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بسم هللا الرحمان الرحيم
المتفرد
الحمد هلل مدبّر الليالي واأليام ،الملك القدوس السالم،
ّ
بالعظمة والبقاء والدوام ،إله رحيم كثير اإلنعام نحمد هللا ونشكره
على توفيقه إيانا ،ومنحنا القوة والعون إلنجاز هذا البحث الذي كان
ثمرة ثالث سنوات
وعمال بقـوله تعالى" :ولئـن شكـرتم الزيـدنكم"
نحمد هللا تعالى على توفيـقه لنا إلتمام هذا العمـل المتـواضع
ومصـداقا لقـوله عليـه الصـالة والسـالم" :من لـم يشكـر النـاس
لـم يشكـر هللا"
وإذا كان االعتراف بالجميل من شيّم النفوس الكريمة فإننا نتقدم
بأخلص تعابيرالشكر ،وأسمى معانـي التقـدير واالحتـرام إلى األستاذ
المشـرف" شاللي " الذي أفادنا بنصـائحه وإرشاداته والذي لـم
يبخـل علينا ّ بتوجيهـاته .
كما نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة العمري عائشة على مساعدتها لنا
في انجاز هدا البحث .وشكر إلى كل أساتذة وطلبة وعمال
معهد التربية البدنية والرياضية.

أهدي مثرة عملي املتواضع اىل أعز ما املك يف الوجود
.اىل روح أيب الطاهرة اليت تركتين وأان يف بداية عمري فواصلت مسرييت حنو النجاح ليصلك أجر هذا
العمل ............................أيب الصديق بن عيسى .
اىل روح أمي اليت ربتين وسقتين من منبع احلنان واالهتمام ................جديت رقية رمحها هللا  .اىل
أمي الغالية اليت كافحت من أجل تربييت حفظها هللا ................أمي الزهرة خرياين .

اىل اليت

استندت عليها يف كل شئ فما ترددت ،وطلبت اعانتها فما أتخرت ،وروحها ايل قدمت اىل رفيقة
دريب وشريكة عمري ....................زوجيت احلبيبة ......

اىل قرة العني

وهبجة الفؤاد ودفئ األايم  ،فلذات كبدي ..............دمحم – منال – راتج –رايض  ،جعلهم هللا
أوالدا صاحلني .
اىل من رضعت معهم احلنان وعايشت معهم االايم وكنت هلم األخ األكرب بل األب املقدام اخويت
األعزاء كلهم دون استثناء وبدن ذكر االمساء .
كل األصدقاء واىل كل من يعرفين من قريب أو من بعيد .واىل كل من كانوا مشعال للعلم واملعرفة
أساتذيت الكرام .
آخر اخلتام تربة املنشأ ،بساط الصبا والطفولة ،بلديت البريين ..

رشيد بن عيسى

اىل

إىل من فتحا يل ابواب املعرفة قرة عيين ايب وامي " حفظهما هللا".
إىل اخي محزة وزوجته.
إىل اخوايت هديل  ،مساح وزوجها واوالدها امحد وعائشة.
إىل اصدقائي وكل احبيت.
اىل مجيع من عرفت يف مشواري الدراسي.
اىل من تقامسو معي اعباء الدراسة رشيد وسفيان.
.

اىل مجيع عناصر الفوج ""40
اىل االستاذ شاليل دمحم.
اىل كل من يضمر ذرة خري يف نفسه .
اهدي هذا العمل.
وليد عبد الق ادر بوخنيفر
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مقدمة
في المجال الرياضي يواجه الالعب العديد من المواقف التي لها ارتباط مباشر بالتحضير النفسي
سواء أثناء عملية التدريب الرياضي أو المنافسات الرياضية ،وما يتعلق بكل منها من أحداث ومثيرات،
وهنا يكون أثر واضح ومباشر على سلوك الالعب وعلى مستوى قدراته ومهاراته وعالقته مع اآلخرين.
فالتحضير النفسي هو أحد المكونات الضرورية في عملية التدريب الرياضي الحديث وبدونه يستحيل
إحراز اإلنجازات الرياضية ،وفي السنوات األخيرة اكتساب العوامل النفسية لها أهمية متزايدة ،فالتدريبات
الرياضية ال تعني تنمية الصفات الجسمية وتكوين القابلية الحركية فحسب ،بل تحسين الصفات النفسية
وصقل قوة المتدربين نفسياً.
وهكذا يتطلب النشاط الرياضي من الرياضيين إبداء صفات نفسية حسنة لتحقيق نتائج رياضية جيدة،1
ولهذا يجب التركيز على هذا الجانب الذي هو أساس تحقيق النجاح.
الشيء الجدير باالهتمام أن التحضيرالنفسي له أثر كبير في تنمية الكفاءات وتحسين مردود الرياضيين
وهذا من خالل الكشف عن العوامل النفسية و الشخصية لكل رياضي واجراء اختبارات نفسية وانفعالية
والمالحظة اليومية وانشاء برنامج بدني مرتبط بمخطط للتحضير النفسي من طرف المدرب على أساس
المتطلبات النفسية بالرغم من عدم استطاعة المدربين التحكم في متغيراته والتنسيق عمليا  ،في ما يسمى
بجانب التدريب النفسي وذلك لتباين الطرق والمنهجيات المتبعة .
كما أن التحضير النفسي للرياضي يشكل إحدى الدعامات األساسية لتفوق الرياضي للتفوق والوصول
للمستويات العالية واجتياز األرقام القياسية وذلك الن التقويم الدقيق لنتائج الدورات والبطوالت الدولية
والقارية واالولمبية قد أثبتت األهمية البالغة للدور الذي يلعبه التحضير النفسي من حيث انه عملية
تربوية تحت نطاق الممارسة االيجابية للرياضيين ،يسير شانه في ذلك شان التحضير البدني و المهاري
والخططي ج زءا ال يتج أز من التعليم والتربية وتدريب الرياضيين أثناء التدريب الرياضي ولخوض غمار
المنافسة الرياضية

1رسيان خربيط مجيد ،التدريب الرياضي ،جامعة البصرة ،8811 ،ص.312

مقدمة
ويعتبر التحضير

النفسي كل مركب من جملة مكونات ،حيث تعتبر الشخصية أحد أهم هذه
1

المكونات،كما يجب إعطاء االنفعاالت األهمية البالغة وذلك ألثرها المباشر على مردود الرياضي.

ويرى الدكتور *حنفي محمود مختار*" أن التحضير النفسي هو كل اإلجراءات والواجبات التي يضعها
2

الالعب".
المدرب بهدف تثبيت السمات اإلرادية وتنمية القيم الخلقية لدى
ً

ويضيف الدكتور* ناهد روسن سكر*" أنه إيجاد الحلول اإليجابية لجمع المشاكل النفسية التي يعاني منها

الفرد ،والمتعلقة بالشخصية والتي تتعلق بالسلوك داخل مساحة اللعب والتدريب ،كما يرى هذا األخير أن

التحضير النفسي قبل المباريات هو إيجاد التدابير الضرورية إلثارة المزاج المناسب لدى الالعب".

3

وبالرغم من أهمية الدور النفسي للمدرب وتأثيره الكبير على الالعبين إال أننا الحظنا أن بعض المدربين ال

يولون اهتماما كبي ار له،لذا قمنا في بحثنا هذا بدراسة أهمية ودور التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب
لالعبين.

وقد شملت دراستنا جانبين الجانب النظري الذي يتكون من ثالثة فصول  ،الفصل األول تطرقنا فيه إلى
التحضير النفسي وتناولنا فيه دور علم النفس الرياضي ومهامه ثم التعريف بالتحضير النفسي  ،مع ذكر
الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة  ،وأيضا المهارات النفسية ،وواجبات التحضير النفسي لالعبي

كرة اليد وعالقته بالنواحي التدريبية األخرى أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى المنافسة في كرة اليد،
مفهومها ووظائفها  ،وأهميتها

كما تطرقنا فيه إلى التعريف بكرة اليد مع ذكر نبذة تاريخية عن تطورها

في العالم والجزائر  ،والمبادئ األساسية والقوانين المنظمة لها  ،ومتطلباتها وطرق اللعب فيها أما الفصل
الثالث فتطرقنا فيه إلى التعريف بالمراهقة ومراحلها  ،والتحديد الزمني لها في الشريعة اإلسالمية ثم
حاجات المراهق باإلضافة إلى خصائص النمو في مرحلة المراهقة األولى وذكر أشكال من المراهقة بعدها
تم ذكر أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين وأهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق .
أما الجانب التطبيقي يتكون من فصلين  ،الفصل األول تناولنا فيه طرق منهجية البحث،وفيها(الدراسة
االستطالعية،مجاالت البحث،ضبط متغيرات الدراسة،عينة البحث وكيفية اختيارها،المنهج المستخدم"المنهج

الوصفي" ...أما الفصل الثاني فتناولنا فيه عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان .لكل من المدربين
والالعبين  ،ثم استناج عام واقتراحات وفرضيات مستقبلية و وفي األخير قمنا بعرض الخاتمة العامة

للدراسة .

 - 8أسامة كامل راتب دوافع التفوق في المجال الرياضي  -دار الفكر العربي –القاهرة-مصر -ط-3222 -8ص312
-2حنفي محمود مختار  :األسس العلمية في تدريب كرة القدم  -دار الفكر العربي -مصر -8881 -ص66
2
 -3ناهد رسن سكر  :علم النفس الرياضي في التدريب و المنافسات الرياضية  -دار الثقافة للنشر و التوزيع -األردن -بدون طبعة-3223-ص312

مدخل عام
 -1اإلشكاليـة:
ز امر

تعد الرياضة جزءاا ااازام ازا تزاريش ال،زعيث اهزت فزاااو رزا تدزيير النزداداو نزها الزدي

للاجتاع القائم على الا ارفة ال،ريفة ي جد عدة نلداا اءدارو أفاائها بفضز الرياضزهها الز ها تانزليا
على عدة ألقاث ياا ك لك ضريرية لجفم اإل فاا را اياته الهياية رالعق الفليم را الجفم الفليم.1
تعتنززر رياضززة ك زرة الهززد اززا نززها األلعززاث الجااعيززة ،ززعنية يا ت،ززا ار رززا اع ززم أ اززاا العززالم ك ز لك رقززد
تين ز الر هززر اززا البززاا ها لززى اعتباراززا يااززدة اززا أر ززر الرياضززاو الجااعيززة

ززارة للااززا

ير بززة

الالعنها يالا،اادها أاا عا الفا الا افبة لندا ااارفتها رقد تينلو الدرافة لى أا الارالة) 11-9
ف ة( اا الارالة الا لى لندا تعلم يااارفة كرة الهد.
كرة الهد اا رياضة جااعية تررههية هت ار

علهها رريقاا ي لك باضزير جاهزير يدزادم ر زا يفزهر علزى

تززيجهههم ا ززا أجزز الين ززي ل ززى األا ززداي الاف ززدرة كاززا تتاه ززء بدز زابع ت ارف ززا ياكاتر ززاك ن ززها الف ززر
الات ارفة يل ا يفتلءم اا الالعث التاضهر الجهد اا جايع الجيا ث ي لك اا أج ررع التادي يتاقهز
الفيء.كاا يقي دمحم نباا افا ها يكاا عند الااهد افااعه ":اا كرة الهد لعبة جااعيزة تلعزث بالهزد
تجززري دا ز العززث ززاح اهززت ياززاي اززا الله زا الفري ز تفززجه ااززداي دا ز اراززى ال نززم يرقززا
لقيا ها اعاي نها اا دري الفدرالية العالاية لررة الهد " 1
اا التاضهر ال ففا اركث اا عدة اكي او ياي يعنزر عزا اك فعزاكو يالتزا تتا ز رزا :ال زيي يالقلز
يالتيتر يالغضث يال ياار الا،انهة

هجث عداا ا ه اك فعزاكو أاايزة بالغزة ي لزك للزدير الز ي ياكزا

اا تلعبززه اززا تغههززر اززا فززلنية ينززعث تاقيقهززا الززى اهجانيززة ياز ا البززا ا ا لززم هززتم الززتاكم رززا الع انززر
الافززنبة لهززا ي اززا نززها اك فعززاكو ال ففززية التززا تززد ر رززا أداا الالعنززها ززال الا ارفززاو الرياضززية
ي جززد اززا نه هززا القل ز يال ززيي الل ز ها هلعب زاا دي امر ااا زام رززا تاقه ز الفززيء أي الف ،ز يله ز ا هتدلززث اززا
الادرث التاضهر ال ففا الجهد لالعنيه دن الا ارفة الجدهر بال كر اا للتاضهر ال ففا لزه تزد هر كنهزر
علززى ففززية الالعززث رززا ت ايززة كفاااتززه يتافززها اززرديده ياز ا اززا ززال الر ،ز

عززا عيااز ال ففززية

يال ،نية لر رياضا با تباراو ففية التا يقيم نها اك نائا ال ففا ا اي الادرث اع ،اا نر ااج
تاضززهري نززد ا ا زرتبط با دززط للتززدريث ال ففززا افززث الاتدلبززاو ال ففززية يلززه أاززداي ايززاا العياا ز
ال ففية عنر افتراتهجياو تدعيايه ا اة ي،االة ل ا هجث عله ا أا يلا ااتاااا كنه ار له را با ا ا ا
ااا هدرع ا لى درح ا ه اإل،كالية الجيارية التالية:

1ابراهيم مرزوق ،الموسوعة الرياضية ،ط ،1دار الثقافة للنشر ،القاهرة ،1001 ،ص.00
 -1دمحم صبحي حسانين وكمال عبد الحميد اسماعيل :رباعية كرة اليد الحديثة ،دار النشر  ،بدون طبعة  ،القاهرة ،مصر  ،1001ص . 11
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 -اا اي تد هر التاضهر ال ففا على افتيى أداا كعنا كرة الهد أ اا الا ارفاو ن

أ،با ؟

التساؤالت الجزئية:
– 1ا يفاام التاضهر ال ففا را التقله اا ال يي أ اا الا ارفة الرياضية ؟
 – 1ا يفاام التاضهر ال ففا را التقله اا القل أ اا الا ارفة الرياضية ؟

 -2الفرضيات:
 -1-2الفرضية العامة:
التاضهر ال ففا هؤ ر على افتيى أداا كعنا كرة الفلة أ اا الا ارفة ن

أ،با .

 -2-2الفرضيات الجزئية:
 التاضهر ال ففا يفاام را التقله اا ال يي أ اا الا ارفة الرياضية .-التاضهر ال ففا يفاام را التقله اا القل أ اا الا ارفة الرياضية.

 -0أهداف الدراسة:
 1-3األهداف الموضوعية:
 -نراء ادى تد هر التاضهر ال ففا على كعنا كرة الهد دن يأ اا الا ارفة ن

أ،با .

 اليني لى تادهد انرراو القل يال يي اا اهت الانادر يالافتيياو. -اإللاام ن نائح فا ارالة الارااقة با تل

جيا نها .

 نراء الجيا ث اإلهجانية للتاضهر ال ففا ال الا ارفة. -2-3األهداف الذاتية:
 -الر بة را اكدالع يالين

لى ارت،اي ادى تد هر اهداا علم ال ف

را فهر البديكو.

 -تءييد اعهد التربية النده ة يالرياضية باياضيع جدهدة.

 ،عير ا بالقل أ اا الا ارفة بنفت ا ت نح كرة الهد. - 4أهمية البحث:
 الايضيع ال ي ت ايله يكتفا أااية را العنر الاالا لري زه اركزث ازا ،زقها ففزا رياضزا لزه ازااألاايزة ازا هجعز البازت الفتزام لال تبزاه يالاتابعزة بع ايزة

انزة ياا كزرة الهزد تتضزاا اكي زاو ااازة لهززا

ابعاد ضريرية لترييا ال ،نية الاتراالة للتالاه يالتا ت عك
~~5

على الترييا التربيي لهم.

مدخل عام
 هجززث اكاتاززام الرااز بالجا ززث ال ففززا الز ي تعززد ريززه اك فعززاكو أرنززر الع انززر الاززؤ رة رززا  ،نززيةالرياضا ياا نها ا ه اك فعاكو جد القل ال ي له أااية بالغة را تافزها افزتيى أداا الالعنزها رزا
ا تل

الجيا ث ي لك ألا:

 تززد هر التاضززهر ال ففززا ك ه انززر ر ززا ال اايززة ال ففززية رقززط ن ز هتع ززدى لززك التززد هر لززى ال ز زياااالجفاية.
 ا التاضهر ال ففا هؤ ر على الجهاء العننا ب،ك رئيفا يال ي له دير كنهر را العالياو العقليةالتا لها تد هر كنهر على الفليك الاركا لالعث.
 -ا القل

ي تد هراو فلنية على ال ،اط الجفاا يالند ا يعلى األداا ك تهجة له ه التد هراو كاا هؤ ر

على تددية الاهاراو.
-

امر لآل ار التا هتركها القل يال يي ع د الرياضا ت عك

عا ا جاء الاهام الاكل

فلبا على أدائه رهرترث األ داا ييعجء

نها.

 أاايززة التاضززهر ال ففززا رززا التززد هر علززى األركززار يالا،ززاعر يتنزرراو الرياضززا ي جززد ت،ززكه يت ايززةالنفاو ال ففية لديه باعتباراا فااو دائاة إلاراء ال نر را الا ارفاو الرياضية.
_ تدرد ا لى رئة األ،با ا ه الارالة أي الفئة تتيار اع ارالة افافة اا العار اإل فا ا ياا

ارالة الارااقة التا تتاهء ن نائح ا تلفة عا بادا الفئاو باهت اايل ا اعررة األااية يالدير ال ي
هلعبه التاضهر ال ففا را تههئة الالعث للا ارفة يتاقه يت اية ديارعه اي ااارفة ال ،اط الرياضا

.

 -5أسباب اختيار الموضوع:
ياا نها األفباث التا درعت ا لى ا تيار ا ا الايضيع اا:
 باا أ ا را ت نح كرة الهد ارتده ا أا در ا ا الايضيع أل ه اهم اا ج ال يااا ا ت،ار العدهد اا الااكو ال ففية(القل يال يي يالتزيتر لزدى الالعنزها دنز يأ زاا يبعزد ابزاراة األازرال ي ياكا أا يكيا له تد هر على ازرديد الالعنزها لز ا هتدلزث د ارفزة يفزتعاا نهزا ازا أجز العاز علزى
افتغال ا ا الجا ث لدى الالعنها را الا ارفاو الرياضية:
 الر بة را درافة أي ا،ك يعه ا ه اللعبة. -قح الرعاية ال ففية الالعنها ال ها يعا يا اا ااكو ال ففية.

~~6

مدخل عام
 -6تحديد المصطلحات والمفاهيم األساسية للبحث :
ا أي د ارفززة علايززة ألي ايضززيع تتدلززث ا ززا تادهززد الافززاايم األفافززية الافززت داة رززا ا ز ه الد ارفززة أي
البات ا دالدا اا ا ا تدر لى فرد بعض الافاايم األفافية را ايضيع الدرافة.

 -1-6تعريف التحضير النفسي:
اي عالية تربيية تاو دا الااارفة اكهجانية لالعنها نهدي ل يت اية الديارع يال قة بال ف
ياإلدراك الاعررا ياك فعالا يالعا على ت،كه يتديير الفااو اإلرادية باإلضارة لى التيجيه ياإلر،اد

التربيي يال ففا لالعنها.



 -2-6تعريف المنافسة:
الا ارف ززة الرياض ززية ا ززا ايد ز

ز ز اء ر ززردي أي جا ززاعا ا ،ززريط بقياع ززد تا ززدد الف ززليك ياز ز ا الايدز ز

هتعاا ريه الرياضا بك اا لديه ازا دزدراو ند يزة يعقليزة يا فعاليزة ازا أجز تدرهزد ااتالرزه لهز ه القزدراو
يتاههءاا عا ددراو اا ه اءلهم.1
تلعززث الا ارفززة دي امر ااا زام رززا تاقه ز أاززداي األلعززاث الرياضززية ب،ززك عززام ييكززيا الفززيء اززي الهززدي
األفافا ال ي يااي ك كعث أي رري

ا ارءه.

 -3-6تعريف كرةاليد:
اا رياضة جااعية هتبارى رهها رريقاا لرز ا هازا فزبعة كعنزها "  6كعنزها بازار ارازى " يازرر
الالعنيا الررة رياا نه هم لياايليا راههزا دا ز ارازى ال نزم كازراء ازدي يتتزال

الابزارة ازا ،زيدها

ادة ك ا هاا  00دديقة يالفري ال ي هتاكا اا تفجه ارنر عدد ازا اكازداي رزا ارازى ال نزم رزا
هاية ،يدا الابارة اي الفري الفائء تقام ابارة كرة الهد على العث ديله  00اتر يعرضه  10اتر ييقع
الاراززى رززا الا تن ز

يييجززد رززا الالعززث ارايززاا ياززاط ك ز ا هاززا بافززااة ،ززبه دائريززة تقريبززا تعززري

با دقززة الاراززى يالتزى تتاززدد ن ززط هبعززد بافززارة  6ااتززار عززا الاراززى يكز اراززى عبززارة عززا افززااة
افتدهلة ال،ك عرضها  0اتر يارتفاعها  1اتر .
تتزال

ابززارة كزرة الهززد اززا ،ززيدها اززدة كز ا هازا  00دديقززة ي لززك بال فززبة لجايززع الفززر اززا فززا الفادفززة

ع،رة ياا ري

اع يجيد افترااة نها ال،يدها لادة  10ددائ

يرزا ا زاا رتزرة اكفزترااة ربازا هتبزاد

الفريقاا جا نا الالعث يالاقاعد .

 حسن السيد أبو عبده  ":االتجاهات الحديثة في التخطيط والتدريب "  ،ط ، 1مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية  ،مصر ، 1001،ص . 160
1كمال الدين عبد الرحمان دروسين :قياس وتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد ،مرجع سابق ،ص.003
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مدخل عام
باإلضارة لى ا تالي لبا

الاكزم يتترزيا ألبفزة الالعنزها ازا تبزاا دازيح

الالعنها يا تالي لبا

جيارث ا اا اح باللعبة.

 -4-6تعريف المراهقة:
ياع ى اندلح الارااقة را علم ال

اك تقا اا ارالة الدفيلة لزى ارالزة ال ضزج يالر،زد .2رالارااقزة

ارالة تداث لارالة الر،د تاتد را العقد ال ا ا اا ايزاة الفزرد ازا ال ال زة ع،زر لزى التافزعة ع،زر تقريبزا
أي دن

الك بعام أي عااها أي بعد لك بعام أي عااها أي نها 21-11ف ة

 -7الدراسات السابقة والمرتبطة :
بعززد ادالع ززا علززى الر هززر اززا الاياضززيع رززا ا تلز

الاعااززد انززة رززا الرياضززة يجززد ا بعززد الد ارفززاو

الا،انهة ياا نه ها:
 1-7 مـذكرة لنيـش شـةادة ليسـانت تحـت عنـواث :تـقلير القلـ والضـ ع النفسـي علـ
فعالية اللعب في كرة اليد عند العبات فرق النخبة لوالية الجزائر".
 الجةة التي قامت بالدراسة :اا عداد الدلبة :عيفايي رضا أدري ياهبة. إشكالية الدراسة :لى ادى هؤ ر القل يالضزغط ال ففزا علزى رعاليزة يازرديد كعبزاو كزرة الهزد رزا رزرال بة؟.
 أهداف الدراسة - :اعررة ا كاا القل يالضغط اقافاا را الا ارفة أي ك. اعررة اا ا كاا القل الااد هؤ ر على التياءا البفيكيليجا. ادى تد هر القل يالضغط على رعالية الارديد ياضدراث را فليكياو الالعباو. نتائج الدراسة:تدرهززد الفرديززة العااززة يالاتا لززة رززا القلز يالضززغط ال ففززا يعاززالا علززى ت فززيض اززرديد الالعززث
ييؤ ر على رعالهته كاا تاك يا اا باو ناة الفرضية الجءئيزة األيلزى ازا

هزار العالدزة نزها الضزغط

ال ففا يارديد اللعث أاا الفرضية الجءئية ال ا ية تدرزد ل زا يجزيد عالدزة نزها القلز كاالزة يازرديد اللعزث
كاا اي الاا را الفرضية الجءئية ال ال ة اهت تم بزاو العالدزة نزها القلز كفزاة يازرديد اللعزث يريازا

 1عبد العالي الجسماني :سيكولوجية الطفل ،المراهقة ،دار الفكر العربي ،ط،1القاهرة ،مصر ،1990 ،ص.132
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مدخل عام
ه ح الفرضية الرابعة ياأل هرة تدرد ل ا باو يجيد رري دالة انائية نها كعباو او الارديد الجهد
ي ي الارديد الا فض ا ا رياا ه ح درجة القل يالضغط.

 2-7 مذكرة لنيش شةادة ماجستير تحت عنواث :مستويات ومصادر القل لـد العيـي
المنتخب الوطني لكرة اليد قيش وألناء المنافسات الرسمية .
 الجةة التي قامت بالدراسة :األفتا  :فااعه اقراا. إشكالية الدراسة: -1لززى أي اززدى ياكززا اعتبززار القل ز

ي التززد هر فززلنا علززى األداا الجهززد لالعنززها دن ز يأ ززاا الا ارفززاو

الرفاية او الافتيى العالا؟.
 -2ازززا ازززا افز ززتيياو يانز ززادر يدرجز ززة القل ز ز

او التز ززد هراو الفز ززلنية علز ززى أداا الالعنز ززها دن ز ز يأ ز ززاا

الا ارفاو الرفاية العالية الافتيى؟.
 أهداف الدراسة:ياكا انر أازداي از ا البازت ال انزة رزا كي زه عبزارة عزا د ارفزة للجا زث ال ففزا للفزرد بنزفة
عااة يتداير ارديد الرياضزا بال نزيح ا لزم هزتاكا ازا الفزيدرة علزى اتغه ارتزه التزا ياكزا انزراا
رياا هلا:
 كيفية باو يجيد الانادر الا تلفة للقل لدى الالعنها ياعالجتها. نتائج الدراسة:البات اي تنياا أا كعنا كرة الهد للفري الزيد ا أرزانر رجزا لزم يكي زيا رزا كز افزتياام زال
ا،اركتهم را األلانيزاد اإلرريقيزة ياز ا ارجزع لزى عااز الضزغط ال ففزا زال الاقزابالو ي انزة اازا
الجا ث الفيكيليجا لى جا ث التاضهر التق ا را الالعث.
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التحضير النفسي

الفصل األول
تمهيد:

يمث للإلنسان للى نلكا للتنسلحىةن للى نسل يل ل نمل ل ن ي للتكنيحه ن للمنسلا للم نهسلن ل ل نهسالن ع للىل نهسالايم للى

نفه للهن

ي يايبنلاميعنبيانيدنسامكىنيى نهذلل نادلدنبغلهلنسليحيلمنسلم ليهلنهلىليلىل نرغللىهنكللىيلمنسلماليغ ل كنرالن
لنمنهل ببنم دهدي نيغ نسلقد سك نلقي نل يىنىًنده نبغهلنسألهلدس نسليل ني لعتنلهلىكنفيغلعكنللىلقغ نهسلالله ن
هسليهيكنهسا لىطنل ببنسلعكسايإلنسلن ي نهسلبيةي  .ن
هنظ سًكنلهاهدنسلحثيكنم نسل ىال نسلي ني يطيعنفيهىنسان ى نبغهلنيغ نسألهدس كنفإ نسلقغ نهسلاله نهسليهيكن
هسا لىطنيدلحنمالزمىًنلمنهالىد نف نهلذسنسلعدلكنسللذثنكثلك نفيلمنميى لبنسل يلى كنرالنل نسلمغ ل نلغنظلكن
ههنل نسألغالىصنياليغ ه نفيمىنبينهمنم ن يتنادكسيهمنهس يعدسدهمكنهادننغأن

نهذسنسالالليال نلغالىدلىًن

ميهسفقي كنهآالك ن ىءنيهسفقهمنهسنعدم نلديهمنسلد نسلن ي  .ن
هلعغتنسلقغ نهسلاله نم نلهمنمظىهكنيهسفقهمنسلطبيعيل كنهلغلكىلهمنسلميعلدد نهالدنكلىنهسنم لإلنسهيملىمنمل نابلإلن
لكضنسلعدلككن
غمىءنسلن سنهسلد نسلن لي نرللتنل نهدلإلنبهلمنسل لدنرللتنس يللىكنس نهلذهنسل لىال نمل نسمنس

بإلنه نل ىسنسألمكسضنسلن ي نكغهى .ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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التحضير النفسي

الفصل األول
 1-1مفهوم علم النفس الرياضي:

يعك ن غمنسلن سنسلك ىض ن la psychologie du sportنكنلأنمنسلعغمنسلذثنيدكسن غه نسان ى ن

سلك ىض .

ننننهيعن نسل غه نس ياىلى نسل كدنسلي نيمك نمال ظيهىنهي ايغهىكنهلح نيهادنس ياىلى نلالكلنالنيمك ن

مال ظيهىنم نسلالىكجنهالنيمك نكؤ يهىنكىلي كيكنهساد سك نهسالن عىلنهمىنرلتنذل كنههذهنسألهامنم نسلنغىطن

يطغ ن غيهىنسلالبك .ن

ننننهسلهد نم نهكسءند سك ن غه نسل كدنف نسلك ىض نههنم ىهل نسحيغى نسأل لىبنهسلعهسمإلنسلن ي نسلي ن
يؤثكنف ن غه نسلك ىض كنهذسنم ننى ي كنهكيمنيؤثكنالبك نسلممىك نسلك ىضي نذسيهىن غتناهسنبن

سلغالدي نلغك ىض نم ننى ي نلالكلكنسألمكنسلذثني ىهمنف نيطه كنسألدسءنسألادتن Maximum

performanceنهينمي نسلغالدي  1.ن

-2-1دور علم النفس الرياضي:

ننننر نلهمي نسلممىك نسلك ىضي نمندل نن هني قي نسلنيىةجنهسلهدهلنرلتنسلنييا نفعغمنسليكبي نسلبدني نف ن
سلق منيهيمنلىليمك نسلك ىض نلغهدهلنرلتني قي ننييا نف ن كك نبدني نمعين كنفىلهد نههنسليمكي نف ن

سل كك نسلمكلهبنسحي ىبهىنه
رطىكنسلنالل نسلهطني ن

نممىك يهىنلمىنسلمدكبنهدفمنسلهدهلنرلتني قي نل غتننييا نممكن نف ن

نطك نسلي ضيكنسلبدن نسلالىصنهف نمد نمعين ن .ن

نال ظنممىن ب نذككهنل نلهمي نكإلنيدك بنك ىض نمهامنن هني قي ننيىةجنبإمكىنيى نبدني نالىد نلكإلن

ممىكس .ن

ننسلغاهءنرلتننظك ى ن غمنسلن سنهسليكبي ني ى دنسلمعغمنف نفهمن
ن
نننننهف نميدس نسليكبي نسلبدني نهسلك ىضي
سلمغىحإلنهسل ىال نسلي نيبكزنسلميدس نسلعغم كنمثالن هسمإلنسل غإلنف نا منسليكبي نسلبدني نهسلك ىضي كنلمىن
لىلن ل نلغمدكبنفىالهيمىمنلىلاىنبنسلبدن نفقطنسلذثنلبكزنلعضنسلنقىةصنه دهدننيأثيكه.نفأدل

نسليهمن

ف نك ىض نسلنالل نهسلمقىلال نهسل كقنميحىفة نم ن يتنسلقد سك نهسلي ضيكنسلبدن نهنالنن كاهىنسلقيمن
سلمعنهي نهسلي ضيكنسلن

نكهذسننمىنلدلنلىللى ثي نف نسلك ىض نرلتنسالهيمىمنلعغمنسلن سنسلك ىض كن

سلي غيإلنسل غهك نيعيمدن غتنسلعهسمإلنسلن ي نسالايمى ي نهسلي ى غي نلغغالدي نه الايهىنلىلممىك ن

سلك ىضي نفىلنيىةجنسلم قق نف نسلميدس نسليحييك نهسليقن نيالضعنرلتنيأثي سك نسل غه نسلغالد ن.نرذسناىكنىن
غمنسلن سنسلك ىض نه غمنسلن سنسلعىمنيمك نرياىدنيغىلمنمهسضيعند سك يهمىنلح نيمك نسليمييزنبينهمىن ن

لىلمنهجنسلياك ب ن يتنسلنظك نسلاههك نسلمكيل نم ن غمنسلن سنيالضعنلغياكب نف نسلميدس نسلك ىض ن

ليقهيمنهذهنسلنظك ى نسلعغمي كنهيطبيقهىنف نسلماىلنسلك ىض ن.ن2ن

 1أسامة كا مل راتب " :علم نفس الرياضة (المفاهيم والتطبيقات)" ،دار الفكر العربي ،ط ،2مصر ،7991 ،ص71
 2دمحم حسن عالوي ":علم النفس الرياضة " ،دار المعارف  ،ط، 4مصر، 7991 ،ص . 29
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التحضير النفسي

الفصل األول

نننننرلتناىنبنذل نفغعغمنسلن سندغ نهثيق نلىلعغهمنسألالكلنكفي غيإلنسلظىهك نسل غهكي نيعيمدن غتن هسمإلن
يبكزنسلدغ نبي ن غمنسلن سنسلك ىض نهسل يز هلها نه غمنسالايمىه 1.ن

 - 3-1مهام علم النفس الرياضي :

نننننظكسنليعددنسلميىدي نسلك ىضي نهمىنينازن نهىنم نميطغلى نهلهدس نه مغيى نينظيمي نهي ييك منكيمك ن
ي ديدسنلعنىدكنسأل ى ي نلمهىمن غمنسلن سنسلك ىض ن غتنسلن هنسليىل  :ن

 -1-3-1الرفع في مستوى اإلنجاز الرياضي :

ننننهذل نلدلنل ضىءنسل كقنسلك ىضي نلغيتنلغكىلهىنهيعددنلنهس هىنه يتنلدلنلفكسدنسل كقنسلك ىضي نذهن
سل ىال نسل يز هلهاي ننادنليضىنلعغمنسلن سنسلك ىض ندهكسنهىمىكنهذل ن

نطك نرياىدنسلدسفعي نسلمؤدي ن

رلتنغد نسلنغىطنسلبدن نسلك ىض نهمىنييلعهىنم نسكيقىءنف ننه ي نسألدسءنسلك ىض نف نهذسنسلنطىقنيياغتن

