجونه في تحضيرھم السنوي ھذا ما %) 28(النفسي باعتبار أن األقلية فقط 

مكونات النفسية يعني أن المدرب الجزائري في تكوينه كمدرب ناقص من حيث ال

  .وبالتالي يعتمد فقط على التحضير البدني والتقني والتكنيكي 

  :السؤال العاشر  - 10
  كيف يكون التحضير النفسي في برنامجك ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة مدى اعتماد المدرب الجزائري على   

الحصص  التحضير النفسي وإدراجه في رزنامة التدريب السنوية ، وكذلك عدد

  .المدرجة للتحضير النفسي 

 %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  
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  % 34  17  في كل حصة 

  % 58  29  على األقل حصة في األسبوع 

  شھريا  % 08  04 

  المجموع  100%  50

 يمثل كيف يكون التحضير النفسي) 08(جدول رقم 
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في كل حصة حصة في 
األسبوع حصة شھريا

  
رون بأن نسبة المدربين الذين ي) 08(في الجدول رقم %  58تمثل النسبة   

يكون التحضير %  34القيام بالتحضير النفسي لالعب يكون أسبوعيا، ونسبة 

  .يدرجونه شھريا%  08النفسي في برامجھم في كل حصة، والنسبة المتبقية وھي 

ومن ھذه النتائج يتضح لنا بأن التحضير النفسي لم يدرج بحجم كبير وكافي   

ر أن معظم المدربين يدرجون ذلك في برنامج فرق كرة القدم الجزائرية ، باعتبا

أسبوعيا وشھريا ، مما يؤكد اھتمام المدرب الجزائري بالجانب البدني والتقني 

والتكنيكي ، وھذا نتيجة لنقص تكوينھم السيكولوجي ، وبالتالي إھمال الجانب النفسي 

  .الذي يعتبر من أھم العوامل التي تجعل الالعب يبرز قدراته 

  :شر السؤال الحادي ع - 11
  ھل تلقيت في تكوينك النظري معلومات عن التحضير النفسي بصفة عامة ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة حقيقة تكوين المدربين الجزائريين   

  في مجال التدريب خاصة الجانب البسيكولوجي ؟
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 %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  

  نعم  % 76  38

  ال  % 24  12

  المجموع  100%  50

 يمثل مدى تلقي المدرب معلومات عن التحضير النفسي) 09(ل رقم جدو
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من المدربين أجابوا بأنھم تلقوا %  76أن نسبة ) 09(من خالل الجدول رقم   

أجابوا بأنھم %  24في تكوينھم معلومات عن التحضير النفسي بصفة عامة ، ونسبة 

  .لم يتلقوا معلومات عن التحضير النفسي بصفة عامة 

تج من ھذا أن أغلبية المدربين الجزائريين قد تلقوا معلومات عن ونستن  

التحضير النفسي ، ولكن ھذا ال يعني أنھم متمكنين من الجانب السيكولوجي ألنھم 

تلقوا معلومات بصفة عامة ، أي يرون تعمق في المجال النفسي ، وھذا ما يؤكده 

 .السؤال الموالي عن حقيقة الميدان 

  :ي عشر السؤال الثان - 12
  ھل ھذه المعلومات تلبي حقيقة الميدان ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة إن كانت المعلومات التي تلقاھا   

  .المدربون في تكوينھم عن التحضير النفسي تلبي لھم حقيقة الميدان 

 %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  
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  نعم  % 22  11

  ال  % 78  39

  المجموع  100%  50

 يمثل تلبية المعلومات حقيقة الميدان) 10(رقم الجدول 
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من عينة المدربين قد %  78أن نسبة ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم   

أكدوا أن معلوماتھم عن التحضير النفسي ال تلبي حقيقة الميدان مما يوضح أن 

الجانب النفسي في برنامج تكوين المدربين الجزائريين لم يحظى باالھتمام الكافي 

يرون بأن ما تلقوه في تكوينھم من معلومات % 22والنسبة المتبقية من المدربين 

نفسية، تلبي حقيقة الميدان ، ولكن ھذا مجرد إدعاء ، ألنه بعد طرحنا لھمن ألسئلة 

، تبين فسي وتسيير الضغوط النفسية لالعبمتعلقة بإمكاناتھم في طرق التحضير الن

 ال ، مما يعكس نقص تكوينھم ، وبالتالي فإنلنا أنھم غير متمكنين في ھذا المج

  .تكوين المدرب الجزائري ال يأخذ بعين االعتبار المكونات النفسية 

  : المحور الثالث 
  :السؤال الثالث عشر  - 13

  ھل يتعرض العبوك للضغط النفسي ؟  
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الغرض من السؤال ھو معرفة إذا كان الالعبون الذين يشرف عليھم المدرب 

النفسي ، وإن كان المدرب يشعر بھذا الضغط لدى العبيه عند ما  يتعرضون للضغط

  .يحدث لھم 

  %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  

  نعم  % 86  43

  ال  % 14  7

  المجموع  100%  50

 يمثل تعرض الالعبون للضغط النفسي) : 11(جدول رقم 
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بيھم من المدربين يعترفون بتعرض الع%  86من خالل الجدول نجد أن نسبة   

  .يرون أن العبھم ال يتعرضون للضغط النفسي %  14 النفسي ونسبةللضغط 

نستخلص من ھذا أن النسبة الكبيرة من المدربين يقرون بتعرض العبيھم   

للضغط النفسي كثيرا ، وھذا راجع لنقص تدريبھم وتحضيرھم النفسي ، مما يسبب 

التي أجابت بأن العبيھم ال زيادة الضغط النفسي وتكراره أما النسبة المتبقية أو 

يتعرضون للضغط النفسي كثيرا ، فھذا ال يعني أنھم يحضرون العبيھم تحضيرا 

نفسيا جيدا ، وإنما راجع ربما لنوعية الالعبين الذين يشرفون عليھم وكذا طبيعة 

  .تنافسھم وظروف الفرق التي يشرفون عليھا 
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  :السؤال الرابع عشر  - 14
  ه الضغوطات النفسية ؟في رأيك ما ھو مصدر ھذ  

