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أشكر هللا العلي القدیر الذي بھ استعنا على انجاز ھذا العمل 

المتواضع ونثني علیھ سبحانھ على أن وفقني لإلتمام ھذا العمل و أسأل 
هللا أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم و أن ینفعني وینفع بھ من بعدي و 

اعترافا مني

ألھل الفضل بعد فضل هللا تعالى، الیسعني أن أتقدم بالشكر الجزیل 
لألستاذ الدكتور المشرف 

على تدریسھ لنا وإشرافھ و تشجیعھ ومساعدتھ، و كذا صبره علینا و 
.على تقصیري في حقھ وسعة صدره ومرونتھ في المواقف

.دون أن أنسى كل من مد لنا ید العون من قریب أو بعید



.على حامده حمدا ما بعده رجاء

 إلى من كرمني لحمل اسمھ وكرس حیاتھ ألجلي وأھدي شقاء عمره ونور لي مستقبلي
الدراسي، 
إلى من زرعني في أرض طیبة و سقاھا بمكارم األخالق،-
إلى من كان لي درع األمان و أحتمي بھ من نائبات الزمان،-
إلى قرة عیني ونور دربي،-
إلى رمز التضحیة والصمود-

أبي العزیز إلیك 
،إلى الشمعة التي تحترق لتنیر دربي، إلى الزھرة التي تذبل لتعطر قلبي

سالت دمعتھا في سبیل بسمتي،إلى التي كثیرا ما-
إلى من حبھا یخفف كل ألم،-
إلى من كان حضنھا یداویني، -
إلى من أغنتني بحبھا من حب كل بشر،-
إلى أعذب ما تتحدث بھ الشفاه البشریة-

أمي الغالیة إلیك 
 ،اعد األیام، إلى من یخاطبھم الفؤاد قبل اللسان أحب أحبائي ونخر الزمان وسوإلى سندي في الحیاة

:إخوتي األعزاء
-رباب ا موطیر الجنة ابنھ"خیر الدین"وزوجھاإدریس أشرفهللا،حفظھم
-میلود  وطھأطال هللا في عمرھما ویسر لھما أمرھما.

أسكنھم فسیح جنانھوإلى أجدادي األحیاء منھم واألموات رحمھم هللا:
-عربیة أطال هللا في عمرھا، وجديمحیورحمھ هللا.
-محمد ونبزیرحمھم هللا.

شھید–، میلود -رحمھ هللا–زیزو، سلیمان، صدیق، مختار : إلى أعمامي-.
وھاب، عمار، محمد: إلى أخوالي.
لطفي.محمود،بالل، سیف الدین، یاسینمحمد، سفیان، غالم، رؤوف، صالح، : إلى أصحابي،
شرف الدين.


إلى كل من وسعتھم ذاكرتي ونسیتھم مذكرتي

محمد أیوب
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المقدمة

1

:مقدمة
إن اإلعداد الذھني ھو مركب مصطلح یعتبر من أھم األشیاء التي یجب بنائھا و تجھیزھا تجھیزا 

جزء ال یتجزأ من عوامل التفوق الریاضي متینا في الجانب الریاضي لدى أي العب كما ھو 

مة و دریاضي ممتاز و تحقیق نتائج ریاضیة متقأداءمقارنة بالجانب البدني وذلك للوصول إلى 

...شاملة النطاق على الجانب التربوي و الریاضي و النفسي

النتائج و ھذا غالبا ذا یجب إعطاء ھذا الجانب األھمیة البالغة و ذلك للدور الطي تلعبھ في تغییرلھ

قدر اإلمكان عن ما ھو سلبي االبتعادإذا تم التحكم في العناصر و األسباب لتحقیق نجاحھا و 

.لنجاعتھا

علیھ و التوترات و بعض المشكالت التي تؤثراالنفعاالتھذا ألن حیاة اإلنسان ال تكاد تخلو من 

.سلبا خاصة للریاضي

لمرشدون الریاضیین التحضیر الذھني عنصرا میسرا یلعب المختصون النفسیون و اأعتبرلذلك 

الریاضي دور المحضن الذي یحفز و یدب في نفس و عقل الریاضي الشعلة المنیرة في أعماق 

لتحفیزه على التعرف عن سبب وجوده و أھمیتھ في اعجال الریاضي و ذلك بتھیأة نفسھ بدنیا

.راقیل التي تم التوقع لھا مسبقاو مھاریا و نفسیا و ذھنیا للتغلب على الع

كما أن للنشاط الریاضي الممارس من قبل الریاضي لمفھومھ و أسسھ و األھداف المنتضرة من *

وراء ممارستھ دور فعال في إمكانیة الوصول إلى معرفة أسباب و نوع المعوق التي تحد من 

جید و الكامل بدنیا و مھاریاإمكانیة بلوغ الریاضي أھدافھ المرجوة و ذلك عن طریق اإلعداد ال

