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 مقدمة: -1

يتوقف تقدم و تطور أداء الالعبني 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 

 رات احلركية و القدرات اخلططيةبدورىا تعمل على تنمية و حتسني ادلها

و يعتمد التدريب الرياضي احلديث على رلموعة من العلوم الطبيعية و اإلنسانية و يعترب علم النفس الرياضي من 

أىم العلوم اإلنسانية اليت يعتمد عليها التدريب الرياضي . فعلم النفس الرياضي يأيت يف مقدمة العلوم ادلساعدة على صلاح 

طوير األداء الرياضي و نتيجة لذلك أخذ خرباء التدريب الرياضي و ادلنافسات الرياضية يبحثون فيو . )عالوي، ادلدرب و ت

 . (14صفحة  علم التدريب الرياضي،،4991

كبريا على معارف و معلومات علم النفس الرياضي حىت يتمكنوا من إعداد الالعبني   اعتماداو يعتمد ادلدربون 

 (41صفحة   علم التدريب الرياضي، ،4991. )عالوي، للمنافسات الرياضية 

كما تلعب القدرات العقلية و ادلهارات النفسية دورا ىاما يف حتقيق االصلازات الرياضية و إغفال ىذا الدور و  

ب جن إىلمثل ىذه ادلهارات و تنميتها جيب أن يسري جنبا  فاستخدامدرجة كبرية لذا  إىلبو يضر باألداء  االىتمامعدم 

مثل ىذه ادلهارات النفسية بنفس  إىلمع تنمية عناصر اللياقة البدنية .و كذلك النواحي ادلهارية و اخلططية .و أن ينظر 

حالة األداء  إىلباقي جوانب إعداد الالعب حيث أن كل منها يساىم يف الوصول  إىلادلستوى من االىتمام الذي يعطى 

 ( 411صفحة  التدريب العقلي،،4991ادلثالية )مشعون، 

باجملال التطبيقي لعلم النفس الرياضي و أصبح من ادلألوف ختصيص  االىتمامشهد السنوات األخرية تزايد تو 

مع تطوير ادلهارات احلركية و القدرات البدنية و   psychologie skills trainingبرامج لتدريب ادلهارات النفسية 

 .(12صفحة ياضة،علم نفس الر ، 4991النواحي اخلططية . )راتب، 
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 المشكلة: -2

يعد علم النفس الرياضي احد ادلوضوعات ادلهمة ذات التأثري ادلباشر يف تطوير مستوى األداء وحتسينو عند 

الرياضيني ، وىو زلور مهم من زلاور الدراسات العلمية يف ميدان التدريب الرياضي . وتظهر أمهيتو من خالل ربطو بالعلوم 

راسة الدوافع احملركة للسلوك الرياضي واليت تؤثر يف اجلانب ادلعريف واإلنساين الرياضي، وقد بدأ الرياضية األخرى لغرض د

علماء النفس بًتكيز طاقاهتم على القدرات العقلية والفكرية والنفسية يف رلمل األلعاب الرياضية فانصب اىتمامهم على 

 ا تساىم يف ارتفاع واطلفاض األداء عند الرياضيني . القدرات العقلية ادلتنوعة وادلتغرية والكيفية اليت مبوجبه

االىتمام بالقدرات وادلهارات النفسية للرياضيني و التعرف عليها بغض النظر عن طبيعة الفعالية الرياضية  أنكما 

فوز ، ومن اجل ادلمارسة دتكن ادلدرب من أداء واجباتو وإيصال تعليماتو اخلاصة بادلهمة التدريبية لضمان حتقيق االصلاز وال

 مبادئ علم النفس الرياضي، )خطاب، حتديد ىذه السمات النفسية ادلختلفة اليت تعتمد من اجل تطوير األداء الرياضي .

 (11، صفحة 1229،

عن إمهال اجلانب النفسي يف اإلعداد لالعيب كرة القدم اجلزائرية و نظرا ألمهية   الطالبومن خالل ما الحظ 

اضافة اىل سية يف برامج إعداد الالعبني على كافة ادلستويات من أجل حتسني األداء على أرضية ادليدان حتديد ادلهارات النف

الدراسات السابقة اليت كانت ختص ادلهارات النفسية يف سلتلف الرياضات و ما ذلا من أمهية يف حتقيق النتائج االجيابية و 

ىذا ادلوضوع و الذي ضلاول من خاللو تسليط الضوء على  بدراسة  الطالبو من اجل ىذا جاء رفع مستوى األداء 

و مقارنة نسب التميز هبا بني بعض فرق جهوي  U17ادلهارات النفسية اليت يتميز هبا العيب كرة القدم صنف حتديد 

  الشرق وبعض فرق جهوي الغرب

 التساؤالت التالية : جاءتو من ىذه اإلشكالية 

  لالعيب  كرة القدم صنف ما ىي ادلهارات النفسية ادلميزةU17  ؟  لفرق جهوي الشرق 

  ما ىي ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب  كرة القدم صنفU17  ؟  لفرق جهوي الغرب 
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 للمهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم صنف  يف نسب التميز ىل ىناك فروقU17  بني فرق جهوي الشرق

 ؟و فرق جهوي الغرب

 

  أهداف البحث : -3

 إىل:دف البحث يه 

  ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب  كرة القدم صنف حتديدU17  لفرق جهوي الشرق. 

  حتديد ادلهارات النفسية ادلميزة لالعيب  كرة القدم صنفU17  .لفرق جهوي الغرب 

  للمهارات النفسية ادلميزة لالعيب كرة القدم صنف  نسب التميز فروقدراسةU17 فرق  بني فرق جهوي الشرق و

  جهوي الغرب

 الفرضيات : -4

  لالعيب  كرة القدم صنف مهارات نفسية ادلميزة ىناكU17  لفرق جهوي الشرق. 

  مهارات نفسية ادلميزة لالعيب  كرة القدم صنف ىناكU17  جهوي الغرب لفرق 

 ادلميزة لالعيب كرة القدم صنف فروق يف التميز بادلهارات النفسية  ىنالكU17  ق و فرق بني فرق جهوي الشر

  جهوي الغرب

 مصطلحات البحث : -5

 انفعالية بكفاءة و تساعد على اصلاز سلوك معني . أوىي القدرة على استخدام صفة معرفية المهارات النفسية : 

ىي قدرة الالعب على مواجهة الضغوط ادلصاحبة لعمليات التعلم و التدريب و ادلنافسة و كذلك القدرة على 

 .(إجرائيبواقعية .)تعريف  األىدافلتصور اجليد و وضع االسًتخاء و الًتكيز و ا

- U17  : سنة 41و تعين األقل من 
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للقوانني  إتباعاالعب يتنفسان بكرة قدم  44ىي رياضة شعبية شلارسة بني فريقني يضم كل فريقكرة القدم :  -

  اخلاصة هبا .

 

 الدراسات المشابهة : -1

 2001 ينالد بدر وطارق إبراهيم شعبان الدراسة األولى :

 " السلة  كرة لالعبي الرياضي االنجاز في المسهمة النفسية العوامل "  

 : الدراسة أهداف

 . السلة كرة العيب دتيز اليت النفسية الصفات على التعرف -

 . الرياضي واالصلاز النفسية العوامل ىذه بني العالقة على التعرف -

 . ادلختلفة ادلراكز عيبال بني النفسية العوامل يف الفروق على التعرف -

 الدراسة ىذه لطبيعة ادلناسب الوصفي ادلنهج الباحثان استخداما : البحث منهج

 . عشوائيا اختيارىم مت السلة كرة العيب من العبا 54 قوامها العينة : البحث عينة

 : باستخدام الباحثان قاما : البحث أدوات

 مقياس  - Cosstellow  . اإلصلاز دافعية لقياس 1967. عالوي حسن زلمد تصميم من النفسية الصفات مقياس-

 كوستللو

 . السلة كرة للعبة زلدد مقياس تطبيق -

 : التالية النتائج إىل الباحثان توصال لقد : البحث نتائج

 لتحملا ، اإلصلاز طموح : النفسية  التالية الصفات وتطوير تنمية إىل تؤدي طويلة ولسنوات بانتظام السلة كرة شلارسة -

 االنتماء االجتماعي. أو القبول ، االستجابة ىادفية ، النفسي

 (1224)الدين،  . ادلختلفة ادلراكز العيب بني النفسية العوامل يف فروق توجد ال-

 



 التعريف بالبحث
 

6 
 

  2002/2002دراسة عدنان مقبل عون احمد سنة الدراسة الثانية  : 

  " سنة 12-15العبي كرة القدم صنف المهاري ل األداءتأثير تدريب بعض المهارات النفسية على " 

يف  إسهامهاادلهاري و مدى  األداءيف التعرف على فاعلية بعض ادلهارات النفسية على االرتقاء مبستوى  اإلشكاليةدتثلت 

 يف كرة القدم . لألداءمستوى  أفضل إىلالوصول 

تركيز االنتباه "  –التصور العقلي  –خاء و ىدف البحث اىل وضع برنامج تدرييب مقًتح لبعض ادلهارات النفسية "االسًت 

 ادلهاري يف كرة القدم . باألداءلالرتقاء 

تركيز االنتباه "  –التصور  –و التعرف تأثري برنامج لتدريب بعض ادلهارات النفسية على بعض ادلهارات النفسية " اسًتخاء 

 لالعيب كرة القدم . األساسيةادلهارات  أداءو مستوى 

 يلي : حث يف مادتثلت فروض الب

 لالعيب كرة القدم . األساسيةادلهارات  األداءاجيايب على حتسني مستوى  تأثريبرنامج تدريب ادلهارات النفسية لو  -

 اجيايب على تطوير القدرة على االسًتخاء و التصور العقلي و تركيز االنتباه . تأثريبرنامج تدريب ادلهارات النفسية لو  -

جرييب . كما كان اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العيب نادي الشعب الرياضي للناشئني اعتمد الباحث ادلنهج الت

رلموعتني  إىلالعبا . قسمت  12العينة  أفرادحيث بلغ عدد  1221/1221سنة عن ادلوسم الرياضي  41حتت 

 األداءليت يطبق الربنامج ادلقًتح باستخدام ادلهارات النفسية هبدف رفع مستوى العبا و ىي اجملموعة ا 41بلغت  األوىل.

العبا من  41و  اإلعدادالبدين و ادلهاري لالعبني خالل فًتة  باإلعدادبرنامج التدريب اخلاص  إىل باإلضافةادلهاري 

البدين و ادلهاري لالعبني يف فًتة  باإلعداداص اجملموعة الثانية ىي اجملموعة اليت استخدم معها الباحث الربنامج التدرييب اخل

 فقط . اإلعداد
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 البحث فبما يلي : أدواتتمثلت و سائل و 

االختبارات  -االختبارات البدنية  - القياسات اجلسمية  -ادلهارات النفسية و العقلية  -ادلتغريات الوصفية و اجلسمية  -

 .القياسات النفسية  -ادلهارية 

ادلهاري  األداءحث من خالل دراستو أنو للربنامج التدرييب العقلي ادلستخدم اثر اجيايب يف رفع مستوى و قد استنتج البا

 لالعيب كرة القدم لدى اجملموعة التجريبية .

و  األساسيةبني رلموعيت البحث التجريبية و الضابطة يف القياس البعدي يف ادلهارات  إحصائياكما وجدت فروق دالة 

 التجريبية . لصاحل اجملموعة

 و ادلهارات النفسية . األساسيةادلهارات  أداءتفوقت اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف نسب التحسن دلستوى 

العقلي للوقوف  ت النفسية من خالل برامج التدريبهبا الباحث دتثلت يف االىتمام بتنمية ادلهارا أدىلالتوصيات اليت  أىم

 هارات .على مدى تنمية ىذه ادل

ادلهاري للمهارات  األداءاستخدام التدريب العقلي ادلصاحب للتدريب ادلهاري خالل مراحل التعلم احلركي دلكونات 

 .(1221/1221)أمحد،  يف كرة القدم . األساسية
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 2011دراسة محمد خالد محمد داؤد الزبيديالدراسة الثالثة : 

الطاقة النفسية المثلى ومستوى االنجاز واألداء الفني لالعبي كرة القدم  أثر برنامج للمهارات النفسية على تعبئة" 

 " الشباب

 ىدفت الدراسة إىل :

 إعداد برنامج للمهارات النفسية لالعيب كرة القدم الشباب. -

واألداء الفين الكشف عن اثر برنامج ادلهارات النفسية والربنامج ادلتبع يف تعبئة الطاقة النفسية ادلثلى ومستوى االصلاز  -

 لالعيب كرة القدم الشباب.

بالطريقة العمدية دتثلت بالعيب نادي ادلستقبل ادلشرق  عينة البحث مت اختيار .وقد استخدم الباحث ادلنهج التجرييب  

( 49-41( العباً وبأعمار)33( والبالغ عددىم )1242-1229الرياضي بكرة القدم لفئة الشباب للموسم الكروي )

( العبني لكل رلموعة، بعد أن مت استبعاد 42بالطريقة العشوائية إىل رلموعتني )جتريبية وضابطة( وبواقع ) سنة وقسموا

(العبني لعدم إكماذلم االختبارات 3العبني للتجربة االستطالعية والعبني كوهنم حراس مرمى، و) 1( العبًا منهم، 43)

 القبلية.

ان، ادلقابلة الشخصية، ادلالحظة العلمية،واستمارة تقومي األداء ادلهاري، كما استخدم الباحث )حتليل احملتوى، االستبي

 واالختبارات وادلقاييس، ومقياس تعبئة الطاقة النفسية( 

مث قام الباحث بإعداد الربنامج النفسي )تدريب ادلهارات العقلية( والذي مشل التدريب على ثالث مهارات نفسية )عقلية( 

لعقلي والسيطرة على االنتباه، ومت تطبيق الربنامج التدرييب النفسي ادلقًتح على اجملموعة التجريبية وىي االسًتخاء والتصور ا

وحدات لكل مهارة وبذلك  1قبل البدء بالوحدة التدريبية االعتيادية بالنسبة دلهاريت االسًتخاء والتصور العقلي وبواقع 

وحدات وبذلك  1باه فقد مت تطبيقها أثناء الوحدة التدريبية وبواقع ( وحدة تدريبية أما مهارة السيطرة على االنت41بلغت )

( دقيقة، 12( أسابيع وبواقع ثالث وحدات تدريبية يف األسبوع، زمن الوحدة التدريبية)9استغرقت فًتة تنفيذ الربنامج )
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يوكوشنكاي( يف ومت تطبيق جتربة البحث الرئيسية، يف )قاعة ك 1242/ 1/ 11ولغاية  1242/ 1/ 41وللفًتة من 

ملعب نادي ادلستقبل ادلشرق الرياضي بالنسبة دلهاريت االسًتخاء والتصور العقلي، أما مهارة السيطرة على االنتباه فقد مت 

 التدريب عليها يف ملعب النادي.

ينات ادلرتبطة، للع Tوأستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية : )النسبة ادلئوية، الوسط احلسايب، االضلراف ادلعياري، اختبار 

براون، ادلنوال، الوسيط، معامل  -للعينات ادلستقلة، معامل االرتباط البسيط )بريسون(، معادلة سبريمان Tاختبار 

 .  Microsoft Exelونظام Spssااللتواء(.ودتت ادلعاجلة اإلحصائية بنظامي احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 تية :وتوصل الباحث إىل االستنتاجات اآل

اثبت برنامج ادلهارات النفسية بأنو ذو تأثري اجيايب على تعبئة الطاقة النفسية ادلثلى ومستوى االصلاز ومستوى األداء الفين  -

 للمجموعة التجريبية.

 وأوصى الباحث مبا يأيت :

ل يف الوصول إىل حالة تعبئة التأكيد على استخدام برنامج ادلهارات النفسية الذي قام الباحث بإعداده نظرا لدوره الفعا -

 الطاقة النفسية ادلثلى لدى العيب كرة القدم.

 2011و آخرون   علي حسين هاشم الزامليدراسة الدراسة الرابعة : 

 "القدم بكرة القادسية جامعة منتخب العبي عند القيادية بالشخصية النفسية المهارات بعض عالقة" 

 : أهداف البحث

 ( ، القدرة على مواجهة القلق ، القدرة على االسًتخاء القدرة على تركيز االنتباه) رات النفسية التعرف على بعض ادلها -

 .لدى العيب كرة القدم

، القدرة على مواجهة  ، القدرة على االسًتخاء القدرة على تركيز االنتباه)  الكشف عن العالقة بني ادلهارات النفسية -
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  .ى العيب كرة القدمو بني الشخصية القيادية لد (القلق 

 معرفة مستوى الشخصية القيادية لدى العيب كرة القدم -

 :يلي  يفًتض الباحثون ما:  فروض البحث

القدرة على تركيز االنتباه، القدرة على االسًتخاء، القدرة على )  ىنالك عالقة ارتباط معنوية بني بعض ادلهارات النفسية -

 .ة القيادية لدى العيب كرة القدمو بني تكوين الشخصي (مواجهة القلق 

جامعة القادسية بكرة القدم للعام الدراسي  – العبو منتخب كلية الًتبية الرياضية  -:  اجملال البشري : مجاالت البحث 

1242- 1244 

 جامعة القادسية لكرة القدم   –ملعب كلية الًتبية الرياضية  -:المجال المكاني 

 41/1242/ 12ولغاية  1242 /49/42لواقعة بني الفًتة ا -: لزمانياالمجال  

 .استخدم الباحثون ادلنهج الوصفي بأسلوب الدراسات ادلسحية دلالئمة لطبيعة مشكلة البحث:  منهج البحث

البالغ    –رلتمع حبثهم وىم العيب منتخب جامعة القادسية بكرة القدم  باختيارقام الباحثون  : مجتمع وعينة البحث

العبا و  (17)و بلغ عددىم  اختار الباحثون عينو حبثهم بالطريقة العشوائية البسيطة القرعة إذعبا ال (25)عددىم 

 .. (%68)بنسبة مئوية 

 : االستنتاجات والتوصيات

 :يلي  البحث فقد استنتج الباحثون ما إليهامن خالل النتائج اليت توصل االستنتاجات : 

 .البحث  إليهاخالل النتائج اليت توصل  من االسًتخاء و ظهر ذلك واضحاتتأثر الشخصية القيادية تأثرا كبريا ب -

 .الدراسة إليو للشخصية القيادية تأثريا مباشرا باالنتباه و ىذا ما توصلت  -
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 . تتأثر الشخصية القيادية تأثريا كبريا بالقلق و ظهر ذلك واضحا من خالل نتائج البحث -

 :  يوصي الباحثون ما يلي: التوصيات

 . الرياضية األلعابيف  أخرىو لفعاليات  أخرىالبحوث على مهارات  إجراء -

 يكون ىنالك اختبارات خاصة الختبار الشخص القيادي يف الفريق الرياضي . أن -

 . ميع الالعبني جلتدريب ادلهارات النفسية  يف مسئوليكون ىنالك شخص متخصص  أن -

 الرياضي برفقة الوفود الرياضية . يكون ىناك متخصص يف علم النفس أنضرورة  -

على أمهية  الطالبشلا سبق عرضو من دراسات مشاهبة الحظنا اتفاق    دراسات المشابهة :و النقد لل التعليق

و ىذا  الرياضاتالبدين و ادلهاري يف سلتلف  اإلعدادادلهارات النفسية يف التدريب الرياضي تبلغ قدرا ال يقل عن أمهية عن 

 التفوق يف األداء الرياضي و حتسينو لتحقيق الفوز و االصلاز اجليد . طبعا من أجل

قد توافقت استنتاجاهتم حول أمهية ادلهارات النفسية اليت حددىا الباحثون ودتثلت يف األبعاد  الطالب أنكما  

 التالية :

 . القدرة على التصور -

 .القدرة على تركيز االنتباه -

 .الثقة بالنفس -

 .القلق القدرة على مواجهة -

 القدرة على االسًتخاء . -

 دافعية االصلاز الرياضي . -

 U17و ىو ما توافق مع دراستنا اليت قمنا بإجرائها على العيب كرة القدم صنف 
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 تمهيد :

للعملية اليت يتم من خالذلا تعليم و  لإلشارةيف علم التدريب الرياضي يستخدم مصطلح ادلهارات النفسية 

العلمية  لألساليبعملية التدريب النفسي الذي يقصد منو التطبيق ادلنهجي ادلنظم  إطارتدريب ادلهارات النفسية يف 

 اضي.لدى الالعب الري األداءالنفسية لالرتقاء مبستوى 

 اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم : -1-1

 مفهوم اإلعداد النفسي : -1-1-1

( اإلعداد النفسي ىو تلك العمليات اليت من شأهنا إظهار أفضل سلوك جيمع  إجيابيا  1002حسب محاد )

التدريب ، 1002د، )محا قمة ادلستويات . إىلكال من األداء البدين و ادلهاري و اخلططي لالعب و الفريق و الوصول بو 

 .(132صفحة العقلي يف رلال الرياضي ،

( اإلعداد النفسي للمباريات يف كرة القدم على أنو " عملية نفسية مركبة 2661و عرف بسيوين و فاضل )

ة شخصي إبراز إىلو احلالة الدافعية اليت هتدف يف رلموعها  االنفعاليةيدخل فيها اإلدراك ادلعريف و اجلوانب اإلرادية و 

الالعبُت كأفراد و كفرق و تتضح مظاىر ىذه العملية يف الثقة بالنفس و السعي للتنافس لتحقيق اذلدف من ادلباراة .و 

االعداد ، 2661)فاضل،  .و القدرة على توجيو السلوك خالل مراحل الصراع التنافسي يف ادلباراة " . االنفعايلالثبات 

 .(101صفحة النفسي لالعيب كرة القدرة ،

ديكن تلخيص عمليات اإلعداد النفسي يف البحث عن األسباب اليت تؤثر يف سلوك الالعب و من مث  و

قمة  إىلسلطط ينفذ من خالل آليات زلددة تسهم يف تطوير و تعديل السلوك مبا يسهم إجيابيا يف الوصول  إىلالوصول 

 مستويات األداء .سواء كانت على مستوى قصَت ادلدى أم طويل ادلدى .
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جنب كال من  إىلاإلعداد النفسي عملية مكملة و ال تنفصل عن اإلعداد ادلتكامل لالعب و اليت تضم  و

 اإلعداد البدين و ادلهاري و اخلططي و ادلعريف و اخللقي كما أنو من الضرورة التخطيط ذلا على ادلدى الطويل و القصَت .