الغرض من ھذا السؤال ھو معرفة تفسير المدرب للضغط النفسي الذي   

  .يتعرض له العبوه 

  

  

 

 العدد  األجوبة

  

  %النسبة المئوية 

  السمات الشخصية   % 38  19

  طبيعة المنافسة 62%  31

  المجموع 100%  50

 يمثل مصدر الضغوطات النفسية) 12(جدول رقم 
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من المدربين يرون أن %  62ن خالل الجدول  أعاله أن نسبة يتجلى لنا م  

يرون أنھا تعود %  38مصدر الضغوطات النفسية يرجع إلى نوع المنافسة ونسبة 

  .إلى السمات الشخصية لالعب 

ونستنتج من ھذا أن معظم المدربين يھملون السمات الشخصية لالعب في   

  .ى كاھلھم تحديدھم لمصادر الضغوط النفسية التي تقع عل

فدراسة وتحليل سمات شخصية الالعب لھا دور فعال في إيجاد الحلول   

المناسبة والمھارات النفسية الفعالة لتسير الضغوطات النفسية التي يتعرض لھا 

الالعب خالل المنافسات الرياضية ، وال يجب االقتصار على التركيز فقط على 

أنواع الضغوطات النفسية  ضغوطات المنافسة ألن الالعب يتعرض إلى شتى

  .والبدنية الناتجة عن حموالت التدريب المرتفعة ، والمحيط النفسي االجتماعي 

فيجب على المدرب معرفة كل مصادر الضغوط المحتملة لكي يمكنه من 

اختيار المھارات النفسية وتدريبھا لالعب من أجل أن يستطيع ھذا األخير تسيير 

ب على ھذه المھارات ، يزيد من ضغوطات المنافسة الضغط النفسي ، فعدم التدري

  .على الالعب ، وينعكس ذلك سلبا على مردوده 

  :السؤال الخامس عشر  - 15
  ھل تھتم بالحالة االجتماعية لالعبين الذين تشرف عليھم ؟  

الغرض من طرح السؤال ھو معرفة إن كان المدرب الجزائري يھتم بمشاكل   

  .ألخيرة التي لھا تأثير في مردود الالعب العبيه االجتماعية ، ھذه ا

  %النسبة المئوية   العدد   األجوبة

  % 30  15  نعم

  % 70  35  ال

  %100  50  المجموع

 يمثل مدى اھتمام المدرب بالحالة االجتماعية لالعب) 13(الجدول رقم 
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من المدربين ال تھتم %  70يظھر لنا أن نسبة ) 13(من خالل الجدول رقم   

  .تھتم بالحالة االجتماعية لالعبين %  30االجتماعية لالعبين ، ونسبة بالحالة 

ونستنتج من ھذا أن أغلبية المدربين الجزائريين ال يعيرون االھتمام للحالة   

االجتماعية لالعب أي أن حياة الالعب خارج محيط الفريق ال تھم المدرب ، 

اكله العائلية وذلك عن وبالتالي ال يحاول المدرب مساعدة الالعب على تغلب مش

طريق تدريبه تدريبه تدريبا نفسيا من خالل مھارات نفسية تسمح له بتقديم مردود 

  .جيد خالل المنافسة فال تؤثر ھذه المشاكل على آدائه 

إذا الحالة االجتماعية عنصر مھم يجب األخذ به بعين االعتبار عند تحضير   

  .الالعبين تحضيرا نفسيا 

  :س عشر السؤال الساد - 16
  ھل ھناك متابعة نفسية لالعب الجزائري طيلة مدة تكوينه ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة مدى المتابعة النفسية طيلة فترات   

  .تكوينه وھذا من خالل رأي المدربين

  %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  

  نعم  % 08  04

  % 92  46  ال
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  المجموع  100%  50

  ثل ما إذا كانت ھناك متابعة نفسية لالعبينيم) 14(الجدول رقم 
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 92اتضح لنا أن األغلبية الساحقة من المدربين ) 14(من خالل الجدول رقم   

أجابوا بأن الالعب الجزائري لم يحظى بمتابعة نفسية طيلة مدة تكوينه ، أما % 

 أجابوا بأن ھناك متابعة نفسية لالعب من الصفر حتى%  08النسبة القليلة وھي 

  .نھاية مشواره في الفريق 

عناية كافية من الناحية ونستنتج من ھذا أن الالعب الجزائري لم يحض ب  

، وھذا راجع إلى إھمال المدربين في كرة القدم للمجال السيكولوجي النفسية الذھنية

  .واھتمامھم بالجانب البدني والتقني التكنيكي 

النفسي أو بمعنى آخر يزيد وكنتيجة حتمية ينشأ العبون يعانون من الضغط   

عندھم الضغط النفسي، ونجد ھذا خاصة عند المدربين الذين يشرفون على الفئات 

الصغرى  فھؤالء ال يملكون المعلومات واألفكار حول كيفية العناية النفسية لالعب 

  .ألن المتابعة النفسية تبدأ من الصفر مثل المھارة الحركية 
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  :المحور الرابع 
  :السابع عشر السؤال - 17