و نفسیا و ذھنیا و كذا على المختصون النفسیون في المجال الریاضي التحكم الجید في باقي 

المتغیرات ذات العالقة بالالعب و المنافسة وفق المتطلبات فردیة أو جماعیة بحسب مستواھا

.و نوعیتھا و الظروف المحیطة بھا

و من ھذه المعطیات و إحساسا باألھمیة البالغة للتحضیر الذھني یتراءى لنا في األذھان مدى 

اللصیقة و المتبعة مع التفوق الریاضي یصبح لنا ال مناص إال االزدواجیةو أھمیة ھذا الجانب 
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عاب العمیق لھذا الموضوع و معرفة یإلى تكریس الوقت الكافي و الجھد الكبیر لفھم و است

.وانب المھمة و تفسیرھا للوصول إلى تحضیر ذھني ممتاز للریاضيالج

و في فترة المراھقة التي ھي البنیة األساسیة و الطبقة اللینة و الورقة البیضاء التي یمكن الخط

و الكتابة علیھا و ترسیخ أي فكرة تدوم لسنوات من العمر لذلك یجب على المختصین النفسیین 

إلعطائھا للمراھقین باعتبارھا فترة صعبة قل األفكار الجیدة و البناءة الریاضیین معرفة و ص

الدراسة و المراھق في ھذه الفترة ھو شخص متقلب المزاج و صعب التحكم فیھ و السیطرة على 

أفكاره و توجیھھا لذلك یجب التحضیر الذھني و النفسي المبكر في ھذه الفترة إلعطاء ثمارھا 

.و التربوي و البدنيو النفسي االجتماعيریاضي و بشكل جید في الجانب ال

و من ھنا یوضع حد لإلشكال المطروح عبر مختلف مراحل البحث الذي یتناول فیھ دراسة نفسیة 

ریاضیة محاوال معرفة و إبراز مصادر و أسس و أھمیة التحضیر الذھني عند العبي و ذھنیة 

كرة القدم في فترة المراھقة و ھي مرحلة ھامة لالعب و الفریق معا إلنجاز النتائج اإلیجابیة 

یعتبر نتیجة إیجابیة خاصة المنافسات الرسمیة ألن الموضوع یكتسي أھمیة بالغة و التحكم فیھ 

را لمواصفات البحث تطلبت دراسة إتباع المنھج الوصفي و الدراسة المسحیة لكونھا فوریة و نظ

األنجع لجمع وقائع و معلومات موضوعیة على الموضوع المدروس و الھدف الوحید ھو اإلنجاز 

منھجیة مالئمة تسایر المنھج المتبع وصوال في نھایة أدوات األفضل و كل ذلك تم باستعمال

ج جد إیجابیة أكدت فعالیة الفروض المقترحة لفك اإلشكال الذي فرض نفسھ جاء الدراسة إلى نتائ

أنجع الطرق و المناھج العلمیة استخدامرتكز على كل ذلك حسب درجة و نسبة التحكم التقني الم

ناجع و بالتالي الوصول التي تتماشى مع طبیعة األفراد المتعامل معھم قصد اإلعداد الفعال و ال

.مستویات بفضل الجھود المتكاملة و العمل المنھجي العلمي الجاد و الفعالإلى أرقى ال
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:مشكلة الدراسة-1
أھمھا إعداد العبین وتكوینھم میزاتعدة بلریاضة عامة وكرة القدم خاصة اتتمیز 

ي المنافسات الریاضیة من خالل إكسابھم مھارات وتقنیات تسمح لھم بالرقي ـبمستوى عالي ف

التوتر : تالبأدائھم إلى المستوى العالمي غیر أن الالعب قبل بدأ المنافسة یعیش جوا من حا

.الذھنيوالضغط النفسي والقلق والشرود

الھامة، التي ینظر إلیھا االتشغاالنأحد ر التحضیر الذھنيوفي المجال الریاضي یعتب

المصاحبة لنشاط الالعبین، وتعتبر ریاضة كرة القدم من أھم أنھا من أھم الظواھرعلى 

یة بعد أن ذھنالدارسین من حیث الجوانب المن قبل اھتماماالنشاطات الریاضیة التي وجدت 

بین الصغار والكبار من مختلف الثقافات وفي مختلف االنتشارأصبحت ھذه اللعبة واسعة 

قریة صغیرة یمكن لكل شخص في االتصالالبلدان، وبعد أن أصبح العالم كلھ بفعل وسائل 

أخرىھذا من جھة، ومن جھة نظرا لشعبیة كرة القدم المباراة، ومتابعةمن العالم أي مكان

ھا تأثیر كبیر على باعتبار المنافسة بمثابة وسیلة لتقییم المستوى وفعالیة التدریب لذا نجد ل