 .(132صفحة التدريب العقي يف اجملال الرياضي ،، 1002)محاد، 

 

 أىمية اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم:-1-1-2

 إن أمهية اإلعداد النفسي تتمثل يف ما يلي :

  أعلى مستوى من ادلهارات التكنيكية و  إىلادلساعدة يف حتسُت العمليات النفسية اذلامة اليت تساعد على الوصول

 التكتيكية لكرة القدم .

 تؤثر بوضوح يف الثبات ادلثايل للعمليات العقلية العليا .و تكوين و حتسُت السمات الشخصية لالعب اليت 

 هبا مع رفع مستوى الكفاية احليوية و احلركية و خاصة يف الظروف الصعبة أثناء ادلباريات و التدريب . االحتفاظ

 . تكوين و بناء حالة انفعالية مثالية يف أثناء التدريب و ادلباريات 

 النفسية يف الظروف الصعبة من التنافس . حتسُت القدرة على تنظيم احلالة 

 . ادلساعدة يف اإلعداد ادلعريف و الوعي الكامل مبتطلبات ادلباراة يف كرة القدم 

 . (103صفحة االعداد النفسي لالعيب كرة القدم،، 2661)فاضل،  تكوين مناخ نفسي إجيايب يف الفريق. 

 يت قد يتعرض ذلا .وقاية الالعب من التأثَت السليب للمشكالت النفسية ال 

  ىبوط مستوى األداء. احتماليف التدريب .و أيضا يقلل من  ادلبذولُتالتقليل من اجلهد و الوقت 

  اإلعداد النفسي يشكل ركن أساسي يف إعداد الالعب مثلو مثل اإلعداد البدين و ادلهاري و اخلططي .بل و لو دور

 التدريب العقلي يف اجملال الرياضي،،1002)محاد،  يذ .الفيصل يف خروجو بصورة تعكس كفاءة التخطيط و التنف

 (132صفحة 
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و يضيف شعالن و عبد الفتاح أن اإلعداد النفسي ال يقل أمهية عن اإلعداد البدين .خاصة بالنسبة لإلصابات 

ية جتعلهم دلزاولة النشاط .فبعض الالعبُت ال يتمتعون بصفات إراد  آخرىاليت تستغرق وقتا طويال لعودة الالعب مرة 

بالربنامج ادلوضوع و ذلك ليأسهم الشديد و إحساسهم بعدم العودة  االلتزاممؤىلُت نفسيا لتقبل العالج و التدريب و 

تأثَت برنامج للتدريب العقلي ، 2665)شعالن،  .األمر الذي يربز أمهية اإلعداد النفسي . آخريالنشاط مرة  للممارسة

 .(334صفحة ركية يف رياضة اجلودو ،على مستوى األداء بعض ادلهارات احل

 المهارات النفسية : -1-2

 مفهوم المهارات النفسية :-1-2-1

ادلهارة النفسية عبارة عن قدرة ديكن تعلمها و إتقاهنا عن طريق التعلم و ادلران و التدريب .فالالعب الرياضي لن 

مرير أو اإلرسال أو غَت ذلك من ادلهارات احلركية إال و تعلم و إتقان ادلهارات احلركية كالتصويب أو الت اكتسابيستطيع 

.و ينطبق ذلك أيضا على ادلهارات النفسية فلن يستطيع الالعب  اإلتقانإذا تعلم ىذه ادلهارات و تدرب عليها لدرجة 

 الرياضي إتقاهنا إال إذا تعلمها و تدرب عليها .

وثيقا بالنجاح يف أداء ىذا العمل أو  ارتباطابط  فكأن ادلهارة النفسية ألي عمل من األعمال أو السلوك ترت

السلوك كما ديكن تعلم و إتقان ادلهارة النفسية عن طريق عمليات التعلم و ادلران و التدريب .كما أن ادلهارات النفسية 

ات من خاللو أن يكتسب ادلهار  استطاعيكتسبها الالعب الرياضي من خالل اخلربة و العمل الشاق على النحو الذي 

 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 عملية

ظم لألساليب العلمية النفسية و الذي يقصد بو التطبيق ادلنهجي ادلن MENTAL TRAININGالتدريب العقلي 

 .(261صفحة التدريب الرياضي احلديث ،، 1001)عالوي،  لالرتقاء مبستوى األداء لدى الالعب الرياضي .
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مساعدة الالعبُت  إىلإن تدريب ادلهارات النفسية ىو عبارة عن برامج تربوية و تعليمية منظمة و مقننة هتدف 

 لالستمتاعالنفسية بغرض حتسُت األداء الرياضي و جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا و إتقان ادلهارات  الكتسابالرياضيُت 

. 

كما أن التدرب عليها ديكن أن يسهم يف إعطاء الالعب ميزة عن غَته من الالعبُت الذين ال ديارسون مثل ىذا 

 النوع من التدريب .و يف بعض األحيان تكون ىي الفيصل يف النجاح و التفوق الرياضي .

 تدريب المهارات النفسية :-1-2-2

 االسًتجاعمر مسمى التدريب العقلي )تدريب ادلهارات النفسية ( مبراحل متعددة حيث أطلق عليو يف البداية 

" .و تعدل بعد ذلك بواسطة scakettىذا ادلصطلح سكاكيت" استخدموكان أول من الرمزي.

 أن إىل" مث استمر perryالتصوري عن طريق بَتي " التدريب إىلالتدريب ادلطلق .مث  إىل" morrisetموريسيت"

"و شاع corbinاالسًتجاع ادلطلق بواسطة كوربن" إىلالتصور العقلي .مث تغَت  إىل"egstronعدلو إجيسًتون "

 .mental trainingالتدريب العقلي  إىلاستخدام ادلمارسة العقلية و أخَتا 

التحكم و التغيَت يف السلوك الفرد  إىلفسية اليت هتدف و استخدم مصطلح التدريب العقلي لوصف الطرق الن

و التدريب ادلنتظم للمهارات العقلية .و االجتاىات و السابقة.جانب االىتمام باخلربات  إىلسواء العقلي أو البدين .

 الة البدنية.االسًتاتيجيات اليت تبٌت على أساس احلالة العقلية ديكن التحكم فيها بنفس الطريقة اليت تستخدم يف احل

 و نستعرض يف ىذا اجملال أىم التعريفات :

 " روشالroshall.إحدى الطرق الرئيسية للحصول على التحكم و تركيز االنتباه " 

 " مورجانmorgan. إحدى طرق التدريب اخلاصة ادلؤثرة على تغيَت السلوك و تعزيز التعلم " 

 " سنجرsingerبتعلمها دون رؤيتها حركيا . " تكرار ادلهارة ادلتضمنة للمحتوى اخلاص 

 " ىاراharre. جزء مكمل من التدريب الرياضي " 
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 " أونثتالunestahle تدريب متتابع طويل ادلدى لإلجتاىات و ادلهارات العقلية يتضمن بعدين أساسُت "

 ادلستويات الرياضية العالية و تطوير الصحة العامة . إىل.الوصول 

ددة فرضتها ادلراحل اليت مر هبا التدريب العقلي .و البعض ركز على أنو وىذه التعريفات أخذت اجتاىات متع

ركز على عملية التعليم و  اآلخرتناول ادلهارة احلركية و زلتواىا .و  اآلخروسائل التدريب أو جزء مكمل لو .و  إحدى

سات و التتابع و االنتظام يف جيمع بُت اإلعداد للمناف األخَتالعقلي و التعريف  االسًتجاعتغيَت رؤية احلركة أثناء 

بشكل  اإلنسانبعد ىام ىو ربط التدريب العقلي بالصحة العامة و تطوير  إىلالتدريب على ادلهارات النفسية و ينظر 

 (32-30الصفحات  تدريب ادلهارات النفسية،،1002)مشعون،  عام

 أىمية تدريب المهارات النفسية :-1-2-3

احلياة العادية مثل  إىلفقط على تطوير األداء الرياضي و لكن ينتقل  ال يؤثرفسية من األمية أن تعلم ادلهارات الن

 أبعادىي مهارات نافعة يف واقعية و تركيز االنتباه  أىدافمهارات التحكم يف الطاقة النفسية و الضغط العصيب و وضع 

 (233صفحة  االعداد يف كرة القدم،2663احلياة ادلختلفة )مشعون، 

تدريب ادلهارات النفسية برامج منظمة تربوية تصمم دلساعدة ادلدرب و الالعبُت على  أنعلى  و يتفق راتب

)راتب،  الرياضي و جعل ادلمارسة الرياضية مصدرا لالستمتاع. األداءاكتساب و شلارسة ادلهارات النفسية بغرض حتسُت 

 (62صفحة  تدريب ادلهارات النفسية ،،1001

حالة عقلية دتنع  إىلادلهارات الرياضية فهي اليت دتكن الرياضي من الوصول  أداءية يف للمهارة العقلية أمه أنكما 

استطاع الرياضي تنفيذ ادلهارة عقلية تنفيذا ناجحا دلرة فهذا  فإذانشاطو الرياضي  إىلالسلبية و ادلشتتة  األفكاردخول 

 يفعل ألن عقلو يتداخل على وحو غَت سليم و يعٍت انو ديتلك القدرة البدنية لتحقيق ذلك كلما حاول و لكنو قد ال

 (32-30الصفحات  كرة القدم،،1001)جاد،  يفسد ىذا التآزر و التوافق اجلسمي و العضلي و ال يعززه
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الالعبُت الرياضيُت على ادلستوى الدويل و العادلي يتقاربون لدرجة كبَتة من حيث قدراهتم  أنو حسب عالوي 

ىناك عامال ىاما حيدد نتيجة الفروق بينهم أثناء ادلنافسة الرياضية و الذي  أنكية و اخلططية إال و مهاراهتم البدنية و احلر 

ادلهارات النفسية يف كرة ، 1001)عالوي،  يتأسس عليو النجاح و التفوق و ىو عامل قدراهتم  و مهاراهتم النفسية .

 (265صفحة القدم ،

 ى ما يلي :أمهية التدريب ادلهارات النفسية ترتكز عل إن

 رؤية عناصر النجاح. 

 زيادة التحفيز. 

 ادلهارات احلركية  إتقان. 

  التآلف. 

  ،(213، صفحة 2665الًتكيز . )بدوي. 

 عدم االىتمام بتدريب المهارات النفسية : أسباب-1-2-4

 : ما يليو تتجلى يف 

  تدريب ادلهارات النفسيةو  إكسابنقص ادلعارف و ادلعلومات : لدى ادلدربُت الذين جيهلون طرق تعليم و 

  االفتقار للوقت الكايف  للتدريب على ادلهارات النفسية : ىناك اعتقاد لدى بعض ادلدربُت الرياضيُت انو ال يتوفر

على حتسُت القدرات البدنية و  بالتدريبالوقت لالعب من اجل التدريب على ادلهارات النفسية و ىذا النشغالو 

 احلركية و اخلططية .

  فطرية لدى الالعب : و ىذا العتقاد بعض ادلدربُت بأنو يستحيل على الالعب  أهناللمهارة النفسية على النظرة

 كانت فطرية .  إذا إالاكتساب ادلهارة النفسية و فعلها 
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  اليت ال تبٌت  األساليببعض ادلفاىيم اخلاطئة ادلرتبطة بتدريب ادلهارات النفسية : و ىذا حُت استخدام الطرق و

 س علمية كما يلي :على أس

 تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لالعبُت ذوي ادلشكالت -

 تدريب ادلهارات النفسية يصلح فقط لالعبُت ادلتفوقُت -

 تدريب ادلهارات النفسية مفعولو سريع -

 (101-101، الصفحات 1001تدريب ادلهارات النفسية ليست لو فائدة كربى )عالوي،  -

  النفسي . اإلعداد بأمهيةعدم االقتناع 

  (202، صفحة 1001)راتب،  النفسي . اإلعدادعدم ادلعرفة بطرق و أساليب. 

 مراحل تدريب المهارات النفسية :-1-2-5

 لتدريب ادلهارات النفسية و ىي : أساسيةحسب عالوي أن ىناك ثالث مراحل 

 مرحلة تقديم المهارات النفسية :-1-2-5-1

تدريب ادلهارات النفسية نظرا ألن العديد من الالعبُت الرياضيُت قد ال  مرحلة يف برامج أولتعترب ىذه ادلرحلة 

 يف االرتقاء بادلستوى الرياضي لالعبُت . أثرىاتكون لديهم دراية و معرفة كافية بأمهية تدريب ادلهارات النفسية و 

ادلعلومات من ىذه ادلرحلة ىو اكتساب الالعبُت لبعض ادلعارف و  األساسيو يف ضوء ذلك فان اذلدف 

عن أمهية تدريب ادلهارات النفسية و فائدهتا بالنسبة ذلم مع زلاولة تقدمي بعض األمثلة التوضيحية و التطبيقية  األساسية

 اليت توضح تأثَت و فائدة ىذه ادلهارات النفسية .
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 مرحلة التعلم و االكتساب :-1-2-5-2

يحة ألداء ادلهارات النفسية مع تقدمي مناذج لألداء الصحيح يف ىذه ادلرحلة يتم الًتكيز على اجلوانب الفنية الصح

كل مهارة   لطبيعةمجاعية طبقا  أوحىت يتمكن الالعب من تقليد ىذه النماذج و ديكن لالعبُت األداء إما بصورة فردية 

 النفساين بتصحيح األخطاء أثناء األداء . األخصائيقيام  إمكانية إىل باإلضافةنفسية ىذا 

 اإلتقان:رحلة م-1-2-5-3

أداء ادلهارات النفسية بصورة دقيقة و بدون بذل  إتقاناذلدف األساسي من ىذه ادلرحلة ديكن يف زلاولة الالعب 

ادلزيد من اجلهد و زلاولة ربط ىذه ادلهارات النفسية بادلواقف الفعلية احلقيقية ألداء الالعب و خاصة يف ادلنافسة الرياضية 

 .(103-102 ، الصفحات1001)عالوي،  .

 

 تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضيين :-1-2-6

 التصور العقلي :-1-2-6-1

و يبدأ  إدراكهاو ادلظاىر اليت سبق الفرد  األشياءو ىو عبارة عن انعكاس  التفكَت الناجحىو لب عملية 

احلواس ادلوجودة يف  أعضاءألجزاء للتصور ىو تلك العمليات اليت حتدث  الفسيولوجي األساسثن الكليات و  باألجزاء

 .(264، صفحة 1000)الضمد،  احلواس نفسها فال تؤدي وظيفة التصور أعضاء أماادلخ 
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 أنواع التصور العقلي:-1-2-6-1-1

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

حركي يقوم بو  أداءدث خارج الفرد مثل تصور مشاىدة تسجيل ىو نوع التصور الذي حي التصور الخارجي : -

 (120، صفحة 1001)عالوي،  يكون بصريا. أنالفرد و دييل التصور يف ىذه احلالة 

يتميز بأنو ذو طبيعة حسية فهو نابع من داخل الفرد و ليس كنتيجة مشاىدة ألشياء  التصور الداخلي : -

ة مقارنة باحلواس األخرى يف ىذا النمط من التصور حيث يشعر خارجية و يساىم اإلحساس احلركي بفعالي

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 .

 (25صفحة ، 2662)راتب أ.، 

خارجي و لكن الالعب ديارس اخلربة اليت  أونوع من التصور سواء داخلي  أيو يعٍت عدم وجود عدم التصور: -

حيث ال  األداءمن  اآلليةاحلركي فقط و ديكن مالحظة ذلك يف مرحلة  اإلحساسيشعر هبا من خالل 

، 2663)مشعون،  احلركي فقط . اإلحساسيسًتجع الالعب اخلربات السابقة التصورية و لكن ديكن شلارسة 

 .(115صفحة 

 

 التصور العقلي : أىمية2--1-2-6

 العقلي تتمثل فيما يلي : التصور أمهية أنيرى مشعون 

 ما لديو يف التدريب و ادلنافسات  أفضل إىلالوصول لالعب  -

 مباشرة قبل الدخول يف ادلنافسة  األداءتصور  -
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الباقية على  األخَتةو تركيز االنتباه على ادلهارة قبل الدقيقة  ضلاألف باألداء اإلحساسادلسامهة يف استدعاء  -

 االنطالق لتحقيق اذلدف .

 .(111، صفحة 2663)مشعون،  ادلزيد يف الثقة بالنفس. إعطاءاستبعاد التفكَت السليب و  -

 فوائد التصور العقلي تتمثل فيما يلي : أنكما يضيف راتب 

 .ت االنتباهحتسُت الًتكيز فهو يعمل على منع تشت -

 .للمواقف اليت تثَت الغضب التصورالسيطرة على االنفعاالت من خالل  -

 .الصحيح األداءشلارسة ادلهارات الرياضية عن طريق تصور  -

احلركي الذي يؤديو زمالء الالعب ادلصاب للمساعدة على سرعة  لألداءبالتصور العقلي  اإلصابةو  األملمواجهة  -

 .(233-232، الصفحات 1001)راتب ا.،  االستشفاء .