  ھل تلقيت في تكوينك معلومات على أساليب التحكم في الضغط النفسي ؟  

الغرض من طرح السؤال ھو مدى معرفة المدرب الجزائري للضغط النفسي وطرق 

  .التحكم فيه 

  %النسبة المئوية  األجوبة  العدد  

  نعم  % 32  16

  ال  % 68  34

  المجموع  100%  50

تلقي المدرب معلومات عن أساليب التحكم في الضغط  يمثل مدى) 15(الجدول رقم 
  النفسي

0

20

40

60

80

100

120

النسبة المئوية
العدد

النسبة المئوية 32 68
العدد 16 34

نعم ال

  
من أفراد العينة %  68أن نسبة ) 15(يظھر لنا من خالل الجدول رقم   

يجمعون على عدم تلقيھم في تكوينھم لمعلومات عن أساليب التحكم في الضغوط 

  .قد أجابوا أنھم تلقوا تلك المعلومات %  32النفسية ، ونسبة 

ن ھذا أن أغلبة المدربين الجزائريين لم يتلقوا في تكوينھم ونستخلص م  

معلومات عن أساليب التحكم في الضغط النفسي ، فھم عاجزون على تسيير 
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وھذا ما يفسر عدم قدرة الالعبين على تسيير الضغوط النفسية ، لنھم لم   

التي من بين األساليب التي تمكن الالعبين في التحكم  يتدربوا على المھارات النفسية

  .في الضغط النفسي 

  : السؤال الثامن عشر  - 18
  ھل تملك معلومات عن تقنيات االسترخاء ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة إن كان المدرب يمتلك معلومات عن   

  .االسترخاء بصفة عامة 

 %النسبة المئوية  العدد  األجوبة

 % 48 24 نعم

 % 52 26 ال

  %100 50 المجموع

  يمثل مدى امتالك المدرب معلومات عن االسترخاء) 16(الجدول رقم 
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من المدربين أجابوا بعدم %  52أن ما يعادل ) 16(يوضح لنا الجدول رقم   

من المدربين أجابوا بأنھم %  48امتالكھم لمعلومات عن تقنيات االسترخاء ونسبة 

  .ت عن تقنيات االسترخاء يمتلكون معلوما

لومات كثيرة عن ونستنتج من ھذا أن المدربين الجزائريين ال يملكون مع  

، ألنه حتى الذين أجابوا بنعم عندما طلبنا منھم استعراض بعض تقنيات االسترخاء

إال على تقنيات االسترخاء البدني، كأخذ الحمام، النوم، ھذه التقنيات لم يتحدثوا 

رخاء النفسية، كاالسترخاء الذھني، يتحدثوا عن أساليب االستولم ... التدليك

، وھذا ما يفسر نقص قدرة استرخاء التغذية الراجعة الحيوية، التعاقبي  والتصوري

ص تدريبه على االسترخاء وذلك لنق ،العب على تسيير الضغوطات النفسيةال

  .وتقنياته

  : السؤال التاسع عشر  - 19
  ري في نظرك ھذه التقنيات ؟ھل يستخدم المدرب الجزائ  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة مدى استخدام المدرب الجزائري لتقنيات 

  .االسترخاء
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 %النسبة المئوية  العدد  األجوبة

 نعم % 28 14

 ال % 72 36

 المجموع 100% 50

  يمثل مدى استخدام المدربين لتقنيات االسترخاء) 17(الجدول رقم 
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من مجموع العينة يرون %  72نالحظ أن نسبة ) 17(دول رقم من خالل الج  

  بأن المدربين ال يستعملون تلك 

صرحوا بأن المدرب الجزائري يولى لھا أھمية %  28أما نسبة  التقنيات،

  .ويستخدمھا في برنامج تدريبه 

ومما سبق نستنتج أن أغلبية المدربين ال يستخدمون تقنيات االسترخاء وھذا   

أنھم ال يملكون معلومات عن ھذه التقنيات وبالتالي يبقى الالعب ھو راجع إلى 

الضحية نتيجة عدم تدربه على ھذه التقنيات فيعجز على تسيير ضغوطاته النفسية أو 

  .حتى التحكم فيھا 

  : السؤال العشرون  - 20
  : ھل عدم العمل بأساليب وطرق التحكم وتسيير الضغط النفسي يعود إلى  

  .ھذه األساليب عدم تمكنك من  - 

 .رفض االعتراف بنجاعتھا  - 
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الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة أسباب عدم العمل بأساليب وطرق 

  .التحكم وتسيير الضغط النفسي 

 

 %النسبة المئوية  العدد  األجوبة

 % 78 39 عدم تمكنك من ھذه األساليب 

 % 02 01 رفض االعتراف بنجاعتھا 

  عدم اإلجابة  % 20  10 

 جموعالم 100% 50

  .يمثل أسباب عدم العمل بأساليب التحكم في الضغط النفسي) 18(الجدول رقم 
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من مجموع العينة %  78يظھر لنا أن نسبة )  18(من خالل الجدول رقم   

يرون أن عدم العمل بھذه األساليب يعود إلى عدم تمكنھم من ھذه األخيرة ، أما نسبة 

تتمثل في %  20ساليب والنسبة الثالثة أجابوا برفض نجاعة ھذه األ%  02

  .المدربين الذين رفضوا اإلجابة عن ھذا السؤال 

نستنتج من كل ھذا أن عدم العمل بھذه األساليب يعود إلى نقص معارف   

المدربين في المجال النفسي ، وافتقارھم للمعلومات حول طرق وأساليب التحكم في 
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  :المحور الخامس 
  : السؤال الواحد والعشرون  - 21

  ھل يمكن للمدرب أن يقوم لوحده بالمتابعة النفسية للفريق ؟  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة مدى قدرة المدرب على متابعة   

  .العبيه نفسيا 

 

 %نسبة المئوية ال العدد  األجوبة

 نعم % 22 11

 ال % 78 39

 المجموع 100% 50

يمثل ما إذا كان بإمكان المدرب أن يقوم بالمتابعة النفسية ) 19(الجدول رقم 
  .لوحده 