باإلثارةیجعل مباریات كرة القدم ومنافساتھا ملیئة لالعبین وھذا ماالجانب النفسي والذھني 

.قلق الالعبینإلىواالنفعاالت التي تؤدي 

:ومما سبق یمكننا طرح التساؤالت التالیةأسبابھ،ھذا المشكل وتعدد ة وانطالقا من صعوب

التساؤل العام:
؟على مستوى أداء العبي كرة القدم تحضیر الذھنيھو أثر الما-

التساؤالت الفرعیة:
خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء الذھنيھل إھمال المدرب للتحضیر -1

؟الالعبین 

ى الجانب الذھني یبعد الالعب على ضغط المنافسة؟ھل التركیز عل-2
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:الدراسةفرضیات-2
حناھا في اإلشكالیة السابقة قمنا بوضع الفرضیات كحلول ت التي طرخالل التساؤالمن 

.مؤقتة لإلشكالیة المطروحة

الفرضیة العامة:
.القدمأثر سلبي على مستوى أداء العبي كرة عدم التحضیر الذھني الجید لھ 

الفرضیات الفرعیة:
تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء خالل التدریباتالذھني إھمال المدرب للتحضیر -1

.الالعبین

.التركیز على الجانب الذھني یبعد الالعب على ضغط المنافسة-2

:أھداف الدراسة-3
:إن الھدف من دراستنا ھذه یتمحور حول عدة نقاط نذكر منھا

.ب المؤدیة لھذا المشكل وكیفیة معالجتھامعرفة أھم األسبا-

.الالعبینأداءعلى مستوى الجانب الذھني معرفة مدى تأثیر -

وذلك بتوفیر القدر الكافي من المعلومات حول ھذه التحضیر الذھنيمساعدة الالعبین على-

.األخیرة

یاضي لتقدیم ضرورة توفیر األخصائیین في علم النفس الرإلىولینالمسؤتوعیة وتوجیھ -

.رعایة نفسیة لالعبینأفضل

:أھمیة الدراسة-4
أداءھذه الدراسة في التركیز على العوامل النفسیة المؤثرة في أھمیةیمكن حصر 

لذا یعتبر ،التحضیر الذھنيالالعبین والمستوى العام للمنافسات الریاضیة وفي مقدمتھا 

شخصیة أنإذبر العوامل للنشاط الریاضي، كأاالھتمام بالتحضیر النفسي لالعبین من 

تحضیرات كبیرة نظرا لبعض االنفعاالت التي یصادفھا في إلىالالعب الریاضي تحتاج 

.على مستوى أداء الالعبینالتحضیر الذھنيثرأدراستنا في معرفة، لذا حصرنا نشاطھ
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:اختیار الموضوعأسباب-5
:اختیار ھذا الموضوع ھيإلىالتي دفعتنا األسبابومن بین 

أنالذي یمكن األمروبعد المباراة وأثناءانتشار العدید من حاالت القلق لدى الالعبین قبل -
على مردود الالعبین، لذا یتطلب دراسة یستعان بھا من اجل العمل على األثریكون لھ 

.استغالل ھذا الجانب لدى الالعبین في المنافسات الریاضیة
.دراسة أي مشكل یعیق ھذه اللعبةالرغبة في-
بین الذین یعانون من حاالت القلق و الخوف أثناء المنافساتنقص الرعایة النفسیة لالع-

:تحدید المفاھیم والمصطلحات-6
إن أي دراسة علمیة ألي موضوع تتطلب منا تحدید المفاھیم األساسیة المستخدمة في 

إلى شرح بعض المفاھیم األساسیة في تطرقن ھذا نمانطالقاھذه الدراسة أو البحث 

.موضوع الدراسة

:تحضیر الذھنيالتعریف 6-1

بأنھ نوع من التدریب الھادف الى الوصول لحالة االداء المثالیة من خالل تطویر وتنمیة 

المھارات العقلیة،مع زیادة القدرة على اعادة التكرار لتثبیت التحكم باالداء،وتطویر نوعیة 

)1(.ظام التدریبي،مع القدرة على االسترخاء واعادة الشفاء واالعداد للمنافساتالن

تعریف إجرائي:
، ویصاحبھ أثناء المنافسةحدثتقد ةأو رمزیةفعلیإلنفعاالت وتوقع تحضیر وھو

.أعراض نفسیة وجسمیة

:تعریف األداء6-2

تعریف لغوي:
.واألداء إیصال الشيء إلى المرسل إلیھأوصلھ: أدى الشيء

)2(.اإلیصال والقضاء ویعني التنفیذتأدیة بمعنى : األداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
.101،ص 2011

. 06، ص1997، بريوت، لبنان، 3قاموس املنجد يف اللغة واإلعالم، دار الشروق، ط-2
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تعریف اصطالحي:
لقدرات ودوافع لكل فرد ألفضل انعكاسأنھ عبارة عن : "عصام عبد الخالقیعرفھ

