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*إهداء*  
االخ   االلخ  ...االحد   االذ  أخرجن  م االبحنا إال  نو  حم   االدو  م  دالئ  دورت   

  ااجلئ  ف أخالند اللحدد  حدا اناف االن يي  . . . اليخ  مدد   االنا  ددت    م رسخيخهن
 مخة اإلرلتن   ااعحئ   االذ رن قت بإذ ت ،إل منز هلا ااعحئ ااحلناضع االذ هن ثحخة

 دجناا  م اامتد اامن عف   ثحخة ثحن ية  عخ دجة  م ااحعناو   أحسة جلنج ، هدذ
                                                                                                         .اادوادف

إال  م إذا  لقت  .إال  م  وضعلجف اان    اإلأخال ،   بحلجف االدد    ح ااجنا  
إال االف ذا ت ااحخ    االبن اتجنالف ،  رجنزات  . شلنذ بندحتن إهلت  قبلف أعن ن   إرخد اتن  

إال  م غخدت  ف ااحثنبخة   إرققنن ااعحئ ،   بحلجف  د  . م   لظ  قن تن  م  رئ إوضنالف  
إال االف  لع  قبلتن  لع االجنن ،   م رلت  د يتن اجن اامجنن  .  قد اا ئ  

"   ف االليلة واالة ااعلف   االجنن "
،   واا السمد     الد ند إلورققنالف    عترف إال  م القخ   إال  م رشقنءل أيخا  جد  د رف

ات  ققبف بعليظ   حنات    لئ  شقنرت ،إال االذ  نن اف ااقد ة  ف  ئ  ليخة    صيخة  
إال  م   جل  حخد  ف رخبيلف ،   نن  أيح ثحخة  ف  خ  ا  ينرف إال ااسخاج اانهنج  

االذ   يي  بل  نود  لل   إن  قدا االليخة إال  م  حبت إدحت و تاًا ابعخر  
 " عبة اد لداء   ااجليلة.  بف ااصناف"

 .إال  أف   أنارف  إال  ئ   قنوبف   إال  ئ  م دن د ف  م  خالح    بعيد

إال  ئ ا د قنالف  إال  ئ  م   لتظ  قبلف إال ز خء اادوادة   ااعحئ   إال رخ يل  
  .  لندلة  يسنا االدالخ

  اال ز خالف  ف   عة االخخج  - أنهخ- اال  دالقف  ف ااحل خة  
2013/2014  

 

....... د  ف  لحد......  
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. الغالية" مي"إلىينبوعالصبر التف اؤلواألمإللىكلحنليفيالوجود

إلىالذذلببسووالتعبو لببنيسووالراأة اليناء  الذي  
 . شف اه اا  رعاهالعزذز" وي"ى نارليد ماًطرذق الحجد الحبتقبإلل

 .  إلى كل  فراد عائلتي الكبيرةإلىإخوانيو خواتي

 إلى جدي  جدتي  كل  خوالي

 .إلى كل األأباب  األصدق اء  إلى كل من ذححل لي في ق لبو ذرة أب

 "فياللي نعيحي–أاكك وومدذن  "إلى القد ة  

 .إلى كل زمالء الدراسة  العحل  كل تالميذ متوسطة ون غالك مخفي

 ". مين"إلى صدذقي في البحث
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 : مقدمة−1

                                                                                                                                                          
يتوقف تقدم و تطور أداء الالعبُت يف كرة القدم على عمليات اإلعداد ادلختلفة اليت يتم التخطيط ذلا على 

األسس العلمية ادلستمدة من سلتلف العلوم الطبيعية و اإلنسانية و اليت تساىم يف تطوير اللياقة البدنية و 
. الوظيفية و اليت بدورىا تعمل على تنمية و حتسُت ادلهارات احلركية و القدرات اخلططية

سنة مرحلة مراىقة وفيها يقع الالعب الناشئ حتت طائلة من  (19−17)من كما تعد الفئة العمرية 
 وتشمل تغَتات كبَتة وشامل، فهي مرحلة تغَت كلي .وإن ىذه ادلرحلة تعد من ادلراحل ادلهمة.التغَتات

وسريعة يف كافة رلاالت النمو اجلسمي والنفسي واالجتماعي كما أهنا تستحوذ على اىتمام كثَت من 
تعدكرةالقدم ىذا و. أنفسهمالناشئُتالناس،  كما هتم 

منالرياضاتاجلماعيةالتيذاعصيتهافيالعادلبصفةعامةوفياجلزائر بصفةخاصة،واكتسبتشعبية 
ومجهوراًكبَتينمقارنةبالرياضاتاألخرى،ولضماناستمراريةمكانةىذىالرياضةلدىمحبيهاوأماليف 

تطويرىاإلىاألفضل،عمدالقائمونعليهاإلىالبحثوالتخطيطعنطريقابتكاروتنميةادلهارات 
البدنيةوتنميتهامن القدراتوتطويرىاوكذلكتطويرطرقوأساليباللعب،وكذاالعملعلىاحلفاظعلى

 .خاللتطويرالصفاتالبدنيةادلختلفة

" مفتي إبراهيم":ويقول
إنالتدريبفيكرةالقدميعتربوسيلةوليسغايةوىيعمليةتربويةخططيةمبينةعلىأسسعمليةىدفهاالوصولبالالعبينإلىأرقىادلس

مفيت، ) .السريعبمقدرةالالعبالفسيولوجيةوالوظيفيةوالفنيةوالنفسيةوالذىنيةالرتفاعتوياتالرياضيةمنخالال
 (86، ص1994

وإن الوصول للتفوق حبد ذاتو يعرب أن الرياضيُت زلثوثون لألداء اجليد بسبب امتالكهم للمهارات أو 
ب ادلهاري اجلانبالبدين،واجلان" والتفوقالرياضيتحددىأربعةزلاورأساسيةىي.ادلواصفات البدنية

على مدى استفادة الالعبُت من اجلانب النفسي على ضلو التفوق ويتوقف ."،واجلانباخلططي،واجلانبالنفسي
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فاجلانب النفسي يساعد األفراد على تعبئة قدراهتم . ال يقل عن االستفادة من اجلوانب الثالثة ادلذكورة
. رياضيوطاقاهتم البدنية لتحقيق أقصى وأفضل أداء 

 أن تنمية ادلهارات إىل( 1996 )العربيشمعونومتثل ادلهارات النفسية أمهية كبَتة يف إعداد الالعبُت ويشَت 
جيب أن تسَت جنبا .  االسًتخاءالعقلياالسًتجاع - العقليالتصور -  تركيز االنتباهيف تتمثل واليتالنفسية 

 من خالل الربامج الطويلة ادلدى وجيب الًتكيز عليها كما وادلهارية جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية إىل
 نتيجة الالعبُت أثناء النفسيوحيددالعامل . ىو احلال ىف ادلهارات األساسية لألنشطة الرياضية ادلختلفة

.  حتقيق الفوزيفادلنافسة حيث يلعب دورا رئيسيا 

 أن ادلهارات النفسية ىي برامج منظمة تصمم لتقدمي ادلساعدة لكل من الالعب "أسامة راتب"ويرى 
 .  فضال عن جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا لالستمتاعاألداء وإتقانووادلدرب بغرض حتسُت 

:  المشكلة−2

مل تعد عملية الوصول اىل ادلستويات العليا يف كرة القدم سهلة ادلنال وذلك ألن ادلستوى الرياضي اآلن قد 
وصل إىل مراحل متقدمة ليس من السهل حتقيقها وبالطرائق االعتيادية التقليدية للعملية التدريبية، خاصة 

يف تدريب وتكوين الناشئُت الذين ىم يف مرحلة تغَتات كبَتة وسريعة يف كافة رلاالت النمو البدين  و 
العقلي كما ىم عرضة للمشاكل والسببيعودإلىاجملتمعنفسهوادلدرسة 

واألسرةوالنواديوكالدلنظماتالتيلهاعالقةهبذىالفئة  وىذا ماينعكس سلباً على قدرهتم على االجتماعيةواذليئات
والفردالذي يظهر سلوكاً يف اجملاالت العقلية وادلعرفية يتفوق . وضع أىداا زلددة و ومدى تفوقهم مستقبالً 

كثَتاً أقرانو اآلخرين، شلا يستدعي تدخالً ت إلثراء وتنمية ىذه القدرات للوصول يف النهاية إىل حتقيق 
, لكن حىت وإن كان ادلتفوق وادلوىوب متأكد من حتقيق النجاحأقصى حد شلكن يف تفجَت طاقاهتوقدراتو

 .أدائوللظروا وادلشاكل احمليطة بو و ادلؤثرة على نتيجةفإن احلظ السيئ قـد يقـلب ادلوازين بالكـامل

كماإن حدة ادلنافسة يف مباريات كرة القدم حتتم توفر رلموعة من الصفات األساسية لدى العب كرة 
القدم حىت يتمكن من مسايرة و تتمة خصوصيات ادلنافسة و اللعب احلديث، و جتمع ىذه الصفات 
األساسية بُت اجلانب البدين وادلهاري و اخلططي و الفٍت باإلضافة إىل رلموعة من الصفات النفسية 
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اإلدارية و ىي صفات مرتبطة ببعضها البعض و يستلزم تطويرىا وفق برامج متقنة و مضبوطة تتالءم مع 
 أن ىناك ارتباطا قويا (1989)طه إسماعيل و آخرون قدرات و إمكانيات كل العب و يف ذلك يرى 

إذ مل يعد ىناك ,بُت جوانب األداء يف كرة القدم سواء كانت من النواحي البدنية أو اخلططية أو ادلهارية 
رلاال لالعب الكرة الذي يتمتع مبستوى عال من ادلهارة دون أن يكون على مستوى شلاثل من الناحية 

. البدنية

يف حُت أن اجلانب النفسي ال يقل أمهية عن النواحي البدنية و ادلهارية،إذ من الواجب إعداد الالعب من 
الناحية النفسية وذلذا تعد ادلهارات النفسية من احملددات ادلهمة لألداء الرياضي ولقد اتفق العديد من 
الباحثُت أن تطوير ادلهارات النفسية يرتبط بعدد من ادلتغَتات منها األداء والتعرض لإلجابة واستمرار 

الالعب يف االداء ،ويف ىذا ادلعٌت يتضح أن برامج تدريب ادلهارات النفسية تعد جزءاً رئيسا ومهما لربنامج 
لكن الواقع يف ميدان كرة القدم حالياً أصبح معاكساً متاماً ما ينبغي أن يكون عليو .التدريب الرياضي

واستناداً يف ذلك على الزيارات  ادليدانية على مستوى بعض األندية بُت لنا أن عملية إعداد ناشئي كرة 
القدم من الناحية النفسية تبقى عشوائية وناقصة عند البعض اآلخر وىذا ما ينعكس بالضعف   

يف الوصول دلستوى التفوق؟  

: و من ىذه اإلشكالية جاءت التساؤالت التالية 

 ما ىي ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر ادلدربُت واخلرباء؟  -

 ما ىي ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم بالنسبة ألفراد العينة زلل البحث؟ -

 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلتفوقُت والغَت متفوقُت يف االختبارات ادلطبقة بالنسبة ألفراد -
رلال عينة البحث؟ 

: األهداف−3

 . معرفة ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر ادلدربُت وادلختصُت-

 حتديد ادلتفوقُت رياضيا من أفرادالعينة زلل البحث-
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.  حتديد ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم بالنسبة لالعبُت-

.  الكشف عن طبيعة الفروق  مستوى ادلهارات النفسية ادلوجودة بُت ادلتفوقُت والغَت متفوقُت-

:  الفرضيات−4

مهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر ادلدربُت واخلرباءىي توجد - 
 الفائق ويستطيع الالعب استخدامها  وادلهاري البديناألداءادلهارات اليت ميتلكها الالعبُت ومرتبطة بتحقيق 

 .و التنافسيأتبعا لظروا ادلوقف التدرييب 

-  دافعية االصلاز الرياضيادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم بالنسبة لالعبُت ىي-
 .تركيز االنتباه- الثقة بالنفس– التصور العقلي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلتفوقُت والغَت متفوقُت يف االختبارات ادلطبقة بالنسبة ألفراد رلال -
 .عينة البحث

:  أهمية البحث−5

العيب فئة تكمن أمهية البحث يف التعرا على كل من ادلهارات النفسية اليت حتدد التفوق الرياضي لدى 
 يف كرة القدم لبعض أندية اجلهة الغربية، والتعرا على مدى تطور أو تدىور ىذه القابلية سنة19حتت 

. والوقوا على نقاط القوة والضعف، ووضع حلول واقًتاحات من خالل الدراسة اإلحصائية

:  مصطلحات البحث−6

إنتحديدادلفاىيموادلصطلحاتالواردةفيالبحثمنشأهنادلسامهةفيتوضيحادلوضوعوإزالةالغموضالذيقديعيقالفهمالصحي
 .حلهذاالبحث

:  المهارات النفسية-أ 
ان ادلهارات النفسية ىي برامج منظمة تربوية تصمم لتقدمي ادلساعدة لكل من الالعب وادلدرب بغرض 

.  حتسُت االداء واتقانو فضال عن جعل ادلمارسة الرياضية مصدرالالستمتاع
 ادلهارات اليت ميتلكها الالعبُت ومرتبطة بتحقيق األداء البدين وادلهاري الفائق ىيبأهنا البعض ويعرفها - 

. و التنافسيأويستطيع الالعب استخدامها تبعا لظروا ادلوقف التدرييب 
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تقاهنا عن طريق ادلران والتدريب كادلهارات احلركية إيضا بأهنا عمليات عقلية ميكن تعلمها وأكما تعرا - 
 تدريب جيد وخربة نظرية وعلمية غَت عادية  إىلا حتتاج ىف تطبيقهاأنوىف سلتلف األنشطة الرياضية ،كما 

 .قاهناإتعلى درجة من أ إىلتساعد ىف الوصول 
:  التفوق الرياضي-ب 

ما  (الشامل)التفوق الرياضي ىو شكل من أشكال التفوق البد أن يكون لدى أفراده من التكوين العام
.  يؤىلو لذلك

 :سنة19تحتفئة -ج 
 .سنة(19- 17 )19أو الالعبُت األقل من و تعٍت فئة األواسط-
 1996-1995ونعٍت هبا الالعبون ادلولودون بُت سنة -
:  الدراسات المشابهة−7
  رسالة الماجيستير:(2011) دراسة سعيد نزار سعيد −7−1

ادلهارات النفسية لالعيب كرة اليد وعالقتها بأبعاد التفوق الرياضي 
 :أهداف البحث−
.  التعرا على الفروق بُت أبعاد مقاسي ادلهارات النفسي وأبعاد التفوق الرياضي−
 عالقة االرتباط بُت ادلهارات النفسية وأبعاد تفوق العيب كرة اليد −
: فرضا البحث−
 ىنالك فروق إحصائية بُت أبعاد ادلهارات النفسية والتفوق الرياضي وادلتوسط الفرضي لدى العيب كرة −1

. اليد
 ىنالك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت ادلهارات النفسية وأبعاد التفوق الرياضي لالعيب كرة −2

. اليد
: منهج البحث−

. استخدم الباحث ادلنهج الوصفي
: عينة البحث

– كتيوان – سَتوان – أربيل ( العب من العيب كرة اليد من أندية 84اختار الباحث عينة تتكون من 
. )العراق( الرياضية ادلشاركة يف الدوري ادلمتاز بإقليم كوردستان )سليمانية– طوز – سوالا 

: أدوات البحث−
.  اإلستبيان
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. ادلقابلة الشخصية
. ادلصادر وادلراجع بالعربية واالجنبية

: أهم نتيجة−
. ادلهارات النفسية مجيعها وأبعاد التفوق الرياضي مجيعها كانت يف حدود الوسط

: أهم توصية−
اإلسًتشاد بأمهية ادلهارات النفسية وأبعاد التفوق الرياضي كأحد عوامل النجاح وحتقيق أفضل النتائج 

. الرياضية
 
 مذكرة الليسانس في التدريب الرياضي(:2012)بقال بريكسي−دراسة قبلي عبدالقادر−7−2

. سنة19حتديد ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم احملًتفـــــة فئة أقل من 
 
: أهداف البحث−
 . U19حتديد ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم احملًتفة صنف −

/ الدفاع)بُت مراكز اللعب U19دراسة مقارنة للمهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم احملًتفة صنف −
. (اذلجوم/ الوسط

: فرضا البحث−
. U19مهارات نفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم احملًتفة صنفىناك −
لدى العيب كرة     (ىجوم-وسط-دفاع)عدم وجود فروق يف التميز بادلهارات النفسية بُت مراكز اللعب −

 .U19القدم احملًتفة صنف 

: منهج البحث−
. استخدم الباحثان ادلنهج ادلسحي

: عينة البحث−
:   موزعُت على أربع فرق  ىيU19 العب كرة قدم صنف 84متثلت يف 

 . العب19. . . . . . . . . . . فريق ترجي مستغاًل *
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 . العب 15. . . . . . . . . . . .فريق وداد تلمسان *

 . العب25. . . . . . . . . . . . فريق شبيبة الساورة *

 . العب25. . . . . . . . . . . فريق مولودية سعيدة *

: أدوات البحث−
االستبيان 

 الوسائل االحصائية
: أهم نتيجة−

 اليت U19مت اخلروج من ىذه الدراسة بتحديد ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم احملًتفة صنف 
: كانت على الًتتيب التايل 

 .                     الثقة بالنفس -1

 .                        القدرة على التصور -2

.  القدرة على االسًتخاء -3
 .                             تركيز االنتباه−4
: أهم توصية−

. االسًتشاد بأمهية ادلهارات النفسية كأحد عوامل النجاح و حتقيق النتائج االجيابية يف اجملال الرياضي
 :التعليق و النقد للدراسات المشابهة 

تفاق الباحثُت على أمهية ادلهارات النفسية يف التدريب إشلا سبق عرضو من دراسات مشاهبة الحظنا 
الرياضي تبلغ قدرا ال يقل عن أمهية عن اإلعداد البدين و ادلهاري يف سلتلف الرياضات و ىذا طبعا من 

. أجل التفوق يف األداء الرياضي و حتسينو لتحقيق الفوز و اإلصلاز اجليد 

: كما أن الباحثون قد توافقت استنتاجاهتم حول أمهية ادلهارات النفسية اليت حددوىا ومتثلت يف
. القدرة على التصور −

 .القدرة على تركيز االنتباه−
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 .الثقة بالنفس−

 .القدرة على مواجهة القلق−

 .القدرة على االسًتخاء −

 .دافعية االصلاز الرياضي −

 خاصة يف  سنة19حتت و ىو ما توافق مع دراستنا اليت قمنا بإجرائها على العيب كرة القدم لفئة 
 (.دافعية اإلصلاز الرياضي-الثقة بالنفس-القدرة على تركيز اإلنتباه-القدرة على التصور)مهارات
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 :مدخل الباب

الفصل األول إذل خصائص ادلرحلة العمرية أما يف  يف تطرقناتطرقنا  يف ىذا الباب إذل ثالث فصول حبيث 
الفصل الثاين فقد تطرقنا إذل ادلهارات النفسية، و تطرقنا يف الفصل الثالث إذل  التفوق الرياضي يف فاعلية 

كرة القدم معتمدين يف ذلك على بعض ادلراجع كالكتب، ، مذكرات زبرج سابقة و كان لكل فصل سبهيد 
 .و خاسبة
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: تمهيد
إن ادلراىقة فًتة أو مرحلة جد حساسة من  حياة البشر، وىذا باعتبارىا مرحلة عبور من الطفولة إذل الرشد 

تسمح للفرد بالولوج عادل الكبار، ولو سبكن الفرد من اجتياز ىذه ادلرحلة بنجاح لسهل عليو مواصلة 
مشوار حياتو بسهولة وبدون آثار جانبية قد تؤثر عليو و ربدث لديو عقد نفسية يصعب التخلص منها 

مستقبال ، فمن خالل ىذه الفًتة  ربدث عدة تغَتات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤثر عليو 
. بصورة مباشرة أو غَت مباشرة 
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 :    المراهقة تعريف-1-1

قارب احللم، بلغة حد : االقًتاب من احللم، رىق الغالم أي: العربية   كلمة مراىق تعٍت يف اللغة:لغة
 ".رىقت كالب الصيد إي حلقتو ادلراىقة تفيد معٌت االقًتاب أو الدنو من احللم“: جاء يف ادلنجد. الرجولة

غشي، أو حلق، أو )  وىنا تأكيد علماء و مفكرو اللغة العربية ، أن ىذا ادلعٍت يف قوذلم حسب رىق دبعٌت 
 ص 1980رابح، )فادلراىق ىو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال النضج، والتحاق حبد الرجولة  (دنو

242) .
وىو الفرد الغَت ناضج . لفظ وصفي يطلق علي ادلرحلة اليت يقًتب فيها الطفل» يقول   :اصطالحا

. (257، ص 1977فؤاد، )" جسميا، عقليا، انفعاليا من مرحلة البلوغ، مث الرشد مث الرجولة 

و هبذا أصبحت ادلرحلة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد علي أهنا عملية بيولوجية، حيوية و عضوية يف 
 « Adolescence»  كلمة ادلراىقة"أن.حيث يضيف إرل ذلك.بدايتها،وظاىرة اجتماعية يف هنايتها

 ومعناه التدرج ضلو النضج اجلنسي، العقلي، اجلسمي « Adoleser » مشتقة من الفعل الالتيٍت
 .(27، ص 1991فهمي، )". االنفعارل ،االجتماعي

  :األواسط فئة وتعريف  تحديد−1−2  
 على الضوء فإننا نسلط (19−17)  بُت ما ادلمتدة ادلرحلة أو األواسط سن عن التحدث بصدد كنا إذا

 إال ىي وما ادلتأخرة، ادلراىقة دبرحلة النفس علماء يسميها ما وىي الفرد حياة يف وىامة حامسة جد مرحلة
 .ذلا وتأكيدا السابقة ادلرحلة من ادلكتسب التوازن تدعيم مرحلة

 الذي اجملتمع مع نفسو يكيف أن زلاوال الفرد يتجو وفيها آخر طابع تأخذ ادلرحلة ىذه يف احلياة أن إذ
 زلاوال الناضجُت، ىؤالء من موقعو ليحدد البيئية والظروف اجلديدة ادلشاعر تلك بُت ويالءم فيو، يعيش
 يف الدخول كيفية ادلراىق فيدرس اجلماعة لواء ربت واالنطواء العزلة عن واالبتعاد النفس ضبط على التعود
 الذي العمل وإزاء واالجتماعية السياسية الشؤون إزاء اذباىاتو ربديد مع عالقاتو وتتوسع ادلهنية، احلياة
 .إليو يسعى

: (سنة19أقل من )ه الفئة ذ أهمية دراسة خصائص ه−1−3
كذا يف و    تكمن األعلية ذلذه ادلرحلة يف عملية زبطيط وبناء وتنفيذ مناىج الًتبية البدنية والرياضية، 

حسن اختيار األىداف اليت تتطابق مع ادلستوى الذىٍت واجلسمي واالنفعارل وكذلك يف حسن اختيار 
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 سنة تقابل التعليم (19-17)طرائق التدريس ادلالئمة لتحقيق األىداف ادلسطرة،إن ادلرحلة السنية  
إن ىذه ادلرحلة تشمل :"بادلراىقة الثانية وػلدد فًتة عمرىا يقول (1987)الثانوي، ويسميها  كورت مانيل 

 ."سنة18/19إذل14/15سنة أما البنُت من17/18 إذل13/14األعمار التالية البنات من
 :المراهقة مرحلة في النمو مظاهر-1-4
 :يلي ما ادلرحلة ىذه يف النمو مظاىر أىم من
 :الجسمي النمو −1−4−1
 من مظهرين أساسُت على اجلسمي البعد ويشتمل ادلراىق، ظلو يف البارزة األبعاد أحد ىو اجلسمي البعد إن

 يف النمو ىو بالنمو الفيزيولوجي وادلقصود العضوي، والنمو التشرػلي أو الفيزيولوجي النمو علا النمو مظاىر
 الوجو ذلك ويشمل بعده وما ادلراىق أثناءالبلوغ ذلا يتعرض اليت لألعيان الظاىرة غَت الداخلية األجهزة

 كالطول للمراىق اخلارجية ادلظاىر ظلو على فيشمل العضوي النمو أما اجلنسية، الغدد يف النمو باخلصوص
 .للطول بالنسبةم س 29 و السنة يف غك 03 للوزن بالنسبة النمو متوسط يكون حيث والعرض، والوزن
 وقوة اجلسمية وصحتو اجلسمي دبظهره ادلراىق ويهتم اآلخر باجلنس االىتمام إذل اجلسمي النمو ويؤدي

 أخفق ٕواذا الوضع، لتصحيح جهده قصار يبذل فإنو مظهره أي إضلراف يف رىق ا ادل الحظ ٕواذا ، عضالتو
 .(48، ص1990احلافظ، ) .واالنسحاب االنطواء إذل ذلك يؤدي وقد والقلق الضيق ينتابو

 :الحركي  النمو−1−4−2
 ادلتتابعة من التغَتات رلموعة كونو حيث من للنمو العام ادلعٌت مع كبَت حد إذل احلركي النمو معٌت يتفق
 مدى ىو اإلختالف وجو ولكن اإلنسان، حياة خالل متكامل مًتابط ونظام أسلوب حسب تسَت اليت

 Motor" احلركي النمو أكادؽلية تعريف جاء وقد فيو، ادلؤثرة والعوامل احلركي السلوك دراسة على الًتكيز

Dévlopment Acadimy" احلركي السلوك يف التغَتات عن عبارة أنو احلركي النمو اليت قدمت 
 .اإلنسان حياة خالل

 ويزداد ادلراىق أكثر توافقا وانسجاما لدى احلركي النمو مظاىر ومن التغَتات، ىذه عن ادلسؤولة والعمليات
 ادلثَت بُت ؽلضي  وىو الزمن الذي Réaction Time" الرجع زمن" عنده ويزداد وقوتو نشاطو

 (زىران) .واالستجابة
 احلركات سلتلف وتعلم ادلراىق اكتساب ويستطيع احلركي للنمو جديدة دورة ادلرحلة ىذه كذلك وتعترب

 ادلرحلة ىذه يف الفىتابو يتميز الذي العضالت قوة زيادة عامل فإن ذلك إذل باإلضافة وتثبيتها، وإتقاهنا
 القوة من ادلزيد تتطلب اليت  الرياضية، األنشطة من عديدة أنواع شلارسة إمكانية على كثَتاً  يساعده
. (149، ص1992عالوي، ) .العضلية
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 :العقلي  النمو−1−4−3
 ىذا يف يستمر فهو عديدة، جهات يف العقلي ظلوه يف يسَت السوي احلدث أن ادلراىقة لفًتة ادلالحظ من

 وىو التعلم، على القابلية يف أيضا ينمو كما وتقويتها، العقلية القابلية اكتساب على عمره من الثاين العقد
 تتميز اليت ادلشكالت حل وعلى األشياء بُت العالقة إدراك على قابليتو بزيادة يتميز ذلك جانب إذل

  .اجملردة باألفكار التعامل على قدرة أكثر سيصبح ىذا كل إذل باإلضافة والتعقيد، بالصعوبة
 الذكاء راجع لنمو وىذا التفكَت يف ادلنطق مسات وبظهور الطبيعة وارء ما عن ادلستمر ببحثو يتميز حيث

 احلياة تتسم كما فضولو وتساؤلو، يثَت ما كل فهم زلاولة إذل بو يؤدي ما وىذا العصيب، اجلهاز ونضج فيو
 البيئة مع للتكيف تساعده الفعالية من نوع حياتو تكتسب إذ التمايز، ضلو تتجو بأهنا ادلراىق لدى العقلية

 .فيها يعيش اليت واالجتماعية الثقافية األخالقية
 بنموه نظرا لتأثر ادلراىق والفلسفة والدين كالسياسية ادلختلفة بادلواضيع الىتمامو تصرفاتو يف مثارل فيكون

 تفاعلو دلدى راجع وىذا الطفولة، يف عليو كان ما عن عنده اإلدراك وؼلتلف واالنفعارل والعقلي العضوي
 من فيها يراه وما ادلباشرة، اآلثار يف يتلخص مثال الرياضة دلمارسة الطفل فإدراك فيو، يعيش الذي احمليط مع
 والعالقات البدنية الصحة ومسات خصائص الرياضة يف يرى حيث أوسع ادلراىق إدراك أما ومرح، ذلو

 احملسوسات ماوراء إذل عقليا ؽلتد إدراك ادلراىق أن ومع السوي، الفرد إنشاء يف ودورىا السلمية االجتماعية
 ثباتا وأكثر ويدرك يفهم دلا الطفل من انتباىا أكثر يعترب ادلرحلة ىذه يف وادلراىق البعيدة، األفاق ضلو

 االستنتاج باستخدامو تتعرضو اليت ادلشاكل حلل ادلختلفة الطرق إذل جلوئو يف يظهر ما ىذا واستقرارا،
. (69، صفحة 1990احلافظ، ) .واإلستدالل

 :النفسي النمو −1−4−4
 النفس، على االعتماد ضلو وميلو األسرة عن االستقالل يف ادلراىق رغبة النفسية احلياة مظاىر أبرز من

 يعاقب أن ػلب ال أنو كما قاصرا، طفال يعد دل أّنو يشعر ادلراىق على تطرأ اليت اجلسمية للتغَتات فنتيجة
 عن االبتعاد ادلرحلة ىذه يف عنده نالحظ كما األسرة، لرقابة سلوكو ؼلضع أن أو بو يقوم شيء كلّ  على