سلمطغهبنف نمدلنس ينقىذنس ييىط نلقد سك نسانيىجنلدلنسل كدنسلك ىض كنلغكضنينمي نم يهلنساناى سز ن
أل نرذسنكى نسلك ىض نليكناىدكن غتنيهظيمنرمكىنىيمنهادكسيمن غتنل

معي نلذل نادنيكه نسالايهىدنهنسا
لهادنيكه نسلاله نلهنسلقغ نسلن

نهامنفالنبدنم نهاهدن ببن

ىسنلىاكهىقن ندنسلهدهلنرلتنم يهلنمعي نم نسليدك بنسلك ىض ن

نلهنلثن ببنآالككنهلىليىل نيأي نسل ىا نرلتندهكن غمنسلن سنسلك ىض ن

ف نهذسنسلدددنينلغ نسلم سك ى نلأ نسلك ىض نينمهنم نيهسادنسلالدمكنل يتنر نلمنييهسادنهذسنسل كقن

سلمضىدنف نسل دإلنله لثنىءنسليدك بن يتني ق نسلي هقنسلي هقن يتنلغ هزنلىلمكىن نسلمعيبك كنلهنسلي هقن
غتنسلالدمكنف نهذهنسل ىل نيأي ندهكنسلمدكبنف نيالطيطنسليدك لى نهينظيمهىنلي قي ن ىمإلنسلدسفعي ن

م نالاللنيهفيكنسللى تنسلالزمنمعنسلعغمنل نسلينظيمنسل غيمنييهامنل ى ىن غتنمدلنسألالذنف نسل
مطىلبنسلنمهنسل كدثنهسالايمى

لى ن

نليضىكن نهماليغمنالدىةصنسلغالدي نسلك ىضي نال يمىنسال يعدسدس ن

سلبدني نهسلقد سك نسلعقغي نهسالهيمىمى نسلن ي نهسلقيمنسالايمى ي نهسلكه ي .ن2ن ن

 -2-3-1تنمية الصفات واالتجاهات النفسية :

ننننيعيبكنسلنغىطنسلبدن نسلكفيعنسلم يهلنالىد نبي نسلنغىطى نسليكبهي نسلمالةم نلينمي نسلد ى ن

هسالياىهى نسلن ي نلدلنسل كدنسلك ىض كننييا نمدلنر دسدهن غتنسليحيمنمعنسل يى نسلطبيعي نهسلمايمعن
سان ىن نف نهذسنسل يىقننغيمسنالىدييي نميمك يي نلغنغىطنسلك ىض نلمىنلهمىنم ندهكنفعىلنف نسليدك بن

سلك ىض ن .ن
ن

 7دمحم حسن عالوي ":علم النفس الرياضة " ،مرجع سابق ،ص 29
 2دمحم حسن عالوي ":سيكولوجية التدريب والمنافسات" ،دار المعارف ط 1القاهرة مصر  7992،ص .71 -71
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التحضير النفسي

الفصل األول

ننننيكيلطنسلنغىطنسلبدن نسلك ىض ن ىد نلىلماههدنسلمبذهلنم نسلنى ي نسلبدني نهمدلنسكي ىهنغد نسل مإلكن
هلح ني دإلن غتنرناىزنك ىض ن ىل نسلم يهلنينلغ نيهفكن ىمإلنسلدسفعي نهف نمىنينى بنالدىةصن

سلغالدي نسلي نيمك نم ني قي نرنيىجنك ىض نف نم يهلنسلهية نسلبدني نلثنسلميطغلى نسلعضغي ن
ن1ن ن

هسل يز هلهاي نسلعدبي  .ن

 -3-3-1توطيد مستوى اإلنجاز :

ننننيياغتنهذسنسللعدنسلهىمنف نسلمثىلنسلك ىض نلهنسل ك نسلك ىض نسلذثنيكه نف ن ىل نبدني ن ىلي نلثنىءن
سليدك لى نرالنلنمنلثنىءنسلمنىف ننال ظن دمني ايإلنسلنيىةجنسلميهاع كنممىنيؤدثنبهذهنسلنيىةجنسل ىغغ نرلتن

هسابنهاليم نكنل يتنيي مإلنفيمىنلعدنل ني قدنسلك ىض نسلكلل نف نسليدك بنسلك ىض ننييا نفقدس نسلثق نكن

هليىبنسأل لىبنسلهسض نسلمؤدي نلغناىحنلثنىءنسلمنىف ى نسلك ىضي نكنفىلمطغهبنم نسل يكهلها ن

سلك ىض نل نيل تن

نمغكغ نسلي مإلنسلن

بناى منمعنسل كدنهسل ك نسلك ىض نهذل ن

نهل ني ىهمنلغكإلنفعىلنف نيعز زنم يهلنساناىزنهيثبييمن

نطك نسا دسدنسلك ىض نسلمنى بنلالدىةصنكإلن ىل  .ن

 - 4-3-1تنمية االهتمامات والحاجيات النفسية:

ننننلقدندل نلعضنسلل هتنسلعغمي نف نسل نهس نسل ديث ن غتنل نفة نسلغلىبنسلي نيمىكسنسلك ىض نلكثك ن
هغد نادنيضعمنسهيمىمهىنلىلك ىض نهميغهىنرليهىنمعنيقدمهىنف نسلعمككنم نهذسنسلمنطغ نكى نم نهسابن

سل يكهلها نسلك ىض نسلل تنف نم يهلنهبنىءنسلميإلنسلك ىض كنهكذل نف نسياىهىيمنسلن ي نن هنسلك ىض ن
كن يتنييمك نم نسفيكسضنسلنغىطنسليدك ب نهسليكبهثنسلمالةمنلحإلنك ىض نكنهنسلهد نسأل متنف نهذسن

سلغأ نيمك نرياىدنسل ىا نسلن ي نسلثىبي نن بيىنلدلنسلك ىض نن هنممىك نسلك ىض نلىنيظىمنهف نسياىهن

ميطهكنهي ي

نل نيكه نسلعىمإلنسلم ك نلغك ىض ننىلعنم نسلدسالإلنلحثكنممىنههنمكيلطنلىلعهسمإلن

هسلضكهك نسلمىدي نهسلالىكاي ن

نغالدي نسلك ىض ن 2ن

 -4-1تعريف التحضير النفسي:
ننطىق نسلممىك نساياىبي نلال بي نبهد نالغ نهينمي نسلدهسفع نهسالياىهى ن

ننننهه ن مغي نيكبهي ني

هسلثق نلىلن سنهساد سك نسلمعكف نهسالن عىل نهسلعمإلن غتنيغكيإلنهيطه كنسل مى نسادسك نلىاضىف نرلتن ن

سليهايمنهساكغىدنسليكبهثنهسلن
نهيعك نسلي ضيكنسلن

مهاه نن هنسليحه نسلن

نلال بي .ن ن

نليضىن غتنلنمن يكهك نسليطبي نسلعغم نله ىةإلنهمنىهجنمعين نهم دهد ن ن
نلغك ىض  3 .ن

 7دمحم حسن أبو عبيدة" :المنهج في علم النفس"  ،دار المعارف  ،ب ط ،مصر ، 7991 ،ص 721، 724
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نههن لىك ن

نننن ه ك ن"فهك نه "ن<<:نسلي ضيكنسلن

الاللهىنيدلحنسلك ىض نم يعدسنن يىن>>.نهدسةمىن

دسةمىنينظكنرليمنهكأنمنازءنم نسلي ضيكنسلن

نمامه نم سك إلنكنه ىةإلنهمنىهجنسلي نم ن

بنفهك نه نكننادنل نسليغاليصنسل يكهلها نكى ن

كنههذسنسألمكنف نسل قيق نليكند يحكنذل نل نسلي ضيكن

بهذهنسلد نيمثإلنامغ نم نسليأثي سك نسلي نيؤثكن غتنسلك ىض نسلذثنيؤالذنمنمنسلمعغهمى نسلي نيأي نم ن

سلم يطنسلك ىض  .ن
بنفغيبنمه

ن ىمن:1892ن"سلي ضيكنسلن

نيمثإلنسليقدمنف نسليحه نهسلي

لغك ىض " .ن

ننننه كلنمى سك نالفى ن:نلنمنيابنسالهيمىم نلىلي ضيكنسلن
سلملىغك نلهنسلغيكنملىغك نميمكن نم ني

نرذنههن لىك ن

ي نسلقد سك نسلن ي نلغك ىض  1.ن

 1-4-1أهداف التحضير النفسي :

 يي ددنسألهدس نسأل ى ي نلي ضيكنسلن

ي نف نسلد ى نسلن ي ن
نه د نمه د نم نسلطكقن

نلغك ىض نفيمىنيغ ن :ن

 بنىء نهيغكيإل نسلميهل نهسالياىهى نساياىبي نلغك ىض نن ه نسلممىك نسلك ىضي ن ىم نهسلنغىط نسلنه ن
الىد نيطه كندهسفعنسلك ىض نن هنسليدك بنسلمنيجنهسلينىفسنسل عىلن .ن

 ينمي نمهى سك نسلك ىض نسلعقغي نسأل ى ي نلغممىك نسلك ىضي نهسليالددي نلنههنسلنغىط .ن
 يطه كنهيهظيمن مى نسلك ىض نسالن عىلي نيلعىنلميطغلى نسليدك بنهسلمنىف ى نف نسلنغىطنسلك ىض ن
سلممىكس .ن

 ينمي نادك نسلك ىض ن غتنيعبة نهينظيمنطىاىيمنسلبدني نهسلن ي نالاللنسليدك بنهسلمنىف ى  2.ن
 ر دسدنسلك ىض نسلمؤهإلنن يىنلالهضنلمىكنسلمنىف ى نف نيالددمنسلك ىض نسلقىدكن غتنسليحيمنمعن
سلمهسامنسلطىكة نسلي نيظهكنم نالاللهىنهسلنيىةجنسلميلىين نسلي نييمني قيقهىن .ن

 ينمي نسنيمىء نسلك ىض نلمؤ يم نسلك ىضي نهزمالةم نف نسلغعل نله نسل ك نبهد نسليمى
ن

هكفعنسلكهحنسلمعنهي نالاللنسليدك بنهسلمنىف ى .

نسالايمى

ن

ن

Philipe More: Psychologie Sportive, Ed Mossen, Paris ,1992,P12
 2أحمد أمين فوزي":مبادئ علم النفس الرياضي" دار الفكر العربي ،ط ، 2مصر ، 2003 ،ص 712
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 يهايم نسلك ىض نهيهايهم نن يى نلم ى ديم ن غت نسلمهسةم نسلن ي نبي نسأل مىل نسلبدني نهسلن ي نف ن
سليدك ب نهسلمنىف ى نمع ن يىيم نسلعمغي نهسالايمى ي نليانب نسلضغهط نسلن ي نسلمكيلط نلىلممىك ن

سلك ىضي نسلينىف ي  1.ن

 2-4-1أنواع التحضير النفسي:
 من حيث مدته:

نننننننن-نسلي ضيكنسلن
نننننننن-نسلي ضيكنسلن

نسلطه إلنسلمدل .ن

نسلقديكنسلمدل .ن

 من ناحية نوعيته :ن

نننننننن-سنسلي ضيكنسلن

نسلعىم.ن ن

نننننننن-نسلي ضيكنسلن

نسلالىص .ن

 1-2-4-1التحضير النفسي طويل المدى:

ننننهه نذل نسلي ضيك نسلذث ني عت نرلت نالغ نهينمي نسلدهسفع نهسالياىهى نساياىبي نسلي نيككز ن غت نل ن
يحه نسالاينى ى نسل قيقي نهسلمعىك نسلعغمي نهسلقيم نسلالغقي نسل ميد كنهم ننى ي نلالكلنسلعمإلن غتنيغكيإلن
هيطه ك نسل مى نساكسدي نسلعىم نهسلالىد نلدل نك ىضي نكك نسلقدم نك نسألمك نسلذث ني ىهم نف نادكيهم نف ن

ماىبه نسلمغىحإلنسلي نيعيكضهمنكنهسلقدك ن غتن غهىن الن غيمى .ن



المبادئ الهامة في التحضير النفسي طويل المدى:

ننننيكلنسللعضنل نلهمنسلملىدئنسلي نييأ سن غيهىنسلي ضيكنسلن

نطه إلنسلمدلنه  :ن

 ضكهك نساينىهنسل كدنسلك ىض نلأهمي نسلمنىف ن(سلملى سك )نسلك ىضي  .ن سلمعكف نسلايد نلالغيكسطى نهظكه نسلمنىف نهسلمنىفس. سل كحنلالغي سك نف نسلملى سك .-

دمني ميإلنسلغعبنلأ لىءنلالكلنالىكاي ن.

 -م سك ى نسل كنهقنسل كدي .

 -ينمي نهيطه كنسل مى نساكسدي نهسلالغقي ن 2.ن

 بعض التوجيهات العامة في التحضير النفسي طويل المدى :ن

ننننف نمى نيغ نلعض نسليهايهى نسلعىم نسلي نيابن غت نسلمدكب نسلك ىض نم سك ىيهى نف نلضه ن مغي نننننن
سلي ضيكنسلن

نطه إلنسلمدلنلغمنىف ى نسلهىم  :ن

 7أحمد أمين فوزي":مبادئ علم النفس الرياضي"  ،مرجع سابق ،ص 712
 2نزار مجيد طالب و كمال الويس":علم النفس الرياضي"،كلية الرياضة ،ط، 7جامعة بغداد ،العراق  ، 7990 ،ص 210 ،249
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 ياب نسلعمإل ن غت نسلز ىد نف نسلدسفعي نلدل نسل كد نسلك ىض نلال يمكسك نف نممىك نسلنغىطن
سلك ىض نهم ىهل نسلهدهلنرلتنل غتنسلم يهيى نسلك ىضي  .ن

 يابنل نيقينعنسل كدنسلك ىض نلد نطكق نهنظك ى نسليدك بنسلماليغ نكنهل نيث نيمىمنسلثق ن
ف نسأل ىليبنسلي نيقهمنلى يالدسمهىنسلمدكبنسلك ىض .

 ينلغ نيعه د نسل كد نسلك ىض ن غت نيككيز نكإل نسهيمىمم نل إل نسلهسالى نسلي نيكغم نبهى نه دمن
سليأثكنلىلمثي سك نسلالىكاي ن هسءنف نلثنىءنسليدك بنسلك ىض نلهنلثنىءنسلممىك نسلك ىضي .

 ي سك ت نيعه د نسل كد نسلك ىض ن غت نسلح ىح نسلادث ني
ي هقنم يهسهن غتنم يهلنمنىف يم.ن

ننطىق نل هء نسلظكه نكله نف ن ىل ن

 يابنيقهي نسلثق نلىلن سنلدلنسل كدنسلك ىض نمعنم سك ى نسل ذكنم نسلمغىال نف نذل نكنهسالن
سنقغب نسلثق نلىلن سنرلتنلكهكنمعنم سك ى نضكهك نيقديكنسل كدنلم يهسهنهم يهلنسلمنىفسن غتن
ن

ل سنمهضه ي .

 2-2-4-1التحضير النفسي قصير المدى:

نننهههنم ىهل نر دسدن(سل ك ن)نسلال بنلغمنىفسنسلقىدم نهكفعندكا نس يعدسدهنلح نييمك نم نبذلنلادتن
اهدهنلي ق نسل هزن ن

ننننهيقددنلمنليضىنسلي ضيكنسلن

نسلملىغكنلغ كدنابإلنسغيكسحمنسل عغ نف نسلمنىف ى نسلك ىضي كنبهد ن

سليككيزن غتنيهيةيمنهس دسدهنهيهايهمنلدهك ني محنبيعبة نكإلناهسهنهطىايمنلح ني يطيعنس يغاللهىنألادتن

مدلنممك نلثنىءنسلمنىف ى نسلك ىضي ن(سلملىك ى ن) .ن

ننننه كل ن غمىء نسلن س نل ن ىل نمى نابإل نسلمنىف

نمى نه نرال نظىهك نطبيعي نيمك نبهى نكإل نفكد نك ىض ن

هيهد نل ى ى نرلت نسلعمإل ن غت نسنيقىل نسل كد نم ن ىل نسل سك نرلت ن ىل نسلعمإل نك نلث نم ن ىل نسالنيظىكن

سل غب نرلتن ىل نسالغي سك نسل عغ نكنلهنسلممىك نسل عغي نكنهي ىهمنبدكا نكبيك نف نر دسدنسل كدنلمىن يقهمن
1

لمنم ناهد.

 العوامل المؤثرة في حالة ما قبل بداية التحضير النفسي قصير المدى :

ننننياليغمن ىل نسل كدنابإلنسغيكسحم نف نسلمقىبغ نكنفي يطيعنل نيكه نسلال بنف ن ىل ن متنسلبدسي نهف ن
مقىبغ نلالكلنيمك نل ننادهنف ن ىل ن"سال يعدسدنلغح ىحن"كنههكذسنياليغمن ىل نسل كدنسلك ىض نابإلنبدسي ن

سلمنىف ن(سلملى سك )نم نملى سك نألالكل .ن

 7دمحم حسن عالوي":علم النفس في التدريب الرياضي" ،دار المعارف ،مصر،7999،ص 799
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نننهم نبي نسلعهسمإلنسلي ني ىهمنبدكا نكبيك نف نسليأثيكن غتن ىل نسل كدنابإلنسغيكسحم نسل عغ نف نسلملى سك ن
ه :ن

 النمط العصبي للفردن:نياليغمننههنسلنمطنسلعدب نم نفكدنألالكنابإلنبدسي نسلمقىبغ كنفهنى ن
م نييميزنلىلهدهءنهسلقدك ن غت نضلطن هسط هم نهسن عىاليهمك نهسللعض نسألالك ننادهم نييميزه ن
لىال يثىك نسل ك ع نههؤالءنلىللىنمىنينيىبهمن ىل ن متنسلبدسي  .ن

 الخبرة السابقة:نياليغمنم نال بننىغئنرلتنال بندهل نكنفىلال بنسلنىغئنينقدمنسلعديدن
نهمك نلعد ن
م نسلياىكب نهسلالب سك نك نهسلعكس نلىلن ل نلال ب نسلدهل ك نسلذث نييميع نبالب سك
َ
ياىكبنيح لمنسلقدك ن غتنسليحيمنهسلمالةم نلماليغمنسلمهسامنكنه كلنسللعضنل نسلنىغئنيمكن

لىللىنل ىل ن متنسلبدسي ن .ن

 الحالة التدريبية للفرد :نلغي ضيك نسلبدن نلال ب نيأثيك نكبيك ن غت نسل ىل نسلي نيكه نفيهىكن
فىلال ب نسلم ضكنايدسننيهاعنل نيمكنل ىل نمغىيك ن
منال ض ن .ن

نسلال بنسلذثنيكه نف ن ىل نيدك بي ن

 مستوى المنافسة وأهميتها:نياليغمن ىل نسلال بنطلقىنلم يهلنسلمنىف نكنرذنياليغمن ىل ن
سلال ب ن ندمى نيكه نمنىف م ناهث نله نضعيم نك نكمى نياليغم ن ىل نسلال ب نف نسلملىك ى ن
سلك مي ن

ن ىليمنف نسلملىك ى نسلي ضيك ن .ن

 الحالة المناخية:نياليغمن ىل نسلال بنف نسلمكدهدنلغ ىال نسلمنىالي نكنفىلال بنييميزنلمكدهدن
معي نف نسلاهنسلذثنييميزنف نسلبكهد نهسلاهنسلذثنييميزنلىل كسكن1.ننن ن

 3-2-4-1التحضير النفسي العام:

يمك نيغاليصنلهدس نهذسنسلنههنم نسأل دسدنفيمىنيغ  :ن

 نيطه كنسلعمغيى نلال ب:نهيقدد نلىلعمغيى نسلن ي نمىنهه نمكيلطنبي قي نسلغكضنم نممىك ن
كك نسل غ نمثإلنساد سك نسل

نلأنهس منسلماليغ نه مغيى نسالنيلىهنهسليطهكنسل كك نهسليذكيكنهكذل ن

سلقدك ن غتنسال ياىل نسل ككي نلأغكىلهىنهلنهس هىنسلماليغ ن .ن

 سالكيقىءنل مى نسلغالدي نلال ب:هذل نلىلم ى د ن غتنبتنسلثق نف نن هسنسلال بي ن غتني مإلن
مغىق نسليدك ب نلى يثمىكه نسل ىل نسلدفى ي نلديهمنهسلد ى نساكسدي نهسلالدىةصنسالن عىلي نسلحىمن ن

لديهم.نن ن

 نيثبي نسل ىل نسلن ي نلال ب :ن يت نييميز نلعدم نسلثلى نهسالاليال نسلميلىي نف نسلغد نهسلطهلن

يت نل نثلى نسل ىل نسلن ي نمككب نم نمامه نظهسهك نن ي ن(سلي كيككسالن عىلكساكسد )هه ن

7
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يؤثك نرلت ن د نكبيك ن غت ننغىطى نسلال ب ن غبيى نله نرياىبيى نهي يىج نسلال ب نل ي سك نطه غ نم ن
سليدك بنلغي كمنفيهىنهيهايههىنه ابنل ني يكنهذهنسلملىدئ نانلىنرلتنانبنمعنسلنهس

سألالكلنلثنىءن مغي نسليدك ب.نننن ن

نسليدك بي ن

 4-2-4-1التحضير النفسي الخاص :نهذس نسلنهه نم نسا دسد نيهد نرلت نس يالدسم نسا دسد نسلن

ن

ل ىل نمعين نلهىنالدهديىيهى :ن
-1سا دسدنسلن

نسلالىصنلمنىف نمعين ن .ن

-3سا دسدنسلن

نسلالىصنلال بنضدنالدمنمعي ن .ن

نلال بنهس دن .ن

-2سا دسدنسلن

-4سا دسدنسلالىصنلمنىف نمعين .ن ن

ن  3-4-1التوجيهات العامة ن:ينلغ ن غت نسلمدكب نسلك ىض نل نيل ت ن

نلهم نسلطكق نهسله ىةإلن

سلماليغ نسلي ني يطيعنس يالدسمهىنلضمى ن دمنسليأثيكنسل غب نل ىل نمىنابإلنسلمنىف ن غتنم يهلنسلال بي ن

كياب ن غت نسلمدكب نم سك ى ن ىمإل نسل كهق نسل كدي نلىلن ل نلال بي نهكذل ن ىمإل نسل كهق نلىلن ل نلغمكسف ن
سلماليغ نسلي نيكيلطنلكإلنمقىبغ نك ىضي نهم ننى ي نلالكلنيابنم سك ى نسلي ضيك نسلن
سلذثنييمثإلنف نسا دسدنسلن
ىل نسفيقىدنلغي ضيكنسلن

ناديكنسلمدلن

نسلملىغكنلغ كدنابإلنسغيكسحم نف نسلملى سك نل نيؤدثنرلتنسلنيىةجنسلمكاه نف ن

نطه إلنسلمدل" .ن

 4-4-1عالقة التحضير النفسي بالنواحي التدريبية األخرى:

ر نيطه كنسلنى ي نسلن ي نألثنال بنكك نادمنمكيلطنسكيلىطىنهثيقىنلىلنهس

هسلالططي ن(سليحيي )نكنهلىلنظكنالاليال نم يهيى نال ب نسل ك ننف نسلنهس

نسلبدني نهسل ني ن(سليحييكي )ن
نسلبدني نهسل ني نهسلالططي ن

فهذسنمعنىهنلنمنيابنيطه كنسلنى ي نسلن ي ن ندنكإلنال بنلدهك نفكدي نهسلي نيكيلطنل ىال نمعقد نهس ن

سلال بنميتنمىنلدىلمنسليعبنفإ نهذسنيال ضن ىليمنسلمعنهي نف نس يمكسكنسل ىب نهسذسنسلال بنرذسنلمنيك ن
يايدنلنهسهنسلضكبى نفإنمن يغعكنلىالكيلى نسلن

نف نسل ىال نسلم كا نكنكمىنل نسلال بنسلذثنلمن

ييدكبن غتنسلالططنسلالزم نفإنمنيكيل نه لقتنف ن يك نكغمىنلكسدنل نينيالبنالط نمالةم نهلىلعكسنفإذسن
ي

ل

ن نمطىهل نسلال بنهضلطمنلغالططنفإنمنيغعكنبثق نن ي نايد نممىنياعغمنيؤدثنهسالىيمنلدهك ن
ن .ن

بإضىف نرلتنمىنيقدمنفإ نسلمككزنسلذثنيغعبنفيمنسلال بنهطبيع نسلميطغلى نسل ني نهسلالططي نهسلبدني ن

ي يىجنرلتنر دسدنن

ههكذس .ن


نالىصنبهى...ر نم نيمغ نن ي نمهىامنالنيدغحنل نيكه ن ىميىنلغهد نهلىلعكسن
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الفصل األول
هم نالاللنمىن ب نذككهنن ينيجنل نلإل دسدنسلن

نلكإلنسلنهس
ن
ن الا نهطيد

نهسلي نيغالدهىنف ن

سلعنىدكنسألكبع نسليىلي ن :ن
 سلنى ي نسلبدني ن .ن

 سلنى ي نسلمهىك ن.
 سلنى ي نسلالططي ن.

 سلنى ي نسلن ي ن1.نننننننن ن

 5-4-1نالحاالت النفسية المرتبطة بالتحضير النفسي:
 1-5-4-1القلـق:

نلقد نساليغم ن غمىء نسلن س نفيمى نبينهم نف نيعك م نسلقغ نهينه
سله ىةإلنسلي نيمك نس يالدسمهىنلغيالغصنمنمن .ن

ني يكسيهم نلم نكمى نيلىين نآكسةهم ن هلن

ه غتنسلكلمنم نساليال ن غمىءنسلن سن هلنهذهنسلنقىطنكنرالنلنهمنادنسي قهسن غتنل نسلقغ نههننقط نسلبدسي ن

لألمكسضنسلن ي نهسلعقغي .ن ن

ه كلنسلدكيهكن بدنسلظىهكنسلطيبنل نسلقغ نههنسكييىحنن

نها م نه يميزنباله نمنيغكنهغعهكنم ن

سنعدسمنسألم نهيهاعن دهتنكىكث نكنهيمك نل نييدى دنسلقغ نرلتن دنسلذ ك.ن 2ن
هيقهلنسلدكيهكندمحمن

هسلالطك.ن3ن ن

ن الهثنل نسلقغ نسن عىلنمككبنم نسليهيكنسلدسالغ نهسلغعهكنلىلاله نهيهاعنسلغكن

 مفهوم القلق:
النيالغهنلثن يى نفكدنم نسلقغ كنطىلمىنكى نهنى نطمهحنهلمىلنكبيك نل ىا نرلتني قي كنممىنالنغ نفيمن
ل نهذسنسألاليكنيغعبنده سًكنفعىالًنف نالغ نس ياىلى نهسضطكسلى نف نهظىةمن
سلا منهكبمىنيعطإلنلعضنسأل ضىءنهسألاهز نممىنيؤدثنرلتنسلقضىءن غتنسان ىني .
هسلقغ نيعن نردىل نغالصنبيهيكنهسلضي نهسليأزمنل ببنلمنمعىنى نظىهك نل يىنى .3ن
كمللىنيمك ل نس يلللىكنسلقغ ل نلأنللمنر

للىسنللليسنلللمنهللد نهلحنللمنيعكللسنضللع ىًن ىم لىًنهغللعه سًكنلعللدمنسلح للىء نلهن

سلعازنهفقدس نلقيم نسلذس نهسليقغيإلنم نغأنهىنهادكسيهىن غتنمهساه نللغبنسلمهسام.4
ن
7
2
3
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التحضير النفسي

الفصل األول
 تعريف القلق:نن ن
لهمنسليعىك منه  :ن
ن

نسلقغ نههنكدنفعإلنل ىل نسلالطكنلدلنفكه دنه كفمن ثمى ننالىي نلأنلمن ىلل نمل نسلالله نسلغلىمضنسلغلديدنسلذثنيميغ نسان ى نهي ببنلمنسلحثيكنم نسلحدكنهسلغي  .ن
نكمىن كفمنل مدن كىغ نلأنمنغعهكن ىمنلىمضنسلغيكن لىك نللىليهاعنهسلالله نهسلي لزنهسليلهيكنمدل هبنبلعضنسا

ى ى نسلا مي نيأي نف نسلنهلى نييحككنف نن سنسل كد

 أنواع القلق :ن
هنى ن د نلنهسهنم نسلقغ نهم نلبكزهىنناد :ن

 القلق الموضوعي:
هههنسلقغ نسلذثنينلعنم نسلهساعنهمل نظلكه نسل يلى نسليهميل كنيمكل نمعكفل نمدلىدكهنهالدلكنم لبلىيمكنألنلمن
يكه نلىلللىًنم لدهدسًنفل نسلزملى نهسلمكلى كنه نليجن ل نل للىبنهساعيل نمعقهلل نكنهيعيبلكنهلذسنسلنلههنم يلدسًنألنلمن
ي زنسان ى ن غتنل نيقدكنسلمهامنهي غإلنسأل لىبنه هيئنن منلمهساهيمن .7ن
 القلــق المرضــي العصــبي:نه لهناغ ل نلللىمضنسلمدللدككنيغللعكنسل للكدنم ل نالاللللمنل ىل ل نم ل ن
سليلهيكنهسلاللله نسلغلىمضنسلمدل هبن لىد نبلللعضنسا

ى لى نسلا للمي نههل نيللأي نمل ننهلللى ن

ييحككنلدلنسل كدن2ن .ن



القلق الخلقي واإلحساس بالذنب :ن

ينغأنهذسنسلنههنم نسلقغ ننييا نسا لىطنهدهسفعنسلذس نسلعغيىنكىا

ىسنلىلذنبنيمك نل نيظهكنف نسلدهكن

ماليغ كنف ندهك ناغ ن لىمنميغلعبنده نه ل نللىلظكه نسليل نيدلى لمكنلهنفل ندلهك نماللىه نمكضلي كن
لهنف ندهك ناغ نميعغ نلأ كسضنسلعدىبنن هى .ن

 القلق المزمن:ن ن
ههنسلذثنييم هكنرلتن لم نمل ن لمى نسلغالدلي نسلمالزمل نلهلىكنهيدللحنهلذسنسلنلههنس ليعدسدن لغهكيىًنياعلإلن
سلمكءنينظكنرلتنسل هسدتننظك نالىد نه يدك نمعهىنف نرطىكن ىل نسلقغ نف نسلمنىف نسلك ىضلي نالدمندمحمن
لحنسالكيل للىطنسلهثيل ل نب للي ن للىال ناغل ل نسلمنىف ل ل نسلك ىض للي ن
ن
للالهثن()7999نسليد للنيمنسلي للىل نسل للذثنيهض ل
بلعضهىنسللعضنسألالككلمهسامنيدكفىًنمغغقىًنفههنلحثكنس يعدسدنم نليكهنلغغعهكنلىلقغ  .ن
7
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الفصل األول
 أسبـاب القلـق :ن
يعيبللكنسلقغ ل نل للدنسلمغللى كنسأل ى للي نف ل نيحلله نسلللن سنسان للىني كنههللهنيعن ل نسا

للىسنلللىلالطكنه للدمن

سالطمةنللى نهيمكل نمعكف ل نسل للببنسل قيقل نهكسءنظهللهكنسلقغل نسلمهضلله نأل نسل للببنمعللكه نهظللىهكنف ل ن
سلعىلمنسلالىكا كنف ن ي نل نسلقغ نسلمكضل نهلهنمل نسلقغل نالنيلدك نسلمدلىبنللمنمدلدكن لبلمنهلنلمنيغلعكن
ل ىل نم نسلاله نسلمبهمنليكنسلم ددنهيمك نل نن لددنمامه ل نمل نسأل للىبنسليل نيقلمنهكسءنظهلهكنسلقغل ن
منهى .ن



االستعداد الوراثي :ن

هن للى نلع للضنسأل لللىبنسليل ل ني للؤدثنرل للتنها للهدنسض للطكسلى ني للببنسلقغل ل نهيض لليكنلع للضنسل للدالةإلنرل للتنل ن
سليعكضنادىل نلىلمكضنادنييمنيهسكثمن

نطك نسلاينى كنهيبي نلعضنهسلد سك لى نل ن%21نمل نلالىكبن

سلمدىبنلىلقغ نلديهمنن سنسالضطكسبن7كنسلغ ءنسلذثني كزندهكنسلهكسث نف نسال يعدسدنهسلقغ  .ن

 الظروف البيئية:ن ن
يغ للعكنسل للكدنلىليهدي للدنسل للدسالغ نلهنسلال للىكا ننييال ل نلغظ للكه نسلبيةيل ل ن ن للدنرثل للى نذسي للمكنلثن للىءن غ للمنلمغ للكغ ن
يعيكضلمكنهسلغللعهكنلللىليهيكنهسلغللديدكنهسليعللكضنألزمللى نهسلدلدمى نسلن للي نهسا لىطللى نسليل ناللدنينغللأنمل ن
ل ىلىنماليغ نكىل ىل ندسالإلنسلمؤ

نهليكهىنه ندمىنييحككنهذهنسلمهسامنهييكسحمنهيظهكنف ن غه ن
ن
نسليكبهي

سل كدنسلالىكا نسلذثنيي منلىلقغ نهنسلدكسهنبي نسلدهسفعنهسالياىهى نسليل نيلؤدثنرللتنسل غلإلنهسلحبل نهظهلهكن
سلقغ  .ن

 الظروف االجتماعية :نن ن
ييعكضنسل كدنرلتنمامه نم نسلييى سك نهسلضغهطى نسلماليغ نسل ضىك نهسلثقىفي نهمطىللبنسل يلى نسلميغيلك ن
لى يمكسكنه دمنيقبإلنمدنسل يى نهازكهىكنه ز دنم ن د نسلقغ ن ن
هسلضغهطى نسلماليغ نهسل كمى نه دمنسألم نف نغيتنسلمالىال كنهسضلطكسبنسلالهنسأل لكثنهنييال نسلي كل ن
سلنىيجنم نسلطالقنلهنهفى نل لدنسلهسللدي كنهسلعالالى نملعنسلم يطلي ن لهسءندساللإلنسلمؤ ل نلهنالىكاهلىكنكغهلىن
ي ى دن غتنظههكنسلقغ  .ن
ن
ن

 7دافيد شهيان ،تر ،شعالن ،مرض القلق ،علم المعرفة ،الكويت ،7999 ،ص.702 ،
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الفصل األول
 مشكالت مراحل النمو :ن

يعيبكنمغكال نم سك إلنسلنمهنسلماليغ كنالدهدىًنف نمك غي نسلط هل نهسلمكسهق نم نسأل لىبنسلدس ي نلغقغ كن
هل نسلدكسهنسلذثنيعيغمنسل كدنف نك غيمنههنس يعدسدنلغقغ نهكغمىنظهك نيغل نسلدل سك ى نرللتنسلهالهدكنيهللدن
لديللمنسلقغ ل نكمللىنس نسلطك ق ل نسلالىطة ل نف ل نينغللة نسألط للىلنمنهللىنسلمعىمغ ل نسلقى للي نهسلي للغطي ندسالللإلنسأل للك ن
هسلمؤ

نسليكبهي نهسل مىي نسلزسةد نهسليدليإلنكغهمىنل لىبني ىهمنف نظههكنسلقغ .7نن ن

 الخبرات الصادمة :ن
نيعكضنسلط إلنف نمك غ نسألهللتنرللتنسلالبل سك نسألليمل نفل نمالىال نغليتن ىط يل نسن عىليل كنسايمى يل كن
هيكبهي ني ىهمنهي ى دنف نظههكنسلقغ نهف نهذسنساطىكنن ىهلنرظهىكنسليلىي نف نسأل لىبنسلدسفعي نلغقغ  .ن

 2-5-4-1الخوف:
ننننيعدنسلاله نسن عىلنفطكثنأل نسان ى نيزهدنلمن ندنسلهالد نهيظهكنهذسنسالن عىلنالاللنسألغهكنسلثالث ن
م ن يى نسلط إلنكنهم نلهمنمثي سك نهذس نسالن عىلنسألدهس نسلمكي ع نهفقدس نسل ندنهكؤي نسلهاههنسلغك ل ن

سلي نلمنييعهدن غيهىن.ن2ن ن

نننننهممىنههناديكنلىلذككنل نسلالىدي نسلمميز نلغاله نه نسالنكمىشنهسالن
سال ياىل ن سلهكهبي نكنهذسنفضالن

ىبنكف نلعضنسأل يى ن

نلنمنمعننمهنسلط إلنفىنمنييعغمنمثي سك ناديد نلغاله نك نهياىكبن ىلمن

سلن سن"هس ط "ناليكنمثىلن غتنذل ن .ن

نه كيلطنسلاله نلعددنم نسلميغي سك ننكىلعمكنهسلانسنهسلم يهلنسالايدىدثنهنسالايمى

...سلخ ن

ننننفمالىه نسلحلىكنه نليكنمالىه نسلدغىكنكنهمالىه نسلذكهكنليكنمالىه نسانىتنكنهمالىه نسل قكسء
هي غير مخاوف األغنياء وهكذا .