للقوة الداخلیة، وغالبا ما یؤدى بصورة فردیة، وھو سلوك ممكن نتیجة لتأثیرات متبادلة

المقیاس الذي تقاس بھ نتائج التعلم، وھو الوسیلة نشاط أو سلوك یوصل إلى نتیجة، كما ھو

)1(."للتعبیر عن عملیة التعلم تعبیرا سلوكیا 

تعریف إجرائي:
منافسة ریاضیة ا الریاضي خاللیعني نتیجة رقمیة یحصل علیھ: األداء أو اإلنجاز

)2(.ما

:تعریف كرة القدم6-3

تعریف لغوي :

، فاألمریكیون "ركل الكرة بالقدم"ھي كلمة التینیة وتعني )foot balle(كرة القدم 

أما كرة القدم ، أو كرة القدم األمریكیة) ریقبي(ما یسمى عندھم) foot balle(یعتبرون

)soccer.()3(ىالمعروفة والتي سنتحدث عنھا تسم

تعریف اصطالحي :
ھي لعبة تتم بین فریقین یتألف كل منھما على إحدى عشر العبا یستعملون كرة 

منفوخة فوق أرضیة ملعب مستطیلة، في نھایة كل طرف من طرفیھا مرمى الھدف، یحاول 

ى وللتفوق عل) ھدف ( كل فریق إدخال الكرة في مرمى الحارس للحصول على نقطة 

)4(.المنافس في إحراز النقاط

.195، ص1997، القاهرة، مصر، 2، دار الفكر العريب، ط)املفاهيم والتطبيقات( علم النفس الرياضة : راتبأسامة كامل- 1
-2le petit larousse illustré, dictionnaire encyclopédique, larousse, 1995paris, p76.
.5، ص1986، بريوت، لبنان، 1كرة القدم، دار النفائس، ط: روجي مجيل3-

.09، ص1998كرة القدم بني املصاحل واملفاسد الشرعية، دار بن حزم، بدون طبعة، بريوت، لبنان، : مأمور بن حسن السلمان- 4
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تعریف إجرائي :

العبا في 11كرة القدم لعبة جماعیة تلعب بین فریقین یتكون كل واحد منھما من 

میدان مستطیل الشكل صالح للعب، یحاول كل واحد منھما تسجیل أكبر عدد من األھداف في 

مرمى الخصم، حیث

تدوم مدة اللقاء وحكمین مساعدین على الطرفین ومحافظ اللقاء، یدیر اللقاء حكم وسط میدان 

دقیقة، 15دقیقة مع استراحة بینھما لمدة 45دقیقة وھي مقسمة لشوطین كل واحد یدوم 90

باإلضافة الحتساب الوقت الضائع، تستعمل كرة جلدیة في الملعب، ألبسة الفریقین مختلفة 

.عن بعضھا

لحراس عن باقي الالعبین، واختالف لباس الحكم، وتتكون اختالف لباس اإلىباإلضافة 

".  تبان، قمیص، جوارب، حذاء خاص باللعبة" البسة الالعبین من

التحضیر الذھني: "تحت عنوانماستروھي مذكرة لنیل شھادة : الدراسة األولى

.سنة18- 16العمر القدم لدى العبي كرة 

)1(: وكان تساؤل العام لھذه الدراسة

القدملدى العبي كرة لدراسة الجانب الذھني ھناك دوافع ھل -

: الدراسةھذه أھداف ومن 

.ھبمدى معالجتوالتحسسألھمیة التحضیر الذھني لفت االنتباه -

.أثناء المنافسة الریاضیةللشرود والتشتت الذھنياألسباب والدوافع المؤدیة إیجاد-

:تمثلت في عدة نقاط ھيفنتائج الدراسةأما 

.شخصیتھم عصبیةمعظم الالعبین-

.واالنتباهمعظم الالعبین یفقدون التركیز -

.یتقبلون األخطاءمعظم الالعبین ال-

.یرون القرار الغیر نزیھ مصدر قلقمعظم الالعبین -

، كلية العلوم )مذكرة ليسانس غري منشورة(صنف أكابر، " ب"دوافع ظهور القلق لدى العيب كرة اليد أثناء املنافسة الرياضية قسم الوطين األول : يوسف وآخرونبوبدر الدين- 1
.2007االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 



اإلطار العام للدراسة

8

أما المنھج المتبع فقد اعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي التحلیلي أما فیما یخص 

وھي وسیلة لجمع المعلومات االستبیانعلى استمارة أعتمدتعملة في بحثھ فقد األدوات المس

.ولكونھ یسمح لھ بعملیة جمع المعلومات وتحلیلھ بسھولة
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:تمھید