 و اجملهول دلعرفة فيتطفل الكبار لعادل ربديده فيكرب لسنو مناسبة تعد دل بأهنا يرى اليت الصبيانية التصرفات
. (19، صفحة Durnaud ،1999)كذلك  اختياراتو و صائبة آراءه بأن إقناع غَته يف غلتهد
 و الذات، حول حد التمركز إذل يصل الذي الذات ضلو باالذباه ادلرحلة ىذه يف النفسي النمو يتميز كما
 االجتماعي النضج و العقلي النمو ادلراىق بلغ ألن ذاتو حول الطفل سبركز عن مضمونو يف ؼلتلف لكنو
 التغَتات أسباب معرفة ىو السلوك ىذا من ىدف ادلراىق و اآلخرين، و ذاتو بُت لتميز يؤىلو الذي
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 ؽليل صلده كما اخلارجي، دبظهره و بنفسو الزائد باالىتمام فيقوم إغلاد تفسَتات و ذلا يتعرض اليت اجلسيمة
الرضا،  عدم عن كتعبَت التذمر و بالضيق الشعور و اآلخرين، مشاركة عدم و البوح بأسراره عدم إذل

 أقرانو يشارك عالقات اجتماعية إقامة و شخصيتو خصوصيات معرفة إذل يسعى ادلرحلة ىذه يف فادلراىق
 .ادلشًتكة االىتمامات و االنشغاالت معهم يتبادل و مشاكلهم

 :االجتماعي النمو -1-4-5
 مرحلة يف عنو مشوال اتساعا و أكثر و سبايزا أكثر بأهنا ادلراىقة مرحلة يف االجتماعية العالقات تتميز

 يف تستمر اليت و اإلنسان مع اليت وجدت ادليول أحد الفرد عند االجتماع إذل ادليل يعد حيث الطفولة،
 يتأثر ادلراىق و متطورة، و مستمرة عملية الفرد االجتماعي عند فالسلوك العمر تقدم مع تطورىا و ظلوىا

 يف تؤثر ميول و تقاليد و قيم و عادات من فيها يوجد ما و فيها اليت يعيش األسرية و االجتماعية بالبيئة
 حبيث ؽليل الزعامة و االجتماعي االستقالل شلارسة ػلاول ادلرحلة ىذه يف فادلراىق توجو سلوكو، و ادلراىق

 يعتمد و قيود األسرة، من التخلص من الرغبة و االجتماعية ادلسؤولية ربمل و النفس على االعتماد إذل
 اذباىات من كونو ما و خرباتو السابقة على اجلديدة االجتماعية ادلواقف مع التوافق يف ادلراىق صلاح مدى
 .اخلربات ىذه نتيجة

 و االجتماعية بالبيئة للمراىق االجتماعي النفسي النمو يتأثر:االجتماعي النفسي النمو -1-4-6
 على تؤثر ميول و اذباىات و عرف و عادات و تقاليد و ثقافة من ربتويو فيها دبا يعيش اليت األسرية
 حيث أكدت صعبة أو سهلة عملية بو احمليطُت و نفسو مع توافقو عملية وذبعل سلوكو، و توجو ادلراىق
 غلب اليت التقاليد العادات و ىذه نتيجة أوليائهم و ادلراىقُت بُت ادلوجودة الصراعات أن األحباث معظم
 أهنا من برغم الدراسية النتائج و و اخلروج الشعر قصة و باللباس، ادلتعلقة خاصة و إتباعها ادلراىق على

 حالة يف ادلراىق ذبعل و توتر لكنها و األولياء و بُت ادلراىقُت العالقة على كثَتا تؤثر ال عادية صراعات
 االستقرار لتحقيق ذلك و .أبنائهم بتعليم الزائد االىتمام أو األسرة مبالغة و خاصة ادلستمر االستقرار عدم

 األولياء احلاالت بعض يف يطلب أين ادلراىق، لدى الضغط حاالت ؼللق مستقبلهم و تأمُت االقتصادي
 بالفشل مث يشعر من و الطبيعية قدراهتم عليو تقوي ال التحصيل من عارل مستوى إذل الوصول من أبنائهم

 لو إتاحة و فيو، طاقة ما ال ادلراىق ربمل ال واقعية نظرة اآلباء نظرة تكون أن غلب لذلك اإلحباط، و
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، Bee ،2003) .ادليادين كل ادلراىق يف صلاح تقدير و االجتماعي و النفسي و العقلي النمو فرصة
. (293-278الصفحات 

 االعتماد ضلو ميلو و عن األسرة االستقالل يف ادلراىق رغبة ادلراىقة، فًتة يف النفسية احلياة مظاىر أبرز ومن
 قضاء يف األسرة على يعتمد مازال جهة أخرى من أنو رغم كطفل يعامل أن غلب ال لذلك نفسو، على

 على لذلك كثَتة، سلبيات ذلا التسلطية الًتبية تبقى و و الطمأنينة، األمن توفَت يف و االقتصادية حاجاتو
 و موقفو تقدر و مشاكلو حل على مساعدتو و ادلراىق بيد األخذ أي حرية زلدود مع أبنائهم تربية اآلباء
رلتمعو  و نفسو مع متوافقا يصبح و يتعلم حىت معو التحدث و إقناعو طريق عن ذلك اجلديدة، و ظروفو
 .بو ػليط الذي

 و الثبات عدم و االنفعاالت حبدة ادلرحلة ىذه يف االنفعارل النمو يتميز:االنفعالي النمو -1-4-7
 أحاسيس الضيق يساوره كما االندفاع، و بالعنف تتميز االنفعالية الناحية من عنيفة مرحلة االستقرار فهي

 :ادلرحلة ىذه يف تظهر اليت االنفعالية األظلاط أىم من و
 :صلد مثَتاتو أىم من و للمراىقة احلادة االنفعاالت من ىو :الغضب *
 أىدافو، و ربقيق غاياتو من ؽلنعو حاجز بوجود يشعر عندما ادلراىق يغضب حيث :العجز  و اإلعاقة -

 .معينة مسألة رياضية حل إغلاد يف يفشل كأن عمل أي اصلاز يف يفشل عندما فيغضب
 عندما و أيضا ظلموه رفاقو أحد أو أفراده أحد بأن يشعر عندما ادلراىق  فيغضب  :الحرمان و الظلم -

 .حقوقو بعض من حبرمانو يشعر
 تظهر و األشخاص الغرباء و كالظالم األشياء بعض من االنفعال درجة تقل ادلراىقة فًتة يف  :الخوف -

. (25، صفحة 2004الطفيلي، )جديدة  سلاوف عنده
 مذكرات كتابة يبدأ يف ادلرحلة ىذه يف و خاصة صلاحات ػلقق خالذلا من إذ أعلية ألحالمو يعطي كما

 االنفعالية حياتو عن الكتابة تعبَتا عند نفسو يريح و النفسية صراعاتو يفشي خالذلا من بو، خاصة
 العلم مع تفكَته، زلور بذلك ويظل دبظهره اجلسمي االىتمام يف يبالغ ادلرحلة ىذه يف فادلراىق الداخلية،

 حادة تقلبات و ادلزاحية احلالة يف بتذبذب ادلراىق يتميز  كما.الذكور من دبظهرىن اىتماما أكثر اإلناث أن
 اجلسيمة بالتغَتات يتأثر ادلرحلة ىذه يف االنفعارل النمو صلد متناقضة، امتالك اذباىات و السلوك يف
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 ومعايَت االجتماعي التفاعل ظلط و اجلنسي التآلف و العقلية القدرات و العمليات و و اخلارجية الداخلية
 .انفعارل سوي ظلو ربقيق يف ىاما دورا تلعب اليت العامة االجتماعية ادلعايَت و اجلماعة

 و الشخصية أبعاد أحد يشكل إذ ادلراىق، حياة يف كبَتة أعلية التدين ػلتل:الديني النمو -1-4-8
 على أثره الواضح لو للسلوك، دافعة قوة يعترب كما الثقافية، و االقتصادية االجتماعية، احلياة يتناول نواحي

 و معتقداتو يف التأمل التفكَت و على قادرا يصبح ادلراىقة سنوات خالل فالفرد للمراىق، النفسي النمو
 ظلو ادلراىق عند الديٍت الشعور يقظة يسهم يف ما فإن ذلك إذل باإلضافة الدين، أمور يف التعمق على قادرا
 النفسية القوي مجيع لديو  تتضح و الشخصية يف يقظة عامة إذل يؤدي شلا اجلنسي، نضجو و بنفسو ثقتو
 للدين (410، صفحة 2001الزغيب، ). بالدين ادلتعلقة القضايا وخاصة االستطالع حبو من يزيد شلا

 الذي السند فيو غلد و سلرجا دلشكالتو غلد لكي إليو يلجأ حيث ادلراىق انفعاالت من التخفيف يف أعلية
 .الطمأنينة و باألمان الشعور لو ػلقق

: سنة في الممارسة الرياضية19-17المرحلة العمرية- 1-5
كما ذكرنا سابقا أن ىاتو الفًتة مناسبة للتعليم احلركي الدقيق، نتيجة نضج مستوى يف الذكاء للمراىق يف 

  حيث يصبح اجلهاز العصيب ادلركزي استغالذلا يف اتفاق ادلهارات األساسية لرياضة ما19-17سن 
واكتساب القدرات البدنية اخلاصة، وؽلكن أن نكسب ادلتعلم يف ىذه ادلرحلة العديد من ادلهارات ادلختلفة، 

يستطيع الفرد أن يصل يف مرحة أداء العديد من ادلهارات احلركية الرياضية إذل "يقول غايات يف ىذا الصدد 
 .(94، صفحة 1998فرح، )" درجة اإلتقان 

: خصائص ومميزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق- 1-6
:  إن خصائص وشليزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراىق ىي كاآليت

. ربقيق مبدأ التكامل بُت ادلهارات احلركية اليت تعلموىا يف ادلرحلة اإلعدادية وادلرحلة الثانوية−
. اخل....رفع األثقال، ادلصارعة:  استبعاد بعض الرياضات للبنات مثل−
اخل ... تشابو ألعاب البنات مع ألعاب األوالد يف النشاطات اجلماعية مثل، كرة السلة والكرة الطائرة−

. اخل...السباحة: واأللعاب الفردية مثل
، صفحة 1992بسيوين، ) سبارين بدنية لبناء اللياقة وربسُت القوام وسبرينات األرضية وسبرينات األجهزة −
56) .
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:  اآلثار النفسية للقوة البدنية للمراهق- 1-7
 إن وصل ادلرء إذل مرحلة ادلراىقة، يتطلب وقوع عدة تغَتات يف نفسية ادلراىق حيث يسعى ىذا ادلراىق إذل 

أن يكون لو مكانة ومركز بُت مجاعتو، كما أنو يرى يف نفسو أنو ذلك الطفل الصغَت الذي ال يباح لو أن 
يتكلم أو يسمع ، وادلراىق أثناء شلارسة األنشطة الرياضية تعود عليو بدون شك بتغَتات فيزيولوجية 

 جونز"وبسيكولوجية، وقد تطرق العلماء إذل ىذا التأثَت النفسي للقوة البدنية، حيث قارنت العادلة 
"Jonz عشرة من ادلراىقُت األقوياء ؼلتلفون اختالفا جذريا عن تقومي األقوياء الضعفاء، فقد كان ضعفاء ،

البنية صورة يف أعُت أقويائهم، فلقد ذباىلهم ىؤالء ودل يبدو ذلم أي ضرب من احلب، وزاد فحص 
 (06)السجالت لتكييف الضعفاء، إذ دل ػلسن التكيف إال واحد من بُت العشرة، وسبيزت سجالت ستة

الذين ربصلوا على  (03)من الضعفاء سوى التكيف الواضح، ىذا باإلضافة إذل أن ادلراىقُت الثالثة 
النقاط ادلتوسطة يف التكيف الواضح، عانوا من التوتر والصراع ادلرتبط بقصورىم العضوي، وتشَت نتائج 

جونز إذل ما ؽلكن فعلو بصدد ادلراىقُت، من أقراهنم ، فمن األعلية العمل على ربسُت ادلهارات الرياضية 
والًتوغلية ذلؤالء ادلراىقُت، حبيث نتأكد من ربديد صورهتم اإلغلابية يف أعُت أندادىم، إال أن البعض قد 

اخلجل، احلساسية، : ؽلتنعون عن االشًتاك يف أي برنامج رياضي وىذا راجع لسمات شخصياهتم مثل
ومن ادلعوم أن اطلراط الفرد يف لعبة أو رياضة واختبار " جونز" ادليول إذل الغضب بعد اذلزؽلة، كما تؤكد 

الفعالية من أسلوب تعاطيو ذلا، واألعلية اليت يوليها ذلا تلقي ضوء على اذباىاتو من نفسو وعلى عالقتو 
. باآلخرين

فليست عادات اللعب ادلعزولة عن نفسية الناشئ، فقد تعترب عن اجلد وادلغامرة، وقد تعترب عن احلاجات 
لذلك وجب على أي برنامج " والقوة أو النجاح" واالستحسان ولفت االنتباه كما قد تعكس يف السيطرة 

تروغلي رياضي، أن ؼلدم كل األجيال، وأن يتصف بادلرونة، وأن يكون متنوعا حىت غلد فيو كل فرد بعض 
. (37، صفحة 1986فايز، ). ما يريده

:  دوافع ممارسة الرياضة عند المراهق- 1-8
:  الرياضة عند المراهق1-8-1
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 ال تصبح ادلهارة والتقنية علا أساسُت يف الرياضة، وإظلا التلميذ ادلستعمل ذلما أي اإلىتمام ةيف مرحلة ادلراىق
بقدراتو وإمكانياتو وميولو ىو الذي ػلدد نوع اللعب الرياضي، سوف ؽلارسو، وذلذا فإن الرياضة تستدعي 

. بعض الشروط حىت ؽلكن للفرد القيام هبا
:  دوافع الممارسة الرياضية وعالقتها بالمراهق- 1-8-2

  لكل فرد من الوجود دوافع حبتة، وأسباب واضحة للقيام بعمل ما، ولقد حدد العادل والباحث 
الدوافع :  أىم الدوافع ادلرتبطة بالنشاط الرياضي وقسمها إذل نوعُت أساسُت علاRADIQUEراديك

. (87، االعداد النفسي للرياضُت ،صفحة 1986عاقر، ). ادلباشرة والدوافع غَت ادلباشرة
: الدوافع المباشرة  • 
.  اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد النشاط العضلي الذي يتطلب جهدا وذلك عند ربقيق النجاح−
. اخل.... ادلتعة اجلمالية بسبب الرشاقة ومهارة احلركات كاجلمباز−
. الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات الصعبة اليت تتطلب اإلرادة والشجاعة−

.  االشًتاك يف ادلنافسات الرياضية−
: غير المباشرةالالدوافع • 

 زلاولة اكتساب الشاب الصحة واللياقة البدنية، الوعي والشعور االجتماعي اليت تقوم بو الرياضة من كل 
ما سبق نقول أن ادلراىقة مرحلة حساسة يف حياة الفرد،باعتبارىا مرحلة انتقالية بُت الطفولة والرشد ويكون 
فيها الفرد غَت ناج كليا، كما تتميز خبصائص وتغَتات تكون حسب اجلنس والبيئة ادلعاشة، ومن بُت ىذه 
اخلصائص والتغَتات ما يكون مرفولوجيا، وكذا عقليا تؤثر يف سلوكو شلا يسمح عليو الفروق الفردية، كما 

ىناك كثَت من الفروق بُت اجلنسُت إال أن الصيب يزيد عنها طوال وحجما، كما تظهر البنت بعض القدرات 
. العقلية أو الطبيعية

  ونظرا لكل األسباب اىتم الكثَت من العلماء يف ميدان الًتبية وعلم النفس واؤلوا أعلية كبَتة ذلذه ادلرحلة 
 االعداد النفسي للرياضُت،،1986عاقر، )من حيث ضرورة الربامج التعليمية والًتبوية حسب ادلراىقُت 

 .(88صفحة 
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 خاتمة 

 وتأخذ الشخصية فيها تتبلور اليت ادلرحلة ىي الكائن البشري يف احلياة  ؽلر دبرحلة تكوينيو فهذه الفًتة  نإ
مرحلة  فهي  من اإلىتمام،اً كبَت ادلرحلة تتطلب قدراً  ىذه خالل ادلراىق ورعاية تربية عليو و الثابتة، مالزلها

 مرحلة عرضة أكثر فهي اإلجتماعي النضج مرحلة أهنا مث اجلسمي النمو خالل من الوجداين بثاقناإل
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 إذل بو يؤدي شلا القلق و النفسي للضغط يتعرض فادلراىق لإلضلراف منها تتحدد إشكال وأوجو ادلراىقة 
 تكوين شخصية إذل بو للوصول رعايتو و بو اإلعتناء غلب لذا التوافق، عدم و عدوانية القيام بسلوكيات

 و احلياة يف لو بالنجاح يسمح دراسي مستقبل امتالك و بنائو و اجملتمع لصاحل تعمل متوافقة سوية
. بصفوف األمم احلضرية اإللتحاق
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 :تمهيد

تعد ادلهارات النفسية من احملددات ادلهمة لألداء الرياضي ولقد اتفق العديد من الباحثُت أن تطوير ادلهارات 
 .النفسية يرتبط بعدد من ادلتغَتات كاستمرار الالعب يف األداء 

وإن التدريب على ادلهارات النفسية يعد من أىم العمليات النفسية يف اجملال الرياضي وجيب ان يسَت جنباً 
ن إ عناصر اللياقة البدنية وادلهارات احلركية من خالل اإلعداد طويل ادلدى، وىإيل جنب مع التدريب عل

 .إغفال مثل ىذا البعد يقلل من فرص الوصول إيل ادلستويات العليا 
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: المهارات النفسية - 2-1

: مفهوم المهارات النفسية - 2-1-1

فالالعب .ادلهارة النفسية عبارة عن قدرة ديكن تعلمها و إتقاهنا عن طريق التعلم و ادلران و التدريب 
تساب و تعلم و إتقان ادلهارات احلركية كالتصويب أو التمرير أو اإلرسال أو غَت إكالرياضي لن يستطيع 

و ينطبق ذلك أيضا .ذلك من ادلهارات احلركية إال إذا تعلم ىذه ادلهارات و تدرب عليها لدرجة اإلتقان 
. على ادلهارات النفسية فلن يستطيع الالعب الرياضي إتقاهنا إال إذا تعلمها و تدرب عليها 

فكأن ادلهارة النفسية ألي عمل من األعمال أو السلوك ترتبط  ارتباطا وثيقا بالنجاح يف أداء ىذا العمل 
كما أن .أو السلوك كما ديكن تعلم و إتقان ادلهارة النفسية عن طريق عمليات التعلم و ادلران و التدريب 

ادلهارات النفسية يكتسبها الالعب الرياضي من خالل اخلربة و العمل الشاق على النحو الذي استطاع 
. من خاللو أن يكتسب ادلهارات البدنية 

 PSYCHOLOGIE SKILLSو يف علم النفس الرياضي يستخدم مصطلح تدريب ادلهارات النفسية 

TRAINING (PST) لإلشارة إىل العملية اليت يتم يف غضوهنا تعليم و تدريب ادلهارات النفسية يف إطار
و الذي يقصد بو التطبيق ادلنهجي ادلنظم لألساليب MENTAL TRAININGعملية التدريب العقلي 

 (192، صفحة 2002عالوي، ) .العلمية النفسية لالرتقاء مبستوى األداء لدى الالعب الرياضي

إن تدريب ادلهارات النفسية ىو عبارة عن برامج تربوية و تعليمية منظمة و مقننة هتدف إىل مساعدة 
الالعبُت الرياضيُت الكتساب و إتقان ادلهارات النفسية بغرض حتسُت األداء الرياضي و جعل ادلمارسة 

. الرياضية مصدرا لالستمتاع 

كما أن التدرب عليها ديكن أن يسهم يف إعطاء الالعب ميزة عن غَته من الالعبُت الذين ال ديارسون 
. و يف بعض األحيان تكون ىي الفيصل يف النجاح و التفوق الرياضي .مثل ىذا النوع من التدريب 

: تدريب المهارات النفسية - 2-1-2
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مبراحل متعددة حيث أطلق عليو يف البداية  (تدريب ادلهارات النفسية )مر مسمى التدريب العقلي 
و تعدل بعد ذلك بواسطة ."scakett"وكان أول من استخدم ىذا ادلصطلح سكاكيت.االسًتجاع الرمزي

مث استمر إىل "perry"مث إىل التدريب التصوري عن طريق بَتي . إىل التدريب ادلطلق "morriset"موريسيت
و "corbin"مث تغَت إىل االسًتجاع ادلطلق بواسطة كوربن.إىل التصور العقلي "egstron"أن عدلو إجيسًتون

 mental trainingشاع استخدام ادلمارسة العقلية و أخَتا إىل التدريب العقلي 

و استخدم مصطلح التدريب العقلي لوصف الطرق النفسية اليت هتدف إىل التحكم و التغيَت يف السلوك 
و التدريب ادلنتظم للمهارات العقلية و .إىل جانب االىتمام باخلربات السابقة.الفرد سواء العقلي أو البدين 

اإلجتاىات و اإلسًتاتيجيات اليت تبٌت على أساس احلالة العقلية ديكن التحكم فيها بنفس الطريقة اليت 
. تستخدم يف احلالة البدنية

: و نستعرض يف ىذا اجملال أىم التعريفات 

 روشال"roshall"إحدى الطرق الرئيسية للحصول على التحكم و تركيز االنتباه . 
 مورجان"morgan" إحدى طرق التدريب اخلاصة ادلؤثرة على تغيَت السلوك و تعزيز التعلم. 
  سنجر"singer" تكرار ادلهارة ادلتضمنة للمحتوى اخلاص بتعلمها دون رؤيتها حركيا. 
  ىارا"harre" جزء مكمل من التدريب الرياضي. 
 أونثتال"unestahle" تدريب متتابع طويل ادلدى لإلجتاىات و ادلهارات العقلية يتضمن بعدين 

 .الوصول إىل ادلستويات الرياضية العالية و تطوير الصحة العامة .أساسُت 

و البعض ركز على .وىذه التعريفات أخذت اجتاىات متعددة فرضتها ادلراحل اليت مر هبا التدريب العقلي 
و اآلخر ركز على .و اآلخر تناول ادلهارة احلركية و زلتواىا .أنو إحدى وسائل التدريب أو جزء مكمل لو 

عملية التعليم و تغيَت رؤية احلركة أثناء االسًتجاع العقلي و التعريف األخَت جيمع بُت اإلعداد للمنافسات 
و التتابع و االنتظام يف التدريب على ادلهارات النفسية و ينظر إىل بعد ىام ىو ربط التدريب العقلي 

. (31-30، ص2001مشعون، )بالصحة العامة و تطوير اإلنسان بشكل عام 

: أىمية تدريب المهارات النفسية - 2-1-3
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من األمية أن تعلم ادلهارات النفسية ال يؤثر فقط على تطوير األداء الرياضي و لكن ينتقل إىل احلياة 
العادية مثل مهارات التحكم يف الطاقة النفسية و الضغط العصيب و وضع أىداف واقعية و تركيز االنتباه 

 (166، ص 1996مشعون، )ىي مهارات نافعة يف أبعاد احلياة ادلختلفة 

و يتفق راتب على أن تدريب ادلهارات النفسية برامج منظمة تربوية تصمم دلساعدة ادلدرب و الالعبُت 
على اكتساب و شلارسة ادلهارات النفسية بغرض حتسُت األداء الرياضي و جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا 

 (95، صفحة 2000راتب، ). لالستمتاع

كما أن للمهارة العقلية أمهية يف أداء ادلهارات الرياضية فهي اليت دتكن الرياضي من الوصول إىل حالة 
عقلية دتنع دخول األفكار السلبية و ادلشتتة إىل نشاطو الرياضي فإذا استطاع الرياضي تنفيذ ادلهارة عقلية 

تنفيذا ناجحا دلرة فهذا يعٍت انو ديتلك القدرة البدنية لتحقيق ذلك كلما حاول و لكنو قد ال يفعل ألن 
جاد، )عقلو يتداخل على حنو غَت سليم و يفسد ىذا التآزر و التوافق اجلسمي و العضلي و ال يعززه 

. (61-60،كرة القدم، الصفحات 2004

و حسب عالوي أن الالعبُت الرياضيُت على ادلستوى الدويل و العادلي يتقاربون لدرجة كبَتة من حيث 
قدراهتم و مهاراهتم البدنية و احلركية و اخلططية إال أن ىناك عامال ىاما حيدد نتيجة الفروق بينهم أثناء 

. ادلنافسة الرياضية و الذي يتأسس عليو النجاح و التفوق و ىو عامل قدراهتم  و مهاراهتم النفسية 
. (198، ادلهارات النفسية يف كرة القدم ،صفحة 2002عالوي، )

: إن أمهية التدريب ادلهارات النفسية ترتكز على ما يلي 

 رؤية عناصر النجاح. 
 زيادة التحفيز. 
  إتقان ادلهارات احلركية. 
  التآلف. 
  (146، صفحة 1998بدوي، ). الًتكيز. 

 (204- 202،ص2002عالوي، ):أسباب عدم االىتمام بتدريب المهارات النفسية - 2-1-4
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: و تتجلى يف ما يلي 

  لدى ادلدربُت الذين جيهلون طرق تعليم و إكساب و تدريب ادلهارات : نقص ادلعارف و ادلعلومات
 .النفسية

  ىناك اعتقاد لدى بعض ادلدربُت الرياضيُت : االفتقار للوقت الكايف  للتدريب على ادلهارات النفسية
انو ال يتوفر الوقت لالعب من اجل التدريب على ادلهارات النفسية و ىذا النشغالو بالتدريب على 

 .حتسُت القدرات البدنية و احلركية و اخلططية 
  و ىذا العتقاد بعض ادلدربُت بأنو يستحيل : النظرة للمهارة النفسية على أهنا فطرية لدى الالعب

 .على الالعب اكتساب ادلهارة النفسية و فعلها إال إذا كانت فطرية 
  و ىذا حُت استخدام الطرق و األساليب : بعض ادلفاىيم اخلاطئة ادلرتبطة بتدريب ادلهارات النفسية

 :اليت ال تبٌت على أسس علمية كما يلي 

 .تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لالعبُت ذوي ادلشكالت−

 .تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لالعبُت ادلتفوقُت−

 .تدريب ادلهارات النفسية مفعولو سريع−

 .تدريب ادلهارات النفسية ليست لو فائدة كربى −

  عدم االقتناع بأمهية اإلعداد النفسي. 
  (105، صفحة 2004راتب، ). عدم ادلعرفة بطرق و أساليب اإلعداد النفسي. 