0

20

40

60

80

100

النسبة المئوية
العدد

النسبة المئوية 39 78
العدد 11 22

نعم ال

 
%  78أن النسبة الكبيرة من المدربين ) 19(نالحظ من خالل الجدول رقم   

للفريق ، وبعد طلبنا منھم  يجمعون على أن المدرب غير قادر على المتابعة النفسية
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ومن خالل ھذه اإلجابات نستنتج أن األغلبية الساحقة من المدربين ال   

مما يوضح نقص كفاءتھم في مجال علم يستطيعون القيام بالمتابعة النفسية للفرق ، 

النفس الرياضي فالمدرب الجزائري ليس له معلومات عن التقنيات النفسية التي 

تھدف إل تحسين ديناميكية الفريق كالحصص االسترخائية الجماعية ونقص المتابعة 

النفسية لالعب ، والعمل في جو نفسي غير مالئم يؤدي بالالعب إلى اإلرھاق 

  .بدني وبالتالي ال يعبر عن إمكاناته الحقيقية النفسي وال

  :السؤال الثاني والعشرون  - 22
  ھل تقبل بوجود أخصائي نفسي رياضي داخل الفريق ؟  

  الغرض من طرح  

  .ھذا السؤال ھو معرفة مدى حاجة المدرب لألخصائي النفسي الرياضي في عمله  

 %النسبة المئوية  العدد  األجوبة

 % 94 47 نعم

 % 06 03 ال

 %100 50 المجموع

يمثل إن كان يقبل المدرب وجود أخصائي نفسي رياضي في ) 20(الجدول رقم 
  الفريق
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يقبلون %  94أن النسبة الساحقة من المدربين ) 20(تبين لنا نتائج الجدول   

ويشجعون وجود أخصائي نفسي رياضي داخل الفريق ، ولقد برروا ذلك بكون أن 

تصاصي الذي يملك الكفاءة العالية في المجال السيكولوجي ھذا األخير ھو االخ

  .مقارنة بالمدرب

يفضلون عدم إدراج األخصائي %  06ونسبة ضئيلة من مجموع العينة   

النفسي الرياضي في فريقھم مبررين إجابتھم بان ذلك يؤدي إلى اختالط األفكار بين 

  .المدرب واألخصائي النفسي الرياضي 

ين لنا أن األغلبية من المدربين يقبلون بوجود أخصائي ومن خالل ھذا يتب  

نفسي رياضي داخل فريقھم ، وھذا يدل على حاجتھم الماسة لألخصائي النفسي في 

عملھم  ومن أجل معالجة المشاكل النفسية لالعبين وكذا العمل معه على تسطير 

الالعبون  برامج تدريبية لتدريب الالعبين المھارات النفسية من أجل أن يستطيع

تسيير الضغوطات النفسية التي يتعرضون لھا سواء كان من خالل المنافسة أو 

  .أثناءھا أو بعدھا أو حتى في أوقات التدريب 

  
  

  :السؤال الثالث والعشرون  - 23
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إذا فرض من طرف الفيدرالية على المدراء الفنيين بضرورة التركيز على   

  التحضير النفسي فھل تقبل بذلك ؟

من طرح ھذا السؤال ھو معرفة إن كان المدرب الجزائري مستعد  الغرض  

  .لتطوير إمكاناته في المجال السيكولوجي 

 

 %النسبة المئوية  العدد  األجوبة

 نعم % 92 46

 ال % 08 04

 المجموع 100% 50

يمثل إن كان المدرب يقبل بفرض الفيدرالية التركيز على ) 21(الجدول رقم 
  .التحضير النفسي 
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من مجموع العينة من المدربين %  92أن نسبة ) 21(يبين لنا الجدول رقم   

يقبلون بفرض الفيدرالية على المدراء التنفيذيين بضرورة التركيز على التحضير 

%  08النفسي كون ھذا األخير ضروري لتحقيق النتائج الرياضية العالية ، ونسبة 

  .ال يقبلون بذلك 

مدربين الجزائريين مستعدين إلعطاء وقت كاف ونستنتج من كل ھذا أن ال  

ب ولكن ھذا إذا توفرت للتحضير النفسي وكذا تدريب المھارات النفسية لالع



 ة النتائجالفصل الثاني                                                          عرض و مناقش

 

  : السؤال الرابع والعشرون  - 24
  ، ماذا تقترح ؟غط النفسيمن أجل التسيير الناجح للض  

الغرض من طرح ھذا السؤال ھو معرفة الحلول التي يقدمھا المدرب لمشكل تسيير 

  .الضغط النفسي 

، وجدنا أن أغلبية المدربين اقترحوا خالل اإلجابات التي تحصلنا عليھامن   

، يير الضغط النفسيوطرق التحكم وتسعدة إجراءات فيما يخص العمل بأساليب 

ومنھم من أجابنا بضرورة التركيز على القيام بالتربصات في ھذا المجال ، وھناك 

تحكم في أساليب التحكم من أجال وقال يجب توعية المدربين والمسؤولين بضرورة ال

  .، وكيفية تحضير الالعب لتجنب ھذه الضغوط في الضغوط

ة االستعانة بالخبراء في ھذا كما نجد بعضا من المدربين ركزوا على ضرور  

الالعبين المجال لتسھيل مھمة المدرب والعمل جنبا إلى جنب لتكوين وتحضير 

، وھناك من أجاب بوجوب العمل بأساليب وطرق التحكم والتغلب على ھذه الضغوط

وتسيير الضغط النفسي من بداية التحاق الالعب بالفئات الصغرى ومتابعته متابعة 

إلى الفئات الكبرى ألن كل فئة تتطلب متابعة خاصة وتمتلك  نفسية حتى وصوله

  .ضغوطات خاصة بھا 

على  ويؤكدونومن خالل ھذه اإلجابات نالحظ أن أغلبية المدربين يلحون   

ضرورة التركيز على أساليب وطرق التحكم وتسيير الضغط النفسي واستعمالھا 

جوب وضع برامج تكوينية وتطبيقھا على الالعبين منذ الصغر  كما يركزون على و

وتربصات مستمرة بالنسبة للمدربين قصد تطوير إمكانات المدربين وتجديدھا 
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  :مقارنة و مناقشة فرضيات البحث 2- 1
  :ئج المحور الثاني المتعلق بالفرضية األولى مناقشة نتا 1- 2- 1