علىجاھدةاألممعملتفقدالقدم،منذالبشریةباھتمامكنشاط،عامةبصفةالریاضة،حظیت

ووالرمایةوالسباحةالجريتوظیفإلىوتوصلتالبدنیةاألنشطةأنواعبعضخلق

واستعمالتوظیفأناإلنسانرأىذلك،بعد.الحروبوفيالنفسعنالدفاعفياستغاللھم

میادینإلىیتعداھاأنیمكنبلفقط،واألھدافالوجھاتھذهعلىیقتصرالالبدنيالنشاط

.الترفیھوالمنافسةعلىتعتمدأخرى

اللیاقةتحسینوكالتسلیةاألخرى،أھدافھتخدمجماعیةوفردیةریاضاتاإلنسانفأوجد

بدأتالتي"القدمكرة"الجماعیةالریاضاتھذهأشھرمنو.النفسوالجسمذیبتھوالبدنیة

ھذهلفتتلقدو.معینةوسائلالستعمالولقواعدتخضعأصبحتثمعشوائیاتمارس

المتجددةاألسالیبإدخالوتنظیمھاعلىعملتالتياألمممنالعدیدانتباهالریاضة

األكثرالریاضةوجیز،زمنظرففيوبذلك،تصبححتىتحسینھولتطویرھاباستمرار

.اإلطالقعلىالعالمفيشعبیة

الكفاءةوالتنظیممنالحاليالمستوىإلىالبدنيأوالریاضيالنشاطھذاوصولویعود

تأسیسیةوتنظیمیةوأخرىنشأتھعلىالتاریخیةالظروفمنمجموعةتأثیرإلىالتقنیةو

.تطویرهعلىعملت

:التالیةالنقاطفیھتناولناالذيالفصلھذاخاللمنتوضیحھسنحاولكما

القدمكرةنشأةعنتاریخیةلمحة.

ممارستھاقواعدوالقدمكرةلعبةمعاییر.

تطورھاواتھنشأحیثمنالجزائریةالقدمكرةتناولإلىاألخیرفيلنصل

.تنظیمھو
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I.1القدمكرةعنتاریخیةلمحة:
إقباالاألكثرالریاضةوأقدمھا،والعالمفيانتشاراالریاضیةاأللعابأكثرمنالقدمكرة

الشعبیةمنالحدھذاإلىوالوصول، إعالمیةالسوقفيرواجااألكثروممارستھاعلى

أدتالتيالظروفإلىواللعبةھذهطبیعةإلىیعودالحكوماتوالجماھیراھتمامواكتساب

.تطورھاواتھنشأإلى

.ا؟تھنشأإلىأدتالتيالظروفھيماواللعبةھذهھيفما

I.1.1القدمكرةبریاضةالتعریف:

اللغويالتعریف:

أوالفرنسیةباللغةالقدمكرةFootballنجدبینما.بالقدمالكرةركلوتعنيالتینیةكلمةھي

یطلقوناألمریكیونأنFootballبالریقبيعندھمیعرفماعلىRugby،القدمكرة

تسمىھذهدراستنافيسنتناولھاالتيوالمعروفةالقدمكرةأما.األمریكیة(Soccer)تسمیة

.(1)باإلنجلیزیة

االصطالحيالتعریف:

كلایةنھوفيالكرة،یستعملونالعبا11منمنھماكلیتألففریقینبینتتملعبةالقدمكرة

خصمھمرمىفيالكرةإدخالفریقكلیحاولوھدف،مرمىالملعبطرفيمنطرف

.)2(المنافسالفریقعلىوالتفوقھدفتسجیلبغیةالمرمى،حارسعبر

یمسكأنالمرمىلحارسإالیسمحالاللعبوخاللوالرأس،باألقدامالكرةتحریكیتمو

وسطحكمالمباراة،ھذهتحكیمعلىویشرفالجزاء،بمنطقةتعرفالمنطقةداخلبیدهالكرة

)3(.شوطینمنالمباراةتوقیتیتألفو.الوقتلمراقبةرابعوحكمتماس،وحكمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5ص،1986،1طلبنان،بريوت،النقائصالقدم،داركرة:مجيلروحي–1 .
.11ص،1988،2طلبنان،بريوت،املعارف،مكتبةاملاليني،لعبةالقدمكرة:خمتارسامل-2 .
.11صنفسهاملرجع–3 .
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I.1-2القدموتطوركرةنشأة:

شعبیةاكتسبتكمااألخرى،الریاضاتتبلغھلمحداالشھرةمنالقدمكرةریاضةبلغت

وقبللكن.اتھمباریامشاھدةعلىوالتسابقممارستھاعلىاإلقبالشدةمنتتجسدواسعة

وصلتأنإلىعدیدةبتطوراتاللعبةھذهمرتاآلن،علیھھيالذيالشكلإلىالوصول

باالرتجالیةتتسمكانتبدایتھاأننجدالقدمكرةتاریخإلىوبالرجوعالحدیثةاتھصورإلى

.آنذاكأخرىریاضیةلعبةأيمثلمثلھاالتھذیبأوالدراسةأوالفنمنأسسعلىتقومالو

ضمنالصینفيعرفتالقدمكرةأنعلىوالمؤرخینالریاضیةالتربیةخبراءجمیعیتفق
الصینیةالجیوشفكانت،"تشواتسو"اسمھاوكانم،ق3000حواليمنذإطارعسكري

مكملجزءممارستھایعتبرونوكانواالقدمكرةلعبةكبیرحدإلىتشبھلعبةتمارس
.والدفاعالھجومحیثمنالعسكریةمتھلتدریبا
الشاسعةإمبراطوریتھمعبرالرومانمارسھاثم"بستمھار"اسمتحتاإلغریقوعرفھا

الملوكبعضاضطرمماوالمدارس،والحدائقوالشوارعالطرقاتفيالشعبلعبھاحیث

.الفروسیةعنالناسشغلتانھألكثیرةأحیانفيومنعھامحاربتھاإلى

)1(.م1410منذ"كالشیو"اسمتحتانھیلعبوكانواایطالیاوفي

قرن14منأكثرمنذالیابانفيعرفتالقدمكرةأنالمؤرخینأحدیقولأخرىجھةومن

.غیرھمقبلاللعبةبإنشائھمادعاءالشعوبأكثرھمواإلنجلیز."كماري"اسمھاوكانمضت

إنالمؤرخینأحدیقولحیثإنجلیزیة،لعبةاألصلفيھيالقدمكرةأنیَدعونفھم

فیھاتغلبفاصلةمعركةخاللمنينھأقد)م1042م(1016النجلتراالدانماركياالحتالل

انھیتقاذفووأخذواوداسوھا،الدانماركيالقائدرأسوقطعواالدانماركیینعلىاإلنجلیز

.واالنتقامللثأروعالمةقومیا،تقلیداصارثمباألقدام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

342.صم،1993،1طلبنان،بريوت،العلميةدارالكتباملفصلة،الرياضيةاأللعابموسوعة:نظيفمجيل1-

إلىالقدمكرةبلعبةیستمتعالشبابأخذوبالتدرجبكرة،الدانماركيالقائدرأساستبدلتثم

الذياإلزعاجأنإال،أوسعبصورةانجلترافيوانتشرتكبیرة،بدرجةشعبیتھازادتأن
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البدنیةطاقتھمإھدارومتھتدریباعنالجنودانصرافوالمدینةفيالكرةوراءالتدافعسببھ

تحریمھاإلىالزمنیةالحقبمرَ علىانجلتراحكاممنبالعدیدأدىاللعبةھذهممارسةفي

.منعھاو

واالحتفاالتالعطلفيتمارسأصبحتوباالنتشاراللعبةاستمرتذلك،منولكن،وبالرغم

.المدارسفيأیضاو

العب20یمارسھاكانحیثاآلن،علیھھيماعلىمختلفةصورةوبقواعدتمارسوكانت

حرمتاذالخلف،منومغلقاألماممنمفتوحطویلطریقفيتلعبوكانتفریقكلفي

التقالیدعلىالفتراتتلكفيالكرةلعبةاعتمدقدواألمامیة،والمناوالتالطویلةالضربات

.والعادات

علىالتعرفتموالقوانینبعضوضعفيكبیرةجھودبذلتم1800بدایةفيلكنھ

)1(.ھاورالتسلل قانوننظاموأسسالجانبیةوالرمیاتالھدفضربات

منأصبحتوانتشارھازادممارستھا،طریقةحیثمنخاصةالقدم،كرةتطوربازدیادو

وسائلعبررواجااألكثروعلیھاإقباالاألكثروالعالمفيشعبیةاألكثرالریاضاتبین

.اإلعالم

المتتبعینعددتزایدحول"مورانوبارو"منكلابھقامالتيالدراسةنتائجتؤكدهماھذاو

400منالعددانتقلحیث)م1966إنجلترا(العالملكأسالنھائیةالمباریاتفيوالمتفرجین

عامربیعفيالفیفاأعلنتھاالتيلإلحصائیاتوفقا.(2 )متفرجونصف ملیارإلىمتفرجملیون

بلدة200منأكثرفيبانتظامالقدمكرةیلعبونشخصملیون240منأكثرفإن،2001

.العالمأنحاءكلفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.09ص،1999،1طاألردن،عمان،العريب،الفكردارالقدم،لكرةالوظيفياإلعداد:املويلجميدموفق1-

–والرياضيةالرتبيةقسماالجتماعالعلومماجستري كليةرسالةاجلزائرية،االحرتافيةالقدمكرةالعيبعندالرياضيالنفسيللتحضريكوسيلةالطقوس:زعبارسليم2-