 

 التغيرات التي تؤثر في القدرة على التصور :-1-2-6-3

 التغَتات اليت تؤثر يف التصور العقلي ىي : أنحسب سويب 

 .الفروق الفردية يف القدرة على التصور  -

 .طبيعة التصور -

 .اجيابية أمطبيعة نتائج التصور سلبية  -

 (subi, 1988, pp. 227-230) من التصور فقط فضلأاالسًتخاء حبيث اجلمع بينهما  -
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 مبادئ التصور العقلي :-1-2-6-4

 حسب مشعون يتوقف استخدام التصور على رلموعة من ادلبادئ ىي :

 و النتائج ادلوالية لو. االداءوىو تصور  و نتائجو : لألدءالتصور العقلي  -

 .األداءفاعلية يف التأثَت على  أكثرتفاصيل كان التصور كلما زاد الًتكيز و اتضحت ال  التفاصيل : إلىاالنتباه  -

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

 .الكلي و ليس الًتكيز على جزء منها  إطارىاوىو تصور ادلهارة يف  التصور العقلي للمهارة ككل : -

 . األداءمرة واحدة قبل  األقلو اسًتجاع ادلهارة على وى : األداءالتصور العقلي قبل  -

بعض الالعبُت  أنبنفس السرعة إال  األداءوىو تزامن التصور العقلي و  : األداءالتصور العقلي بنفس سرعة  -

 .لديهم  األداءمن  أسرعيكون التصور 

ئج اجيابية و جينب ذلك حيقق التصور العقلي يف فًتة وجيزة نتا التصور العقلي لمدة قصيرة من الوقت : -

 .(113-112، الصفحات 2663)مشعون،  صعوبات احملافظة على الًتكيز.

 االنتباه : -1-2-6-5

وحو  إحساساتوالرياضية و يتمثل يف قدرة الرياضي على توجبو  للممارسة األساسيةادلهارات العقلية  إحدىىو 

عناصره و العالقات القائمة بينهما  إدراكل سرعة و سهولة موضوع معُت من ادلوضوعات ادلوجودة يف رلالو احليوي من اج

اللعب و  أثناءمهارة االنتباه يف التعلم احلركي و يف التدريب الرياضي و يف مواجهة ادلشكالت احلركية  إىلفالالعب حيتاج 

 .(123، صفحة 1003)فوزي،  .أىدافويف مالحظة ادلنافس أثناء ادلباريات و فهم حتركو و 

، صفحة 1001النتباه عملية عقلية معرفية توجو وعي الفرد وحو ادلوضوعات ادلدركة )عالوي، كما أن ا

141). 

 .(2663كما قال مشعون أنو القدرة على تثبيت االنتباه على مثَت سلتار لفًتة من الزمن )مشعون، 
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، صفحة 2662)عنان،  و عرفو عنان بأنو توجو االنتباه بدرجة عالية من التدقيق و احلدة وحو بعض ادلثَتات

110 ). 

 أىمية االنتباه :-1-2-6-6

 تكمن فيما يلي :  االنتباه أمهية أن إىليشَت زلمد 

 .عملية التعليم و التدريب و ادلنافسة  أىدافيف حتقيق  األساسىو  -

نفعالية و كانت لديو الفرصة ألفضل تعبئة لقواه البدنية .اال  أفضلكلما استطاع الالعب تركيز االنتباه على وحو  -

 .الرياضي األداءالعقلية وصوال للتفوق يف 

، 1002االنتباه حلظة الشعور بالتعب ألن فقدانو يعٍت فقدان الفوز بادلنافسة الرياضية )زلمد،  إىلتزداد احلاجة  -

 .(214-213الصفحات 

 أنواع االنتباه :-1-2-6-7

 : أساسُتبعدين  إىلديكن تقسيم االنتباه من حيث النوع 

: * االنتباه  إىلو الذي ينقسم  إليهاعدد ادلثَتات الواجب على الالعب االنتباه  إىلو ترجع  نتباه :سعة اال -

 الواسع                   * االنتباه الضيق 

يف  األحداثخارجيا على  أوالالعب و شعوره  أفكارداخليا على  االنتباهتوجيو  إىلو يرجع  اتجاه االنتباه : -

 :  * االنتباه الداخلي   *  االنتباه اخلارجي  إىلالذي ينقسم البيئة احمليطة و 

 الرئيسية لطريقة االنتباه ىي : األربع األبعادو على ذلك فان 

 .طريقة االنتباه الداخلي الواسع  -

 .طريقة االنتباه اخلارجي الواسع -
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 .طريقة االنتباه الداخلي الضيق  -

 .(132-130، الصفحات 2663طريقة االنتباه اخلارجي الضيق )مشعون م.،  -

 

 العوامل المؤثرة في االنتباه :-3-6-2-3

 و عوامل داخلية  خارجيةعوامل  إىلو تنقسم العوامل ادلؤثرة يف عملية االنتباه 

 العوامل الداخلية ادلؤثرة يف االنتباه ىي :

 .اخلصائص ادلميزة للحواس -

 .التنشيط  أومستوى االستثارة  -

 .السمات الشخصية  -

 .علم احلركي مستوى الت -

 .توقع ادلثَتات  -

 العوامل اخلارجية ادلؤثرة يف االنتباه ىي :

 .كمية و صعوبة ادلعلومات  -

 .الضغوط اخلارجية  -

 .(144-142، الصفحات 1001الوقت ادلطلوب لًتكيز االنتباه )عالوي،  -

 مشكالت تركيز االنتباه :-1-2-6-8

 : ما يليبُت من ادلشكالت اليت تسبب عدم الًتكيز االنتباه لالع 

 و ىي عدم قدرة الالعب على النسيان للسلبيات اليت حدثت معو الماضية : باألحداثاالنشغال  -
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الرياضي يف التفكَت يف النتائج ادلستقبلية من حيث  النشىءو ىو انشغال  المستقبلية : باألحداثاالنشغال  -

 ...اخل اإلصابات –نتيجة ادلباراة 

 مصادريف صعوبة احلفاظ على الًتكيز بوجود  تزيدو ىو احد اجلوانب اليت  : االنشغال بالكثير من المثيرات -

 تشتيت االنتباه .

 ادلنافسة . أويف الوقت احلرج للمباراة  األداءتعٍت تركيز الالعب على صدمة االنتباه : -

 االسترخاء: -1-2-6-9

كاملة من الطاقة البدنية و الشحن و االستفادة ال بإعادةىو انسحاب مؤقت و متعمد من النشاط يسمح   

 .(235، صفحة 2663)مشعون م.،  العقلية و االنفعالية .

التخفيف من حدوث التوتر )زكي،  أوجسمو دلنع  أعضاءكما انو مقدرة الالعب على التحكم و السيطرة  يف 

 ,NACH, 1985)بينما يقول راش انو قدرة الفرد على خفض توتره و التحكم يف انفعاالتو . (312، صفحة 2661

p. 39). 

استجابة مدركة اجيابية يشعر فيها  أوحالة  بأنوكما يقدم راتب نقال عن سويٍت مفهوما عاما لالسًتخاء 

 .(213، صفحة 1001)راتب ا.،  اإلجهاد أوالشخص بالتخلص من التوتر 

 إن أمهية االسًتخاء يف ادلنافسة الرياضية تتمثل يف : أىمية االسترخاء :-1-2-6-9-1

 اجيابية  بصورةمستوى السيطرة  إىلفض مستوى التوتر العايل خ -

 احلركي  باإلحساستقدمي مزيد من الوعي  -

 نقطة االتزان  إىلالعودة  -

 التغلب على حاالت القلق ادلصاحبة يف اليوم السابق للمباراة  -

 (232، صفحة 1002)مشعون م.،  ادلنافسات أثناءالتوتر من اجملموعات العضلية احملددة  إزالة -
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 الزائد . اإلجهاداجلسم من  أعضاءيعترب مؤشرا وقائيا حلماية  -

)الراتب،  يعترب مهارة مفيدة دلواجهة الضغوط و لتغلب عليها مبا يسمح بتحقيق الصفاء الذىٍت و التفكَت الفعال -

 .(211، صفحة 1001

 أنواع االسترخاء :-1-6-2-9-2

 نوعُت رئيسُت مها : إىلينقسم االسًتخاء 

 إىلتشًتك يف ىدف واحد ىو العمل على الوصول  أنواععدة  العضلييتضمن االسًتخاء  : العضليخاء االستر  -

 ىذه احلالة . إىلالدرجة ادلطلوبة من االسًتخاء و ختتلف يف الوسيلة اليت توصل 

ر و يكون بعد االسًتخاء العضلي الذي يساعد على خفض التوتر العضلي و من مث التوت االسترخاء العقلي : -

يسبق االسًتخاء العقلي االسًتخاء العضلي و ىو اختالف يف الًتتيب فقط  أن إمكانيةالعقلي و يرى البعض 

 .(212، صفحة 1002)زلمد، 

 :  إىلو يتفق اغلب العلماء على تقسيم االسًتخاء العقلي 

استمد ىذا من وضع ىذه الطريقة ىَتبرت بنسون من كلية الطب جامعة ىارفارد و  االستجابة لالسترخاء : -

العقلي  لإلعدادبُت الالعبُت كوسيلة  التأملاستخدام طريقة  أنو ديكن القول  للتأمل األساسيةادلبادئ 

)مشعون م.،  دورىا يف تطوير القدرة على االسًتخاء و تركيز االنتباه و زيادة النشاط إىلللمنافسات  قد يرجع 

 .(101، صفحة 2663

 أكثرادلهارة و جعل التنفس يكون  أداءم يف طريقة الشهيق و الزفَت أثناء و ىي التحك التحكم في النفس : -

 .(103، صفحة 2663)مشعون م.،  األداءعضلة تشارك يف  أليانسيابية و ال يعمل على تقلص 
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يف التحكم يف التوتر و القلق حيث خيتلف التنفس يف حاليت  تأثَتا أكثرالتنفس مفتاح كل طرق االسًتخاء و 

، 1002)زلمد،  القلق حيث يكون يف حاالت التوتر و القلق غَت عميق و غَت منتظم و قصَت الراحة و

 .(213صفحة 

 : أنواع: و ىو ثالث  االسترخاء المعرفي  -

سلبية لتشتيت تدفق الدافع  أفكارو يكون ىذا التوقف مطلبا حُت تتواجد  :األفكار إيقاف*         

 .السليب

السلبية و ىذا من خالل  األفكارالطريقة الفعالة عند صعوبة التخلص من  و ىو التفكير المنطقي:*  

 .(214، صفحة 1002)زلمد،  كأسلوب تعليمي  األفكارمناقشة 

: و ىو حتديد رلموعة من ادلواقف اليت تعمل على االستثارة و على الالعب  الحديث الذاتي االيجابي* 

سة ىذه اخلربات مث يطلب منو حتديد عبارات ذاتية اجيابية الستبداذلا السلبية اليت انتابتو عند شلار  األفكارحتديد 

 .(121، صفحة 2663مع العبارات السلبية )مشعون م.، 

 الثقة بالنفس : -1-2-6-11

الفوز فقط .وذلك شيء  أويصبح لديو الثقة بالنفس عندما حيقق ادلكسب  أنالكثَت منا يعتقد انو ديكن  إن  

نؤدي بنجاح فالثقة بالنفس ىي توقع النجاح  أننستطيع  أننانشعر بالثقة حقا عندما نعتقد  أنيع نستط إنناغَت صحيح . 

بالضرورة حتقيق ادلكسب .فبالرغم من عدم حتقيق  ال تتطلبالتحسن .فالثقة بالنفس  إمكانيةاالعتقاد يف  أمهية األكثر.و 

 . (166، صفحة 1000)راتب أ.،  األداءع حتسن الفوز فانو ديكن االحتفاظ بالثقة يف النفس و توق أوادلكسب 

 أىمية الثقة بالنفس : -1-2-6-11-1

تقدير و قيمة الذات للرياضي  إنتعترب الثقة بالنفس ىامة جدا الرتباطها بقيمة الذات و تقدير الرياضي لنفسو . 

 األساسيت دتثل ادلفهوم النفسي قيمة الذا إنالنفسي للرياضي .  اإلعداديف خطة  األىممل تكن  إنكبَتة   أمهيةحتتل 
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لكل منا من قيمة  أمهية أكثرتدريب الالعبُت بنجاح فال يوجد شيء  أردنا إذايؤخذ دائما يف االعتبار  أنالذي جيب 

ادلدربُت الناجحُت يدعمون قيمة الذات لالعبُت بينما ادلدربون غَت  أنالذات و نبذل اجلهد الكبَت حلمايتها .و يالحظ 

  يهتمون بذلك .الناجحُت ال

 الثقة بالنفس : أنواع -1-2-6-11-2

يف ضوء فهم  األداءالثقة بالنفس من خالل معرفتنا طبيعة العالقة بُت الثقة يف النفس و  أنواعديكن حتديد  

 نأيتحسن مع زيادة الثقة يف النفس حىت نقطة مثلى .حيث  األداء أنمنحٌت يو ادلقلوب يف الشكل ادلوايل .حيث يتوقع 

 . األداءنقص و ضعف يف  إىلزيادة يف الثقة تؤدي 

 

 

 

 

اليت تكافح جبدية من اجل  أىدافكو ىي االقتناع الشديد انك تستطيع حتقيق  الثقة المثلى في النفس : -

 حتقيقها .

 بفقدان  اإلصابةانو  إالو ىو امتالك القدرات البدنية ألداء النجاح  ضعف الثقة في النفس : -

  األداءالضاغطة يف ادلباريات جتعل الرياضي مًتدد يف  األداءها خاصة حتت ظروف ضعف أوالثقة  -

 و ىبوط مستواه . األداءضعف يف  إىلو ىي زيادة الثقة عن القدرات الفعلية شلا يؤدي  الثقة الزائفة : -

 

 

 

 

 

 

 

                   ئدة                                ثقة مثلى                           ضعف الثقة     اقة زث

رتفع  
ط     م

س
ض    متو

خف
من
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 فوائد الثقة بالنفس :-1-2-6-11-3

 ح. فان ذلك حيقق فائدة جملاالت متعددة ىي :الثقة بالنفس تتميز بالتوقع بدرجة عالية للنجا  أنحيث  

 .اللعب  إسًتاتيجية -.  اجلهد  -.  األىداف -.    الًتكيز  -.  االنفعاالت االجيابية  -

  (302-166، الصفحات 1000)راتب أ.، تدريب ادلهارات النفسية،  الطالقة النفسية -

 الطاقة النفسية و التوتر :-1-2-6-11

 النفسية ثالث مصطلحات رئيسية ىي :و يرتبط مفهوم الطاقة  

 حالة لدى الالعب من حيث االستعداد النفسي . أفضلو تعٍت  الطاقة النفسية المثلى : -

الالعب مع نفسو لزيادة مستوى  أواليت يتبعها ادلدرب مع الالعب  األساليبو تعٍت  تعبئة الطاقة النفسية : -

 الطاقة النفسية ادلثلى. إىلالطاقة النفسية االجيابية مبا حيقق وصول الالعب 

 و حتدث عندما تزداد التعبئة النفسية بدرجة كبَتة و يكون مصدرىا سلبيا. انهيار الطاقة النفسية : -

التوتر حيدث عادة عندما يدرك الالعب عدم التوازن بُت ما ىو مطلوب منو عملو . و مقدرتو على مقابلة  أما

 اوحاز مهارة عالية ادلستوى جدا . عندما يكون ادلطلوب عملو أيىذا التحدي . 

الكفاح من  أوو مثال التوتر الناتج عن القلق . عندما يطلب من الالعب التنافس مع خصم أفضل منو كثَتا . 

 .(232-230، الصفحات 1000)راتب ا.، تدريب ادلهارات النفسية،  اجل ىدف يتميز بالتحدي ادلرتفع جدا .
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 تساب المهارات الحركية :دور التدريب النفسي في اك-1-3

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

يقدم التدريب النفسي ادلعلومات اخلارجية من خالل طرق متعددة يف توافقها  : األداءبالمعلومات عن  اإلمداد -

يف تقدمي الرموز يف توقيت مبكر حىت و يساىم  األداءمع الشعور الداخلي حىت حيدث التكامل يف تطوير 

اللفظية و  اإلشاراتيتمكن ادلتعلم من التصحيح الذايت و ادلمارسة الفعالة و يتم تقدمي ادلعلومات عن طريق 

و ليس على العائد منو و بشكل عام فان ادلعلومات ادلقدمة جيب مقارنتها مع مستوى  األداءاليت ترتكز على 

 ية .و ادلواقف التنافس األداء

القصَتة و الطويلة  األىدافيساىم التدريب النفسي عن طريق التدريب الدافعي و بررلة  : األىدافوضع  -

ادلدى يف تعريف الالعب بادلتطلبات اخلاصة بكل مرحلة من مراحل التعلم احلركي كما يساىم يف بررلة 

مع  األخرىبقية ادلهارات  مع األىدافمراحل متتابعة لكل مهارة و بررلة ىذه  إىلالقصَتة  األىداف

 االحتفاظ بالدافعية على التفوق .

: يقدم التدريب النفسي اخلربة يف ادلرحلة التمهيدية ادلبكرة من التعلم عن طريق تعريف  تقديم الخبرة االيجابية -

عزيز ادلتعة ادلتعلم بادلهارة و جيب أن ينظر إليها على أهنا فًتة تدريب قصَتة و لكنها خربة تكوينية تعمل على ت

 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 النموذج  : األداءنماذج  -

  ادلهارة احلركية .بالعديد من الفرص للًتكيز على العناصر اذلامة يف اإلمدادتعمل على  األداءمناذج  أنحيث 

يساىم التدريب النفسي يف التشجيع على االبتكار احلركي عن طريق الًتكيز على  التشجيع على االبتكار : -

 و اخلصائص ادلميزة للمتعلم . األنشطةمتطلبات اجلو اخلارجي و قواعد و لوائح 
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ادلرتبطة هبا  اإلدراكيةو اجلوانب  فبعد حصول ادلتعلم على فكرة واضحة عن ادلهارة: األمثلتوفير جو التدريب  -

فمن األمهية تنظيم العناصر يف جو مثايل للتدريب حيث يساعد التدريب النفسي يف تكامل عناصر التدريب 

 (330-311، الصفحات 1002)مشعون م.،  شلا يساعد ادلتعلم على تعلم ادلهارات احلركية .

 خاتمة:  

لسحرية إمنا ىو عبارة عن برامج مقننة منظمة هتدف إىل حتسُت إن تدريب ادلهارات النفسية ليس بالوصفة ا

األداء و رفع مستوى الالعب إذ انو ديكن لالعب أن يتصف مبيزة عن باقي الالعبُت الذين ال ديارسون ىذا التدريب 

 النفسي الذي يكون يف معظم األحيان ىو الفيصل يف النجاح و التفوق الرياضي.
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 :تمهيد

تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا و شعبية يف العامل من حيث عدد الالعبُت و ادلشاىدين و 

ىي لعبة تتميز بسهولة ادلهارات النظرية و صعوبة تنفيذىا أثناء ادلنافسة و لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل التعريف هبذه 

ب االتصاف هبا من أجل ادلمارسة .كذا أخذ نظرة عن ادلبادئ األساسية للعبة و اللعبة .ادلتطلبات اليت جيب على الالع

 القوانُت والنظم اليت تسَتىا .

 كرة القدم:-2-1

 تعريف كرة القدم :-2-2-1

" ىي كلمة التينية و تعٍت ركل الكرة بالقدم ،فاألمريكيون يعتربوهنا دبا يسمى عندىم باك  footballكرة القدم " لغة :

 "rugby  " أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم ادلعروفة و اليت سنتحدث  عنها تسمى "soccer  " 

" كرة القدم قبل كل  :ىي رياضة مجاعية سبارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل  مكرة القد  اصطالحا:

 ( 03)مجيل، صفحة  شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أفراد اجملتمع "

 تاريخ كرة القدم :-2-2-2

لقد اختلفت اآلراء و كثرت األقاويل حول ربديد البداية احلقيقية لكرة القدم فهي لعبة قددية التاريخ ظهرت  في العالم :

من حوايل مخسة آالف سنة يف الصُت لتدريب اجليوش و ربسُت لياقتهم البدنية ، كما يرى البعض اآلخر أن حوايل 

د القدماء ادلصريون مارسوا ىذه اللعبة و يذكرون أن قدماء اليونان نقلو ىذه اللعبة عن ادلصريُت سنة قبل ادليال 0033

 وىم بدورىم نقلوىا إىل االصلليز .