تكوين المدربين الجزائريين في ميدان : "تقول الفرضية الجزئية األولى أن   

  ،"التدريب الرياضي ال يأخذ بعين االعتبار المكونات النفسية في التحضير الرياضي

 بمعنى أن المدرب الجزائري المتخرج من المعاھد الوطنية للرياضة ومراكز

التكوين الرياضي ، لم يتلقى تكوينا خاص وكافي في مجال سيكولوجية الرياضة ، 

، ) 12) (11(، ) 10(، ) 09(، ) 08(، ) 07(، ) 06: (ومن خالل نتائج الجداول 

، يظھر لنا ) 20(، ) 19(، ) 18(، ) 17: (المتعلقة بالمحور األول وحتى الجداول 

ھم في مجال التدريب لم يركزوا على الجانب جليا أن المدربين الجزائريين في تكوين

النفسي ، أو لم يتحصلوا على معلومات كافية ووافية عن ھذا المجال الذي يعد 

ضروريا  بل إن نجاح التحضير البدني والتقني التكنيكي مقترن بفعالية التحضير 

سيكولوجية التدريب "النفسي، وھذا ما ركز عليه محمد حسن عالوي في كتابه 

حيث قال بأنه البد أن يحظى التحضير النفسي باألھمية الكافية في " نافسةوالم

  .)1(التكوين ألنه أصبح أحد العناصر األربعة لإلعداد في لعبة كرة القدم

  .الفرضية الجزئية األولى قد تحققتوعلى ضوء ھذه النتائج نستنتج أن   

  

  

  

  :ثانية مناقشة نتائج المحور الثالث المتعلق بالفرضية ال 2- 2- 1
إھمال مدربي كرة القدم " تتطرق الفرضية الجزئية الثانية إلى فكرة أن   

: ومن خالل الجداول" لدى الالعبين للتحضير النفسي يسبب زيادة الضغط النفسي 

) 19(، )18(، )17(قة بالمحور الثالث والجداول المتعل) 16(، )15(، )14(، )13(

 
  .140، مرجع سابق،ص"سيكولوجية التدريب و املنافسة:"حممد حسن عالوي ) 1(
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ذه من خالل ھومن ھنا نستطيع القول أن الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت   

  .النتائج التي تؤكدھا

  

  

  

  :مناقشة وتحليل نتائج المحور الرابع المتعلق بالفرضية الثالثة  3- 2- 1
نقص تدريب الالعبين " تشير الفرضية الجزئية الثالثة إلى فكرة مفادھا أن   

ومن " على المھارات النفسية يجعلھم غير قادرين على تسيير الضغوطات النفسية 

المتعلقة بالمحور الرابع، تين لنا ) 20(، )19(، )18(، )17( خالل تحليلنا للجداول

العبيه وال أن المدرب الجزائري ال يطبق برامج تدريب المھارات النفسية على 

 
 .235، مرجع سابق،ص"التدريب الرياضي احلديث:" مفيت إبراهيم محاد ) 2(
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ومن خالل كل ھذا يتضح لنا أن الفرضية الجزئية الثالثة محققة وذلك طبقا   

  .لھذه النتائج التي استعرضناھا 

  
  
مناقشة نتائج المحور الخامس المتعلق بالفرضية العامة واقتراحات  4- 2- 1

  : المدربين 
التسيير الفاشل للضغط " العامة من فكرة رئيسية فحواھا  تنطلق الفرضية  

" النفسي لدى العبي كرة القدم راجع لنقص تكوين المدربين في المجال السيكولوجي

ومن خالل تحليلنا لنتائج جداول المحور الثاني والمحور الثالث وكذا المحور الرابع  

ث بينت الجداول أن المدرب إضافة إلى المحور الخامس المتعلق بالفرضية العامة حي

 
 .27، مرجع سابق، ص "علم النفس الرياضي: "مد حسن عالويحم )3(
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يؤيدون فكرة قيام ) 23(كما أن أغلبية المدربين حسب نتائج الجدول   

، من قبل المدربين ولكن شرط أن بفرض التركيز على التحضير النفسيالفيدرالية 

، وتركز مدربين القدامى، وإعادة تكوين الداد برامج لتكوين المدربين الجددوم بإعتق

  .ى ھذا الجانب الحيوي في التحضيرمن خاللھا عل

، جاء في معظم اإلجابات المتعلق باقتراحات المدربين) 24(وفي السؤال   

، وكذلك لنفسي في رزنامة التدريب السنويةضرورة إدراج المدربين للتحضير ا

، أيضا بھذا المجال إلكثار من عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الخاصةا

ضرورة تدريب المھارات النفسية وتفعيل برامجھا ، وھناك من ذكر ضرورة وضع 

حاصلة في مجال سيكولوجية تربصات للمدربين مستمرة ومواكبة للتطورات ال

 - فالمدرب البد  ذا المجال،، واستغالل البحوث العلمية واالستعانة بخبراء ھالرياضة

ا معمقا في مجال التدريب أن يكون قد تلقى تكوين - قبل أن يباشر مھنة التدريب

انب ، ھذا التكوين يجب أن يشكل جميع جوالرياضي، والتدريب في كرة القدم

، حتى يتسنى له مواجھة كل المشاكل والصعوبات التحضير الرياضي دون استثناء

  .، أو حتى نفسية دان سواء كانت بدنية، تقنية، تكنيكيةقاھا في الميالتي سيتل

وبالتالي تكوين العبين قادرين على مواجھة الضغوط النفسية وتسييرھا حسب   

ما يتوافق مع أھداف المدرب والفريق ككل كما يمكن لھم استغالل ھذه القدرات في 

اط البدني النش"حياتھم العامة وھذا ما تحدث عنه أسامة كامل راتب في كتابه 

  )4("واالسترخاء مدخل لمواجھة الضغوط وتحسين نوعية الحياة

  .ومن خالل كل ھذا نستنتج أن الفرضية العامة قد تحققت كذلك 

 
  .28،مرجع سابق، ص "مدخل ملواجهة الضغوط و حتسني احلياة العامة -النشاط البدين و االسرتخاء: "أسامة كامل راتب )4(