12.ص،2002،2001اجلامعيةالسنةإبراهيم،دايل

مائةثمانوملیارمنأكثرشاھدھا2002القدملكرةالعالملكأسالنھائیةالمباراةأنیذكرو

.األرضیةالكرةسكانمن% 28نسبةیقاربماوھوالعالمحولشخصملیون
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I.1.3القدمكرةلعبةتنظیم:

قواعدإیجادضرورةإلىالقدمكرةللعبةالمنظمةغیرواإلنسانیةغیرالنشأةوالبدایةأدت

.انتشاروشعبیةمنبلغتھمامعتتماشىوتتأقلمحتىلممارستھامناسبةوھیكلة

مستواھامنانتقلتحیثالھیكلة،والتقنینوالتنظیممنعالیةدرجةحالیاالقدمكرةتعرف

قواعد(ومقنن)متخصصةریاضیةھیئات(منظمنشاطإلىاللعبيوالعسكريالحربي

التنافسيالریاضيالطابعاكتسبتوبالتالي،)والتنظیمیةالتشریعیةوالنصوصالممارسة

.اللعبةھذهعلىالریاضةمصطلحإطالقالممكنمنأصبحو

نعنيو.منسقوممیزفنيوتقنيأسلوبوفقومؤسسةمنظمةجماعیةلعبةالقدمفكرة

تحقیقأجلمنالھیئاتواألشخاصبینالنشاطاتوالجھودمختلفتنسیقبالتنظیم

.المسطرةاألھداف

ھذافيبفعالیةالعملمناألفرادبدورھاتمكنھیئاتبخلقتسمحالتياألداةھوفالتنظیم

فیماأھمھانتناولوطنیةأخرىودولیةھیاكلالقدمكرةریاضةتنظیمفيتتدخلو.اللمجا

:یلي

I.1.3.1القدملكرةالدولياالتحاد:

كرةجمعیة"اسمتحت1863عاملندنفياللعبةھذهلتنظیمرسمیةھیكلةأولظھوركان

"الفیفا"اسمتحتباریسفيم1904عامالقدملكرةالعالمياالتحادتأسسذلكبعد."القدم

األمممنظمةإلىالمنظمةالبلدانعددمنأكثرأيوطنیا،اتحادا193حالیاتضموالتي

.باألوروغواي1930عامفيالقدملكرةعالمیةبطولةأولتنظیمتموالمتحدة

كلتقاموالتيالعالمكأسبطولةاإلطالقعلىأھمھاالقدمكرةبطوالتمنالعدیدوتقام

األممبطولةأیضاوھناكأوروباأبطالودورياألوربیةاألممكأسثمسنواتأربع

)1(.غیرھاوللشبابالعالموكأسأمریكاوكوبااآلسیویةاألمموبطولةاإلفریقیة

ـــــــــــــــــــ

.13، ص2002نفس املرجع السابق، -1

القدملكرةالقاریةاالتحادیات:
بتنظیمتقومكماالجغرافي،موقعھاحسبقاریةاتحادیاتفيالوطنیةاالتحادیاتتتجمع
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:وھي(1 )الوطنیةوالمنتخباتللنواديعدیدةمسابقات

.م1954عامتأسس،(VEFA)القدملكرةاألوروبياالتحاد

.م1954عامتأسس، (AFC)القدملكرةاآلسیوياالتحاد

.م1956عامتأسس،(CAF)القدملكرةاإلفریقياالتحاد-

CON CA CAF) (،م1961عامتأسس.

(CON ME BAL)،م1961عامتأسس.

م1966عامتأسسالقدملكرةاألوقیانياالتحاد

I.1.2.3ممارستھاقواعدوالقدمكرةلعبةمعاییر:

I.1.3.1.2القدمكرةلعبةأوصافومعاییر:

لكرةالعالمكأسیعتبرحیث.وأقدمھاالعالمفيانتشاراالریاضیةاأللعابأكثرمنالقدمكرة

الحصولفيالعالمفيبلدكلیطمحوالریاضیةاللعبةھذهمجالفيدوليمحفلأكبرالقدم

.علیھ

اللعبةطبیعة:

أوطبیعيعشبمعشبة(أرضیةذيملعبفيفریقانفیھایتبارىریاضةالقدمكرة

عددیفوقأھدافعددإحرازعلىالقدمكرةفيالفكرةومرمیان،جانبیھعلى)اصطناعي

.الخصمالفریقأھداف

باإلضافةفریقكلیحاولبالتعادل،المباراةتنتھياألھدافعددفيالتساويحالةفي

.مرماهفياألھدافتسجیلمنالخصمالفریقالعبيیمنعأناألھدافلتسجیللمحاولتھ

ـــــــــــــــــــ

.217ص،2ط،1999عبور،النظريدارالرياضية،املعرفةكنوزموسوعة:وآخرونفرحاترشيد1-

حارسفیھمبمنمعین،مكانفيالتمركزعلىالعبأيتجبرالالقدمكرةقوانینأنكما

والملعبفيوظائفھمبحسبرئیسیةأقسام4إلىینقسمونماغالباالالعبینأنإال.المرمى

:ھيالمراكزوفیھبموضعھممباشرةالمتعلقة
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.المرمىحراسة-