حسب ادلؤرخُت تعددت األمساء اخلاصية لكرة القدم ففي اليابان كانت تدعى                             "    

 .(80فحة ، ص::;8)سامل،  ".  kemariكيماري
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" كانت تلعب يف فلورنسا مرتُت يف السنة ، دبناسبة عيد "  calicioو ىناك يف ايطاليا لعبة كرة قددية تسمى " الكاليشو 

 .(80، صفحة 0:;8)اجلواد،  ". sanjonسان جون 

و  " أي دبعٌت ركل الكرة  tsu –shuشوي  –كما ورد يف احد مصادر التاريخ الصيٍت أهنا تذكر باسم " تسو 

قدم مكسوة باحلرائر ادلزركشة و  03كل ما عرف من تفاصيل أهنا كانت تتألف من قائمُت كبَتين يزيد ارتفاعهما عن 

)سامل، كرة القدم لعبة ادلاليُت،  بينهما شبكة من اخلطوط احلريرية يتوسطها ثقب مستدير مقداره قطره قدم واحد

على أن تكون ىذه اللعبة لعبتُت األوىل  8:03سنة  ( و بعد كل ىذه اخلالفات مت االتفاق81، صفحة ::;8

soccer) ( و الثانية       )  rugby ( مت وضع القواعد الثالثة عشر لكرة القدم جبامعة   8:00، و بعدىا يف عام

أنشئت عشر قواعد جديدة ربت عنوان " اللعبة السهلة " و جاء فيها منع ضرب الكرة  8:81، و يف عام  جكامربد 

أسس أول ارباد اصلليزي على أساس القواعد و القوانُت اجلديدة لكرة القدم و  8:80أكتوبر  18قدم ، و يف بكعب ال

و دييت بارباد الكرة ، و بدأ الدوري باثٍت  :::8دبرور كل ىذه السنوات أدى ذلك إىل ظهور أول بطولة رمسية عام 

 ة القدم و يتنافس على بطولتها مخسة عشر فريقا عشر فريقا و سنة بعدىا أسست يف الدمنرك اربادية وطنية لكر 

طويل ىو تاريخ كرة القدم يف اجلزائر ، فقبل اندالع الكفاح ادلسلح كانت ىناك فرق لكرة القدم ذات  :في الجزائر 

اب شهدت اجلزائر ميالد أول فريق ىو نادي مولديو اجلزار ، جاء بعدىا شب 18;8األمساء اليت ترمز لعروبتها ، ففي سنة 

قسنطينة ، مث االرباد الرياضي اإلسالمي لوىران و انضمام فرق عديدة أخرى للمجموعة ، تكونت مجعيات رياضية وطنية 

يف لعبة كرة القدم متخذة أبعاد سياسية مل ترضي  قوات االستعمار ، جاء بعد ىذه األندية فريق جبهة التحرير الوطٍت 

م الثورة ادلسلحة إلمساع صوت اجلزائر ادلكافحة عرب العامل من خالل حيث ولد يف خض :0;8ابريل  80الذي كون يف 

 كرة القدم .

يف ظرف أربع سنوات ربول الفريق إىل رلموعة ثورية مستعدة للتضحيات و إمساع صوت اجلزائر يف ابعد نقطة 

 طٍت .من العامل ، و بدأت مسَتة جبهة التحرير الوطنية من تونس عرب العامل يف ربفيظ النشيد الو 
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بعد االستقالل جاءت فًتة الستينات و السبعينات اليت تغلب عليها اجلانب الًتوحيي و االستعراضي ، حيث أن 

اليت شهدت قفزة نوعية  0:;8 – :9;8ادلستوى الفٍت للمقابالت كان عاليا تلتها مرحلة اإلصالحات الرياضية من 

مادية ، الشيء الذي مسح للفريق الوطٍت نيل ادليدالية الذىبية يف  يف رلال تطور كرة القدم بفضل ما وفر ذلا من إمكانيات

، و يف ادلنافسات االودلبية تأىل الفريق  3:;8األلعاب اإلفريقية الثالثة باجلزائر مث ادلرتبة الثانية يف كاس إفريقيا لألمم سنة 

 . 3:;8الوطٍت إىل الدور الثاين من العاب موسكو سنة 

يف العاب البحر األبيض ادلتوسط ووصلت إىل قمتها يف مونديال أدلانيا  ;9;8ونزية سنة و كذلك ادليدالية الرب 

أين فاز الفريق الوطٍت على احد عمالقة كرة القدم يف العامل إال وىو الفريق األدلاين الغريب و اهنزمت بصعوبة سنة  1:;8

، 1:;8) باجلزائر 3;;8ا لألمم سنة يف مونديال ادلكسيك أمام الربازيل ، و ربصلت على كأس إفريقي 8:;8

 (83صفحة 

 متطلبات العبي كرة القدم : -2-2-3

حيتاج العب كرة القدم إىل متطلبات خاصة تالءم ىذه اللعبة و تساعد على األداء احلركي اجليد يف ادليدان ، و  

خلططية ، النفسية ، و البدنية و من ىذه اخلصائص أو ادلتطلبات ىناك أربعة متطلبات لالعب كرة القدم و ىي الفنية ، ا

الالعب اجليد ىو الذي ديتلك تكامل خططيا جيدا و مهاريا عاليا و التعدادات النفسية اجيابية مبنية على قابلية بدنية 

 (08، صفحة 9;;8)كلي،  شلتازة و نقص احلاصل يف إحدى تلك ادلتطلبات ديكن أن تعوض يف متطلب آخر .

دنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية لالعبُت و ربليلها خالل ادلباراة طبقا ديكن تقومي ادلتطلبات الب

للنشاطات ادلختلفة و طرق لعب الالعب للمباريات ، فان التحليل كان معتمدا على رصد مباريات كثَتة للوصول لتلك 

 (19-10، الصفحات 0:;8)اجلواد، كرة القدم،  اخلصائص و اإلحصائيات ادلهمة
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 المتطلبات البدنية : -2-2-3-1

من شليزات كرة القدم أن شلارستها يف متناول اجلميع مها كان تكوينهم اجلسماين، و ألن اعتقدنا بأن رياضيا 

مكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية ، جيد التقنية ، ذكي ، ال تنقصو ادلعنويات ىو الالعب ادلثايل فال تندىش إذا 

جها لوجو العبُت خيتلفون من حيث الشكل و األسلوب ، لنتحقق من أن معايَت االختيار ال شاىدنا مباراة ضمت و 

ترتكز دوما على الصفات البدنية ، فقد يتفوق العب صغَت احلجم نشيط ماكر جييد ادلراوغة على خصمو القوي،و ذلك 

األرضية ، و معرفة سبرير  ساق عند  على االرتكازات بما يضيف صفة العادلية لكرة القدم و يتطلب السيطرة يف ادلعل

)ادلويل،  التوازن على ساق أخرى من اجل التقاط الكرة ،و احملافظة عليها و توجيهها يتناسق بتناسق عام و تام

 .(83-;3الصفحات 

 المتطلبات المهارية:-2-2-3-2

 المتطلبات الفيزيولوجية: -2-2-3-3

الفنية و اخلططية و الفيزيولوجية و كذلك النفسية و االجتماعية تتحدد االصلازات لكرة القدم احلديثة بالصفات 

و ترتبط ىذه احلقائق مع بعضها و عن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت ادلعرفة اخلططية لو 

 الركض باجلهد رلموعة من احلركات ادلصنفة مابُت الوقوف الكامل إىل بقليلة ، و خالل لعبة كرة القدم ينفذ الالع

األقصى ، وىذا ما جيعل تغَت الشدة واردة من وقت إىل أخر ، وىذا السلوك ىو الذي يفصل بل دييز كرة القدم عن 

األلعاب األخرى ، فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى ، و ربقيق الظروف ادلثالية فان ىذه ادلتطلبات 

  :البدنية و اليت ديكن أن تقسم إىل ما يلي تكون قريبة لقابلية الالعب 

 القابلية على األداء بشدة عالية . -

 القابلية على أداء الركض السريع  -

 خالل وضعية معينة . )القدرة العالية  (القابلية على إنتاج قوة  -
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لتنفسي و  أن األساس يف اصلاز كرة القدم داخل زلتوى تلك ادلفردات ، يتدرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي ا

 .(81)ادلويل، اإلعداد الوظيفي لكرة القدم، صفحة  كذلك العضالت ادلتداخلة من اجلهاز العصيب

 

 المتطلبات النفسية :-2-2-3-4

ذلامة لتحديد خصائص العب كرة القدم و ما ديتلكو من السمات تعترب الصفات النفسية احد اجلوانب ا 

  :الشخصية ، و من بُت الصفات النفسية نذكر ما يلي 

  :التركيز -2-2-3-4-1

يعرف الًتكيز على انو " تضييق االنتباه ، و تثبيتو على مثَت معُت أو االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد"، و يرى  

ادلقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثَت زلدد لفًتة من  ( :جيب أن يقتصر على ادلعٌت التايل البعض أن مصطلح الًتكيز

 (0:0، صفحة 3;;8)النقيب،  .)مدى االنتباه  :الزمن و غالبا ما تسمى ىذه الفًتة ب

  :االنتباه -2-2-3-4-2

تركيز العقل على فكرة معينة من بُت يعٍت تركيز العقل على واحدة من بُت العديد من ادلوضوعات ادلمكنة ، أو  

العديد من األفكار ، ويتضمن االنتباه ،االنسجام و االبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع بعض 

 ادلوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباىو ، و عكس االنتباه ىو حالة االضطراب و التشويش و التشتت الذىٍت . 

  :التصور العقلي  -2-2-3-4-3

وسيلة عقلية ديكن من خالذلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل ربدث من قبل لغرض  

األعداد لألداء ، و يطلق على ىذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ، حبيث كلما كانت ىذه اخلريطة واضحة 

 واضحة للجسم لتحديد ما ىو ادلطلوب . أمكن إرسال إشارات بيف عقل الالع
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    :الثقة بالنفس   -2-2-3-4-4

ىي توقع النجاح ، و األكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن و ال تتطلب بالضرورة ربقيق ادلكسب ، فبالرغم  

 (889صفحة )الراتب،  من عدم ربقيق ادلكسب أو الفوز ديكن االحتفاظ بالثقة بالنفس و توقع ربسن األداء .

 :االسترخاء  -2-2-3-4-5

ىو فرصة ادلتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقتو البدنية و العقلية و االنفعالية بعد القيام بنشاط ، و تظهر مهارات   

 الالعب لالسًتخاء بقدرتو على التحكم و سيطرتو على أعضاء جسمو ادلختلفة دلنع حدوث التوتر .

 القدم : المبادئ األساسية في كرة-2-2-4

كرة القدم كأي لعبة من األلعاب ذلا مبادئها األساسية ادلتعددة  واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب 

 السليم يف طرق التدريب .

و يتوقف صلاح أي فريق و تقدمو إىل حد كبَت على مدى كبَت إتقان أفراده للمبادئ األساسية للعبة .أن فريق  

ذي يستطيع كل فرد من أفراده  أن يؤدي ضربات الكرة على اختالف أنواعها خبفة و رشاقة ، و كرة القدم الناجح ىو ال

يقوم بالتمرير بدقة و بتوقيف سليم و دبختلف الطرق ، و حيسن ضرب الكرة بالرأس يف ادلكان و الظرف ادلناسبُت ، كما 

 يتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي منسق .

يح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة و الطائرة من حيث زبصصو يف القيام بدور معُت و صح

يف ادللعب سواء يف الدفاع أو اذلجوم ، إال أن ىذا ال دينع مطلقا أن يكون العب كرة القدم متقنا جلميع ادلبادئ األساسية 

 اتقانا تاما . 

و متنوعة ، لذلك جيب عدم زلاولة تعليمها يف مدة قصَتة كما جيب  وىذه ادلبادئ األساسية لكرة القدم متعددة

 .االىتمام هبا دائما عن طريق تدريب الالعبُت على ناحيتُت أو أكثر يف كل سبرين و قبل البدء باللعب 
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 : تقسم المبادئ األساسية لكرة القدم إلى ما يلي و

    استقبال الكرة -  

    احملاورة بالكرة  - 

   امجة ادله -  

   رمية التماس  -  

 ضرب الكرة  -   

   لعب الكرة بالرأس  -   

 .(19-10)اجلواد، كرة القدم، الصفحات  حراسة ادلرمى -     

 مدارس كرة القدم :-2-2-5

كل مدرسة تتميز عن األخرى بأهنا تتأثر تأثَتا مباشرا من الالعبُت الذين ديارسوهنا و كذلك الشروط االجتماعية 

 قتصادية و اجلغرافية اليت تنشأ فيها.و اال

  :يف كرة القدم منيز ادلدارس التالية  

 .)النمسا ، اجملر ، التشيك   (مدرسة أوربا الوسطى  .8

 .ادلدرسة الالتينية  .1

 .(91، صفحة 3:;8)عيساوي،  .مدرسة أمريكا اجلنوبية0         

  :قوانين كرة القدم-2-2-6

  :قانون يسَت اللعبة وىي كالتايل  89اسية ىناك باإلضافة إىل ىذه ادلبادئ األس
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م 833م ، و ال يزيد عرضو عن 833م و ال يقل عن  803يكون مستطيل الشكل ال يتعدى طولو  :ميدان اللعب -

 م . 83و ال يقل عن 

عدى سم ،أما وزهنا ال يت:8سم ، و ال يقل عن 98كروية الشكل ، غطاؤىا من اجللد ال يزيد زليطها عن الكرة: -

 غ . ;00غ و ال يقل عن  000

 ال يسمح ألي العب أن أي شيء يكون فيو خطورة على العب آخر. :مهمات الالعبين -

 العبا داخل ادليدان ، و سبعة العبُت احتياطيُت . 88تلعب بُت فريقُت ، يتكون كل منهما   :عدد الالعبين  -

 بة لتنظيم القانون و تطبيقو.يعترب صاحب السلطة ادلزاولة لقوانُت اللع :الحكام   -

يعُت للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهما إن يبينا خروج الكرة من ادللعب، و جيهزان برايات من  :مراقبو الخطوط  -

 ادلؤسسة اليت تلعب على أرضها ادلباراة .

ة الراحة بُت د ، يضاف إىل كل شوط وقت ضائع و ال تزيد فًت 00شوطان متساويان كل منهما   :مدة اللعب   -

 د .80الشوطُت عن 

يتحدد اختيار نصفي ادللعب ، و ركلة البداية على القرعة بقطعة نقدية و للفريق الفائز بالقرعة اختيار  :بداية اللعب  -

 إحدى ناحييت ادللعب أو ركلة البداية. 

ط ادلرمى أو التماس ، عندىا تكون الكرة خارج ادللعب عندما تعرب كلها خ :الكرة في الملعب أو خارج الملعب   -

 من بداية ادلباراة إىل هنايتها . ىيوقف احلكم اللعب و تكون الكرة يف ادللعب يف مجيع األحوال األخر 

)آخرون،  حيتسب اذلدف كلما اجتازت الكرة خط ادلرمى بُت القائمُت و ربت العارضة  :طريقة تسجيل الهدف  -

 (110، صفحة 9:;8

 العب متسلال إذا كان اقرب من خط مرمى خصمو من الكرة يف اللحظة اليت تلعب فيها الكرة .يعترب ال :التسلل   -
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  :سلطئا إذا تعمد ارتكاب سلالفة من ادلخالفات التالية  بيعترب الالع :األخطاء و سوء السلوك  -

 ركل أو زلاولة ركل اخلصم. -

 .ء أمامو أو خلفو عرقلة اخلصم مثل زلاولة إيقاعو باستعمال الساقُت أو االضلنا -

 .دفع اخلصم بعنف  -

 .الوثب على اخلصم  -

 .ضرب أو زلاولة ضرب اخلصم باليد  -

 .مسك اخلصم باليد بأي جزء من الذراع  -

 .دينع لعب الكرة باليد إال حارس ادلرمى  -

 .(10، صفحة 9;;8)سلتار،  دفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إذا اعًتض طريقو -

 :إىل قسمُت حيث تنقسم :الضربة الحرة  -

 وىي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق ادلخطئ مباشرة .:مباشرة -

 و ىي اليت ال ديكن إحراز ىدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو دلسها العب أخر :غير مباشرة  -

 اجلزاء. تضرب الكرة من عالمة اجلزاء و عند ضرهبا جيب أن يكون مجيع الالعبُت خارج منطقة   :ضربة الجزاء   -

 عندما زبرج الكرة بكاملها من خط التماس.   :رمية التماس  -

عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط ادلرمى فيما عدى اجلزء الواقع بُت القائمُت و يكون آخر من لعبها من  ضربة المرمى:  -

 الفريق اخلصم . 

 زء الواقع بُت القائمُتعندما خيرج اخلصم الكرة من خط ادلرمى فيما عدا اجلالضربة الركنية: -
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 خاتمة :

تعترب رياضة كرة القدم اللعبة أكثر انتشارا يف العامل ، و ليس ىناك ما يستدعي احلديث عنها ، فأصبحت 

الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة بفض ما خصص ذلا من إمكانيات كبَتة من طرف الدول اليت جعلتها يف 

 رىا و النهوض هبا للوصول إىل ادلستوى العادلي.اليت تطوي تمقدمة الرياضيا

و ىذا ال يتسٌت  إال إذا عرفنا متطلبات ىذه الرياضة، و األكيد أن أىم عنصر يف ىذه الرياضة ىو الالعب ، و 

ذلذا جيب االىتمام بو و معرفة الصفات و اخلصائص اليت جيب أن تتوفر فيو كي يكون دوره اجيابيا يف ىذه ادلعادلة ، و 

 عطاء النتائج ادلرجوة منو.إ

و لعال ما جيعل ىذا الالعب يف أحسن الظروف ىو التدريب ادلنظم و ادلدروس ، وذلذا وضعت مدارس لتعليم  

 كرة لقدم و تكوين الالعبُت و ادلدربُت  ، و تعليم طرق لعبها و تطوير ىذه الطرق لرفع مستوى ألداء لدى الالعبُت .
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 تمهيد :

إف 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 

ديو عقد نفسية يصعب التخلص منها مستقبال ، فمن خالؿ ىذه الفًتة  وبدوف آثار جانبية قد تؤثر عليو و ربدث ل

 عليو بصورة مباشرة أو غَت مباشرة . رربدث عدة تغَتات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤث

 مفهوم المراهقة:   -3-1

حللم، بلغة حد الرجولة. جاء يف العربية : االقًتاب من احللم، رىق الغالـ أي: قارب ا كلمة مراىق تعٍت يف اللغة  لغة:

 الدنو من احللم". أوقت كالب الصيد إي حلقتو ادلراىقة تفيد معٌت االقًتاب ىر “ادلنجد: 

دنو(  أوحلق،  أوىذا ادلعٍت يف قوذلم حسب رىق دبعٌت )غشي، أف وىنا تأكيد علماء و مفكرو اللغة العربية ،      

 .(242، صفحة 0981)رابح، كتماؿ النضج، والتحاؽ حبد الرجولة فادلراىق ىو الفرد الذي يدنو من احللم وا 

لفظ وصفي يطلق علي ادلرحلة اليت يقًتب فيها الطفل. وىو الفرد الغَت ناضج جسميا، عقليا،  »يقوؿ   اصطالحا:

 .(257، صفحة 0977)فؤاد، انفعاليا من مرحلة البلوغ، مث الرشد مث الرجولة " 

عملية بيولوجية، حيوية و عضوية يف  أهنابالبلوغ وتنتهي بالرشد علي  أتبدو هبذا أصبحت ادلرحلة اليت 

مشتقة من الفعل  « Adolescence»  "كلمة ادلراىقةأفذلك. إرلبدايتها،وظاىرة اجتماعية يف هنايتها.حيث يضيف 

)فهمي، عي". ومعناه التدرج ضلو النضج اجلنسي، العقلي، اجلسمي االنفعارل ،االجتما « Adoleser » الالتيٍت

 .(27، صفحة 0990
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 :(سنة19-16(أهمية دراسة خصائص هده الفئة-3-2

كذا يف حسن اختيار و  تكمن األعلية ذلذه ادلرحلة يف عملية زبطيط وبناء وتنفيذ مناىج الًتبية البدنية والرياضية،    