: مراحل تدريب المهارات النفسية - 2-1-5

 :حسب عالوي أن ىناك ثالث مراحل أساسية لتدريب ادلهارات النفسية و ىي 

: مرحلة تقديم المهارات النفسية - 2-1-5-1
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تعترب ىذه ادلرحلة أول مرحلة يف برامج تدريب ادلهارات النفسية نظرا ألن العديد من الالعبُت الرياضيُت 
قد ال تكون لديهم دراية و معرفة كافية بأمهية تدريب ادلهارات النفسية و أثرىا يف االرتقاء بادلستوى 

. الرياضي لالعبُت 

و يف ضوء ذلك فان اذلدف األساسي من ىذه ادلرحلة ىو اكتساب الالعبُت لبعض ادلعارف و ادلعلومات 
األساسية عن أمهية تدريب ادلهارات النفسية و فائدهتا بالنسبة ذلم مع زلاولة تقدمي بعض األمثلة 

 .التوضيحية و التطبيقية اليت توضح تأثَت و فائدة ىذه ادلهارات النفسية 

 :مرحلة التعلم و اإلكتساب - 2-1-5-2

يف ىذه ادلرحلة يتم الًتكيز على اجلوانب الفنية الصحيحة ألداء ادلهارات النفسية مع تقدمي مناذج لألداء 
الصحيح حىت يتمكن الالعب من تقليد ىذه النماذج و ديكن لالعبُت األداء إما بصورة فردية أو مجاعية 
طبقا لطبيعة كل مهارة نفسية ىذا باإلضافة إىل إمكانية قيام األخصائي النفساين بتصحيح األخطاء أثناء 

. األداء 

: مرحلة اإلتقان- 2-1-5-3

اذلدف األساسي من ىذه ادلرحلة ديكن يف زلاولة الالعب إتقان أداء ادلهارات النفسية بصورة دقيقة و 
بدون بذل ادلزيد من اجلهد و زلاولة ربط ىذه ادلهارات النفسية بادلواقف الفعلية احلقيقية ألداء الالعب و 

 .   (206-205، الصفحات 2002عالوي، ). خاصة يف ادلنافسة الرياضية 

: تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضيين - 2-2-1

 :التصور العقلي - 2-2-1-1

ىو لب عملية التفكَت الناجح و ىو عبارة عن انعكاس األشياء و ادلظاىر اليت سبق الفرد إدراكها و يبدأ 
باألجزاء مث الكليات و األساس الفسيولوجي للتصور ىو تلك العمليات اليت حتدث ألجزاء أعضاء احلواس 

 .(197، صفحة 2000الضمد، )ادلوجودة يف ادلخ أما أعضاء احلواس نفسها فال تؤدي وظيفة التصور 

: أنواع التصور العقلي- 2-2-1-1-1
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: تناول العديد من العلماء أنواع التصور العقلي و ىم شبو متفقون على ىذه األنواع 

 ىو نوع التصور الذي حيدث خارج الفرد مثل تصور مشاىدة تسجيل أداء حركي :التصور الخارجي −
 .(250، صفحة 2002عالوي، ). يقوم بو الفرد و دييل التصور يف ىذه احلالة أن يكون بصريا

 يتميز بأنو ذو طبيعة حسية فهو نابع من داخل الفرد و ليس كنتيجة مشاىدة ألشياء :التصور الداخلي −
خارجية و يساىم اإلحساس احلركي بفعالية مقارنة باحلواس األخرى يف ىذا النمط من التصور حيث يشعر 
الرياضي أثناء التصور بأنو داخل جسمو و انو يقوم باألداء و يشعر باجلسم يؤدي و لكن ال يرى جسمو 

. بنفسو و بذلك يسمح التصور الداخلي باكتساب اخلربة احلسية الصحيحة يف تنفيذ ادلهارة ادلستخدمة 
 .(18، صفحة 1995، .راتب أ)

و يعٍت عدم وجود أي نوع من التصور سواء داخلي أو خارجي و لكن الالعب ديارس :عدم التصور−
اخلربة اليت يشعر هبا من خالل اإلحساس احلركي فقط و ديكن مالحظة ذلك يف مرحلة اآللية من األداء 

. حيث ال يسًتجع الالعب اخلربات السابقة التصورية و لكن ديكن شلارسة اإلحساس احلركي فقط 
. (228، صفحة 1996مشعون، )

: أىمية التصور العقلي - 2-2-1-2-1

: يرى مشعون أن أمهية التصور العقلي تتمثل فيما يلي 

 .الوصول لالعب إىل أفضل ما لديو يف التدريب و ادلنافسات -

 .تصور األداء مباشرة قبل الدخول يف ادلنافسة -

ادلسامهة يف استدعاء اإلحساس باألداء األفضل و تركيز االنتباه على ادلهارة قبل الدقيقة األخَتة الباقية -
 .على االنطالق لتحقيق اذلدف 

 .(222، صفحة 1996مشعون، ). استبعاد التفكَت السليب و إعطاء ادلزيد يف الثقة بالنفس-

: كما يضيف راتب أن فوائد التصور العقلي تتمثل فيما يلي 
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 .حتسُت الًتكيز فهو يعمل على منع تشتت االنتباه−

 .السيطرة على االنفعاالت من خالل التصور للمواقف اليت تثَت الغضب−

 .ارسة ادلهارات الرياضية عن طريق تصور األداء الصحيحمم−

مواجهة األمل و اإلصابة بالتصور العقلي لألداء احلركي الذي يؤديو زمالء الالعب ادلصاب للمساعدة −
 .(136-135، الصفحات 2004راتب، ). على سرعة االستشفاء 

: التغيرات التي تؤثر في القدرة على التصور -2-2-1-3-1

: حسب سويب أن التغَتات اليت تؤثر يف التصور العقلي ىي 

 .الفروق الفردية يف القدرة على التصور −

 .طبيعة التصور−

 .طبيعة نتائج التصور سلبية أم اجيابية−

 .(subi, 1988, pp. 227-230) االسًتخاء حبيث اجلمع بينهما أفضل من التصور فقط−

: مبادئ التصور العقلي -2-2-1-4-1

: حسب مشعون يتوقف استخدام التصور على رلموعة من ادلبادئ ىي 

 . وىو تصور االداء و النتائج ادلوالية لو:التصور العقلي لألدء و نتائجو −

 كلما زاد الًتكيز و اتضحت التفاصيل كان التصور أكثر فاعلية يف التأثَت على :االنتباه إلى التفاصيل −
 .األداء

 . وىذا لدعم العالقة بُت ادلثَت و االستجابة لالرتقاء بادلستوى:التركيز على االيجابيات −

 . وىو تصور ادلهارة يف إطارىا الكلي و ليس الًتكيز على جزء منها :التصور العقلي للمهارة ككل −
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 . وىو اسًتجاع ادلهارة على األقل مرة واحدة قبل األداء :التصور العقلي قبل األداء −

 وىو تزامن التصور العقلي و األداء بنفس السرعة إال أن بعض :التصور العقلي بنفس سرعة األداء −
 .الالعبُت يكون التصور أسرع من األداء لديهم 

 حيقق التصور العقلي يف فًتة وجيزة نتائج اجيابية و جينب ذلك :التصور العقلي لمدة قصيرة من الوقت −
. (226-225، الصفحات 1996مشعون، ). صعوبات احملافظة على الًتكيز

: اإلنتباه -2-2-1-2

ىو إحدى ادلهارات العقلية األساسية للممارسة الرياضية و يتمثل يف قدرة الرياضي على توجبو إحساساتو 
حنو موضوع معُت من ادلوضوعات ادلوجودة يف رلالو احليوي من اجل سرعة و سهولة إدراك عناصره و 

العالقات القائمة بينهما فالالعب حيتاج إىل مهارة االنتباه يف التعلم احلركي و يف التدريب الرياضي و يف 
. مواجهة ادلشكالت احلركية أثناء اللعب و يف مالحظة ادلنافس أثناء ادلباريات و فهم حتركو و أىدافو

. (213، صفحة 2006فوزي، )

، صفحة 2002عالوي، )كما أن االنتباه عملية عقلية معرفية توجو وعي الفرد حنو ادلوضوعات ادلدركة 
274) .

. (1996مشعون، )كما قال مشعون أنو القدرة على تثبيت االنتباه على مثَت سلتار لفًتة من الزمن 

، صفحة 1995عنان، )وعرفو عنان بأنو توجو االنتباه بدرجة عالية من التدقيق و احلدة حنو بعض ادلثَتات 
220).  

: أىمية اإلنتباه -2-2-1-1-2

: يشَت زلمد إىل أن أمهية االنتباه تكمن فيما يلي 

 .ىو األساس يف حتقيق أىداف عملية التعليم و التدريب و ادلنافسة −
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كلما استطاع الالعب تركيز االنتباه على حنو أفضل كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية −
 .اإلنفعالية و العقلية وصوال للتفوق يف األداء الرياضي

زلمد، )تزداد احلاجة إىل االنتباه حلظة الشعور بالتعب ألن فقدانو يعٍت فقدان الفوز بادلنافسة الرياضية −
 .(147-146، الصفحات 2005

: ديكن تقسيم االنتباه من حيث النوع إىل بعدين أساسُت :أنواع اإلنتباه -2-2-1-2-2 

 :  و ترجع إىل عدد ادلثَتات الواجب على الالعب االنتباه إليها و الذي ينقسم إىل :سعة اإلنتباه −

 .االنتباه الواسع * 

 .االنتباه الضيق  * 

 و يرجع إىل توجيو االنتباه داخليا على أفكار الالعب و شعوره أو خارجيا على :اتجاه اإلنتباه −
:  األحداث يف البيئة احمليطة و الذي ينقسم إىل 

.  اإلنتباه الداخلي  * 

 . اإلنتباه اخلارجي *  

: و على ذلك فان األبعاد األربع الرئيسية لطريقة اإلنتباه ىي 

 .طريقة اإلنتباه الداخلي الواسع −

 .طريقة اإلنتباه اخلارجي الواسع−

 .طريقة اإلنتباه الداخلي الضيق −

 .(265-260، الصفحات 1996، .مشعون م)طريقة اإلنتباه اخلارجي الضيق −

: العوامل المؤثرة في اإلنتباه -2-2-1-2-3

و تنقسم العوامل ادلؤثرة يف عملية االنتباه إىل عوامل خارجية و عوامل داخلية  
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: العوامل الداخلية ادلؤثرة يف اإلنتباه ىي 

 .اخلصائص ادلميزة للحواس−

 .مستوى االستثارة أو التنشيط −

 .السمات الشخصية −

 .مستوى التعلم احلركي −

 .توقع ادلثَتات −

: العوامل اخلارجية ادلؤثرة يف االنتباه ىي 

 .كمية و صعوبة ادلعلومات −

 .الضغوط اخلارجية −

 .(277-275، الصفحات 2002عالوي، )الوقت ادلطلوب لًتكيز االنتباه −

: مشكالت تركيز اإلنتباه -2-2-1-2-4

:  من ادلشكالت اليت تسبب عدم الًتكيز االنتباه لالعبُت ما يلي 

 . و ىي عدم قدرة الالعب على النسيان للسلبيات اليت حدثت معو:نشغال باألحداث الماضية إلا−

 و ىو انشغال النشىء الرياضي يف التفكَت يف النتائج ادلستقبلية من :نشغال باألحداث المستقبلية إلا−
 .اخل...اإلصابات – حيث نتيجة ادلباراة 

 و ىو احد اجلوانب اليت تزيد يف صعوبة احلفاظ على الًتكيز بوجود :نشغال بالكثير من المثيرات إلا−
 .مصادر تشتيت االنتباه 

 . تعٍت تركيز الالعب على األداء يف الوقت احلرج للمباراة أو ادلنافسة:صدمة اإلنتباه −
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ىو انسحاب مؤقت و متعمد من النشاط يسمح بإعادة الشحن و االستفادة : اإلسترخاء-2-2-1-3
. (168، صفحة 1996، .مشعون م). الكاملة من الطاقة البدنية و العقلية و االنفعالية 

كما انو مقدرة الالعب على التحكم و السيطرة  يف أعضاء جسمو دلنع أو التخفيف من حدوث التوتر 
بينما يقول راش انو قدرة الفرد على خفض توتره و التحكم يف انفعاالتو . (345، صفحة 1992زكي، )

(NACH, 1985, p. 39) .

كما يقدم راتب نقال عن سويٍت مفهوما عاما لالسًتخاء بأنو حالة أو استجابة مدركة اجيابية يشعر فيها 
. (123، صفحة 2004، .راتب ا)الشخص بالتخلص من التوتر أو اإلجهاد 

:  أىمية اإلسترخاء-2-2-1-3-1

: إن أمهية االسًتخاء يف ادلنافسة الرياضية تتمثل يف 

 . خفض مستوى التوتر العايل إىل مستوى السيطرة بصورة اجيابية−

 .تقدمي مزيد من الوعي باإلحساس احلركي −

 .العودة إىل نقطة االتزان −

 .التغلب على حاالت القلق ادلصاحبة يف اليوم السابق للمباراة −

 .(161، صفحة 2001، .مشعون م)إزالة التوتر من اجملموعات العضلية احملددة أثناء ادلنافسات −

 .يعترب مؤشرا وقائيا حلماية أعضاء اجلسم من اإلجهاد الزائد −

يعترب مهارة مفيدة دلواجهة الضغوط و لتغلب عليها مبا يسمح بتحقيق الصفاء الذىٍت و التفكَت الفعال 
 .(124، صفحة 2004الراتب، )

: أنواع اإلسترخاء -2-2-1-3-2

: ينقسم االسًتخاء إىل نوعُت رئيسُت مها 
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 يتضمن االسًتخاء العضلي عدة أنواع تشًتك يف ىدف واحد ىو العمل على :سترخاء العضلي إلا−
 .الوصول إىل الدرجة ادلطلوبة من االسًتخاء و ختتلف يف الوسيلة اليت توصل إىل ىذه احلالة 

 و يكون بعد االسًتخاء العضلي الذي يساعد على خفض التوتر العضلي و من مث :سترخاء العقلي إلا−
التوتر العقلي و يرى البعض إمكانية أن يسبق االسًتخاء العقلي االسًتخاء العضلي و ىو اختالف يف 

 .(125، صفحة 2005زلمد، )الًتتيب فقط 

: و يتفق اغلب العلماء على تقسيم االسًتخاء العقلي إىل 

 وضع ىذه الطريقة ىَتبرت بنسون من كلية الطب جامعة ىارفارد و استمد ىذا :ستجابةلإلسترخاء إلا−
من ادلبادئ األساسية للتأمل و ديكن القول أن استخدام طريقة التأمل بُت الالعبُت كوسيلة لإلعداد العقلي 

مشعون )للمنافسات  قد يرجع إىل دورىا يف تطوير القدرة على االسًتخاء و تركيز االنتباه و زيادة النشاط 
 .(204، صفحة 1996، .م

 و ىي التحكم يف طريقة الشهيق و الزفَت أثناء أداء ادلهارة و جعل التنفس يكون :التحكم في النفس −
 .(206، صفحة 1996، .مشعون م)أكثر انسيابية و ال يعمل على تقلص ألي عضلة تشارك يف األداء 

التنفس مفتاح كل طرق االسًتخاء و أكثر تأثَتا يف التحكم يف التوتر و القلق حيث خيتلف التنفس يف 
زلمد، )حاليت الراحة و القلق حيث يكون يف حاالت التوتر و القلق غَت عميق و غَت منتظم و قصَت 

. (126، صفحة 2005

: و ىو ثالث أنواع  : سترخاء المعرفيإلا−

.  و يكون ىذا التوقف مطلبا حُت تتواجد أفكار سلبية لتشتيت تدفق الدافع السليب:إيقاف األفكار * 

 و ىو الطريقة الفعالة عند صعوبة التخلص من األفكار السلبية و ىذا من خالل :التفكير المنطقي * 
. (127، صفحة 2005زلمد، )مناقشة األفكار كأسلوب تعليمي 

و ىو حتديد رلموعة من ادلواقف اليت تعمل على االستثارة و على الالعب  : الحديث الذاتي االيجابي* 
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حتديد األفكار السلبية اليت انتابتو عند شلارسة ىذه اخلربات مث يطلب منو حتديد عبارات ذاتية اجيابية 
. (214، صفحة 1996، .مشعون م)إلستبداذلا مع العبارات السلبية 

نو ديكن أن يصبح لديو الثقة بالنفس عندما حيقق أإن الكثَت منا يعتقد :الثقة بالنفس - 2-2-1-4
إننا نستطيع أن نشعر بالثقة حقا عندما نعتقد أننا . وذلك شيء غَت صحيح .ادلكسب أو الفوز فقط 

و األكثر أمهية اإلعتقاد يف إمكانية التحسن .نستطيع أن نؤدي بنجاح فالثقة بالنفس ىي توقع النجاح 
فبالرغم من عدم حتقيق ادلكسب أو الفوز فانو ديكن .فالثقة بالنفس ال تتطلب بالضرورة حتقيق ادلكسب 

 . (299، صفحة 2000، .راتب أ) االحتفاظ بالثقة يف النفس و توقع حتسن األداء

تعترب الثقة بالنفس ىامة جدا الرتباطها بقيمة الذات و تقدير :أىمية الثقة بالنفس - 2-2-1-4-1
إن تقدير و قيمة الذات للرياضي حتتل أمهية كبَتة إن مل تكن األىم يف خطة اإلعداد .الرياضي لنفسو 

إن قيمة الذات دتثل ادلفهوم النفسي األساسي الذي جيب أن يؤخذ دائما يف االعتبار . النفسي للرياضي 
إذا أردنا تدريب الالعبُت بنجاح فال يوجد شيء أكثر أمهية لكل منا من قيمة الذات و نبذل اجلهد الكبَت 

و يالحظ أن ادلدربُت الناجحُت يدعمون قيمة الذات لالعبُت بينما ادلدربون غَت الناجحُت ال .حلمايتها 
 .يهتمون بذلك 

ديكن حتديد أنواع الثقة بالنفس من خالل معرفتنا طبيعة العالقة :أنواع الثقة بالنفس - 2-2-1-4-2
حيث يتوقع أن األداء .بُت الثقة يف النفس و األداء يف ضوء فهم منحٌت يو ادلقلوب يف الشكل ادلوايل 

حيث أن زيادة يف الثقة تؤدي إىل نقص و ضعف يف .يتحسن مع زيادة الثقة يف النفس حىت نقطة مثلى 
. األداء 

 و ىي االقتناع الشديد انك تستطيع حتقيق أىدافك اليت تكافح جبدية من :الثقة المثلى في النفس −
. اجل حتقيقها 

 . و ىو امتالك القدرات البدنية ألداء النجاح إال انو اإلصابة بفقدان :ضعف الثقة في النفس −

 .الثقة أو ضعفها خاصة حتت ظروف األداء الضاغطة يف ادلباريات جتعل الرياضي مًتدد يف األداء
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.  و ىي زيادة الثقة عن القدرات الفعلية شلا يؤدي إىل ضعف يف األداء و ىبوط مستواه :الثقة الزائفة −

: فوائد الثقة بالنفس -2-2-1-4-3

: فان ذلك حيقق فائدة جملاالت متعددة ىي . حيث أن الثقة بالنفس تتميز بالتوقع بدرجة عالية للنجاح

راتب ) الطالقة النفسية−.إسًتاتيجيةاللعب .- اجلهد . - األىداف.- الًتكيز . - االنفعاالت االجيابية −
 . (305-299، الصفحات 2000، تدريب ادلهارات النفسية، .أ

 :دور التدريب النفسي في اكتساب المهارات الحركية -2-3

: يساىم التدريب النفسي يف اكتساب و تعليم ادلهارات احلركية عن طريق ما يلي 

 يقدم التدريب النفسي ادلعلومات اخلارجية من خالل طرق متعددة :اإلمداد بالمعلومات عن األداء −
يف توافقها مع الشعور الداخلي حىت حيدث التكامل يف تطوير األداء و يساىم يف تقدمي الرموز يف توقيت 

مبكر حىت يتمكن ادلتعلم من التصحيح الذايت و ادلمارسة الفعالة و يتم تقدمي ادلعلومات عن طريق 
اإلشارات اللفظية و اليت ترتكز على األداء و ليس على العائد منو و بشكل عام فان ادلعلومات ادلقدمة 

 .جيب مقارنتها مع مستوى األداء و ادلواقف التنافسية 

 يساىم التدريب النفسي عن طريق التدريب الدافعي و بررلة األىداف القصَتة و :وضع األىداف −
الطويلة ادلدى يف تعريف الالعب بادلتطلبات اخلاصة بكل مرحلة من مراحل التعلم احلركي كما يساىم يف 

بررلة األىداف القصَتة إىل مراحل متتابعة لكل مهارة و بررلة ىذه األىداف مع بقية ادلهارات األخرى مع 
 .االحتفاظ بالدافعية على التفوق 

يقدم التدريب النفسي اخلربة يف ادلرحلة التمهيدية ادلبكرة من التعلم عن طريق  : تقديم الخبرة االيجابية−
تعريف ادلتعلم بادلهارة و جيب أن ينظر إليها على أهنا فًتة تدريب قصَتة و لكنها خربة تكوينية تعمل على 

. تعزيز ادلتعة وال جيب أال تستمر طويال حىت ال يؤثر اإلحباط و الفشل على ادلتعة

 يساىم التدريب النفسي يف تقدمي منوذج سليم للمتعلم عن طريق التصور الصحيح ذلذا :نماذج األداء −
النموذج حيث أن مناذج األداء تعمل على اإلمداد بالعديد من الفرص للًتكيز على العناصر اذلامة 
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 .يف ادلهارة احلركية 

 يساىم التدريب النفسي يف التشجيع على االبتكار احلركي عن طريق الًتكيز :التشجيع على االبتكار −
 .على متطلبات اجلو اخلارجي و قواعد و لوائح األنشطة و اخلصائص ادلميزة للمتعلم 

فبعد حصول ادلتعلم على فكرة واضحة عن ادلهارة و اجلوانب اإلدراكية :توفير جو التدريب األمثل −
ادلرتبطة هبا فمن األمهية تنظيم العناصر يف جو مثايل للتدريب حيث يساعد التدريب النفسي يف تكامل 

-322، الصفحات 2001، .مشعون م). عناصر التدريب شلا يساعد ادلتعلم على تعلم ادلهارات احلركية 
330) .
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:  خاتمة

إن تدريب ادلهارات النفسية ليس بالوصفة السحرية إمنا ىو عبارة عن برامج مقننة منظمة هتدف إىل حتسُت 
نو ديكن لالعب أن يتصف مبيزة عن باقي الالعبُت الذين ال ديارسون ىذا أاألداء و رفع مستوى الالعب إذ 

. ل يف النجاح و التفوق الرياضيضالتدريب النفسي الذي يكون يف معظم األحيان ىو الف
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:تمهيد  

إف التفوؽ الرياضي بالنسبة للفرد يعٍت ما كصل إليو من أدائو يف رياضتو التخصصية إذل مستول أعلى من 
مستول أمثالو العاديُت يف ذات اجملاؿ الرياضي كعن غَته من اجملاالت اليت تعرب عن ادلستول العقلي 

حًتاـ بينو كبُت نفسو،كبينو كبُت إالوظيفي للفرد،بشرط أف يكوف أدائو ىذا اجملاؿ الذم ازبذه موضع 
.اآلخرين  
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: تعريف التفوق الرياضي−3−1  

ستعداد أك قابلية الفرد لتكوين األفكار كاألعماؿ  للوصوؿ إذل ربقيق إ ىي حالة "تاننبام"  إف التفوؽ عند
ـ 1986, تاننباـ )جتماعيان  كمجاليان إاإلصلاز كربسُت احلياة البشرية عقليان كأخالقيان كماديان ككجدانيان ك

: كيؤكد أف ىذا التعريف كاعد لألجياؿ ادلتعاقبة حيث أنو يشتمل على. (3ص

. التحديد جملاالت ادلوىبة*
. ربديد احملكات كىي اإلصلاز لألعماؿ يف اجلوانب ادلذكورة*
 كظهور اإلستعداد لدل األطفاؿ ،الًتكيز للتعرؼ على اجلوانب التنموية للموىبة من خالؿ مراحل النمو*

. كيف عمر مبكر
:المتفوق رياضيا •  

ىو ذلك الفرد أك الشخص الذم كصل إذل مستول معُت يف أدائو،الذم استطاع أف حيقق من خالؿ ما 
لديو من طاقات رياضية،كظيفية كنفسية كعقلية كصحية شلتازة كىذا ما دل يستطع آخركف ربقيقو الفتقادىم 

. ذلذه الطاقات  

كادلتفوقوف رياضيا ىم ىؤالء الذين امتلكوا ىذه الطاقات كاستثمركىا حبيث يصلوف إذل مستويات مرتفعة 
من أدائهم يف رلاالت أنشطة معينة ترتبط بالتكوين الكامل للفرد،كالذم يشمل يف حقيقة أمره ادلكونات 

.اجلسمية كالبدنية كالوظيفية  

: خصائص أنماط المتفوقين رياضيا−3−2  

 الذين يستطيعوف األفرادكيشمل ىذا النمط أكلئك : نمط لديو القدرة على االسترجاع−3−2−1
استعاب ما يقدـ إليهم من مهارات حركية كمعارؼ معلومات كثَتة عن تلك ادلهارات،كيسهل عليهم 

. بكفاءة كسرعة تفوؽ غَتىم من األفراد العاديُت يف نفس ادلرحلة السنيةقكاسًتجاعاالحتفاظ دبا استوعبوه،  

كيشمل ىذا النمط أكلئك الذين يسهل :نمط لديو القدرة على الفهم لكن أدائو لم يرقى بعد−3−2−2
 عليهم فهم مايقدـ إليهم من مهارات حركية كمعارؼ كمعلومات عنها،كما لديهم القدرة على إدراؾ
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 العالقات بُت مفردات ادلهارة أك خصائصها ادلختلفة،كعلى الوصوؿ إذل األداء ادلناسب،كلكن بعد فًتة من 
.النمط اآلخر،كذلك ال يعتمدكف كالنمط السابق على اآللية يف األداء ، إال بعد إنقضاء فًتة  

 الذين لديهم القدرة األفراديشمل ىذا النمط أكلئك :نمط لديو القدرة على حل المشكالت−3−2−3
على استخداـ ماتعلموه كتدربوا عليو،ككذلك ماكصلو إليو من معلومات يف رلاؿ أداء ادلهارة أك ادلهارات 

.ادلختلفة كاستغالذلا حلل سلتلف ادلشكالت يف ادلواقف اليت يصادفوهنا أك يكونوف فيها  

كيشمل ىذا النمط أكلئك :(إضفاء جديد على مهارات)نمط لديو القدرة على االبتكار−3−2−4
إخل،ككذلك ...األفراد الذين لديهم القدرة على استخداـ قدراهتم البدنية اخلاصة أك الفسيولوجية أك النفسية

احلافز على ابتكار مهارات أك حركات جديدة خاصة هبم كتسمى بأمسائهم مايؤىلهم لتقدًن إضافات يف 
.بعض األلعاب أك الرياضات مثل اجلمباز كألعاب القول كاألكركبات،كالرقص على اجلليد  

كيشمل ىذا النمط أكلئك األفراد الذين لديهم : نمط رياضي ذوي مهارات مهارات متعددة−3−2−5
القدرة على تكوين كتنمية مهارات أخرل جبانب مهارات النشاط التخصصي أك اللعبة،كاستخداـ مهارات 

.إخل،كغَت ذلك من تلك ادلهارات...مركبة،أك مهارات حسن التصرؼ  

كيشمل أكلئك الذين ديتازكف عن :نمط لديو القدرة على القيادة االجتماعية أو الجماعية−3−2−6
غَتىم يف قدرتو على التعامل مع اآلخرين،كاكتساب احًتامهم كتقديرىم،كاحتالؿ مراكز قيادية بينهم،كىذا 

.النمط ديكن أف صلده لدل ىؤالء شلارسي األلعاب اجلماعية  

: كرة القدم-3-3

تعترب كرة القدـ من الرياضات األكثر شعبية يف العادل كذلك لدكرىا الفعاؿ الذم تلعبو يف التخفيف من 
كقد مرت ,األزمات النفسية للشعوب كالًتكيح عنهم يف أكقات الفراغ كاحلد من اضطراباهتم النفسية اليومية 

كتعدد طرؽ ,كمفهومها كالنظرة الشعبية عنها كفوائدىا ,بعدة مراحل تطورت فيها من ناحية قوانينها 
كمناىج كالتحضَت فيها كأصبحت ىنا ؾ مدارس كمعاىد متخصصة يف دراستها كتكوين اإلطارات اخلاصة 

حىت أصبحت سبارس بانتظاـ ,بعدما كانت رلرد لعبة سبارس من اجل الًتكيح كيف أكقات الفراغ ,هبذه اللعبة 
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كذلا قوانينها ادلضبوطة كأصبحت ذلا ىيئة عادلية تتحكم يف كل الفرؽ من كل ,كتنظم ذلا بطوالت خاصة
    .أضلاء العادل

(              1986)رومي جميل: تعريف كرة القدم- 3-3-1

 (الفوتبوؿ)ىي كلمة التينية كتعٍت ركل الكرة بالقدـ فاألمريكيوف يعتربكف  "foot ball "كرة القدـ    
         " soccer" أك كرة القدـ األمريكية ادلعركفة ك اليت سنتحدث عنها فتسمى " بالرقي"مايسمى عندىم 

                                                                                                                              : كرة القدم كلعبة- 3-3-1-1

العب من ضمنهم  (11)كرة القدـ قبل كل شيء ىي لعبة مجاعية تلعب بفريقُت يتكوف كل كاحد من 
حكاـ موزعُت أحدىم يف كسط ادليداف ك حكمُت  (04)حارس ادلرمى كيشرؼ على ربكيم ادلباراة 

. مساعدين على اخلطوط اجلانبية كحكم رابع احتياطي

قد رأل شلارسوا ىذه اللعبة أف ربوؿ كرة القدـ إذل رياضة ازبذكىا حجة لبعث ادلسابقات كاللقاءات ك
. ادلنظمة انطالقا من قاعدة أساسية أنشؤكىا آنذاؾ مت استخداـ األيدم ك السواعد باستثناء احلارس

  كتلعب بكرة مستديرة مصنوعة من اجللد منفوخة فوؽ أرضية ملعب مستطيلة الشكل يف هناية كل طرؼ 

حياكؿ كل من الفريقُت تسجيل أكرب عدد شلكن من األىداؼ مرمى خصمو ليكوف ىو , من طرفيها مرمى

, كيتم ربريك الكرة بالقدـ كال يسمح إال حلارس ادلرمى بإمساؾ الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء , الفائز

 دقيقة كأم خرؽ 15 دقيقة يف كل شوط يتخللها كقت راحة يدـك 45 دقيقة أم 90كتدـك ادلباراة 

.  لقوانُت اللعبة فإهنا تعرض العيب الفريق ادلخطئ للعقوبة

  :القدم كرة متطلبات- 3-3-2
  :القدم كرة لالعبي العامة المتطلبات- 3-3-2-1

م 1972  سنة فمنذ حاليا، اللعب أسلوب عن عاما ( 20 ) عشرين منذ القدـ كرة أسلوب اختلف لقد
على  الصحيح كالفهم بالقوة خططيا اجليد الفريق أفراد يتميز صار حىت اذلجومي اللعب أسلوب تدرج
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 ادللعب أك لعرض اللعب أك للخلف اللعب عن االبتعاد مع ادلنافس الفريق مرمى على كادلتوارل القوم األداء
 الدفاعي للفريق التكتل على للتغلب زلاكلة كىذا رلدية، الغَت أك ادلراكغات اذلجمات ربضَت يف البطيء

 نقاط، ( 03 ) ثالث على يتحصل الفائز الفريق جبعل قرار اإلرباد على ترتب كلقد ادلنافس،
 الذم الفوز عن يبحث فريق كل أصبح الوقت ذلك فمنذ كاحدة، ( 01 ) نقطة على ادلتعادؿ كالفريق

 .أدىن مرتبة يف ذبعلو اخلسارة أف كما عالية مرتبة إذل بسرعة ينقلو
 كل سريعة كيف بصورة تتغَت اللعب حاالت اخلصم، مع مباشر اتصاؿ على الالعبُت يكوف ادلقابلة كأثناء
 ذك القدـ العب كرة عمل عن شلكن، كقت كبأسرع كالفعل ادلناسب احلل إجياد الالعب على جيب حالة
 أك بالكرة متنوع بالعمل فاجلرم األخرل عن الواحدة كزبتلف متغَتة احلركية العمليات متغَت، تكرارم طابع
  .القفز أك التوقف أك ادلشي
 الذم يتطور اجلرم يشغلو القدـ كرة لالعب احلركية العمليات من كبَتان  جزءان  أف إذل األخصائيوف كيشَت

 أك خاطف للسرعة تغيَت أك مفاجئ توقف من يتحوؿ الذم االنطالؽ إذل إضافة السريع، إذل البطيء من
 .االذباه
 التحضَت البدين مع اللعب، يف كالذكاء الفٍت اجلانب عليها يغلب القدـ كرة يف مباريات نشاىد كحاليا
 األخرل، يف الرياضات عليو ىو  ما مثل اللعب تطوير إذباه ذلا العارل ادلستول ذات فالفرؽ لالعبُت، اجليد
 بتحضَت على االىتماـ ادلدربُت أجرب ما كىذا كاحد آف يف كيدافع يهاجم فالكل اليد، كرة السلة، كرة

 دلتطلبات كىذا استجابة النفسي، كاجلانب النظرم، التكتيكي، التقٍت، البدين، جوانبو شىت يف الالعب
 . (188،187، صفحة 1997سلتار، ) .اإلسًتاتيجية احلديثة