 6-4-1عناصر الصفات النفسية في المنافسة الرياضية :
 1- 6-4-1الالمباالةن :ن

نننننيغعكنسلك ىض نلعدمنساثىك نلهنسالهيمىمنلىلم ىلق كنفىلمنىف نالنييمثإلنلهمي نلىلن ل نلمنه ندمىن
يال كنسلم ىلق (سلملى سك ن)نالنيبدثنلثنكدنفعإلن غب نن هنذل ن .ن
 2-6-4-1اإلعداد الغير مالئم :ن

نننننليسن ندنسلك ىض نسلها نلهنسلمقدك نا دسدنن منكنبدنيىًنه قغيىًنلغم ىلق نههنىنيهلدنلمنسلغعهكنلأ ن

هنى نغ ءنالطأنف نراكسءس نسا دسدنلغم ىلق نكهنييا نلذل نيكه نلديمنسلغ نف نس يعدسدهنلغمنىف .نن ن
ن

7
2
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الفصل األول
 3-6-4-1عدم الصبر :ن

ننيكلبنسلك ىض نف نبدلنسلم ىلق نل كهنممىنههنم ددنهيمثإلنها نسالنيظىكننه ىنم نسا لىطنفىلك ىض ن
يغعكنلأنمنم يعدنلغمنىف نها نمألناىةم نسلد ى نسلن ي نهذهنسلالمسنلهنسلعغكنداىة نابإلنسلمنىف ن .ن
 4-6-4-1العدوان :

نننسلك ىض نسلذثنيي منبهذهنسلد ننالني بنسلمنىف ي نسآلالك نكرنمني يقدنسليعىمإلنمعنسلمنىف ي نبكهحن
سلددسا نهسل بن .ن
 5-6-4-1االرتعاش (االرتجاف):ن ن
يال ظنسلك ىض نسكيعىشنسليدي نسلكاغي نلهنلعضنلازسءنسلا م .ن
 6-6-4-1التفكير السلبي (عدم األداء الجيد)  :ن

يعيقدنسلك ىض نلىليأحدنم نسألدسءنسلايدنلمىنههنميهاع منمنكنبإل ييهاعنل نهنى نفكدىنايد نألدسءنلفضإلن

ممىنههنميهاعن .ن
 7-6-4-1االفتقار إلى الثقة:

يغعكنسلك ىض نلنمنلمني يعد لهني يقدنسلقدك ن غتنسألدسء ف نسلم ىلق نسلقىدم ن.

8-6-4-1

عدم الشعور الجيد :

يغعكنسلك ىض نرلتنسلمكضنلهنسلمكضنسلال يمنه ندمىنيزدسدنهذسنسلغعهكنيزدسدن د نسلمكضن.ننن ن

ننننر نهذهنسل ىال نسلن ي نيؤثكنلغكإلن غب ن غتنسلك ىض نهيمك نل نيؤدثنلىللعضنرلتنسليالغ ن
ممىك نسألنغط نسلكسضي ن .1ن

ن

ننننلح ن غمىءنسلن سنسايك هسنلعضننسلطكقنهسأل ىليبنلغيقغيإلنم نهذهنسل ىال نسلن ي نكنهلدكهسن غتن
يعغيمهىنهيعك هىنلغك ىض نكنههذهنسلطكقنهسأل ىليبنه نمىنيعك نلىلمهى سك نسلن ي ن .ن

 7-4-1المهارات النفسية :
 1-7 -4-1نتعريف المهارة النفسيةن:
لىك ن

نادك نيمك نيعغمهىنهسيقىنهىن

نطك نسليعغم هسليدك ب2.ن

 2 -7-4-1تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضة :

نسلمهىك نسلن ي نسلمكيلط نن
نس
لغىكنسلعديدنم نسللى ثي نف ن غمنسلن سنسلك ىض نرلتنل نهنى ن ددسنكبيكسنم

لىلك ىض كنهم نبينهىننذككنمىنيغ ن:
ن

 7أسامة كامل راتب":علم نفس الرياضة المفاهيم والتطبيقات"  ،مرجع سابق ص.-471 -471-474
 2دمحم حسن عالوي ":علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية"  ،مرجع سابق  ،ص. 79
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التحضير النفسي

نالتركيز:

يعكفمنسللعضنلنمن"يضيي نسالنيلىهنكنهيثبييمن غتنمثيكنمعي نلهنسال ي ىظنلىالنيلىهن غتنمثيكنم دد"ن
سلمقدك ن غتنسال ي ىظن
.ه كلنسللعضنسآلالكنل نمدطغحنسليككيزنيابنل نيقيدكن غتنسلمعنتنسليىل :ن“ ن
لىالنيلىهن غتنمثيكنم ددنل يك نم نسلزم نهلىللىنمىني متنهذهنسل يك نلمدلنسالنيلىهن"ن.ن
 االنتباه:

يعن نيككيزنسلعقإلن غتنهس دنم نبي ننسلعديدنم نسلمهضه ى ننسلممكن نكنلهنيككيزنسلعقإلنن غتنفكك ن
نلعضنسألغيىءنن يتن

معين نم نبي نسلعديدنم نسألفكىكنكنه يضم نسالنيلىهنكسالن اىمنلهنسالبيعىدن

ييمك نم نسليعىمإلنلك ىء نمعنلعضنسلمهضه ى نسألالكلنسلي نيككزن غيمنسل كدنسنيلىهمنكنه كسنسالنيلىهن
1

ههن ىل نسالضطكسبنكنهسليغهيشنهسليغي نسلذهن ن.

نهذسنهادني يالدمنمدطغحنسليككيزنهسالنيلىهننف نسلماىلنسلك ىض ن غتنن هننميكسد نكنهسلهساعنل نهنى ن
فكاى بينهمىنم ن يتنسلدكا نهليسنسلنهه:نفىالنيلىهنلهمنم نسليككيزننهسليككيزننههنم نيضيي نسالنيلىه

هيثبييمن غت مثيكنمعي نكنفىليككيزن غتنهذسنسلن هنلمثىل ننسنيلىهنسنيقىة نيعكسنمقدك نسل كدن غتنيهايهمن
سالنيلىهنهدكا نغديمنهكغمىنزسد نمقدك نسلك ىض ن غتنسليككيزنف نسلغ ءنسلذثنيقهمنلأدسةمنكىمالنهن

س ياىل ننلفضإلن.ن ن

 التصور العقلي:

ه يغ ن قغي نيمك نم نالاللهىنيحه نيده سك نسلالب سك نسل ىلق نلهنيده سك ناديد نلمني دتنم نابإلن
لغكضنسا دسدنسلعقغ نلألدسءنهيطغ ن غتنهذسنسلنههنم نسليده سك نسلعقغي نسلالك ط نسلعقغي نكنل يتنكغمىن

نهسض نف ن قإلنسلال بنلمك نلغمخنرك ىلنرغى سك نهسض نألازسءنسلا منلي ديدنمىن
كىن نهذهنسلالك ط ن
ههنمطغهبن.هسليدهكنسلعقغ ن غتنسلن هنسل ىب نليسنماكدنكؤي نلدك نكنلىلكلمنم نل ن ى نسللدكنن

يمثإلن ندكسنهىمىنكنهلح نيعيمدن غتنس يالدسمنسل هسسننسألالكلنمثإلنسلغمسنكنسل معنكنسلغمنكهيككيلى ن

م نهذهنسل هسسن .ن


الثقة بالنفس :

سلثق نلىلن سنه نيهاعنسلناىحنكنهسألحثكنلهمي نسال يقىدنف نرمكىني نسلي

نكنهالنييطغبنلىلضكهك ني قي ن

سلمك بنكنفلىلكلمنم ن دمني قي نسلمك بنلهنسل هزنيمك نسال ي ىظنلىلثق نلىلن سنهيهاعني

 االسترخاء:
7
2

يحيى كاضم النقيب ":علم نفس الرياضة “،معهد إعادة القادة ،ب ط ،السعودية،7990ص . 394
أسامة كامل راتب ":علم نفس الرياضة المفاهيم والتطبيقات "،مرجع سابق  ،ص . 299 ، 299، 771
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التحضير النفسي

الفصل األول

ه نسل كد نسلميى نلال بنا ىد نيعبة نطىايمنسلبدني نهسلعقغي نهسالن عىلي نلعدمنسلقيىمنبنغىطنكنهيظهكن
مهىك نسلال بنف نسال يكالىءنلقدكيمن غتنسلي كمنه يطكيمن غتنل ضىءنسلا منسلماليغ نلمنعنلهنلي قي

م ن دهتنسليهيك 1.نننن ن

 8-4- 1المسؤول عن تدريب المهارات النفسية:

بكنىمجنيدك بنسلمهى سك نسلن ي نينلغ نل نيالططنلمكنهيغك ن غيمنهيقهمنبيقييممنلالدىة نن

نك ىض ن

كنهذل نف ن ىل ن مغمنطهسلنسلها نمعنسلال بي ننلهنمعنسل ك نسلك ىض نههم :ن
 1-8-4-1ناألخصائي النفسي الرياضي التربوي:

نييضم نهذهنسل ة نسألغالىصنسلذي نلديهمنالغ ي ن غمي نمي ع نف نماىلنسلعغهمنسلك ىضي نهسلنغىطنسلبدن ن
كنرضىف نرلتند سك ى نمكث نف نلعضنفكههن غمنسلن سننمثإلن غمنسلن سنسلك ىض نه غمنسلن سن

ساكغىدث...سلخ .ن

ه يككزندهكهنف ناىنبي نل ى يي نهمى :ن
 يعغيمنهسحي ىبنسلال بي نسلم ىهيمنسليكبهي نهسلن ي نسلد ي ن .ن

 يعغيمنهسحي ىبنسلال بي نسلمهى سك نسلن ي نسلميعدد نمثإلن(سال يكالىء-سليككيز-نسالنيلىهن–نسليدهكن
سلعقغ )ن2.ننننن

 األخصائي النفسي اإلكلينيكي الرياضي:

ييضم نهذهنسل ة نسألغالىصنسلماليدي نف ن غمنسلن سنساحغينيك نلهنسلطبنسلن

نهلديهمنراىز نمعيمد ن

لهذسنسلنههنم نسلعمإلنكمىنيابنل نيكه نلديهمنسلالبك نهفهمن مي نلىلالدىةصنسلن ي نسلمكيلط نلىلك ىض ن
م نالاللند سك ى ن غمي نمكث نلعغهمنسلك ىض ن .ن
ه يعىمإلنسألالدىة نسلن

نساحغينيك نسلك ىض ن ىد نمعنن ل نضةيغ نم نسلك ىضيي نسلذي نادنيعىنه نم ن

مغكال نهسضطكسلى نن ي نمثإل(نسالحيةىبنهسلاله ...سلخ) ن
 األخصائي النفسي للبحث في الرياضة:

هيعيمدنيطهكن غمنسلن سنسلك ىض نلى يلىكهنل دنفكههنسلعغهمنسان ىني ن غتنس يمكسكنسلنمهنسلمعكف نم ن

الاللنراكسءنسلد سك ى نهسلل هتنليد يمنسلبني نسلمعكفي ن(سلنظك )نمهساه نسلمغىحإلنسليطبيقي نهسياىدنسل غهلن

لهىكنهذل ن يتني ظتنلىلمز دنم نسال ي سك نهسليقديكنلمن .ن

 نقصنسلمعىك نهسلمعغهمى ن هلنيدك بنسلمهى سك نسلن ي ن .ن
 سالفيقىكنلغها نسلحىف نلغيدكبن غتنسلمهى سك نسلن ي ن .ن

 سلنظك نلغمهى سك نسلن ي ن غتنلنهىنفطك نلدلنسلال بن .ن
2

R-thamss préparation psychologique du sportif- ED1-vigot-paris-1991-P72
دمحم حسن عالوي":علم نفس التدريب والمنافسة الراضية"  ،المرجع السابق ،ص201-201
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 لعضنسلم ىهيمنسلالىطة نسلمكيلط نبيدك بنسلمهى سك نسلن ي  .ن
 يدك بنسلمهى سك نسلن ي نيدغحنفقطنلال بي نذهثنسلمغكال  .ن
يدك بنسلمهى سك نسلن ي نيدغحنفقطنلال بي نسلمي هاي  .ن
 ن
 يدك بنسلمهى سك نسلن ي نليسنلديهىنفىةد نكبكل.ن1ننننن

 9-4-1واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة اليد:

نيابنل نيعك نسلمدكبنل نهنى نهسالى نيعمإلن غتنز ىد نر دسدنسلال بنن يىنلالهضنلمىكنسلمنىف ن
هل نهنى نم يهلنلمثإلنم نسليعبة نسلن ي نيابنل نييميزنلمنلدسءنسلال بنابإلنسلمنىف نلي قي نلفضإلن

لدسءنهم نهذهنسلهسالى ن :ن
 سلم ى د نف ني

ي نسلعمغيى نسلن ي نسلهىم نسلي ني ى دن غتنسلهدهلنرلتنل غتنم يهلنم ن

سلمهى سك نسليحييكي نهسليحنيكي نلحك نسليد .ن

 يحه نهي

ي نسل مى نسلغالدي نلال بنهسلي نيأثكنبهضهحنف نسلثلى نسالن عىل نلغعمغيى ن

سلعقغي نسلعغيلىكنهسال ي ىظنمعنكفعنم يهلنسلح ىء نسل يهي نهسل ككي نهالىد نف نسلظكه نسلدعل ن

لثنىءنسليدك بنهسلملىك ى ن .ن

 م ى د نسلال بن غتنرناىزنلهدس نلدسءنغالدي نييميزنلىلدعهل نهسلهساعي  .ن
 يحه نهبنىءن ىل نسن عىلي نمثىلي نلثنىءنسليدك بنهسلملىك ى 2ن ن

 س يالدسمنيدك لى نسا مىءنابإلنسلمنىف نلغعمإلن غتنينظيمنسليهيكنسلن
لال ب.

 ي

نهيعبة نسلطىا نسلن ي ن

ي نسلقدك ن غتنينظيمنسل ىل نسلن ي نف نسلظكه نسلدعل نم نسلينىفس.ن ن

نهسله نسلحىمإلنلميطغلى ن
 يهايمنسنيلىهنسلال بنرلتنلهمي نسلملى سك نم نالاللنسا دسدنسلمعكف ن
سلملى سك نهلهمي نسل هزنهمىنيدى لمنم نمكى بنهسلهز م نهمىنيدى بهىنم نال ىةكنهفغإلن .ن

 يحه نمنىخنن

لهمي نسلملى سك ن .ن

نرياىب نف نسل ك نم نالاللند منهم ى د نسلامههكنهه ىةإلنسا المنهبيى ن

 لهمي نساينىهنسلال بنلأ نسلي دثنهسلناىحنالنيعن نلىلضكهك نسلمك بنهسل هزنهلح نسلمهمني قي ن
لهدس نلدسءنغالدي نسلال ب .ن

 سليالطيطنسلايدنل مإلنسليدك بنهفيك نسل سك نهسليهدة نسلي ني ب نسلمنىف نلمىني محنلى يعىد ن
سلطىا نسلحىمن نيهمنسلملى سك ن .ن

- 7دمحم حسن عالوي":علم نفس التدريب والمنافسة الراضية"  ،المرجع السابق ،ص201-201
 2حسن السيد أبو عبده ":االتجاهات الحديثة في التخطيط والتدريب " ،مرجع سابق ،ص217-210
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 سليطه كنسلم يمكنلاميعنسلد ى نسلن ي نلال بنكك نسليدنهمنهىنيطه كنسلي كيكنكنسلذسحك نكساكسد كن
سالنيلىهنسليدهك .ن

ن

 سلقىبغي ن غتنسلي كمنف نسالن عىال نالاللنسلغعب.ن ن

خالصة:
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التحضير النفسي
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ييعكضنسان ى نلمامه نم نسلدهسفعنسلن ي نهسلعىط ي نهسالن عىلي نهسلي نيدلى بهىنمامه ل نمل نسليغيل سك ن
هسلي نيؤثكن غيمنلغكإلنرياىب نالاللنم سك إلنسل يى  .ن
م نبي نهذهنسلم سك إلننادنسلقغ نهسلاله نلماليغمنلنهس منسلي ن ب نذككهىنف نسل دإلنههذسننييا نلمامه ن
م نهالىةعنهلذسنسلقغل نهسلالله نمل ن يلتنسلمدلىدكنهسأل للىبنسليل نيلؤثكن غلتنغالدلييمنه لغهكيىيمنسليهميل ن
سلي نيطكلن غيمنمامه نم نسلمهسامنسلميعدد  .ن
لقللدنيطللكقنرلللتنهللذسنسلمهضللههنمامه ل نم ل ن غمللىءنسلللن سنلماليغللمننظك للىيهمننكنهكللإلنمللنهمن

للبنل سكةللمن

هيهايهىيمن هلنل لىبنهمظىهكنيأثيكنسلقغ نهسلالله ن غلتنغالدلي نسان لى نه لىال نسلمدلى ل نلماليغلمن
يغي سك نهذسنسلعندك .ن
ندك نمهمى نف ني ديدنغالدي نسل كدنلىلكلمنم نسليغي سك نسلي نييعكضنلهىنم ن
نس
هلهذسنفىلقغ نهسلاله ن

الاللنمعكف ننيىةجن دهثمنهم ىهل نسليحيمنمعن ىاليمنهنهل لىلم.
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المنافسة في كرة اليد

الفصل الثاني
تمهيد:

إن المنافسةةا الاضاةةةوا مة ةةةال ف ة الووةةال المةموةةا ةي ة ماةا ةةال ف ة الووةةال اياايةةااوا ال نوةةا ةالسواسةةوا
ةبي ا عاما ي يااع بمن األشخاص أة م مةعا من األشةخاص لوةيةةإ إلةل ال ةام المنشةةا أة إلةل
نام ا ما .ةالاضاةا ي المماان الةوما الذي سمثاي أكثا معوةماانا وةإ المنافسا.
إن كل مشااكا اضاةوا ف أي اضاةا ف أي منافسةا ي اعنة ااامةاع معنةل شخيةواع لكةن ومكةن أن اكةةن
ذات أيموا ا اماعوا ألن كل اضاة ومثل م مةعا سةاء نااي أة بوا أة اةلا ما.
المنافسا الاضاةوا ية نشةاي ووةاةإ كةل مشةااو ال ةةنى بمعنةل م ةر عوةل الاضاةة أن مبةذإ

ةااع بةانواع

ةن سواع ياماع.
لومنافسا اةا كبما ف الاوةما ومث يناو العاما من الاضاةممن الذي اساعموةا المنافسا كاافعوا إم ابوا
من ا ل ايسامااا ف اطةا ةا امةا ايسةاعااااتى ةمةن ينةا فةا ةر المةاا من أن مبمنةةا لوشةبار أن وكةةن
من المناسر مع كل ال ةا من ا ل أغوبوا اوسن الناااج األكثا إم ابوا عن الاضاةممن.
الاضاةممن عمةماع ما وشااكةن ف الاضاةةا فماةاعةةن المنانلةا أة المسةابوا أة الابةااي ف ة كو ةا مةةاممن
انةةااض ةةةمنت م ةةةا الانةةاف

اغةةا أن مشةةاعا الانةةاف

كثم ة اعا مةةا ي وعمةةا الاضاةةةمةن إلةةل إخ اا ةةا ةعةةاا

إباانيا بةةةح ف الووال العاما.
كمة ةا اعم ةةل الاضاة ةةا عو ةةل إخة ةااض أوس ةةن م ةةا نمو ةةوى ةك ةةذلو ب ةةاةن منافس ةةا منع ةةاا ا نا ةةاض ةايباك ةةااى ةأن
المنافسا ي السع ةااء الن اح ةاوومق األياام المسطال.
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الفصل الثاني
 1-1-2مفهوم المنافسة الرياضية:

اعابا المنافسا  Sport de compétitionsالاضاةوا من العةامل ال اما ةالةاةاضا لكل نشةاي اضاةة
سةاء المنافسا مع الذات أة منافسا ف مةا ا العةامل الطبوعوا أة المنافسةا لمةا ةا منةاف

ة ةاع لة ة

أة المنافسا ف مةا ا آخاضن ةغما ذلو من أنةع لمنافسا اضاةوا.1
اغةا الكثمةةا مةةن اعةةااضف المنافسةا إي أن الاا مةةا ا

اااوةةا المنافسةةا ةالشةااعا ماعةةةال عوةةل اسةةاناايا عوةةل

اليةااع بةمن األفةااا أة الم مةعةا أفةااا لوةيةةإ إلةةل يةام مشةااو أة الويةةإ عوةل نام ةا معمنةا وسةةر
"شاشل" الذي ةةع اعاضف المنافسا وسر الةةعوا األةلل الاعاةن ةالثانوا الاناف .2
مةةا " "ALDERMANأن ةةا ي ةااع بةةمن شخيةةمن لوةيةةةإ إلةةل ال ةةام المنشةةةا أة نام ةةا مةةا ةوعةةام
المنافسا ككل ةةعوا أمن وكةن يااع بمن شخيمن اة م مةعا أشةخاص لوويةةإ عوةل الكةل أة ال ةنء
الكبما لوك اءل ةيذا ماعوق بأااا ا الاضاة .3
إن كوم ةةا المنافس ةةا ااة ةةمن ال ةةام الن ةةاا لمخاو ةةف األنش ةةطا البانو ةةاى فب ةةاةن ا فو ةةاان الاضاة ةةا مممناا ةةا
الخ ة ةةاصى ف ة ةةةن المنافس ة ةةا ية ة ة ش ة ةةكل مةا ة ةةا البو ة ةةث ع ة ةةن الني ة ةةا فة ة ة موابو ة ةةا اضاة ة ةةوا كم ة ةةا وعاف ة ةةا
" "MATUIEWبوةل ة النشةةاي الةةذي وويةةل ااخةةل إطةةاا مسةةابوا ماونةةا ف ة إطةةاا أة نم ة اسةةاعاااات
معاةفا "ثاباا" بالمواانا مع الااا الوية .4
لو ةةا ع ةةام "م ةةةاان اوة ة " المنافس ةةا باو ةةو الك ةةاءل مةنع ةةا بطاضو ةةا غم ةةا عااو ةةا ب ةةمن المنافس ةةمن أة أي ةةاام
المشةةااكمنى ماابطةةا بطاضوةةا سةةوبوا أي إذا اويةةل األةإ عوةةل ياف ة الثةةان ي وسةةاطوع الةيةةةإ إلو ة أي
يناو فاان ةخاسا.5
المنافسةةا وسةةر مةةااامنن  MARTINSي ة والةةا ووةةةا عوم ةةا شخيةةمن اة أكثةةا بالانةةاف

ةالعمةةل عوةةل

الويةإ عول ال اانل أة أكبا ويا من ا ةاوومق مساة نخباةي.6

 -2-1-2أنواع المنافسات:
انوسا المنافسا الاضاةوا إلل أينام ابعاع لوةظااف الا ومااس ا ةي أا عا:

 1دمحم حسين عالوي ،علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية ،دار العربي القاهرة ،2002 ،ص .22
Jurgene wenck-MANUEL ET ENTRRAINEMENT-édition VIGOT, Paris 1995, P15
3
Alder Man R.B MANUEL DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT, édition VIGOT, Paris 1999,P15
4
Mateiw-généralé des compétition sportives, 1998, P13.
5
Thille Riouxg, PSYCHOLOGIE DU SPORT DE L'ACTIVITE PHYSIQUE, édition VIGOT.
 6دمحم عادل ،التربية البدنية للخدمات االجتماعية ،دار النهضة العربية ،1995 ،ص .66
2
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 -1-2-1-2المنافسة التحضيرية:

ةةو ا ا ي مساعال إعااا خطا اكاوكوا لمنافسا ةاوةما الاضاةممن إلل المةا ا.

 -2-2-1-2منافسة المراقبة:
اسةةمب بمااابةةا اةةااات الاضاةةةممن لوااكمةةن عوةةل وةةايا ا الاوةةةماضا ةاةا منافسةةا المااابةةا ومكةةن أن اأخةةذ
بالمنافسا الاسموا ةكذلو المنافسا المنظما.

 -3-2-1-2المنافسة اإلقصائية:
ية المنافسةةا الاة اسةةاعمل خايةةا فة الاضاةةةات ال ااوةةا ةاسةةمب بايةةنمف مشةةااكمن ةاكةةةن ال ةةا الاة

اشااو ف المنافسا الاسموا ابعاع لوةانمن معاةفا من ابل.
 -4-2-1-2المنافسة الرسمية (الرئيسية):
وسر " "PLAMAATOUعن ةظو ا ا ي أن اكةن فايا ال ةن ةنمل الماابا المشافا ةان المنافسات
اش ةةكل عني ةةا ي ب ةةامل لة ة م ةةن اك ةةةضن الاضاة ةةممن ةل ةةذا الس ةةبر اةي ةةل المخاي ةةةن إل ةةل ماوو ةةا ن ااو ةةا
لاوةمااا ا ةاعاباةا منافسمن ةض ر اواااا الكثما من المباائ األساسوا ف ماووا المنافسا.
أ -م ر اخاوةاا المنافسةات بةاوةان مةن ومةث أوام ةا ةمسةاة يةعة ا ا ةض ةر أن اكةةن مكو ةا فة ماووةا
الاوةما لواضاةممن.
ر -ي ومكةةن الاضاة ة المشةةااكا ف ة المنافسةةا إي إذا كةةان م و ةأع بةةانواعى اكاوكو ةاع ن سةةواع لوةيةةةإ إلةةل وةةل
اليعةبات أثناء الموابوا ةالمنافسا
ض -م ةةر عوةةل المنافسةةا أن امط ة

ةةة المةا ةةا الشةةامال غمةةا المش ةةاةطا ف ة الاثبمةةت الاةةاا لوةظ ةةااف

المابووا.
ا -اليوا بمن الاةااضر ةالمنافسةا م ةر أن اكةةن مخططةا مةن

ةا يةذمن اشخةاضن لوشةمل ن اوةا الماووةا

لاطةضا الاوةما.

 -3-1-2الهدف من المنافسة:
إن ال ةةام مةةن المنافسةةا يةةة الويةةةإ عوةةل أااء مةةا ةاوامةةا ال ةةاان كةةذلو يةةة وةيةةوا إعةةااا الاضاةةةممن
وةإ ايسا ابا ةالاوكا الاضاة .
 عن المنافسا اكةن شاطاع أساس ةةاةاضاع لكل عمل اااضب . إن ااامةةر المنافسةةا ي ومكن ةةا أن اووةةق ع ةو ةاع ةلكةةن بانظةةوا ةاوةةةما الاضاة ة لومنافسةةا ةكةةلالماسابق ومكن المشااكا بوة إذا كان وعام غاوا المنافسا ةياف .
~~23

المنافسة في كرة اليد

الفصل الثاني
 -انموا الوااات البانوا الاضاةوا لمنافسمن .

 اوومق الذات ةانااض ال ااى فماواا من كل مكبةت إلل إشباع الممةةإ العةاةان لوعنةف لةا بعةالالعبمن.
اوم

كل ال ةانر العوووا ف ة ا مةا الناووةا البانوةا ةالعووة ة ةواةل باوومةق ةاكاسةار المعةاام ةمخاوةف

الاايت بطبوعا المنافساى كاااضخ الوعبا الا اماا فةااايا ةطام الاااضر ى با ةافا إلةل مةا اا ة مةن
واص اكاسار الخباات ةالمعوةمات الا ااوق بالبماا الخاا وا لو اا.1

 -4-1-2الخصائص الرئيسية لمرحلة المنافسة:
اامثل ف خوق الشاةي األكثا مالاما لواعبما عن الووااا البامنا ف ناااج الاضاةوا ذات المساة العال ى
م ر ابل كل ش ء الواص ف الو اظ عول يذه الووااةا خايةا إذا كانةت الماووةا المعمنةا ةا طةضوةا فة
مخاوف الي ات الواكا لواضاة ى إذ م ر أن ااطةا ةذلو اغا مةمةن الاثبمت الةاةاي الذي وةمن
ااال ةاساعااا الاضاة

ن ان أوسن الناااج.

إن الاكمف الةاةاي لخايا مخاو ا المنافسات ومكن أن اؤاي بكل ةاوال من ماكبات الووااا البامنا إلةل
اطةضا بشكل مووةظ ةلكن باةن إعاال البنوا الا ومكن أن اؤاي إلل اينا اء ب واان الووااا البان .2
بالنسة ةةبا لماووة ةةا المعمنة ةةا فة ةةةن المشة ةةكل ومكة ةةن ف ة ة الةية ةةةإ إلة ةةل أاية ةةل مسة ةةاة مة ةةن الاة ةةااضر الخة ةةاص
بالاضاة ة ى مةةع الو ةةاظ عوةةل مسةةاة الاةةااضر العةةاا المكاةةر ةمةةن الناووةةا الاونوةةا ةان الاةةااضر وعمةةا إناةةاض
الشاةي المشاب ا لنشاي المنافسا بي ا مكموةا ةضابةع بعمةل فنة باعاوااة ةاطبووااة فة الوةايت الوووووةا
لوموابوا مثل الوةل البانوا ةالم ااات الاكاوكوا ةمااابا الوالا اين عالوا ةأشكاإ ظ ةايا أثناء المنافسات.
إن الاااضر ال كاي الخاص بالاضاة م ر أن م عل الو اظ عول الو ااال اين عالوا انافسوا ممكنةاى ةالاة
اسمب بمةا ا الوةااث الممكنا ةا انار الع ن

.