تيار طرائق التدريس ادلالئمة لتحقيق األىداؼ اليت تتطابق مع ادلستوى الذىٍت واجلسمي واالنفعارل وكذلك يف حسن اخ

( بادلراىقة 0987سنة تقابل التعليم الثانوي، ويسميها  كورت مانيل ) (09-06)األىداؼ ادلسطرة،إف ادلرحلة السنية  

سنة أما البنُت 07/08إذل 01/04الثانية وػلدد فًتة عمرىا يقوؿ:"إف ىذه ادلرحلة تشمل األعمار التالية البنات من

 .سنة"08/09إذل04/05من

 فترة المراهقة :  الجوانب التي توضح -3-3

ىذه اجلوانب  أبرز من و تعددىا و النظرية اخللفية باختالؼ ذلك و ادلراىقة مرحلة اجلوانب اليت تعلل زبتلف  

 :صلد

 :الجانب البيولوجي3-3-1

 مسى قد و ادلراىقة ظاىرة عاجلةدب  اىتم من أوائل من يعد حيث «S. HALL"ىل ستانلي" الباحث االذباه ىذا يتزعم 

 عن زبتلف صفات و خبصائص تتسم ألهنا توتر و مرحلة عواصف بّأهنا وصفها كما جديدة، ميالد دبرحلة ادلرحلة ىذه

 ظهورىا بشكل و الغرائز بعض نضج يف تتمثل بيولوجية أسس إذل تستند تغَتات ادلرحلة ىذه وربدث يف الطفولة، مرحلة

  .سلوكهم يف تؤثر ادلراىقُت عند القوية الدوافع بعض هورظ إذل يؤدي ما مفاجئ

 عن ادلسئولة  أف الوراثة ىي إذل أشار حيث  "A. Gisel" جيزؿ ىي أرنولد" الباحث االذباه ىذا أيد كما  

، 2114، )ادليالدي .إحداثها أو توليدىا على تأثَت ذلا ليس و عرقلتها أو النمو عملية تعزيز يف دور للبيئة أف و السلوؾ،

 .(65صفحة 

 الشخصية ظلو يف البيولوجية العوامل بأعلية "فرويد" بزعامة النفسي التحليل نظرية أصحاب يؤمن كما

 حُت أزمات إذل تتحوؿ ادلراىقة مرحلة بداية يف تظهر اليت اجلنسية الرغبات بأف زعيمها يرى حيث اإلنسانية،
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)الزغيب،  .االجتماعية القيم ؽلثل الذي األعلى األنا مطالب و الغريزية الرغبات اذلوأي مطالب بُت التوفيق عن األنا يعجز

 .(125، صفحة 2110

 :االجتماعي الجانب-3-3-2

 سلوؾ أف يفًتضوف و االجتماعية التوقعات و السائدة الثقافية األسس على ادلراىقة سلوؾ يفسروف االذباه ىذا أصحاب

 سلوؾ عن ادلسؤولية ىي االجتماعية التنشئة عملية فإف بالتارل و معنية أدوار ميتّعل الذي الطفل تربية نتيجة ىو ادلراىقُت

 مع تفاعلهم أثناء النماذج تقليد إذل هبم تؤدي عدوانية و عنيفة لربامج األبناء مشاىدة إذل إضافة واضلرافو سواء يف الفرد

 السلوؾ يتّعلم عندما الفرد أف االجتماع اءعلم يؤكد و باإلحباط يشعروف عندما خاصة االجتماعية، احلياة يف اآلخرين

 كما  .االجتماعي للتغَت يتعرض دل ما سلوكو يف استمرارية فهناؾ مراىقتو يف العدواف شلارسة يف يستمر طفولتو يف العدواين

 و دقة ثرأك بصورة السريع االجتماعي التغَت و للوالدين احلديثة األدوار و ادلتغَتة، األسرية العالقات يف النظر غلب

 الغموض من كثَت حل إذل يؤدي شلا اآلخرين، مع عالقاتو و و سلوكو ادلراىق فهم على يساعد ذلك ألف موضوعية،

 .(126، صفحة 2110)الزغيب، 

 :السيكولوجي الجانب-3-3-3

 و االضطرابات أف أي هبا، ترتبط اليت والطاقة اجلنسية الغريزة أساس على ادلراىقة مرحلة تفسَت يف "فرويد" الباحث يعتمد

 الباحث أمريكا يف االذباه ىذا على أيدوا الذين من و اجلنسية، الغدد منها و غددية إفرازات على تتوقف ادلشكالت

كَتت  ليفن" النفساين العادل صلد كما .اإلناث و الذكور عند الشذوذ و اجلنسي بدراسة السلوؾ اىتم الذي "كينس"

"Levin" (1952الذي ) التوتر يسبب الذي ىو الراشدين عادل إذل الطفولة عادل من للطفل التدرغلي تقاؿاالن أف يرى 

 :منها عديدة أوجو احلاصل لالنتقاؿ و ادلراىق على حياة يسيطر الذي

 أشبو احلالة ىذه يف ىو و يوضحو، ما عنو ؽللك ال غامضا، مستقبال يواجو الرشد إذل الطفولة من انتقالو يف الفرد أف -

 عنها ينتج قد نفسية صراعات إذل األحياف أغلب قي الغموض ىذا يؤدي قد و قبل من يشاىدىا دل ينةمد يدخل دبن

 .(219، صفحة 2115)الداىري،  .تصرفاتو و سلوكو يف اضطراب
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 الثقة عدـ إذل يؤدي قد رلهوؿ، كأنو جسمو إذل الفرد نظرة و ادلرحلة ىذه يف يتم الذي اجلنسي النضج بسبب -

 الذي التناقض و واقعي و خيارل ىو ما بُت التميز صعوبة و عدواف و صراع ،ضد تر من عنها جينت ما و بالنفس

 االستقرار عدـ حاالت يعيشوف فنجدىم الصعوبات و التوترات من شديدة حاالت إذل يؤدي الذي األمر فيو، يقعوف

 .(241-219، الصفحات 2115)الداىري،  العدواف و االنطواء اخلجل، التذبذب، و

 شخصية يف اجلوانب كل أف رغم معُت جانب على اعتمادا ادلراىقة فسر اذباه كل أف نستنتج سبق اشل

 ظهورىا و الغرائز بعض نضج أساس فسرىا على البيولوجي فاجلانب بينها الفصل نستطيع ال و متكاملة، ادلراىق

 ثقافية أسس على ادلراىقة فسر عياالجتما اجلانب أف حُت يف سلوؾ ادلراىقُت، عن ادلسؤولية ىي الوراثة أف و

 اجلانب أخَتا و اضلرافو، أو سوئو يف ادلراىق سلوكيات عن ادلسؤولية ىي االجتماعية التنشئة أف و اجتماعية

 حياة تذبذب و استقرار عدـ عن ادلسئولة اجلنسية الغدد ظلو إذل ادلراىقُت سلوكيات يرجع الذي السيكولوجي

 ادلراىق

 :المراهقة مرحلة في النمو مظاهر-3-4

 :يلي ما ادلرحلة ىذه يف النمو مظاىر أىم من

 الجسمي الجنسي النمو-3-4-1

 وظائفها أداء على قادرة و تصبح اجلنسية، الغدد فتنمو نسبتو و اجلسم حجم يف سريعة ظلائية تغَتات ادلرحلة ىذه يف تظهر

 الفتاة عند الطمث ػلدث و الناضجة البويضات بإفراز يقوماف و األنثى لدى ادلبيضُت يف تتمثل الغدد ىذه و التناسل يف

 بإفراز فتقوماف الذكر عند اخلصيتُت سنة، أما14ػ  9بُت  ما الفًتة يف للفتاة حيض أوؿ ػلدث و النفجار البويضة نتيجة

)العيسوي،  ألوذلا اجلنسية الصفات"البنات و عند البنُت النضج مظاىر على يطلق و اجلنسية اذلرمونات و ادلنوية احليوانات

 .(011، صفحة 0995

 البنات عند مثال "اجلنسية الثانوية الصفات" اسم عليها يطلق أخرى ميزات ظهور اجلنسي النضج يصاحب     

 .اخل...الصوت خشونة و الذقن شعر ظلو عند الذكر أما الثديُت، ادلهبل، الرحم، أعضاء ظلو و احلوض، عظاـ تنمو
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 فيزيولوجية تغَتات و مالحظتها، ؽلكن خارجية جسمية تغَتات شكل على ادلراىقة مرحلة يف النمو ػلدث كما

 توجو على الغدة ىذه إفراز يزداد و للجنسُت منبهة ىرمونات النخامية الغدة كإفراز األعضاء وظائف يف تظهر داخلية

 .الذكر و األنثى لدى اجلنسية ادلشاعر إثارة إذل نشاطها

 سلتلف و العضالت و األطراؼ ظلو و الوزف الطوؿ، حيث من ملحوظ و مستمر وظل فهناؾ اجلسمي اجلانب أما

 .النمو جوانب بسائر يرتبط و ذروتو يبلغ اجلنسي النمو ىذه ادلرحلة يف أف إذل اإلشارة ذبدر و اذلضمي، كاجلهاز األجهزة

 :العقلي النمو -3-4-2

 يف بالتغَتات تقًتف ادلراىقة مرحلة يف الفيزيولوجي و ياجلسم النمو يف التغَتات أف ( 1916 ) "ترماف" الباحث يرى

 تأخذ مث تقريبا ( 16 ) عشر السادسة سن يف ذروهتا إذل تصل لكنها احلياة طوؿ تستمر ال العقلية فالقدرات العقلي، النمو

 مع ضينخف ال الذكاء أف بُت ( 1974 ) "شي" كذلك و ( 1973 ) "بالًت" الباحث التدرغلي أما االطلفاض يف

 .(145، صفحة 2110)الزغيب،  .النضج سن خالؿ االزدياد يف يستمر و يتحسن قد لكنو الزمٍت يف العمر التقدـ

 ادلعقد إذل البسيط من تسَت للمراىق العقلية فاحلياة نضجها و العقلية القدرات بنمو ادلراىقة فًتة تتميز العمـو يف

 و العاـ الذكاء ينمو ادلراىقة مرحلة يف و اجملردة، ادلعاين و ادلعقدة العالقات إدراؾ إذل احلركي و احلسي اإلدراؾ رلرد من أي

 بالعمليات القياـ على ادلراىقة قدرة تزداد و اخلاصة القدرات و االستعدادات تنضج كذلك و العامة العقلية بالقدرة يسمى

 .التّعلم و التخيل التذكر، كالتفكَت، العليا العقلية

 :سيالنف النمو -3-4-3

 للتغَتات فنتيجة النفس، على االعتماد ضلو وميلو األسرة عن االستقالؿ يف ادلراىق رغبة النفسية احلياة مظاىر أبرز من

 أف أو بو يقـو شيء كلّ  على يعاقب أف ػلب ال أنو كما قاصرا، طفال يعد دل أّنو يشعر ادلراىق على تطرأ اليت اجلسمية

 مناسبة تعد دل بأهنا يرى اليت الصبيانية التصرفات عن االبتعاد ادلرحلة ىذه يف عنده حظنال كما األسرة، لرقابة سلوكو ؼلضع

 كذلك اختياراتو و صائبة آراءه بأف إقناع غَته يف غلتهد و اجملهوؿ دلعرفة فيتطفل الكبار لعادل ربديده فيكرب لسنو

(Durnaud ،0999 09، صفحة). 
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 الذات، حوؿ حد التمركز إذل يصل الذي الذات ضلو باالذباه ادلرحلة ىذه يف النفسي النمو يتميز كما

 الذي االجتماعي النضج و العقلي النمو ادلراىق بلغ ألف ذاتو حوؿ الطفل سبركز عن مضمونو يف ؼلتلف لكنو و

 اليت اجلسيمة التغَتات أسباب معرفة ىو السلوؾ ىذا من ىدؼ ادلراىق و اآلخرين، و ذاتو بُت لتميز يؤىلو

البوح  عدـ إذل ؽليل صلده كما اخلارجي، دبظهره و بنفسو الزائد باالىتماـ فيقـو إغلاد تفسَتات و ذلا يتعرض

 ادلرحلة ىذه يف الرضا، فادلراىق عدـ عن كتعبَت التذمر و بالضيق الشعور و اآلخرين، مشاركة عدـ و بأسراره

 معهم يتبادؿ و مشاكلهم قرانوأ يشارؾ عالقات اجتماعية إقامة و شخصيتو خصوصيات معرفة إذل يسعى

 .ادلشًتكة االىتمامات و االنشغاالت

 :االجتماعي النمو -3-4-4

 يعد حيث الطفولة، مرحلة يف عنو مشوال اتساعا و أكثر و سبايزا أكثر بأهنا ادلراىقة مرحلة يف االجتماعية العالقات تتميز

 فالسلوؾ العمر تقدـ مع تطورىا و ظلوىا يف تستمر اليت و نسافاإل مع اليت وجدت ادليوؿ أحد الفرد عند االجتماع إذل ادليل

 يوجد ما و فيها اليت يعيش األسرية و االجتماعية بالبيئة يتأثر ادلراىق و متطورة، و مستمرة عملية الفرد االجتماعي عند

 االستقالؿ شلارسة ػلاوؿ رحلةادل ىذه يف فادلراىق توجو سلوكو، و ادلراىق يف تؤثر ميوؿ و تقاليد و قيم و عادات من فيها

قيود  من التخلص من الرغبة و االجتماعية ادلسؤولية ربمل و النفس على االعتماد إذل حبيث ؽليل الزعامة و االجتماعي

 اذباىات من كونو ما و خرباتو السابقة على اجلديدة االجتماعية ادلواقف مع التوافق يف ادلراىق صلاح مدى يعتمد و األسرة،

 .اخلربات ىذه نتيجة

 االجتماعي النفسي النمو -3-4-5

 عادات و تقاليد و ثقافة من ربتويو فيها دبا يعيش اليت األسرية و االجتماعية بالبيئة للمراىق االجتماعي النفسي النمو تأثر

 أو سهلة مليةع بو احمليطُت و نفسو مع توافقو عملية وذبعل سلوكو، و توجو ادلراىق على تؤثر ميوؿ و اذباىات و عرؼ و

 اليت التقاليد العادات و ىذه نتيجة أوليائهم و ادلراىقُت بُت ادلوجودة الصراعات أف األحباث معظم حيث أكدت صعبة

 صراعات أهنا من برغم الدراسية النتائج و و اخلروج الشعر قصة و باللباس، ادلتعلقة خاصة و إتباعها ادلراىق على غلب

و  ادلستمر االستقرار عدـ حالة يف ادلراىق ذبعل و توتر لكنها و األولياء و بُت ادلراىقُت القةالع على كثَتا تؤثر ال عادية
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 ؼللق مستقبلهم و تأمُت االقتصادي االستقرار لتحقيق ذلك و .أبنائهم بتعليم الزائد االىتماـ أو األسرة مبالغة خاصة

 ال التحصيل من عارل مستوى إذل الوصوؿ من أبنائهم األولياء احلاالت بعض يف يطلب أين ادلراىق، لدى الضغط حاالت

 ربمل ال واقعية نظرة اآلباء نظرة تكوف أف غلب لذلك اإلحباط، و بالفشل مث يشعر من و الطبيعية قدراهتم عليو تقوي

 ادليادين كل ادلراىق يف صلاح تقدير و االجتماعي و النفسي و العقلي النمو فرصة لو إتاحة و فيو، طاقة ما ال ادلراىق

(Bee ،2111 291-278، الصفحات) 

 على االعتماد ضلو ميلو و عن األسرة االستقالؿ يف ادلراىق رغبة ادلراىقة، فًتة يف النفسية احلياة مظاىر أبرز ومن

 و االقتصادية حاجاتو قضاء يف األسرة على يعتمد مازاؿ جهة أخرى من أنو رغم كطفل يعامل أف غلب ال لذلك نفسو،

 أي حرية زلدود مع أبنائهم تربية اآلباء على لذلك كثَتة، سلبيات ذلا التسلطية الًتبية تبقى و و الطمأنينة، األمن توفَت يف

 معو التحدث و إقناعو طريق عن ذلك اجلديدة، و ظروفو و موقفو تقدر و مشاكلو حل على مساعدتو و ادلراىق بيد األخذ

 بو ػليط و الذيرلتمع و نفسو مع متوافقا يصبح و يتعلم حىت

 :االنفعالي النمو -3-4-6

 االنفعالية الناحية من عنيفة مرحلة االستقرار فهي و الثبات عدـ و االنفعاالت حبدة ادلرحلة ىذه يف االنفعارل النمو يتميز

 :ادلرحلة ىذه يف تظهر اليت االنفعالية األظلاط أىم من و أحاسيس الضيق يساوره كما االندفاع، و بالعنف تتميز

 

 :صلد مثَتاتو أىم من و للمراىقة احلادة االنفعاالت من ىو :الغضب -

 عندما فيغضب أىدافو، و ربقيق غاياتو من ؽلنعو حاجز بوجود يشعر عندما ادلراىق يغضب حيث :العجز  و اإلعاقة -

 .معينة مسألة رياضية حل إغلاد يف يفشل كأف عمل أي اصلاز يف يفشل

 من حبرمانو يشعر عندما و أيضا ظلموه رفاقو أحد أو أفراده أحد بأف يشعر عندما ادلراىق ضبفيغ   :الحرمان و الظلم -

 .حقوقو بعض

 سلاوؼ عنده تظهر و األشخاص الغرباء و كالظالـ األشياء بعض من االنفعاؿ درجة تقل ادلراىقة فًتة يف  :الخوف -

 .(25، صفحة 2114)الطفيلي،  جديدة
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 كتابة يبدأ يف ادلرحلة ىذه يف و خاصة صلاحات ػلقق خالذلا من ذإ أعلية ألحالمو يعطي كما

 االنفعالية حياتو عن الكتابة تعبَتا عند نفسو يريح و النفسية صراعاتو يفشي خالذلا من بو، خاصة مذكرات

 أف العلم مع تفكَته، زلور بذلك ويظل دبظهره اجلسمي االىتماـ يف يبالغ ادلرحلة ىذه يف فادلراىق الداخلية،

 يف حادة تقلبات و ادلزاحية احلالة يف بتذبذب ادلراىق يتميز كما  .الذكور من دبظهرىن اىتماما أكثر اإلناث

و  الداخلية اجلسيمة بالتغَتات يتأثر ادلرحلة ىذه يف االنفعارل النمو صلد متناقضة، امتالؾ اذباىات و السلوؾ

 ادلعايَت و اجلماعة ومعايَت االجتماعي التفاعل ظلط و نسياجل التآلف و العقلية القدرات و العمليات و اخلارجية

 .انفعارل سوي ظلو ربقيق يف ىاما دورا تلعب اليت العامة االجتماعية

 :الديني النمو -3-4-7

 و االقتصادية االجتماعية، احلياة يتناوؿ نواحي و الشخصية أبعاد أحد يشكل إذ ادلراىق، حياة يف كبَتة أعلية التدين ػلتل

 يصبح ادلراىقة سنوات خالؿ فالفرد للمراىق، النفسي النمو على أثره الواضح لو للسلوؾ، دافعة قوة يعترب كما ثقافية،ال

 يقظة يسهم يف ما فإف ذلك إذل باإلضافة الدين، أمور يف التعمق على قادرا و معتقداتو يف التأمل التفكَت و على قادرا

 مجيع لديو  تتضح و الشخصية يف يقظة عامة إذل يؤدي شلا اجلنسي، نضجو و فسوبن ثقتو ظلو ادلراىق عند الديٍت الشعور

 (401، صفحة 2110)الزغيب،  بالدين. ادلتعلقة القضايا وخاصة االستطالع حبو من يزيد شلا النفسية القوي

 لو ػلقق الذي السند فيو غلد و سلرجا دلشكالتو غلد لكي إليو يلجأ حيث ادلراىق انفعاالت من التخفيف يف أعلية للدين

 .الطمأنينة و باألماف الشعور

 

 سنة في الممارسة الرياضية:19-16المرحلة العمرية -3-5

كما ذكرنا سابقا أف ىاتو الفًتة مناسبة للتعليم احلركي الدقيق، نتيجة نضج مستوى يف الذكاء للمراىق 

ادلهارات األساسية لرياضة  حيث يصبح اجلهاز العصيب ادلركزي استغالذلا يف اتفاؽ 09-06يف سن 

ما،واكتساب القدرات البدنية اخلاصة، وؽلكن أف نكسب ادلتعلم يف ىذه ادلرحلة العديد من ادلهارات ادلختلفة، 
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"يستطيع الفرد أف يصل يف مرحة أداء العديد من ادلهارات احلركية الرياضية إذل درجة اإلتقاف غايات يف ىذا الصدد  يقوؿ

 (.94 ، صفحة0998)فرح، " 

 

 خصائص ومميزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق: -3-6

 إف خصائص وشليزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراىق ىي كاآليت:   

 ػ ربقيق مبدأ التكامل بُت ادلهارات احلركية اليت تعلموىا يف ادلرحلة اإلعدادية وادلرحلة الثانوية، التحقيق االستمرار يف النمو.

