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 : اإلشكالية -1
حتدث  اليت السلوك أظلاط كل فيها ػلدث حياتنا، يف ملموس واقع وىي كبري، اجتماعي نظام الرياضة إن

 ختصيص ىو اجملتمع يف الرياضة تأثري على تدل واليت اليوم رلتمعنا يف اذلامة الدالئل ومن. العادية احلياة يف
 ذلا ختصص كما اإلذاعة، وبرامج التليفزيونية، الربامج يف رياضية برامج مباريات، عرض زمنية للرياضة مساحات

 ادلتخصصة الرياضية الصحف من العديد ىناك ذلك من وأكثر بل واحلزبية، الرمسية الصحف يف صفحات عديدة
 فقط . الرياضية ادلوضوعات تتناول اليت

سلتلفة  أنواعا تشمل األخرية وىذه مجاعية وأخرى فردية رياضات إىل الرياضات ىذه تنقسم معلوم ىو وكما
من بني  ىيالقدم  كرة أن ىو اثنان عليو ؼلتلف أن ؽلكن ال الذي والشيء. القدم وكرة السلة وكرة الطائرة كالكرة

 شرائح وسلتلف األعمار، سلتلف ومن اجلماىري، منكبري  لعدد وذلك الستقطاهبا العامل، يف شعبية الرياضات
  .اجملتمع

، ولقد اليت مر على ظهورىا أكثر من قرن من بني العديد من الرياضات اجلماعية والقدم فرياضة كرة 
أصبحت ىذه الرياضة واحدة من الرياضات األكثر بعد االستقالل، و قبل و اجلزائر مباشرة دخلت ىذه الرياضة إىل 

كبري يف   حىت الوطنية أن ىناك تطورالعادلية و يالحظ ادلتتبع ألخبار الرياضة حىت ادلتفرجني، و ة للممارسني و جاذبي
الفين ذلذه اللعبة شلا يعطي للبطوالت و الدوريات طابع تنافسي حاد و إثارة كبرية وما مستوى األداء ادلهاري و 

االرتقاء مبستوى تساعد على صلاح عملية التدريب و  غلعلها زلل استقطاب اجلميع ، ولعل من أىم العوامل اليت
 الرياضيني ضلو األفضل :" ادلدرب الرياضي ".

 وخربة كفاءة ذوي ادلدربني أحسن جلب يف الفرق إدارات تسابقت ىاتو الرياضة بلغتها اليت للشهرة ونظرا
 .والفرجة للمتعة ادلتعطشة العريضة اجلماىري ىاتو رغبات ومتطلبات إشباع أجل من ذلك عالية،

لي عليو بعض الواجبات و الصفات حيث أن  ادلدرب من الشخصيات اليت دتلك فلسفة خاصة ، دت
اخلصائص ادلعينة اليت ينبغي على ىذا األخري أن يتحلى هبا و يزاوذلا فادلدرب اليوم ؽلكن أن يوصف  على أنو " و 

 (99، ص1991،يزك. )  األب احلامي لالعبني كما ىو أيضا ادلدرب الرابح "
وتطوير  حتسني على إشرافهم خالل من النتائج حتقيق عملية يف ادلباشرين ادلساعلني ىم ادلدربني وباعتبار

الضروري  من كان لذا استغالل، أحسن واستغالذلا والبدنية النفسية الالعبني إمكانيات معرفة وزلاولني فرقهم أداء
 .الالعبني ألداء اخلاصة اجلوانب من مهما جانبا يفهموا أن أنفسهم ادلدربني على
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 يفتقرونالقدم  كرة فرق تدريب على ادلشرفني أو ادلدربني معظم أن ىو ادليدان ىذا يف مالحظتو ؽلكن وما
الصرامة  انعدام إىل باإلضافة التدريب مهنة نواحي جبميع واإلدلام النفس يف والتحكم القرار اختاذ يف إىل الشجاعة

 واالرتقاء أداء أفضل الستصدار األساسية الدعامة مبثابة العناصر ىاتو وتعترب .التدريبية ادلواقف أثناء خاصة واحلزم
والتقين  والنفسي البدين اإلعداد رغم ادلتوقع ادلستوى من أقل مبستوى تظهر الفرق فجل أعلى، مستوى إىل