 -5-1-2أهمية المنافسة:
ما ما منن  1993أن الاضاةا اعمل عول إخااض أوسةن مةا اموةو ةكةذلو أنة بةاةن منافسةا منعةاا ا ناةاض
ةايباكاا ةضا أوةاع أن المنافسا ي السع ةااء الن اح عول الن اح ةال ةن ةمن الممكن إلوا ال نضمةا
بالمما ةالويةإ عول المكافاا أة اوسةوم اى ةمةن ينةا ال ةةن ةالن ةاح عنةايا يةة الاموةر عوةل الممةا ةل ةذا
فةن أغوبوا الاضاةممن مو اةن إلةل طةا غمةا اانةنوةا مةن أ ةل ال ةةن ةلومنافسةا اةا كبمةا ومةث أن ينةاو
 1دمحم عادل ،مرجع سابق ،1995 ،ص 66

2

MATIEW IBID-1998, P 172.
THELEDER – M R MANUELE L'éducation sportif- édition VIGEOT Paris 1983, P 337

3
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العاما من الاضاةممن الذمن اساعموةا المنافسا كاافعوا من أ ل ايسامااا ف اطةةضا ةا امةا ايسةاعاااات
ةمن ينا فاة ر عول الماا من ابممن لوشبار أن وكةن من المناسر ةاوومق األياام المسطال.
فالكثما من أفااا الم امع األماضك وعموةن مةع كةل ال ةةا مةن أ ةل اوسةمن الناةااج األكثةا إم ابوةا مةن
السوبوا عنا الاضاةممن.
م مةةا وكةةةن كمةةا أشةةاا "الخةةة " 1996ى انطالاةاع مةةن أعمةةاإ "أةينةةا سةةو " إن النةةا
الاضاةا ومث ماةاعةن المنانلا أة المسابوا أة الابااي ف

أن مشاعا الاناف

كثم اعا ما مخ م ا النا

وشةةااكةن عمةمةاع فة

كو ا مةاممن انااض اوت م ةا الاناف

ةعاا إباانيةا فة الووةال المةموةاى لكةن الاضاةةا ي اسةا

اغا
يةذه

المش ةةاعا ب ةةل اممني ةةا ةاة ةةع ا فة ة إط ةةاا اي ام ةةاع الي ةةووب اعم ةةل عو ةةل ا ةةذمب ا ةا ط ةةا بالمع ةةامما
اي اماعو ةةا م ةةن خ ةةالإ ا ط ةةاا الوومة ة لواضاة ةةا مث ةةل اة ةةانمن الوع ةةر ةاة ةةانمن الان ةةاف
ةالاشةاضعات الاضاةةةوا ةالوعةةر النظمةةف ةالانةةاف

ةايلاة ةناا ب ةةالوةااب

الش ةاضف ةل ةةذا مةةا اع ة إلو ة "فانةةا ةكةةاةاض" إلةةل الاسةةاؤإ

عوةةل مةةا انظةةوا ال ماعةةا لومشةةااكا فة الاضاةةةوا فة سةةبمل غنةةاء خيااية ا األةلوةةا ةضبةةاة أن ا
اليوووا ي أن ما وواث ف يذا الياا بم
أن اناةةار ال ماعةةا بع ة

ابةةا

النظا عول النك ا إنما ماسنل بةالالةع فة غالبوةا أي

المشةةاعا الكووةةا كالاغبةةا ف ة الا اعةةل عبةةا الاضاةةةاى ةلكةةن ف ة غالةةر األووةةان

فةن ا ي وووطةن ايعاباا ال ما لن يذا الا اعل.1

 -6-1-2أهداف المنافسة الرياضية :
 تحقيق النمو البدني:
* انموا الوااات البانوا لواضاة المماا (الماناف ).
* اوةوا العةالت ةاأل نل العةةوا المخاو ا لو سا.
* اوومق اومل األااء لكل الم ااات كالساعاى الاشاااى الوةل ةالمواةما ...إلخ.
* اوومق النمة السووا.
* اليوا البانوا.
 تحقيق النمو االجتماعي:
إن لومنافسا يام ا اماع مامثل ف خوق ة الاعاةن فكل فاا ووةا باةاه عن طاضق مسايما بما عناه
بالانانإ عن بع

الووة ف سبمل الواةل ةالمثل من أ ل اوومق يام ماع اعةا فةاااه عول ال موع

مثالع أن مانانإ يعر عةن ووة فة اسةاما ةةا ا ةناء أة اسةاما مخال ةا الاة ما نةر الا ةايا مةع أعةةاء

 1أمين نور الخوبي ،الرياضة والمجتمع ،الطبعة األولى ،الصفاة ،1996 ،ص .204
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فاضو ى ةيذا الاعاةن ي ماووق إي عن طاضق ال ماعةا ةالانةاف

ف ةة شةكل مةن أشةكاإ الك ةاح اي امةاع ى

فالمنافسات الاضاةوا المااسوا ا عل من الك اح ةسموا لوةيةإ إلل ال ام اةن إلوا الةاا ب .
 تحقيق النمو الذاتي:
إن المنافسات الاضاةوا فة إطةاا الاضاةةا المااسةوا عمووةا اا ةوةا خوووةا نظة اعا لمةا مةةفاه النشةاي الانافسة

ف سوةو أخالاة ةيةذا بةالنظا إلةل وماسةا المنافسةا ةممةا م ةاي ب ةا مةن ايةطااا ةال ةةا ةالخةةم مةن
ال نضما ةف كل يذا المنافسا ا اا بالا ااا ةذلو باةةوب ما م ر الوواا ب أثناء المنافسا يةذا مةا وسةاعا
ال اا عول العمل اليالب ةالثوا ف الن ة

ةا خاء ةالياااا ةاةح الاعاةن ةالمسؤةلوا

 تحقيق النمو العقلي:
كل ال انر العوو ى ف

إن المنافسات الاضاةوا المااسوا اوم

ا ما الناووا البانوا ةالعوووا ةوال ماووق

ا كما ةاكاسار معاام مخاو ا الت بطبوعا المنافسات الاضاةوا كاااضخ الوعبا الا اماا فةااايا ةطا
اااضر ب ا
با ةافا إلل ما انا

من فاص اكاسار الخباات ةالمعوةمات الماعووا بالبماا الموووا ةالخاا وا اةا الةت

الاااسات أن الاضاةا المااسوا اساعا الاوممذ عول الذاكال ال مال

موقف التنافس

موقف التنافس

الموضعي

الذاتي

االستجابة

النتائج
شكل  :01يمثل نموذج المنافسة الرياضية كعملية طبقاً لوجهة نظر مارتينز1991ا.1
 -1-1-2المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية:
اا منظا البع
اا ما الماناف

إلل المنافسا الاضاةوا مةن ومةث أن ةا يةااع وسةا ام ال ةةن ةالا ةة عوةل اشخةاضن كمةا
ف منافسو خيةما ل .

 1دمحم حسن عالوي ،مرجع سابق ،2002 ،ص 31-30
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إل ةةل المنافس ةةا الاضاة ةةوا نظة ةال فم ةةا الكثم ةةا المو ةةايت عن ةةاما ي م ةةاةن فة ة المنافس ةةات

الاضاةوا السبق ال نةن لاس مل األاااا ةالا ة ةال ةن ةضنسةن أن الةيةإ إلل مساة الاضاةة العةال
انر ياا من ال ةانر الا وسعل إلم ا الالعر ةوسعل إلم ا الم امع ةلكن ا بطبوعا الواإ لوست ال ام
األةوا.
اةةا اكةةةن لومنافسةةا الاضاةةةوا بع ة

ال ةانةةر السةةوبوا ااسةةا بةةالعنف ال اناةةا ةالعةةاةان العةةااا ةايةةةطاابات

اين عالوا لومانافسمنى ةومنما وواث بمن مانافسمن مخاو ةن اخاالفاع كبما ف ااااا ا ةم اااا ا بما مما
م عل ال ةن أة الن اح مويةا عول فاضق معمن من ا أة ومنمةا منووةر الانةاف
اناف

الاضاةة إلةل

عاةان أة يااع لوةيةإ إلل اليااال.

منبمة عومنةةا م ااعةةال أن الطةةابع الةةذي ااممةةن ب ة المنافسةةات الاضاةةةوا إذ مةةا أوسةةن اسةةاثمااه ةاذا مةةا اةةا ف ة
واةا األسة

ةالوةاعةا الاا ةوةا الاة اؤكةا ةةاةال ايلاةناا بوةاعةا الشةام الاضاةة ةالوعةر ةابةةإ األوكةاا

ةالاةاةةةع ةعةةاا المةةاةا فةن ة ويةةبب مةةن بةةمن أيةةا الوةةة المواكةةا الا ة اةةافع األف ةااا إلةةل ممااسةةا النشةةاي
الاضاة ةالا او نيا لوةيةإ إلل مساةوات الاضاةا العالموا.1

 -8-1-2مراحل المنافسة:
إن الم ما األساسوا لماووا المنافسا ي اطةضا بي ا وسنا نااا ا ةاثبما ا ة عةل الاضاةة اةاا اعا عوةل
نمل أفةل الناااج الممكنا ف المنافسا.
كما ووااح "  " Mativievأن اكةن ف خوق الشاةي األكثا مالاما لواعبما عن الووااا البانوا فة الناةااج
الاضاةةةوا افوعةةا المسةةاة ى ةض ةةر ابةةل كةةل ش ة ء الوةةاص ف ة الو ةةاظ عوةةل الووااةةا البانوةةا ةف ة الناةةااج
الاضاةواى ةضاابع اوومو بةةع ا بمن فنوا الاااضر ةالنشاي ف المعامن.
إن اساعماإ فنوةا الاةااضر الخةاص اعامةا عوةل أنةةاع الاضاةةا ة انةامج المنافسةا ةالوةايت األخةا ةسةةم
موعةةر اة اعا واسةةماع ةية فاةال فالمنافسةةات فة يةةذه الماووةةا اعابةةا ةسةةموا يامةةا لافةةع مةةن الية ات المعنةوةةا
ةا اااوةةا كةسةةموا فعالةةا لاوسةةمن الاضاة ة ةابوةةل المنافسةةات الةسةةموا األكثةةا فعالوةةا ةاألكثةةا وسةةما لطةةةا
اما من الناووا الاونوا الاكاوكواى فالاااضر وعما إنااض ن ة

الشةاي لومنافسةاى ةفة يةذا الةاةت ماةاخل فة

اثبمت ةاعباا الوة المعنةوا مثل :اثبمت الوة البامنا.1

. 1دمحم حسن عالوي ،مرجع سابق ،2002 ،ص.35
Mativiev, aspects fondamentaux de l'entraînement, édition VIGOT Paris, 1983, P 127

1
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 -9-1-2العوامل المؤثرة في المنافسة الرياضية:
 -1-9-1-2التوقيت المالئم لألداء قبل المنافسة:

ما أساما كامل ااار  1990أنة مةن المعةاةم ةااع أن األااء ا نسةان وطة أا عووة الامممةا خةالإ األا ةع
ةالعشاةن ساعا بومث اكةن يناو أةاةات معمنةا و ةةل فم ةا األااء عةن أةاةات أخةا ةال ةاما بالةذكا أن

اعمةةوا الةةذي سةةبق منطةةةي عوةةل الوعةةر ةأاااة الاضاة ة ومةةث مةةن الم اةةا

أن ينةةاو اةامةةت معةةمن خةةالإ

المةا ووةاث أن وووةق الالعةر فوة ا ةة فة األااء منضةا عةن بووةا المةةاى ةمةن ثةا إذا ةاءت المنافسةا فة
الاةامةةت المالاةةا ألااء الوعةةر كومةةا اةاةةع المنضةةا مةةن اوسةةمن األااء ةعوةةل ةةةةء يةةذه ال كةال ومكةةن ايسةةا اال
مةةن الةةاوكا ف ة الةاةةت المالاةةا ألااء الالعةةر خةةالإ فااا ة ايسةةاعاااوا الوا ةةا ل وةةاا الووموةةا أة السةةاعات
الا
اسبق المنافسا ةعناما ااواث عن الاةامت المالاا ألااء الالعرى فةن يناو ثالثا ةانةر ا ةاا منااشةا ا
ي ال انر البان ى ال انر المعاف ةال انر ا ن اعال .1
 الجانب البدني (الدورة البدنية):
اعابةةا الةةاةال البانوةةا الماابطةةا بالوال ةةا البانوةةا مةةن المؤش ةاات الا ة اسة ة ل الاعةةام عوو ة بالنسةةبا لالع ةةر
ةاعكة

مةةا اسةةاعاااه البةةان لاوومةةق أفةةةل أااءى إنمةةا بمثابةةا إوسةةا

النشةةاي ةوسةةاطوع الالعةةر الويةةةإ عوةةل يةةذا ا وسةةا

بالطااةةا البانوةةا ةالاغبةةا ف ة بةةذإ

عنةةاما منةةاإ الوس ة المالاةةا مةةن ال ااوةةا ةالمةةذاء

ةايسةةااخاءى لةةذا م ةةر أن ماعةةام كةةل مةةن الالعةةر ةالمةةاار عوةةل الاةامةةت الةةذي والاةةا الالعةةرى بومةةث
ماةاف عةن الاةااضر البةان لوويةل عوةل وا اة مةن ال ااوةا الاة اةةمن لة اسةاعااا طااااة البانوةا مةةا
المنافسا بايع من ايشاااو ف المنافسا ةية وعان من الاعر ةا

اا البان .2

إن الووووا الاة م ةر أن وعاف ةا " الالعةر ةالمةاار " أن أي م ةةا بةان اناةا سةةم مةؤاي الةاةت الةذي
م ةةر أن مخيةةص لااوا ة ةاسةةاعاال طاااا ة ا و ةأع لبةةذإ أاةةل م ةةةا مةةةا المنافسةةا سةةةم مةةؤثا سةةوباع عوةةل
ك اءا البانوا ةأااا البان .
ي وسةةاووا الوةةاإ عنةةاما ناوةةاث عةةن الةةاةال البانوةةا اةن ا شةةاال إلةةل فا ةال ا ويةةاء لةةاةايا الةاة ةب ف ة
الا ماةةا لالعةةرى ةينةةا ماةةةب أن اوامةةا فا ةال ا ويةةاء ةاا ةةا شةةاا بومةةث ي امةةثالن نةع ةاع مةةن ايسةةاوناا
لوطااةةا البانوةةا الا ة وواةةاض إلم ةةا ةمةةا نالوظ ة يةةة انخ ةةا
المنافسا الا اش ا انخ ا

اااض

شةةال ووةةل الاةةااضر خةةالإ األوةةاا الا ة اسةةبق

ةاةب خالإ المةممن اشخاضن ابل المنافسا واةل وكةاا المةةا األخمةا
1

V.N "plamato" l'entrainement sportif, théorie et méthodologie, IBID, P 58
 2اسامة كامل راتب ،دوافع التفوق في المجال الرياضي ،دار االشعاع الفكري العربي ،القاهرة ،ط ،1996 ،2ص 206-206
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ابل المنافساى أن مخيةص لو ااوةا الكاموةا ةعةاا ايشةاااو ألي بانةامج اةااضب ةوةأا ا ويةاء بومةث أن
مةةؤاي ةفةةق نشةةأ معاةةاإى بومةةث انضةةا اا ةةا شةةاا عوةةل النوةةة وسةةا ل طااةةا الالعةةرى ةانمةةا مخيةةص فا ةال
ايةةمال نسةةبواع مةةن الةةنمن ةشةةال معاالةةا وسةةموان لالعةةر اوومةةق الا ماةةا العةةةووا ةالعيةةبوا المناسةةبامنى
ةوةمنان مباأ ا موع الطااا البانوا وال ومكن إخ اا ا عول أال مساة مةا المنافسا.
 الجانب المعرفي:
إن ة ة الشةةب الكبمةةا بةةمن طبوعةةا الةةاةال البانوةةا ةالةةاةال المعافوةةا مةةن ومةةث أيموةةا أن مااةةاح الالعةةر فا ةال
مالاما من الااوا ل عل الاااضر البان خةالإ األوةاا الاة اسةبق المنافسةاى ةأوةةاع يةذا ماةاةع مةن ال انةر
المعاف ومث م ر أن وول الااكمن عول النةاو المعافوا أة اكاسار م ااات امال ةاعوا بع

الخطة

الا ااطور اا اعا كبم اعا من الا كما ةالااكمن ةانما األةلل ية ااكمةن عوةل النةةاو المعافوةا ةالخططوةا الاة
سبق اكاساب ا الالعر عول نوة اما.
ومكن الوةإ أن الالعر خالإ األواا الا اسبق المنافسا ووااض إلل ا ااا الذينوا مثل وا ا إلل الا ااةا
البانوةةاى ةأن انشةةمال ف ة نضةةاال ال ا ةال بنضةةاال اعةةا العمةةل ال كةةاي ةالةةذين لالعةةر مةةن ومةةث الم ةةااات أة
اكاسار خط


امال اعابا نةعاع من إلوا الةاا أكثا اواوا العةن ةالمساعال لالعر

الجانب االنفعالي:

مامثل ال انر اين عال ف الطاضوا الا وشعا ب ةا الالعةر خةالإ فاةال مةا ابةل ةأثنةاء المنافسةا ةأن أينةاو
ية ا مشةةااكا بةةمن الةةاةاات المعافوةةا ةالبانوةةا ةاين عالوةةا اامثةةل فة وا ةةا الالعةةر إلةةل موةةااا مالاةةا مةةن
ال ااوةا اةةمن ةيةةإ الالعةر إلةل أفةةل المسةاة أثنةاء ال ةايى ةانمةا وممةن ال انةر اين عةال فاةال ااوةا
ةاباأ ابل الاةاامن السابوامن ةبأواا اوموا ةاساما إلل ساعا أة ساعامن ابةل المنافسةا مةع العوةا أنة كةل مةا
اوق ا شاال اين عالوا ابل المنافسا كوما ناا المااةا فة اسةاثماا طااااة اين عالوةا عوةل نوةة أفةةل أثنةاء
ال ايى مع العوا أن اأثما ال ةانر الثالثةا اةا اوةاث فة آن ةاوةا أة فاةال ةاوةال ةأن كةل ةاوةا اةؤثا عوةل
اشخا.1

 -2-9-1-2السلوك المالئم قبل المنافسة:
مؤكا كامل ااار ( )1990أن ينةاو سةوةو وممةن بعة

الالعبةمن ابةل المنافسةاى مبةاة فة وةاص الالعةر

عول اااااا ني معمن أة نضاال مكةان موةااى أة أااء ا ومةاء فة مكةان خةاص ومةث ومكةن ايسةا اال مةن
ذلو بأنة ي ويةبب الالعةر أكثةا ثوةا باألشةواء الاة و عو ةا ابةل أاااة الاضاةة ةمةن ثةا وسةاعا ذلةو عوةل

 1اسامة كامل راتب ،دوافع التفوق في المجال الرياضي ،مرجع سابق ،1996 ،ص .202
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السةةوطال عوةةل والا ة اين عالوةةا ابةةل المنافسةةاى فةةالةااع أن يةةذا السةةوةو مةةؤثا ي شةةعةاضاع ف ة ا ماةةا الالعةةر
كمثما منب لا ماا من الناووا البانوا ةالذينوا ةاين عالوا ةأمثوا ةيذه المؤشاات الا ومكن ايسا اال من ا:
 الزمن:
وعابةةا الةةنمن مةةن المةةؤثاات اسةةاخااماع عةةااا الالعةةر ألااء منافسةةا اضاةةةوا فعوةةل سةةبمل المثةةاإ ومكةةن
لالعةةر ةةةةع بانةةامج نمنة موةةاا الةا بةةات خةةالإ المةةةاى الاة اسةةبق المنافسةةا مةةن ومةةث مةعةةا ةسةةاعات
النةاى ةات اناةإ الة بات المذااوا ةةات نمان ا وماء ...إلخ.


النوم:

ويام النظا عن نظاا النةا الخاص بالوعرى فةن من األيموا بمكان أن وواةل الالعر فاال نمنوةا مةن
النةا ابل المنافسا بومث وساووظ ف ن


الةات الذي وعااا عوو ابل المنافسا.

االنتقال إلى مكان المنافسة:

اغا ا اةت المسافات ةابامن األماكن الا اعاوا فب ا المنافسات فةن وكمن لالعر أن وسوو سةوةكا مسةاو اعا
وعمل كمؤشا ما لاكمةف الا ماةا لومنافسةاى ةيةة أن ويةل إلةل مكةان المنافسةا ل اةال نمنوةاى ةوساوسةن أن
ااااةح من
ساعا ةنيفى ةذلو ابل بااوا المنافسا من ا ل الاأاوا مع الموو بما فو المماان ةال م ةا ةال ةى كما
امكةن يةةذا المةةال مةةن ا ومةةاء ال مةةا ةالووةةاا باي امةةاع الةةذي وسةةبق المنافسةةا بةةمن الاضاةةةممن ةالطةةااا ااخةةل
غافا المالب .


الطعام:

مااع أن ماناةإ الاضاة ة با الطعاا األخمال الا اسبق المنافسا ثالثا ساعات ابل بااوا المنافساى كما
وساوسن أن اكةن الة با خ و ا (سوطاى بنى ع اانى فةاك ى ساال غن بالكوسمةا).


االتصال مع اآلخرين:

مةةا وممةةن الاضاةة يةةة أن الةةبع

و ةةةل الاوةةاث مةةع اشخةاضن ابةةل المنافسةةاى ةالةةبع

و ةةةل السةةكةتى

ةل ةةذا ي منيةةب الاضاة ة الموةةر أن وكةةةن ذلةةو لاةامةةت معةةمن وسةةبق المنافسةةا مةةع األخةةذ بعةةمن ايعابةةاا
الووظات الووموا الا اسبق المنافسا ةالاةاف ةانما م ر ايسا اال من ا لوااكمن ةايناباه.
مةةن األفةةةل أن ماكمةةف الاضاة ة مةةع الشةةعةا اين عةةال المعةةمن الةةذمن وكةةةن مةةألةم لاو ة ى ةيةةذا الشةةعةا
بةةالطبع مخاوةةف مةةن فةةاا ألخةةاى ةلكةةن األيموةةا أن وكةةةن ةاةةةب المعةةالا بالنسةةبا لواضاة ة ةلةةو
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اية ةةطاار فة ة األفك ةةاا ةان ع ةةايت موكانوكو ةةا غم ةةا مو ةةاالى ةفة ة أفة ةةل األوو ةةان م ةةر عو ةةل الاضاةة ة
ايساعانا بأي ماار اااماع لواعام عول مثل يذه العةامل الماابطا لاطةضا أااا عول نوة أفةل.1

 -11-1-2أغراض المنافسة:
ف م اإ النشاي الاضاة ي ووبل ال ا المبذةإ فة اكاشةام الووااةا البانوةا الماكاموةا فة اعوةا الم ةااات
ال نوا ال ااواى أة ال ماعوا الاكاوكواى ةخطا الوعر  ...إلخى ةمن الوعةر ايااوةاح إاا لةا م ةا يةذا الالعةر
ال ايةةا يسةةاخااا يةةذه الم ةةااات ةالخبةاات موعةاع ف ة المنافسةةا ذات معنةةل بالنسةةبا ل ة ى كمةةا كانةةت معافةةا
ال ام أة الما

ةا م ةاساوعاب أةإ

خطةات العمل عول ان مذيا لذا كان ةا ر عومنا أن نعمل عول اوووو اى ةمن أيا يذه األغ اا

:

 اطةضا طا الاااضر ةايااواء بالمساة ال ن ل ااء الاضاة . ايياماا بالم ااات العوووا. اكاسار ةنمة اليوا الماكاموا ةاةانن الشخيوا ةاكامو ا. النمة اي اماع . ممااسا األسوةر الاوموااط ف الووال. الاااضر عول الوواال البناءل. انموا النةج اين عال . -اااضر الي ات الخوووا ايم ابوا .1

 1اسامة كامل راتب ،دوافع التفوق في المجال الرياضي ،مرجع سابق ،1996 ،ص 2010-209
Wihimg A.T . psychologie sportive, édition VIGOT, P 2
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 -2-2مفهوم كرة اليد :

كة ةال الم ةةا م ةةن ايلع ةةار الاضاة ةةوا الواوم ةةا الاة ة م ةةات بم ااو ةةل عام ةةال ةماالوو ةةا وا ةةل ااخ ةةذت اس ةةم ا ة
مةاي اا ا الوالوا ى غما ان ي مة ا ل ذه الوعبا اااضخ ةاةب ةمؤكاى ف

الوعبا من ايل فاعةن ةاسااإ عول ذلو ببع

اضاةوا شبم ا ب ا ى ةاعابا البع
الو ة ة ةةة .

شبم ا بكال الواا ى بم

اعابا بع

المؤاخمن ان يذه

النوةش ايثاضا الاة اظ ةا ال ااعنةا ةيةا ومااسةةن نةعةا

اشخةا ان الوعبةا نشةات كوعبةا اوموةا ةانشةو ومااسة ا اضاةةمة العةار
ةالوعب ة ة ةةا

النظا عن طاضوا الوعر بالكال ى ومث ف كال الما اساخاا المامن ى اماا يةذه

الوعبا ف معظا انواء العالا منذ النيف ايةإ من الوان العشاضن .

 -1-2-2نشاه كرة اليد في العالم:

اةإ بطةلا اةلوا ات عاا  9191ا بمن فاضو النمسةا ةالمانوةا ى ةكةان عةاا يعبة كةل فاضةق اوةا عشةا
يعبةةا ى ةمةةن ثةةا انةةااص عةةاا ال اضةةق الةةل سةةبعا يعبةةمن ة ةةات المبةةاال ايةلةةل عوةةل يةةذا ايسةةا

عةةاا

9261ا بةةمن فاضو ة الةةاانمااو ةالسةةةضا ى ةف ة عةةاا 9161ا عوةةا ا امةةاع اةل ة ف ة مامنةةا امسةةااااا ف ة
يةلنةةاا ى ةةةةةعت فو ة اس ة

اياوةةاا الةةاةل ى ةف ة العةةاا الاةةال انعوةةا اةإ مةةؤاما لالاوةةاا الةةاةل لو ةةال

ةااا اةاعا الوعبا الاةلوا ى ثا ين ت يذه الوعبا ف من اض ايلعار ايةلمبوا ف اةال بةالمن عةاا 9192ا

ةفانت المانوا بالمباال بعا ذالو الممت من بانامج ايلعار ايةلمبوا لاعةا الم ا عاا 9116ا ف ممةةنمخ .
ةاعا النمسا ةالسةضا ةالانمااو ةيةلناا ةالم ا ةاةمانوا ةاياوةاا السةةفواا – اةةافا الةل المانوةا – اشة ا

اةإ العةةالا الا ة مااسةةت ك ةال المةةا ةا ةاةةت فم ةةا ى ةي ة البوةةاان الا ة اواكةةا الوةةار البطةلةةا ف ة كةةل اةال
عالموا اة اةلمبوا .
الاعاوالت فسموةا لالعر أن م اي

اما اةإ من عمل عول اطةضايا ف ا األلمان الذمن أاخوةا عوم ا بع

بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالكال بعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا أن كة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان ماة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةااةل ا الالعبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةن ةية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ةاة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةم ف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة أمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاكن ا .

ةكةال المةةا كمانعاف ةةا المةةةا اباكايةةا أوةةا معومة ال مبةةان األلمةةان

يمةةنا عنةةاما اةةاا باةةااضر االممةةذه عوةةل

لعبا سمايا كال الما ةكانت اوعر ف موعر طةل 04ما اا ةعاة 64ما اا ةية الووا

الوال لموعر كةال

الما ى ثا اطةات يذه الوعبا ال امال عناما اعاةن يمنا مع أوا مااسة الاا وةا البانوةا ايلمةان
لةةع اةانمن امال لوعبا الا أخذت بع

مبااا ا األساسوا مةن أساسةوات بعة

الواا ةكال السوا اي ان ا ا ا الوماسا ةالاغبا المطوةبا لممااسا ا .

شةونن

ايلعةار ايخةا ككةال

فعالت اةاعايا ةاةانبن ا مال ثانوا عن طاضق شونا ن س ةخايا بالنسبا لوموعر الذي ااسع لويبب طةل

14ا ةعاة ماااةح بمن14ا ة24ا ى ةبعا يذا الاعامل اناشات كال الما ف كل من ألمانوا ةالاةإ
الم اةال خايا ةأن موع المبااضات كانت اواا ف بالمن عايما ألمانوا .
~~32

الفصل الثاني
ةف اطاا الام ما لاأسو

المنافسة في كرة اليد
ااواا اةل لوعبا عوا ا اماع اةل ف مامنا أمسااااا ف يةلنااى ةةةعت

فو الوةاعا الاةلوا سنا 9161ا ةف العاا الاال انعوا أةإ مؤاما لالاواا الاةل لو ةال ةأاا اةاعا الوعبا
الاةلوا ثا ين ت عذه الوعبا ف من اض األلعار األةلمبوا ف اةال بالمن سبا 9192ا ةفانت بالمبااال

ألمانوا ى ثا ألممت من بانامج اوو األلعار لاعةا الم ا ف أةلمبواا ممةنخ عاا 9116ا .

أةإ بطةلا عالموا لوا اإ ات سنا 9191ا ةفانت ب ا ألمانوا أوةا ةالا اعابا بايةافا لونمسا

ةالسةضا ةالانمااو ةيةلناا ةالم ا ةاةمانوا ةاياواا السةفواا ي الا اواكا ألوار البطةلا ف أي اةال

عالموا أة أةلمبوا .

 -2-2-2كرة اليد في الدول العربية:
اعابا كال الما من الوعبات الوامثا ف الاةإ العا وا ى ةاعابا ميا أةإ الاةإ العا وا الا مااسا ا

ةايامت ب ا ةعموت عول اطةضايا ةاناشاايا ف كافا الاةإ العا وا ى ةضا ع ال ةل الكبما ف ذلو الل
الاكاةا دمحم دمحم فةالل الذي أاخل لعبا كال الما ألةإ مال ف باامج المع ا العالم لواا وا الاضاةوا

لومعوممن ف الوايال بميا عاا 9191ا ةاياا الكثما من النشاات شاح فم ا مباائ الوعبا األساسوا

ةاانةن ا ةاةاعا ممااسا ا ى ةأاومت اةإ بطةلا موووا لكال الما ف ميا عاا 9111ا ةاكةن ف العاا

ن س اةإ ااواا مياي لكال الما باااسا الاكاةا فةالل ى ةامت مةافوا اياواا الاةل لكال الما عول

ابةإ اياواا المياي عةةا اااما باياواا الاةل عاا 9124ا ى ةكانت ال نااا ةالممار من اةاال
الاةإ العا ا الا عافت لعبا كال الما ةمااسا ا ى ةاخوت الوعبا ف اةن

عاا 9114ا ةاأس

اياواا

الاةنس لكال الما عاا 9112ا ى ةاخوت لعبا كال الما لبنان ف عاا 9111ا ةااومت اةإ اةال مااسوا

لكال الما ف لبنان عاا 9126ا ى ةاناشات لعبككال الما ف سةاضا ف ةات مااخا ى فوا نةمت اةإ

بطةلا بمن فا الموافظات السةاضا عاا 9111ا ى ةاشكل أةإ ااواا سةاي لكال الما عاا 9129ا ى

ةأاخوت المموكا العا وا السعةاوا كال الما وامثا ةمن نشاطاا ا االاضاةوا ى ومث اأس

اياواا

السعةاي لكال الما عاا9111ا ةانةا الل عةةوا اياواا العا لكال الما الذي أنشئ ف الاضا

ف

العاا ن س .
أاخوت كال الما ةمن باامج الاةاات الاضاةوا العا وا منذ الاةال العا وا الثالثا الا أاومت ف الااا

البوةاء بالممار عاا 9129ا ةاواا بطةيت مانةعا لنشاطات كال الما مساووا بشكل اةاي ى فمنذ عاا
9111ا انةا بطةيت األناوا العا ا سنةوا ف اوا الاةإ العا وا ى ةاواا البطةيت الخوم وا لالناوا
ابطاإ الكؤة

لكال الما سنةوا منذ عاا 9119ا ى كذلو انةا البطةيت العا وا لكأ

فوسطمن منذ عاا

9111ا ىةانةا البطةيت العا وا لوناشامن منذ عاا 9119ا ى ةمن اين انات المومةسا الا وووا ا
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الاةإ العا وا ف كال الما فةن ميا بالماكن األةإ ف بطةلا العالا الااسعا لوشبار الا ااومت عاا
9119ا .
ماةمن س ل الاةإ العا وا ف كال الما كثم اا من اين انات ةاينايااات فوا أوان المناخر المياي

لوشبار لكال الما المماالوا الذيبوا ل ةنه بالماكن األةإ ف بطةلا افاضووا السااسا لكال الما الا أاومت عاا

9114ا بمامنا الوايال ف ميا ى ةأوان المناخر المياي لكال الما المماالوا الذيبوا ل ةنه بالماكن

ايةإ ف بطةلا افاضووا لكال الما الا أاومت عاا 9119ا ى ةفان النااي األيو المياي بالماكن األةإ

ف بطةلا افاضووا ل ناوا أبطاإ الاةاي لكال الما الا أاومت ف سبامبا  /اكاة ا عاا 9110ا بكةاةنة

ف بنمن ى ةاوان المناخر المياي لكال الما المماالوا الذيبوا ل ةنه بالماكن األةإ ف بطةلا العالا

لوناشامن ف كال الما الا ااومت عاا 9111ا بمامنا الوايال ف ميا ى ةأوان المناخر السعةاي
لوشبار لكال الما المماالوا ال ةوا ل ةنه بالماكن الثان ف بطةلا آسوا لكال الما الا أاومت عاا 9112ا

كما فان النااي األيو المياي بالماكن ايةإ ف بطةلا كا
نةفمبا عاا 9112ا باةن

الكؤة

العا وا لكال الما الا أاومت ف

ى كما فان المناخر السعةاي لكال الما بالماكن ايةإ ف بطةلا آسوا لكال

الماالا ااومت ف اوسمبا عا 9112ا بمامنا بانكةو ف ااوالنا ى ةفان النااي األيو المياي بالماكن
ايةإ ف بطةلا العا وا لكال الما الا ااومت ف عاا 9111ا .

-3-2-2ميالد وتطور كرة اليد في الجزائر:
لوا كانت البااوا األةلل لكال الما ال ناااضا سنا 9106ا ةذلو بمااكن المنشطمن أما الوعبا بي ا

اسمواانطووت سنا 9101ا ةذلو ب ا ااكةن من اوا عشا يعر ى أما بالنسبا لكال الما بسبعا
يعبمن فكانت سنا 9119ا ةما ان ووت سنا 9112ا وال نظمت أةإ بطةلا

ناااضا لكال الما ى ةمما

ومكن ايشاال الو أن ال اال 9126-9194ا كان عاا الممااسمن اووال ةذلو بسبر ايواالإ ةوالا

الامممن العنياي الذي ش اا البالا خالإ ال اال ايساعمااضا .

ةاا ظ ات الواكا الاضاةوا ف ال نااا اوت ااثما اليااع من أ ل الواضا ةالا اافوت الشعر طموا
ال اال ايساعمااضا الا لعبت اة اا أساسوا ف اعباا ال م ةا ةانظوم ا لونةاإ من خالإ الممااسا

الاضاةوا .

ةبعا ايساوالإ مباشال 9129ا اعابا اينطالاا الثانوا ومث اا اعممن وماا عبا الاومان ةاسماعمل

مااةي لما

انشاء اةإ فااالوا ةطنوا ى ومث كان يذا ايخما م أا

العايما ةالا اظا أيا ال ا الاالوا /

 -فاضق بةلممن

Omse saint augain
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 فاضق الااسمنغ ب امعا ال نااا فاضق الم مةعا الالاكوا لوطوبا ال ناااضمن فاضق نااي ال نااا-فاضق عالوا ال نااا ى بايةافا الل فا ق عمن طاوا ةسباااة ةياان.

ةف سنا 9129ا انخاطت ال نااا الل ال ااالوا العالموا ةاةإ بطةلا ناااضا كانت من نيمر
9129 O.M.S.Eا ةالكأ

9120ا .

-4-2-2أهمية كرة اليد:
لوا كان لاعاا أنشطا الاا وا البانوا ةالاضاةوا ةاشعب ا ما أة ر ظ ةا العاما من طا الاينمف ومث
عما الخبااء الل ام اا اينو ات مخاو ا كان يام معظم ا ية مواةلا اواةاء معظا األنشطا الاضاةوا

ف اطاا اينمف منطو
ةفوما مو عا

آااء مخاو ا لبع

الاةإ وةإ اينمف األنشطا الاضاةوا ةمكانا كال

العوماء ةبع

الما ف يذه الاينو ات
اينمف كةامةا ل نشطا الاضاةوا ية / -9أنشطا اضاةوا ااةمن اةافق الما ةالعمن .