 بعض الرياضات للبنات مثل: رفع األثقاؿ، ادلصارعة....اخل. ػ استبعاد

ػ تشابو ألعاب البنات مع ألعاب األوالد يف النشاطات اجلماعية مثل، كرة السلة والكرة الطائرة...اخل واأللعاب الفردية 

 مثل: السباحة...اخل.

 .(56، صفحة 0992)بسيوين،  األجهزة ػ سبارين بدنية لبناء اللياقة وربسُت القواـ وسبرينات األرضية وسبرينات

 اآلثار النفسية للقوة البدنية للمراهق:  -3-7

إف وصل ادلرء إذل مرحلة ادلراىقة، يتطلب وقوع عدة تغَتات يف نفسية ادلراىق حيث يسعى ىذا ادلراىق إذل أف        

 الذي ال يباح لو أف يتكلم أو يسمع ، يكوف لو مكانة ومركز بُت مجاعتو، كما أنو يرى يف نفسو أنو ذلك الطفل الصغَت

وادلراىق أثناء شلارسة األنشطة الرياضية تعود عليو بدوف شك بتغَتات فيزيولوجية وبسيكولوجية، وقد تطرؽ العلماء إذل ىذا 

يا عن ، عشرة من ادلراىقُت األقوياء ؼلتلفوف اختالفا جذر Jonz التأثَت النفسي للقوة البدنية، حيث قارنت العادلة جونز

تقومي األقوياء الضعفاء، فقد كاف ضعفاء البنية صورة يف أعُت أقويائهم، فلقد ذباىلهم ىؤالء ودل يبدو ذلم أي ضرب من 

احلب، وزاد فحص السجالت لتكييف الضعفاء، إذ دل ػلسن التكيف إال واحد من بُت العشرة، وسبيزت سجالت 

( الذين ربصلوا على النقاط 11ضافة إذل أف ادلراىقُت الثالثة )( من الضعفاء سوى التكيف الواضح، ىذا باإل16ستة)

ادلتوسطة يف التكيف الواضح، عانوا من التوتر والصراع ادلرتبط بقصورىم العضوي، وتشَت نتائج جونز إذل ما ؽلكن فعلو 

ؤالء ادلراىقُت، حبيث نتأكد بصدد ادلراىقُت، من أقراهنم ، فمن األعلية العمل على ربسُت ادلهارات الرياضية والًتوغلية ذل

من ربديد صورهتم اإلغلابية يف أعُت أندادىم، إال أف البعض قد ؽلتنعوف عن االشًتاؾ يف أي برنامج رياضي وىذا راجع 
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لسمات شخصياهتم مثل: اخلجل، احلساسية، ادليوؿ إذل الغضب بعد اذلزؽلة، كما تؤكد " جونز" ومن ادلعـو أف اطلراط 

رياضة واختبار الفعالية من أسلوب تعاطيو ذلا، واألعلية اليت يوليها ذلا تلقي ضوء على اذباىاتو من نفسو  الفرد يف لعبة أو

 وعلى عالقتو باآلخرين.

فليست عادات اللعب ادلعزولة عن نفسية الناشئ، فقد تعترب عن اجلد وادلغامرة، وقد تعترب عن احلاجات      

س يف السيطرة " والقوة أو النجاح" لذلك وجب على أي برنامج تروغلي رياضي، واالستحساف ولفت االنتباه كما قد تعك

، 0986)فايز،  أف ؼلدـ كل األجياؿ، وأف يتصف بادلرونة، وأف يكوف متنوعا حىت غلد فيو كل فرد بعض ما يريده.

 .(17صفحة 

 دوافع ممارسة الرياضة عند المراهق:  -3-8

 الرياضة عند المراهق: 3-8-1

ة ادلراىق ال تصبح ادلهارة والتقنية علا أساسُت يف الرياضة، وإظلا التلميذ ادلستعمل ذلما أي يف مرحل 

االىتماـ بقدراتو وإمكانياتو وميولو ىو الذي ػلدد نوع اللعب الرياضي، سوؼ ؽلارسو، وذلذا فإف الرياضة 

 تستدعي بعض الشروط حىت ؽلكن للفرد القياـ هبا.

 ضية وعالقتها بالمراهق: دوافع الممارسة الريا3-8-2

لكل فرد من الوجود دوافع حبتة، وأسباب واضحة للقياـ بعمل ما، ولقد حدد العادل والباحث         

أىم الدوافع ادلرتبطة بالنشاط الرياضي وقسمها إذل نوعُت أساسُت علا: الدوافع ادلباشرة والدوافع غَت  RADIQUEراديك

 (87صفحة لنفسي للرياضُت ،االعداد ا، 0986ادلباشرة. )عاقر، 

 الدوافع المباشرة:   

 ػ اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد النشاط العضلي الذي يتطلب جهدا وذلك عند ربقيق النجاح.

 ػ ادلتعة اجلمالية بسبب الرشاقة ومهارة احلركات كاجلمباز....اخل.

 اإلرادة والشجاعة. ػ الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات الصعبة اليت تتطلب

 ػ االشًتاؾ يف ادلنافسات الرياضية.
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 الدوافع غير المباشرة: 

زلاولة اكتساب الشاب الصحة واللياقة البدنية، الوعي والشعور االجتماعي اليت تقـو بو الرياضة من كل ما سبق         

 الطفولة والرشد ويكوف فيها الفرد غَت ناج  نقوؿ أف ادلراىقة مرحلة حساسة يف حياة الفرد،باعتبارىا مرحلة انتقالية بُت

كليا، كما تتميز خبصائص وتغَتات تكوف حسب اجلنس والبيئة ادلعاشة، ومن بُت ىذه اخلصائص والتغَتات ما يكوف 

 مرفولوجيا، وكذا عقليا تؤثر يف سلوكو شلا يسمح عليو الفروؽ الفردية، كما ىناؾ كثَت من الفروؽ بُت اجلنسُت إال أف الصيب

 يزيد عنها طوال وحجما، كما تظهر البنت بعض القدرات العقلية أو الطبيعية.

ونظرا لكل األسباب اىتم الكثَت من العلماء يف ميداف الًتبية وعلم النفس واؤلوا أعلية كبَتة ذلذه ادلرحلة من    

 (88صفحة  ي للرياضُت،االعداد النفس،0986)عاقر،  حيث ضرورة الربامج التعليمية والًتبوية حسب ادلراىقُت

 

 :خاتمة 

 وتأخذ الشخصية فيها تتبلور اليت ادلرحلة ىي فهذه الفًتة  تكوينيوالكائن البشري يف احلياة  ؽلر دبرحلة  أف

 الوجداين مرحلة االنبثاؽ فهي ادلرحلة تتطلب قدرا كبَت من االىتماـ، ىذه خالؿ ادلراىق ورعاية تربية عليو و الثابتة، مالزلها

لالضلراؼ منها تتحدد إشكاؿ وأوجو  مرحلة عرضة أكثر فهي االجتماعي النضج مرحلة أهنا مث اجلسمي النمو ؿخال من

 غلب لذا التوافق، عدـ و عدوانية بسلوكياتالقياـ  إذل بو يؤدي شلا القلق و النفسي للضغط يتعرض فادلراىق ادلراىقة 

 دراسي مستقبل امتالؾ و بنائو و اجملتمع لصاحل تعمل متوافقة يةسو  تكوين شخصية إذل بو للوصوؿ رعايتو و بو االعتناء

 بصفوؼ األمم احلضرية. االلتحاؽ و احلياة يف لو بالنجاح يسمح
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 تمهيد :

اجاطبيق  د دراس  ا     ا ادلرا  رم دراس  ا  يدا ي  ا  اإلط  لرد دراس  ا ل جانل   ن اج س  او س   ذل ل ز     ا ا           ع  ب

 فيه ل   صا د يقي    أ   جااأكد    صذا اجفاا يلت ادلا ل ا  اإلشكلجياعاى اجاسلؤالت اجيت طاحهل ز  اإلجلباجغاض 

. رعي ا  شلثا ا تا  ا اجدراس احب   عي  ا  ادل  ه  ادل لس ن ك  ل س  أ   ل ز    ا اجفا    اض اجدراس ا ادليدا ي ا س رت  ا  ل

  ادل لسبا ذل ه اجدراسا . اإلحالئيااجاق يلت  إباازاجبذ   ا  أث ل   اجرسلئ  ادلساع اا  األد ات

 منهج البحث : -1-1

ادلشكاا  فسهل عاى طبيعا  بلألسلسز   ه  اجبذ  اجعا د يعا د ا ايلر ادل ه  ادل لسن حل   شكاا اجبذ  

 دلالئ  ا  ز اجبذ      ا اعا  د ل ادل  ه  ادلس ذد  إجي  اذلدت اج و يرد اجبلح   اجارص    ال االت  ختااف ادل ل   تبعل 

 جا رارم .

فلجدراسلت ادلسذيا  د دراسلت إلجيلد احلقلئ    ياض      ا ادل  ه    ا بيل  لت  بلش اا     اتا  ا أ  عي  ا 

 أ اجاخط  يو   اجاذاي      اجافس  ا جا ا  لئ    ملك       ا ادلعار   لت بلدلالحس  ا أ  ادلقلبا  ا  اجدراس  لت   ياطا  ن     ا ز 

بس  يطا    إحا  لئياي  ا  بلس  اخدام تك يك  لت  أنياي    اجبيل   لت ملك     أنك   ل ادلااس  اا اجبيل   لت  ع    طاي    اج ي  د      اه  

 اجدراسا . أ دات عقدا   يعا د ذجك عاى 

 مجتمع و عينة البحث :-1-2

 كث  اا .فعايه   ل تارص  ف ك      أ    ررحبي    تارص   ف عايه  ل  األمهي  اا اي  لر عي   ا اجبذ     عا  ى جل    ن كب  ا        أن

حبث    عا  ى عي   ا  إج  اا  إىليض  طا اجبلح     األحي  لناجقيلس  لت   اج ا  لئ  اج  يت    اا ث  ل اجبلح         حبث      ز اجكث  ا      

 لال كثاي  فلجبذ  ع  طاي  اجعي ا  ر ز احلقيقا  اجبذ  عاى اتا ا كا  يكاف جهدا   إجاا صغاا    اتا ا ألن 

اجعي  ا يس ه       أس ار اس اخدام  إىل إا لفاا االر جارصت   ا هد   ادللل     ا    ش أ   ختف يت تك لجيف اجبذ   
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) ا طفى  اجض غو اج فس د    جاذا رل عا ى اج ا لئ  بس اعا شلك  ا .ع ايا اجساعا ز   ا   ياي     تاخ يل اجبيل  لت 

 .(92  صفذا 8002-8002ه عاى أدا  اجايلاد  الل ادل لفسا  تأثا 

ص  ل بل ايلر اجعي ا بطايقا عشرائيا   متثا ت حي    U17متث  رلا ا اجبذ  ز العيب كاا اجقدم ص ف   صد 

ايلد سي   د فاي   أربا   هل    اجاابطا ا هريا جاغا   فاق  مثلين رزعني عاى  U17العن كاا صدم ص ف  060ز 

  اربا فاق    اجابلطا ا هري ا جاش اق     د فاي   ش بل   شبيبا سفي تفاي   – تيلرتشبيبا فاي   –عني اجرتك فاي   –

 فاي   اعن سطيف . –فاي  سايا احلا ش  –فاي  تاجد تلج ل ت  – يايا 

 ( التوصيف العددي لعينة البحث1جدول رقم )

 الصنف العدد النادي

 20 فريق اتحاد سيق

U17 

 20 ق عين التركفري

 20 تيارتفريق شبيبة 

 20 فريق شبيبة سفيزف

 80 فريق شباب ميلية

 80 فريق ترجي تاجنانت

 80 فريق سريع الحروش

 80 فريق ملعب سطيف

 060 إجمالي أفراد العينة

 04/09/8004 إىل 04/00/8004اجبذ  عاى اجعي ا ز اجفرتا ادل ادا      أد ات  صد مت تطبي  
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 :متغيرات البحث -1-3

 .اشا   حبث ل عاى  اغاي  مهل ادلاغا اجالبا   ادلاغا ادلساق    ادلاغا اجالبا  ر  اينا  اغا ادلساق   

 كاا اجقدم   المتغير التابع :.   ادلهلرات اج فسيا  المتغير المستقل :

   : مجاالت البحث-1-4

 المجال البشري :

  اربا فاق جااابطا  ا هريا  ا فاق بلجاابطا  4 رزعني عاى U17دم ص ف العن كاا ص 080  يا ث  ز  

 ا هريا جاشاق .

 المجال المكاني :

 فاق ريلايا ز اجراليلت اجالجيا  إىلاجعي ا اخللصا ببذث ل  ا العبني ي ا رن  أفاادمت اجاعل    ا  

بلدلاكبلت اجايلايا أث ل   االسا لراتحي  مت ترزيا .. سيدو باعبلس اليا  – تيلرت اليا  –   ان اليا  –  عسكا اليا 

 أدا  اجادريبلت اخللصا بلجفاي  .

 المجال الزماني :  

 ك  اا اجق  دم  ا  ى الع  يب ف  اقع    مت ترزيع   00/00/8004ز   قي  لس ادله  لرات اج فس  يا ب  دأت اجف  رتا ز إع  داد  

    ا اجعا  أ   مت 8004/  09/  04جغليا  04/00/8004 ابادا ادلخالرا كعي ا حب   U17ابطرجا احملرتفا ص ف ج

 اسرتداد ل ز  فس يرم اجارزيا . 
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 :البحث  أدوات-1-5

اصل  لز     ا اجبذ    فق  د  إىلاج  يت ت   دو  األد اتأو حب    الب  د      االس  اعل ا نن رع  ا      اجرس  لئ     إلج  اا  

 U17ص   ف    ش  اق ا هري  ا    ا  اجبطرج  ا  رجه  ا جالع  يب ك  اا اجق  دم ز اس  ابيل ي اعا   د ل ز حبث   ل     ا عا  ى اس  ا لرا 

 جافاق ادلخالرا   ادل كررا سلبقل .

 إع  داديع  د      األد ات ادلس  ذيا اذلل   ا جان ي  ا اجبيل   لت ادلاتبط  ا نرا  رم  ع  ني         الل  االستتتبيان : -

اجاعايف   لت   اجافس   اات  أ     عايه   ل ب فس              بلإلجلب   ايق   رم ادلبذ   ر  ادلكارب   ا  األس    اارل رع   ا       

 ياد : دل كررا ز رللل اجبذ  دلاطاح االسابيلن  لا

 يطا  ن  األف  ااداحمل  ددا تع  اض عا  ى عي   ا       األس   اااالس  ابيلن ز ابس  و س  ررا عب  لرا ع    ع  دد       إن  

   األس  ااتفساا    اجبلح    تكا ن  أ شاحل شفهيل  بلشاا  األ اع هل كالبا فال ياطان  اإلجلبا إجيه 

 )د.يلسني( را االسابيلنتطبا عاى  ل يس ى اسا ل

   أسلسل  عات اجدكارر  لل زكد   اجسيد يلسني االسابيلن بأ    سياا     سلئ   ا اجبيل لت   تعا د 

اج    ي  مت  األش   خلص إىلتس   ا   أ تاس     براس   طا اج ي   د  األس    ااعا   ى اس   ا لرا تاك   رن       رل رع   ا       

  اا ثل ي ا   ي ا  ك    إعلدت  ب    اجراردا  األس اا عاى اإلجلبلتا ايلر   دلرارم اجدراسا جيقر را باسني  

ط   اق   )زكد عايه   ل  اإلجلب   لتتس   ني   أ  األس    ااذج   ك ب   د ن  س   لعدا اجبلح     ج ف   ااد س   را  ز فه     

 (046صفذا    ل   اجبذ  اجعا د 

جه لز   إىلادل لل  ال تا لا ت في  ه   ز ا هد ادلب  ل  سرا يعا  االسابيلن أص   سلئ   ا اجبيل لت تكافا 

   تسنياهل  رت ك جافاد ذات  األس ااعاى  اإلجلباكبا    اجبلحثني ادلدربني  ساا ألن 
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  مواصفات االستبيان :

 . أ اىيسلعد االسابيلن ز احلارل عاى بيل لت صد ياعن جابلح  احلارل عايهل اذا  ل اساخدم  سلئ  

اج  و ص       Mental Skills Questionnaireاس اخبلر ادله لرات اج فس يا   ص د اس اخدم اجبلح   

SHAMBROK (0226 )  كايس   ارفا ش   ل   ك  ALBINSON  ج   رن اجب س   رن BULLك           س   ايفلن ب     

 اجايلاد    د تش   األبعلد اجالجيا :  ج دا جقيلس بعت ا را ن اجعقايا )اج فسيا( اذلل ا 

 . اجقدرا عاى اجاارر - 

 .اجقدرا عاى تاكي  اال ابله - 

  قا بلج فساجث - 

  اجقدرا عاى االسرت ل  - 

  اجقدرا عاى  راجها اجقا  - 

 دافعيا االصللز اجايلاد - 

عب  لرات   يق  رم اجالع  ن  4عب  لرا   ك    بع  د      األبع  لد اجس  اا اجس  لب  ترا  يذهل متثا     84تض     االس  اخبلر 

  و بععداده   تعايب . د حس  عالعاى عبلرات االساخبلر عاى  قيلس سداسد اجدرجلت   صد صلم زل بلإلجلبااجايلاد 

 :  لالستبياناألسس العلمية 

اجعا يا جالسا لرا    صدق   ثبلت    رارعيا ص  ل بارزيا   ه االسا لرا عاى بعت  األسس   أج  ابو 

 ز  عهد اجرتبيا اجبد يا   اجايلايا     ا  د ا جابذ  . األسلت ااجدكلتاا   
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 المحكمين الدكاترة ( أسماء األساتذة و2جدول رقم )

 االسم و اللقب الرقم

0  

8  

0  

4  

9  

 المقياس : وصدق ثبات

(المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لثبات مقياس المهارات النفسية لالعبي كرة القدم 3جدول رقم )

 (11قيد الدراسة )ن= U17المحترفة صنف 

 المعالجات اإلحصائية

 المهارات النفسية

 القياس البعدي قبليالقياس ال

 معامل الثبات
معامل 

 الصدق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0820 0820 1,15 15,7 1,16 15,7 القدرة على التصور

 0828 0862 1,99 14,1 1,97 14,1 القدرة على تركيز االنتباه

 0824 08.0 1,43 14,5 1,43 14,5 الثقة بالنفس

 0822 08.2 2,54 14,4 2,55 14,4 القدرة على مواجهة القلق

 0824 08.0 2,37 13,1 2,38 13,1 القدرة على االسترخاء

 0828 0862 2,24 16,6 2,58 16,6 دافعية االنجاز الرياضي
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 10441(=1015عند ) 10592=(1011)مستوى الداللة عند 

  درج  لت اجقي  لس اجث  لين  األ لت االرتب  لط ب  ني درج  لت اجقي  لس  ع  ل ال أن( 0ياض  ح         الل ا   د ل رص    )