 
  :اللعب مراكز حسب القدم كرة العبي متطلبات- 3-3-2-2
 :الدفاع العبي متطلبات- 3-3-2-2-1
 .الكرة فقداف حلظة من بالدفاع الفريق أفراد كل يقـو -
 .كاحلر القشاش الظهَت خاصة الوسط ظهَت استخداـ -
 .الالصقة كمراقبتهم اجلناحُت ضد القوم الدفاع -
 .اخلطرين للمهامجُت اللصيقة ادلراقبة -
 .العددية القلة عند كاالندفاع التهور عدـ -
. (32، صفحة 1995زلمود، ) .اخلطرة ادلباشرة اللعب منطقة لغلق الوسط العبوا يعود -

  :الوسط العبي متطلبات- 3-3-2-2-2
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 ادلناطق يف الالعبُت بعض على اخلصوص كعلى الالعبُت على كثَتة متطلبات احلديثة القدـ كرة تضع
 اذلجـو بُت كصل حلقة كيعترب الدفاعي للتكتل األكؿ اخلط يشكل الوسط فخط ادللعب، من احلامسة

 فإف ىذا كل إذل باإلضافة ٕكايابا، ذىابا الالعبُت أكثر منها دير اليت ادلنطقة الوسط منطقة كتعترب كالدفاع،
، خلط ادلساندين الالعبُت أحسن ىم الوسط العيب  أحسن ادلدربُت أغلب يوزع ذلك على كبناءان  اذلجـو

 ادلفهـو ىذا يكتمل كلكي الوسط، منطقة ديتلك دلن احلديثة القدـ كرة أف باعتبار اخلط ىذا يف العبيهم
 الدفاعي العمق تقدًن ىي الوسط العيب مهمات أكذل كأف كاحدة، كوحدة العمل الوسط العيب على جيب

 الواجبات ترتيب كديكن .الدفاعية ادلثلثات لعب يف نقاط اإلضلراؼ تشكل يف دبسؤكلياهتم يرتبط كالذم
 :كاآليت الوسط لالعيب التكتيكية

 .آلخر جانب من اللعب اذباه ربويل -
 .اذلجومية اخلطط بتطبيق كالبدء بالكرة االحتفاظ مبدأ تطبيق -
 .الدفاع ذلزدية كأسلوب اجلدارية ادلناكرات بتنفيذ القياـ -
 .ادلباشر كاذلجـو التهديف -
 (الدفاع ادلتقدـ)األكؿ  الدفاع جدار تشكيل -
  .اخلصم لالعيب ادلراقبة القوية -

 :الهجوم العبي متطلبات- 3-3-2-2-3 
 .عليها تدربوا اليت اللعب خطط تنفيذ على الفريق مجيع يعمل أف -
 .الكرة على ادلستحوذ الزميل مساعدة على العمل -
 .ادلدافعُت كخلف أماـ مائال (ادلهاجم )احلر الالعب جرم -
 :التالية لألىداؼ ادللعب داخل يف ادلهاجم جرم -
 .الوسط يف الكرة معو الذم الزميل مساعدة *
 .اجلناح يف فارغة مساحة خلق *
 .اخللف من القادـ مراقبتو، تصعب الذم اجلناح دلدافع اذلجومي اجملاؿ فسح *
 (179، صفحة 1999ادلورل، ) .شلكن عدد بأكرب اذلجـو إهناء يف ادلشاركة *

 داخل الالعبُت أدكار بقية عن ادلرمى حارس يلعبو الذم الدكر خيتلف:المرمى حراسة- 3-3-2-2-4
 داخل بيديو الكرة مسك كمنها ادلرمى، حارس يؤديها اليت األساسية ادلهارات إلختالؼ طبيعة نظران  ادللعب
. األىداؼ إحراز من ادلنافس الفريق دبنع مرماه عن اجلزاء، كالدفاع منطقة
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 إصالح كاف ديكن ٕكاذا للفريق، األخَت اخلط الدفاعي، بالدكر يقـو الذم الالعب ىو ادلرمى حارس كيعترب
 أخطاء من الصعب إصالح فإنو الفريق، العيب خطوط جلميع كاخلططي ادلهارم األداء عيوب كعالج
 .مرماه يف ىدؼ الفريق يكلف خطأه ألف ادلرمى حارس
 داخل أجهزهتا خصصت  قد كاألندية القومية ادلنتخبات فرؽ أغلب فإف ادلرمى حراسة مركز ألمهية كنظران 
 كالفٍت األداء ادلهارم كطبيعة خلصوصية نظران  الفٍت دبستواىم كاإلرتقاء ادلرمى حراس لتدريب مدرب الفنية
 اختياره يكوف أف ادللعب جيب داخل مهمتو أداء يف ادلرمى حارس كلنجاح الفريق، يف احلساس ادلركز ذلذا
 كالنفسية كالبدنية اجلسمية الصفات ببعض سبتعو مع سليم فٍت أساس على

 .ادلميزة

 :المرمى حارس في توفرىا الواجب المميزات- 3-3-2-2-4-1
 ليستطيع ككفاءتو اخلططية الفنية مقدرتو إذل باإلضافة بدنية بصفات الالعبُت بقية عن ادلرمى حارس ديتاز
 :بامتياز مرماه محاية

 .ادلباراة سَت أثناء زمالئو كتوجيو القيادة على بالقدرة يتمتع أف -
 .بالنفس كالثقة كاجلرأة بالشجاعة ديتاز أف -
 .السليم كالتوقيت كاإلدراؾ التوقع حسن على القدرة لديو يكوف أف -
 .العصيب العضلي كالتوافق الفعل رد سرعة على كبَتة بقدرة يتمتع أف -
 .كالقدرة كالقوة كالسرعة كادلركنة الرشاقة من كبَت بقدر يتمتع أف -
 على أف يتناسب طولو مع كزنو حبيث سم(185-175) بُت ما طولو كيًتاكح القامة طويل يكوف أف -

 . كغ(80-70)يًتاكح مابُت
 .كاذلجومية الدفاعية اخلطط بكافة كفامها ملما يكوف أف -
، صفحة 2002عبده، )  .الفريق يف زمالئو باقي مثل عالية بكفاءة األساسية ادلهارات مجيع يؤدم أف -

203،194) . 

 :الحديثة القدم كرة لالعبي البدنية المتطلبات- 3-3-2-3
 كيعتمد  على األخرل اجلماعية الرياضات يف احلاؿ كىو مهما دكران  القدـ كرة يف البدين العامل يلعب
 :ىي مراحل بعدة مر قد الالعب يكوف أف كمنطلقها مبادئ

 فيها، كيتم يعيش اليت عامة بصفة األحياء أك ادلالعب يف عفويا القدـ كرة شلارسة يف تتمثل :الهواية -
 .آخر منعرجا بعدىا يبدأ مث القريبة الرياضية األندية أحد أك ادلدرسة يف انتقائو
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 يبدأ اذلاكم احلالة ىذه كيف إليو ينظم الذم ادلدرب أك ادلعلم ادلشرؼ، بواسطة يتم :التدريب أو التعليم -
 البدنية أم اللياقة الذىٍت، البدين التحضَت يتم كعندىا التكتيكي اجلانب يأخذ أم ادلعمق، التخصص يف

 .القدـ كرة دلمارسة ادلناسبة
 
 :الحديثة القدم كرة لالعبي المهارية المتطلبات- 3-3-2-4
 :الحركية المهارة تعريف-3-3-2-4-1

 قانوف يف إطار معُت بغرض تؤدم اليت اذلادفة الضركرية احلركات كل" :بأهنا القدـ كرة يف ادلهارات تعرؼ
 ."بدكهنا أك بالكرة ىذه كانت سواء القدـ، كرة

. الكرة كجود حسب كىذا نوعُت إذل القدـ كرة للعبو ادلهارات األساسية كتتقسم
  

 البدنية ادلهارات اسم عليها يطلق  :كرة بدون األساسية المهارات- 3-3-2-4-1-1
 فهو معينة، خبصائص القدـ كرة العب جرم تازًن:االتجاه وتغيير الجري- 3-3-2-4-1-1-1

 أف علما .كرة ادلباراة بدكف أثناء دائما جيرم أنو كما ادلباراة، طواؿ كثَتة بأعماؿ بدنية بإستمرار يقـو
 أنو يعٍت كىذا دقيقتُت عن يزيد ال ادلباراة أثناء الكرة الالعب يلمس فيو الذم الوقت رلموع
 بالكرة منو أكثر كرة بدكف الالعب عمل أف فنالحظ االذباىات، كل يف جيرم كرة بدكف (دقيقة88)يبقى

 .(73، صفحة 1984سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة القدـ، ) 

 ال جريو  فهو أثناء كثَتان  سرعتو من يغَت الالعب بأف تتميز أهنا ادلهارة ىذه حوؿ "اهلل رزق بطرس" كيقوؿ
 يضاؼ كأخذه األماكن ادللعب يف ربركو دلتطلبات كفقا سرعتو توقيت من يغَت كدائما منتظم، بإيقاع جيرم

   .اخلصم خداع ىو الالعب سرعة توقيت تغَت أف ذلك إذل
 عمال احلديثة القدـ كرة يف بالرأس الكرة ضرب أصبح :الكرة لضرب الوثب- 3-3-2-4-1-1-2

 باإلتقاف ادلهارة ىذه أداء على الالعب كمقدرة حسن كيتطلب ادلباريات نتائج يف كمهارة  مؤثرة جدا مهما
 يكوف كقد شلكن ارتفاع أقصى إذل كالوصوؿ السليمة بالطريقة الوثب على القدرة ادلطلوبُت إذل كالكماؿ

 الكرة مع للتعامل الالعب كثب خلفا،  كإف أك جانبا اجلرم بعد جريا اإلقًتاب بعد أك الوقوؼ من الوثب
 :منها مظاىر بعدة يرتبط

 .الكرة مع التعامل من شلكن كضع إذل للوصوؿ الوثب -
 (.1994رزؽ اهلل، ).ادلناسب الوقت يف الكرة مع التعامل من ديكن كضع إذل للوصوؿ الوثب -
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 احلديثة القدـ كرة العب بو يتميز ما أىم من :بالجسم والتمويو الخداع- 3-3-2-4-1-1-3
 سواء كالدفاع اذلجـو العبوا كالتمويو باخلداع كيقـو كالرجلُت، باجلذع اخلداع حركات أداء على القدرة ىو

 اجلهة إذل التحرؾ مث جانبا خطوة بأخذه اخلداع أك جريو اذباه أك لسرعتو ادلهاجم الالعب فتغيَت بسواء،
كمتنوع  متعدد كالقدمُت باجلسم كاخلداع األكذل، اخلداع حلركة ادلضاد الالعب استجابة رلرد األخرل
 الرشاقة من كبَت جانب على يكوف أف الالعب من كيتطلب الفردية الالعب مقدرة على كيتوقف
 .السليم التوقع على الالعب مقدرة إذل باإلضافة العصيب العضلي كالتوافق كادلركنة

 
 القدـ كرة لعبة شلارسة يف الضركرم من أصبح لقد :الدفاع العب وقفة- 3-3-2-4-1-1-4

 ادلهارات حيقق أف على الالعب كتساعد تتناسب اليت الصحيحة الوضعية الالعب يأخذ أف احلديثة
 نفسو الالعب جيد اخلصم الفريق ىجـو دكف احليلولة أجل كمن جيدة كخفة كبسرعة للعبة األساسية

 مع قليال القدمُت متباعد (ادلرمى حارس ككذلك)الدفاع  العب يقف صحيح بشكل الوقوؼ إذل مضطران 
مع  لألماـ قليال اجلذع كيثٍت القدمُت، مقدمة على اجلسم ثقل مركز يقع حبيث الركبتُت، يف خفيف إنثناء
 حارس أما إذباه أم يف التحرؾ بسرعة لالعب الوضع ىذا كيسمح اجلسم عن قليال الذراعُت تباعد
 بتدريب  الناشئُت االىتماـ جيب بأنو القوؿ كخالصة .الكرة لتلقي استعدادا جانبا أكثر ذراعيو فَتفع ادلرمى
. األساسية بالكرة ادلهارات على بالتدريب اإلىتماـ قدر بنفس البدنية ادلهارات على انتقائهم يتم الذم

 
 :يلي ما إذل بالكرة كتتفرع ادلهارات :بالكرة األساسية المهارات- 3-3-2-4-1-2
 تعٍت الكرة على السيطرة :"مختار حنفي" يقوؿ :الكرة على السيطرة- 3-3-2-4-1-2-1

 .فيو ادلتواجد ادلوقف تناسب اليت بالطريقة حيركها كي الالعب تصرؼ ربت ككضعها امتالكها
 ال يف  الكرة يتحكم أف يستطيع كي الالعب أف إذل احلديثة القدـ كرة يف الكرة على السيطرة أمهية كنرجع

 سباما الالعب بإيقافها عليها يسيطر فقد فيها، تصرفو تناسب اليت للدرجة سرعتها من خيفض أف عليو بد
 االذباه يف كي يتحرؾ كسرعة قوة يكسبها قد أك سرعتها من فقط يقلل قد أك منسجمة معُت جزء بواسطة
 ادلباشر التمرين أف من بالكرة كبالرغم خاللو من يتصرؼ أف الالعب ينوم ما على يتوقف ذلك ككل اآليت،

 سرعتها من التقليل دبعٌت الكرة، السيطرة على عن أيضا غٌت ال أنو إال دائما فيو مرغوب أمر القدـ كرة يف
 األداء يف الدقة مراعاة دكف السريع فاللعب.أفضل بشكل فيها التحكم من ديكن شلن الكثَت يف إيقافها أك

 مرة عليها يستحوذكف أفراد من كبَتان  جهدا شلا يتطلب الفريق من حتما ادلوقفة الكرة فقداف إذل يؤدم
. (75، صفحة 1984سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة القدـ، ) .جديد ىجوما يبدءكا كي أخرل
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 مهارة تعترب" :"مختار محمود حنفي" يقوؿ :بالقدم الكرة ضرب مهارة- 3-3-2-4-1-2-2
 استخداـ كىدؼ القدـ، كرة مباريات خالؿ اإلطالؽ على إستخداما ادلهارات أكثر بالقدـ الكرة ضرب
 عالية بنسبة األكثر كىي التمرير هبدؼ استخدامها كيعترب التشتيت أك التصويب أك التمرير ىو ادلهارة ىذه
سلتار، األسس العلمية لتدريب كرة ) "ادلباراة أثناء ادلختلفة ادلهارات بُت تربط مهارة تستخدـ بذلك كىي

 .(88، صفحة 1984القدـ، 
بالكرة  اجلرم مهارات ألف مجيعا ادلهارات أىم الكرة ضرب مهارة تعترب" :فيقوؿ "اهلل رزق بطرس" أما

 ىذه اإلصابات تُػؤندم ما كغالبا اخلصم مرمى إلصابة كسائل إال ىي ما كادلهامجة كاحملاكرة عليها كالسيطرة
(. 131، صفحة 1994رزؽ اهلل، ) "بالرأس احلاالت بعض كيف الكرة بضرب

 
 :الكرة تمرير مهارة- 3-3-2-4-1-2-3
 داخل الساحة، الالعبُت بُت التفاىم كمفتاح اإلنسجاـ أساس ىي الفريق أعضاء بُت الكرة سبرير عملية إف

 مرمى الفريق إذل الوصوؿ عملية كانت كلما متقنة كصحيحة دقيقة كادلناكالت التمريرات كانت فكلما
 .نتيجة كأخطر سهل اآلخر

 كيقوؿ " جويل كوردو":إف التمرير ىو عامل أساسي يف اللعبة اجلماعية كالتمرير يطبق بُت الالعبُت
 :قسمُت إذل التمرير كينقسم

 مراحل اذلجـو مجيع يف كتستخدـ القدـ كرة يف التمريرات أنواع أفضل ىي :األرضي القصير التمرير /أ
 .ٕكاهنائها تطويرىا يف أك بدئها يف سواء

 أف الالعبُت كجيب سرعات كإستغالؿ اإلذباه تغيَت يف الطويلة التمريرات تفيد :العالي الطويل التمرير /ب
 عن كثَتان  إبتعاد الكرة عنو ينتج فيها الطفيف اخلطأ ألف كاإلتقاف بالدقة العالية الطويلة تتصف التمريرات

 (63، صفحة 1988كآخركف، ) .إليها الكرة توصيل ادلراد ادلساحة أك الالعب

 يف بالرأس الكرة ضرب مهارة تستخدـ :بالرأس الكرة ضرب مهارة- 3-3-2-4-1-2-4
 كيقوؿ .ادلدافع الفريق جزاء منطقة داخل كخاصة الكرة كتشتت الزميل إذل كالتمرير ادلرمى إذل التصويب

 لالعب ثالثة قدما القدـ كرة يف الرأس أف القدـ كرة خرباء من الكثَت اعترب لقد" :"حماد إبراىيم مفتي"
 للكرات العالية، للوصوؿ مقدرهتا ىي القدـ كرة مباريات يف للرأس الكربل ادليزة إف بل ادلباراة، خالؿ
. (222، صفحة 1994محاد، ) "خالذلا ادلوقف ىذا حيدث ما كثَتان  حيث

 
 :المراوغة مهارة- 3-3-2-4-1-2-5
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 سواء حد على كادلدافع ادلهاجم جييدىا أف جيب لذلك القدـ، كرة يف ادلهارات األساسية أصعب من تعترب
 احملاكر الالعب يتمتع أف ذلك جيب يتحقق كلكي ادلراكغة، مهارة يف ادلميز بأسلوبو العب كل إحتفاظ مع

 الرشاقة، :ذلك ربقق اليت البدنية أىم القدرات كمن ادلراكغة، مهارة صلاح على تساعده عالية بدنية بقدرة
 .للمراكغة األداء ادلهارم ربسُت على تساعد كاليت احلركية السرعة ادلركنة،

 أقل غالبا كرة ألهنا على كالسيطرة التمرير مهارات من أمهية ادلراكغة أقل مهارة تعترب احلديثة القدـ كرة كيف
 ذلك من كالسرعة، كبالرغم بالدقة تتصف اليت التمرير مهارة من خالية مساحة إكتساب يف كتأثَت بطء
 التمرير مهارة يؤدم الكرة أف على ادلستحوذ لالعب تسمح ال اليت اللعب مواقف من جدا كثَت يوجد فإنو
 التسلل دلصيدة ادلنافس استخداـ الفريق أك صغَتة مساحات يف اخلصم من الضاغط الدفاع نتيجة حبرية

 إجادة ىو السابقة ادلواقف كالتغلب على جديدة مساحة إلكتساب األمثل احلل كيصبح دفاعية كخطة
 (224،223، صفحة 1994محاد، ) .ادلراكغة الالعب

 . 
 :المراوغة شروط- 3-3-2-4-1-2-5-1
. إختيار الطريقة ادلناسبة دلواقف اللعب كاليت غالبا ال يتوقعها ادلنافس- 1
.  قدرة الالعب ادلهاجم على إقناع اخلصم ادلدفع بتحرؾ خادع-2
 .ةادلفاجأ أف تتصف ادلراكغة بعنصر -3
 .كرشاقة بسرعة جسمو أكضاع تغيَت على ادلهاجم الالعب  قدرة-4
 .األداء رمت سرعة تغيَت على ادلهاجم الالعب  قدرة-5
 ادلدافع يف خصمو ينجح ال حىت للمراكغة كطريقة نوع من أكثر استخداـ على ادلهاجم الالعب  قدرة-6

 .ادلهاجم بتنفيذىا يقـو اليت ادلراكغة نوع توقع
عبده، ) .اخلصم أماـ ادلراكغة بعملية للقياـ السليم التوقيت استخداـ حبسن ادلهاجم الالعب  سبتع-7

 (154،153، صفحة 2002

: المتطلبات النفسية - 3-3-2-5

حد اجلوانب اذلامة لتحديد خصائص العب كرة القدـ ك ما ديتلكو من السمات أ تعترب الصفات النفسية 
  :الشخصية ، ك من بُت الصفات النفسية نذكر ما يلي 
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تضييق االنتباه ، ك تثبيتو على مثَت معُت أك " نو أيعرؼ الًتكيز على  :التركيز- 3-3-2-5-1
  :، ك يرل البعض أف مصطلح الًتكيز جيب أف يقتصر على ادلعٌت التارل"االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد

 مدل :ادلقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد لفًتة من الزمن ك غالبا ما تسمى ىذه الفًتة ب)
(. 384، صفحة 1990النقيب، . )(االنتباه

يعٍت تركيز العقل على كاحدة من بُت العديد من ادلوضوعات ادلمكنة ، أك  :االنتباه- 3-3-2-5-2
تركيز العقل على فكرة معينة من بُت العديد من األفكار ، كيتضمن االنتباه ،االنسجاـ ك االبتعاد عن 

بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع بعض ادلوضوعات األخرل اليت يركز عليها الفرد انتباىو 
.  ، ك عكس االنتباه ىو حالة االضطراب ك التشويش ك التشتت الذىٍت 

كسيلة عقلية ديكن من خالذلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أك  :التصور العقلي - 3-3-2-5-3
تصورات جديدة دل ربدث من قبل لغرض األعداد لألداء ، ك يطلق على ىذا النوع من التصورات العقلية 
اخلريطة العقلية ، حبيث كلما كانت ىذه اخلريطة كاضحة يف عقل الالعب أمكن إرساؿ إشارات كاضحة 

. للجسم لتحديد ما ىو ادلطلوب 

ىي توقع النجاح ، ك األكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن ك    :الثقة بالنفس -  3-3-2-5-4
ال تتطلب بالضركرة ربقيق ادلكسب ، فبالرغم من عدـ ربقيق ادلكسب أك الفوز ديكن االحتفاظ بالثقة 

( 117الراتب، صفحة ). بالنفس ك توقع ربسن األداء 

ىو فرصة ادلتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقتو البدنية ك العقلية ك  :اإلسترخاء- 3-3-2-5-5
االنفعالية بعد القياـ بنشاط ، ك تظهر مهارات الالعب لالسًتخاء بقدرتو على التحكم ك سيطرتو على 

 .أعضاء جسمو ادلختلفة دلنع حدكث التوتر

 :خاتمة

 يف العادل منذ القدـ ، كليس ىناؾ ما يستدعي احلديث عنها ، ان  تعترب رياضة كرة القدـ اللعبة األكثر انتشار
فأصبحت الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة ، بفضل ما خصص ذلا من إمكانيات كبَتة من 
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طرؼ الدكؿ اليت جعلتها يف مقدمة الرياضات اليت جيب تطويرىا كالنهوض هبا للوصوؿ إذل ادلستول 
كىذا ال يتسٌت إال إذا عرفنا متطلبات ىذه الرياضة ، كاألكيد أف أىم عضو يف ىذه الرياضة ىو .العادلي

  كذلذا جيب اإلىتماـ بو كمعرفة الصفات كاخلصائص اليت جيب أف تتوفر فيو ، كي يكوف دكره ،الالعب
. إجيابيا يف ىذه ادلعادلة ، كإعطاء النتائج ادلرجوة منو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الصة الباب األولخ

 كتأخذ الشخصية فيها تتبلور اليت ادلرحلة ىي الكائن البشرم يف احلياة  دير دبرحلة تكوينيو فهذه الفًتة  أف
مرحلة  فهي ادلرحلة تتطلب قدرا كبَت من االىتماـ، ىذه خالؿ ادلراىق كرعاية تربية عليو ك الثابتة، مالزلها
 مرحلة عرضة أكثر فهي االجتماعي النضج مرحلة أهنا مث اجلسمي النمو خالؿ من الوجداين االنبثاؽ

 إذل بو يؤدم شلا القلق ك النفسي للضغط يتعرض فادلراىق لالضلراؼ منها تتحدد إشكاؿ كأكجو ادلراىقة 
 تكوين شخصية إذل بو للوصوؿ رعايتو ك بو االعتناء جيب لذا التوافق، عدـ ك عدكانية القياـ بسلوكيات

 ك احلياة يف لو بالنجاح يسمح دراسي مستقبل امتالؾ ك بنائو ك اجملتمع لصاحل تعمل متوافقة سوية
. بصفوؼ األمم احلضرية االلتحاؽ

إف تدريب ادلهارات النفسية ليس بالوصفة السحرية إمنا ىو عبارة عن برامج مقننة منظمة هتدؼ إذل ربسُت 
األداء ك رفع مستول الالعب إذ انو ديكن لالعب أف يتصف دبيزة عن باقي الالعبُت الذين ال ديارسوف ىذا 
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تعترب رياضة كرة  التدريب النفسي الذم يكوف يف معظم األحياف ىو الفيصل يف النجاح ك التفوؽ الرياضي
القدـ اللعبة األكثر انتشارا يف العادل منذ القدـ ، كليس ىناؾ ما يستدعي احلديث عنها ، فأصبحت 
الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة ، بفضل ما خصص ذلا من إمكانيات كبَتة من طرؼ 

. الدكؿ ، اليت جعلتها يف مقدمة الرياضات اليت جيب تطويرىا كالنهوض هبا للوصوؿ إذل ادلستول العادلي 

  كىذا ال يتسٌت إال إذا عرفنا متطلبات ىذه الرياضة ، كاألكيد أف أىم عضو يف ىذه الرياضة 
  كذلذا جيب االىتماـ بو كمعرفة الصفات كاخلصائص اليت جيب أف تتوفر فيو ، كي ،ىو الالعب

 كىذا ما تطرقنا إليو يف فصولنا يكوف دكره إجيابيا يف ىذه ادلعادلة ، كإعطاء النتائج ادلرجوة منو
  ..الثالث اخلاصة باجلانب النظرم رغم  نقص ادلراجع
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 :مدخل الباب الثاني 

 تطرقنا يف الباب الثاين اخلاص باجلانب التطبيقي إىل فصلني ، حبيث يف الفصل األول ربدثنا  حول 
منهجية و إجراءات البحث  ادلتبع ، أما يف الفصل الثاين تطرقنا إىل عرض و ربليل و مناقشة النتائج حيث 
مت  قمنا باإلستنتاجات مث مناقشة الفرضيات و يف األخري خرجنا  خبالصة و عامة و إقًتاحات تساىم يف 

معرفة ادلهارات النفسية اليت ربدد التفوق  يف كرة القدم و اليت تساعد ادلدربني يف تطوير أداء الالعبني 
بأسس علمية حديثة و قد إستعملنا بعض األدوات سبثلت يف اإلستمارات اإلستبيانية لغرض التحقق من 

ادلشكل ادلطروح و قمنا ببعض اإلختبارات البدنية و ادلهارية كما قمنا بتوزيع مقياس إستخبار ادلهارات 
 .النفسية على الالعبني
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:تمهيد  

مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج إىل منهجية علمية للوصول اىل أىم نتائج البحث إن البحوث العلمية 
قصد الدراسة وبالتايل تقدمي وتزويد ادلعرفة العلمية بأشياء جديدة،وإن اختيار ادلنهج ادلناسب دلشكلة 

البحث وادلالئمة ذلا ولطبيعتها يهدف للوصول إىل أىداف البحث فلذا يشًتط على الباحث يف البحوث 
النفسية والًتبوية وكذا اجملال الرياضي توضيح وكشف الطريقة أو ادلنهجية ادلتبعة يف دراستو وىذا قبل الشروع 

يف عرض نتائجها،حيث يتوجب عليو شرح وتوضيح كافة اإلجراءات والطرق ادلتبعة،واألدوات والوسائل 
ادلستعملة، وىذا حىت يكون ىناك تسلسل يف البحث،وىذا لكي يسهل على القارئ فهم البحث أكثر 

(60، صفحة 2012وآخران، ) .وتقبل نتائجو  
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: منهج البحث−1−1  

يف منهج البحث العلمي يعتمد إختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة ادلشكلة 
نفسها و زبتلف ادلناىج تبعا إلختالف اذلدف الذي يود الباحث التوصل إليو وقد إعتمدنا يف ىذا البحث 

.على ادلنهج الوصفي التحليلي  

فادلنهج الوصفي التحليلي يعتمد على دراسة الظاىرة يف الواقع ووصفها بدقة والتعبري عنها كماً وكيفياً يف 
تصنيف ادلعلومات وتنظيمها والسعي لفهم عالقات ىذه الظاىرة مع غريىا من الظواىر والوصول 

(91، ص 2002سليمان، ) .إلستنتاجات تسهم يف تطوير الواقع ادلدروس  

  : مجتمع عينة البحث−1−2

 فعليها تتوقف كل.إن اختيار عينة البحث على جانب كبري من األمهية حبيث تتوقف عليها أمور كثرية 

القياسات و النتائج اليت خيرج هبا الباحث من حبثو و يف الكثري من األحيان يضطر الباحث إىل إجراء حبثو 
على عينة صغرية من اجملتمع ألن إجراء البحث على اجملتمع كلو يكلف جهدا و ماال كثريين فالبحث عن 

طريق العينة ىو يف احلقيقة اختصار للوقت و اجلهد و ادلال و ىذا من شأنو زبفيض تكاليف البحث 
إضافة إىل استخدام أسلوب العينة يسهل من عملية السرعة يف مجع و ربليل و تلخيص البيانات للحصول 

 .(59، صفحة 2009-2008مصطفى، ، ) .على النتائج بسرعة ممكنة 

  و سنة (19- 17)سنة 19ربت  فئة القسم الثاين احملًتفو قد سبثل رلتمع البحث يف العيب كرة القدم 
:  ىم على التوايل 

فريق وداد تلمسان  *

  إرباد سيدي بلعباسفريق *

 . مجعية وىرانفريق *

( 19 - 17)سنة 19أقل من  فئة العب كرة قدم 54 و سبثلت يف مقصودةقمنا باختيار العينة بطريقة 
  : فرق ىيثالثة موزعني على سنة
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  العب 18. . . . . .  . . . .فريق وداد تلمسان −

  العب18. ..  . . . . . . بلعباس. إرباد سفريق−

  العب18. . . . . . . . . . .  مجعية وىرانفريق−

: مجاالت البحث−1−3  

: المجال البشري−1−3−1  

 فرق بالرابطة 3موزعني على  سنة (19 - 17)سنة 19أقل من  فئة العب كرة قدم 54و يتمثل يف 
 :الوطنية احملًتفة القسم الثاين ىي كالتايل 