 -6أنشطا اضاةوا ااةمن الاةافق الكو لو سا .
 -9أنشطا اضاةوا ااطور الطااا الكووا لو سا .

 -0أنشطا اضاةوا ااةمن اواماإ اييابا أة المةت .

 -1أنشطا اضاةوا ااةمن اةاعا لواكات المما من ايفااا .9 .
ةاعابةةا ك ةال المةةا ةةةمن أنشةةطا النةةةع األخمةةا ى ومةةث ةةةمن ا " كةةةاوا " مخاوةةف ايلعةةار ال ماعوةةا ةي ة

األلعار الا اوعر الخط فم ا اة اا باا ان .

كما وينف "اشاالن أ  .بةاشا" اينشطا الاضاةوا الل :
 -9األلعار ال ماعوا .

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 -9دمحم صبحي حسا نين وكمال عبد الحميد اسماعيل  :رباعية كرة اليد الحديثة  ،مرجع نفسه ،ص 04
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 -6الاضاةا ال ااوا ةالثنااوا .
-9انشطا شكووا .

-0الاضاةا المااوا .

 -1نشاي الخالء ف الشااء .
 -2انشطا يخاباا المواال الذااوا .
 -1العار ذات انظوا بسو .
 -1ال مبان .

 -1الااابعات .

ةاو ةةع كة ةال الم ةةا ة ةةمن الن ةةةع ايةإ " ايلع ةةار ال ماعو ةةا " ةوش ةةما بةاش ةةا ال ةةل ان ايلع ةةار اعاب ةةا او ةةا

الموةمات الااوسوا ألي بانامج لواا وا البانوا ى ةلذلو كان من ةا ر ماا الاا وةا البانوةا أن وكةةن مومةا

ب ةةايا مالم ةةب األلع ةةار المخاو ةةا ةاةانمن ةةا ةط ةةا انظوم ةةا ةال اا ةةا الاة ة اع ةةةا عو ةةل ممااس ةةم ا ةاي ة ةنل
ةالاس والت الالنما ل ا ةطةا وةث الممااسةمن ى كمةا م ةر أن وكةةن ماماعةا بالوةاال عوةل أاائ نمةةذض مةا

لم ااات الوعبا لما لذلو من فااال كبمال عول ساعا اعوا الممااسمن 9.

 - 5-2-2قواعد اللعبة:

 -1-5-2-2الملعب:

اواا مبةاال كةال المةا عوةل موعةر طةلة 04ماةا ةعاةة 64ماةا  20 X 04ماةا ى ةووةع المامةل فة

المنايف .ةضة ا ف الموعر ماموان وواي كل من مةا بمسةاوا شةب ااااضةا اواضبةا اعةام بمنطوةا المامةل

ىةالاة ااوةةاا بخة مبعةةا عةةن المامةةل ر  42اماةةاا .كمامة ةةا خة شةةب اااةةاي عوةةل يماةةا نوةةاي مبعةةا عةةن

المامةةل ر 41اماةةااىةوعام يةةذا الخ ة ب "خططا الرميططة ال ططرة " .وكططل خططا فططي المدعططب عططد ج ط ا مططن
المساحة الم يا بها  ،وهذا عني أن خا المنتصف عد ج ا من نصفي المدعب .

 - 2-5-2-2مرميا الهدف:
كل مرمى عبارة عن مساحة مستطيدة الشكل عرضها 3متر وارتفاعها 2متر و نبغي ان ثبت المرمى
باحكام اما بأرض المدعب أو بال ائا من الخدف  ،وتكون قوائم المرمى والعارضة مصنعة من المادة
نفسها {عدى سبيل المثال  :الخشب أو األلمنيوم } ،وتكون ذات مقطع عرضي تربيعي بواجهة تبدغ
2سنتيمتر  ،و نبغي أ ضا طال الجوانب الثالثة لدعوارض البارزة من المدعب بالتبادل بدونين مختدف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دمحم صبحي حسانين وكمال عبد الحميد اسماعيل  :رباعية كرة اليد الحديثة ص 41
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عن لون الخدفية  ،و نبغي طال كال المرمين داخل المدعب بالدون نفسه  ،وكل مرمى

توي عدى شبكة

و جب أن تكون الشبكة متراخية حتى ال ترتد الكرة التي تدخل هدفا الى الخارج مباشرة  ،واذا ل م األمر
تم تثبيت شبكة أخرى بظهر الشبكة االصدية لتع

ها .

 -3-5-2-2منطقة المرمى :
وواي ماموا ال ام من الخااض بمنطوا اعام بمنطوا المامل ى ةااواا يذه المنطوا بةاسطا ااااا الا ع
ة مة ا وةإ النةاوا البعمال لكل اااا ف المامل شةعاع مبوةغ  2أماةاا ة خة ةيةل مةةان لخة المامةل ى

وعام بخ  1أماةاا ة ي وسةمب إي لوةاا مامةل الةافاع بالاةا ةا فة يةذه المنطوةا ى بمةا أنة ومكةن ألي
يعر مسو الكال ة لمس ا ف ال ةاء ااخل واةا يذه المنطوا طالما أن باأ ا نا خااض وةاةا المنطوةا ة

امةةل الك ةال ابةةل ننةل ة عةةا األا

ى ة إذا لم ة

الالعةةر أا

الموعةةر ااخةةل منطوةةا المامةةل منبمةةل أن

وسةةوو أايةةا طاضةةق لوخةةاةض مةةن يةةذه المنطوةةا ى إي أنة إذا اعمةةا أوةةا الالعبةةمن ا ةةاةن يةةذه المنطوةةا واةةل

ماخةةذ مةاعةةا أفةةةل ومكن ة مةةن إو ةاان يةةام ااخةةل مامةةل الخيةةا ى ف ة يةةذه الوالةةا اكةةةن الك ةال مةةن وةةق
يعبة الخيةةا ة بالمثةةل ى إذا اعمةةا أوةةا المةةاافعمن ا ةةاةن يةةذه المنطوةةا موةةاةي إاخةةاذ مةاةةع أفةةةل عوةةل

أا

الموعر ى فسم ان عول ذلو ألن خالف اةاعا الوعبا .

 -4-5-2-2منطقة تبديل الالعبين :

اوع منطوا ابامل الالعبمن لكل فاضق خااض انب خ المنايف عول أا
يااان المنطواان عول مواعا ى م و

الموعر ى ة عةاال مةا اواةةي

عوةل يةذه المواعةا مةاا ا ال ةاضومن ة يعبةة ا واوةاي ة المةاةفةةن ى

ة كل منطوا ابامل منبم أن اكةن ااضبا من المامل الخاص بكل فاضق ة ف أثناء فاال ا ساااوا ما بمن
الشةطمن ماا ابامل ياامن المنطوامن بمن ال اضومن ى ة عول كل يعر مةاخل الموعةر أة مخةاض منة ا ةاةن

خ ة الابةةامل الةةذي وعابةةا ةةنءاع مةةن الخ ة ال ةةانب لوموعةةر ة وماةةا بمسةةافا 1ى 0ماةةا ى بااوةةا مةةن خ ة
المنايف ة ةيةي إلل المنطوا ال انبوا الخايا بكل فاضق ة

 -5-5-2-2زمن المباراة :

ااألف مبااال كال الما من شةطمن مال كل من ما  94ااووا ى ة ذلو بالنسبا ل موع ال ا من سن السااسةا

عشال ة ما فة ى مع ةةا إساااوا بمن الشةطمن لمال  94ااةااق ىةفة أثنةاء فاةال ايسةاااوا ا مةا مابةااإ

ال اضوان انب الموعر ةالمواعا ةبالنسبا لوناشامن وكةن نمن المبااال كاشا :
*  25 x6ااووا من سن  96الل . 92

*  20 x 6ااووا من سن 1الل . 96
ومع ذلك فان االت ادات القومية في بعض الدول قد تختدف فيما بينها من حيث تنفيذ االرشادات
والقواعد المتفق عديها رسميا  ،اذا كان من الضروري ت د د الفر ق الفائ في التصفيات النهائية
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الحدى الدورات تم تمد د الوقت لشوطين اضافيين في حالة التعادل  ،مدة كل منهما  5دقائق
بينهما فترة استراحة لمدة  1دقيقة  ،واذا انتهى الشوطان االضافيان بالتعادل أ ضا  ،تتم اضافة
شوطين اضافيين آخر ن مدة كل منهما 5دقائق  ،واذا استمر التعادل تم ت د د الفر ق الفائ من
خالل الرميات الترجي ية من خا 6أمتار ،وربما قوم ال كام باعطا وقت مستقطع وفقا لتقد رهم
الشخصي  ،وعادة ماتكون األسباب اصابة أحد الالعبين او ااالستبعاد او الطرد او تنظيف
ارض المدعب  .كما انه تطدب مع الرميات الترجي ية فقا منح وقت مستقطع الن تغيير حراس
المرمى ستقطع وقتا طو ال من الوقت المخصص لتنفيذها  .و ق منح وقت مستقطع لكل فر ق
بنا عدى طدبه لمدة  1دقيقة فيى كل شوط من وقت الدعب االعتيادي  .وهذا ال ق ال عطى اال
لدفر ق المست وذ عدى الكرة  .و جب عدى اداري الفر ق الذي رغب في ال صول عدى الوقت
المستقطع االشارة بوضوح بالبطاقة الخضرا المكتوب عديها حرف  tباالسود  .وبعد ذلك تجه
الى منتصف الخا الجانبي و رفع البطاقة الخضرا عاليا وبطر قة واض ة تماما ،مكن لدميقائي
تميي ها مباشرة  .وعدى الفور ،صفر الميقائي ليعدن عن وقت المباراة وا قاف الوقت .

.

 -6-5-2-2الحكام:
قود مباراة كرة اليد اثنان من ال كام  .وبعض الهيئات القومية تسمح باقامة المباراة في وجود
حكم واحد فقا في حاالت خاصة  ،كأن صاب ال كم الثاني بمرض منعه من المشاركة في
المباراة قبل بد المباراة بوقت قصير  .وفي حالة ما اذا اختدف ال كمان في ا ة مسالة تتعدق
بالمباراة  .فيتم التوصل فيما بينهما الى قرار بعد اخذ وقت مستقطع لفترة قصيرة .واذا اعطى
ال كمان قرارا في آن واحد معا في حق الفر ق المخالف واختدفا حول نوع العقوبة  ،فان عديهما
توقيع العقوبة القصوى .وعدى حكمي المباراة اتخاذ القرارات الصائبة بنا عدى مالحظاتهما
بشأن سير المباراة .وتكون قراراتهما حاسمة ال رجعة فيها  ،وال عاد النظر فيها اال اذا كانت
خارجة عن قواعد الدعب .و قف ال كمان عدى أرض المدعب  ،ب يث ستطيعان مراقبة الالعبين
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من جميع الجوانب .و قفان في وضع مائل في مواجهة قطر المدعب  ،حتى تسنى لكل منهما
مراقبة سير المباراة عدى أحدالخطوط الجانبية لدمدعب  ،و دث تبادل تدقائي بين موقعيهما عندما
فقد الالعبون االحتفاظ بالكرة ،كما قوم ال كمان بتبد ل مواقعهما كل 10دقائق تقر با {تبد ل
طو ل } ،و قومان بتغيير أماكنهما عدى جانبي المدعب كل 5دقائق {تبد ل قصير } .ولقد حدد
االت اد الدولي لكرة اليد  12اشارة دو ة حتى كون هناك اتصال مرئي بين الالعبين وال كام
عدى أرض المدعب  ،و خرج ال كم الكارت األصفر لينذر الالعب الذي ارتكب مخالفة  ،بينما
خرج الكارت األحمر لطرد الالعب الذي ارتكب خطأ جسيما ست يل معه أن ستأنف المبارة
،كما طدق ال كم صفارته في حالة ما اذا حدث مخالفات أثنا المبارة من جانب الالعبين أو ليعدن
استئناف الدعب ،والى جانب حكمي المبارة هناك أ ضا مسجل األهداف والميقاتي وهما ختصان
بالقيام ببعض المهام الرسمية مثل افساح الطر ق المؤدلدمرمى حتى تمكن الالعبون من احراز
األهداف وا قاف المبارة لفترة أوبدئها واالعالن عن انتها الوقت عدى ،وعديهما أ ضا مراقبة
المقاعد التي جدس عديها العبو االحتياط حتى تسنى هما اخبار حكمي المباراة بأي أخطا
ت دث أثنا استبدال الالعبين و جدسان بين منطقتى تبد ل الالعبين و مكن وجود ثالث حكام عن
المبار ات القو ة .

-7-5-2-2الالعبون:
وسمب لالعب كال الما بوم

الكال باي نء من أسام ا بااوا من الاكبا ةوال ال أا

ةكمةا يةة الوةاإ فة

الاضاةات ال ماعوا األخا فان يناو فااا بمن مسو الكال ةانطو الكال ى فالالعر المسةاوةذ عوةل الكةال
ومكةن أن مثبةةت فة مكانة لمةال  9ثةةان فوة ةيووةةق لة أن ومشة بةالكال أكثةةا مةن  9خطةةات ى ةبالاةةال
ماعةةمن عووة ايةةةضر الكةال ناووةةا المامةةل أة اماضةاه لالعةةر آخةةا أة انطوط ةةا ى ةاذا مشةةل الالعةةر بةةالكال
أكثا من  9خطةات ى فوكةةن بةذلو اةا خةالف اةاعةا الوعةر ممةا مةؤاي الةل فوةاان ووة فة ايوا ةاظ بةالكال
ةوسمب لالعر بانطةو الكةال أكثةا مةن مةال وسةبما وشةاء طالمةا أن مةاه اومة

ال ةنء العوةةي مةن الكةال فوة

ف أثناء انطوط ا ىةلذا فان غما مسمةح ألي يعر ومل الكال عنا اماضايا كما ية الواإ ف كال السةوا
ألنة منةةاج عةةن ذلةةو فوةةاان ووة فةةر ايوا اةةةظ بةةالكال ىةبعةةا انا ةةاء الالعةةر مةةن انطةةو الكةال فمةةن ووة
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ايوا ةةاظ بةةالكال لمةةال  9خط ةةات ةعوةةل الالعةةر بعةةا ذلةةو اماضةةا الك ةال أةايةةةضب ا نوةةة ال ةةام ألن ة اذا
اساما ف مسو الكال أةانطوط ا  .ووق لوخيا خطف الكةال مةن مةاه نام ةا لووةاا الالعةر بانطةو مةناةض
لوكةال ةووةةق لوخيةةا الويةةةإ عوةةل اموةةا وةال ى كمةةا اةةا ماسةةبر يعبةةا ال ةةةا فة العامةةا مةةن المخال ةةات
لوةاعةةا الوعةةر ةالاة ماااةةر عوم ةةا وةةق الخيةةا فة خطةةف الكةال مثةةل اااكابخطةةأ شخية أة عمةةل وةةا ن
غما اانةن لمنع الخيا من الوعر أة ومل الكال ف المنطوا الا ابعا عن المامل بمسافا  2أمااا .
 -8-5-2-2أنواع الرميات :
اا ومنب وكما المبااال اموا خايا يي فاضومن ةيذا عاال ما وواث ف وةايت معمنةا ى مثةل اوةاان يةام
ةخاةض الكال خااض واةا الموعر ةخطف الكال ةعور انا اء الةات المساوطع ى ةمةا الةل ذلةو .ةفة
يذه الاموات منبم لاام الكال أن ماخذ مةاعا معمنا عوةل أا
ااخاذ مةااع معمنا ةف بع

موةع

الموعةر كمةا منبمة أوةةا لبةاا الالعبةمن

ايووان ي ووةا الالعر بان مذ الاموا اي بعا سماع س اال الوكا .

ا -رمية المرمى :
اواسةةر اموةةا المامةةل اذا ا ةةاةنت الك ةال خ ة المامةةل الخةةاا

ةكةةان آخةةا مةةن لمس ة ا م ةةا ا أة وةةاا

المامةةل المةةاافع ةيةةذه الاموةةا ية اشة ا الموةةات الاة اعطة لوخيةةا الوةةق فة خطةةف الكةال ةووةةةا وةةاا
المامل بامم ا من ااخل منطوا المامل .

ب -الرمية الوال :
اواسر الاموا الوال ف والا اخةإ الموعةر أة الخةاةض منة بطاضوةا مخال ةا لووةانةن أة آااء اموةا الامةا
وطاضوا غما اانةنوا أة وةاةث مخال ةات منوبةل الالعبةمن ااخةل الموعةر أة اعمةا عةل الكةال خةااض الموعةر
ةاؤخةةذ الاموةةا الو ةال مباش ةال مةةن مكةةان المخال ةةا عوةةل أي وكةةةن أوةةا الم ةةا ممن مالمسةةا اة ما ةةاة ان خ ة
الاموةةا الو ةال الخةةاص بالخيةةا ةاذا وةةاث ذلةةو مةةاا أخةةذ الاموةةا الو ةال مةةن ااةةار نوطةةا لخ ة الاموةةا الو ةال
ةالاموات الوال ف كال المةا اشةب الةةا ات الوةال فة كةال الوةاا ى ةومكةن اسة مل يةام مباشةال مةن الاموةا
الوال ى ةلكن اا ابةء يذه المواةلا بال شل اذا ااا ال اضق اشخا بانظوا خ افاع اةي .

ج – رمية الجزاء :
اواسر اموا ال ناء عناما ووةا أوا يعب الافاع أة اياااضمن أة الما ا من با ةضت فايا وووووا لو اضق
اشخةا فة اسة مل يةام بشةكل غمةةا اةانةن ى ةية اةاا عوةل مسةةافا  1اماةاا مةن المامةةل ى كمةا اواسةةر
يذه الاموا ف والا ما اذا اسبر اوا الوكممن ف اعا اا

فايةا اانةنمةةا يوةاان يةام لسةبر أة شخةا

ةضاواا الاام خطةل ل ماا مةع ةةةع اوةا ااموة عوةل الخة الةذي مبعةا عةن المامةل بمسةافا 1أماةاا ى ةي
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مة ةةا بمن ة ة ةةمن المامةةل سةةة وةةاا مامةةل الخيةةا  .ةضنبم ة أن مبعةةا وةةاا المامةةل عةةن اام ة الك ةال
الموعةر  .ةعوةةل بووةا الالعبةمن البوةةاء خوةف خة

ومسةافا  9أماةاا مةةاا اوامةايا بعالمةا يةةممال عوةل أا

الاموا الوال الل أن ماا ان مذ الاموا ى ةضباأ الالعر ف امة الكةال فةةا سةماع سة اال الوكةا ى ةيةذه الاموةا
شةةبم ا باموةةا ال ةناء فة كةال الوةةاا ةلكن ةةا فة الةاةت ن سة أكثةةا شةةمةعا ةاناشةةا اا ى ةعةةاال مةةا اوةةاث عةةال
ماات ف الوعبا الةاوال .

-8-5-2-2خطط اللعب :
ا -اشكوالت ال اضق عول أا

الةااع

ر -ال ةا  :ب ناوو األوسا ةاألومن
ض -الافاع
ا -الوعر ال ةم
ه -ال ةا الساضع ال ااي
ة -ال ةا الساسع ال ماع
ي –ال ةا المنظا ي ةا المااكن
خالصــة:
اوعر المنافسا الاضاةوا اة اا ياما ف

الم اإ الاضاة

إذ اعابا من العةامل ال اما ةالةاةاضا لكل

نشاي اضاة سةاء المنافسا مع ال ّذات أة المنافسا ف مةا ا العةامل الطبوعوا ومث أن ا اسايا ف
اوسمن مخاوف الوااات ةالم ااات لو اا الاضاة
لواضاة أة لو اا العاايى ف

كما اساعا ف

عمووا إخااض المكبةاات الااخووا

اعا ةسموا من ةساال اياياإ من خالإ ور مةع ال مايما الما ا من

الذمن ماابعةن باياماا ل ذه المنافسات ةالبطةيت الاضاةوا.
كما إن ن اح اضاة كال الما عول المساة العال ةالاطةا ال اا الذي نشاياه و ا

الاممما الاااا ف

طاضوا الاوةما الاضاة ى ةل ذا فةن الممةإ ال اما لكال الما ماطور اوةماات ااووا اااكن عول
طا عوموا ةنماذض وامثا ةأسالمر خايا ىةذلو باة و يؤيء الاضاةممن عول مخاوف الاوةماات
الاضاةوا الةاةاضا ةالمسامال ف الاواا ةالاطةا ف م اإ الاااضر.
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تمهيد:

تعتبر المراهقة مرحلة من المراحل األساسية في حياة اإلنسان وأصعبها لمكونها تشمل عدة تغيرات في كلل
المستويات ،إذ تتميز بتغيرات عقلية وأخرى جسمانية حيث تنفرد بخاصية النمو السريع الغير المنظم وقلت
التوافق العضلي العصبي باإلضافة إلل النملو افنفعلالي وتخيلل والحللم ،وتعتبلر كلذلس حسلا سلتانلي هلو
إنهللا فتلرة عواصللر وتللوتر تألتنفهللا األوهللام النفسللية وتسللودها المعانللاة واإلحبللاو والصلرال والقلللق والمشللك ت
وصعوبة التوافق.1
وسللنتناو فللي هللذا الفصللل هللذل المرحلللة مللن خ ل

الت للرر إل ل مفهومهللا وخصا صللها مللع مللرور عل ل

مشاأللها.

 1حامد عبد السالم زهران ،علم النفس النمو ،عالم الكتاب،ط ،1القاهرة ،1711 ،ص .987
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 1-3مفهوم المراهقة:
 1-1-3المراهقة لغة:

جلا علل لسللان العلرا فبللن منظلور ،ارهللق الغل م ،أا بللل مبلللل الرجلا فهللو م ارهلق ،و ارهللق الغل م ،فهللو
م ارهللق إذ قللارا افحللت م ،والم ارهللق الللذا قللارا الحلللم ،وجاريللة المراهقللة ،ويقللا جاريللة راهقللت و ل م ارهللق
وذلس ابن العشر إل إحدى عشرة.1
أما في اللغة ال تينية:
مراهقلة مشلتقة ملن الفعلل ال تينللي فكلملة  Adolescereبمعنلي يكبلر ،ينمللو علل تملام النضلأ وعلل أن
يبلل مبلل سن الرشد.9
قا ابن فارس :ال ار والها والقاف أص ن متقاربان ،فأحدهما :شيان بالشلي األخيلر ،العجللة والتلأخير،
فأما األو فقولهم زهقه األمر  :شيه ..
قللا ت تعللال ( وف يرهللق وجللوههم قتللر وف ذلللة ا يللة ( 92سللورة يللونس ،والم ارهللق :الغ ل م الللذا دانللي
الحلم...
وأرهق القوم الص ة ،أخروها حت يدنو وقت ص ة األخرى.
والرهق :العجلة والظلم.
قا ت تعال (ف يخاف بخسا وف رهقا ا ية ( 11سورة الجن.
والرهق عجلة في الألذا والعيا.
واألص ن اللذان تدور حولهما ،هذل المعاني هما صلة بهذا المص لح وذكر في لسان العلرا معلاني علدة
للمرهق منهما :الألذا ،والخفة والحدة والصفة والتهمة ،و شيان المحارم وما ف خير فيه ،والعجلة واله س،
ومعظم هذل المعاني موجودة لدى المراهق.1

 2-1-3المراهقة اصطالحاً:
إن أو عمللل علمللي ،حللو موضللول المراهقللة يعللود إل ل (بللدوير  1781وهللو بعن لوان“ :روح ال فلللي يليلله

كتللاا (برنهللام ي د ارسللة المراهقللة ي وفللي هللذل األعنللا  ،كللان العلمللا يعتبللرون المراهقللة الفصللل األخيللر مللن
ال فولة لألن بعد ذلس أقيمت للم ارهقة فص خاص بها فسيما مع (ستالين هو .4

 1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور" :لسان العرب" ،دار الطباعة والنشر ،ب ط ،ج ،1771 ،1لبنان ،ص.410
 9كمال الدسوقي" :النمو التربوي للطفل والمراهق" ،دار النهضة العربية ،ب ط ،لبنان ،1771 ،ص.100
 1مصطفى فهمي" :سيكولوجية الطفولة والمراهقة" ،مكتبة مصر ،ب ط ،مصر ،ص.71
 4عبد الغني االيدي ،التحليل النفسي للمراهقة ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ب ط ،لبنان  ،س ب ،ص .11
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في كتاا المراهقة الذا تأعر بأفكارل داروين وألمارس ،حو الت ور ،عم تبعه ت ميذل من بعلدل حتل أصلبح
للمراهقة اهتمام عالمي ،فأصبح علما بذاته يدع (.1 hébélogie
وعلل هلذا األسلاس تعللددت ا ار واألفكلار والتعريلر فللي د ارسلة المراهقلة لدرجلة أصللبح ملن العسلير اعتمللاد
تعريللر دقيللق لهللذل المرحلللة ،وقللد عللرف (سللتالين هللو

المراهقللة سللنة 1889م ي بأنهللا المرحلللة التللي تسللبق

البلوغ وتصل بالفرد إل األتما النضأ ،أا افقتراا من الحلم والنضأي.9
من خ

هذا التعرير نجد أنه حدد المراهقة في حدوث بعض التغي ارت عل مستوى العضوا (الخلارجي

أو الفيزيا ي للفرد ،حيث اعتبر هو أن بداية المراهقة هي ظهور الع مات األولية للفرد منها:
 الزيلادة المفلاجف فلي أبعلاد الجسلم ملن حيلث ال لو واللوزن وخصوصلاو عنلد اللذكور اللذين يشلعرون
بأنهم أصبحوا راشدين.
 ظه للور الخص للا ص الجنس للية العانوي للة بع للد اس للتألما الخص للا ص الجنس للية األولي للة ،وبه للذا يص للبح
النضللأ عاملاو لللدى جميللع أف لراد الجللنس البشللرا ،فهللو محللرس النمللو الللداخلي الللذا يعللد مللن الخ يللا
التناس لللية وعرفه للا فروي للد ( Freudيبأنه للا فتل لرة تب للدأ ف للي البل للوغ وتنته للي عن للد النض للو األعض للا
الجنسية بالمفهوم النفسيي.1
من خ

هذا التعرير نجد أن المراهقة فترة وفدة جديدة ،لما ت أر عل تفكير المراهق من تأملل وهلو يملر

بالمرحلة البيولوجية التي ف آعارها البارزة في تألوينه الجسمي وفي نمو أبعادل وفلي م حظلة ظلواهر جديلدة
تتعلق بتألوينه العام ،لم يألر معلها ملن قبلل ،ويمكننلا أن نحملل فرويلد اللذا ي كلد علل أن المراهقلة مرحللة
نفسية داخلية بحتة ،راجعه إل تألوينه البيولوجي في النقاو التالية.
 إن بيعة التغيرات العضوية الخارجية للمراهق لها تأعير عل نفسيته ومزاجه.
 ظهور بعض الدوافع الملحة في هذل الفترة والتي لم يعهدها من قبل كدافع الجنسي.
أملا تعريللر (أحمللد زكللي للمراهقللة يفللي المرحلللة التللي تسللبق الرشللد ،وتصللل بللالفرد إلل األتمللا النضللأ فهللي
تبدأ منذ البلوغ حت سن الرشد في  91سنة تقريباو فالمراهقلة هلي المرحللة النها يلة أو ال لور اللذا يملر فيله
الفرد أو الناشف أو ير ناضأ جسمياو وعق و ومجتمعاو نحو النضأ الجسمي والعقلي وافجتماعي.ي.4
ينظللر ز زكللي للمراهقللة عل ل أنهللا الفت لرة التللي يللتمكن مللن خ لهللا الم ارهللق مللن افنللدما مللع عللالم الألبللار
والراشدين بافرتباو بالمج ت العقلية وافنفعالية كي يمكنه ملن القيلام بالع قلات افجتماعيلة ملع ا خلرين،
وقد أهمل الجانا الجسمي الذا له تأعير عل حصو هذا افندما .
 1عبد الغني االيدي ،مرجع نفسه ،ص.11
 9مريم سليم :علم النفس النمو " ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1لبنان ،9009 /ص.117
 1ابراهيم زكي قشقوش ،سيكولوجية المراهقة ،مكتب األنجلو مصرية ،ب ط،مصر ،1780 ،ص.17
 4محمود السيد الطوب ،النمو االنساني (أسسه وتطبيقاته) ،دار المعرفة الجامعية ،ب ط ،مصر ،1771ص117
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مما سبق عرضه من التعرير وا ار المختلفة ،نجد هناس تباينلا واضلحاو بلين آ ار واتجاهلات العلملا  ،فيملا
يخص نظرتهم لمفهوم المراهقة ،يمكن القو أن المراهقة هي مرحلة النضأ العقللي وافنفعلالي وافجتملاعي
والخلقي وتختلر شدتها من فرد إل آخر.
وكعير ما نجلد تلدخ بلين البللوغ والمراهقلة ،حيلث تلم اعتبارهلا متلرادفتين ،أو ذات معنل واحلد يلر أنله فلي
الحقيقللة ،هنللاس فللرر بللين المفهللومين ،يمكللن الفللرر بينهمللا فللي أن البلللوغ ( Perturloyمرحلللة مللن م ارح لل
النمو الفيزيولوجي العضوا التي تسبق المراهقة ،وتحدد نشأتها وفيها يتحلو الفلرد ملن كلا ن ف جنسلي إلل
كللا ن جنسللي ،وهنللاس مللن دعللم هللذا القللو  ،وذكللر أن البلللوغ ،يهللو عمليللة تشللير إلل فت لرة التللي يكتمللل فيهللا
النضللأ الجسللدا ،ويكللون بمقللدور اإلنسللان اإلنجللااي ،وقللد تللم التفريللق بللين المفهللومين مللن للرف (ميخا يللل
عوض في قوله:
يفالبلوغ يقتصر معنال عل النمو الفيزيوللوجي والجنسلي ،وهلي مرحللة التناسلل تسلبق المراهقلة وفيهلا تتضلح
الغدد التناسلية ويصبح الفرد قاد اور عل التناسل والمحافظة عل نوعه واستمرار رسالته.1

 2-3أقسام المراهقة:
لقد أشرنا في تعرير المراهقة أن بداية المرحلة صعبة وهذا بسبا التغيرات الفيزيولوجية والتحلوفت البنيويلة
ولذلس اختلر العلما والباحعون في تحديد زمن المراهقة من حيث بدايتها وكلذا نهايتهلا وكلم تلدوم فلي حيلاة
اإلنسان؟ لألن نظ ار لعدم وجود مقياس محدد وموضوعي خارجي لله هلذل القياسلات اوانملا أخضلعوها لمجلا

دراساتهم وتسهي لها.

حيللث يللذها البللاحعون والعلمللا األمريكي للون إل ل تقسلليم مرحلللة المراهقللة إلل ل ع عللة أقسللام لتسللهيل مج للا
الدراسة والبحث فقط ف يلر ولضلبط كلل التغيلرات والمظلاهر النفسلية السللوكية التلي تحلدث فلي هلذل الفتلرة
فيما يلي أقسامها:

 1-2-3المراهقة المبكرة ( )11 -12سنة:
وهي فترة تمتد عامين أو أألعر وتسميتها شارلوت بوهل مرحلة افتجال السلبي ذلس فن سلوس
الفت والفتاة يتجه نحو السلبية واإلعراض عن التفاعل الألامل ،ويصعا عل الفت المراهق فيها التحكم
في سلوكه افنفعالي بالدرجة التي تتيح له فرصة امتصاص القيم والعادات وافتجاهات من المجتمع الذا
يعيش فيه وذلس لوجود التغيرات الفيزيولوجية والغدية التي تفرو الحساسية بذاته مشغوف باجتياز صراعاته.

 1منى فياض ،الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي ،المركز الثقافي العربي،ط ،1لبنان،9004 ،ص.912
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 2-2-3المراهقة الوسطى ( )51 -51سنة:

وهي الفترة التي تلي المرحلة السابقة وتمتد أحيانا حت سن السادسة عشر وتسم هذل المرحلة
أحيانا بسن الغرابة وافرتباس ،ألنه في هذل السن يصدر عن المراهق أشكاف من السلوس تألشر عن مدى
ما يعانيه من ارتباس وحساسية از دة حين تزداد

فرة النضأ الجنسي وحين ف يكون قد تهيأ له من

العرض ما يجعله يتألير مع المقتضيات العقافية العامة التي يعيش فيها.

1

 3-2-3المراهقة المتأخرة ( )25-51سنة:
وهي المرحلة التي تلي المرحلة السابقة ،كما تصادف هذل المرحلة من التعليم العانوا أو من
مراحل التعليم العالي و البا تعرف بسن الباقة والوجاهة وحسا ال هور وذلس لما يشعر به المراهق من
متعة وانه محط األنظار الجميع ،واهم مظاهر الت ور في هذل المرحلة توافق الفرد مع نواح الحياة
وأشكالها وأوضاعها السا دة بين الراشدين بما فيها من اتجاهات نحو مختلر الموضوعات واألهداف
والمعل ومعايير السلوس كما ينظر الراشدون والألبار وهو في ذلس يتصرف بما يحق له هدفه الذا ظل فترة
ويلة يسه

إليه وهو الوصو عل

األتما الرجولة وفي ضو ما تقدم يمكن أن نع ي تعريفا أن

المراهق هو الفرد الذا بلل مرحلة عمرية معينة ويبدو في سلوكه وأساليا تأليفه ،وخاصة في المرحلة
الخيرة قد امتص من العقافة العامة نتيجة تفاعله معها مقومات معينة في شخصيته ،تبدو في شكل قيم
واتجاهات نحو موضوعات وأهداف تألير عامة شا عة مشتركة بين المراهق والألبار وتجعله يسلس سلوكا
يتوافق مع البي ة العقافية العامة التي يعيش فيها.

2

 3-3التحديد الزمني في الشريعة اإلسالمية:
وفي التصور اإلس مي للمراهقة يعتبرها بداية الرشد والتميز لديه ،وهو المس و عن أا شلي يفعلله يعلاا
علي لله إذا ك للان خيل ل اور ويح للاا إن ك للان شل ل اور ،حي للث ج للا ف للي قول لله تع للالي ( :اواذا بل للل األ ف للا م للنكم الحل للم
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلس يبين ت لألم آياته وت عليم حكيم ا ية ( 72سورة النور.