 ة النتائجالفصل الثاني                                                          عرض و مناقش

 

  :االستنتاجات -2
في النقاط  ندرجھا االستنتاجاتلقد خلصنا في دراستنا ھذه المتواضعة إلى مجموعة من 

  :التالية

  . و التعود عليه لفئات الناشئين يجب االرتكاز على التحضير النفسي -

الجزائري يقتصر على التحضير البدني  الغرب تحضير الالعبين من طرف المدرب -

 .و التقني والتكتيكي دون التحضير النفسي

الجزائري  ي الغربمدرببعض  التحضير النفسي يعتبر أحد المشاكل التي ال يستطيع -

 .إيجاد الحلول لھا في ميدان التدريب

الالعبين على تسير الضغط النفسي نتيجة لنقص تدريبھم على المھارات  نقص قدرة -

 .النفسية

نقص الندوات الصحفية و الملتقيات و المحاضرات التي تھتم بمجال التحضير  -

 .النفسي والضغط النفسي

 .ندرة الدورات التكوينية التي تھتم بإثراء معلومات المدربين و تجديدھا و تطويرھا -

 .الجزائرية الغرب  فرقين في ين النفسين الرياضياألخصائي انعدام -

 .أغلب المدربين ال يھتمون بالحالة االجتماعية لالعبين الذين يشرفون عليھم -

 

  :التوصيات -3
و              تقديم بعض التوصيات ارتأيناعلى ضوء نتائج الدراسة التي قمنا بھا، 

الضغط النفسي، و نلخصھا في النقاط التي تساھم بشكل أو بآخر في حل مشكلة  االقتراحات

  :التالية

تطوير برامج تكوين المدربين الجزائريين في مجال التحضير الرياضي، خاصة  -

  .التحضير البسيكولوجي

  .إعطاء أھمية بالغة للتحضير النفسي خالل التحضير العام للفريق -

ر لالعبين من أجل تمكينھم من تسيي التركيز على تدريب المھارات النفسية -

 .الضغوطات النفسية



 ة النتائجالفصل الثاني                                                          عرض و مناقش

 

عقد ندوات و الملتقيات من أجل توعية المدربين بضرورة التحضير النفسي  -

 .وضرورة إدراجه في برنامج تدريبھم السنوي

 .باألخصائيين النفسيين الرياضيين داخل الفرق الرياضية االستعانة -

ائج بالخبراء و الباحثين في مجال علم النفس الرياضي و استغالل نت االستعانة -

 .بحوثھم وتطبيقھا ميدانيا

وضع دورات تكوينية مستمرة و متجددة لفائدة المدربين من أجل تطوير قدراتھم  -

 .وإمكاناتھم

  

  

  

  

  



  االستمارة صدق و ثباتمن اجل التأكد من " ر"معامل االرتباط برسون 

قيمة ر  الصدق
 المحسوبة

قيمة  ر 
 الجدولية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
1-الحرارة ن

عدد 
 الفئة ن

الدراسة اإلحصائية
 األسئلة

1س        

2س        

3س        

4س        

5س        

6س        

7س        

8س 6 5 0.05 0.75 0.98 0.98  

9س        

10س        

11س        

12س        

13س        

14س        

15س        

16س        

17س        

18س        

  )ص -ص( x) س -س(مج 
                      =ر

V  س -س(مج(2 x )2)ص -ص  

    الجذر التربيعي للثبات= صدق االختبار 



 

  :خاتمة 
ه    ا أن ة للتحضير الرياضي، وبم بما أن التحضير النفسي، أحد العناصر األربع

م  مح لھ ية تس ارات نفس ابھم مھ دم، وإكس رة الق ي ك ين ف ين أداء الالعب يساھم في تحس

ؤون  ى ش ائمين عل ن الق ه، م اء ب تدعي االعتن ذا يس بتسيير ضغوطاتھم النفسية، فإن ھ

ك بإن ر، وذل ي الجزائ دم ف ا كرة الق دم برامج اء، تق دربين األكف وين الم د لتك اء معاھ ش

  .ودروسا قيمة في مجال علم النفس الرياضي وطرق تسيير الضغط النفسي 

دى    ي، وم ة التحضير النفس ى أھمي ذا عل ا ھ ي بحثن ا الضوء ف ى وإن ألقين فحت

م  ين، ورغ دى الالعب ي ل غط النفس ير الض ه، لتس ريين ل دربين الجزائ تعمال الم اس

ة  ي لمعالج ذا ال يكف يير الضغط النفسي إال أن ھ تحكم وتس تقديمنا لألساليب وطرق ال

ة  داد مخطط عاجل لتوعي توجب إع ل يس ائك، ب د والش موضوع الضغط النفسي المعق

دم الج رة الق توى ك ب ، قصد النھوض بمس ذا الجان ي ھ ة، المدربين وتكوينھم ف زائري

 .وإدراجھا في مصف الكبار

 



  المحتوى
    التعريف بالبحث

    01........................................................................                  مقدمة - 1
  03  .....................................................................مشكلة البحث  1-1

  04  .....................................................................أهداف البحث  1-2