 جيدة ورواتبالقدم  كرة لفرق ةكبري  ميزانية ختصص اجلزائر ففي ادلادية، اإلمكانيات توفر ورغم وادلهاري،
 .األخرى بالرياضات مقارنة للمدربني

يف مجلة ادلدربني قائال:" ىم أشخاص مسيطرون و  svoboda " 1973كما صوره سفوبودا " 
عازمون، أحياء الضمري، و شعوريا ثابتون، و ناضجون "، و ادلدرب يف عالقتو مع الالعبني يشكلون وحدة 
متكاملة تنبع أو تتفرع منها فروع و شليزات ختص أفراد الفريق الرياضي يف مشوارىا التنافسي وذلك لتحقيق 

يوصف ادلدربون يف كثري من األحيان باحلزم و العناد والصرامة، وغالبا  ما ػلتل ادلدرب األىداف ادلسطرة ، و 
مكانة عالية يف نفوس أفراد الفريق الرياضي الذي يدربو، وتظهر أعلية الدور الذي يلعبو ادلدرب يف مدى حتقيق 

 الفوز و االنتصار مع الفريق.
 األندية سلتلف أن صلد ىذا ورغم بادلدربني، خاصة ودولية وطنية ومنتديات تكوينية دورات ختصص كما

 .العناصر ىذه مثل فيهم وتتوفر كفاءة ذوي مدربني اختيار تعاين يف
 وشلا سبق ذكره ؽلكننا أن نطرح السؤال اآليت:

 ؟الفريقبناء دتاسك  يف دورلمدرب لىل  -
 ومن ادلعطيات السابقة طللص إىل طرح التساؤالت التالية:

 ؟ادلدرب يف اختاذ القرار األثر على وحدة ودتاسك الفريقىل لشجاعة  -
 ؟ الفريق دتاسكىل لقدرة ادلدرب على اإلبداع أثر يف تنمية وتطوير  -
 ؟الفريق دتاسكىل لقدرة ادلدرب على فرض االنضباط األثر على صلاح  -
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 فرضيات البحث : -2
 .الفريق دتاسك بناء يفكبري  دور للمدرب الفرضية العامة:

 الفرضيات الجزئية :
 .لشجاعة ادلدرب يف اختاذ القرار األثر على وحدة ودتاسك الفريق -
 .الفريق دتاسكلقدرة ادلدرب على اإلبداع أثر يف تنمية وتطوير  -
 .الفريق دتاسكلقدرة ادلدرب على فرض االنضباط األثر على صلاح  -

 أهداف البحث : -3
وأىداف تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي البديل أو تعديل ما ىو إن لكل دراسة غاية ترجى من ورائها 

ويبقى إعطاء األجوبة عن األسئلة اليت تطرحها ادلشكلة ىدف كل دراسة ؽلكن تلخيص أىداف البحث  موجود
 فيو.

 إبراز دور ادلدرب يف صلاح عملية التدريب. -
التدريب  تقرار الفريق)احملافظة على مواعيدزلاولة تسليط الضوء على دور ادلدرب يف حتقيق عوامل دتاسك واس -

 وىذا ما يؤدي إىل حتقيق نتائج اغلابية. وااللتزام بالروح الرياضية(

 :وأسباب اختيار الموضوعأهمية  -4
 أهمية الموضوع:. 1.4

 الفريق .يف دتاسك ادلدرب  دور على التعرف خالل من العلمي البحث إثراء -
رسم النفسية للمدربني و  بالضغوط العناية ضرورة إىل ادلسؤولني نظر تلفت قد أهنا يف الدراسة أعلية تربز -

 .عليو حتسني يف أداء ومردود الفرق السياسات الكفيلة بتخفيف أثارىا شلا يًتتب
ة حتليلية لشخصية ادلدرب وأثرىا على الالعبني و العالقة القائمة تكمن أعلية البحث يف أنو عبارة عن دراس -

بني ادلدربني الرياضيني يف الفريق، وباالعتماد على االستبيان نسعى إىل إيضاح و بيان أعلية تأثري شخصية 
 ادلدرب على الالعبني و ما حتققو من فوائد و نتائج إغلابية للفريق.