جللا فللي تفسللير هللذل ا يللة أنلله إذا بلللل ه ل ف الصللغار مبلللل الرجللا وأصللبحوا فللي سللن التأليللر ،يجللا أن
يتعلموا افست ذان في كل األوقات كما يستأذن الرجا البالغون.

 1محي الدين مختار :محاضرات في علم النفس االجتماعي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص .124
 2أسامة كامل راتب  :النمو الحركي والمراهقة ،دار الفكر العربي القاهرة ،مصر  ،1774ص .901
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وجا عن عمر رضي ت عنه قا  :عرضت عل الني ملسو هيلع هللا ىلص في الجيش وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يقبلني
فعرضللت عليلله مللن قللاا الجلليش وأنللا ابللن الخامسللة عشلرة سللنة فقبلنللي ،ولهللذا أخللذت األحاديللث دلللي و علل
اعتبللار سللن الخامسللة عشلرة سللنة هللو سللن البلللوغ ،وهللو الحللد الللذا يميللز بللين الصللغار والألبللار ،ومللن خل
ا يللة والحللديث الشل لرير نسللتنتأ أن الشل لريعة اإلس ل مية ل للم تحللدد أو تفص للل بللين البل للوغ والمراهقللة والرش للد
كمراحل منفصلة يجتازها الفرد ولألنها فصلت بين سن الصبي وال فولة ،وبين سن التألير والمس ولية.

 4-3حاجات المراهق:
الحاجة أمر ف را في الفلرد أودعهلا ت علز وجلل فيله ليحقلق م البله و ر باتله  ،وملن أجلل أن يحقلق

توازنه النفسي و افجتماعي  ،و يحقق لنفسه مكانة وسط جماعته  ،و فلي الوقلت نفسله تعتبلر الحاجلة قلوة

دافعة تدفع الفرد للعمل و الجد و النشاو و بذ الجهد و عدم إشباعها يوقع الفرد في عديد من المشلاألل .
و عليه فالحاجة تولد ملع الفلرد و تسلتمر معله إلل و فاتله  ،وتتنلول و تختللر ملن فلرد خلر و ملن مرحللة

زمنية ألخرى  ،وعل الر م من تنول الحاجات إف أنها تتداخل فيملا بينهلا فل يمكلن الفصلل بلين الحسلية ،
النفسية  ،افجتماعية والعقلية  ،ولما كانت الحاجة تختلر بلاخت ف الم ارحلل العمريلة فللن لمرحللة المراهقلة

حاجات يمكن أن نوضح بعضها فيما يلي :

 5-4-3الحاجة إلى الغذاء والصحة :

الحاجللة إلل الغللذا ذات تللأعير مباشللر علل جميللع الحاجللات النفسللية وافجتماعيللة والعقليللة  ،وف سلليما
فللي فتلرة المراهقللة  ،حيللث تلرتبط حيللاة الم ارهللق وصللحته بالغللذا الللذا يتناوللله  ،ولللذا يجللا علل األسلرة أن

تحللاو إشللبال حاجتلله إل ل ال عللام والش لراا اواتبللال القواعللد الصللحية السللليمة ألنهللا السللبيل الوحيللد بضللمان
الصحة الجيدة  ،وعلم
الصحة يحدد كميات المواد الغذا ية التي يحتا إليهلا اإلنسلان ملن ذللس  ،ملع أن الغلذا الألاملل للشلخص

الب للالل يج للا أن يش للمل علل ل ( 054غ مل لواد كربوهيدراتي للة 04( ،غ مل لواد دهني للة حيواني للة ونباتي للة  ،و
(044غ مواد بروتينية .

ولما كانت مرحلة المراهقة مرحلة النما يلة السلريعة  ،فللن هلذا النملو يحتلا إلل كميلات كبيلرة ومتنوعلة ملن

ال عام لضمان الصحة الجيدة .

0

 2-4-3الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية :
إن شللعور الم ارهللق اواحساسلله وبالتقللدير مللن للرف جماعتلله  ،وأس لرته  ،وجيللدل يبو لله مكانللة اجتماعيللة

مناسبة للنمو ذات تأعير كبير عل شخصيته وعل سلوكه .

 -1موسوعة ":التغذية وعناصرها " ،الشركة الشرقية للمطبوعات  ،ب ط  ،لبنان  ، 1789 ،ص. 18
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فالمراهق يرد أن يكون شخصا هاما في جماعته  ،وأن يعترف به كشخص ذا قيمة  ،إنه يتور إلل أن

تألون له مكانة بلين ال ارشلدين  ،وأن يتخلل علل موضلوعه ك فلل  ،فلليس ريبلا أن نلرى أن الم ارهلق يقلوم
بها الراشدين متبعا ار قهم وأساليبهم .

0

إن مرحلة المراهقة مرحلة زاخرة بال اقلات التلي تحتلا إلل توجيله جيلد  ،للذا فاألسلرة الحكيملة والمجتملع

السليم هو الذا يعرف كير يوجه هذل ال اقات لصالحه ويستعمرها أحسن استعمار .

 3-4-4الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار:

وتتضمن السلوس إل افبتألار وتوسيع القاعدة الفكر السلوس  ،وكذا تحصيل الحقا ق وتحليلها وتفسيرها .
وبهذا يصبح المراهق بحاجة كبيرة إل الخبرات الجديدة والمتنوعلة  ،فيصلبح بحاجلة إلل إشلبال اللذات علن
ريق العمل والنجاح والتقدم الدراسي  ،ويتم هذا عن ريق إشبال حاجاته إل التعبير عن النفس والحاجة

إل المعلومات والتركيز ونمو القدرات .

 4-4-3الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها :
إن الم ارهللق كللا ن حللي اجتمللاعي وعقللافي  ،وهللو بللذلس ذات تفللرض وجودهللا فللي الحيللاة حيعمللا وجللدت

خاصللة فللي حيللاة ال ارشللدين  ،فلألللي يحقللق الم ارهللق ذاتلله فهللو بحاجللة إلل النمللو السللليم  ،يسللاعد فللي تحقيللق
ذاتلله وتوجيههللا توجيهللا صللحيحا  ،ومللن اجللل بنللا شخصللية متألاملللة وسللليمة للم لراهقين يجللا علينللا إشللبال

حاجياتهم المختلفة  ،والمتنوعة فقلدان هلذا اإلشلبال معنلال األتسلاا الملراهقين لشخصلية ضلعيفة علاجزة علن

تحقيق التوافق مع المحيط الذا يعيش فيه .

 1-4-3الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق :
مللن ممي لزات مرحلللة المراهقللة النمللو العقلللي كمللا ذكرنللا ،حيللث تنفللتح القللدرات العقليللة مللن ذكللا و بللا

والتخيل وتفكير و يرها ،وبهذا تزداد حاجة المراهق إل التفكير وافستفسار عن الحقا ق.

فيميل المراهق إل التأملل والنظلر فلي الألا نلات ملن حولله وجميلع الظلواهر افجتماعيلة المحي لة بله  ،التلي
تستدعي اهتمامه فتألعر تسا فته واستفساراته عن بعض القضايا التي يستعص عليه فهمها  ،حينما ي يلل

التفكير فيها ،

وفي نفس الوقت يريد إجابات عن أس لته  ،لذا من واجا األسرة أن تلبي هذل الحاجة  ،وذلس من اجلل أن

تنمي تفكيرل ب ريقة سليمة  ،وتجيا عن أس لته دونما تردد .

2

 -1فاخر عقل  " :علم النفس التربوي " ،دار الماليين للطباعة والنشر والتوزيع ط ، 1لبنان  ،ب س  ،ص . 197
 -9حامد عبد السالم زهران  " :علم النفس الطفولة والمراهقة "  ،دار عالم الكتب  ،ط ، 7مصر  ، 9001 ،ص . 412 ، 417
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 1-3خصائص النمو في مرحلة المراهقة:
 1-1-3النمو الجسمي:

إن النمو الجسمي في السنوات األول من المراهقة يتميز بسرعة مذهلة ،وتقترن هذل السرعة بعدم افنتظام
والتنللاظر فللي النمللو كمللا أن هللذل السللرعة فللي النمللو الجسللمي فللي فتلرة المراهقللة ،تللأتي عقللا فتلرة ويلللة مللن
النمو الهادئ الذا تتميز به ال فولة المتأخرة .

 2-1-3النمو العقلي:
 1-7-4النمللو لمراهق لة بنمللو القللد ارت العقليللة ونضللجها ،ففللي هللذل المرحلللة ينمللو الللذكا العللام للفللرد كللذلس
تنضللأ القللدرات العامللة والخاصللة ،وتللزداد قللدرة الم ارهللق عل ل القيللام بكعيللر مللن العمليللات العقليللة كللالتفكير
والتذكر والتخيل والتعلم.1

 3-1-4النمو االنفعالي:
تتمي للز ه للذل المرحل للة ف للي الفتل لرة األولل ل بانفع للافت عنيف للة ،إذ نج للد الم اره للق ف للي ه للذل المرحل للة يع للور ألتف لله
األسباا ،وهناس ميزة خاصة واضحة تتصل بالحالة افنفعالية للمراهق ،إذ أنه أعير ف يسلت يع اللتحكم فلي
المظاهر الخارجية لحالته افنفعالية ،ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح.9

 4-1-3النمو الجنسي:
تتمي للز ه للذل المرحلل للة بنم للو الغ للدد التناسل لللية أا أن تص للبح قل للادرة علل ل أدا وظيفته للا فل للي التناس للل اواف ل لراز
الهرمونات ،والنمو الجنسي يختلر بين الجنسين كما يختلر بين أفراد الجنس الواحد.1

 1-1-3النمو االجتماعي:
تبدأ بذور الت ور افجتملاعي للم ارهلق فلي مرحللة ال فوللة األولل وتسلتمر باسلتمرار الحيلاة ،ونتيجلة انتملا
إل ل المجتمللع فهللو ير للا فللي التعبيللر عللن ذاتلله ،ويشللعر بالسللعادة واف م نللان وافسللتقرار النفسللي ،أمللا إذا
حدث ما يعيق هذل الر بة فلنه يتمرد ويشعر بالتعاسة.4

 6-3أشكال المراهقة:
توجد  4أنوال من المراهقة:

 1د /عبد الرحمن العيساوي ،سيكولوجية النمو ،دار النهضة العربية ،ط ،1771 ،1ص .18
 9د /رابح تركي ،أصول التربية والتعليم ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1770 ،ص .949
 1د /عماد الدين إسماعيل ،النمو في مرحلة المراهقة ،دار القلم ،الكويت ،ص .49 ،41
 4د /دمحم أيوب شحيمي ،دور علم النفس في الحياة المدرسية ،دار الفكر اللبناني ،ط ،1774 ،1ص .911
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الفصل الثالث
 1-6-3المراهقة المتوافقة :ومن سماتها:
 افعتدا والهدو النسبي والميل إل افستقرار. اإلشبال المتزن وتألامل افتجاهات وافتزان العا في. -الخلو من العنر والتوترات افنفعالية الحادة.

 التوافق مع الوالدين واألسرة ،فالع قات األسرية القا مة علل أسلاس التفلاهم والوحلدة لهلا أهميلة كبيلرة فليحياة األ فا  ،فاألسرة تنمي الذات وتحافظ عل توازنها في المواقر المتنوعة في الحياة.1

 2-6-3العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة:
 معاملة األسرة السمحة التي تتسم بالحرية والفهلم واحتلرام ر بلات الم ارهلق وعلدم تلدخل األسلرة فلي شل ونهالخاصللة ،وعللدم تقييللدل بللالقيود التللي تحللد مللن حريتلله ،فهللي تسللاعد فللي تعلللم السلللوس الصللحيح وافجتمللاعي
والسليم ولغة مجتمعه وعقافته وتشبع حاجاته األساسية.9
 توفير جو من الصراحة بين الوالدين والمراهق. شللعور الم ارهللق بتقللدير الوالللدين واعت لزازهم بلله والشللعور بالتقللدير أق ارنلله وأصللدقا ه ومدرسلليه وأهللله ،وسلليرحا األسرة وارتفال مستوى العقافي وافقتصادا وافجتماعي لألسرة.
 الشللغل وقللت الف لراغ مللن النشللاو افجتمللاعي والرياضللي وس ل مة الصللحة العامللة ،زد عل ل ذلللس ال ارحللةالنفسية والرضا عن النفس.

 3-6-3المراهقة المنطوية:
ومللن سماتهللا ما يل للي:
 افن لوا وهللو تعبيللر عللن الللنقض فللي التأليللر للمواقللر أو إحسللاس مللن جانللا الشللخص أنلله يللر جللديرلمواجهة الواقع ،لألن الخجل وافن وا يحدعان بسبا عدم األلفة بموقلر جديلد أو بسلبا مجابهلة أشلخاص
ربا  ،أو بسبا خبرات سابقة م لمة مشابهة للموقر الحالي الذا يحدث للشخص خج و وان وا .
 التفكير المتمركز حو اللذات ومشك ت الحياة ونقد النظام افجتماعي. افستغرار في األح م اليقظة التي تدور حو موضلوعات الحرملان والحاجلات الغيلر مشلبعة وافعتلرافبالجنسية الذاتية.
 -محاولة الناجح المدرسي عل شرعية الوالدين.

 1محمود حسين األسرة ومشكالتها ،دار النهضة العربية ،دار النهضة العربية ،ب ط ،لبنان  ،1781ص.94
 9رابح تركي أصول التربية والتعليم ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،9الجزائر  ،1770ص111
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الفصل الثالث
 1-3-6-3العوامل المؤثرة:

 اض راا الجو األسرا :األخ لا األسلرية التلي فيهلا ،تسللط وسلي رة الواللدين ،الحمايلة ال از لدة ،التلدليل،العقاا القاسي ...إلخ.
 تركز األسرة حو النجاح مما يعير قلق األسرة والمراهق. -عدم اإلشبال الحاجة إل تقدير وتحمل المس ولية والجذا العا في.

 4-6-3المراهقة العدوانية( :المتمردة من سماتها
 التمر والعورة ضد المدرسة ،األسرة والمجتمع. -العللداوة المتواصلللة وافنح ارفللات الجنسللية :ممارسللتها باعتبارهللا تحقللق للله ال ارحللة واللللذة الللذات

الجنسللية

وللواو العادة السرية الشذوذ ،المتعة الجنسية ....إلخ.1
 العنللاد :هللو اإلصلرار علل مواقللر والتمسللس بفكلرة أو اتجللال يللر مصللوغ والعنللاد حالللة مصللحوبة بشللحنةانفعاليللة مضللادة لنخ لرين الللذا ير بللون فللي شللي  ،والم ارهللق يقللوم بغيللة افنتقللام مللن الوالللدين و يرهللا مللن
األفراد ويظهر ذلس عل شكر إصرار عل تألرار تصرف بالذات.9
 -الشعور بالنقص والظلم وسو التقدير وافستغرار في أح م اليقظة والتأخر الدراسي.

 1-6-3المراهقة المنحرفة :من سماتها ما يلي:
 -افنح

الخلفي التام والجنوح والسلوس المضاد للمجتمع.

 افعتماد عل النفس الشامل وافنحرافات الجنسية واإلدمان عل المخدرات. بلوغ الذروة في سو التوافق. -البعد عن المعايير افجتماعية في السلوس.

 1-1-6-3العوامل المؤثرة فيها:
 المرور بخبرات حادة ومريرة وصدمات عا فية وقصور في الرقابة األسرية. القسوة الشديدة في المعاملة وتجاهل األسرة لحاجات هذا المراهق الجسمية والنفسية وافجتماعية ...إلخ. الصحبة المنحرفة أو رفار السو وهذا من أهم العوامل الم عرة. الفشل الدراسي الدا م والمتراألم وسو الحالة افقتصادية لألسرة.هللذا أن أشللكا المراهقللة تتغيللر بتغيللر ظروفهللا المل عرة فيهللا ،اوان هللذل تألللاد تألللون هللي القاعللدة ،وكللذلس تأألللد

هذل الدراسة أن السلوس اإلنساني مرن مرونة تسمح بتعديله.

 1عبد الغني األيدي ،ظواهر المراهق وخفاياه ،دار الفكر للماليين ،ط ،1بدون بلد،1777 ،ص.171
 9يوسف مخائيل أسعد ،رعاية المراهقين ،مرجع سابق،ص.171
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وأخي اور فلنها تأأللد قيملة التوجله واإلرشلاد والعل

المراهقة
النفسلي فلي تعلديل شلكل المراهقلة المنحرفلة نحلو التوافلق و

السوا .1

 7-3خصائص األنشطة الرياضية عند المراهق:
لقللد أألللدت الد ارسللات الحديعللة أن هنللاس وحللدة بللين جميللع النلواحي الجسللمية والعقليللة وافجتماعيللة وأن النمللو
يشمل جميع النواحي وف يمكن فصل ناحية عن أخرى.
وتحقيقللا لمبللدأ التألامللل وافسللتقرار فللي النمللو يجللا عل ل الم ارهللق أن ف ينق للع عللن النشللاو البللدني لفت لرات
ويلة و لتخفير هذا يمكن افعتماد عل البرنامأ المدرسي في العانوية وتحديدا في برنامأ التربية البدنية
والرياضية وذلس بأن يهتم بالجوانا التالية:
 رفع مستوى األدا الرياضي. إتاحة الفرصة لتعلم القيادة وافنضباو. تعلم قوانين األلعاا وكيفية ت بيقها. -تعلم افعتماد عل النفس وتحمل المس ولية.9

 8-3المراهق وممارسة النشاط البدني الرياضي:
من ال بيعي أن التربية البدنية والرياضية تساعد المراهق عل التعرير علن قد ارتله البدنيلة والعقليلة
ويكشللر مللن خ لهللا عللن مواهبلله إضللافة ب بيعللة الحللا األتسللابه للسلللوس السللوا حيللث أن يممارسللة النشللاو
البدني الرياضي المدرسلي وسليلة تربويلة لهلا التلأعير اإليجلابي علل سللوس الت ميلذ فلي مرحللة المراهقلة ملن
حيللث األتسللاا القلليم األخ قيللة ،والللروح الرياضللية ،قيمللة اللعللا النظيللر ،افلت لزام بت بيللق الق لوانين وقواعللد
اللعا ،تحمل المس ولية ،والتنافس في سليار تعلاوني ،للذا يجلا أن يهلتم المربلي الرياضلي بتقلديم األنشل ة
الرياضية وفق قواعد تربوية ت كد إظهار الجوانا اإليجابية للسلوس  ،واألتساا القيم األخ قيةي.1
ففللي الفريللق يتعللود الم ارهللق علل تقبللل الهزيمللة بللروح مللن ناحيللة والألسللا بللدون للرور وكيفيللة تقبللل مواقللر
التنللافس تلللس المنافسللة التللي ف بللد للله أن يقابلهللا فللي الحيللاة إذن فاللعللا هللو النشللاو الللذا يقبللل عليلله الفللرد
بر بته تلقا يا دون أن يكلون لله هلدف ملادا معلين  ،وهلو أحلد األساسليات ال بيعيلة التلي يعبلر عنهلا الفلرد
عن نفسه .

 1حامد عبد السالم زهران ،علم النفس ونمو الطفل والمراهقة ،مرجع سابق،ص.440
 9دمحم سمير ،أبي إسماعيل ،مذكرة نيل شهادة ليسانس أثرت ب و ر على صحة ونفسية المراهق  ،معهد التربية البدنية والرياضية ،دالي ابراهيم
السنة الجامعية 9000/1777م  ،ص .18
 1أسامة كامل راتب ,إبراهيم عبد ربه خليفة ،النمو والدافعية في توجيه النشاط الحركي للطفل  ،دار الفكر العربي ،القاهرة  ،مصر 1777 ،ص
.191
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إن األلعاا التي تحقق بها مختللر األنشل ة الرياضلية هلي الملادة المسلتعملة فلي التحقيلق والعل

النفسلي

فهللي متنوعللة وتمللنح للفللرد فرصللة للتعللويض وللتخفيللر مللن افحبا للات التللي يعانيهللا الم ارهللق  ،كمللا تسللاعد
عل التحكم في المشاألل كالقلق و افحبا ات والعنر والتعبير عن الصراعات المقلقة والتي تألون معانيها
مختلفة باخت ف الفرد وشخصيته.

 9-3أهمية األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق:
بما أن النشاو الرياضي جز من التربيلة العاملة  ،وهدفله تأللوين الملوا ن ال لق ملن الناحيلة البدنيلة و

العقلية وافنفعالية وافجتماعية  ،وذلس عن ريق أنوال مختلفة من النشاو البدني لتحقيق هذل األ راض ،

وذلللس يعنللي أن النشللاو الرياضللي يضللمن النمللو الشللامل والمت لوازن لل فللل ويحقللق احتياجاتلله البدنيللة  ،مللع

مراعاة المرحلة السنية التي يجتازها ال فل حيث يكون عدم انتظام فلي النملو ملن ناحيلة اللوزن وال لو مملا
ي دا إل نقص التوافق العصبي وهذا ما يحو دون نمو سليم للمراهق.

إذ يلعا النشاو الرياضي دو ار كبي ار وأهمية بالغة في تنمية عملية التوافق بين العض ت واألعصاا ،

وزيادة افنسجام في كل ما يقوم به المراهق من حركات وهذا من الناحية البيولوجية.
أم للا م للن الناحي للة افجتماعي للة فبوج للود الت مي للذ ف للي مجموع للة واح للدة خل ل

األتسابهم الألعير من الصفات التربوية.

الممارس للة الرياض للية يزي للد م للن

إذ يكون الهدف األسم هو تنمية السمات الخلقية كال اقة وصليانة الملأليلة العاملة والشلعور بالصلداقة

والزمال للة واقتس للام الص للعوبات م للع ال للزم

 ،إذ أن ال ف للل ف للي المرحل للة األولل ل م للن المراهق للة ينف للرد بص للفة

المسلايرة للمجموعلة التلي ينتملي إليهلا  ،ويحلاو أن يظهلر بمظهلرهم ويتصلرف كملا يتصلرفون  ،ولهلذا فلللن
أهميللة ممارسلة النشللاو الرياضللي فللي هللذل المرحلللة هللي العمللل عل ل األتسللاا ال فللل للمواصللفات الحسللنة ،
حيث كل الصفات السابقة الذكر تعتبر من المقومات األساسية لبنا الشخصية اإلنسانية  ،أما من الناحية

افجتماعية فلن للنشاو الرياضي دو ار كبي ار حيث النشأة افجتماعية للمراهق  ،إذ تألمن أهميتها خاصة فلي

زيادة أواصر األخوة والصداقة بين الت ميذ.

وكللذا افحتلرام وكيفيللة اتخللاذ القل اررات افجتماعيللة  ،وبللذلس مسللاعدة الفللرد علل التأليللر مللع الجماعللة ،

ويسللت يع النشللاو الرياضللي أن يخفللر مللن و للأة المشللكلة العقليللة عنللد ممارسللة الم ارهللق للنشللاو الرياضللي

المتعللدد ن ومشللاركته فللي اللعللا النظيللر واحتللرم حقللور ا خلرين  ،فيسللت يع المربللي أن يحللو بللين ال فللل
وافتجاهللات المر وبللة التللي تألللون سلللبية كللالغيرة مللع  ،وهكللذا نللرى أنلله باسللت اعة النشللاو الرياضللي أن
يسللاهم فللي تحسللين الصللحة العقليللة وذلللس بليجللاد منفللذ صللحي للعوا للر وخلللق نظ لرة متفا لللة جميلللة للحيللاة

وتنمية حالة أفضل من الصحة الجسمية والعقلية.





بو فلجة غياب "أهداف التربية وطرق تحقيقها "  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،ب ط  ،الجزائر  ، 1781،ص . 11

~~55

المراهقة

الفصل الثالث
 11-3اهتمامات المراهق:

تعتبر اهتمامات الم ارهلق وسليلة فسلتغ

افسلتعدادات التلي يعبلر عنهلا الم ارهلق فلي سلنه فهلذل النشلا ات

حسنة له تألشر عن شخصية المراهق فاهتمام اليوم قد يصبح حركة الغد وبذلس يمكن أن تأللون اهتماماتله
وسيلة جديدة لتحقيق أهداف عالية في الحياة وعموما نجد بيعة الفلرد ،ذكلا ل  ،واسلتعداداته وحتل مسلتوال
العقافي يظهر خ

مختلر األنش ة التي يمارسها المراهق واهتماماته هي بمعابلة نتلا أ سللوس لملا تحتلوا

نفسللية الم ارهللق والنشللا ات المفيللدة كالرياضللية والللرح ت هللي وسلليلة مناسللبة للم ارهللق للحفللات عل ل توازنلله
ونمول السليم الجسمي والعقلي .
وأظهللرت الد ارسللات أن الرياضلليين يمتللازون بجهللاز دو ارنللي سللليم وهللدو األعصللاا والتللأقلم فللي المجتمللع
بصفة حسنة.1

 11-3النظريات المفسرة للمراهقة
* النظريات التي تنظر على أن المراهقة أزمة
 -1-11-3نظرية" ستانلي هول" :مما يأخذ عل نظرية يستانلي هو ي أن المراهقة هي عبارة عن
مرحلللة تغييللر الشللديد أو مللي د جديللد مصللحوا بالضللرورة بنللول مللن الشللدا د والمحللن والتللوترات وصللعوبة
التألير في كل موقر يواجه المراهق.
وي خللذ عللن “هللو ي مص ل لح العوا للر والتللوتر لعم لل األجنللاس لم لا تتميللز بلله فت لرة المراهقللة مللن تعللارض
وتصارل لدى المراهق بين األنانية والعالعة  ،والقسوة والرقة  ،العصيان و الحا وتشير نظريته إل أن الفرد
يرث الخصا ص البيولوجية الخاصة بالجنس البشرا إذ أنها تدخل في تركيا المورعات.
وفللي آخللر الد ارسللات التللي قللام بهللا يهللو ي لعمللل األجنللاس البشلرية اتضللح للله أن المراهقللة ظللاهرة حضللارية
وعقافيللة  ،و هللذا يعنللي أنلله ت ارجللع فللي األخيللر عللن نظريتلله فللي المراهقللة علل أنهللا حتميللة يمللر بهللا كللل فللرد
مهما كانت وضعيته ومهما كانت بي ته.
 -2-11-3نظريةةة سةةيجمون فرويةةد :ويشللير يفرويللدي فللي نظريتلله إل ل أن الغري لزة الجنسللية تظهللر
وتنكشر ألو مرة عندما يصل ال فل سن البلوغ و يضير يفرويدي قا

:ي لقد علمتنا التجارا بأن عملية

قولبة اإلرادة الجنسية للجيلل سلوف تلتم فقلط عنلدما يسلع ال ارشلدون الألبلار إلل فلرض سلي رتهم وتعميلق
نفوذهم في نفلوس أ فالنلا بصلورة مبكلرة وبالتلدخل فلي حيلاتهم الجنسلية قبلل وصلولهم إلل سلن البللوغ ،بلدف
من افنتظار و التريلث حتل تنتهلي العاصلفة الملدمرةي ،و هلذا ملا ذهلا إليله اللدكتور يعبلد الغنلي الديلداي
 1دمحم سمير ،أبي إسماعيل ،مذكرة نيل شهادة ليسانس أثرت ب و ر على صحة ونفسية المراهق ،معهد التربية البدنية والرياضية  ،دالي ابراهيم
السنة الجامعية 9000/1777م  ،ص .49-18
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عل أن المراهقة مرحلة انفعالية وتناقضات سللوكية فيهلا النهلوض إلل ال فوللة ويظهلر الصلعاا بشلكل ف
بأس به.1
 - 3 -11-3نظرية إريكسون "مرحلةة اكتسةاا اإلحسةاا بالةذات" :يلرى يإريكسلوني أن بعلض
المراهقين يشعرون بلحبا ات متتالية من الراشدين الذين يتعاملون معهم و البا ما يملتحن الم ارهلق فلي هلذل
الحالللة ذاتلله والتللي تتللألر مللن صللورة وأدوار اجتماعيللة اللتللان تتصللفان بللالتعرير وعللدم التقبللل مللن جانللا
الوسط الذا يعيش فيه وفي هذل الفترة يتمرد المراهق عل سي رة المراهقين ،ويتجله نحلو الجماعلة ويصلبح
نشا ه فيها إج ار دفاعيا يحمي نفسه اتجال مخا ر تشتت الذات وبسبا التغيرات الجسمية السلريعة
المتنافسة يعيش حياة مض ربة قلقة ,ومع نضلأ الوظيفلة الجنسلية يتحلو

يلر

الم ارهلق ملن كلا ن جنسلي قلادر

علل أن يحللافظ علل نوعلله واسللتمرار سل لته لألللن الم ارهللق ف يسللت يع إشللبال الللدافع الجنسللي إف بال ريقللة
التي حددها عرف المجتمع وتقاليدل.

* النظريات التي تفسر المراهقة بسبا طبيعة وثقافة المجتمع:
 -4-11-3نظرية مصطفى فهمي :يعكس الدكتور مصل ف فهملي فلي نظريتله التلي قلام بد ارسلتها
سنة ، 1774حيث يرى أن علم النفس الحديث عند معالجته لموضول المراهقة ينكر اعتبلار هلذل المرحللة
فترة بحث جديدة في الحياة ألننلا إذا أخلذنا بهلذا اللرأا القلديم أدى بنلا إلل القلو بلأن مرحللة البللوغ ،األملر
الذا يتعارض مع وحدة الحياة والنمو.9
 -5-11-3نظريةةةةة " أرنولةةةةد جيةةةةزل" :تتح للدد المراهق للة حس للا يجي للز ي ب للالمفهوم الجس للمي أوف ف للي
العمليات الف رية التي تسبا النمو والت ور المتزامن وفلي القابليلة علل اإلنتلا  ،و فلي اختبلارات الم ارهلق
وفلي ع قاتله ملع ا خلرين ،وملن الناحيلة السليكولوجية علل الم ارهلق أن يأخلذ بعلين افعتبلار نلواحي قوتله
ونلواحي ضللعفه فللي آن واحللد  ،درس النضللو وركللز عليلله كعمليلة ف ريللة شللاملة لنمللو الفللرد وتألوينلله تتعللد
وتتألير عن ريق الغدة الوراعية،1
وتتعلق نظرية يجيز ي بالوراعة النوعيلة أو الميلراث العرفلي  ،حيلث اعتقلد أن كلل جوانلا النملو بملا فلي ذللس
الجانا النفسي تسير وفق قوانين ذات إمكانية ت بيق تتصر بالأللية و العمومية.

 1عبد الغني الديدي ،التحليل النفسي للمراهق  ،ط ، 1بيروت  ،لبنان ،1779 ،ص .18
 9د /معروف رزيق ،خفايا المراهقة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،دمشق، 1782 ،ص .12
 1د /نوي الحافظ ،المراهقة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،9بيروت ،1770 ،ص .18
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" -6-11-3نظرية روث نبدكت":

يروث نبدكتي يعتبر من أألعر العلما األنعروبولوجيا التي كتبت عن نمو المراهق باإلضافة إل ي ماجريت
ميللدي وهللي تمعللل آ ار مدرسللة البنيللة العقافيللة وتشللير العالمللة يروث نبللدكتي إل ل أن العقافللات تختلللر فللي
افستم اررية بين أدوار ال فولة وأدوار الرشد وبالتالي يكون انتقا الفرد من مرحلة إل مرحلة أخرى محددة
تمامللا  ،اجتماعيللا وشللرعيا ،وفللي بعللض المجتمعللات أا يللر مسللتمرة  ،بينمللا

فللي مجتمعللات أخللرى ذات

عقافة مغايرة يتم افنتقا فيها من ال فولة إل الرشد بشكل ير محسوس.
وعليه فلن المراهقة فترة بالغة الصعوبة ومن هلذا المن للق فالتنشل ة افجتماعيلة هلي التلي تجعلل افنتقلا
سه أو صلعبا ,فلالتغي ارت البيولوجيلة التلي تصلاحا المراهقلة  ،وهكلذا نلرى أنله ليسلت الظلروف البيولوجيلة
وحدها التي تلد الصرال  ،لألن التنش ة العقافية لها دورها أيضا في ذلس.

 12-3تحليل ومناقشة النظريات:
مما يعلاا علل النظريلات التلي تنظلر للمراهقلة علل أسلاس أنهلا أزملة تصلاحا الفلرد أعنلا مرحللة المراهقلة
فهللم يللرون أن الم ارهللق يكللون تحللت تللأعير هللذل المرحلللة وبسللبا التغيلرات الجسللمية الس لريعة يللر المتنافسللة
يعيش حياة مضل ربة قلقلة وملع نضلأ الوظيفلة الجنسلية يتحلو

الم ارهلق ملن كلا ن جنسلي قلادر علل

أن

يحافظ عل نوعه واستمرار س لته إل
كا ن مض را ومحبط  ،وهذا ما ذها إليه يإريكسلون ي ،أملا يفرويلدي يلرى فلي نظريتله أن المراهقلة عا فلة
مللدمرة وتناقضللات سلللوكية تجعللل الم ارهللق يللر قللادر عل ل التعللايش مللع المجتمللع  ،وكللذا يسللتانلي هللو ي
حيلث يلرى أن المراهقلة عبللارة علن تغيللر شلديد أو مللي د جديلد مصللحوا بلالمحن والشللدا د وهلذا ممللا ي خللذ
عليه حيث جعل الحياة تتشكل من مرحلتين أو جعل لإلنسان مولد مولدين.1

 13 - 3شخصية المراهق:
ونميز تشكل ع عة شخصيات وذلس حسا ال بقات المعيشية التي تشكل مجتمعنا.
 إن ال بقللة العليللا تهللدف أن يحللص الفللرد عل ل مجللد كبيللر ذو مركللز اجتمللاعي فللي معللل األوسللاوالعليا ،فعند وصو ال فل لمرحللة النضلأ تقلوم األسلرة بتلوفير لله كلل ملا يحتلا ملن تقلديرات التلي
تساعدل عل المحافظة عل مركز األسرة افجتماعي.
 أما ال بقة األدن فهي توفر في بداية الع ر والحنان لألن عند كعلرة األبنلا تتضلاعر المسل وليةافقتصادية فتتغير المعاملة حيث تقوم التربية علل ال اقلة والعقلاا الجسلمي للذا ف تمكلن الم ارهلق
وف تع يه الفرصة للنمو السليم.
 1دمحم هدى قناوي ،سيكولوجية المراهقة ،مكتبة األنجلو ,مصر  ,1779,ص .92
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 -ال بقة الوس

تقوم عل الرقابة الشديدة دون إتبال الصراحة وفي الوقت ذاته ف يستعمل العقلاا

الجسللدا ويسللتبد بالتأديللا ،فتلجللأ األسل لرة للرقابللة الشللديدة خشللية لم للا يقوللله النللاس عللن الس لللوس
وتصلرفات أبنللا هم ،فمللن ال بيعللي وجللود اخت فللات نفسللية للم ارهللق التللي تسللود المركللز افجتمللاعي
وافقتصللادا لألس لرة وفيمللا يل للي مخ للط يوضللح عمليللة ت للوير شخصللية الم ارهللق وأهللم المل ل عرات
المتعلقة بها.
 14-3نصائح عامة لكل مربي لكيفية التعامل مع المراهقين:

لألي يكون هناس توافق بين هذل المرحلة الحساسلة ،و م ارحلل النمو فيها ،و الوحدات التعليمية يجا أن يراعي

ما يلي:

*يجا دراسة ميو ور بات المراهقين قبل وضع أا برنامأ.
*اإلألعار من األنش ة التي تنمي شخصية المراهقة ،و تربي استق له ،و تألسبه ذاته.
*يجا تنمية وعي األفراد لخلق قاعدة عريضة متعددة الجوانا ل ن
*يجا إع ا

ر نحو رياضة المستوى العالي.