  04  ....................................................................فرضيات البحث 1-3

  05  .......................................................................أمهية البحث  1-4

  05  ..................................................................مصطلحات البحث 1-5

  الدراسة النظرية: الباب األول
  التدريب والمدرب: الفصل األول 

  09  ....................................................................................متهيد 

  10   ...........................................................................التدريب 1-1
  10  .................................................................مفهوم التدريب  1-1-1
  11  ................................................داف العامة للتدريب الرياضي األه 1-1-2
  11  ......................................................الرياضي  خصائص التدريب 1-1-3
  11  ..........................................اح عملية التدريب يف كرة القدم أسس جن 1-1-4
  12  ............................................................................ املدرب 1-2
  12  .................. ........... .........................عريف املدرب الرياضي ت 1-2-1
  12  ........... .................. ......................طبيعة دور املدرب الرياضي  1-2-2
  13  .......................... ............صفات وخصائص مدرب كرة القدم الناجح 1-2-3
  13  ........................... .............الصفات الشخصية ملدرب كرة القدم  1-2-3-1
  13  ............................... .............الصفات املهنية ملدرب كرة القدم  1-2-3-1
  13  .............................. ............الصفات الصحية ملدرب كرة القدم  1-2-3-2
  14  .............................. ...............الصفات الفنية ملدرب كرة القدم 1-2-3-2
  15  .................. .................. ...................املدرب وعملية االتصال  1-2-4
  15  ...... ....................... .................. ............مفهوم االتصال  1-2-4-1
  15  ..................... .................. ...................أنواع االتصال   1-2-4-2



  15  .......................... .......أنواع االتصال من حيث اللغة املستخدمة  1-2-4-2-1
  15  ....................االتصال من حيث حجم املشاركني يف العملية االتصالية  1-2-4-2-2
16  .................. ........................العناصر األساسية لعملية االتصال   1-2-4-3
17 ....................... ..............دور املدرب يف تطوير مهارات االتصال  4- 2-4- 1

18  ....................................... .................. .................. ..خالصة  
  التحضير النفسي: الفصل الثاني 

  20  .................. .................. .................. .................. ..........متهيد 
  20   ..................................................................علم نفس الرياضة  2-1
  20  .................. .................. ............ .م علم النفس الرياضية مفهو  2-1-1
  21  .................. .................. ............... .تعريف التحضري النفسي  2-1-2
  21  .................. .................. .................. .أمهية التحضري النفسي  2-1-3
  22  .................. .................. ............... .أهداف التحضري النفسي  2-1-4
22  .................. .................. ................ .مراحل التحضري النفسي  2-1-5
  23  ...............................................اإلعداد النفسي لالعيب كرة القدم  2-1-6
  25   .............................................................تدريب املهارات النفسية 2-2
25  ................... .................. .................... مفهوم املهارة النفسية 2-2-1
25  ....... ................................. ........... .املهارات النفسية األساسية  2-2-2
26  .................. .................. ............ ......مهارات التصور العقلي  2-2-3
  26  .................. .................. ........... .مهارات تنظيم الطاقة النفسية  2-2-4
  26  ...... ....................................... .مهارات إدارة الضغوط النفسية  2-2-5
  26  .................. .................. ........................ .مهارات االنتباه  2-2-6
26  .................. ...................... .مهارات الثقة بالنفس وبناء األهداف  2-2-7
27  .............. .................. ................أمهية تدريب املهارات النفسية  2-2-8
27  ................. .................. ........... مراحل تدريب املهارات النفسية 2-2-9
  27  ..................... .................. ..... .مرحلة تعلم املهارات النفسية  2-2-9-1
  27  ..................... .................... .ات النفسية مرحلة اكتساب املهار  2-2-9-2
  28  .................... .................. ................... .مرحلة املمارسة  2-2-9-3
  28   ......................................................... األخصائي النفسي الرياضي 2-3
  28  .................. .................. .......صائي النفسي الرياضي تعريف األخ 2-3-1
  29  .................. .................. ........تأهيل األخصائي النفسي الرياضي  2-3-2



29  .................. .................. .........فئات األخصائي النفسي الرياضي  2-3-3
29  .................... ................. .صائي النفسي الرتبوي الرياضي األخ 2-3-3-1
  30  .................. ..... .كي اإلرشادي الرياضي ياألخصائي النفسي اإلكلين 2-3-3-2
  30  .................. ................. .األخصائي النفسي للبحث يف الرياضة  2-3-3-3
  30  .................. ................خالقي لألخصائي النفسي الرياضي امليثاق األ 2-3-4

  32  .................. .................. .................. ........................ .خالصة 
   الضغط النفسي: الفصل الثالث 

  34  ... ............................................ .................. ............... .متهيد 
  35   ................................................................... الضغط النفسي 3-1
  35  ................ .................. ....................مفهوم الضغط النفسي  3-1-1
  36  ............... .................................... ...مراحل الضغط النفسي  3-1-2
36  ................. .................. ...............مراحل االستجابة للضغوط  3-1-3
37  .............. .................. ...................توقيت الضغوط  النفسية  3-1-4
38  .................. .................. ................أسباب الضغوط النفسية  3-1-5
  38  ................ .................. ..............أساليب التحكم يف الضغوط  3-1-6
  39  .................. .................. ............التحكم يف البيئة الرياضية  3-1-6-1
39  ............. .................. .............التحكم يف الضغوط اجلسمية  3-1-6-2
دراســـة مـــدى اســـتعمال املـــدربني اجلزائـــريني يف كـــرة القـــدم للتحضـــري النفســـي مـــن أجـــل تســـري الضـــغط  3-2