  العب18. . . . . . . . . . . فريق وداد تلمسان*

  العب 18. . . . . . . . . . . .بلعباس. إرباد سفريق*

  العب18. . . . . . . . . . . .  مجعية وىرانفريق*

:                                                                              المجال المكاني−1−3−2
    

 : مت التعامل مع أفراد العينة اخلاصة ببحثنا مع العبني ينتمون إىل فرق رياضية يف الواليات التالية

.وىران والية −بلعباس. س والية−والية تلمسان   

:  أجريت اإلختبارات البدنية وادلهارية يف مالعب أندية الواليات ادلذكورة كما ىو موضح كالتايلو  

 " اإلخوة زرقة"فريق وداد تلمسان دبلعب *

 " اإلخوة عماروش" دبلعب بلعباس. إرباد سفريق*

 " احلبيب بوعقل" دبلعب  مجعية وىرانفريق*
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.ومت توزيع اإلستمارات بادلالعب الرياضية أثناء أداء التدريبات اخلاصة بالفرق   

: المجال الزماني−1−3−3  

 مت إجراء الدراسة اإلستطالعية على أواسط فريق شباب سفيزف الناشط يف قسم مابني الرابطات يف −
. وسبثلت يف اإلختبارات البدنية وادلهارية2014.04.05 إىل غاية  2014.04.02الفًتة ادلمتدة مابني   

( 2014.04.19)إىل غاية  (2014.04.15) مث مت إجراء اإلختبارات البدنية يف الفًتة ادلمتدة مابني−
(.2014.05.06)إىل غاية  (2014.04.22)واإلختبارات ادلهارية يف الفًتة ادلمتدة مابني   

 و مت توزيعو على العيب فرق كرة 06/04/2014بدأت الفًتة يف إعداد مقياس ادلهارات النفسية  يف  −
 أي تاريخ (2014.05.09)إىل غاية  (2014.04.22 )القدم للبطولة ادلختارة كعينة حبث ابتداءاً من 

.إجراء اإلختبارات ادلهارية، مع العلم أنو مت اسًتدادىا بعد أسبوع من يوم التوزيع  

:                                                                                  متغيرات البحث−4− 1
.إشتمل حبثنا على متغريين مها ادلتغري التابع و ادلتغري ادلستقل و ادلتغري التابع ىو نتيجة متغري ادلستقل       

.ادلهارات النفسية: المتغير المستقل−  

.التفوق يف كرة القدم:المتغير التابع−  

: لمتغيرات البحثالضبط اإلجرائي−1−4−1  

من أجل تدعيم نتائج البحث مت ضبط رلموعة من ادلتغريات اليت باعتبارىا تأثر على نتائج البحث و من  
: ادلتغريات ما يلي   بني ىذه 

 .سنة (19 - 17)سنة 19ربت   فئةحيث مت اختيار و ضبط سن الالعبني: السن− 

 .و قد كان كل الالعبني ذكورا: اجلنس − 

. (القسم الوطين احملًتف الثاين )و ىنا مت اختيار الفرق الناشطة يف البطولة احملًتفة : ادلستوى − 
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:أدوات البحث −1−5  

وىي عملية سرد وربليل ادلعطيات النظرية اليت ترتبط إررتباطا مباشراً دبوضوع  :تحليل المادة −1−5−1
البحث وتتناسب مع أىدافو،حيث اعتمدنا على ادلصادر وادلراجع دبختلف أنواعها سواء عربية أو أجنبية، 

.باإلضافة إىل الدراسات السابقة وادلرتبطة  

وىي من أىم الطرق أو الوسائل استخداماً يف حبوث الًتبية البدنية  :اإلختبارات −1−5−2
والرياضية،باعتبارىا أساس التقومي ادلوضوعي وأىم أو أجنع الطرق للوصول إىل نتائج دقيقة ، وقد إعتمدنا 

.واإلختبارات البدنية وادلهارية (الطول والوزن )يف حبثنا ىذا على بعض القياسات   

 .أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين لإلختبارات البدنية والمهارية: (1)جدول رقم 

 المعهد الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم
 مستغاًل ماجيسًت مقدس موالي إدريس 1
 مستغاًل دكتوراه عتويت نورالدين 2
 مستغاًل دكتوراه حجار زلمد خرفان 3
 مستغاًل دكتوراه كوتشوك سيد أمحد 4
 وىران ماجيسًت بركاين مجال 5
 وىران ماجيسًت بن صغري نورالدين 6
 وىران ماجيسًت بن شين احلبيب 7

 

: اإلختبارات البدنية-1-5-2-1  

:(د5بريكسي ) إختبار التحمل-1-5-2-1-1  

 قياس التحمل الدوري التنفسي:منو الغرض*

جيري ادلخترب حول مضمار السباق ويتم التوقيت من البداية وربتسب لو مخس دقائق :مواصفات اإلختبار*
.ركضاً،مث ربتسب ادلسافة ادلقطوعة خالل ىذه الفًتة بادلًت  
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.مضمار للجري،صافرة،ميقايت،ديكامًت:وسائل تنفيذ اإلختبار*  

.    يسمح دبحاولة واحدة وتسجل ادلسافة ادلقطوعة خالل الزمن احملدد:  التسجيل *  

:(ختبارالوثب العموديإ) إختبارالقوة المميزة بالسرعة -1-5-2-1-2  

 . لألطراف السفلىاإلنفجارية القوة قياس :منو الغرض*

 القياس، لوحة أو للحائط مواجهاً  ويقف بالطباشري ادلميزة اليد أصابع ادلخترب يغمس :مواصفات اإلختبار*
 عن الكعبني رفع عدم مالحظة جيب .احلائط على بالطباشري عالمة ويضع عالياً  ادلميزة الذارع ادلخترب ويرفع

 ثالث اقًتاب مث ، أمامو العالمة وضع مت الذي الرقم يسجل ، العمل هبذا ادلخترب قيام أثناء األرض
 .بالطباشري أخرى عالمة ليضع استطاعتو قدر عالياً  ادلخترب يثب خطوات

 150 األرض عن مرتفعة السفلى حافتها تكون حبيث حائط على تثبت سبورة:وسائل تنفيذ اإلختبار*

 .الطباشري من ملونة قطع قياس، شريط،أملس حبائط السبورة عن اإلستغناء ديكن ، سم 

 .زلاوالت الثالث من زلاولة أحسن وتسجل ، والثانية األوىل العالمة بني ادلسافة تقاس: التسجيل*
 .(229،228، ص2001البساطي، )

 
:(م من الوقوف30إختبار جري ) إختبارالسرعة -1-5-2-1-3  

 . قياس السرعة اإلنتقالية:منو الغرض*

ببدأ ادلخترب عن طريق اإلستعداد لإلنطالقة من وضعية الوقوف عند خط اإلنطالقة، :مواصفات اإلختبار*
 .وعند مساع اإلشارة يقوم باجلري لقطع ادلسافة احملددة يف أقل وقت ممكن

 .مضمار ادللعب، ميقاتية، صافرة: وسائل تنفيذ اإلختبار*

 (381، صفحة 1995حسانني، ) يسجل زمن إجناز ادلسافة بالثانية:التسجيل*

:(كازورال) إختبارالتوافق -1-5-2-1-4  
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 . التوافق– القدرة – قياس السرعة :منو الغرض*

ببدأ ادلخترب عن طريق اإلستعداد لإلنطالق بالكرة عند خط اإلنطالقة، وعند مساع : مواصفات اإلختبار*
 .اإلشارة يقوم بالتعرج بالكرة بني البوابات  لقطع ادلسافة احملددة يف أقل وقت ممكن

 .أعالم،كرات قدم، ميقاتية، صافرة:وسائل تنفيذ اإلختبار*

 (2013/2012بغداد، ) يسجل زمن إجناز ادلسافة بالثانية: التسجيل*

 :(الوقوف من الجذع ثني ختبارإ)المرونة  إختبار-1-5-2-1-5

  قياس مرونة اجلذع:منو الغرض*

يتخذ ادلخترب وضع الوقوف فوق الكرسي وتكون قدماه مضمومتان ومتالمستان حلافة :مواصفات اإلختبار*
 .الكرسي،بعدىا يقوم بثين اجلذع إىل األمام واألسفل إىل أقصى مدى ممكن

 .صندوق،لوحة مدرجة وتكون على حافة الكرسي من بداية الصفر:وسائل تنفيذ اإلختبار*

أماما  اجلذع ثين وضع من القياس على زلاولتني من زلاولة ألفضل درجة أقصى للمخترب تسجل: التسجيل*
 (381، ص1995حسانني، ) .ادلوجب أو بالسالب سواء أسفل

: اإلختبارات المهارية-1-5-2-2  

: بالكرةلجريا -1-5-2-2-1   

 .ادلنافس مع اوغةروامل ادللعب يف التقدم أثناء الكرة يف التحكم على القدرة  قياس:منو الغرض*

 :مواصفات اإلختبار*

 .يسجلو زمن أقل لو حيتسب متتالية، زلاوالت ثالث لالعب يعطى -
 .الثالثة احملاوالت من زلاولة كل يف -
 .احلاجز يسار على أو اليمني على ادلرور ديكن -
 .احملاولة ربتسب ال األمامي اخلط من االختبار أثناء الالعب من الكرة خرجت إذا -
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 :وسائل تنفيذ اإلختبار*

 .قانونية ميقاتية - حواجز ثالث -

 :التسجيل*

 بالبعض بعضهم نقاط دبقارنة الالعبني من رلموعة لتقومي اإلختبار ىذا يستخدم
  ويعين األفضل يف (10|10)على يتحصل اجملموعة يف زمن أقل يسجل الذي والالعب اآلخر
 (153، صفحة 1997احلق، ) .ادلهارة ىذه

 .المرمى على التصويب -1-5-2-2-2

 .ادلرمى على التصويب دقة  قياس:منو الغرض*

: مواصفات اإلختبار*

 .اجلزاء ضربة نقطة من الكرة ضرب جيب -
 .ثابتة وىي الكرة ضرب جيب - 

 .العب لكل زلاوالت مخس تعطى -

 (155، صفحة 1997احلق، ) .قانونية كرات قدم  مخس:وسائل تنفيذ اإلختبار*

 :التالية احلاالت حسب التالية النقاط  تعطى:التسجيل*

 (02)نقطتان.............................. طائرة كرة حالة -
  (01)واحدة نقطة ..............األرض على مباشرة كرة حالة-
 (0.5)نصف نقطة.........  األرض على متدحرجة الكرة حالة-
 0صفر ................... ادلرمى الكرة تدخل مل إذا-
 .ضربات مخس من نقاط ( 10 ) عشر ىو للنقاط رلموع أقصى-

 .ممكنة مسافة ألطول الكرة ضرب -1-5-2-2-3
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 ادلرتدة الكرة ضرب طريق عن ممكنة مسافة ألبعد الكرة ضرب على الالعب قدرة   قياس:منو الغرض*
 .القدمني بإحدى األرض من

 :التالية احلاالت يف صحيحة احملاولة ربتسب ال: مواصفات اإلختبار*

 .الكرة ضرب يف الفشل -
 .األرض تصل أن قبل الكرة ضرب -
 .لألداء ادلخصصة للمنطقة مواجهتو عدم -

وسائل تنفيذ اإلختبار *
 :التالية اخلطوط بني الكرة سقوط حالة يف النقاط ربتسب :التسجيل*

 .أمتار ( 10 )و األول اخلط بني ( 01 ) واحدة نقطة-
 .مًت ( 15 ) الثاين واخلط أمتار ( 10 )و االول اخلط بني ( 02 ) نقطتان-
، صفحة 1997احلق، ) .نقاط ( 10 ) تصل حىت واحدة نقطة زائد خط كل عن تضاف وىكذا-

157) 

 ."الكرة إيقاف" الكرة إخماد -1-5-2-2-4

الكرة  إمخاد على السيطرة دقة قياس ىو :منو الغرض*

: مواصفات اإلختبار* 

 متتايل وبشكل عالية كرات ( 05 ) مخس يرمي حيث الالعب من أمتار 6ستة بعد يقف ادلدرب على
 تكون أن شرط اخلط، خلف "إخمادها" الكرة إيقاف الالعب حياول حيث اخلط خلف الواقف لالعب
اخلط،  خلف قدميو إحدى

 كرات قدم: وسائل تنفيذ اإلختبار*
: التسجيل*

 .صحيحة زلاولة لكل ( 02 ) درجتني تعطى -
 .اخلمسة احملاوالت جملموع درجات ( 10 ) عشر ربتسب -
 :التالية احلاالت يف صحيحة احملاولة ربتسب ال -
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 .(إيقافها) الكرة إمخاد يف الالعب ينجح مل إذا
 .قدم من بأكثر اخلط اجتاز إذا
 .(153، صفحة 1997احلق، ) .القدم كرة يف قانونية غري بطريقة الكرة أوقف إذا
 يعد من األدوات ادلسحية اذلامة لتجميع البيانات ادلرتبطة دبوضوع معني من :اإلستبيان  −1−5−3

خالل إعداد رلموعة من األسئلة ادلكتوبة يقوم ادلبحوث باإلجابة عليها بنفسو و من أىم التعريفات و 
 :التفسريات ادلذكورة يف رلال البحث دلصطلح االستبيان ما يلي 

إن اإلستبيان يف ابسط سورة عبارة عن عدد من األسئلة احملددة تعرض على عينة من األفراد و يطلب  •
إليهم اإلجابة عنها كتابة فال يتطلب األمر شرحا شفهيا مباشرا أو تفسريا من الباحث و تكتب األسئلة و 

 (ياسني.د) تطبع على ما يسمى استمارة االستبيان

 و عرف الدكتور مجال زكي و السيد ياسني اإلستبيان بأنو وسيلة من وسائل مجع البيانات و تعتمد  •
أساسا على استمارة تتكون من رلموعة من األسئلة ترسل بواسطة الربيد أو تسلم إىل األشخاص الذين مت 
اختيارىم دلوضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل اإلجابات على األسئلة الواردة بو و إعادتو مرة ثانية و يتم كل 

زكي،طرق و )ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء يف فهم األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها 
 (146مناىج البحث العلمي، صفحة 

يعترب اإلستبيان أقل وسائل مجع البيانات تكلفة سواء يف اجلهد ادلبذول و ادلال وال حيتاج تنفيذه إىل جهاز •
 كبري من الباحثني ادلدربني نظرا ألن اإلجابة على األسئلة و تسجيلها مًتوك للفرد ذاتو

  :مواصفات اإلستبيان  -1-5-3-1

يساعد االستبيان يف احلصول على بيانات قد يصعب للباحث احلصول عليها اذا ما استخدم وسائل 
و قد استخدمنا يف حبثنا ىذا  استمارة استبيانية قمنا بتوزيعها على ادلدربني و مقياس استخبار .أخرى

 و BULLالذي صممو كل من ستيفان بل  Mental Skills Questionnaireادلهارات النفسية على الالعبني
 لقياس بعض اجلوانب العقلية SHAMBROK( 1996)و كريستوفر شامربوك  ALBINSONجون البنسون

 : اذلامة لألداء الرياضي و ىي تشمل األبعاد التالية  (النفسية)



64 
 

 .القدرة على التصور *

 .القدرة على تركيز االنتباه *

 الثقة بالنفس  *

 القدرة على دافعية االجناز الرياضي *

 عبارات و يقوم 4 عبارة و كل بعد من األبعاد الستة السابق توضيحها سبثلو 16تضمن االستخبار 
الالعب الرياضي باإلجابة على عبارات االستخبار على مقياس سداسي الدرجات و قد قام زلمد حسن 

  .عالوي بإعداده و تعريبو 

 : األسس العلمية لإلستبيان  -1-5-3-2

من أجل ضبط األسس العلمية لإلستمارة من صدق و ثبات و موضوعية قمنا بتوزيع ىذه االستمارة على 
 .بعض الدكاترة و األساتذة يف معهد الًتبية البدنية و الرياضية و ىذا خدمة للبحث 

 أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين (2)جدول رقم 

 المعهد الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم
 مستغاًل دكتوراه بلكبيش قادة 1
 مستغاًل ماجيسًت كحلي كمال 2
 مستغاًل دكتوراه حجار زلمد خرفان 3
 مستغاًل ماجيسًت حرباش إبراىيم 4
 مستغاًل دكتوراه عتويت نورالدين 5
 مستغاًل دكتوراه كوتشوك سيد أمحد 6
 وىران ماجيسًت بن شين احلبيب 7
 : ثبات وصدق المقياس  -1-5-3-3
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المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لثبات مقياس المهارات النفسية لالعبي (3)جدول رقم 
 (10=ن) سنة قيد الدراسة 19كرة القدم المحترفة للقسم الثاني فئة تحت من

المعالجات 
 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 القياس البعدي القياس القبلي
معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

المتوسط 
الحسا

 بي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.91 0.83 1,15 15,7 1,16 15,7 القدرة على التصور
القدرة على تركيز 

 االنتباه
14,1 1,97 14,1 1,99 0.68 0.82 

 0.84 0.71 1,43 14,5 1,43 14,5 الثقة بالنفس
دافعية االنجاز 

 الرياضي
16,6 2,58 16,6 2,24 0.68 0.82 

 0.441(=0.05) عند 0.592(=0.01)مستوى الداللة عند 

أن معامالت االرتباط بني درجات القياس األول و درجات القياس  (3)يتضح من خالل اجلدول رقم 
الثاين لكل مهارة على حدا من ادلهارة النفسية دالة معنويا مما يؤكد على أن ادلقياس على درجة عالية من 

 .الثبات 

:الدراسات اإلحصائية  -6-1 

هتدف الدراسات اإلحصائية إىل الوصول إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التفسري والتحليل والتأويل مث 
ولذلك إعتمدنا على الوسائل .احلكم،وزبتلف خطتها باختالف نوع ادلشكلة وتبعاً للدراسة ادلأخوذة

:اإلحصائية التالية  
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. النسبة ادلئوية●  

. ادلتوسط احلسايب●  

. اإلحنراف ادلعياري●  

.طالوسي●  

.إختبار حسن ادلطابقة كا تربيع●  

 1-7 :صعوبات البحث-

 سنة يف 19  طيلة مدة اجناز حبثنا ىذا اخلاص بادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي عند فئة أقل من 
:  واجهنا صعوبات متعددة نذكر منها ما يليكرة القدم  

. قلة الدراسات السابقة اخلاصة التفوق الرياضي - 

. عدم استقرار الظروف ادلناخية أثناء إجرائنا لبعض اإلختبارات - 

. عدم حضور بعض الالعبني ومشاركة البعض اآلخر يف تربصات فئات األكابر يف العينات الثالث - 

.  قلة الوسائل ادلستخدمة يف إختبار التوافق وىذا ما اضطرنا إىل استخدام وسائل بديلة - 

. وىران دلنافسة البطولة والكأس. ربضري أواسط ج - 
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 :تمهيد
بعدما مت عرض وتوضيح منهج البحث،طرقو،أدواتو وكافةإجراءاتو ادليدانية ،نأيت إىل عرض ومناقشة حتليل 

النتائج،إذ سنحاول بقدر اإلمكان عرض كافة نتائج حبثنا يف جداول مث التعليق عليها وحتليلها،وكذا دتثيلها 
 .يف أشكال بيانية واضحة وبسيطة

 
                                                                                       . عرض و تحليل  و مناقشة النتائج - 2
 لمدربينااستمارة  عرض و تحليل نتائج -2-1
                                                                                                                   .دافعية اإلنجاز الرياضي:األول رلمحوا•
 .ةالبطول قبل اجلهد لبذل نفسيا مستعدين  يكون الالعبون:السؤال األول٭

تكرار اإلجابات للمدربين حول االستعداد النفسي لالعبين لبذل أقصى جهد ( : 04)جدول رقم 
 .قبل البطولة

                                                                              :04تحليل الجدول رقم - 
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول االستعداد النفسي لالعبُت لبدل   ( 04)من خالل اجلدول رقم 

( 29)اجلهد قبل البطولة جاءت قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من  وجهة نظر ادلدربُت
 بنسبة 07و عند أحيانا كانت االجابات .%75.86 بنسبة 22عند دائما كانت اإلجابات .

  .%00 بنسبة 00 أما عند نادرا  فكانت اإلجابات 24.14%
ة و ىذا البطول قبل اجلهد لبذل نفسيا مستعدينالالعبُت  أن 04 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج 

 .ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت 
وىذا ما حيقق صحة الفرضية األوىل على أن الالعب يستطيع إستخدام ادلهارات النفسية تبعاً لظروف 

 .ادلوقف التدريي أو التنافسي
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 26.14 02 0.05 00 07 22 01 
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 . والصعوبةطتتميز بالضغ اليت ادلباريات أداء دائما  يفضل الالعبون:سؤال الثانيال٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول تفضيل الالعبين دائما أداء المباريات التي تتميز  ( : 05)جدول رقم 

 .بالضغط و الصعوبة

                                                                             :05تحليل الجدول رقم-  
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  تفضيل الالعبُت أداء ادلباريات  ( 05)من خالل اجلدول رقم  

اليت تتميز بالضغط و الصعوبة جاءت قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من  وجهة نظر 
 14و عند أحيانا كانت االجابات .%51.72 بنسبة 15عند دائما كانت اإلجابات  .(29)ادلدربُت
  .%00 بنسبة 00 أما عند نادرا  فكانت اإلجابات %48.28بنسبة 

تتميز  اليت ادلباريات أداء دائما  يفضلون الالعبُت أن 05 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج 
  . و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت  والصعوبةطبالضغ

 حل وعلى األشياء بُت العالقة إدراك على ىمقابليت بزيادة زونيتمي وىذا مايبُت بأن الالعبُت يف ىذه ادلرحلة
 .والتعقيد بالصعوبة تتميز اليت ادلشكالت

 

 .األداء على أنفسهم بتشجيع دائما  يقوم الالعبون:السؤال الثالث٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول قيام الالعبين دائما بتشجيع أنفسهم على ( : 06)جدول رقم 

 .األداء
 
 
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 14.55 02 0.05 00 14 15 02 
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                                                                            : 06متحليل الجدول رق-  
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  قيام الالعبُت بتشجيع أنفسهم   ( 06)من خالل اجلدول رقم 

عند  . (29)على األداء جاءت قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من وجهة نظر ادلدربُت
 أما %34.48 بنسبة 10و عند أحيانا كانت االجابات. %48.28 بنسبة 14دائما كانت اإلجابات 

 %17.24 بنسبة 05عند نادرا  فكانت اإلجابات 
 األداء على أنفسهم تشجيعيقومون ب دائماالالعبُت  أن 06 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج   

 . و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت
نفسي يثَت السلوك احلركي أو , حالة داخلية أو استعداد فطري أو مكتسب عضوي أو اجتماعيإذاً فهي 

 .الذىٍت ويسهم يف توجيو الفرد إىل ىدف معُت
 .يبذل الالعبون أقصى جهدىم أثناء تدريبهم على ادلهارات: السؤال الرابع ٭

 أثناء التدريب على تكرار اإلجابات للمدربين حول بدل الالعبين أقصى جهدىم( : 07)جدول رقم 
                                   .المهارات

 

                                                                          : 07متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  بدل الالعبُت أقصى جهدىم  ( 07)من خالل اجلدول رقم    

( . 29)أثناء التدريبات جاءت قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من وجهة نظر ادلدربُت

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 4.21 02 0.05 05 10 14 03 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 58.00 02 0.05 00 00 29 04 
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 أما %00 بنسبة 00و عند أحيانا كانت االجابات. %100 بنسبة 29عند دائما كانت اإلجابات 
 .%00 بنسبة 00عند نادرا  فكانت اإلجابات 

الالعبُت يبذلون أقصى جهدىم أثناء تدريبهم على  أن 07 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتادلهارات 

ن التدرب عليها ميكن أن يسهم يف إعطاء الالعب ميزة عن غَته من الالعبُت الذين ال ميارسون مثل أل 
 .ل يف النجاح و التفوق الرياضيضو يف بعض األحيان تكون ىي الف.ىذا النوع من التدريب 

 .مطاقتو بأقصى األداء عند النتائج أفضل  حيقق الالعبون:السؤال الخامس٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول تحقيق الالعبين أفضل النتائج عند األداء ( : 08) جدول رقم 

                                                                                                    .بأقصى

                                                                                                            

                    : 08متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  حتقيق الالعبُت أفضل النتائج  ( 08)من خالل اجلدول رقم   

 قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من وجهة نظر تعند األداء  بأقصى طاقة جاء
 09و عند أحيانا كانت االجابات. %68.97 بنسبة 20عند دائما كانت اإلجابات  .(29)ادلدربُت
 .                                              %00بنسبة00أماعندنادرافكانتاإلجابات%31.03بنسبة

ىم  طاقت بأقصى األداء عند النتائج أفضل الالعبُت حيققون أن 08 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج 
 .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

ادلتفوقون رياضيا ىم ىؤالء الذين امتلكوا ىذه الطاقات واستثمروىا حبيث يصلون إىل مستويات وىذا ألن 
مرتفعة من أدائهم يف رلاالت أنشطة معينة ترتبط بالتكوين الكامل للفرد،والذي يشمل يف حقيقة أمره 

.ادلكونات اجلسمية والبدنية والوظيفية    
 .لتحقيق التفوق الصعبةىل ادلهارات ع باستمرار  يتدرب الالعبون:السؤال السادس٭

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 20.76 02 0.05 00 09 20 05 
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 تكرار اإلجابات للمدربين حول تدرب الالعبين باستمرارعلى المهارات الصعبة : ( 09)جدول رقم 
  .لتحقيق التفوق

                                                                                                             

                                                                            : 09متحليل الجدول رق-  
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  تدرب الالعبُت  باستمرار  ( 09)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من وجهة تعلى ادلهارات الصعبة لتحقيق التفوق جاء
و عند أحيانا كانت . %65.52 بنسبة 19عند دائما كانت اإلجابات  . (29)نظر ادلدربُت

  .                                                                                                                                                                                                       %00 بنسبة 00 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%34.48 بنسبة 10االجابات

لتحقيق  الصعبةىل ادلهارات ع باستمرارالالعبُت يتدربون  أن 09 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 . و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتالتفوق

وىذا ما رأيناه يف خصائص ادلتفوقُت رياضياً بأن الالعبُت يستطيعون إستعاب ما يقدم إليهم من مهارات 
 بكفاءة هواسًتجاعستوعبوه،إ،ويسهل عليهم االحتفاظ مبا ومعارف ومعلومات كثَتة عن تلك ادلهارات 

 .ىموسرعة تفوق
 .دافعية اإلنجاز الرياضي:قيم المحور األول •

 .يمثل قيم  المحور األول حول دافعية االنجاز الرياضي( : 10)جدول رقم 
 
 
 
 
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 18.69 02 0.05 00 10 19 06 
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                                                                                  :10تحليل الجدول رقم- 

و الذي يوضح   قيم تكرارات اإلجابات حول دافعية االصلاز الرياضي من  (10)من خالل اجلدول رقم 
ومن خالل ادلقارنة  .142.34 احملسوبة الكلية ادلقدرة ب2ومن خالل قيمةكا .(29)وجهة نظر ادلدربُت

 اجلدولية يتضح من خالل إجابات ادلدربُت أن دافعية  االصلاز الرياضي من 2 احملسوبة و كا2بُت كا
 .ادلهارات النفسية ادلوجودة عند الالعبُت واليت تساىم يف التفوق الرياضي

و ىذا ما دلت افعية االصلاز الرياضي  دالالعبُت ميلكون  أن 10 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .عليو أجوبة ادلدربُت

افعية االصلاز الرياضي وكذلك دميلكون وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل والثانية اليت تؤكد أن الالعبُت 
 .الدراسات السابقة اليت أكدت أن الالعبُت لديهم دافعية اإلصلاز لتحقيق التفوق

  .تركيز اإلنتباه:لثانيا رالمحو•

 .بسهولة ادلبارات أثناء انتباىهم تركيز يف  يتحكم الالعبون:السؤال األول٭
تكرار االجابات للمدربين حول تحكم الالعبين في تركيز انتباىهم اثناء المباراة (  11)جدول رقم 

 .بسهولة
 
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

18.31 26,14 10 0.05 0 7 22 01 
18.31 14,55 10 0.05 0 14 15 02 
18.31 4,21 10 0.05 5 10 14 03 
18.31 58,00 10 0.05 0 0 29 04 
18.31 20,76 10 0.05 0 9 20 05 
18.31 18,69 10 0.05 0 10 19 06 
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                                                                            :11رقمتحليل الجدول -   
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول حتكم الالعبُت يف تركيز انتباىهم  ( 11)من خالل اجلدول رقم   

 قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز االنتباه من وجهة نظر ادلدربُت تأثناء ادلباراة بسهولة ادلهارات جاء
 بنسبة 10و عند أحيانا كانت االجابات. %41.38 بنسبة 12عند دائما كانت اإلجابات . (29)

  .                                                                                                                                                                                                         %27.59 بنسبة 08 أما عند نادرا فكانت اإلجابات31.03%

 ادلبارات أثناء انتباىهم تركيز يفالالعبُت يتحكمون  أن 11 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت بسهولة

كلما استطاع الالعب تركيز االنتباه على ضلو أفضل كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية ألنو 
 .اإلنفعالية و العقلية وصوال للتفوق يف األداء الرياضي

 .أحد زمالئهم يف تسجيل ىدف زلقق يفشل عندما انتباه الالعبُت تركيز  يقل:لسؤال الثاني٭ا
تكرار االجابات للمدربين حول قلة تركيز انتباه الالعبين  عندفشل احد الزمالء (  12)جدول رقم 

                                                                                               .  تسجيل ىدف محقق في
 

                                                                              :12متحليل الجدول رق- 
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  قلة تركيز الالعبُت عند  ( 12)        من خالل اجلدول رقم  

 قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز االنتباه من وجهة تفشل احد زمالئهم يف تسجيل ىدف زلقق جاء