المراهق جانا من الحرية ،و تحميله بعض المس وليات مع إشعارل بأنه موضع عقة .

*يجا منح المراهق فرصة اإلفصاح عن أ ار ه ،و عدم فرض النصا ح عليه .

-

*إع للا الحريللة تصللحيح أخ ا لله بنفسلله بقللدر اإلمكللان ألن لجللو المربللي إلللي اسللتعما أسللاليا

مناسبة خ

الممارسة الرياضة يساهم بشكل كبير في قلدرة السلي رة علل الم ارهلق ،و جعلله يتبلع

المسللار الصللحيح للنمللو المتألامللل وتجنبلله األزمللات النفسللية ،و افجتماعيللة والت لي قللد تعرقللل هللذا
النمو.

1

 15-3الخصائص البدنية والنفسية لالعا كرة اليد:
 5-15-3الخصائص العضلية البدنية لالعا كرة اليد :

 القوة العضلية :
وهي القدرة على المواجهة وتغلب على مقاومات مختلفة.
 السرعة :
وهي التي تعرف بانها القدرة على تحقيق الحركة في أقل وقت ممكن .
 التحمل :
هي القدرة على تحقيق عمل مرتفع الشدة ال طول مدة ممكنة ،وهذا كامل جاء فيي كتياب
ز "  1991عيين خربييوقي  .2ويقللو "مةةا نيةفي فللي نفللس المضللمون بللأن
"عز م محمززوش
التحمل هو القدرة عل مقاومة التعا ألا نشاو أل و فترة ممكنة.
 ) 1بسطويسي احمد مرجع سابق،ص.184
 9عزة محمود كاشف ،اإلعداد النفسي للرياضيين دار العلم للماليين  ،1771ص.190
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 الر قة :
يعرفها " رل بيوت ر " بأنها القدرة على تغيير أوضاع الجسم في الهيواء وتتضيمن
أيضا عناصر تغيير االتجاه وهو عامل هام أما مايتيل  )1911يير بأنهيا التوافيق الجيلد
للحركات بكل أج از الجسم أو بجز معين منه كاليدين أو القدمين أو الرأس.0

 المق ومة :
هي تحويل الصفات العضوية والعصبية العضوية بحال عضلية .قادرة على تحمل كميية
معتبرة من األألسجين وهذا بغية تقوية األلياف العضلية .2

 -2-15-3الخصائص النفسية لالعا كرة اليد:

الخصا ص نفسية للعا كرة اليد في خاصيتين اعنتين هما :الخلقية وال بال.

 5-2-7-3الخصائص الخلقية :

يتمعل في جهة من مستوى افنفعالي الفريق ،العمل ،العق نية ....ن ومن جهة

أخرى يتمعل في التوازن افنفعالي  ،ف بد من مراعاة هذان العام ن تجال السوابق العا لية ،

المدرسية واجتماعية فالتوازن افنفعالي يتجل في القدرة عل السي رة عل الدوافع وافنفعافت.
عموما أب ا العالم العدوانيين قادرون علة تحويل عدوانيهم إل تصارل وبهذل ال ريقة عم

قادرون عل افستجابة بشكل هادئ في ما قر ير منتظرة والمحافظة والتحكمي هدو هم
بشكل سريع وتقييم بشكل دقيق لقا تهم و ريقة لعبهم وأيضا تحمل ق اررات الحكام
وتجاوزات الجمهور والخرو بنتا أ إجابيه من الهزيمة.

 2-2-7-3الطباع :

هو مكتسا وذلس حسا المختصين >ذلس هو صعا التغيير ويرى "أوباري أن ال بال عموما نسبي .

األفراد يملألون وتظهرون ابعين ،ع عة أو أربعة ،فهناس

:

 ال بال الممتلس فع ( بيعة ناتجة عن ماضيهم تميل ال افحتفات مع المستقبل . ال بال الظاهر (يوافق الحياة افجتماعية اا فكرة كل واحد عل نفسه . -ال بال الم ارد التحصل عليه ( يفور ويعارض سابقيه .

 -ال ابع المعتقد التحصل عليه (معارضة بيناهم عليه وما يأملون أن يكونوا عليه .

ولتعرير ال بال يجا أخد بعين افعتبار أربعة أنظمة وهي:
 البنيوية (زيارة ال بيا .
 العا فية ( حكاية عا فية .

1

JAQUE HUJRT, LE BASKET, ED-BORNEAU, PARRIS ,1974 ;P 126.
JAAN DUFOU, FOOT BALL MODERNE, ED –BOURNEAU, PARIS, 1974, P126.

9
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 افجتماعية (مستوى افجتماعي افقتصادا .
 العقافية ( كل ما يظهر في أعين الم حظ .
حسا ي لوسان " هناس عدة أنوال لل بال هي :
 الدموي:

هو اجتماعي ،عرعار ،عا في ،من لق ،صريح ،متفتح م هل للتألير السريع ،سلهل التلدريا والتربيلة ولديله
تعمق ألن له القدرة عل تغ ية بعض أخ ا ه.
 الهادئ :

ذو ابع هادئ ،يبدوا ير مهتم وف يبالي ا نله متلوازن وواعلق ملن نفسله قليلل التلأعر كعيلر التركيلز ،وملن
سلبياته الب ي وقلة روح المنافسة وحا المعرفة .
 االنفعالي :

مض را ،منفعل عدواني  ،شخص متعا لألنه يعرف التوقر لذلس كعي ار ما يميل إل الهيجان
 السوادي :

ان وا ي ويظهر ير صابر ،موهوا ويشس في قدراته اوامكانياته.
 المندفعون :

فعالون عند بداية المباراة ،ف يترددون في الرمي إل السلة ر م قلة النجاح يبدعون في

تلقا أنفسهم ويتأقلمون بسرعة من سلبياتهم أنهلم ف يحسلنون اللدفال وهلذا يلدفعهم الل التشلاجر ملع الحكلام
والزم

والخصم .

 المستقرون:

في معظم الحافت يبقون متوازنين ن يحسنون الدفال بدون أخ ا يمكنهم لعا كل

المباريات لألنهم ف يخا رون،م دبين وسلبياتهم هي أنهم ير قادرين علة اتخاذ القرار.
 المضطربون :

يفقدون إمكانياتهم عند اقتراا اللقا أدن افض رابات تعليقهم يسلتعدون إمكلانيتهم عنلد حسلن لعلا الفريلق
وبالعكس عند سو لعا الفريق يسارعون إل الهزيمة.0

1

GERERD BOX, BERNARD GROSGEORGE ,OP-CIT, P226 ,227
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خالصةةة
من خ

ما جا في هذا الفصل نستخلص مدى صعوبة فترة المراهقة بسلبا التغيلرات التلي يتعلرض لهلا

المراهق ملن كلل جوانلا النملو  ،لألنهلا مرحللة انتقاليلة سلرعان ملا تلزو  ،ينتقلل بعلدها الم ارهلق إلل م ارحلل
أخللرى أا سللن تحمللل المسل ولية ،ولهللذا فلللن الم ارهللق عنللد ق علله لهللذل األش لواو مللن الت للور فللي مظللاهر
النمو المختلفة ولألي يتخلص من هذل المرحلة فهو بحاجة إل مت لبات منها ما تحققه األسرة له ومنهلا
ما يحققه لله المجتملع والتلي ف يمكلن افسلتغنا عنهلا ألنهلا تل دا إلل التلوازن واألملن وال مأنينلة والشلعور
بقيمة الذات وقوتها اوامكانيتها .

إذا لللم تتحقللق هللذل الحاجيللات والمت لبللات تسللبا عوا للق مختلفللة كانللت نتا جهللا سلللبية كاض ل رابات نفسللية
فنحرافات و سو التألير وهذا كله ي عر عل الم ارهق وعل ممارسته الرياضية.

~~56

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

 -1عرض وتحليل نتائج االستبيان الخاص بالمدربين:

لقد كانت هذه االستمارة من أهم الوسائل التي مكنتنا باالتصال بالمدربين والتوصل إلى معرفة أرائهم ووجهة
نظرهم حول التحضير النفسي.

ماهي الشهادة المتحصل عليها؟
السؤال :01
الهدف من السؤال :معرفة مستوى ودرجة المدرب العلمية والرياضية.
الجدول رقم ( :)04يبين درجة ومستوى المدرب.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

تقني سامي في
الرياضة
ليسانس في التربية
البدنية
مستشار في التربية
البدنية
شهادة أخرى

المجمـــــوع

التك اررات

النسبة

المئوية

01

%10

02

%20

02

% 20

00

% 50

10

%100

كا2

محسوبة

3,60

كا2

المجدولة

7,,1

مستوى
الداللة

0000

درجة

الحرية

3

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )02يبين تمثيال لنسب الجدول()04

من خالل نتائج الجدول رقم ( )04نالحظ أن  %10من المدربين متحصلين على شهادة تقني سامي في الرياضة
 %00من المدربين متحصلين على شهادة ليسانس في التربية البدنية و %00من المدربين متحصليين على مستشار
في الرياضة و %00متحصلين على شهادات أخرى.

~~68

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :02اذا انهزم فريقك في مقابلة ماهو رد فعلك امام الالعبيك؟
الهدف من السؤال :معرفة سلوك ورد فعل المدرب اتجاه الالبعين ف االة اناهزاا .
الجدول رقم ( :)00يبين سلوك المدرب بعد إنهزام فريقه في المباراة.
المعـامالت

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

كا2

محسوبة

كا2

المجدولة

مستوى درجة الحرية
الداللة

الداللة

اإلجابــة

الغضب امامهم
تصرف عادي
شيء اخر
المجمـــــوع

00
00
00
10

%00
%00
%00
%100

10007

5,99

0000

2

دال

شكل رقم ( )03يبين تمثيال لنسب الجدول()00

من خالل نتائج الجدول رقم ( )00نالحظ أن نسبة  %00من المدربين يغضبون على العبيهم بعد االنهزام أما نسبة
 %00من المدربين تصرفهم عادي اتجاه العبيهم.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكثر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()0

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا،0

أي أن المدربين يؤكدون ان ردت فعلهم بعد الهزةمة هي تصرف عادي.

~~68

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل تضمن ان بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضير النفسي؟
السؤال :03
الهدف من السؤال :نقص التحضير النفسي له تأثير على النتائج الفريق.

الجدول رقم ( :)00يبين ما إذا كانت بعض النتائج السلبية راجعة لنقص التحضير النفسي.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

نعم
ال
المجمـــــوع

التك اررات

النسبة

المئوية

10
00

%100
% 00

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

10

3004

مستوى درجة الحرية
الداللة

0000

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )04بين تمثيال لنسب الجدول()00

من خالل نتائج الجدول رقم ( )06نالحظ أن نسبة  %100من المدربين يرون أن بعض النتائج السلبية للفريق
راجعة لنقص التحضير النفسي.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكثر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا،0
أي أن نقص التحضير النفسي له تأثير على النتائج الفريق.

~~66

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل ترى أن التحضير النفسي الجيد لالعبين له اثر ايجابي على مستوى أدائهم؟
السؤال :04
الهدف من السؤال  :معرفة أثر التحضير النفسي الجيد على نتائج الفريق.
الجدول رقم ( :)07يبين أثر التحضير النفسي الجيد على نتائج الفريق.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

نعم
ال
المجمـــــوع

النسبة
المئوية

10
00

%100
% 00

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

10

3004

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

1

دال

شكل رقم ( )00يبين تمثيال لنسب الجدول()07

من خالل نتائج الجدول رقم ( )07نالحظ أن نسبة  %100من المدربين أكدوا على أن التحضير النفسي الجيد
لالعبين له أثر ايجابي على مستوى أدائهم.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكثر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا،0

أي أن التحضير النفسي الجيد لالعبين له اثر ايجابي على مستوى أدائهم .

~~68

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل ضغط مناصري الفريق الخصم يؤدي إلى خفض في مستوى أداء الالعبين؟
السؤال :00
الهدف من السؤال :معرفة اذا ماكان أداء الالعبين يتأثر بضغط مناصري الفريق الخصم أم ال .
الجدول رقم ( :)08يبين ما إذا كان لضغط مناصري الفريق الخصم أثر على أداء الالعبين.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

07

%70

ال

03

%30

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

مستوى

محسوبة المجدولة الداللة

1060

3004

درجة الحرية الداللة

0000

1

غير دال

شكل رقم ( )00يبين تمثيال لنسب الجدول()08

من خالل نتائج الجدول رقم ( )00نالحظ أن نسبة  %70من المدربين يرون أن ضغط مناصري فريق الخصم
يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء العبيهم داخل الميدان أما نسبة  %30فيرون أن جمهور فريق الخصم ال يؤثر على
أداء الالعبين داخل الميدان.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أصغر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( ) 0000ودرجةة الحرةةة

( )1إذن ل ةةين هن ةةاك اخ ةةتالف ج ةةوهري ب ةةين التكة ة اررات إلجاب ةةات الالعب ةةين ،وعلي ةةه نق ةةول أن ةةه ال توج ةةد هن ةةاك دالل ةةة
إحصائية لالختبار كا،0أي أن ضغط الجمهور الفرةق الخصم يؤثر على الالعبين .

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :0هل يرتفع مردود الالعبين مع هتافات وصيحات الجمهور؟
الهدف من السؤال :ارتفاع مردود الالعبين عند سماع هتافات وصيحات الجمهور.
الجدول رقم ( :)09يبين ما إذا كان مردود الالعبين يرتفع مع هتافات الجمهور.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

07

%70

ال

03

%30

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

1060

3004

مستوى درجة الحرية
الداللة

0000

1

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )07يبين تمثيال لنسب الجدول()09

من خالل نتائج الجدول رقم ( )00نالحظ أن نسبة  %70من المدربين يرون أن لتشجيع الجمهور من خالل هتافاته
وصيحاته وحماسه فوق المدرجات دور في رفع مردود الالعبين فوق أرضية الميدان ،أما نسبة  %30فيرون أن
العبيهم ال يتأثرون إيجابيا بتشجيعات الجمهور.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أصغر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( ) 0000ودرجةة الحرةةة

( )1إذن ل ةةين هن ةةاك اخ ةةتالف ج ةةوهري ب ةةين التكة ة اررات إلجاب ةةات الالعب ةةين ،وعلي ةةه نق ةةول أن ةةه ال توج ةةد هن ةةاك دالل ةةة
إحصائية لالختبار كا،0أي أن أداء الالعب يرتفع مع هتافات الجمهور.

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل تعتبر التحضير النفسي احد عناصر مكونات التدريب في كرة اليد ؟
السؤال :7
الهدف من السؤال :معرفة ما اذا كان التحضير النفسي احد عناصر مكونات التدريب في كرة اليد.
الجدول رقم ( :)10يبين ما إذا كان التحضير النفسي احد عناصر مكونات التدريب في كرة اليد.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

النسبة
المئوية

نعم

10

%100

ال

00

%00

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

10

3004

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

1

دال

شكل رقم ( )08يبين تمثيال لنسب الجدول()10

من خالل نتائج الجدول رقم ( )10نالحظ أن نسبة  %100من المدربين أكدوا على أن التحضير النفسي هو احد
عناصر مكونات التدريب في كرة اليد
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكثر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا ،0أي

أن المدربين يؤكدون أن التحضير النفسي احد عناصر مكونات التدريب في كرة اليد.

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل تقومون بالتحضير النفسي لالعبين قبل المباراة ؟
السؤال :8
الهدف من السؤال :معرفة إذا كان المدرب يقوم بالتحضير النفسي لالعبين قبل المباراة.
الجدول رقم ( :)11يبين إذا كان المدرب يقوم بالتحضير النفسي لالعبين قبل المباراة.
المعـامالت

التك اررات

إحصائية

النسبة

كا2

كا2

المئوية

محسوبة

المجدولة

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

اإلجابــة

دائما

06

%60

احيانا

04

% 40

ناد ار

00

%00

المجمـــــوع

10

%100

0,00

0,00

0000

0

غير دال

شكل رقم ( )09يبين تمثيال لنسب الجدول()11

من خالل نتائج الجدول رقم ( )11نالحظ أن نسبة  %60من المدربين أكدوا على أنهم يقومون التحضير النفسي
قبل المباراة و%40منهم أكدوا انهم يقومون بالتحضير النفسي أحيانا .
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أصغر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( ) 0000ودرجةة الحرةةة

( )0إذن ل ةةين هن ةةاك اخ ةةتالف ج ةةوهري ب ةةين التكة ة اررات إلجاب ةةات الالعب ةةين ،وعلي ةةه نق ةةول أن ةةه ال توج ةةد هن ةةاك دالل ةةة
إحصائية لالختبار كا،0اي انه اليوجد اتفاق بين المدربين في القيام بالتحضير النفسي قبل المباراة .

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :9هل التحضير النفسي الذي تقومون به يعمل على تنمية الثقة بالنفس لالعبين ؟
الهدف من السؤال  :تأثير التحضير النفسي للمدرب على تنمية الثقة بالنفس لالعبيه .
الجدول رقم ( :)12يبين تأثير التحضير النفسي للمدرب على تنمية الثقة بالنفس لالعبيه.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

نعم
ال
المجمـــــوع

النسبة
المئوية

10
00

%100
% 00

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

10

3004

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

1

دال

شكل رقم ( )10يبين تمثيال لنسب الجدول()12

من خالل نتائج الجدول رقم ( )10نالحظ أن نسبة  %100من المدربين أكدوا على أن التحضير النفسي له دور
كبير في تنمية الثقة بالنفس لالعبين .
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكبر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا،0

أي أن التحضير النفسي الذي تقومون به يعمل على تنمية الثقة بالنفس لالعبين0

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

هل التحضير النفسي الذي تقومون به يساعد الالعب القلق على تجاوز ظروفه الصعبة ؟
السؤال :10
الهدف من السؤال  :تأثير التحضير النفسي للمدرب على الالعب القلق لتجاوز ظروفه الصعبة .
الجدول رقم ( :)13يبين تأثير التحضير النفسي للمدرب على الالعب القلق لتجاوز ظروفه الصعبة .
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

00

%00

ال

00

%00

المجمـــــوع

10

%100

كا2

محسوبة

10.07

كا2

المجدولة

3004

مستوى درجة الحرية
الداللة

0000

1

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()13

من خالل نتائج الجدول رقم ( )13نالحظ أن نسبة  %80من المدربين أكدوا على أن التحضير النفسي الذي
يقومون به يساعد الالعب القلق على تجاوز ظروفه الصعبة
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكثر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()0

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا ،0اي
ان التحضير النفسي للمدرب يساعد الالعب القلق على تجاوز ظروفه الصعبة.

~~89

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل التحضير النفسي الذي تقومون به يلعب دور في التقليل او القضاء على المشكالت النفسية لالعبيك ؟
الهدف من السؤال  :تأثير التحضير النفسي للمدرب ودوره في التقليل او القضاء على المشكالت النفسية لالعبيك .
الجدول رقم (:)14يبين تأثير التحضير النفسي ودوره في التقليل او القضاء على المشكالت النفسية لالعبيك.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

كا2

النسبة

المئوية

دائما

00

%00

احيانا

04

%40

ناد ار

01

% 10

المجمـــــوع

10

%100

محسوبة

0000

كا2

المجدولة

0,00

مستوى درجة الحرية
الداللة

0000

0

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )12يبين تمثيال لنسب الجدول()14

من خالل نتائج الجدول رقم ( )14نالحظ أن نسبة  %00من المدربين أكدوا على أن التحضير النفسي الذي يقومون
به دائما يلعب دور في التقليل أو القضاء على المشكالت النفسية لالعبيهم و% 40منهم أكدوا انه أحيانا فقط يلعب
دورا في التقليل أو القضاء على المشكالت النفسية أما %10أكدوا إن التحضير النفسي نادرا ما يلعب دورا في
التقليل من المشكالت النفسية لالعبيهم .
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أصغر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( ) 0000ودرجةة الحرةةة

( )0إذن ل ةةين هن ةةاك اخ ةةتالف ج ةةوهري ب ةةين التكة ة اررات إلجاب ةةات الالعب ةةين ،وعلي ةةه نق ةةول أن ةةه ال توج ةةد هن ةةاك دالل ةةة
إحصائية لالختبار كا،0

~~88

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :12ماهي االنفعاالت التي تنجم عن نقص في اإلعداد النفسي لالعبيك ؟
الهدف من السؤال :معرفة االنفعاالت التي تنجم عن نقص في اإلعداد النفسي لالعبيك.
الجدول رقم ( :)10يبين االنفعاالت التي تنجم عن نقص في اإلعداد النفسي لالعبيك.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

النسبة

كا2

كا2

المئوية

محسوبة

المجدولة

ارتباك

03

%30

أداء سيئ

03

%30

زةادة في القلق

04

% 40

المجمـــــوع

10

%100

0073

0,00

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

0

غير دال

شكل رقم ( )13يبين تمثيال لنسب الجدول()10

من خالل نتائج الجدول رقم ( )10نالحظ أن المدربين أكدوا على إن االنفعاالت السلبية الناجمة من طرف الالعبين
تختلف من العب خأخر بت حيث نسبة  %40منهم أن أكثر هذه االنفعاالت الناتجة عن نقص التحضير النفسي هي
زيادة في القلق و % 30حدوث ارتباك و% 30منهم أكدوا على اخأداء يكون سيئ نتيجة نقص التحضير النفسي.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أصغر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( ) 0000ودرجةة الحرةةة

( )0إذن ل ةةين هن ةةاك اخ ةةتالف ج ةةوهري ب ةةين التكة ة اررات إلجاب ةةات الالعب ةةين ،وعلي ةةه نق ةةول أن ةةه ال توج ةةد هن ةةاك دالل ةةة
إحصائية لالختبار كا،0

~~88

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال :13هل اإلرشادات التي تقدمونها لها دور في تحسين مردود العبيك والتقليل من انفعاالتهم السلبية؟
الهدف من السؤال :دور إرشادات المدرب في تحسين من مردود العبين والتقليل من انفعاالتهم السلبية.
الجدول رقم ( :)10يبين دور إرشادات المدرب في تحسين من مردود العبين والتقليل من انفعاالتهم السلبية.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

النسبة
المئوية

نعم

00

%00

ال

01

% 10

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4000

3004

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

1

دال

شكل رقم ( )14يبين تمثيال لنسب الجدول()10

من خالل نتائج الجدول رقم ( )16نالحظ أن  %00من المدربين أكدواعلى أن اإلرشادات التي تقدمونها لها دور
في تحسين مردود العبيك والتقليل من انفعاالتهم السلبية فما أكد %10منهم عكس ذلك لعدة أسباب منها طبيعة
الالعب وشخصيته.
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكبر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا ،0أي

أن اإلرشادات التي تقدمونها لها دور في تحسين مردود العبيك والتقليل من انفعاالتهم السلبية.

~~86

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال  :14هل يتعرض العبوك إلى انفعاالت سلبية نتيجة نقص في التحضير النفسي له ؟
الهدف من السؤال :معرفة إذا ما كا ن نقص التحضير النفسي يعرض الالعبين النفعاالت سلبية .
الجدول رقم ( :)17يبين تأثير نقص التحضير النفسي في زيادة االنفعاالت السلبية لالعبين.
المعـامالت

التك اررات

إحصائية

النسبة
المئوية

اإلجابــة

نعم

00

%00

ال

01

% 10

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4000

3004

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

0000

1

دال

شكل رقم ( )10يبين تمثيال لنسب الجدول()17

من خالل نتائج الجدول رقم ( )17نالحظ أن  %00من المدربين أكدوا على أن نقص التحضير النفسي يؤثر على
العبيهم تأثيرا سلبيا و 10%أكدوا على أن نقص التحضير النفسي ال يؤثر على أداء العبيهم .
بما أن القيمة المحسوبة (كا0مح) أكبر من القيمة المجدولة (كا0مج) عند مستوى الداللة ( )0000ودرجةة الحرةةة ()1

إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات إلجابات الالعبين ،وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية لالختبار كا ،0أي

أن المدرةين يؤكدون تعرض العبيهم إلى انفعاالت سلبية نتيجة نقص في التحضير النفسي لهم.

~~88

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

الفصل الخامس

السؤال :10هل فقدان السيطرة و التحكم في اخأعصاب من طرف الالعبين راجع أساسا إلى نقص
التحضير النفسي ؟
الهدف من السؤال :معرفة تأثير نقص التحضير النفسي في فقدان السيطرة والتحكم في اخأعصاب لالعبين.
الجدول رقم (:)18يبين تأثير نقص التحضير النفسي في فقدان السيطرة والتحكم في اخأعصاب لالعبين.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

00

%00

ال

00

%00

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

3004 10.07

مستوى درجة الحرية
الداللة

0000

1

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )10يبين تمثيال لنسب الجدول()18

من خالل نتائج الجدول رقم ( )10نالحظ أن  %00من المدربين أكدواعلى أن نقص التحضير النفسي يؤثر على
العبيهم ويجعلهم يفقدون السيطرة والتحكم في اخأعصاب و %منهم  00أكدوا على إن نقص التحضير النفسي ال
يؤثر على االعبين من حيث فقدان السيطرة والتحكم في اخأعصاب .
بما أن القيمة المحسوبة (كةا0مةح) أكثةر مةن القيمةة المجدولةة (كةا0مةج) عنةد مسةتوى الداللةة ( )0000ودرجةة الحرةةة

( )1إذن هنةةاك اخةةتالف جةةوهري بةةين التكة اررات إلجابةةات الالعبةةين ،وعليةةه نقةةول أن هنةةاك داللةةة إحصةةائية لالختبةةار
كا،0أي أن نقص التحضير النفسي يساهم في الزيادة في فقدان السيطرة والتحكم في اخأعصاب لالعبين .

~~999

الفصل الخامس

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين

السؤال  :10ما هي اخأسباب اخأساسية التي ترى لها تأثير مباشر على اخأداء السلبي لالعبين أثناء
المنافسة الرياضية؟
الهدف من السؤال :معرفة اخأسباب التي لها تأثير مباشر على اخأداء السلبي لالعبين.

لقد اختلفت وتضاربت أراء المدربين حول اخأسباب الرئيسية التي لها تأثير سلبي على الالعبين أثناء المنافسة،
فمنهم من أكد على أن نقص التحضير البدني والنفسي من أهم اخأسباب في النتائج السلبية ومنهم من قال أن التحكيم
وضغط الجمهور ونقص اإلمكانيات المادية من ألبسة رياضية وحوافز مادية وهياكل ومنشآت رياضية جيدة هي
السبب الرئيسي لألداء السلبي لالعبين ،ونسبة أكدت على أن الحالة االجتماعية لالعبين هي العامل المباشر على
مستوى أدائهم باإلضافة إلى ضغط الجمهور ونوعية وطبيعة المنافسة.

~~999

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

 -2عرض وتحليل نتائج االستبيان خاص بالالعبين :

أما بالنسبة للعينة التي شملت  07العبا لبعض فرق كرة السلة لوالية الجزائر"صنف أشبال".
السؤال  : 01هل يوجد في فريقكم محضر نفسي ؟
الهدف من السؤال :معرفة أن كان يوجد في فريقكم محضر نفسي (مدرب مختص بالجانب النفسي ).
الجدول رقم ( :)11يبين ما إذا كانت يوجد في الفريق محضر نفسي.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

النسبة
المئوية

نعم

56

%58.26

ال

,6

%7.15

المجمـــــوع

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

5,27 75,64

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

,,,6

1

دال

%100

70

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()11

من خالل الجدول(  )91نالحظ أن % 19.8.من الالعبين اكدوا على انه اليوجد في فريقهم محضر
نفسي وان هذا العمل يقوم به مدربهم أي أن المدرب هو الذي يهتم بكل الجوانب النفسية والفنية
والتكتيكية أما  %70.9.من الالعبين يقولون انه يوجد في فريقهم محضر نفسي في الطاقم
التدريبي مختص بهذا الجانب
بمااا أن القيمااة المحسااوبة (كااا9مااأ) أكب ار ماان القيمااة المجدولااة (كااا9مااع) عنااد مسااتو( الداللااة ()707.
ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جاوهري باين التكا اررات بجاباات الالعبايني وعلياه نقاول أن هنااك

داللة إحصائية لالختبار كا9ي أي أن الالعبين يؤكدون وجود محضر نفسي في الفريق .

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

هل التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب له أثر في تنمية قدراتك ؟
السؤال:02
الهدف من السؤال :دور التحضير النفسي للمدرب في تنمية قدرات الالعبيه .
الجدول رقم ( :)20يبين ما إذا كانت التحضير نفسي للمدرب له دور في تنمية قدرات الالعب
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

دائما

55

%57.85

أحيانا

07

% ,6.41

ناد ار

00

%00

المجمـــوع

10

%100

كا2

كا2

المجدو

محسوبة

لة

9111 11111

0%

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

دال

6%

دائما
احينا
نادرا

94%

شكل رقم  )11يبين تمثيال لنسب الجدول()20

من خالل الجدول (  )97نالحظ أن التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب له دورمهم دائما في
تنمية قدرات الالعب وهو ماتثبته النسبة  %19.91من الالعبيني أما % 7..09من الالعبين يقولون
أن التحضير النفسي للمدرب ينمي قدراتهم أحيانا فقط .
بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة
الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية
لالختبار كا9ي أي أن التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب له دور كبير في تنمية قدرات العبيه.

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  : 01أثناء الحصص التدريبية هل تتلقون نصائح من طرف المدرب؟
الهدف من السؤال :هل يهتم المدرب يقدم نصائح في التدريبات أم انه ال يهتم بها .
الجدول رقم ( :)21يبين ما إذا كانت المدرب يقدم نصائح في التدريبات.
المعـامالت

إحصائية

اإلجابــة

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

10

%100

ال

00

%00

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4,

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

0%
نعم

ال

100%

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()21

من خالل الجدول ( ) 99نالحظ أن الالعبين يتلقون نصائأ من طرف المدربين وهو ما تثبته النسبة

 % 977حيث أكد كل الالعبين أن مدربيهم يقدمون لهم نصائأ في الحصص التدريبية وهو مايدل
على أن المدربين يهتمون بالجانب النفسي مثل باقي الجوانب في الحصص التدريبية .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة
الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية
لالختبار كا9ي أي أن مدريهم يقدمون لهم نصائأ في الحصص التدريبية

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  : 04هل نصائح المدرب تجعلك أكثر دافعية للتدريب؟
الهدف من السؤال :دور نصائح المدرب في زيادة الدافعية للتدريب .
الجدول رقم ( :)22يبين دور نصائح المدرب في زيادة الدافعية للتدريب .
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

4,

%1,,

ال

,,

%,,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4,

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )20يبين تمثيال لنسب الجدول()22

من خالل الجدول (  )99نالحظ أن الالعبين تزداد دافعيتهم للتدريب عندما يتلقون نصائأ من طرف

المدربين وهو ماتثبته النسبة  % 977يحيث اكد كل الالعبين ان نصائأ مدربيهم في الحصص
التدريبية تزيد بشكل كبير في دافعي للتدريب بمعنويات مرتفعة .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة
الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية
لالختبار كا9ي أي أن النصائأ المقدمة من طرف المدرب تزيد من دافعيتهم في التدريب

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  : 09أثناء المنافسات الرياضية ماهو الشيء الذي يجعلك أكثر أداء ورغبة في الفوز؟
الهدف من السؤال :الشيء الذي يحفز الالعبين أكثر أداء ورغبة في تحقيق الفوز.
الجدول رقم ( :)21يبين الشيء الذي يحفز الالعبين أكثر أداء ورغبة في تحقيق الفوز.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

تشجيعات المدرب

90

%11.42

تشجيعات الجمهور

10

حب الفوز

10

14.21
%
%14.21

شيء أخر

00

%00

المجمـــــوع

10

%100

كا2

محسوبة

27,82

كا2

المجدولة

4081

مستوى
الداللة

,,,6

درجة

الحرية

5

الداللة

غير دال

شكل رقم ( )21يبين تمثيال لنسب الجدول()21

من خالل الجدول ( )92نالحظ أن % 09.99من الالعبين يؤكدون أن تشجيعات مدربهم هي التي
تجعل أداءهم يزداد وكذلك تزداد رغبتهم في تحقيق الفوز أما باقي الالعبين فاختلفت أرائهم بين من

يقول أن تشجيعات الجمهور هي التي تأثر على أدائهم وتزيد من رغبتهم في الفوز أما الباقي الالعبين

ارجعوا ذلك لحب الفوز وكانت بنسب متساوية وهي  %99.91لكل رأي.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة
الحرية ( )2إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية
لالختبار كا9ي أي أن تشجيعات المدرب تزيد من رغبتهم في الفوز.
~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  : 06إذا كان لديك مشكل معين من الذي يساعدك؟
الهدف من السؤال :من يساعد الالعبين في حل مشاكلهم .
الجدول رقم ( :)24يبين من الذي يساعد الالعبين في حل مشاكلهم .
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

المدرب

5,

%78.27

رئيس الفريق

8,

%82.62

شيء أخر

8,

%82.62

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

2119

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

دال

شكل رقم ( )22يبين تمثيال لنسب الجدول( )24

من خالل الجدول ( ) 99نالحظ أن للمدرب دور كبير في حل مشاكل الالعبين وهو ما أكده %99.89
منهم حيث أكدوا أنهم يلجئون لمدربيهم في حل مشاكلهم يأما %91منهم فتعددت إجاباتهم في من

يساعدهم في حل مشاكلهم فمنهم من قال قائد الفريق ومن هم من قال زمالء الدراسة و مدرسيين واألقارب
واألصدقاء واألهل ودور العائلة في حل مشاكلهم يأما  % 98فأكدوا إن رئيس الفريق هو الذي يساعدهم

في حل مشاكلهم الشخصية .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أصغر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة () 707.