لساعة سواء من طرف وسائل اإلعالم أو من طرف باحثي علم النفس. أعلية ادلدرب واليت أصبحت حديث ا -
أعلية العالقة بني ادلتغريين كون ادلدرب أنو يؤثر على الالعبني وإعطاء احلرية اليت جتعلهم ينفذون كل ما ىو 

 مطلوب منهم والتأقلم اجليد مع طريقة اللعب.
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 :الموضوع اختيار أسباب. 2.4
 تبيان الطابع الًتبوي واالجتماعي للحصة التدريبية اليت يكتسيها إىل جانب الطابع الرياضي الذي ؽليزىا. -
والتوجيو يف اجلانب االجتماعي شلا يساعد على عملية االندماج والتكيف بسهولة حاجة الالعبني لالىتمام  -

 داخل اجملتمع.
تكثيف احلصص التدريبية يف الفرق الرياضية وجعلها ذات أعلية بالغة لتحقيق األىداف الًتبوية واالجتماعية  -

 والنفسية لالعبني.
دتد إىل احمليط الرياضي بصلة شلا أثر سلبا على  القضاء على آفة العنف والعدوانية وتصدع الفريق اليت ال -

 العالقات وادلعامالت بني الالعبني وادلشرفني عليهم كذلك.

 تحديد المفاهيم و المصطلح  -5
بغية  ادلختلفة واألفكار ادلعاين عن الباحث هبا يستعني اليت الرمزية الوسيلة أنو ادلفهوم تعريف ؽلكن

 حتديد ما دون واحلوادث والواقع األشياء فيها تشًتك اليت اجملردة الصفات من ادلفاىيم لآلخرين، تعترب توصيلها
 .بذاهتا األشياء أو بعينها أو احلادثة الواقعة
 المدرب : .1.5

كبريا  يعد ادلدرب الرياضي من الشخصيات الًتبوية اليت تتوىل دور القيادة يف عملية الًتبية والتعليم، ويؤثر تأثريا
 (909، ص1991.) قاسم ، يف التطوير الشامل وادلتزن لشخصية الفرد الرياضي ومباشرا
ىو الشخص ادلناط بو اختيار الالعبني وقياداهتم أثناء ادلباريات والتمارين، وصاحب القرار  المدرب إجرائيا: 

واإلعالم يف بعض  النهائي يف األمور الفنية، ػلمل على عاتقو مسؤولية كبرية، ناىيك عن ضغط اجلماىري واإلدارة
 األحيان والكل يطالبو بالفوز، وال شيء سوى الفوز.

  التدريب الرياضي: .2.5
"يعرف التدريب الرياضي بأنو العمليات التعليمية والتنموية الًتبوية اليت هتدف إىل تنشئة وإعداد الالعبني/الالعبات 

ية واحلفاظ عليها ألطول فًتة شلكنة". ) مفيت إبراىيم والفرق الرياضية من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية ادليدان
 (.21، ص2001محاد، 
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 تماسك الفريق الرياضي:. 3.5
( DONNALLYأشار بعض الباحثني يف رلال دراسة اجلماعات الرياضية أو الفريق الرياضي )دونا للي  

إىل أنو ؽلكن النظر إىل  1910( عام  CARRON(و)كارون CHELLADURAIو)شيال دوراي 
 دتاسك الفريق الرياضي من منظورين علا:

"زلصلة القوى اليت توجو الالعبني ضلو الفريق، أو  يشري إىل تعريف دتاسك الفريق الرياضي بأنو المنظور األول:* 
الفريق ألعضائو". ) زلمد زلصلة القوى اليت جتذب الالعبني على االستمرار يف عضوية الفريق أي زلصلة جاذبية 

 (.39، ص1991حسن عالوي، 
يشري إىل تعريف دتاسك الفريق بأنو: "زلصلة القوى الدافعة الستمرار بقاء اجلماعة واحملافظة  المنظور الثاني:* 

 (.92، ص1991عليها". ) زلمد حسن عالوي، 
حاالت األزمات، أو مقاومة اجلماعة للقوى ويركز ىذا ادلنظور على قوة العالقة الرابطة بني أعضاء اجلماعة أثناء 