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 0.90 02 0.05 08 09 12 01 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 6.28 02 0.05 06 16 07 02 
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و عند أحيانا كانت . %24.14 بنسبة 07عند دائما كانت اإلجابات  . (29)نظر ادلدربُت
 %20.69 بنسبة 06 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%55.17 بنسبة 16االجابات

أحد زمالئهم يف  فشل  عند الالعبُتانتباه تركيز  قلة أن12 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
                  . ال حيدث إال أحيانا و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتتسجيل ىدف زلقق

كلما استطاع الالعب تركيز االنتباه على ضلو أفضل كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية  
                                                                                                                                                       .اإلنفعاليةوالعقلية

 .عليهم ىدف مع هناية ادلباراة  سجلإذا تباىهمإن تركيز استعادة على الالعبُت  يصعب:لسؤال الثالثا٭

                                                                                                                                  .تكرار االجابات للمدربين حول صعوبة استعادة تركيز انتباه الالعبين إذاسجل(  13)جدول رقم 
                                                                                                                                                                   : 13متحليل الجدول رق-

و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  صعوبة استعادة الالعبُت لًتكيز  (13)من خالل اجلدول رقم 
 قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز االنتباه من وجهة تانتباىهم إذا سجل عليهم ىدف يف هناية ادلباراة جاء

و عند أحيانا كانت . % 20.69 بنسبة 06عند دائما كانت اإلجابات  . (29)نظر ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %44.83 بنسبة 13 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%34.48 بنسبة 10االجابات

  سجلإذا انتباىهم تركيز  استعادة الالعبُت أنو يصعب على13 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
  .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت  ال حيدث إال نادراعليهم ىدف مع هناية ادلباراة

                                   يات الصعبةرادلبا أحد أدائهم عند اجيايب بشكل الًتكيز يستطيع الالعبون:لسؤال الرابعا٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول التركيز الالعبين بشكل ايجابي عند أداء ( :14)جدول رقم 

 .المباريات الصعبة
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 2.55 02 0.05 13 10 06 03 

كا  درجة  2كا مستوى   العبارة دائما احيانا نادرا
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                                                                          : 14متحليل الجدول رق-    
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول استطاعة الالعبُت الًتكيز  (14)من خالل اجلدول رقم     

 قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز انتباه من وجهة نظر تبشكل اجيايب عند أداء ادلباريات الصعبة جاء
 09و عند أحيانا كانت االجابات. %51.73 بنسبة 15عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %17.24 بنسبة 05 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%31.03بنسبة 

 أحد أدائهم عند اجيايب بشكل الًتكيز أن الالعبُت يستطعون 14 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتيات رادلبا

فالالعب حيتاج إىل مهارة االنتباه يف التدريب الرياضي و يف مواجهة ادلشكالت احلركية أثناء اللعب و يف 
                                                         . مالحظة ادلنافس أثناء ادلباريات و فهم حتركو و أىدافو

 .ةتصعب ادلبارا عندما ادلدرب لتعليمات  ينتبو الالعبون:لسؤال الخامسا٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول انتباه الالعبين لتعليمات المدرب عندما    (:15)جدول رقم 

 .تصعب المباراة

                                                                               :15متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول انتباه الالعبُت لتعليمات ادلدرب  ( 15)من خالل اجلدول رقم   

عند . (29) قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز انتباه من وجهة نظر ادلدربُتتعندما تصعب ادلباراة جاء
 أما %27.59 بنسبة 08و عند أحيانا كانت االجابات. %41.38 بنسبة 12دائما كانت اإلجابات 

                                                                                                                                                                                                           %31.03 بنسبة 09عند نادرا فكانت اإلجابات

 الداللة الحرية المحسوبة الجدولية
5.99 5.24 02 0.05 05 09 15 04 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 0.90 02 0.05 09 08 12 05 
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و  ةتصعب ادلبارا عندما ادلدرب لتعليمات ونينتبو أن الالعبُت 15 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
                                              .ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

ادلباريات  أثناء الالعبُت انتباه تركيز على الضوضاء  تؤثر:لسؤال السادسا٭
 تكرار اإلجابات للمدربين حول الضوضاء على تركيز انتباه الالعبين اثناء (  16)جدول رقم 

 .المباريات

 
                                                                               :16رقمتحليل الجدول -
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول تأثَت الضوضاء على تركيز انتباه  ( 16)من خالل اجلدول رقم   

عند . (29) قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز االنتباه من وجهة نظر ادلدربُتتالالعبُت أثناء ادلباريات جاء
 أما %27.59 بنسبة 08و عند أحيانا كانت االجابات. %13.79 بنسبة 04دائما كانت اإلجابات 

 %58.62 بنسبة 17عند نادرا فكانت اإلجابات

 ادلباريات أثناء الالعبُت انتباه تركيز علىتؤثر   الالضوضاء أن 16 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
                                              .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

            .ن اإلنتباه عملية عقلية معرفية توجو وعي الفرد ضلو ادلوضوعات ادلدركة أل 

 طوال فًتة ادلبارات بسهولة انتباىهم  الالعبون بًتكيز حيتفظ:لسؤال السابعا٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول احتفاظ الالعبين بتركيزىم طوال فترة  المباريات (  17 )جدول رقم 

    .    بسهولة

 العبارة دائما أحيانا نادرا مستوى الداللة درجة الحرية  المحسوبة2كا كا الجدولية

5.99 9.17 02 0.05 17 08 04 06 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا
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                                                                              : 17متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  احتفاظ الالعبُت بًتكيز  (17)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز انتباه من وجهة نظر تانتباىهم طوال فًتة ادلباراة بسهولة جاء
 14و عند أحيانا كانت االجابات. %20.69 بنسبة 06عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %31.03 بنسبة 09 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%48.28بنسبة 

طوال فًتة ادلبارات  انتباىهم بًتكيزحيتفظون  ينلالعب أن ا17 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت بسهولة

كلما استطاع الالعب تركيز االنتباه على ضلو أفضل كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية اإلنفعالية 
 .و العقلية وصوال للتفوق يف األداء الرياضي

 .الصعبة ادلباريات أداء عند انتباه الالعبُت تركيز  يقل:السؤال الثامن٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول قلة  تركيز انتباه الالعبين عند اداء المباريات (  18 )جدول رقم 

    .    الصعبة

                                                                              : 18متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول قلة تركيز انتباه الالعبُت عند  ( 18)من خالل اجلدول رقم   

عند  . (29) قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز انتباه من وجهة نظر ادلدربُتتأداء ادلباريات الصعبة  جاء
 أما %34.48 بنسبة 10و عند أحيانا كانت االجابات. %20.69 بنسبة 06دائما كانت اإلجابات 

  %44.83 بنسبة 13عند نادرا فكانت اإلجابات

5.99 3.38 02 0.05 09 14 06 07 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 2.55 02 0.05 13 10 06 08 
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ال  أن قلة تركيز انتباه الالعبُت عند أداء ادلباريات الصعبة 18 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج  
 . ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتاحيدث إال نادرا ىذ

                                                                                                                                                                                                       .ىذا ما يؤكد استعداد وجاىزية الالعبُت للمنافسة إىل أكرب حد شلكن
 الخرىا البطولة أول من االنتباه تركيز  يستطيع الالعبون:لسؤال التاسعا٭
تكرار اإلجابات للمدربين حول استطاعة الالعبين تركيز االنتباه من اول البطولة   (19 )جدول رقم  

                                  .آلخرىا
 

                                                                               : 19متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  استطاعة الالعبُت تركيز االنتباه  ( 19)من خالل اجلدول رقم 

( . 29) قيمة تكرارات اإلجابة على تركيز النتباه من وجهة نظر ادلدربُتتمن أول البطولة الخرىا جاء
 %41.38 بنسبة 12و عند أحيانا كانت االجابات. %06.90 بنسبة 02عند دائما كانت اإلجابات 

                                                                                                                                                                                                           %51.72 بنسبة 15أما عند نادرا فكانت اإلجابات

  ال  أن استطاعة تركيز انتباه الالعبُت من أول البطولة آلخرىا19 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
  . ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتاحيدث إال نادرا ىذ

ىو إحدى ادلهارات العقلية األساسية للممارسة الرياضية و يتمثل يف قدرة الرياضي على توجبو فاإلنتباه 
جل سرعة و سهولة إدراك أإحساساتو ضلو موضوع معُت من ادلوضوعات ادلوجودة يف رلالو احليوي من 

 أنو القدرة على تثبيت اإلنتباه على مثَت سلتار لفًتة "مشعون"كما قال و. عناصره و العالقات القائمة بينهما
 .من الزمن

 .يمثل قيم  المحور الثاني حول تركيز اإلنتباه( : 20)جدول رقم 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 9.59 02 0.05 15 12 02 09 

درجة  2كا كا الجدولية  العبارة دائما أحيانا نادرا مستوى الداللة
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 20متحليل الجدول رق-

و الذي يوضح   قيم تكرارات اإلجابات حول قدرة تركيز االنتباه من وجهة  (20)من خالل اجلدول رقم 
 2ومن خالل ادلقارنة بُت كا .40.55 احملسوبة الكلية ادلقدرة ب2ومن خالل قيمةكا .(29)نظر ادلدربُت

 اجلدولية يتضح من خالل إجابات ادلدربُت أن قدرة تركيز االنتباه من ادلهارات النفسية 2احملسوبة و كا
 ادلوجودة عند الالعبُت واليت تساىم يف التفوق الرياضي                          

و ىذا ما دلت عليو االنتباه  الالعبُت ميلكون قدرة تركيز أن 20 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج  
 .أجوبة ادلدربُت

 وكذلك الدراسات مهارة اإلنتباهميلكون وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل والثانية اليت تؤكد أن الالعبُت 
 .السابقة اليت أكدت أن الالعبُت لديهم دافعية اإلصلاز لتحقيق التفوق

                                                                               .قدرة التصور العقلي :ثالثال رالمحو  •
 .داخلو يف أي مبارة بوضوح معينة مهارة يؤدي نفسو يرى أن  ميكن لالعب:لسؤال االولا٭

 تكرار اإلجابات للمدربين حول إمكانية الالعب رؤية نفسو يؤدي مهارة معينة(  21 )جدول رقم 
  .داخلو في أي مبارة بوضوح

 الحرية المحسوبة
26.30 0,90 16 0.05 8 9 12 01 
26.30 6,28 16 0.05 6 16 7 02 
26.30 2,55 16 0.05 13 10 6 03 
26.30 5,24 16 0.05 5 9 15 04 
26.30 0,90 16 0.05 9 8 12 05 
26.30 9,17 16 0.05 17 8 4 06 
26.30 3,38 16 0.05 9 14 6 07 
26.30 2,55 16 0.05 13 10 6 08 
26.30 9,59 16 0.05 15 12 2 09 
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                                                                             : 21متحليل الجدول رق- 
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  امكانية الالعب  رؤية نفسو  ( 21)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة التصور العقلي من وجهة تيؤدي مهارة معينة يف اي مباراة بوضوح جاء
و عند أحيانا كانت . %24.14 بنسبة 07عند دائما كانت اإلجابات  . (29)نظر ادلدربُت

                                                                                                                                                                                                           %17.24 بنسبة 05 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%58.62 بنسبة 17االجابات

يف أي  معينة  مهارةالالعب نفسو يؤدي أن  امكانية رؤية 21 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج  
 .  و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت  داخلو مبارة بوضوح

ىو نوع التصور الذي حيدث بداخل الفرد  أي تصور الفرد نفسو يؤدى حركة التصور العقلي الداخلي 
 .نو مشاىد خارجيأمعينة يف داخلو وليس من حيث 

 . سليلتهم خالل ادلبارياتبداخل ادلهارة اسًتجاع  الالعبون منيستطيع:لسؤال الثانيا٭
    بداخل المهارة استرجاعتكرار اإلجابات للمدربين حول استطاعة الالعبين (  22 )جدول رقم 

 مخيلتهم خالل المباريات

ة عطاستاو الذي يوضح تكرارات اإلجابات  ( 22) من خالل اجلدول رقم :22متحليل الجدول رق-
 قيمة تكرارات اإلجابة على  قدرة التصور ت سليلتهم خالل ادلباريات جاءبداخل ادلهارة اسًتجاعالالعبُت 

 . %41.38 بنسبة 12عند دائما كانت اإلجابات  . (29)العقلي من وجهة نظر ادلدربُت
 08أما عند نادراً فكانت اإلجابات % 37.93بنسبة11وعند أحيانا كانت اإلجابات 

 %27.59بنسبة

مستوى  درجة احلرية  احملسوبة2كا كا اجلدولية
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 8.55 02 0.05 05 17 07 01 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 2.14 02 0.05 08 11 12 02 
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 سليلتهم خالل بداخل ادلهارة اسًتجاعة الالعبُت عاستطا أن ب22 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .  و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتادلباريات 

الالعب ادلهارات التصورية باسًتجاع ادلهارة على األقل مرة واحدة قبل األداء مباشرة ويعتمد يستخدم   
              . عدد مرات اإلسًتجاع على طريقة الالعب

 .يف التدريبات بسهولة ادلهارة أداء سًتجاعا من  يتمكن الالعب:لسؤال الثالثا٭
في التدريبات المهارة استرجاعتكرار اإلجابات للمدربين حول تمكن الالعبين (  23 )جدول رقم 

     .بسهولة

 :23تحليل الجدول رقم -
 أداء سًتجاعا منو الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول امكانية الالعبُت  ( 23)من خالل اجلدول رقم 

 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة التصور العقلي من وجهة نظر ت جاءيف التدريبات بسهولة ادلهارة
 11و عند أحيانا كانت االجابات. %55.17 بنسبة 16عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
 بنسبة 02 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%37.93بنسبة 

06.90%                                                                                                
و  يف التدريبات  ادلهارة  أداءاسًتجاعامكانية الالعبُت  أن 23 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج  

  .ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت
زداد اإلىتمام باإلعداد العقلي بصفة عامة و التصور العقلي بصفة وذلك ألمهيتو يف االرتقاء بسرعة إوقد 

يتعلمها بطريقة عفوية أما الرياضيون يستعملوهنا   تعلم ادلهارات ولكل فرد منا صور يف عقلو و البعض منا
بصورة نظامية قصد التدريب إلحياء دور مشابو للصور ادلدركة و التحكم فيها لتطوير القدرات ادلعرفية  غَت 

.  فعالية التصور العقلي مربوطة بقدرة الرياضي على التصورأن  
 .اسًتجاعها عند بكاملها ادلهارة تصور  يستطيع الالعب:لسؤال الرابعا٭

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 10.41 02 0.05 02 11 16 03 
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بكاملها عند المهارة تصورتكرار اإلجابات للمدربين حول استطاعة الالعبين   (24 ) جدول رقم 
                                                                                                .استرجاعها

                                                                             : 24متحليل الجدول رق -
و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  استطاعة الالعبُت  تصور  ( 24)من خالل اجلدول رقم   

 قيمة تكرارات اإلجابة على على قدرة التصور العقلي من وجهة ت جاءااسًتجاعو عند بكاملهاادلهارة 
و عند أحيانا كانت . %75.86 بنسبة 22عند دائما كانت اإلجابات  . (29)نظر ادلدربُت

                                                                                                                                                                                                           %00 بنسبة 00 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%24.14 بنسبة 07االجابات

 و اسًتجاعها عند بكاملها ادلهارة  تصوراستطاعة الالعبُت أن 24 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .  ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

دلهارة يف إطارىا الكلي ، وليس الًتكيز على جزء من أجزاء ادلهارة اصور ت ىو التصور العقلي للمهارة ككل 
             .ألن ادلهارة يتم التحكم فيها بواسطة الربنامج احلركي وذلك فمن األمهية شلارسة الربنامج كامال

 .يكون  عليو أن حيب الذي على النحو للمهارات الذىٍت التصور  يستطيع الالعب:لسؤال الخامسا٭
   اتلمهارل تصور الذىنيتكرار اإلجابات للمدربين حول استطاعة الالعبين (  25 )جدول رقم 
 .يكون  عليو أن يحب الذي على النحو

مستوى  نادرا أحيانا دائما العبارة
 الداللة

درجة 
 احلرية

 2كا
 احملسوبة

كا 
 اجلدولية

05 17 12 00 0.05 02 15.79 5.99 
                                                                           : 25متحليل الجدول رق-   
 تصوراستطاعة الالعبُت  و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول ( 25)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة ت  جاء يكون  عليو أن حيب الذي على النحو  اتدلهارل الذىٍت

مستوى  درجة احلرية  احملسوبة2كا كا اجلدولية
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 26.14 02 0.05 00 07 22 04 
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و عند . %58.62 بنسبة 17عند دائما كانت اإلجابات  . (29)التصور العقلي من وجهة نظر ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %00 بنسبة 00 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%41.38 بنسبة 12أحيانا كانت االجابات

 على النحو  اتدلهارل الذىٍت تصوراستطاعة الالعبُت ال أن 25 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .  و ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت  هيكون  علي أن حيب الذي

جيب أن يكون التصور العقلي يف نفس األداء ادلهاري  ألن شلارسة األداء ادلهاري يف سرعتو ادلثالية يساعد  
 .الالعب على تعلم التوقيت السليم للمهارة ونفس القول يصدق على التصور العقلي

 .بداخلو ادلهارات صور بُت الفصل من  يتمكن الالعب:السؤال السادس٭
 المهارات صور بين الفصل من تمكن الالعبتكرار اإلجابات للمدربين حول (  26 )جدول رقم 

 .بداخلو
مستوى  نادرا أحيانا دائما العبارة

 الداللة
درجة 
 الحرية

 2كا
المحسو

 بة

كا 
 الجدولية

06 19 10 00 0.05 02 18.69 5.99 
 :26تحليل الجدول رقم -

 بُت الفصل من دتكن الالعبو الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  ( 26)من خالل اجلدول رقم 
 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة التصور العقلي من وجهة نظر تجاء ارات بداخلوادلو صور

 10و عند أحيانا كانت االجابات. %65.52 بنسبة 19عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %00 بنسبة 00 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%34.48بنسبة 

و  ارات بداخلوادلو صور بُت الفصل من  دتكن الالعب أن26 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

ه يقوم باألداء و يشعر باجلسم يؤدي و لكن ال يرى أنيشعر الرياضي أثناء التصور بأنو داخل جسمو و  
جسمو بنفسو و بذلك يسمح التصور الداخلي باكتساب اخلربة احلسية الصحيحة يف تنفيذ ادلهارة 

 .ادلستخدمة 
منفصلة  بطريقة ادلهارة صور اسًتجاع من  يتمكن الالعب:لسؤال السابعا٭
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 رات المها صور بين الفصل من تمكن الالعبتكرار اإلجابات للمدربين حول (  27 )جدول رقم 
                                                                                                     بداخلو

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                               : 27متحليل الجدول رق-
 اسًتجاع من كن الالعبو الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول مت ( 27)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة التصور العقلي من وجهة نظر ت  جاءمنفصلة بطريقة ادلهارة صور
 10و عند أحيانا كانت االجابات. %58.62 بنسبة 17عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %06.90 بنسبة 02 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%34.48بنسبة 

منفصلة  بطريقة ادلهارة صور اسًتجاع  الالعب يتمكن من أن27 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
  . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتو
 الالعب ادلهارات التصورية باسًتجاع ادلهارة على األقل مرة واحدة قبل األداء مباشرة ويعتمد يستخدم 

 .عدد مرات اإلسًتجاع على طريقة الالعب
 .البطولة انتهاء بعد بنفسو أدائو ختيل  يستطيع الالعب:السؤال الثامن٭ 

 انتهاء بعد بنفسو أدائو تخيلتكرار اإلجابات للمدربين حول إستطاعة الالعب  ( : 28 )جدول رقم 
 .البطولة

 
 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما احيانا نادرا

5.99 11.66 02 0.05 02 10 17 07 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 6.28 02 0.05 04 15 10 08 
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                                                                             : 28م تحليل الجدول رق-
أدائهم  ختيلو الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  استطاعة الالعبُت  ( 28)من خالل اجلدول رقم   
 قيمة تكرارات اإلجابة على قدرة التصور العقلي من وجهة نظر ت جاءالبطولة انتهاء بعد منفسواب

 15و عند أحيانا كانت االجابات. %34.48 بنسبة 10عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %13.79 بنسبة 04 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%51.73بنسبة 

 والبطولة  انتهاء بعد بنفسو أدائو  الالعب يستطيع ختيل أن28 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُت

تركيز التصور العقلي على األداء الناجح يدعم العالقة بُت ادلثَت واإلستجابة ويعمل بالتايل على االرتقاء 
                                                                                                                                                                                                                   .مبستوى األداء

 قدرة التصور العقلي: المحور الثالث •
 .التصور العقلي قدرة يمثل قيم  المحور الثالث حول( : 29 )جدول رقم 

 :29تحليل الجدول رقم -
و الذي يوضح   قيم تكرارات اإلجابات حول قدرة تركيز االنتباه من وجهة  (29)من خالل اجلدول رقم 

 2ومن خالل ادلقارنة بُت كا .99.66 احملسوبة الكلية ادلقدرة ب2ومن خالل قيمةكا .(29)نظر ادلدربُت

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

22.98 8,55 14 0.05 5 17 7 01 
22.98 2,14 14 0.05 6 11 12 02 
22.98 10,41 14 0.05 2 11 16 03 
22.98 26,14 14 0.05 0 7 22 04 
22.98 15,79 14 0.05 0 12 17 05 
22.98 18,69 14 0.05 0 10 19 06 
22.98 11,66 14 0.05 2 10 17 07 
22.98 6,28 14 0.05 4 15 10 08 
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 اجلدولية يتضح من خالل إجابات ادلدربُت أن قدرة التصور العقلي من ادلهارات النفسية 2احملسوبة و كا
ادلوجودة عند الالعبُت واليت تساىم يف التفوق الرياضي                                                 

تصور العقلي ىذا ما دلت عليو الالعبُت ميلكون قدرة ال أن 29 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .أجوبة ادلدربُت

ميلكون قدرة التصور العقلي وكذلك وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل والثانية اليت تؤكد أن الالعبُت 
 .الدراسات السابقة اليت أكدت أن الالعبُت لديهم قدرة التصور العقلي للوصول إىل التفوق

 الثقة بالنفس:المحور الرابع•
 لضربات اجلزاء يف ادلباريات أدائهم عند بالثقة اإلحساس يف الصعوبة  جيد الالعبون:ل األوللسؤاا٭

 ةادلصَتي
 تكرار اإلجابات للمدربين حول وجود صعوبة لالعبين في االحساس بالثقة عند ( :30 )جدول رقم 

 .ةلضربات الجزاء في المباريات المصيريأدائهم 

                                       
    : 30متحليل الجدول رق-   
وجود صعوبة لالعبُت يف و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  (30)من خالل اجلدول رقم  

 قيمة تكرارات اإلجابة على الثقة ت جاءلضربات اجلزاء يف ادلباريات ادلصَتياالحساس بالثقة عند ادائهم 
و عند أحيانا . %13.79 بنسبة 04عند دائما كانت اإلجابات  . (29)بالنفس من وجهة نظر ادلدربُت

                                                                                                                                                                                                           %31.03 بنسبة 09 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%55.18 بنسبة 16كانت االجابات

 أدائهم عند بالثقة اإلحساس يف الصعوبة ونجيدين  الالعب أن30 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتو ةلضربات اجلزاء يف ادلباريات ادلصَتي

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 7.52 02 0.05 09 16 04 01 
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إن تقدير و قيمة الذات .تعترب الثقة بالنفس ىامة جدا إلرتباطها بقيمة الذات و تقدير الرياضي لنفسو 
          .للرياضي حتتل أمهية كبَتة إن مل تكن األىم يف خطة اإلعداد النفسي للرياضي 

 .البطولة أثناء أدائهم يف  يثق الالعبون:لسؤال الثانيا٭
 تكرار اإلجابات للمدربين حول ثقة الالعبين في ادائهم اثناء البطولة( : 31 )جدول رقم 

                                                                              : 31متحليل الجدول رق-
ثقة الالعبُت يف ادائهم اثناء  و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول ( 31)من خالل اجلدول رقم    

عند دائما كانت  . (29) قيمة تكرارات اإلجابة على الثقة بالنفس من وجهة نظر ادلدربُتت  جاءالبطولة
 أما عند نادرا %10.34 بنسبة 03و عند أحيانا كانت االجابات. %89.66 بنسبة 26اإلجابات 

                                                                                                                                                                                                           %00 بنسبة 00فكانت اإلجابات

 ىذا ما دلت والبطولة  أثناء أدائهم يفين يثقون  الالعب أن31 نستنتج من خالل اجلدول رقم:إستنتاج
 .عليو أجوبة ادلدربُت

    .  الثقة يف النفس تكسب الرياضي كفاءة، فعندما ميلك الالعب الثقة يف النفس يكون أكثر فعالية
 .البطولة يف الفوز من أنفسهم من واثقُت يكون الالعبون :لسؤال لثالثا٭

 .تكرار اإلجابات للمدربين حول ثقة الالعبين في انفسهم من الفوز في البطولة( : 32 )جدول رقم 

 
  : 32متحليل الجدول رق-

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 41.86 02 0.05 00 03 26 02 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 18.69 02 0.05 00 19 10 03 



88 
 

ثقة الالعبُت يف انفسهم من الفوز و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  (32)من خالل اجلدول رقم 
عند دائما  . (29) قيمة تكرارات اإلجابة على الثقة بالنفس من وجهة نظر ادلدربُتت جاءيف البطولة

 أما عند %65.52 بنسبة 19و عند أحيانا كانت االجابات. %34.48 بنسبة 10كانت اإلجابات 
                                                                                                                                                                                                           %00 بنسبة 00نادرا فكانت اإلجابات

البطولة  يف الفوز من أنفسهم من واثقُتين يكونون  الالعب أن32 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتو

            .فاألداء اجليد بعد الثقة يف النفس سوف يؤدي إىل اإلصلاز اجليد ومن مث إدراك النجاح
 .اجليد االداء على تشجعهم ادلباريات قبل فسهمأنيف   ثقة الالعبُت:لسؤال الرابعا٭

 تكرار اإلجابات للمدربين حول ان ثقة الالعبين قبل المباريات تشجعهم على ( :33 )جدول رقم 
 .  االداء الجيد

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                              : 33متحليل الجدول رق-

ان ثقة الالعبُت قبل ادلباريات و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  ( 06)من خالل اجلدول رقم     
( 29)الثقة بالنفس من وجهة نظر ادلدربُت  قيمة تكرارات اإلجابة على ت جاءتشجعهم على االداء اجليد

 %24.14 بنسبة 07و عند أحيانا كانت االجابات. %75.86 بنسبة 22عند دائما كانت اإلجابات 
  .                                                                                                                                                                                                         %00 بنسبة 00أما عند نادرا فكانتاإلجابات

 على تشجعهم ادلباريات قبل أنفسهميف ين الالعبثقة   أن33 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتواجليد  األداء

الثقة بالنفس ىي الدرع الواقي الذي يواجو بو الالعب ظغوط ادلنافسة، والذي تتكسر عليو كل اإلحباطات 
         .    وادلعوقات والصعوبات اليت قد تعًتض الرياضي يف فًتات التدريب أو ميادين ادلنافسة

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 26.14 02 0.05 00 07 22 04 
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 .ألخرىبعد كل ىزمية من مباراة  أنفسهم يف ثقة الالعبُت  تتذبذب:السؤال الخامس٭
بعد كل  أنفسهم في ثقة الالعبين تتذبذب تكرار اإلجابات للمدربين حول ( :34 )جدول رقم 

  .ألخرىىزيمة من مباراة 

                                                                              : 34متحليل الجدول رق-
 يف ثقة الالعبُت تتذبذبو الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  ( 34)من خالل اجلدول رقم    

 قيمة تكرارات اإلجابة على الثقة بالنفس من وجهة نظر ت جاء ألخرىبعد كل ىزمية من مباراة  أنفسهم
 10و عند أحيانا كانت االجابات. %17.24 بنسبة 05عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %48.28 بنسبة 14 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%34.48بنسبة 

بعد كل ىزمية من مباراة  أنفسهم يف تتذبذبين الالعبثقة   أن34 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتو ألخرى ال حيدث اال نادرا

 ،اإلعتقاد يف إمكانية التحسن فالثقة بالنفس ال تتطلب بالضرورة حتقيق ادلكسبىو ألكثر أمهية إن ا
 .   فبالرغم من عدم حتقيق ادلكسب أو الفوز فانو ميكن االحتفاظ بالثقة يف النفس و توقع حتسن األداء

 .يف ادلباريات الصعبة الفوز على ن قدراهتمم جدا واثقُت  يكون الالعبون:السؤال السادس٭
ثقة الالعبين من قدراتهم على الفوز في تكرار اإلجابات للمدربين حول ( : 35 )جدول رقم 

 المباريات الصعبة

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                              : 35متحليل الجدول رق-

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 4.21 02 0.05 14 10 05 05 

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

5.99 6.69 02 0.05 05 08 16 06 
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ثقة الالعبُت من قدراهتم على و الذي يوضح تكرارات اإلجابات حول  ( 35)من خالل اجلدول رقم     
 قيمة تكرارات اإلجابة على دافعية االصلاز الرياضي من وجهة نظر تجاءالفوز يف ادلباريات الصعبة

 08و عند أحيانا كانت االجابات. %55.17 بنسبة 16عند دائما كانت اإلجابات  . (29)ادلدربُت
                                                                                                                                                                                                           %17.24 بنسبة 05 أما عند نادرا فكانت اإلجابات%27.59بنسبة 

يف  الفوز على ن قدراهتمم جدا واثقُتيكونون  ين الالعب أن35 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة ادلدربُتو ألخرىادلباريات الصعبة 

وذلك .نو ميكن أن يصبح لديو الثقة بالنفس عندما حيقق ادلكسب أو الفوز فقط أإن الكثَت منا يعتقد 
إننا نستطيع أن نشعر بالثقة حقا عندما نعتقد أننا نستطيع أن نؤدي بنجاح فالثقة . شيء غَت صحيح 