ودرجة الحرية ( )9إذن ليس هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أنه

ال توجد هناك داللة إحصائية لالختبار كا 9ي وعليه ليس هناك اتفاق حول من يساعد الالعبين في حل

مشاكلهم .

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :01هل لفريقك أطباء؟
الهدف من السؤال :معرفة أن كان يوجد في الفريق طبيب.
الجدول رقم ( :)29يبين أن كان يوجد في الفريق طبيب .
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

4,

%1,,

ال

,,

%,,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4,

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )21يبين تمثيال لنسب الجدول( )29

من خالل الجدول(  )9.نالحظ أن ل الالعبين أكدوا على انه يوجد في فريقهم طبيب وهو ما تأكده
نسبة  %977الذين أجابوا بوجود طبيب في فريقهم وعن نوع الطبيب فكانت أغلبيتهم طبيب عام لكن
هو من يقوم أحيانا بتحضيرهم نفسيا إلى جانب المدرب.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.

ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك

داللة إحصائية لالختبار كا9ي أي أن كل يؤكدون وجود طبيب في فريقهم وعن نوع الطبيب فهو طبيب
عام .

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال :01هل تشعر بالخوف عند وجود جمهور الخصم؟
الهدف من السؤال :معرفة مدى تأثير جمهور الخصم على نفسية وأداء الالعبين.
الجدول رقم ( :)26يبين ما إذا كان جمهور الخصم مصدر خوف لالعبين.
المعـامالت

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

مستوى درجة الحرية
الداللة

الداللة

اإلجابــة

نعم

78

%5,

ال

82

%7,

المجمـــــوع

70

%100

8,2

5,27

,,,6

1

دال

شكل رقم ( )24يبين تمثيال لنسب الجدول()26

من خالل نتائع الجدول رقم ( )92نالحظ أن نسبة  %27من الالعبين يشعرون بالخوف

واالرتباك في وجود جمهور الخصم أما نسبة  %97فجمهور الخصم ال يسبب لهم إي نوع من الخوف

أو االرتباك.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أصغر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة () 707.

ودرجة الحرية ( )9إذن ليس هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أنه

ال توجد هناك داللة إحصائية لالختبار كا 9ي أي أن ال يوجد اتفاق حول أن كان جمهور الخصم
مصدر خوف لالعبين.

~~201

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :01عندما تسمع لصيحات وأهازيج الجمهور كيف يصبح أدائك؟
الهدف من السؤال معرفة مدى تأثير تشجيع الجمهور على أداء الالعبين .
الجدول رقم ( )21يبين مستوى أداء الالعبين عند أهازيج الجمهور.
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

ضعيف

,,

%,,

متوسط

16

%88.6

جيد

66

%44.6

المجمـــــوع

10

%100

كا2

كا2

محسوبة

21166

المجد
ولة

مستوى
الداللة

0109 9111

درجة الحرية

2

الداللة

دال

شكل رقم ( )29يبين تمثيال لنسب الجدول()21

من خالل نتائع الجدول رقم ( )90نالحظ أن نسبة  %00..من الالعبين يصبأ أدائهم جيد في

وجود أهازيع وتشجيعات الجمهور أما نسبة  %99..يصبأ أدائهم متوسط وهذا نظ ار ألن تشجيع
الجمهور يمكن أن يشكل ضغطا على الالعبين يعرقل أدائهم.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.

ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك

داللة إحصائية لالختبار كا9ي أي أن تشجيعات وأهازيع الجمهور تجعل من أداء الالعبين يصبأ
جيدا.

~~220

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :10هل ترتكب أخطاء كثيرة أثناء المنافسات الهامة ؟
الهدف من السؤال  :معرفة مدى تأثير المنافسات الهامة على تركيز الالعبين أثناء المباراة.
الجدول رقم ( :)21يبين ما إذا كان الالعبين يرتكبون أخطاء كثيرة أثناء المنافسة الهامة.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

62

%28.6

ال

18

%14.6

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

5,27 5,,88

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )26يبين تمثيال لنسب الجدول()21

من خالل نتائع الجدول رقم ( )98نالحظ أن نسبة  %89..من الالعبين يرتكبون األخطاء أثناء

المنافسات الهامة ي أما نسبة  %90..ال يرتكبون أخطاء أثناء المنافسة.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة
إحصائية لالختبار كا9يأي أن اغلب الالعبين يرتكبون أخطاء كثيرة أثناء المنافسة.

~~222

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل أدائك ينخفض كلما حضرت مباراة هامة؟
الهدف من السؤال  :معرفة مدى تحكم الالعب في أدائه تحت ضغط المنافسات الهامة.
الجدول رقم ( :)21يبين ما إذا كان الالعبين ينخفض أدائهم عند دخولهم للمنافسة الهامة.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

75

%4,

ال

81

%5,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة

11,8,

المجدولة

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم (  )21يبين تمثيال لنسب الجدول()21

من خالل الجدول رقم ( )91نالحظ أن نسبة  %07من الالعبين أكدوا على انخفاض في أدائهم
نتيجة شعورهم شعورهم باالرتباك والخوف أثناء دخولهم المنافسات الهامة أما نسبة  %27من

الالعبين فقد أكدوا على السيطرة و بقاء أدائهم متوازن نتيجة عدم ارتباكهم وخوفهم أثناء دخولهم

للمنافسات الهامة.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.

ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك

داللة إحصائية لالختبار كا9يأي أن الالعبين يؤكدون أن أدائهم ينخفض عند دخولهم مبا ارة هامة .

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال :12هل اإلرشادات و التوجيهات مدربك تساعدك على تقليل الخوف من المنافسة ؟
الهدف من السؤال:معرفة دور إرشادات وتوجيهات المدرب في التقليل من الخوف من المنافسة.
الجدول رقم ( :)10يبين دور إرشادات وتوجيهات المدرب في التقليل من الخوف من المنافسة.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

4,

%1,,

ال

,,

%,,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4,

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )21يبين تمثيال لنسب الجدول()10

من خالل نتائع الجدول رقم ( )27نالحظ أن نسبة  %977من الالعبين أكدوا على أن ابرشادات

والتوجيهات التي يقدمها المدرب لها أثر ايجابي على مستو( أدائهم وذلك في التقليل من الخوف من

المنافسة .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية

لالختبار كا9يأي أن إرشادات وتوجيهات المدرب تساعد في التقليل من الخوف الالعبين من المنافسة.

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل تشعر أنك بحاجة إلى إرشادات المدرب لدخول المنافسة براحة ؟
الهدف من السؤال  :معرفة أن كان الالعب بحاجة إلى توجيهات وإرشادات مدربه قبل المنافسة .
الجدول رقم ( :)11يبين أن كان الالعب بحاجة إلى توجيهات وإرشادات مدربه قبل المنافسة.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

4,

%1,,

ال

,,

%,,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

4,

5,27

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )21يبين تمثيال لنسب الجدول()11

من خالل نتائع الجدول رقم ( )29نالحظ أن نسبة  %977من الالعبين أكدوا على أنهم يكونون
بحاجة ماسة إلى ارشادات و توجيهات مدربهم وذلك لدخول المنافسة براحة أي التخلص من

القلق والخوف والتوتر بفضل إرشادات مدربهم .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية

لالختبار كا9يأي أن الالعبين بحاجة الى إرشادات وتوجيهات المدرب لدخول المنافسة براحة

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :14هل تشعر بفقدان التركيز و االنتباه أثناء المنافسة ؟
الهدف من السؤال  :معرفة أن كان الالعب يحافظ على تركيزه واالنتباه أثناء المنافسة .
الجدول رقم ( :)12يبين الشعور بفقدان التركيز و االنتباه أثناء المنافسة.
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

نعم

65

%2,

ال

17

%8,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

5,27 86,8,

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )10يبين تمثيال لنسب الجدول()12

من خالل نتائع الجدول رقم( )29نالحظ أن نسبة  %87من الالعبين يرون أنهم يشعرون يفقدان

تركيزهم وانتباههم أثناء المنافسة ويرجعون ذلك لألخطاء أثناء أما نسبة  %97فيرون أنهم يحافظون
على تركيزهم وانتباههم وعدم ارتكاب أخطاء بل يبقى تركيزهم كبير في المباريات.

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة
إحصائية لالختبار كا9يأي أن الالعبين يشعرون بفقدان التركيز واالنتباه أثناء المنافسة .

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :19انتقادات المدرب لك ناتجة عن ؟
الهدف من السؤال :معرفة سلوك الالعب بعد تلقيه لالنتقادات من مدربه.
الجدول رقم ( :)11يبين نتائج اسباب انتقادات المدرب لالعبيه .
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

تقصير واجباتك

20

%21.91

عدم إدراك األخطاء

10

%42.16

اضطراب أثناء

20

%21.91

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

2111

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

غير دا ل

المنافسة

المجمـــــوع

10

%100

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()11

من خالل نتائع الجدول رقم( )22نالحظ أن نسبة  %99.82من الالعبين يرجعون انتقادات
الموجهة لهم من طرف مدربيهم إلى عدم أدراك األخطاء وتصحيحها واالستفادة من األخطاء السابقة

أما باقي الالعبين فكانت إجابتهم متساوية من حيث اآلراء حيث النصف ارجع ذلك لتقصير في

الواجبات داخل الميدان والنصف اآلخر أرجعها إلى االضطرابات التي تحدث لهم أثناء المباراة وكانت
بالنسبة . %98..0بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أصغر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند

مستو( الداللة ( ) 707.ودرجة الحرية ( )9إذن ليس هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات
الالعبيني وعليه نقول أنه ال توجد هناك داللة إحصائية لالختبار كا9ي اي ليس هناك اتفاق بين

الالعبين حول سبب انتقادات المدرب لهم.

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال : 16هل شعورك بالخوف أثناء المباراة ناتج عن ؟
الهدف من السؤال :معرفة أسباب ظهور الخوف عند الالعب أثناء المباراة .
الجدول رقم ( :)14يبن أسباب الشعور الالعب بالخوف أثناء المباراة .
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

قوة المنافس

25

%35.71

عدم رضا المدرب

20

%28.57

محسوبة المجدولة

0111

عن أدائي
فقدان السيطرة

كا2

25

كا2

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

غير دال

%35.71

والتحكم في
األعصاب
المجمـــــوع

10

%100

شكل رقم ( )12يبين تمثيال لنسب الجدول()14

من خالل نتائع الجدول رقم( )29نالحظ أن نسبة  %2..09من الالعبين يرجعون أسباب شعورهم

بالخوف أثناء المباراة إلى قوة المنافس من جهة وكذلك فقدان السيطرة والتحكم في األعصاب من جهة

أخر( أما نسبة  % 98..0منهم فيقولون ان عدم رضا المدرب عنهم يسبب لهن الخوف .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أصغر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة () 707.

ودرجة الحرية ( )9إذن ليس هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أنه
ال توجد هناك داللة إحصائية لالختبار كا 9ي اي اليوجد اتفاق حول السبب المباشر لخوف الالعبين

اثناء المنافسة .

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل أسلوب تكلم المدرب معك يزيد من خوفك من المنافسة ؟
الهدف من السؤال :معرفة أسلوب تكلم المدرب مع العبيه ومدي تأثيره عليهم .
الجدول رقم ( :)19يبين أن أسلوب تكلم المدرب مع الالعب يزيد من خوفه من المنافسة
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

دائما

00

%00

أحيانا

19
99

%21141
%11191

المجمـــــوع

10

%100

ناد ار

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

49116

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

دال

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()19

من خالل نتائع الجدول رقم( )2.نالحظ أن نسبة %080.0من الالعبين يؤكدوا أن أسلوب تكلم

المدرب معهم ناد ار ما يزيد من خوفهم من المنافسة يأما نسبة  %81,75يرون أن أسلوب تكلم المدرب

معهم أحيانا يخيفهم من المنافسة .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة
إحصائية لالختبار كا9يأي أن أسلوب تكلم المدرب ناد ار مايزيد من خوف الالعبين من المنافسة

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل يقوم المدرب بتشجيع الالعب ذو األداء الجيد ؟
الهدف من السؤال :معرفة ان كان المدرب يشجع الالعب النشيط والذي يقوم بأدائه بشكل جيد .
الجدول رقم (:)16
المعـامالت
اإلجابــة

إحصائية

يبين أن كان المدرب يقوم بتشجيع الالعب ذو األداء الجيد.
التك اررات

النسبة

المئوية

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

نعم

57

%51.54

ال

,5

5,27 72,,6 %,2.55

المجمـــــوع

70

%100

مستوى درجة الحرية
الداللة

,,,6

1

الداللة

دال

شكل رقم ( )14يبين تمثيال لنسب الجدول()16

نالحظ من الجدول رقم ( )22أن نسبة  %19.28يرون أن المدرب يشجع الالعب المتفوق و نسبة

 %8.22يرون العكس .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة
إحصائية لالختبار كا9يأي أن المدرب يشجع الالعب ذو األداء الجيد.

~~221

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :11هل يبين المدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه ؟
الهدف من السؤال : :معرفة كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف العبيه.
الجدول رقم ( :)11يبين كفاءة المدرب في اكتشاف نقاط قوة و ضعف الالعبين
المعـامالت

إحصائية

التك اررات

النسبة

المئوية

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

مستوى درجة الحرية
الداللة

الداللة

اإلجابــة

نعم

66

%44.55

ال

16

5,27 88,26 %88.55

المجمـــــوع

70

%100

,,,6

1

دال

شكل رقم ( )19يبين تمثيال لنسب الجدول()11

نالحظ من الجدول رقم ( )20أن نسبة  %08.22من أفراد العينة يرون أن المدرب يقوم بتبيين نقاط
ضعفهم و قوتهم يفي حين أن نسبة  %99.20تر( عكس ذلك .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة

الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة
إحصائية لالختبار كا9يأي أن المدرب يبين لكل العب نقاط قوته وضعفه .

~~210

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :20ما هي الفترة التي تراها مناسبة للتحضير النفسي ؟
الهدف من السؤال :معرفة الفترة التي يراها الالعب مناسبة للتحضير النفسي.
الجدول رقم ( :)11يبين معرفة الفترة التي يراها الالعب مناسبة للتحضير النفسي.
المعـامالت التك اررات
إحصائية

النسبة

المئوية

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

مستوى
الداللة

درجة

الحرية

الداللة

اإلجابــة

قبل المنافسة
أثناء المنافسة

,4
85

%1,
%58.26

قبل وأثناء

7,

%64.16

21111

9111

0109

2

دال

المنافسة

المجمـــــوع

10

%100

شكل رقم ( )16يبين تمثيال لنسب الجدول()11

المالحظة من نتائع الجدول( )28نالحظ أن نسبة  %.0من الالعبين يرون أن أحسن فترة لتحضيرهم
نفسيا هي تحضير نفسي قبل وأثناء المنافسة 0ونجد أن نسبة  %22يرون إن تحضير نفسي أثناء
المنافسة أفضلي و نسبة  %97يقولون أن أحسن فترة لتحضير نفسي هي قبل المنافسة.
بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.
ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك
داللة إحصائية لالختبار كا9يأي أن الالعبين يجمعوا على أن أحسن فترة لتحضيرهم نفسيا هي قبل
واثناء المنافسة .
~~212

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :21هل يقوم مدربكم بتقديم إرشادات و توجيهات تساعد على تخفيف االنفعاالت السلبية
كالقلق ؟
الهدف من السؤال :معرفة دور إرشادات وتوجيهات المدرب في التقليل من االنفعاالت السلبية.
الجدول رقم ( :)11يبين دور إرشادات وتوجيهات المدرب في التقليل من االنفعاالت السلبية.
المعـامالت
اإلجابــة

التك اررات

إحصائية

النسبة
المئوية

نعم

55

%5,

ال

,4

%1,

المجمـــــوع

70

%100

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

77,2

5,27

مستوى درجة الحرية

الداللة

الداللة

,,,6

1

دال

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()11

من نتائع الجدول( ) 21نالحظ أن نسبة  %17من الالعبين يرون أن إرشادات وتوجيهات المدرب
لها دور كبير جدا في التقليل من االنفعاالت السلبية كالقلق والخوف والتوتر وتزيد من عزمهم وثقتهم

بالنفس ونجد أن نسبة  %97يرون عكس ذلك الن هذه التوجيهات وابرشادات تكون في غير محلها
وفي غير زمنها يوالظروف التي تواكبها وبالتالي يكون لهل تأثير سلبي على نفسية الالعب نسبة .
بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.

ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك

داللة إحصائية لالختبار كا9يأي أن إرشادات و توجيهات المدرب تساعد على تخفيف من
االنفعاالت السلبية كالقلق.

~~211

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :22هل االنتقادات التي يوجهها لك المدرب تشعرك بالقلق ؟
الهدف من السؤال :معرفة انتقادات المدرب أن كان لها تأثير سلبي على الالعبين.
الجدول رقم (:)40

يبين ان كانت انتقادات المدرب تشعر الالعبين بالقلق.

المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

دائما

,,

%,,

أحيانا

16
66
10

%88.6
%44.6
%100

نادرا

المجمـــــوع

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

22119

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

دال

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()40

من نتائع الجدول( ) 97نالحظ أن نسبة  %000.من الالعبين يؤكدون أن انتقادات الموجه إليهم

من مدربيهم ناد ار ما تشعرهم بالقلق ي أما نسبة  % 990.منهم يقولون أن انتقادات مدربيهم تقلقهم
وتأثر في نفسيتهم .

بما أن القيمة المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ()707.

ودرجة الحرية ( )9إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك

داللة إحصائية لالختبار كا9يأي أن االنتقادات التي يوجهها المدرب لالعبين تشعرهم بالقلق .

~~211

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

الفصل الخامس

السؤال  :21كيف تكون حالتك النفسية قبل اقتراب المنافسة ؟
الهدف من السؤال :معرفة الحالة النفسية لالعب عند اقتراب المبارة .
الجدول رقم ( :)41يبين الحالة النفسية لالعب قبل المباراة.
المعـامالت التك اررات
اإلجابــة

إحصائية

النسبة

المئوية

عادية

1,

%17.82

مرتبك

55
84
10

%74.16
%52.64
%100

خائف

المجمـــــوع

كا2

كا2

محسوبة المجدولة

12120

9111

مستوى
الداللة

0109

درجة

الحرية

2

الداللة

دال

شكل رقم ( )11يبين تمثيال لنسب الجدول()41

انطالقا من الجدول رقم ( )71يتضح لنا أن نسبة  %74.16من الالعبين يكونون في حالة نفسية
مرتبكة قبل اقتراب المباراة الرسمية ،و  %52.64من الالعبين تكون حالتهم قبل اقتراب مباراة
رسمية هي الخوف من المباراة حسب أهمية المباراة أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ  %17.82من
الالعبين حالتهم النفسية عادية ومستقرة حيث ليشعرون ال باالرتباك وال الخوف  .بما أن القيمة
المحسوبة (كا9مأ) أكبر من القيمة المجدولة (كا9مع) عند مستو( الداللة ( )707.ودرجة الحرية ()9
إذن هناك اختالف جوهري بين التك اررات بجابات الالعبيني وعليه نقول أن هناك داللة إحصائية
لالختبار كا9يأي أن الحالة النفسية لالعبين قبل المباراة تكون مرتبكة .
~~211

الفصل الخامس

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالالعبين

السؤال  :24ماهي األسباب الرئيسية التي ترى أن لها عالقة مباشرة مع مستوى أدائك؟
الهدف من السؤال  :معرفة األسباب الرئيسية التي لها عالقة بمستوى أداء الالعبين.
تحليل ومناقشة النتائج:
لقد اختلفت أراء الالعبين حول األسباب الرئيسية المؤثرة على مستوى أدائهم حيث أن نسبة من
الالعبين أكدوا على أن التحضير البدني والنفسي هو من أهم العوامل المؤثرة على مستوى أدائهم
ونسبة أخرى أرجعوا األسباب إلى طبيعة العالقة مع زمالئهم والمدرب المشرف عليهم وإلى
اإلمكانيات المادية المتوفرة مثل المركبات واأللبسة الرياضية والحوافز المادية.

~~211

تحليل النتائج وفق الفرضيات والجانب النظري ونتائج الدراسات السابقة :
الفرضية األولى :التحضير النفسي يساهم في التقليل من الخوف أثناء المنافسة الرياضية.

من خالل النتائج المتوصل إليها نستنتج أن للتحضير النفسي أهمية كبيرة حيث يعتبر احد

أهم عناصر التدريب كما انه يقي الالعبين من التأثير السلبي للمشكالت النفسية التي يتعرض
لها الالعبين و يساهم في رفع و تنمية الثقة بالنفس لدى الالعب و يساعد الالعبين للوصول إلى
أحسن انجاز ممكن و يساعد أيضا على تجاوز الظروف الصعبة للالعب اثناء المنافسة و هو
يبين أن التحضير النفسي له أهمية كبيرة لالعبي فريق كرة اليد ،كما تبين إجابات الالعبين
ما ّ

أن إرشادات وتوجيهات ونصائح المدرب تساعد في التقليل من االنفعاالت السلبية كالخوف
ويساهم في رفع الحالة النفسية لالعبين وكذا إيجاد الحلول اإليجابية لجمع المشاكل النفسية التي

يعاني منها الفرد ،والمتعلقة بالشخصية والتي تتعلق بالسلوك داخل مساحة اللعب والتدريب ،كما
أن التحضير النفسي قبل المباريات هو إيجاد التدابير الضرورية إلثارة المزاج المناسب لدى
الالعب
نتوصل الى النتائج التالية :
القلق والضغط النفسي يعمالن على تخفيض مردود الالعب ،ويؤثر على فعاليته ،كماا تمكناوا
معرفة العالقة بين الضغط النفسي ومردود اللعب .
ومن هذا كله توصلنا إلى إثبات صحة الفرضية االولى اللتي قمنا بطرحها .
الفرضية الثانية :التحضير النفسي يساهم في التقليل من القلق أثناء المنافسة الرياضية.
من خالل النتائج المتوصل إليها بينت النتائج أن التحضير النفسي له أهمية كبيرة لالعبي كرة
اليد ذلك انه يساهم في تنمية قدرات الالعبين ويساعدهم على تجاوز االرتباك والقلق الذي
يشعرون به  ،قبل المنافسة وأثناءها كما انه سيساعدهم على فهم اللعب وينمي الثقة في النفس،
والتي هي من اهم العوامل المهمة في تحسن األداء والنتائج االيجابية  ،وبينت النتائج أيضا أن
كفاءة المدرب تساعد الالعبين في رفع الحالة النفسية ويكون ذلك من خالل سهره على الراحة

الشخصية لالعب وتفهمه النشغاالتهم ومساعدتهم وكذلك من خالل الق اررات والتوجيهات التي
يقدمها لهم وبيانه نقاط الضعف وقوة العبيه وتصحيحه لألخطاء التي يقعون فيها .
ونتوصل الى النتائج التالية :
أن العبااي كارة اليااد للفريااق الااوطني أكااابر رجااال لاام يكوناوا فااي كاال مسااتواهم خااالل مشاااركتهم فااي
األلمبياد اإلفريقية ،وهذا راجع إلى عامل الضغط النفسي خالل المقابالت ،وخاصة إهمال الجانب
السيكولوجي إلى جانب التحضير التقني في الملعب.
ومن هذا كله توصلنا إلى إثبات صحة الفرضية الثانية التي قمنا بطرحها .

استنتاج عام :
 التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب له دور كبير في تنمية قدرات العبيه.
 أغلبية الالعبين يتلقون نصائح من طرف المدرب.
 نصائح وتوجيهات وارشادات المدرب لها دور كبير في إقبال الالعبين على التدريب.
 التحضير النفسي الجيد ينعكس باإليجاب على مردود الالعبين دال الميدان.
 لضغط جمهور فريق اللصم أثر سلبي على نفسية وأداء الالعبين.
 تشجيعات المدرب تزيد من رغبة الالعبين في الفوز.
 معظم الالعبين يزداد حماسهم وأدائهم فوق أرضية الميدان بازدياد تشجيع الجمهور لهم.
 إرشادات وتوجيهات المدرب تساهم في التقليل من الخوف من المنافسة.
 أسلوب تكلم المدرب يزيد حماس الالعبين.
 المدرب يقوم بتشجيع الالعب ذو األداء الجيد.
 أهمية المباريات تؤثر تأثير سلبي على حضور وتركيز الالعب أثناء المباراة.
- نقص التحضير النفسي من العوام التي تزيد من قلقهم و توترهم.
 احسن فترة لتحضير الالعبين نفسيا هي قب و أثناء المباراة .

 اغلب المدربين يرجعون النتائج السلبية لنقص التحضير النفسي.

 اغلب المدربين يؤكدون التحضير النفسي احد عناصر مكونات التدريب.
 اغلب المدربين يؤكدون التحضير النفسي يعمل على تنمية الثقة بالنفس لالعبين والتقليل من
انفعاالتهم السلبية .

اقتراحات وفرضيات مستقبلية :
من خالل تحليل أسئلة االستبيان الموجهة لمختلف المدربين والالعبين والتي نتمنى أن تكون
لها فائدة ولو نسبية في المستقبل ،اتضح لنا طرح جملة من التوصيات واالقتراحات أمال في
تخفيف من المشاكل التي تواجه الالعبين أثناء المنافسات الرياضية خصوصا مشكل القلق ،حيث
بنيت هذه االقتراحات على ما تطرقنا إليه في بحثنا هذا ومن أهمها - :التركيز على التحضير
النفسي لالعبين خاصة الفئات الصغرى.
 ضرورة إدماج أخصائيين نفسانيين ضمن الطاقم الفني للفريق. على المدرب توجيه وارشاد الالعبين خالل الحصص التدريبية بحيث يخدم المبارياتالرسمية.
 خلق جو المنافسة أثناء التدريب بنفس وتيرة المنافسات الرسمية. إجراء تربص في دورات تكوينية لصالح المدربين والمنظمين للمنافسات الرياضية خاصة فيالجانب النفسي لتعميم الفائدة.
 ضرورة التكافل والتنسيق بين النوادي والهيئات الرياضية ولجان األنصار من أجل النهوضبالثقافة الرياضية.
 ضرورة التسيير الجيد أثناء المنافسات الرياضية من خالل إعطاء المسؤولية لذوياالختصاص والخبرة في تسيير الهياكل وتنظيم المنافسات والبطوالت.
 توعية الجمهور وتقديم نصائح وارشادات فيما يخص الروح الرياضية وذلك عن طريقوسائل اإلعالم المختلفة.
 تشجيع الالعب وتحفيزه للرفع من مردوده في المنافسات. إعطاء بعض الحرية لالعبين في اتخاذ ق ارراتهم. إعط اااء الم اادربين األهمي ااة التطبيقي ااة للمفه ااوم الص ااحيح لنع ااداد النفس ااي لالعب ااين مي اادانياوليس بالكلمات فقط.
 يجااب علااى الالعبااين مزاولااة بعااض األنشااطة الترفيهيااة البدنيااة الخفيفااة واسااتخدام تاادريباتاالسترخاء والتدليك من أجل التخفيف من القلق الجسمي.
 -يجب على المدرب معرفة نوع القلق الذي يتعرض له الالعب لمعرفة الحلول المناسبة.

خاتـــــــمـــــــة
لإلعددد دل لسي ددملة كبددةلفي ددال ددملاعددد دل لدطيعددم ل ددرلس ددسةبألةتلسسبددددلكسي ددةلةدلسددددط ليدس د ل س د ل

بعكد لعىدتلسعي ددةلدسسودبولدسةدددطدلدسودت تللددددتل لىعد للىسسددي لل دنعىتلكدديلبكىدصلكددتلاكفيسبديت ل يبددةل
لسي ددبةلكس ددي ل س د ل ددملفن دددلكددتل تب دديتل سعدددظل لرع د ل ددر ل لكسي دديتللك ددي دلكددتل السيع دديالتل

لكن دا لفيلسدسدلد لقىقل لذيلبعكد لعىدتلاعيلدةلعكد ل لرعد

لد يلسديلمل يدظلكدتلكددددديل عددلةتل دسق

ل

كتلةد د ل قبددلفودملدكعد دةل لتيلدةل لسي دبةللرعيد تل در ل لكسي ديت لدكدتل در ل دذيل لدد دةلستدتل

عسد تلسنن دل لستع دل لسي دملعىدتلك دسددل د علالعيدملفددال ل دىةللةنسديعل لكسي ديتلبدسملةود ي لدل دذ ل

لجنسيل ملدد سسيليد بةل يلجيس ل لس ديلة تلدد سيل ب لة مل السيعيالتل لسملسدس ول يلسويطل لدطيعم .ل
ةكيل بكيل

ل لجيس ل لسةيبقدمل كدتل در ل ال دسيبيتل لكدجد للرعيد ت; د لكدددط تل قددلسدبدىسيلالدتلة ىد ل

لرعي د تل سعدعدددتلالددتل سيعدديالتل ددىيبةل يبددةل لقىددقلد ل ددد للل يلستع د دل لسي ددمل ددرندلعىددتلددجددةل
سيعيل م ل ذ لسي بصلعتل س د مل لكدددي تلةدطقدةل لتدد دل يلجيسد ل ليددسملةددلالدتلكتدددبدةلدعددمل عيلبدةل

لستع د دل ل ددبفدلدجمل يلكىكدديتل لتكي ددبةل لسددملبةىق دديل لكدددد ل ندديدالتكدديلل لرعي د تلدجعى ددمل يددذلدتل

لبديددلج ددد ملكدتلةجد ل ليدز كديل ىد ل لكددددي تل نكددد ل تل لجيسد ل لسي دمل ىعد لدددلك كديل دملسسددي ل
ليدطقلدفذلصلسنن ديلعىتل د عل لرعي تل .ل

د مل

دلسدبىسيلالتلةتل ال سكديمل يلجيسد ل لسي دمل دملةيل دطدقلد دملةيللع دةلعددددطةلاللكيددلكسعدي ل

لذ ل ج لةتلاللسيدطل ب ل تلسد دل ذ ل لعسبدل دلكتل لوددطل لسملسدب ل ليدطقلالتلستق قلة د  .ل

حتية طيبة:
لنا الشرف أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة ،والتي نرجو منكم االجابة بكل
صراحة وشفافية ووضوح وبتجاوبكم وتعاونكم معنا خير سند لنجاح هذا البحث
واألهداف المسطرة.

مع خاص الشكر والتقدير

مالحظة:
الرجاء وضع عالمة ( )Xأمام العبارات التي تفضلها وتراها صائبة ومناسبة
حسب رأيك من أجل التوصل إلى نتائج دقيقة تفيد دراستنا.

السؤال  : 1هل يوجد في فريقكم محضر نفسي ؟
نعم
السؤال: 2

ال
هل التحضير النفسي الذي يقوم به المدرب له أثر في تنمية قدراتك ؟

دائما
السؤال : 3

أحيانا

أثناء الحصص التدريبية هل تتلقون نصائح من طرف المدرب؟

نعم
السؤال : 4

ال
هل نصائح المدرب تجعلك أكثر دافعية للتدريب؟

نعم
السؤال : 5

نادرا

ال
أثناء المنافسات الرياضية ماهو الشيء الذي يجعلك أكثر أداء ورغبة في الفوز؟

حب الفوز
تشجيعات الجمهور
تشجيعات المدرب
شيء آخر ...............................................................................................
السؤال  : 6إذا كان لديك مشكل معين من الذي يساعدك؟
المدرب

رئيس الفريق

شيء آخر ...................

السؤال  : 7هل لفريقك أطباء؟
نعم

ال

اذا كان الجواب بنعم هل هو:
طبيب عام

شيء آخر .......

طبيب نفساني

السؤال  :8هل تشعر بالخوف عند وجود جمهور الخصم؟
ال

نعم

السؤال  :9عندما تسمع لصيحات وأهازيج الجمهور كيف يصبح أدائك؟
ضعيف

متوسط

السؤال  :11هل ترتكب أخطاء كثيرة أثناء المنافسات الهامة
نعم

ال

جيد

السؤال :11
نعم

هل أدائك ينخفض كلما حضرت مباراة هام
ال

اذا كان الجواب بنعم  .لم يعود ذلك ؟ ..................................................................
السؤال:12

هل االرشادات و التوجيهات مدربك تساعدك على تقليل الخوف من المنافسة ؟
ال

نعم

السؤال  : 13هل تشعر أنك بحاجة الى ارشادات المدرب لدخول المنافسة براحة ؟
ال

نعم

السؤال  :14هل تشعر بفقدان التركيز و االنتباه أثناء المنافسة ؟
ال

نعم

السؤال  :15انتقادات المدرب لك ناتجة عن ؟
تقصير في واجباتك

عدم ادراك االخطاء

اضطراب أثناء المنافسة

السؤال : 16هل شعورك بالخوف أثناء المباراة ناتج عن ؟
قوة المنافس

فقدان السيطرة و التحكم في األعصاب

عدم رضى المدرب على أدائي

السؤال  : 17هل اسلوب تكلم المدرب معك يزيد من خوفك من المنافسة ؟
دائما

احيانا

نادرا

السؤال  :18هل يقوم المدرب بتشجيع الالعب ذو األداء الجيد ؟
نعم

ال

السؤال  :19هل يبين المدرب لكل العب نقاط قوته و ضعفه ؟
نعم

ال

السؤال  :21ماهي الفترة التي تراها مناسبة للتحضير النفسي ؟
قبل المنافسة

أثناء المنافسة

قبل وأثناء المنافسة

السؤال  :21هل يقوم مدربكم بتقديم ارشادات و توجيهات تساعد على تخفيف االنفعاالت السلبية كالقلق ؟
نعم

ال

السؤال  :22هل االنتقادات التي يوجهها لك المدرب تشعرك بالقلق ؟
دائما

احيانا

نادرا

السؤال  :23كيف تكون حالتك النفسية قبل اقتراب المنافسة ؟
عادية

مرتبك

خائف

سؤال  :24ما هي األسباب الرئيسية التي ترى أن لها عالقة مباشرة مع مستوى أدائك؟
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................