 .ادلقيلس عاى درجا علجيا    اجثبلت  أنجك   هلرا عاى حدا    ادلهلرا اج فسيا داجا  ع ريل شلل ي كد عاى 

 لمتغيرات البحث :  اإلجرائيالضبط -1-6

لر  ل ت أثا عا ى  ا لئ  اجبذ         ب ني    أج  تدعي   الئ  اجبذ   مت ا بو رل رع ا     ادلاغ اات اج يت بلعاب

   ه ادلاغاات  ل ياد :

 .U17حي  مت ا ايلر   ابو س  اجالعبني ص ف  السن: -

 .  صد كلن ك  اجالعبني ذكررا الجنس : -

جه  رو + اجقس    جه  رو اجغ ا )اجقس    ا هري ا      ل مت ا اي  لر اجف اق اج لش طا ز اجبطرج  ا المستتوى :  -

 .( اجشاق

 ستطالعية : الدراسة اال-1-7

ا جابذ  دراسا اساطالعيا     ا جض لن اجسا احلس  دلرارم حبث ل .   ذجك صب  ترزيا االسابيلن  د  أجاي ل

 ا هري  ا    ا العب  ني ا ا  ا ا بطايق  ا عش  رائيا      ف  اق اجاابط  ا  00عا  ى عي   ا  كر   ا       عا  ى اجالعب  ني .  ص    ل بان ئا   

  يعل  اجالعبني ألس اا االسابيلن اخللصا نقيلس ادلهلرات اج فسيا .    ا جغاض  عافا  دى فه    اسا U17ص ف 

 :  اإلحصائيةالدراسات -1-8

 الس  اخاااتعا   د  أرص  لم إىلز اج ا  لئ  ادليدا ي  ا .  ت  ا  تا   ا     ه اج ا  لئ   أكث  ادص  ا  اإلحا  لئياتعطي   ل اجدراس  ا 

 ر اهل بقي  ت ا د جيا .   قلاحملسربا  ك ا اساخااا صي  ت. ادلارسطلت احلسلبيا   االضلاافلت ادلعيلريا

  د   كررا كلجاليل : اجقرا ني  صد مت  د ا اجبذ  نن رعا     
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  اش ها  ق لييس اج  ع ا ادلاك ي ا .  تس ن       الل ادلعلدج ا اجالجي ا :    أ      ر      المتوسط الحسابي : - 

 س =    س/ن

 )حن  اجعي ا( األفااد         ن : عدد    س : رل رم اجقي           س : ادلارسو احلسليب

  ر اجقي ا اجيت تقا ز اجرسو ع د ل تاساس    ه اجقي  تالعديل أ  ت لزجيل:    الوسيط  -

 (4.  صفذا 0220)احلفيظ    م =  االنحراف المعياري : -

 معامل االرتباط بيرسون :    -

 

 صعوبات البحث -1-9

 اجه  ل ص عربلت   U17يا ادل ي  ا جالع يب ك اا اجق دم ص  ف س ادله لرات اج ف ي دصل لز حبث  ل    ا اخل لص باذدطياا   دا ا   

 ياد :   كا   هل  ل  اعددا

 ا شغلل األ ديا نشلركلهتل ز سلااف اجبطرالت عاى ادلسارى اجرطين  -

   .صعربا االتالل  ا اجالعبني جضي  اجرصت جديه  بسبن اجا قالت اجكثاا ع  اجرط -

فا    يك         اجس  هرجا اجرص  رل  األ دي  ارؤس  ل   إىلبلج س  با جا ا  لدصا عا  ى طاب  لت تس  هي  ادله   ا ادلرجه  ا    - 

    أج  ادلالدصا عاى طان تسهي  ادله ا .  إجيه 
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 :ألندية الرابطة الجهوية شرق ) قسنطينة (تحليل قياس المهارات النفسية عرض و -2-1

 مهارة القدرة على التصور:2-1-1

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي  ( 4جدول رقم )

 (80للمهارة النفسية القدرة على التصور . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم 

 %المنخفض 

على  القدرة

 التصور
1-7-11-19 16.04 16 2.16 93.73% 07.26% 

 

( الذي يوضح متيز الالعبني بادلهارة النفسية يف القددرة عىدا التردور  يدر قددر 4من خالل نتائج اجلدول رقم )

و هددق قي ددة  دد ية  ددا يدددل عىددا متفوددز النتددائج  ددول وسدد ها  2.16بدداافام مايدداري قدددر  16.04حلسدداب بددد ادلتوسددا ا

يف  ني بىغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة  % 73.93(  ير بى ت نسبة التقييم الاايل النسبة ادلقدرة بد 11احلساب )

 ى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا الترور .و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالوهم ل % 26.07بد 

 

72,39%

26,07%

                             

                                                   

      

 



 الفصل الثاني                                                  عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 

70 
 

( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا يدل عىا متيز أغىبية 1و الفسم البياين رقم ) 

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا الترور. U17العيب وفة القدم احملرتفة  نف 

 مهارة القدرة على تركيز االنتباه :-2-1-2

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي 5جدول رقم )

 (80للمهارة النفسية القدرة تركيز االنتباه . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

 التقييم

 %العالي 

التقييم المنخفض 

% 

القدرة على 

 تركيز االنتباه
1-9-11-11 12.38 14 1.95 60.03% 59.97% 

 

( الذي يوضح متيز الالعبني بادلهارة النفسية يف القدرة عىا تفويز االنتبدا   يدر 1من خالل نتائج اجلدول رقم )

قي ددة  ددد ية  ددا يددددل عىدددا متفوددز النتدددائج  دددول  و هدددق 1.95بددداافام مايدداري قددددر   12.38قدددر ادلتوسدددا احلسدداب بدددد 

يف  ددني بىددغ التقيدديم ادلددنخفض  %60.03(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )

و هدذا مددا يددل عىددا متيدز الالعبدني و امددتالوهم لى هدارة النفسددية اخلا دة بالقدددرة عىدا تفويددز  % 59.97النسدبة ادلقددرة بددد 

 . بنسبة فوق ادلتوس ة نتبا اال
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60,03%

59,97%

                             

                                                        

      

 

( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا يدل عىا متيز العيب وفة 1و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا تفويز االنتبا  . U17القدم احملرتفة  نف 

 ة بالنفس:مهارة الثق2-1-3

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي 6جدول رقم )

 (80للمهارة النفسية الثقة بالنفس. )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم 

 %المنخفض 

الثقة 

 بالنفس
1-11-17-11 17.03 16 2.78 64.09% 35.91% 

 

( الدددذي يوضدددح متيدددز الالعبدددني بادلهدددارة النفسدددية يف ال قدددة بدددالنف   يدددر قددددر 1مدددن خدددالل نتدددائج اجلددددول رقدددم )

و هق قي ة  د ية  دا يددل عىدا متفودز النتدائج  دول متوسد ها  2.78باافام ماياري قدر   17.03ادلتوسا احلساب بد 
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يف  ني بىغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة  % 64.09بى ت نسبة التقييم الاايل النسبة ادلقدرة بد (  ير 16احلساب )

 و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالوهم لى هارة النفسية اخلا ة بال قة بالنف . % 35.91بد 

63,09%

36,90%

                             

                                             

      

 

نسددبة ادلئويددة لىتقيدديم الاددايل و التقيدديم ادلددنخفض و هددذا يدددل عىددا متيددز ( ادلددوايل يبددني لنددا ال1و الفسددم البيدداين رقددم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بال قة بالنف . U17أغىبية العيب وفة القدم احملرتفة  نف 

 مهارة القدرة على االسترخاء:-2-1-4

ب قيم الوسيط الحسابي ( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حس7جدول رقم )

 (80للمهارة النفسية القدرة على االسترخاء . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

 %العالي 

التقييم المنخفض 

% 

القدرة على 

 االسترخاء
1-8-11-12 12.93 13 2.51 51.00% 49.00% 
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ي يوضدح متيدز الالعبدني بادلهدارة النفسدية يف القددرة عىدا االسدرتخا   يدر ( الدذ7من خدالل نتدائج اجلددول رقدم )

و هددق قي ددة  دد ية  ددا يدددل عىددا متفوددز النتددائج  ددول  2.51بدداافام مايدداري قدددر   12.93قدددر ادلتوسددا احلسدداب بددد 

قيدديم ادلددنخفض يف  ددني بىددغ الت % 51.00(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )

و هدددذا مدددا يددددل عىدددا متيدددز الالعبدددني و امدددتالوهم لى هدددارة النفسدددية اخلا دددة بالقددددرة عىدددا  % 49.00النسدددبة ادلقددددرة بدددد 

 .بنسبة متوس ةاالسرتخا  

51,00%

49,00%

                             

                                                  

      

 

يدل عىا متيز العيب وفة ( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا 1و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا االسرتخا . U17القدم احملرتفة  نف 
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 مهارة القدرة على مواجهة القلق:-2-1-5

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي 8جدول رقم )

 (80على مواجهة القلق . )ن= للمهارة النفسية القدرة

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

 %العالي 

التقييم 

المنخفض 

% 

القدرة على 

 مواجهة القلق
1-12-11-11 13.76 13 2.78 52.38% 47.62% 

ة يف القدرة عىا مواجهة القىق  ير ( الذي يوضح متيز الالعبني بادلهارة النفسي8من خالل نتائج اجلدول رقم )

و هدددق قي ددة  ددد ية  ددا يددددل عىدددا متفوددز النتدددائج  دددول  2.78بددداافام مايدداري قددددر   13.76قدددر ادلتوسدددا احلسدداب بدددد 

يف  ددني بىددغ التقيدديم ادلددنخفض  % 52.38(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )

و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالوهم لى هارة النفسية اخلا ة بالقددرة عىدا مواجهدة  % 47.62النسبة ادلقدرة بد 

 .بنسبة متوس ةالقىق 

52,38%

47,62%

                             

                                                       

      

 



 الفصل الثاني                                                  عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 

75 
 

( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا يدل عىا متيز العيب وفة 1و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا مواجهة القىق. U17حملرتفة  نف القدم ا

 مهارة دافعية االنجاز الرياضي:-2-1-6

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط الحسابي 9جدول رقم )

 (80للمهارة النفسية دافعية االنجاز الرياضي . )ن=

 البعد
 قمر 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم المنخفض 

% 

دافعية 

االنجاز 

 الرياضي

1-11-18-11 17.09 17 2.10 83.15% 16.85% 

 

( الذي يوضح متيز الالعبني بادلهارة النفسية يف القددرة عىدا التردور  يدر قددر 9من خالل نتائج اجلدول رقم )

و هق قي ة  د ية  دا يددل عىدا متفودز النتدائج  دول متوسد ها  2.10باافام ماياري قدر   17.09وسا احلساب بد ادلت

يف  ني بىغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة  % 83.15(  ير بى ت نسبة التقييم الاايل النسبة ادلقدرة بد 17احلساب )

بنسددبة  تالوهم لى هددارة النفسددية اخلا ددة بدافايددة االادداز الفياضددقو هددذا مددا يدددل عىددا متيددز الالعبددني و امدد % 16.85بددد 

 .جيدة
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83,15%

16,85%

                             

                                                   

      

 

( يبددني لندا النسددبة ادلئويددة لىتقيدديم الادايل و التقيدديم ادلددنخفض و هددذا يددل عىددا متيددز أغىبيددة 1و الفسدم البيدداين رقددم )

 ة بدافاية االااز الفياضق.لى هارة النفسية اخلا  U17العيب وفة القدم احملرتفة  نف 

 :U17صنفترتيب المهارات النفسية المميزة لالعبي كرة القدم المحترفة -2-1-7

( المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمهارات النفسية المميزة لالعبي كرة القدم المحترفة 10جدول رقم)

 (.80و ترتيبها تصاعديا )ن= U17صنف 

 م

              المعامالت 

 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 الوسيط 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 رةمهاال

ترتيب المهارات 

 النفسية

 ال انية %73.93 2.16 16.04 16 القدرة على التصور 1

 الفاباة %60.03 1.95 12.38 14 تركيز االنتباه 2

 ال ال ة %64.09 2.78 17.03 16 الثقة بالنفس 3

 السادسة %51.00 2.51 12.93 13 درة على االسترخاءالق 4

 اخلامسة %52.38 2.78 13.76 13 مواجهة القلق 5

 االوىل %83.15 2.10 17.09 17 دافعية االنجاز الرياضي 6
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 24الدرجة الكلية للبعد بالمقياس = 

و النسددبة  فام ادلايدداري( باددد دراسددة ادلتوسدد اب احلسددابية . الوسدديا احلسدداب االادد12يتضددح مددن اجلدددول رقددم )

 U17ادلئوية  لكل باد عىدا  دد  بالرتتيدل عىدا النلدو التدايل لى هداراب النفسدية ادل يدزة لالعديب ودفة القددم احملرتفدة  دنف 

 :ادلئويةو النسل اعت ادا عىا قيم ادلتوس اب احلسابية 

 .ز الفياضق دافاية االاا -

 .القدرة عىا الترور  -

 .ال قة بالنف   -

 .ا  تفويز االنتب -

 .القدرة عىا مواجهة القىق  -

 .القدرة عىا االسرتخا  -

83,15%
72,61%

64,09% 60,03%
52,38%

73,93%
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 سدق  U17( يبدني لندا تفتيدل ادلهداراب النفسدية ادل يدزة لالعديب ودفة القددم احملرتفدة  دنف 7و الفسم البيداين رقدم)

 .  قيم ادلتوس اب احلسابية و نسل التقييم الاايل لكل مهارة من ادلهاراب النفسية

 

 عرض و تحليل قياس المهارات النفسية ألندية الرابطة الجهوية غرب ) وهران (:-2-2

 مهارة القدرة على التصور:2-2-1

(  المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 11جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية القدرة على التصور . )ن=

 بعدال
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم 

 %المنخفض 

على  القدرة

 التصور
1-7-11-19 11.17 16 1.11 81.17% 18.71% 

 

( الددذي يوضددح متيددز الالعبددني بادلهددارة النفسددية يف القدددرة عىددا الترددور  يددر 11مددن خددالل نتددائج اجلدددول رقددم )

و هق قي ة   ية  ا يدل عىا متفوز النتائج  ول وس ها  1.11باافام ماياري قدر  11.17وسا احلساب بد قدر ادلت

يف  ني بىغ التقييم ادلدنخفض النسدبة ادلقددرة  %81.17(  ير بى ت نسبة التقييم الاايل النسبة ادلقدرة بد 11احلساب )

 هم لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا الترور .و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالو % 18.71بد 
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81,27%

18,73%

                             

                                                   

      

 
( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا يدل عىا متيز أغىبية العيب وفة 8و الفسم البياين رقم )

 ور.لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا التر U17القدم احملرتفة  نف 

 

 مهارة القدرة على تركيز االنتباه :-2-2-2

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 12جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية القدرة تركيز االنتباه . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

تقييم ال

 %العالي 

التقييم المنخفض 

% 

القدرة على 

 تركيز االنتباه
1-9-11-11 11.11 11 1.11 11.29% 11.91% 

 

( الددذي يوضددح متيددز الالعبددني بادلهددارة النفسددية يف القدددرة عىددا تفويددز االنتبددا  11مددن خددالل نتددائج اجلدددول رقددم )

و هق قي ة   ية  ا يدل عىا متفوز النتائج  دول  1.11باافام ماياري قدر   11.11 ير قدر ادلتوسا احلساب بد 

يف  ددني بىددغ التقيدديم ادلددنخفض  %11.29(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )
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يددز و هدذا مددا يددل عىددا متيدز الالعبدني و امددتالوهم لى هدارة النفسددية اخلا دة بالقدددرة عىدا تفو % 11.91النسدبة ادلقددرة بددد 

 االنتبا  بنسبة فوق ادلتوس ة .

53,09%

46,91%

                             

                                                        

      

 

( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الاايل و التقييم ادلنخفض و هذا يدل عىا متيز العيب وفة 9و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا تفويز االنتبا  . U17القدم احملرتفة  نف 

 ة الثقة بالنفس:مهار 2-2-3

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 13جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية الثقة بالنفس. )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم 

 %المنخفض 

الثقة 

 بالنفس
1-11-17-11 11.81 11 1.91 11.11% 18.88% 
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( الددذي يوضددح متيددز الالعبددني بادلهددارة النفسددية يف ال قددة بددالنف   يددر قدددر 11مددن خددالل نتددائج اجلدددول رقددم )

و هق قي ة  د ية  دا يددل عىدا متفودز النتدائج  دول متوسد ها  1.91باافام ماياري قدر   11.81ادلتوسا احلساب بد 

يف  ني بىغ التقييم ادلنخفض النسبة ادلقدرة  % 11.11(  ير بى ت نسبة التقييم الاايل النسبة ادلقدرة بد 11احلساب )

 و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالوهم لى هارة النفسية اخلا ة بال قة بالنف . % 18.88بد 

61,12%
48,88%

                             

                                             

      

 

 لنا النسبة ادلئويدة لىتقيديم الادايل و التقيديم ادلدنخفض و هدذا يددل عىدا متيدز ( ادلوايل يبني12و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بال قة بالنف . U17أغىبية العيب وفة القدم احملرتفة  نف 
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 مهارة القدرة على االسترخاء:-2-2-4

سبة المئوية حسب قيم الوسيط ( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالن14جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية القدرة على االسترخاء . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

 %العالي 

التقييم المنخفض 

% 

القدرة على 

 االسترخاء
1-8-11-12 11.71 13 1.17 11.11% 18.77% 

( الذي يوضح متيز الالعبني بادلهارة النفسية يف القددرة عىدا االسدرتخا   يدر 11ول رقم )من خالل نتائج اجلد

و هددق قي ددة  دد ية  ددا يدددل عىددا متفوددز النتددائج  ددول  1.17بدداافام مايدداري قدددر   11.71قدددر ادلتوسددا احلسدداب بددد 

يف  ددني بىددغ التقيدديم ادلددنخفض  % 11.11(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )

و هدددذا مدددا يددددل عىدددا متيدددز الالعبدددني و امدددتالوهم لى هدددارة النفسدددية اخلا دددة بالقددددرة عىدددا  % 18.77النسدددبة ادلقددددرة بدددد 

 االسرتخا  بنسبة متوس ة.

                             

      51,33% 48,77%

47,00%
47,50%
48,00%
48,50%
49,00%
49,50%
50,00%
50,50%
51,00%
51,50%
52,00%

  
  

  
  

 4  
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م ادلدنخفض و هدذا يددل عىدا متيدز العديب  ( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الادايل و التقيدي11و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا االسرتخا . U17وفة القدم احملرتفة  نف 

 مهارة القدرة على مواجهة القلق:-2-2-5

قييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط ( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الت15جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية القدرة على مواجهة القلق . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري

التقييم 

 %العالي 

التقييم 

المنخفض 

% 

القدرة على 

 مواجهة القلق
1-12-11-11 11.11 11 1.21 17.71% 11.17% 

( الددذي يوضددح متيددز الالعبددني بادلهددارة النفسددية يف القدددرة عىددا مواجهددة القىددق 11خددالل نتددائج اجلدددول رقددم ) مددن

و هق قي ة   ية  ا يدل عىا متفوز النتائج  دول  1.21باافام ماياري قدر   11.11 ير قدر ادلتوسا احلساب بد 

يف  ددني بىددغ التقيدديم ادلددنخفض  % 17.71ادلقدددرة بددد  (  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة11متوسدد ها احلسدداب )

و هذا ما يدل عىا متيز الالعبني و امتالوهم لى هارة النفسية اخلا ة بالقددرة عىدا مواجهدة  % 11.17النسبة ادلقدرة بد 

 القىق بنسبة متوس ة.
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57,73%
42,27%

                             

                                                       

      

 

ىتقييم الادايل و التقيديم ادلدنخفض و هدذا يددل عىدا متيدز العديب  ( يبني لنا النسبة ادلئوية ل11و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بالقدرة عىا مواجهة القىق. U17وفة القدم احملرتفة  نف 

 مهارة دافعية االنجاز الرياضي:-2-2-6

لوسيط ( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ا16جدول رقم )

 (80الحسابي للمهارة النفسية دافعية االنجاز الرياضي . )ن=

 البعد
 رقم

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

التقييم العالي 

% 

التقييم المنخفض 

% 

دافعية 

االنجاز 

 الرياضي

1-11-18-11 11.21 11 1.11 71.21% 11.97% 

يوضددح متيددز الالعبددني بادلهددارة النفسددية يف القدددرة عىددا الترددور  يددر ( الددذي 11مددن خددالل نتددائج اجلدددول رقددم )

و هدددق قي ددة  ددد ية  ددا يددددل عىدددا متفوددز النتدددائج  دددول  1.11بددداافام مايدداري قددددر   11.21قدددر ادلتوسدددا احلسدداب بدددد 

ادلددنخفض يف  ددني بىددغ التقيدديم  % 71.21(  يددر بى ددت نسددبة التقيدديم الاددايل النسددبة ادلقدددرة بددد 11متوسدد ها احلسدداب )
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و هدددذا مدددا يددددل عىدددا متيدددز الالعبدددني و امدددتالوهم لى هدددارة النفسدددية اخلا دددة بدافايدددة االاددداز  % 11.97النسدددبة ادلقددددرة بدددد 

 الفياضق بنسبة جيدة.