 .بالنفس ىي توقع النجاح
 قدرة الثقة بالنفس: المحور الرابع •

 .قدرة الثقة بالنفس يمثل قيم  المحور الرابع حول( : 36 )جدول رقم 
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                              : 36متحليل الجدول رق-
و الذي يوضح   قيم تكرارات اإلجابات حول قدرة تركيز االنتباه من  (36)من خالل اجلدول رقم    

ومن خالل ادلقارنة  .105.10 احملسوبة الكلية ادلقدرة ب 2ومن خالل قيمةكا .(29)وجهة نظر ادلدربُت

كا 
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 العبارة دائما أحيانا نادرا

18.31 7,52 10 0.05 9 16 4 01 
18.31 41,86 10 0.05 0 3 26 02 
18.31 18,69 10 0.05 0 19 10 03 
18.31 26,14 10 0.05 0 7 22 04 
18.31 4,21 10 0.05 14 10 5 05 
18.31 6,69 10 0.05 5 8 16 06 
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 اجلدولية يتضح من خالل إجابات ادلدربُت أن قدرة الثقة بالنفس من ادلهارات 2 احملسوبة و كا2بُت كا
النفسية ادلوجودة عند الالعبُت واليت تساىم يف التفوق 

 .                                                                                                  الرياضي
و ىذا ما الالعبُت ميلكون قدرة  الثقة بالنفس  ين الالعب أن36 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

  .دلت عليو أجوبة ادلدربُت

ميلكون القدرة على بالنفس وكذلك وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل والثانية اليت تؤكد أن الالعبُت   
الدراسات السابقة اليت أكدت أن الالعبُت لديهم القدرة على الثقة بالنفس للوصول إىل  

                 .التفوق
 . عرض و تحليل نتائج مقياس إستخبار المهارات النفسية لالعبين -2-2

 :المهارات النفسية للمتفوقين- أ

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :37)جدول رقم 

 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية القدرة على التصور

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

مهارة 

التصور 

 العقلي

01-05-

09-13 
20.25 20 1.68 70 30 

   : 37متحليل الجدول رق-
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على التصور  (37)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة شلا يدل على دتركز 1.68 باضلراف معياري قدره 20.25حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
 يف حُت % 70حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (20)النتائج حول متوسطها احلسايب 
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 و ىذا ما يدل على دتيز الالعبُت و امتالكهم للمهارة % 30بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ 
 .النفسية اخلاصة بالقدرة على التصور العقلي 

ة التصور العقلي رميلكون قد.ين ادلتفوققُت الالعب أن37 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

   . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %70بنسبة
 يف ادلنافسات وذلك من خالل اإلستخدام هالالعب يف الوصول إىل أفضل قدراتالتصور العقلي يساعد 

اليومي للتصور العقلي يف توجيو ما حيدث لتطوير ادلهارات احلركية باستعادة اخلربات السابقة واسًتجاع 
            .اإلسًتاتيجيات الواجب أتباعها يف ادلنافسات

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :38)جدول رقم 

 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية دافعية االنجاز الرياضي

   : 38متحليل الجدول رق-

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

مهارة دافعية 

االنجاز 

 الرياضي

04-08-

12-16 
23.15 23 1.03 80 20 

70,00%
30,00%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نس بة التقيمي العايل و املنخفض ملهارة  التصور العقيل

النسبة
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الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة دافعية االصلاز  (38)من خالل نتائج اجلدول رقم    
و ىي قيمة صغَتة شلا 1.03 باضلراف معياري قدره 23.15الرياضي على حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 

حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (23)يدل على دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 
 و ىذا ما يدل على دتيز الالعبُت و % 20 يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ % 80

 .امتالكهم للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة على دافعية االصلاز الرياضي
 الرياضي.  دافعية االصلازميلكون القدرة.ادلتفوققُت ين الالعب أن38 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %80 بنسبة
 دافعية اإلصلاز ىي استعداد الالعب الرياضي دلواجهة مواقف ادلنافسة الرياضية  وزلاولة التفوق واإلمتياز
 يف ضوء مستوى أو معيار معُت من معايَت أو مستويات التفوق واإلمتياز عن طريق إظهار قدر كبَت من

 . النشاط والفاعلية وادلثابرة كتعبَت عن الرغبة يف الكفاح من أجل التفوق واإلمتياز يف مواقف ادلنافسة

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :39)جدول رقم 

 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية تركيز اإلنتباه

 

 

التقييم التقييم االنحراف  الوسيطالمتوسط  رقم البعد

80,00%

20,00%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نس بة التقيمي العايل و املنخفض ملهارة دافعية الاجناز الراييض

النسبة
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المنخفض % العالي  المعياري الحسابي العبارات

 %

مهارة 

تركيز 

 االنتباه

02-06-10-14 19.85 20 1.75 60 40 

   : 39متحليل الجدول رق
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على تركيز  (39)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة شلا يدل 1.75 باضلراف معياري قدره 19.85االنتباه حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
 % 60حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (20)على دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

 للمهارة دتيز الالعبُت و امتالكهم و ىذا ما يدل على % 40يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ 
 .النفسية اخلاصة بالقدرة على تركيز االنتباه

  على تركيز االنتباه ميلكون القدرة.ادلتفوققُت ين الالعب أن39 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

 .أجوبة الالعبُت  ىذا ما دلت عليوو %60 بنسبة

60,00%

40,00%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نس بة التقيمي العايل و املنخفض ملهارة تركزي الانتباه

النسبة
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إن تطور األداء الذي يعد أساساً مهما للنجاح يرتبط بقابلية الرياضي على تركيز إنتباىو، وىذا بدوره يؤثر 
على دقة ووضوح النواحي الفنية ألجزاء ادلهارة احلركية، فارتفاع درجة اإلتقان للمهارات الرياضية ال يرتبط 
مبؤىالت التدريب فقط بل يرتبط أيضا بقدرة الفرد على تركيز اإلنتباه والقدرة على اإلسهام الواعي للفرد 

 (.27، ص 1996اجمليد، ) .يف التحكم يف مهاراتو احلركية
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :40)جدول رقم  

 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية الثقة بالنفس

   : 40متحليل الجدول رق
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على الثقة  (40)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة شلا يدل 1.23 باضلراف معياري قدره 22.80بالنفس حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
 % 65حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (23)على دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

 و ىذا ما يدل على دتيز الالعبُت و امتالكهم % 35يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ 
 .للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة علىالثقة بالنفس

  على الثقة بالنفس ميلكون القدرة.ادلتفوققُت ين الالعب أن40 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %65 بنسبة

الثقة بالنفس ىي توقع النجاح واألكثر أمهية ىو اإلعتقاد يف إمكانية التحسن، فالثقة بالنفس التتطلب 
بالضرورة حتقيق ادلكسب، فالربغم من عدم حتقيق ادلكسب أو الفوز فإنو ميكن اإلحتفاظ بالثقة يف النفس 

 .وتوقع حتسن األداء

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحرا

ف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

مهارة الثقة 

 بالنفس

03-07-11-

15 
22.8 23 1.23 65 35 
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 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :41)جدول رقم 
 الوسيط الحسابي للمهارات النفسية 

 م

المعامالت               

 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 الوسيط 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 %المهارة

ترتيب 

المهارات 

 النفسية

 الثانية 70 1.68 20.25 20 التصور العقلي 

 االوىل 80 1.03 23.15 23 دافعية االنجاز الرياضي 

 الرابعة 60 1.75 19.85 20 تركيز االنتباه 

 الثالثة 65 1.23 22.8 23 الثقة بالنفس 

 
الوسيط . بعد دراسة ادلتوسطات احلسابية  (41)يتضح من اجلدول رقم   : 41متحليل الجدول رق

و النسبة ادلئوية  لكل بعد على حده بالًتتيب على النحو التايل للمهارات  احلسايب االضلراف ادلعياري
 اعتمادا على قيم ادلتوسطات احلسابية و U19النفسية احملددة للتفوق لالعيب كرة القدم احملًتفة صنف 

 النسب ادلئويةتكون مرتبة كما ىي يف اجلدول

65,00%

35,00%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نس بة التقيمي العايل و املنخفض ملهارة الثقة ابلنفس

النسبة
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ين ادلتفوقُت ميتلكون مهارة دافعية االصلاز الرياضي  الالعب أن41 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتوىي االكرب مث التصور مث الثقة مث تركيز االنتباه 

زلمود عنان و مصطفى "دافعية اإلصلاز ىي اليت تؤدي إىل أفضل مستوى من األداء وىذا ما أشار إليو 
أنو إذا تساوى العبان يف القدرة ولكنهما مل يتساويا يف دافعية اإلصلاز فإن الالعب ذا :(1995)"باىي

                .دافعية اإلصلاز األكرب يقدم األداء األفضل
 المهارات النفسية لغير المتفوقين-

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :42)جدول رقم 
 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية التصور العقلي

 

                                                                              

 البعد

 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

التصور 

 العقلي

01-05-09-

13 
20.94 21 1.99 61.76 38.24 

70,00%
80,00%

60,00% 65,00%

العقليالتصور االنجازدافعية االنتباهتركيز بالنفسالثقة

ترتيب املهارات النفس ية حسب قمي املتوسطات احلسابية و نسب التقيمي العايل

النسبة
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   : 42متحليل الجدول رق-
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على التصور  (42)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة شلا يدل على 1.99 باضلراف معياري قدره 20.94حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
 % 61.76حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (21)دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

 و ىذا ما يدل على دتيز الالعبُت و امتالكهم % 38.24يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ 
 .للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة على التصور العقلي 

  على القدرة على ين الغَت متفوقُت ميلكون القدرة الالعب أن42 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %61.76 بنسبةالتصور 

يصبح التصور العقلي ذا نفع كبَت بعد األداء الناجح وخاصة عندما تسمح طبيعة التنافس بذلك حيث  

 .تعمل على تأكيد اخلربة ومتابعة األبعاد الناجحة لألداء

 
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :43)جدول رقم 

 .الوسيط الحسابي للمهارة النفسية دافعية االنجاز الرياضي
 
 
 
 

61,76%

38,24%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نسبة التقييم العالي و المنخفض لمهارة  التصور العقلي

النسبة
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 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

دافعية 

االنجاز 

 الرياضي

04-08-

12-16 
21.32 21 1.75 61.76 38.24 

   :43متحليل الجدول رق
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على دافعية  (43)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة 1.75 باضلراف معياري قدره 21.32اإلصلاز الرياضي  حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة  (21)شلا يدل على دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

 و ىذا ما يدل على دتيز % 38.24 يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ % 61.76بـ 
.                 الالعبُت و امتالكهم للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة على دافعية االصلاز الرياضي

  على دافعية  الغَت متفوقُت ميلكون القدرة ين الالعب أن43 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
  ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %61.76 بنسبةاإلصلاز الرياضي 

 
 

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :44)جدول رقم 
 الوسيط الحسابي للمهارة النفسية تركيز اإلنتباه

61,76%

38,24%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نسبة التقييم العالي و المنخفض لمهارة دافعية االنجاز 
الرياضي

النسبة
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 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

المنخفض 

 %

تركيز 

 االنتباه
02-06-10-14 19.83 21 1.74 61.76 38.24 

   : 44متحليل الجدول رق
الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة على تركيز  (44)من خالل نتائج اجلدول رقم  

و ىي قيمة صغَتة شلا يدل 1.74 باضلراف معياري قدره 19.83االنتباه حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 
حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (21)على دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

 و ىذا ما يدل على دتيز %  38.24 يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ % 61.76
.                             الالعبُت و امتالكهم للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة على تركيز االنتباه

  على تركيز النتباه الغَت متفوقُت ميلكون القدرة ين الالعب أن44 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج
  . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %61.76 بنسبة

حد ادلهارات العقلية اذلامة ، وىو األساس لنجاح عملية التعليم أو التدريب أو ادلنافسة أيعترب تركيز اإلنتباه 
يف أشكاذلا ادلختلفة حيث تبٌت عليو العمليات األخرى كاإلدراك والتفكَت والتذكر والتوقع ويتمثل ىف القدرة 

. على تركيز العقل حول موضوع معُت عن طريق اإلنتقاء ىف الشعور
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 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :45)جدول رقم 
 الوسيط الحسابي للمهارة النفسية الثقة بالنفس

 

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحرا

ف 

 المعياري

التقييم 

% العالي 

التقييم 

% المنخفض 

 الثقة بالنفس
03-07-11-

15 
22.67 21 1.19 61.76 38.24 

 
   : 45متحليل الجدول رق

الذي يوضح دتيز الالعبُت بادلهارة النفسية يف القدرة علىالثقة بالنفس  (45)من خالل نتائج اجلدول رقم  
و ىي قيمة صغَتة شلا يدل على 1.19 باضلراف معياري قدره 22.67حيث قدر ادلتوسط احلسايب بـ 

 % 61.76حيث بلغت نسبة التقييم العايل النسبة ادلقدرة بـ  (21)دتركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

61,76%

38,24%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نسبة التقييم العالي و المنخفض لمهارة تركيز االنتباه

النسبة
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 و ىذا ما يدل على دتيز الالعبُت و امتالكهم % 38.24يف حُت بلغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة بـ 
 .للمهارة النفسية اخلاصة بالقدرة علىالثقة بالنفس

  على الثقة بالنفس ين الغَت متفوقُت ميلكون القدرة الالعب أن45 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتو %61.76 بنسبة

              قتناع الالعب الشديد بقدرتة على حتقيق أىدافة الىت يكافح جبدية من أجل حتقيقهاإ وىذا مايبُت

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ( :46)جدول رقم 
 .الوسيط الحسابي للمهارات النفسية

الوسيط . بعد دراسة ادلتوسطات احلسابية  (46)يتضح من اجلدول رقم   :46متحليل الجدول رق-
و النسبة ادلئوية  لكل بعد على حده بالًتتيب على النحو التايل للمهارات  احلسايب االضلراف ادلعياري

 اعتمادا على قيم ادلتوسطات احلسابية و U19النفسية احملددة للتفوق لالعيب كرة القدم احملًتفة صنف 
  و ىي متساوية يف نسبة ادلهارة النسب ادلئويةتكون مرتبة كما ىي يف اجلدول

 م

المعامالت               

 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 الوسيط 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 %المهارة

ترتيب 

المهارات 

 النفسية

 الثالثة 21.76 1.99 20.94 21 التصور العقلي  

 الثانية 21.76 1.75 21.32 21 دافعية االنجاز الرياضي 

 الرابعة 21.76 1.74 19.83 21 تركيز االنتباه 

 االوىل 21.76 1.19 22.67 21 الثقة بالنفس 

61,76%

38,24%

العاليالتقييم المنخفضالتقييم

نسبة التقييم العالي و المنخفض لمهارة الثقة بالنفس

النسبة
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ين  الغَت ادلتفوقُت ميتلكون مهارة الرياضي ىي  الالعب أن46 نستنتج من خالل اجلدول رقم :إستنتاج

 . ىذا ما دلت عليو أجوبة الالعبُتوادلهارات بنسب متساوية

ن يتم تعلم ادلهارات النفسية يف تعاقب منطقي كجزء من خطة التدريب السنوية حيث يؤكد أمن الضروري 

ن برنامج تدريب ادلهارات النفسية يعترب جزءا رئيسيا وىاما لربنامج التدريب الرياضي مع ضرورة أ "مارتنر"

  .وادلهاري واخلططي ن يتم تطبيق ىذا الربنامج على ضلو متوازي مع برنامج التدريب البدينأ

 

 

 
 

61,76% 61,76% 61,76% 61,76%

االنتباهتركيز بالنفسالثقة التصورالعقلي الرياضياالنجازدافعية

ترتيب المهارات النفسية حسب قيم المتوسطات الحسابية و 
نسب التقييم العالي

النسبة
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 :اإلستنتاجات- 3
من خالل ما الحظنا وبعدما أجرينا الدراسة على ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي  يف كرة  القدم 

 و يف ظل إنطالق مشروع اإلحًتاف الرياضي يف كرة القدم بالبطولة اجلزائرية للقسمُت  سنة19لفئة حتت
احملًتف األول و احملًتف الثاين خرجنا باستنتاجات توافقت إىل حد كبَت مع دراسات سابقة لباحثُت يف 
رلال علم النفس الرياضي و كذا التدريب الرياضي إذ أنو مت اخلروج من ىذه الدراسة بتحديد ادلهارات 

 : اليت كانت على الًتتيب التايل  سنة19لفئة حتتالنفسية احملددة للتفوق الرياضي لالعيب كرة القدم 
 .                    دافعية اإلصلاز الرياضي -1

 .                         القدرة على التصور العقلي -2

 . الثقة بالنفس -3
 . تركيز اإلنتباه - 4

وىذا بالنسبة لالعبُت ادلتفوقُت فقد كانت ادلهارة النفسية اخلاصة بدافعية االصلاز الرياضي مكتسبة بنسبة 
  وكانت ىاتان ادلهاراتان مها %70كذلك ادلهارة اخلاصة بالقدرة على التصور بنسبة   . 80%

 .ادلكتسبتان بنسبة جيدة عند الالعبُت ادلتفوقُت 
 ىي نسبة فوق ادلتوسط اتسم هبا العيب كرة %65بعد ذلك كانت ادلهارة اخلاصة بالثقة بالنفس بنسبة 

ىي للمهارة اخلاصة بالقدرة على تركيز اإلنتباه اليت %60كذلك نسبة .  سنة19 لفئة حتتالقدم احملًتفة
 . اعتربىا الطالبان نسبة فوق ادلتوسط عند الالعبُت ادلتفوقُت
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 كانت %61.76أما عند الالعبُت الغَت ادلتفوقُت  فكانت النسبة للمهارات النفسية متساوية بنسبة 
للمهارات النفسية اخلاصة بدافعية اإلصلاز الرياضي كذا ادلهارة اخلاصة بالقدرة على التصور و ادلهارة اخلاصة 

 19 لفئة حتتحيث أن العيب كرة القدم احملًتفة. بالثقة بالنفس و ادلهارة اخلاصة بالقدرة على تركيز االنتباه
 .                                                                                                       مل تكن ىاتو ادلهارات سلتلفة بينهاكباقي ادلهارات ادلذكورة أعالهسنة

 و كل ىذا جاء بعد إجراء إختبارات بدنية و مهارية مث توزيع مقياس اإلستخبارات النفسية لالعبُت
أما بالنسبة إىل ما جاء بو من خالل األسئلة ادلوجهة للمدربُت فقد أمجعت أجوبتهم على توفر و وجود 

القدرة   و دافعية االصلاز الرياضيأربعة مهارات بنسبة كبَتة يف الالعبُت من خالل مالحظتهم ذلم  وىي
               .                                         على التصور العقلي و الثقة بالنفس و تركيز اإلنتباه

 :مقارنة الفرضيات بالنتائج -  4
وجود  من خالل الدراسة اليت أجريناىا و حتقيقا للفرضية األوىل من فرضيات البحث اليت تشَت إىل  

ىي ادلهارات اليت  ددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر ادلدربُت واخلرباءمحمهارات نفسية 
ميتلكها الالعبُت ومرتبطة بتحقيق األداء البدين وادلهاري الفائق ويستطيع الالعب استخدامها تبعا لظروف 

 يتضح وجود مهارات عند الالعبُت حتدد 34 اىل04 ومن خالل اجلداول من و التنافسيأادلوقف التدرييب 
  .التفوق

ادلهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف  حتقيقا للفرضية الثانية من فرضيات البحث اليت تشَت إىل أن
تركيز - الثقة بالنفس– - التصور العقلي- الرياضيزدافعية اإلصلا:"لعبة كرة القدم بالنسبة لالعبُت ىي

 .فقد كانت من خالل إجابات الالعبُت ادلتفوقُت "اإلنتباه
د فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلتفوقُت والغَت متفوقُت ووجحتقيقا للفرضية الثالثة من فرضيات البحث ل

  و (38) وىذا من خالل ادلقارنة بُت اجلدوليف اإلختبارات ادلطبقة بالنسبة ألفراد رلال عينة البحث
 . لصاحل الالعبُت ادلتفوقُت(43)اجلدول 

 :خالصة عامة-5
إن حتقيق التفوق الرياضي يف كرة القدم و حتسُت األداء و حتقيق النتائج و الوصول لإلصلاز الرياضي يف 
ادلنافسات أصبح ال يقتصر على التحضَت البدين و ادلهاري  فقط بل يستوجب  عليو التحضَت من كل 

و من ىذا ادلنطلق أصبحت الدراسات اليت جيريها الباحثون يف . النواحي دون إغفال التحضَت النفسي 
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التدريب على ادلهارات النفسية و حتديدىا و اإلىتمام هبا بدرجة عالية للتعرف على نقاط قوة الالعب و 
 .بعث الطاقة و الروح فيو من أجل حتقيق النتائج االجيابية 

و قد كانت دراستنا ىذه جزء من األجزاء اليت أصبح الباحثون يف اجملال الرياضي خاصة يدرسون ادلهارات 
ففي دراستنا قمنا . النفسية لتطوير برامج التدريب الرياضي من أجل األداء اجليد و النتيجة االجيابية 

بتحديد ادلهارات النفسية اليت حتدث التفوق الرياضي يف كرة القدم  اليت يتسم  هبا العيب كرة القدم احملًتفة 
 ، ىذا يف ظل تطبيق برنامج البطولة احملًتفة ألول مرة باجلزائر يشمل القسمُت احملًتف  سنة19لفئة حتت

ىذا كلو طبعا من أجل تطوير األداء الرياضي على ادلستوى الوطٍت و اإلفريقي و . األول و احملًتف الثاين 
 .مواكبة ألداء الفرق و ادلنتخبات العادلية 

لكن تبقى أىداف ىذه الدراسات تصب لصاحل . فقد أدلت نتائجنا باتسام الالعبُت بادلهارات النفسية 
 .حتسُت األداء الرياضي ىذا من خالل حتديد نقاط الضعف و تقويتها 

ومن النتائج اإلجابية اليت خرجنا هبا من ىذه الدراسة ىو وجود فرق بادلهارات النفسية احملددة للتفوق 
 سنة بُت الالعبُت ادلتفوقُت و  الغَت متفوقُت مراكزشلا يدل على أن 19الرياضي يف كرة القدم لفئة حتت 

العب كرة القدم احملًتفة يف البطولة احملًتفة اجلزائرية قادر على حتسُت أدائو من أجل حتقيق النتائج االجيابية 
 .إذا قمنا باالىتمام باجلانب النفسي 

 :اإلقتراحات- 6
من خالل دراستنا أدىل الطالبان باقًتاحات قد تفيد الرياضي احملًتف و تقوم بالتحسُت من أدائو دتثلت 

 :فيما يلي 
 .اإلسًتشاد بأمهية ادلهارات النفسية كأحد عوامل النجاح و حتقيق النتائج االجيابية يف اجملال الرياضي -

 . تنمية ادلهارات النفسية اليت ىي مكتسبة بنسب ضعيفة -

 . اإلعتماد على برامج تدريب ادلهارات النفسية ادلبنية على أسس علمية -

 . عدم إمهال حتضَت اجلانب النفسي أثناء اإلعداد ألن لو نفس أمهية اجلانب البدين -

 الثقة بالنفس صفة شخصية ضرورية لتحقيق النجاح فهي تساعد على تطوير األداء الرياضي لذا البد       -
 .من اإلعتناء هبا
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فهي أساس حتقيق التفوق   الرياضي يف كرة        تنمية القدرة على دافعية االصلاز الرياضي عند الالعبُت-
 .العطاء و االداء عند الالعبُت القدم فهي تعمل على زيادة

  تنمية صفة القدرة على التصور كعامل من أىم العوامل اليت جيب  العناية هبا عند وضع الربامج-

    . التدريبية
 .                   ضرورة وجود سلتص نفساين يف الفرق الرياضية و خاصة الفئات الشبانية-
 .                     ضرورة معرفة الفروقات الفردية بُت الالعبُت يف العوامل النفسية اليت حتدد التفوق الرياضي-
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 قائمة  الالعبين

  سنة19 فئة تحت 

 الرقم االسم و اللقب             تاريخ الميالد       المنصب الطول الوزن
 01 زحاف حممد  مدافع 1.81 78

 02 هنان عبد السالم  حارس مرمى 1.78 72

 03 بن عبو نصر الدين  مهاجم 1.63 66

دفاعي.ميدان.و 1.76 70  04 بوطيش حممد  

دفاعي.ميدان.و 1.61 60  05 بن عياد حممد  

 06 سي حممد راسم  مدافع 1.73 77

 07 قنيفي ياسني  مهاجم 1.92 84

 08 نواصري رضا  مهاجم 1.77 72

 09 خبتاوي عبد السالم  مدافع 1.75 78

هجومي.ميدان.و 1.72 67  10 بن قابلية ياسني  

 11 قايد رضوان  مهاجم 1.74 69

 12 سويسي يوسف  حارس مرمى 1.76 72

 13 محاد قاسم  مهاجم 1.86 79

 14 مداين بوبكر  مدافع 1.82 77

 15 عريف  حممد  مدافع 1.79 78

 16 طويل حممد  مهاجم 1.70 70

 17 تامي حممد  مهاجم 1.73 72

 18 بن ناصر اسامة  مهاجم 1.70 67
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السرعة والقدرة والتوافقاختبار 

 الرقم االسم و اللقب  متر متعرجة20
 بدون كرة بالكرة

 1م  2م  1م  2م 
 01 سعيدي عبد الوهاب 3.94 3.97 5.20 5.53
 02 درار عالء 4.03 3.98 5.43 5.83
 03 سعيدي رمزي 3.84 4.12 5.03 5.09
 04 زواد معاد 4.44 4.11 5.12 5.18
 05 قدوري ميلود 4.56 4.06 5.06 5.10
 06 جاليلي محمد 4.00 3.88 5.11 5.14
 07 شافع بلعيد يونس 4.05 4.41 5.26 5.29
 08 بن عمارة سليمان 3.78 3.72 4.98 5.02
 09 رحماني ميلود 4.31 4.09 5.10 5.12
 10 بخشي خليل 3.98 3.94 5.09 5.11
 11 بن غالم خالد 4.34 4.34 5.20 5.24
 12 بن بقلة زكرياء 4.09 3.79 5.04 5.09
 13 عشباوي مهدي 3.82 3.84 4.99 5.00
 14 سهلي عبد الرزاق 3.76 3.83 4.96 5.00
 15 بلفولة بن علي 3.81 3.84 5.01 5.05
 16 برداد دوكار فؤاد  3.92 3.99 5.00 5.09
 17 قاسيمي شكيب 3.90 3.97 4.99 5.03
4.34  4.30  18 جفال اسالم 3.53 3.55 

 

 



 السرعة والقدرة والتوافقاختبار 
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 بدون كرة بالكرة

 1م  2م  1م  2م 
 01 سعيدي عبد الوهاب 3.94 3.97 5.20 5.53
 02 درار عالء 4.03 3.98 5.43 5.83
 03 سعيدي رمزي 3.84 4.12 5.03 5.09
 04 زواد معاد 4.44 4.11 5.12 5.18
 05 قدوري ميلود 4.56 4.06 5.06 5.10
 06 جاليلي محمد 4.00 3.88 5.11 5.14
 07 شافع بلعيد يونس 4.05 4.41 5.26 5.29
 08 بن عمارة سليمان 3.78 3.72 4.98 5.02
 09 رحماني ميلود 4.31 4.09 5.10 5.12
 10 بخشي خليل 3.98 3.94 5.09 5.11
 11 بن غالم خالد 4.34 4.34 5.20 5.24
 12 بن بقلة زكرياء 4.09 3.79 5.04 5.09
 13 عشباوي مهدي 3.82 3.84 4.99 5.00
 14 سهلي عبد الرزاق 3.76 3.83 4.96 5.00
 15 بلفولة بن علي 3.81 3.84 5.01 5.05
 16 برداد دوكار فؤاد  3.92 3.99 5.00 5.09
 17 قاسيمي شكيب 3.90 3.97 4.99 5.03
4.34  4.30  18 جفال اسالم 3.53 3.55 

 

 



 

 ستخبارالمهاراتالنفسيةإ
 :التعليمات-

 .فيمايليبعضالعباراتاليت تروهناتصفسلوكأوأجتاه الالعبينفيادلنافسةالرياضيةأوالتدريبالرياضيأو النشاطبصفةعامة

 ادلطلوبقراءةكلعبارةبدقةتامة،ووضعدائرةحوأليرقمعلىيسارالعبارةحبيث -

 . يدلعلىمدىأنطباقهذةالعبارةعلىحالتك

.                                                         -  ايدلعلىأنالعبارةتنطبقعليبدرجةكبرية جد (1 )الرقم -

 . بدرجةكبرية اً ييدلعلىأنالعبارة تنطبقعل (2 ) الرقم

بدرجةمتوسطة  (3)الرقم- 

. يدلعلىأنالعبارة بدرجةقليلةً (4)الرقم -

 .ايدلعلىأنالعبارةبدرجةقليلًةجد(5 )الرقم- 

 . يدلعلىأنالعبارةالتنطبقعليتماماًا(6)الرقم- 

 التوجدأجاباتصحيحةوأخرىخاطئة -

 . ادلهمصدقأجابتكمعنفسك

 . التًتكأيعبارةبدونأجابة -

  



 

الر العبارات العبارات
ال تنطبق  قم

علي متاما 
تنطبق علي 
بدرجةقليلةً 

 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة
 كبرية 

تنطبق 
عليبدرجة 

كبرية 
اجد  

استطيع ان اقوم بتصور أي مهارة حركية ىف خميليت - 01 02 03 04 05 06
 بصورة واضحة

01 

أفكار كثرية تدور يف دىين  اثناء اشًتاكي يف - 01 02 03 04 05 06
 ادلباراة و تتدخل ىف تركيز انتباىي 