 اليت تصدع أو دتزق اجلماعة أو يف حالة اذلزائم ادلتكررة.
  الفريق الرياضي:. 4.5

ىناك العديد من التعاريف اليت قدمها بعض الباحثني لتحديد معنا ومفهوم اجلماعة واليت ؽلكن تطبيقها يف رلال 
 ة ودائمة.تعريف الفريق الرياضي من حيث مجاعة منظم

 حيث يعرف الفريق الرياضي بأنو: 1992ومن بني ىذه التعاريف التعريف الذي قدمو زلمد حسن عالوي 
ولكل فرد)العب( يف الفريق دور يؤديو مع تفاعل ىذه  "فردين)العبني( أو أكثر يسلكون طبقا دلعايري مشًتكة،

 (.93، ص1991الوي، األدوار بعضها مع بعض للسعي لتحقيق ىدف مشًتك". ) زلمد حسن ع
 كرة القدم:  .5.5

" ىي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم، ومن الناحية االصطالحية، كرة  Football"كرة القدم ""        
القدم ىي رياضة مجاعية دتارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها، رومي مجيل )كرة القدم قبل كل شيء ىي 

 (.90، ص1911. ) رومي مجيل، (ل أصناف اجملتمعرياضة مجاعية يتكيف معها ك
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 الدراسات السابقة :. 6
يف ىذه اخلطوة من الفصل األول ، يعمد الباحث إىل ذكر أىم الدراسات السابقة ذات العالقة            

، أو لالستفادة ادلنهجية أو للتزود النظري وسنعرض ىنا  (Monisme)مبتغريات حبثو، سعيا لتحقيق التزام فكري
رلموعة من الدراسات العربية ، واليت دتس دراستنا بشكل مباشر  أو يشكل غري مباشر، إال أهنا على األقل تشًتك 

 معها يف أحد ادلتغريين .
 .1994نبيل مازري و برقوق كريم عبد الرزاق   دراسة -1

 مدرب كرة القدم و أثرىا يف دتاسك الفريق"شخصية عنوان الدراسة : 
 الهدف العام من الدراسة :

 الكشف عن اثر  شخصية مدرب كرة القدم  يف دتاسك الفريق"
 إشكالية الدراسة:

 ؟ما اثر  شخصية مدرب كرة القدم  يف دتاسك الفريق 
 التساؤالت الجزئية:

 ادلدرب ؟ يوجد نوع من الضعف يف شخصية ىل -
 شخصية بعض ادلدربني راجع إىل عدم اكتساب معارف بسيكولوجية دقيقة ؟ الضعف يف ىل -

 المنهج المتبع :
 استخدم الباحث ادلنهج الوصفي 

 توصل الباحثان إىل النتائج التالية: نتائج الدراسة :
 وجود نوع من الضعف يف شخصية البعض من ادلدربني و ىو إثبات للفرضية األوىل لدراستهما. -
الثانية فقد مت نفيها واليت كانت تنص على أن الضعف يف شخصية بعض ادلدربني راجع إىل أما الفرضية  -

 عدم اكتساب معارف بسيكولوجية دقيقة كادلكونات األساسية لشخصية ادلدرب الناجح.
اعتمد الباحثان على ادلنهج الوصفي، واستعمال نوعني من االستبيان ، األول وجو للمدربني و الثاين لالعبني  

 .بصفتهم أقرب الناس للمدرب
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 2002عمر سعيدي و السعيد بوكشاوي  دراسة-2
 .العالقة بني مدرب كرة القدم و الالعبني و تأثريىا على النتائج "عنوان الدراسة : 

 الهدف العام من الدراسة :
 الكشف عن العالقة بني مدرب كرة القدم و الالعبني و تأثريىا على النتائج ".