   النفسي لدى الالعبني 
42  
  

  42  ................. .................. .......عدم االقتناع بأمهية اإلعداد النفسي  3-2-1
  43  ................. .................. ..عدم املعرفة بطرق وأساليب اإلعداد النفسي  3-2-2
43  اعتقاد املدربني أن تدريب املهارات النفسية تقدم لالعب الذي يعاين من املشكالت النفسية 3-2-3
44  ط فق) الصفوة(ختصص لالعيب القمة  اعتقاد املدربني بأن تدريب املهارات النفسية 3-2-4
44  اعتقاد الكثري من املدربني بأن تدريب املهارات النفسية تقدم حلوال ذات تأثري سريع وفعال 3-2-5
ا فطرية لدى الالعب  3-2-6   44  ...........................النظر إىل املهارة النفسية على أ
  45  . ..............................عدم إدراج أخصائيني نفسيني يف اجملال الرياضي  3-2-7
  45  ....عدم عقد ندوات وحماضرات ومؤمترات علمية يف جمال علم النفس الرياضي  3-2-8
  45  ...نقص مراكز التكوين للمدربني واإلطارات املتخصصة يف علم النفس الرياضي 3-2-9
  46  .............. .عدم إعطاء أمهية للشهادة واالعتماد على املدربني دون شهادة  3-2-10

  47  .................. .................. .................. ......................... .خالصة 



  الدراسات المشابهة
  49..........................................................                   دراسة سعيداين حممد - 1
  50....................................................                  .............دراسة يوسفي - 2
    50...........................................................                   دراسة بوراس احلاج - 3

  الجانب التطبيقي: الباب الثاني
  منهجية  و طرق البحث: الفصل األول

  54  .................. .................. .................. ............... البحث منهج1-1
  54  .................. .................. .................. ...............البحث  عينة 1-2
  55  ...................... .................. .................. ...... .البحث  جمالت 1-3
  56  .................. .................. .................. ...... الدراسة االستطالعية 1-4
  56  .................. .................. .................. .........البحث صعوبات  1-5
  56  .......... ............................. .................. ........ أدوات البحث 1-6
  57  ................... .................. .................. ...... الطريقة االستبيانية 1-7
  58  ................................................................الطريقة اإلحصائية  1-8

  النتائج و تحليل  عرض: الفصل الثاني

  60.................................................................                   جعرض النتائ - 1

  61.............................................                    جتليل نتائج االستمارة االستبيانية 1- 1
 89  ................................................مقارنة و مناقشة فرضيات البحث  1-2
 89  ...................مناقشة نتائج احملور الثاين املتعلق بالفرضية األوىل 1- 2- 1
 90  .............مناقشة نتائج احملور الثالث املتعلق بالفرضية الثانية  3- 2- 1
 91  .......مناقشة وحتليل نتائج احملور الرابع املتعلق بالفرضية الثالثة  4- 2- 1
 92  رضية العامة واقرتاحات املدربني مناقشة نتائج احملور اخلامس املتعلق بالف 5- 2- 1
  93  ......... .................. .................. ................ ...... االستنتاجات -2
  94  ............. .................. .................. .................. ... التوصيات -3

  95  ............. .................. .................. .................. ............ خاتمة

    ............. .................. .................. .................. .... قائمة المراجع
    ................. ....................... .................. .................. . المالحق

  



  
 الصفحة  الجدول  العنوان

  61  .املستوى الدراسي ميثل   )01(اجلدول رقم 
  62  .ميثل نسب املتخرجني من املعاهد الوطنية   )02(اجلدول رقم 
  63  ميثل نوع الشهادة املتحصل عليها من طرف املدربني   )03(جدول رقم 
  65  كثر صعوبة ميثل اجلوانب األ  )04(جدول رقم 
  66  ميثل اجلوانب األكثر أمهية   )05(جدول رقم 
  67  ميثل اجلوانب اليت ميتلك فيها املدرب قدرات أكرب   )06(اجلدول رقم 
  69  ميثل مىت يقوم املدرب بالتحضري النفسي   )07(اجلدول رقم 
  70  ميثل كيف يكون التحضري النفسي   )08(جدول رقم 
  71  ى تلقي املدرب معلومات عن التحضري النفسي ميثل مد  )09(جدول رقم 
  72  ميثل تلبية املعلومات حقيقة امليدان   )10(اجلدول رقم 
  73  ميثل تعرض الالعبون للضغط النفسي   )11(جدول رقم 
  75  ميثل مصدر الضغوطات النفسية   )12(جدول رقم 
  76  لالعب ميثل مدى اهتمام املدرب باحلالة االجتماعية   )13(اجلدول رقم 
  77  ميثل ما إذا كانت هناك متابعة نفسية لالعبني   )14(اجلدول رقم 
ـــتحكم يف الضـــغط   )15(اجلدول رقم  ميثـــل مـــدى تلقـــي املـــدرب معلومـــات عـــن أســـاليب ال

  النفسي 
79  

  80  .ميثل مدى امتالك املدرب معلومات عن االسرتخاء   )16(اجلدول رقم 
  82  .املدربني لتقنيات االسرتخاء  ميثل مدى استخدام  )17(اجلدول رقم 
  83  .ميثل أسباب عدم العمل بأساليب التحكم يف الضغط النفسي  )18(اجلدول رقم 
  84  .ميثل ما إذا كان بإمكان املدرب أن يقوم باملتابعة النفسية لوحده   )19(اجلدول رقم 
  85   .الفريق ميثل إن كان يقبل املدرب وجود أخصائي نفسي رياضي يف  )20(اجلدول رقم 
اليــــة الرتكيــــز علــــى التحضــــري ميثــــل إن كــــان املــــدرب يقبــــل بفــــرض الفيدر   )21(اجلدول ر  87قم 

  .النفسي
 


	doc 01
	doc 02
	doc 03
	doc 04
	doc 05
	doc 06
	doc 07
	doc 08
	doc 09
	doc 10
	doc 11
	doc 12
	doc 13
	doc 14
	doc 15