02 

اشًتك فيجميعادلنافساتو افكاري كلها تتضمن الثقة  01 02 03 04 05 06
 يف النفس

03 

 04 .قبالشًتاكى فيادلنافسةاكومنعدنفسياًلبذألقصى جهد 01 02 03 04 05 06

استطيع فيمخيليت تصورأدائيللحركاتدون ان  01 02 03 04 05 06
 .أقومبأدائهافعالً 

05 

يضايقين عدم قدريت على تركيز انتباىى ىف االوقات  01 02 03 04 05 06
 احلساسة من ادلبارة

06 

عندماالتكوننتيجةادلبارات فيصاحلى فان ثقىت يف  01 02 03 04 05 06
. نفسىتقلكلماقاربتادلباارةعلىاألنتهاء

07 

 08 أفضل دائماًاألشًتاكفيادلبارياتاحلساسةواذلامة 01 02 03 04 05 06
يصعبعلى أنا تصور فيمخيلتيماسوف اقوم من اداء  01 02 03 04 05 06

 .حركي
09 

مشكلىت ىيفقدانىللقدرةعلىًتكيزاالنتباىفي  01 02 03 04 05 06
 . بعضأوقاتادلباراة

10 

طولفًتةادلنافسةاستطيع االحتفاضبدرجةعالية  01 02 03 04 05 06
 .منثقتىفينفسى

11 

 12 استطيع دائماًأستثارةمحاسىبنفسىأثناءادلباراة 01 02 03 04 05 06



 

 

 :الوصف
 

الذي صممو كل من ستيفان بل  Mental Skills Questionnaireاستخبار ادلهارات النفسية لالعبني
BULLو جون البنسون ALBINSON  و كريستوفر شامربوكSHAMBROK( 1996)  لقياس بعض

 : اذلامة لألداء الرياضي و ىي تشمل األبعاد التالية  (النفسية)اجلوانب العقلية 

 .دافعية االجناز الرياضي*

 .القدرة على تركيز االنتباه*

 .القدرة على التصور العقلي* 

الثقة بالنفس                                                                                                                    *
 عبارات و يقوم الالعب 4 عبارة و كل بعد من األبعاد الستة السابق توضيحها متثلو 16تضمن االستخبار 

الرياضي باإلجابة على عبارات االستخبار على مقياس سداسي الدرجات و قد قام حممد حسن عالوي بإعداده 
 .و تعريبو 

 ادلعامالت العلمية-

وم دائماًبعمليةتصوردلاسوفاقومبهمنأداءيف اق 01 02 03 04 05 06
. ادلنافسةالتيسوفاشًتكفيها

13 

 الضوضاءالتيتحدثخارجادللعبواألحداثأ 01 02 03 04 05 06
 .اللعبأنتباىىأثناءتساعدعلىتشتيت

14 

فيأداءبعضادلهاراتاحلركية يأعاين منعدمثق 01 02 03 04 05 06
. فيادلنافسةاشًتاكيأثناء

15 

فًتة طوالجهديببذألقصى بأنيأقوم دائماً راشع 01 02 03 04 05 06
 .ةادلنافس
 

16 



 

 الثبات-1

معامل "مت اجياد معامالت ثبات االستخبار عن طريق تطبيق ادلقياس واعادة تطبيقو بعد ثالث اسابيع وعن طريق 
 عندتطبيقو على عينات متعددة من الالعبني الرياضيني يف 0.91 و0.65وتراوحت ىذه ادلعامالت بني" الفا

 انشطة رياضية متعددة

 الصدق-2

مت تأكد من الصدق ادلرتبط بلمحك عند تطبيق استخبار بالتالزم مع بعض مقاييس الىت تقيس بعض ابعاد -
 ادلشاهبة  

 التصحيح-3

  كلها عبارات اجيابيية يف اجتاه البعد عدا عبارة 01/05/09/13عبارات بعد القدرة على التصور أرقامها ىي -
 .فهي يف عكس اجتاه البعد" 13"رقم

  وكلها عبارات يف عكس اجتاه البعد02/06/10/14عبارات بعد القدرة على الًتكيز االنتباه أرقامها ىي - 

 يف 07/15والعبارتان . يف اجتاه البعد03/11 والعبارتان 03/07/11/15عبارات الثقة  بالنفس ارقامها ىي -
 .  عكس اجتاه البعد

  عبارات يف اجتاه البعد 04/08/12/16عبارات دافعية االجناز الرياضي ارقامها ىي -

وعند تصحيح االستخبار يتم منح درجات لعبارات اليت ىف اجتاه البعد طبقا لدرجة اليت حددىا االعب امام كل -
 ب ويتم مجع الدرجات كل بعد على حده وكلما اقًتبت درجة الالع1=2و2=5و3=4و4=3و5=2 و6=1

 يف كل بعد كلما دل ذالك على متيزه باخلاصية الىت يقيسها ىذا البعد وكلما قلت 24من الدرجة العظمى وقدرىا
درجات االعب كلما دل ذالك على حاجتو الكتساب ادلزيد من التدريب على ادلهارة العقلية التلى يقيسها ىذا 

 البعد 

التعليمات-   



 

ىف مايلى بعض العبارات الىت تصف قد سلوكك او اجتاىك ىف ادلنافسة الرياضية او التدريب الرياضي او النشاط *
.الرياضى بصفة عامة  

ووضع دائرة حول اي رقم على يسار العبارة حبيث يدل على مدى انطباق .ادلطلوب قراه كل عبارة بدقة تامة-
 ىذه العبارة على حالتك

  



 

 

  



 

 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 -مستغامن-معهد الرتبية البدنية والرياضية

إستمارة موجهة للمدربين 

 :يف إطار اجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية حتت عنوان

"  سنة19املهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف كرة القدم لفئة اقل من " 

نرجو من سيادتكم ملئ ىذه اإلستمارة باإلجابة على ىذه األسئلة ولعلمكم أنو ال توجد أسئلة خاطئة وأخرى 
. ن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية أملنا كبري إلجناز ىذه الدراسة إذا فل.صحيحة 

. ولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات االمتنان 

. يف اإلجابة ( X )ضع عالمة : مالحظة 

 

                                                                                                                                                    
                                                                                    :تحت إشراف :                                                              من إعداد الطلبة 

بومسجد عبد القادر . مدوين حممد            د- 

سايح طاىر -

 

                                                                                                                
 :السنة الجامعية 

2013/2014 



 

 
                                                                                                                          

 دافعيةاالنجازالرياضي / المحوراالول

  

 
 نادرا

 الرقم العبارات  
 دائما أحيانا

 01 يكون الالعبومنستعديننفسيالبذالجلهدقباللبطولة   
 02 يفضل الالعبوندائماأداءاملبارياتالتيتتميز بالضغط والصعوبة   
 03 يقوم الالعبوندائمابتشجيعانفسهمعلىاالداء   
 04 يبذل الالعبونأقصيجهدمهأثناءتدريبهمعلىاملهارات   
 05 حيقق الالعبونأفضاللنتائجعنداالداءبأقصىطاقتهم   
 06 ٠يتدرب الالعبونباستمرارعلياملهاراتالصعبةلتحقيق التفوق   



 

                                                                                                                         
 تركيزاالنتباه / المحورالثاني

 

 

 

  

      
نادرا      

          
   

 الرقم العبارات  
 دائما  احيانا

 01 .يتحكم الالعبونفيرتكيزانتباىهماثناءاملباراتبسهولة   
يقلرتكيزانتباه الالعبينعندمايفشألحد زمالئهم يف تسجيل    

 .ىدف حمقق
02 

يصعبعلى الالعبيناستعادةتركيزانتباىهماذا سجلعليهم ىدف    
 . مع هناية املباراة

03 

يستطيع الالعبونالرتكيزبشكالجيابيعندادائهمأحداملبايات    
 . الصعبة

04 

 05 ينتبو الالعبونلتعليماتاملدربعندماتصعب املبارات   
 06 .أثناءاملبارياتالالعبنيتؤثرالضوضاءعلىرتكيزانتباه   
 07 .حيتفظ الالعبون برتكيزانتباىههمطوال فرتة املبارات بسهولة   
 08 . يقلرتكيزانتباه الالعبينعندأداءاملبارياتالصعبة   
 09 .يستطيع الالعبونرتكيزاالنتبامهنأواللبطولةالخرىا   



 التصورالعقلي / المحورالثالث

 

  

      
نادرا     

         
     

 الرقم العبارات  
 دائما  احيانا

 01 .ميكن لالعبأنريىنفسهيؤدميهارةمعينةيف أي مبارة بوضوحداخلو   
 02 . خميلتهم خالل املبارياتيستطيع الالعبون مناسرتجاعاملهارةبداخل   
 03 يتمكن الالعبمناسرتجاعأداءاملهارةيف التدريبات بسهولة   
 04 .يستطيع الالعبتصوراملهارةبكاملهاعنداسرتجاعها   
. يستطيع الالعبالتصورالذىنيللمهاراتعلى النحوالذييحبأنيكون  عليو    05 
 06 .يتمكن الالعبمنالفصلبينصوراملهاراتبداخلو   
 07 .يتمكن الالعبمناسرتجاعصوراملهارةبطريقةمنفصلة   
 08 .يستطيع الالعبتخيالدائهبنفسهبعدانتهاءالبطولة   



 

 
                                                                                                                             

 الثقة بالنفس / المحورالرابع

 

 نادرا       
            

 
 أحيانا

 الرقم العبارات 
 دائما 

جيد الالعبونالصعوبةفياالحساسبالثقةعندادائهم لضربات    
 .اجلزاء يف املباريات املصريية

01 

 02 .يثق الالعبونفيادائهمأثناءالبطولة   
 03 يكون الالعبونواثقينمنانفسهممنالفوزفيالبطولة   
 04 .ثقة الالعبينفي انفسهمقبالملبارياتتشجعهمعلىاالداءاجليد   
 05 .تتذبذبثقة الالعبينفيانفسهمبعد كل ىزمية من مباراة الخرى   
 06 يكون الالعبونواثقينجدامنقدارهتمعلىالفوزيف املباريات الصعبة   



 

- (د5بريكسي)التحملختبار إ-  

 

 المقطوعةالمسافة
 

 االسم و اللقب         
 

 الرقم

 01 سعيدي عبد الوهاب  دورات04
 02 درار عالء  دورات 04
 03 سعيدي رمزي  م86+ دورات 04
م146+ دورات04  04 زواد معاد 
 05 قدوري ميلود  م232+ دورات 03
 06 جاليلي محمد  م86+ دورات04
م146+  دورات04  07 شافع بلعيد يونس 
 08 بن عمارة سليمان  م232+ دورات04
 09 رحماني ميلود  م232+ دورات04
 10 بخشي خليل  م86+ دورات 04
 11 بن غالم خالد  م86+ دورات 04
 12 بن بقلة زكرياء  م86+ دورات 04
 13 عشباوي مهدي  م86+ دورات 04
 14 سهلي عبد الرزاق  م232+ دورات04
 15 بلفولة بن علي  م232+ دورات04
 16 برداد دوكار فؤاد   م232+ دورات 03
 17 قاسيمي شكيب  م232+ دورات 03
م146+  دورات04  18 جفال اسالم 

 



  لالختبارات البدنية و المهاريةجدول  يمثل أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين

 

 المعهد الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم

 وهران ماجيسرت بركاين حبيب 1

 وهران ماجيسرت صغري نور الدينبن  2

 مستغامن دكتوراه حجار حممد خرفان 3

 مستغامن ماجيسرت مقدس موالي ادريس 4

 مستغامن دكتوراه عتويت نورالدين 5

 مستغامن دكتوراه كوتشوك سيد أمحد 6

 وهران ماجيسرت بن شين احلبيب 7



-إختبار السرعة-  

 30مسافة  متر
 

متر 20مسافة    متر10مسافة  
 

 الرقم االسم و اللقب

 01 سعيدي عبد الوهاب 1.91 3.50 4.85
 02 درار عالء 2.04 3.56 4.88
 03 سعيدي رمزي 1.79 3.31 4.64
 04 زواد معاد 2.00 3.31 4.88
 05 قدوري ميلود 1.92 3.51 4.67
 06 جاليلي محمد 1.84 3.25 4.34
 07 شافع بلعيد يونس 2.09 3.55 5.03
 08 بن عمارة سليمان 2.19 3.31 4.88
 09 رحماني ميلود 2.16 3.39 4.63
 10 بخشي خليل 1.66 3.41 4.75
 11 بن غالم خالد 1.84 3.84 5.39
 12 بن بقلة زكرياء 2.19 3.43 4.59
 13 عشباوي مهدي 1.90 3.34 4.78
 14 سهلي عبد الرزاق 1.76 2.93 4.33
 15 بلفولة بن علي 1.79 2.98 4.37
 16 برداد دوكار فؤاد  1.86 3.29 4.43
 17 قاسيمي شكيب 1.80 3.00 4.40
 18 جفال اسالم 1.68 3.05 4.08

 



-إختبار السرعة-  

 30مسافة  متر
 

متر 20مسافة    متر10مسافة  
 

 الرقم االسم و اللقب

 01 سعيدي عبد الوهاب 1.91 3.50 4.85
 02 درار عالء 2.04 3.56 4.88
 03 سعيدي رمزي 1.79 3.31 4.64
 04 زواد معاد 2.00 3.31 4.88
 05 قدوري ميلود 1.92 3.51 4.67
 06 جاليلي محمد 1.84 3.25 4.34
 07 شافع بلعيد يونس 2.09 3.55 5.03
 08 بن عمارة سليمان 2.19 3.31 4.88
 09 رحماني ميلود 2.16 3.39 4.63
 10 بخشي خليل 1.66 3.41 4.75
 11 بن غالم خالد 1.84 3.84 5.39
 12 بن بقلة زكرياء 2.19 3.43 4.59
 13 عشباوي مهدي 1.90 3.34 4.78
 14 سهلي عبد الرزاق 1.76 2.93 4.33
 15 بلفولة بن علي 1.79 2.98 4.37
 16 برداد دوكار فؤاد  1.86 3.29 4.43
 17 قاسيمي شكيب 1.80 3.00 4.40
 18 جفال اسالم 1.68 3.05 4.08

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

  



- ختبارالمرونة إ-  

 

 القياس
 

 االسم و اللقب         
 

 الرقم

 01 سعيدي عبد الوهاب 10+
 02 درار عالء 08+
 03 سعيدي رمزي 02-
 04 زواد معاد 03-
 05 قدوري ميلود 15+
 06 جاليلي محمد 14+
 07 شافع بلعيد يونس 04+
 08 بن عمارة سليمان 08+
 09 رحماني ميلود 04+
 10 بخشي خليل 06+
 11 بن غالم خالد 05+
 12 بن بقلة زكرياء 01+
 13 عشباوي مهدي 03+
 14 سهلي عبد الرزاق 08+
 15 بلفولة بن علي 10+
 16 برداد دوكار فؤاد  01+
01-  17 قاسيمي شكيب 

 18 جفال اسالم 13+
 



 قائمة  الالعبين

  سنة19فئة تحت 

 الرقم االسم و اللقب              تاريخ الميالد       المنصب الطول الوزن
10/06/1996 مهاجم 1.70 60  01 رمضان شهاب الدين 

20/06/1995 مهاجم 1.71 65  02 عمارة اسامة 

دفاعي.ميدان.و 1.65 57  16/12/1996  03 موساوي حممد 

هجومي.ميدان.و 1.85 79  02/06/1996  04 حيياوي مصطفى 

07/02/1996 مهاجم 1.82 76  05 واضح رضوان 

24/06/1996 مدافع 1.89 81  06 عباد انس 

05/05/1995 مدافع 1.78 70  07 بن لبنة نصر الدين 

17/09/1995 مدافع 1.79 77  08 بنايب مهاجي 

دفاعي.ميدان.و 1.80 73  17/04/1996  09 منيون نور الدين  

18/08/1995 مدافع 1.67 65  10 فرقوق خبالد 

هجومي.ميدان.و 1.80 78  15/04/1995  11 هناين عابد 

04/04/1995 مهاجم 1.74 70  12 سرحان سيد علي 

26/05/1996 مهاجم 1.70 70  13 الياس مالح 

28/07/1995 حارس مرمى 1.75 72  14 زعراط عبد القادر 

هجومي.ميدان.و 1.80 77  23/02/1996  15 يعقويب خالد 

18/02/1995 مهاجم 1.83 80  16 قاسم حممد 

هجومي.ميدان.و 1.80 78  08/03/1995  17 بلحوسيين ايهاب عبد النور 

11/06/1995 مدافع 1.78 74  18 بلفكرون سيد امحد 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة  الالعبين

كرة القدم -19  سنة تحتصنف  

 الرقم االسم و اللقب             تاريخ الميالد       المنصب الطول الوزن
 01 سعيدي عبد الوهاب 23/12/1995 حارس  1.92 75
02/07/1996 حارس 1.77 70  02 درار عالء 
07/08/1995 مدافع 1.75 75  03 سعيدي رمزي 
03/08/1995 مدافع 1.93 81  04 زواد معاد 
12/05/1995 مدافع 1.78 77  05 قدوري ميلود 
08/10/1995 مدافع 1.85 75  06 جاليلي محمد 
21/07/1995 وسط م 1.60 58  07 شافع بلعيد يونس 
01/05/1996 وسط م 1.74 65  08 بن عمارة سليمان 
06/08/1996 مهاجم 1.83 75  09 رحماني ميلود 
 10 بخشي خليل 13/10/1995 مهاجم 1.75 73
01/06/1995 وسط م 1.75 68  11 بن غالم خالد 
26/04/1996 وسط م 1.75 65  12 بن بقلة زكرياء 
23/11/1996 وسط م 1.70 65  13 عشباوي مهدي 
13/04/1995 مدافع 1.73 69  14 سهلي عبد الرزاق 
25/08/1995 وسط م 1.79 77  15 بلفولة بن علي 
21/05/1996 مدافع 1.68 62  16 برداد دوكار فؤاد  
14/08/1996 مدافع 1.65 60  17 قاسيمي شكيب 
12/10/1996 مدافع 1.65 63  18 جفال اسالم 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: قائمة المدربين-

اسم النادي الصنف اسم ولقب المدرب الرقم 
جمعية وهران أصاغر بوعلي عبد الكريم  01
جمعية وهران أشبال بلحاج عبد الغني  02
جمعية وهران أشبال قدور سفيان  03
جمعية وهران  19uكرزازي كمال  04
جمعية وهران  اآلمال 21uزحاف ميلود  05
جمعية وهران   اآلمال21uمطراني محمد  06
المدير الفني للفئات قندوسي عيسى  07

الشبانية 
جمعية وهران 

جمعية وهران مساعد مدرب االكابر مرين الحاج  08
وداد تلمسان أصاغر بومنترة محمد  09
وداد تلمسان أصاغر تنقب محمد  10
وداد تلمسان أشبال لوكيلي الغوثي  11
وداد تلمسان أشبال جلطي محمد  12
وداد تلمسان  19uبراهيمي محمد  13
وداد تلمسان  19uفرح محمد  14
وداد تلمسان   اآلمال21uبن يحيى احمد  15
وداد تلمسان   اآلمال21uغوتي نور الدين  16
وداد تلمسان مساعد مدرب االكابر جواد يادل  17
اتحاد بلعباس أصاغر زوبا الجياللي  18
اتحاد بلعباس أشبال دلهوم محمد  19
اتحاد بلعباس  19uاوحالة سمير  20
اتحاد بلعباس   اآلمال21uاوحالة عبد القادر  21
 شباب سفيزف أصاغر بلعوينات مخطار  22
شباب سفيزف أشبال حجاج عبد القادر  23
شباب سفيزف  19uماللي العربي  24
شباب سفيزف  19uبورزيق الحاج  25
شباب سفيزف  20u بوكابوس حكيم 26
شباب سفيزف  20u محو ش عبد القادر 27

ترجي مستغانم  أشبال تواتي  الغالي عبد القادر 28

ترجي مستغانم  أصاغرمعزة بلقاسم  29



 



 إختبار الوثب العمودي

 

اختبار سكوت  
m.j 

اختبار سكوت 
 جامب

 الرقم االسم و اللقب الوقوف اختبار سارجنت

02م  01م  02م   
 

 01م 
 

 01م  02م 

 01 سعيدي عبد الوهاب 2.48 2.86 2.85 2.90 2.95  
 02 درار عالء 2.35 2.70 2.70 2.80 2.85  
 03 سعيدي رمزي 2.25 2.60 2.65 2.60 2.65  
 04 زواد معاد 2.58 2.85 2.87 3.00 2.90  
 05 قدوري ميلود 2.38 2.65 2.67 2.80 2.80  
 06 جاليلي محمد 2.40 2.80 2.85 2.90 2.95  
 07 شافع بلعيد يونس 2.15 2.45 2.45 2.50 2.51  
 08 بن عمارة سليمان 2.28 2.65 2.67 2.75 2.75  
 09 رحماني ميلود 2.35 2.80 2.84 2.85 2.87  
 10 بخشي خليل 2.36 2.75 2.79 2.80 2.80  
 11 بن غالم خالد 2.30 2.65 2.70 2.70 2.70  
 12 بن بقلة زكرياء 2.30 2.63 2.65 2.70 2.70  
 13 عشباوي مهدي 2.38 2.70 2.65 2.70 2.73  
 14 سهلي عبد الرزاق 2.37 2.66 2.64 2.75 2.78  
 15 بلفولة بن علي 2.39 2.65 2.67 2.80 2.81  
 16 برداد دوكار فؤاد  2.28 2.60 2.55 2.65 2.65  
 17 قاسيمي شكيب 2.25 2.60 2.55 2.65 2.65  
        18 

 

 



 :ملخص الدراسة

و تهدف  سنة 19املهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف كرة القدم لفئة اقل من : عنوان الدراسة
عرفة املهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر املدربني مالدراسة إلى 

والكشف عن طبيعة الفروق  مستوى .وحتديد املتفوقني رياضيا من أفرادالعينة حمل البحث .واملختصني
  ىووجود مهارات نفسية الفرض من الدراسةاملهارات النفسية املوجودة بني املتفوقني والغري متفوقني و 

ىي املهارات اليت ميتلكها الالعبني  حمددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة القدم من وجهة نظر املدربني واخلرباء
املهارات النفسية احملددة للتفوق الرياضي يف لعبة كرة و .ومرتبطة بتحقيق األداء البدين و املهاري الفائق

ذماز الرياضي و التصور العقلي و الثقة بالنفس و تركيز اإلنتباه كما إلالقدم بالنسبة لالعبني ىي دافعية ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتفوقني والغري متفوقني يف االختبارات املطبقة بالنسبة ألفراد جمال 

 54 سنة لفرق القسم الوطين الثاين احملرتف دمثلة ب 19فئة حتت متثلت يف العيب  و العينةعينة البحث
 ىي االختبارات البدنية و املهارية كما مت و االدوات المستخدمة بطريقة عمدية و تم اختيارهاالعبا 

بالنسبة لالعبني اما  اهم استنتاجتوزيع استمارات على املدربني و مقياس املهارات النفسية على الالعبني 
كذا % . 80.00املتفوقني فقد كانت املهارة النفسية اخلاصة بدافعية االذماز الرياضي مكتسبة بنسبة 

وكانت ىاتان املهاراتان مها املكتسبتان بنسبة جيدة عند %  70املهارة اخلاصة بالقدرة على التصور بنسبة  
ىي نسبة فوق املتوسط اتسم % 65بعد ذلك كانت املهارة اخلاصة بالثقة بالنفس بنسبة .الالعبني املتفوقني

ىي للمهارة اخلاصة بالقدرة على تركيز االنتباه %60كذا نسبة . U19هبا العيب كرة القدم احملرتفة صنف
أما عند الالعبني الغري املتفوقني  فكانت .اليت اعتربىا الباحث نسبة فوق املتوسط عند الالعبني املتفوقني

تنمية املهارات او توصية مستقبلية  واهم اقتراح%.61.76النسبة للمهارات النفسية متساوية بنسبة 
االعتماد على برامج تدريب املهارات النفسية املبنية على أسس علمية وعدم .ضعيفة النفسية اليت ىي مكتسبة بنسب

إمهال حتضري اجلانب النفسي أثناء اإلعداد ألن لو نفس أمهية اجلانب البدين وتنمية القدرة على دافعية االذماز الرياضي عند 
 ة والتدرييب. الالعبني العطاء و االداء عند  الرياضي يف كرة القدم فهي تعمل على زيادةقفهي أساس حتقيق التفو الالعبني

ضرورة وجود خمتص نفساين يف الفرق الرياضية و خاصة الفئات الشبانية ضرورة معرفة الفروقات الفردية بني الالعبني يف 
 .                    العوامل النفسية اليت حتدد التفوق الرياضي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude : 

 

Titre de l'étude : les compétences psychologiques spécifiques pour l'excellence sportive 

dans le football pour une classe de moins de 19 ans et l'étude vise à identifier les 

compétences psychologiques fixés pour l'excellence sportive dans le football du point 

de vue des entraîneurs et des spécialistes Identifier les athlètes talentueux de 

Avradulaana en question Identifier les compétences psychologiques spécifiques pour 

l'excellence sportive . . dans un match de football pour les joueurs . divulgation de la 

nature des différences au niveau des compétences psychologiques qui existent entre 

excellant et non- performants et l'hypothèse de l'étude des compétences Hogod 

psychologique excellence sportive spécifique dans le jeu de football dans la perspective 

des entraîneurs et des experts sont les compétences acquises par les joueurs et liés à la 

réalisation de la performance physique et la compétence Ultra le lecteur peut être utilisé 

selon les conditions de la formation ou la position concurrentielle . Et les compétences 

psychologiques fixés pour l'excellence sportive dans le jeu de football pour les joueurs 

est la motivation de la réussite sportive et la perception de la santé mentale et la 

confiance en soi et de se concentrer comme il existe des différences statistiquement 

significatives entre excellant et non - performants dans les essais applicables pour les 

membres de l'échantillon de recherche sur le terrain et l' échantillon était composé de 

joueurs de moins de 19 année de la section des équipes de la seconde professionnelle 

nationale représentée par 54 joueurs et ont été sélectionnés de façon intentionnelle et 

outils utilisés sont des tests physiques et jeu de jambes ont également été distribués 

questionnaires aux entraîneurs et de l'échelle des compétences psychologiques sur les 

joueurs soit les joueurs de Astantajebalnsph les plus importantes qui excellent a 

compétence propre Bdafieh exploit sportif mentale acquise par 80.00 % . Ainsi que la 

capacité à endurer propre perception de 70% , et ces deux sont Almharattan Almkzbtan 

par de bons joueurs qui excellent à . Ensuite, on a compétence propre confiance en soi 

de 65 % est le ratio de supérieur à la moyenne caractérisé le joueurs de football 

professionnel U19 de classe . Ainsi que 60 % sont de compétences propre capacité à 

attirer l'attention , qu'il considère comme un rapport de chercheurs dessus de la 

moyenne quand les joueurs qui excellent . Soit lorsque les joueurs des autres excellant 

était le rapport entre les compétences des taux égal psychologique de 61,76 % . 

Suggestion plus important ou recommandation de l'évolution future des compétences 

psychologiques qui sont acquis des proportions faibles . Dépendance programmes de 

formation des compétences psychologiques fondées sur des bases scientifiques et de ne 

pas négliger la préparation de l'aspect psychologique lors de l'installation , car il a la 

même importance de l'aspect physique et le développement de la capacité de sport 

réalisation de motivation lorsque les joueurs sont à la base de la réalisation Altfo athlète 

dans le football , ils travaillent à augmenter l'offre et les performances lorsque les 

joueurs recette . du développement la capacité de visualisation comme un facteur des 

facteurs les plus importants que vous devriez prendre soin d'elle lors de l'élaboration des 

programmes de formation et la nécessité d'un psychologue qui se spécialise dans les 

équipes sportives et groupes privés Alhaabanah besoin de connaître les différences entre 

les différents joueurs dans les facteurs psychologiques qui déterminent l'excellence 

sportive . 

 



 

Summary of the study: 

 

Study Title : psychological skills specific for Sports Excellence in football for a class less than 19 

years old and study aims to identify psychological skills set for sporting excellence in the game 

of football from the perspective of coaches and specialists . Identifying talented athletes from 

Avradulaana in question . Identifying psychological skills specific for Sports Excellence in a 

football game for the players . disclosure of the nature of the differences the level of 

psychological skills that exist between excelling and non- achievers and the hypothesis of the 

study Hogod skills psychological specific sporting excellence in the game of football from the 

perspective of coaches and experts are the skills possessed by the players and linked to the 

achievement of physical performance and skill Ultra The player can be used depending on the 

conditions of the training or competitive position . And psychological skills set for sporting 

excellence in the game of football for the players is the motivation of sporting achievement 

and perception of mental and self-confidence and focus attention as there are statistically 

significant differences between excelling and non- high achievers in the tests applicable for 

members of the field research sample and the sample consisted of players less than 19 year of 

the teams section of the second national professional represented by 54 players and have 

been selected in a way intentional and tools used are physical tests and footwork were also 

distributed questionnaires to coaches and the scale of psychological skills on the players either 

the most important Astantajebalnsph players excelling was skill own mental Bdafieh sporting 

achievement acquired by 80.00 % . As well as the ability to endure own perception by 70 %, 

and these two are Almharattan Almkzbtan by good players excelling at . Then was skill own 

self-confidence of 65% is the ratio of above-average characterized the football players 

professional class U19. As well as 60% are for skill own ability to focus attention , which he 

considered a researcher ratio above average when players excelling . Either when players of 

others excelling was the ratio of the skills of psychological equal rate of 61.76 % . Most 

important suggestion or recommendation of the future development of psychological skills 

that are acquired proportions weak. Dependence training programs psychological skills based 

on scientific grounds and not to neglect the preparation of the psychological aspect during 

setup because it has the same importance of the physical side and the development of the 

ability to achievement motivation sports when players are the basis for achieving Altfo athlete 

in football, they are working to increase the bid and performance when the players. 

development recipe the ability to visualization as a factor of the most important factors that 

you should take care of it when developing training programs and the need for a psychologist 

who specializes in sports teams and private groups Alhaabanah need to know the differences 

between individual players in the psychological factors that determine sporting excellenc 
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