 الدراسة:إشكالية 
 ؟ما العالقة بني مدرب كرة القدم و الالعبني و تأثريىا على النتائج 

 التساؤالت الجزئية:
 توجد عالقة بني ادلدرب والالعبني و أثرىا على النتائج الرياضية إغلايب ؟ ىل -

 الفرضيات الجزئية :
 . توجد عالقة بني ادلدرب والالعبني و أثرىا على النتائج الرياضية إغلايب -

 المنهج المتبع :
 استخدم الباحث ادلنهج الوصفي 

 األدوات المستخدمة :
 االستبيان

توصل الباحثان إىل النتائج التالية : نتائج الدراسة :  
وجود عالقة بني ادلدرب و الالعبني و أثرىا على النتائج الرياضية إغلايب، كما أن انتهاج ادلدرب لؤلسلوب   -

 مردود الفريق الرياضي. القيادي يؤثر إغلابيا على
 دراسة علي عاشور، موهوب يحي                                                     -3

دور أشرطة الفيديو في التحضير النفسي و التكتيكي لدى العبي الكرة الطائرة أكابر دراسة ميدانية ألندية 
 . واليتي العاصمة و بجاية

 2009-2002ية ,سيدي عبدا هلل , اجلزائر.دفعة معهد الًتبية البدنية والرياض
 األدوات المستخدمة : -

استعمل الباحثون يف حبثهم على االستمارة االستبيانية ادلوجهة لالعبني و ادلدربني ، و ادلقابلة الشخصية،         
 اخلربية . واستخدموا اإلحصاء  من اجل حتليل و ترمجة النتائج و كذا ادلصادر و ادلراجع جلمع ادلادة
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 المنهج المستخدم : -
 اعتمد الطلبة على ادلنهج الوصفي يف الدراسة .

 عينة البحث : -
كانت عينة البحث عشوائية على بعض ادلدربني و الالعبني يف النوادي الرياضية اخلاصة لكرة الطائرة و ذلك 

 مدربني . 1العبا و  319بوالييت اجلزائر و جباية ، وزعت االستمارة على 
 أهم النتائج:

 أشرطة الفيديو دتكن من معرفة نقاط قوة وضعف اخلصم . -
 أشرطة الفيديو تساعد على وضع خط مناسبة لطريقة لعب اخلصم. -
 أشرطة الفيديو تعطي صورة واضحة عن مجهور وميدان اخلصم, ىذا ما يقلل من الضغوطات النفسية. -
 تحليل الدراسة المشابهة : -

الدراسة دور أشرطة الفيديو يف التحضري النفسي و التكتيكي لدى العيب الكرة الطائرة صنف أكابر لقد تناولت 
واستخدموا ادلنهج الوصفي يف الدراسة و كانت عتبة البحث تعتمد على والييت اجلزائر و جباية و اقتصروا يف 

الفيديو ليصلوا إىل النتائج اليت تبني دراستهم عل التحضري النفسي لالعيب الكرة الطائرة بواسطة استعمال أشرطة 
 الدور االغلايب ألشرطة الفيديو .

 دراسة محدادي عبد المنعم ، حسن عبد الرحمن                                              -4
 عنوان الدراسة:

 ( سنة 19-19توتر موزع الكرة الطائرة في منافسات البطولة ) 
 2009-2002يل إلطارات الشباب والرياضة قسنطينة. دفعةادلعهد الوطين للتكوين العا

 المشكلة: -
ما ىي األسباب والعوامل احلقيقية اليت جتعل ادلوزع متوتر أثناء منافسات الكرة الطائرة وادلشاكل اليت تنجم عن 

 ىذا التوتر؟
 األدوات المستخدمة : -

ادلقابلة الشخصية، واستخدموا هة لالعبني وادلدربني، و ة االستبيانية ادلوجاستعمل الباحثون يف حبثهم على االستمار 
 اإلحصاء  من اجل حتليل ة ترمجة النتائج و كذا ادلصادر و ادلراجع جلمع ادلادة اخلربية .
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 عينة البحث : -
 مدرب  11العب موزع و  11دتثلت عينة البحث يف 

 أهم النتائج:
 منفعلني غالبا.شخصية ادلوزع تعد مشكال كبريا كون ادلوزعني  -
 عدم مالئمة طرف تعامل ادلدربني مع توتر ادلنافسة . -
 االنفعاالت ختتلف من مقابلة إىل أخرى حسب الظروف اليت جتري فيها ادلباراة.  -
 عبدالسالم مقبال لريمي . دراسة -5