75,03%

24,97%

                             

                                                   

      

 

عىدا متيدز أغىبيدة ( يبني لنا النسبة ادلئوية لىتقييم الادايل و التقيديم ادلدنخفض و هدذا يددل 11و الفسم البياين رقم )

 لى هارة النفسية اخلا ة بدافاية االااز الفياضق. U17العيب وفة القدم احملرتفة  نف 
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 :U17ترتيب المهارات النفسية المميزة لالعبي كرة القدم المحترفة صنف-2-2-7

كرة القدم المحترفة   ( المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمهارات النفسية المميزة لالعبي17جدول رقم)

 (.80و ترتيبها تصاعديا )ن= U17صنف 

 م

المعامالت               

 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 الوسيط 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 المهارة

ترتيب المهارات 

 النفسية

 األوىل %81.17 1.11 11.17 11 القدرة على التصور 1

 اخلامسة %11.29 1.11 11.11 11 تركيز االنتباه 2

 ال ال ة %11.11 1.91 11.81 11 الثقة بالنفس 3

 السادسة %11.11 1.17 11.71 11 القدرة على االسترخاء 4

 الفاباة %17.71 1.21 11.11 11 مواجهة القلق 5

 ال انية %71.21 1.11 11.21 11 دافعية االنجاز الرياضي 6

 24الدرجة الكلية للبعد بالمقياس = 

و النسددبة  ( باددد دراسددة ادلتوسدد اب احلسددابية . الوسدديا احلسدداب االاددفام ادلايدداري17يتضددح مددن اجلدددول رقددم )

 U17ادلئوية  لكل باد عىدا  دد  بالرتتيدل عىدا النلدو التدايل لى هداراب النفسدية ادل يدزة لالعديب ودفة القددم احملرتفدة  دنف 

 ئوية:اعت ادا عىا قيم ادلتوس اب احلسابية و النسل ادل

 دافاية االااز الفياضق . -

 القدرة عىا الترور . -

 ال قة بالنف  . -
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 تفويز االنتبا  . -

 القدرة عىا مواجهة القىق . -

 القدرة عىا االسرتخا . -

75,03% 81,27%

61,12%
53,09% 57,73% 51,33%

              
       

                                                                 
        

                                                                 

      

 

 سدق  U17( يبني لنا تفتيل ادلهاراب النفسية ادل يزة لالعيب وفة القددم احملرتفدة  دنف 11و الفسم البياين رقم)

 قيم ادلتوس اب احلسابية و نسل التقييم الاايل لكل مهارة من ادلهاراب النفسية . 
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عرض نتائج المقارنة لترتيب المهارات النفسية المميزة لالعبي كررة القردم برير فررق جهروي ال ررق و فررق  -2-4

 جهوي الغرب :

 م

المعامالت               

 اإلحصائية

 المهارات النفسية

 المتوسط الحسابي وسيط ال
االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 %المهارة

ترتيب المهارات 

 النفسية

 غرب شرق غرب شرق غرب شرق غرب شرق غرب شرق

 16 11 القدرة على التصور 1
11.2

1 
16.2

7 
1.1

1 
2.5

1 
71.9

1 
81.2

7 
 اوىل ثانية

 14 11 تركيز االنتباه 2
11.1

8 
13.1

5 
1.9

1 
2.2

6 
12.2

1 
53.0

9 
 خامسة راباة

 15 11 الثقة بالنفس 3
17.2

1 
16.8

3 
1.7

8 
1.9

6 
11.2

9 
61.1

2 
 ثال ة ثال ة

 13 11 القدرة على االسترخاء 4
11.9

1 
13.7

2 
1.1

1 
2.5

7 
11.2

2 
51.3

3 
 سادسة سادسة

 14 11 مواجهة القلق 5
11.7

1 
14.2

6 
1.7

8 
2.0

4 
11.1

8 
57.7

3 

خامس

 ة
 راباة

 16 17 دافعية االنجاز الرياضي 6
17.2

9 
16.0

2 
1.1

2 
2.3

3 
81.1

1 
75.0

3 
 ثانية اوىل

 

و الددذي يوضددح ادلقارنددة يف تفتيددل ادلهدداراب النفسددية ادل يددزة لالعدديب وددفة القدددم بددني  (18)  مددن خددالل اجلددول رقددم 

فددفق الفاب ددة اجلهويددة لىزددفق اجلزائددفي و فددفق الفاغددة اجلهويددة لى ددف  اجلزائددفي  يددر يتضددح االخددنالم يف تفتيددل ادلهدداراب 
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ة اذ ان ففق الفاب ة اجلهوية شفق وانت دافاية االااز الفياضدق يف  ددارة ادلهداراب النفسدية اذ  ردىت اعىدا نسدبة النفسي

يف  ني وانت مهارة القدرة عىا الترور لففق الفاب ة اجلهوية غف  هق االوىل بنسدبة تقيديم عدايل  %71.21تقييم عايل 

يف  ني وانت مهارة  %71.21ااز الفياضق بنسبة تقييم قدر  و جا ب عىا التوايل بادها دافاية اال %81.17قدر  

يف  ددني وانددت   %71.91القدددرة عىددا الترددور يف ادلفوددز ال دداين بالنسددبة لفددفق الفاب ددة اجلهويددة غددف  بنسددبة تقيدديم قدددرها 

عىدا  و القددرة %11.29و تفويدز االنتبدا   %17.71و مواجهة القىق  %11.11نسبة التقييم لكل من ال قة بالنف  

و تفويز االنتبا   %11.29. اما بالنسبة لىفاب ة اجلهوية شفق فكانت نسبة ول من ال قة بالنف   %11.11االسرتخا  

 .%11.22و القدرة عىا االسرتخا   %11.18و مواجهة القىق  12.21%

 ب ة الزفق و ففق راب ة ال ف  يوضح التفاوب يف النسل يف التققييم الاايل بني ففق را ( 11رقم )  و الفسم البياين ادلوايل
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 االستنتاجات :-2-5

و بادما أجفى دراسته عىا حتديد ادلهاراب النفسية ادل يزة لالعيب وفة القدم  نف  ال اللمن خالل ما ال ظ 

U17  لى هداراب النفسدية ادل يدزة لالعديب  لباض ففق الفاب ة اجلهوية غف  و شدفق الدوغن ةهدذا قردد اجدفا  دراسدة ادلقارندة

 د وبي مع دراساب سابقة لبا  ني يف  إىلتوافقت  باستنتاجاب ال اللخفج  وفة القدم بني راب ة الزفق و راب ة  ير

جمال عىم النف  الفياضق وذا التدريل الفياضق إذ أنه مت اخلفوج من هذ  الدراسة بتلديد ادلهاراب النفسية ادل يزة لالعديب  

 اليت وانت عىا الرتتيل التايل : لففق راب ة الزفق U17القدم  نف وفة 

 تفويز االنتبا  . -1                     .دافاية االااز الفياضق -1

 القدرة عىا مواجهة القىق .- 1                         .القدرة عىا الترور -1

 قدرة عىا االسرتخا .ال-1                                .ال قة بالنف  -1

دون أن ننسددا تفدداوب الت ييددز بددني ادلهدداراب لدددى الالعبددني فقددد وانددت ادلهددارة النفسددية اخلا ددة بدافايددة االادداز 

ووانددددت هاتددددان   %71.91. وددددذا ادلهدددارة اخلا ددددة بالقدددددرة عىددددا التردددور بنسددددبة   %81.11الفياضدددق مكتسددددبة بنسددددبة 

 ادلهاراتان مها ادلكتسبتان بنسبة جيدة .

هدق نسدبة فدوق ادلتوسدا اتسدم يبدا العديب ودفة  %11.29بنسدبة  اد ذلد  واندت ادلهدارة اخلا دة بال قدة بدالنف ب 

 نسبة فوق ادلتوسا. ال اللهق لى هارة اخلا ة بالقدرة عىا تفويز االنتبا  اليت اعتربها %12.21القدم. وذا نسبة 

القىق و القددرة  ا تان بالقدرة عىا مواجهةوانت لى هاراتان النفسيتان اخل  %11.18توس ة هق ادل النسبة أما

 وباقق ادلهاراب ادلذوورة أعال  .عىا االسرتخا  .  ير مل تكن هاتان ادلهارتان واضلتني  
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لففق راب ة ال ف  اليت وانت عىا الرتتيدل  U17حتديد ادلهاراب النفسية ادل يزة لالعيب وفة القدم  نف وذا  

 التايل :

 القدرة عىا مواجهة القىق. -1                            القدرة عىا الترور.  -1

 تفويز االنتبا . - 1دافاية االااز الفياضق.                           -1

 القدرة عىا االسرتخا .-1ال قة بالنف  .                                     -1

 القددرة عىدا التردورفقد وانت ادلهارة النفسية اخلا دة  دون أن ننسا تفاوب الت ييز بني ادلهاراب لدى الالعبني

وواندت هاتدان ادلهاراتدان مهدا   %71.21بنسدبة   دافاية االااز الفياضق. وذا ادلهارة اخلا ة  %81.17مكتسبة بنسبة 

 ادلكتسبتان بنسبة جيدة .

اتسدم يبدا العديب وددفة  هدق نسدبة فدوق ادلتوسدا %11.11بادد ذلد  واندت ادلهدارة اخلا دة بال قدة بدالنف  بنسدبة  

 هق لى هارة اخلا ة بالقدرة عىا تفويز االنتبا  اليت اعتربها ال الل نسبة فوق ادلتوسا.%11.29القدم. وذا نسبة 

وانت لى هاراتان النفسيتان اخلا تان بالقدرة عىا مواجهة القىق و القددرة   %17.71أما النسبة ادلتوس ة هق  

  ادلهارتان واضلتني وباقق ادلهاراب ادلذوورة أعال  . عىا االسرتخا    ير مل تكن هاتان

 دا يددل عىدا أن الالعبدني  إ ردائيامفاوز الىال فقدد اسدتنتج البا در انده ال يوجدد فدفوق دالدة ادلقارنة بني  إىلأما بالنسبة 

 الففوق بينهم عزوائية. باعتبارباختالم مفاوز الىال وان متيزهم بادلهاراب النفسية متقاربا 
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 اقتراحات :-2-6

 باقرتا اب قد تفيد الفياضق و تقوم بالتلسني من أدائه مت ىت في ا يىق : ال اللمن خالل دراستنا أدىل  

 االسرتشاد بأمهية ادلهاراب النفسية وأ د عوامل النجاح و حتقيق النتائج االجيابية يف اجملال الفياضق. -

 يفة .تن ية ادلهاراب النفسية اليت هق مكتسبة بنسل ضا -

 االعت اد عىا بفامج تدريل ادلهاراب النفسية ادلبنية عىا أس  عى ية . -

 عدم إمهال حتضي اجلانل النفسق أثنا  اإلعداد ألن له نف  أمهية اجلانل البدين . -

ال قة بالنف   فة شخرية ضفورية لتلقيق النجاح فهق تسداعد عىدا ت دويف األدا  الفياضدق لدذا البدد مدن  -
 االعتنا  يبا.

 ية القدرة عىا االسرتخا  فهق أساس اإلعداد النفسدق لننزد ة اجل اعيدة فهدق تا دل عىدا زيدادة القدوى تن -
 احملفوة لىجسم .

 تن ية  فة القدرة عىا الترور واامل من أهم الاوامل اليت جيل  الاناية يبا عند وضع الربامج التدريبية . -
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 خاتمة عامة :-2-7

ال يقترددف عىددا حتضددي  البدددين فقددا بددل يسددتوجل  عىيدده  أ ددبحأدائدده يف ادلنافسدداب  ان تقدددم الفياضددق و حتسددني 

التلضي من ول النوا ق البدنية و النفسية . و من هذا ادلن ىق أ بلت الدراساب اليت جيفيها البا  ون يف التدريل عىا 

ار ال اقة و الفوح فيه من اجل حتقيدق هاما بدرجة عالية لىتافم عىا نقاط قوة الالعل و بادلهاراب النفسية و حتديدها 

 النتائج االجيابية .

و قددد وانددت دراسددتنا هددذ  جددز  مددن األجددزا  الدديت أ ددبح البددا  ون يف اجملددال الفياضددق خا ددة يدرسددون ادلهدداراب  

لى هداراب اجليد و النتيجدة االجيابيدة . ففدق دراسدتنا ق ندا بالتلديدد  األدا النفسية لت ويف بفامج التدريل الفياضق من اجل 

الفياضق عىا ادلستوى الوغين  األدا ، هذا وىه غباا من اجل ت ويف  U17النفسية اليت يتسم يبا العيب وفة القدم  نف 

 و مواوبة ألدا  الففق و ادلنتخباب الاادلية . اإلففيققو 

تالم يف تفتيبهدا و نسدبة مدع االخد فقد أدلت نتائجنا باتسام الالعبني بادلهاراب النفسية ادل يزة لالعيب ودفة القددم 

مدع الدذوف أن نسدبة بادض ادلهداراب واندت متوسد ة و الت يز يبا بني ففق الفاب ة اجلهوية شفق و ففق الفاب ة اجلهوية غف  

الفياضق هذا من خالل حتديد  األدا غي واضلة عىا الالعبني . لكن تبقا أهدام هذ  الدراساب ترل لراحل حتسني 

 نقاط الضاف و تقويتها .

 بدداختالمو مددن النتددائج االجيابيددة الدديت خفجنددا يبددا مددن هددذ  الدراسددة هددو متيددز الالعبددني بادلهدداراب النفسددية احملددددة  

العددل ودفة القدددم يف الب ولدة احملرتفددة اجلزائفيدة قددادر عىددا  أن ددا يدددل عىدا  ندوا ق الىاددل بدني راب ددة الزدفق و راب ددة ال دف 

 بية .حتسني أدائه من أجل حتقيق النتائج االجيا
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Conclusion générale : 

Le progrès sportif et l’amélioration des performances dans les 

compétitions est devenu non seulement dépendant de la préparation dans 

tous les aspects physiques et psychologiques ; et de cette perspectif les 

études menées par les chercheurs au sujet de l’entrainement technico-

psychologique sont deviennes tropes importantes a un store très élève afin 

de pouvoir identifier les point forts du jeu et envoyer l’esprit et l’énergie 

pour obtenir des résultats positifs. 

Et notre recherche suces technique psychologiques n’est l’une partie 

que les chercheur a le domaine sportif étudient afin d’obtenir un 

accomplissement meilleur et des résultats positifs. 

On a pu déterminer dans notre étude les différents techniques 

psychologiques qui désignent les joueurs du football catégorie U17 Et tout 

sa pour amélioré le Rendement sportif sur le niveau nationale et africain et 

escortant l’accomplissement des équipes et des sélections inter nationaux. 

Ainsi les résultats ont m’entre les qualités des joueurs du  football sur 

le plan technico-psychologique en mentionnant que le pourcentage de 

quelques techniques était moyen et non distinctif sur les joueurs mais le but 

de rendement sportif et ceci en déterminant les points faible et en les 

renforçant et parmi les résultats positifs de cette étude c’est l’acquisition 

des joueurs de capacités psychologiques précises celons les variations du 

poste de jeu. 
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Ce qui indique que le joueur du football dans le championnat 

professionnel algérien est capable d’améliorer son rendement afin d’obtenir 

un résultat positif et un accomplissement meilleur dans le domaine sportif.   
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ت.4993مص  

 ت4ظ ووووووووووووووودتق ووووووووووووووو  ت:ال ع  :لووووووووووووووو تاحووووووووووووووو   تاح    وووووووووووووووف  تم  ووووووووووووووو تاحكيفووووووووووووووو بتحل شووووووووووووووو  تطت .38
ت.4991مص  

ظ وووووووووووووووودتق وووووووووووووووو  ت:ال ع  :لوووووووووووووووو تاحوووووووووووووووو   ت تاحيفوووووووووووووووود   تاح    ووووووووووووووووف  تدا تامل وووووووووووووووو    تبتت .39
ت.4911ط تمص ت 

ظ وووووووووووووودتق وووووووووووووو  ت:ال ع  :لوووووووووووووو تاحوووووووووووووو   تحليفوووووووووووووود   ت امل    وووووووووووووو تاح    وووووووووووووو    تدا تاح كوووووووووووووو تت .42
ت.4991اح  يب تبتط تمص  ت

ظ وووووووووووودتق وووووووووووو  ت:ال ع  مفتووووووووووووف: تاالخيف"وووووووووووو  اتتاح   وووووووووووو  تحل    وووووووووووو ي  تم  وووووووووووو تاحكيفوووووووووووو بتت .41
ت.4991 تمص  4حل ش  تط

ظ ووووووووووودتق وووووووووووات:وووووووووووال عت تتووووووووووو كفحف   تاملووووووووووود بتاح    وووووووووووفت تدا تاح كووووووووووو تاح ووووووووووو يبت تمصووووووووووو ت .42
 .ت0220 تت1 تط

ظ ووووووووووووودتق وووووووووووووات:وووووووووووووال ع تتووووووووووووو كفحف   تاجل  :ووووووووووووو تتاح    ووووووووووووو   تم  ووووووووووووو تاحكيفووووووووووووو بتحل شووووووووووووو  ت .42
 .1990 ت1مص  ط

أتووووووووووو م ت  مووووووووووو ت اتووووووووووو  تاح" ووووووووووو تاح ل وووووووووووفت تاحرتب ووووووووووو تاح    ووووووووووو  تت-ظ ووووووووووودتق وووووووووووات:وووووووووووال عت .44
ت.4999ح  يب تاح    ة تدا تاح ك تاالنفس،   ت:ل 

ظ ووووووووووووودت صووووووووووووو تاحووووووووووووود ات  وووووووووووووفا  تا قصووووووووووووو  تاالتووووووووووووويفدال ت ت:لوووووووووووووف تاحرتب ووووووووووووو تاح"د  ووووووووووووو ت تتتت .45
ت 3002 ت4اح       تدا تاح ك تاح  يب تاح    ة ط

 ل  وووووووووو تاحد ح وووووووووو ت تاح  ووووووووووفتاح"ووووووووووددت تاحوووووووووويف ل تا   ووووووووووف تاحوووووووووودا تاح بوووووووووو ا   موووووووووو  ا ت:"وووووووووودتا  وووووووووودتت .46
 .0220ت 1ط  د  حل ش ت تاحيففل   ت

حي حووووووووووو  تم"ووووووووووو د ت:لووووووووووو تاحووووووووووو   تاح    وووووووووووف ت  "ووووووووووو ت:لوووووووووووطت   ووووووووووو ت  م ووووووووووو تبيوووووووووووداد  ت ووووووووووو ا تا .47
ت.تت4911

ت.1991 ص تاحد اتاحربا ع تمش   تامل ا   تجمل تاحيفكف ات احرتب   تتت .44



 .4993 دىتظ دت    ع تت كفحف   تامل ا    تدا تامل     تاح    ة تت .44
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