 الرياضي باألداء وعالقته المدى قصير النفسي التحضير األعداد أهمية :البحث عنوان
 – – - اجلزائر اهلل عبد سيدي والرياضية البدنية الًتبية معهد :الباحث مكان
 2005 - 2004 :الناشر سنة

 .:البحث مشكلة
 - إجابيو؟ أو سلبية سواء النتائج علي احلصول يف كبري دور لو ادلدى قصري النفسي اإلعداد . هل 1
  ؟ والالعبات لالعبني النفسي األعداد كاىلو علية يقع ادلدرب الرياضي النفسي األخصائي وجواد عدم . ىل 2
 - أو آليا؟ مباشرا ارتباط)التقنية ،و والتكتيكية البدنية،( ادلدى قصري النفسي اإلعداد يرتبط . هل 3

 :البحث فرضيات
 - .إجابيو أو سلبية سواء النتائج علي احلصول يف كبري دور لو ادلدى . اإلعداد النفسي قصري 1
 - .والالعبات لالعبني النفسي األعداد كاىلو علية يقع ادلدرب الرياضي النفسي األخصائي وجواد .عدم 2 
 . - أو آليا مباشر ارتباط)التقنية ،و والتكتيكية البدنية،( ادلدى قصري النفسي اإلعداد . يرتبط 3 

 .)ادلسحي(الوصفي ادلنهج :المستخدم المنهج
 :البحث مجتمع

 . النخبة ورياضيني للرياضة ادلمارسني الرياضيني من متكون العينة رلتمع كان
 :البحث عينة
تقين  الشهادة على حاصلني 48 بكالوريا، الشهادة على حاصلني 60 متوسط، الشهادة على حاصلني 52
 ماجستري. بشهادة على حاصلني 14 الرياضة، يف مستشار بشهادة على حاصلني 60 سام،

 .ادلوضوع اصلاز يف االستبيان أده البحث استعمال :الدارسة أدوت
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 :الدارسة نتائج
 األخصائي النفسي وجود أنعدم تقول اليت الثانية و بالفرضية ادلتعلق الثاين احملور نتائج وتفسري مناقشة من وتبني

 اعتبارىا تضعفي ادلتقدمة الدول أن حبيث او لالعب لالعبني النفسي اإلعداد أىلو على يقع ادلدرب الرياضي
 الفريق يف تواجهو اليت الصعاب رلاهبو اجل من طاقاتو أمل يف الالعب أو ادلنتخب أو الفريق يكون أن أجل من

 ادلنتخب أو الفريق يل أم تأىيال ادلؤىل الرياضي النفسي األخصائي يوجد ال العربية الكنفيدرالية رياضيو
 النهائية النتائج من تبني، النفسي األخصائي موجود بعد اول متعلقة حتققت قد الثانية الفرضية وبذلك ،الوطين

 - البدنية(بالتحضريات يرتبط ادلدى قصري النفسي اإلعداد أن تقول واليت الثالثة بالفرضية او دلتعلق للمحور الثالث
 التحضريات باقي عن ينفصل ال جزاء النفسي اإلعداد أن حيث  )أو آليا مباشرا ارتباطا التقنية - التكتيكية
 . األخرى

  : ةتعقيب عن الدراسات السابق .1.7
يتضح من عرض الدراسات السابقة أنو قد مت عرض ىذه الدراسات وفقا لتاريخ اجرائها من األقدم إىل األحدث 

 لكل جزء وؽلكن ابراز أىم ما مت استخالصو من ىذه الدراسات يف النقاط التالية :
 التأكيد على اعلية ادلدرب . -
 : اضلصرت الدراسات يف رلال الًتبية البدنية والرياضية.اجرائها  ميدانمن حيث  -
 من حيث ادلنهج ادلستخدم :اتفقت الدراسات يف استخدام ادلنهج الوصفي . -
 من حيث العينة : اتفقت معظم الدراسات السابقة يف العينة حيث أهنا طبقت التالميذ أو الالعبني . -
ختبارات ومقاييس الًتبية البدنية وادلقاييس من حيث األدوات : اتفقت الدراسات على استخدام اال -

 النفسية.
 تنوعت ىذه الدراسات بني كرة القدم وكرة الطائرة . -

 
 
 
 
 
 