.مرماھمفيالتسجیلمنالخصمالفریقمنعمھمتھو:الظھرخطأوالدفاع-

.اللعبصناعةأوالمھاجمینإلىالكرةإیصالفيیتخصص:الوسطخط-

.األھدافتسجیلاألساسیةمھمتھ:الھجومخط-

بتغییرالمدربرغبةأوالعبإصابةحالةفيكاحتیاطالالعبینمنبعددفریقكلویحتفظ
.اللعبخطة
الملعبأواللعبحقل:
100منیكونأنینبغيالدولیینالبالغینبالالعبینیتعلقفیماالقدمكرةملعبطول

إلى50منیكونأنفیجبالملعبعرضأمامتر،120إلى90منأيیاردة130إلى

.متر90إلى45منأيیاردة100

.الھدفمرمىخطعرضمنأطولاللمسخططولومستطیال،یكونأنیجبالملعب

المرمىمنطقة:
ناحیةمنتأتيالتيواألقصرالحدخطوطبینمااللمس،بخطوطتدعىاألطولالحدخطوط

الحواف.مرمىیوجدالحقلمنایةنھكلفيالھدفخطعلى.الھدفبخطوطتدعىالمرمى

طولأيالعارضةمنالسفلیةوالحافةمتر7.32یاردات8تبلغالمرمىمنالداخلیة

أيأقدام8باألرضمنأعلىتكونأنیجبالعارضةتحتالتيالنقطةمنبدءاالمرمى

الخطألنالقوانینفيمتطلبةغیروھيالمرمى،خلفعادةالشباكتوضع.متر2.44

النظردونھدفاذلكفیعتبرالكرةماتھاجتازإذاالعمودیتینالمرمىعارضتيبینالواصل

الكرةخروجعدمھومنھالسببالھدفشباكووضعالأمالكرةھزتھإذافیماالشباكإلى

الشباكوضعسببوھدف،بإحرازأحدھمیقومحینماالجمھورإلىوصولھاوالملعبمن

)1(.للكراتالتصديفيالحارسیربكالحتىھوقلیالالخلففي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.219ص،2ط،1999عبور،النظريدارالرياضية،املعرفةكنوزموسوعة:وآخرونفرحاترشيد1-

الجزاءمنطقة:

صندوق"عاميبشكلأو"الجزاءمنطقة"بمعروفةحقلمنطقةیوجدھدفكلأمام

خطانالھدف،بخطمحددةمنطقةمنتتألفالمنطقةھذه."الصندوق"ببساطةو"الجزاء
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لمنطقةالشماليالخطمنبالبدءذلكومتر،16.5أيیاردة18الھدفخطعلىبادئان

.الجنوبيالخطإلىوصوالالجزاء

ضمنیدیھاستخدامالحارسمنحبروزااألكثرالھامة،الوظائفمنعددلھاالمنطقةھذه

داخلكانسواءحینھاقدمیھاستخدامیمكنوبذلك،القیاممنفیمنعخارجھاأماالمنطقةھذه

المدافعیقومعندماھيالجزاءمنطقةمنأیضااألخرىالوظیفةو.خارجھاأمالجزاءمنطقة

ضمنعرقلتھتمقدبأنھالحكمرأىوھدفاإحرازیحاولاآلخرالخصممنمھاجمبعرقلة

أمامنھم،العبعرقلةتمالذيالفریقلصالح"جزاءضربة"ذلكاعتبارفیتمالجزاءمنطقة

."حرةركلة"اعتبارھافیتمالجزاءمنطقةخارجالالعبعرقلةفیھایتمالتيالحاالتفي

I.1.2.2.3القدمكرةلعبةقواعد:

:یليكمامادة17یشملفإنھاألساسينظامھاأماسنة،كلاللعبةأنظمةتتبدل

الكرة:

یجوزوالالجلدمنالخارجيغالفھایصنع،"االستدارةتامة"الشكلكرویةتكونأنیجب

)1(.الالعبینعلىخطرعنھاینجممادةأيصناعتھافيیدخلأن

القیاسیةالمباراةمدة:
یدومشوطكلشوطین،منأيباألشواطتدعىفترتینمنتتألفالقدمكرةمباریات

منتصف"االستراحةوتدعىشوط،كلبیندقیقة15لمدةاستراحةفترةتتخللھا.دقیقة45

)2(".الوقتایةنھ"بتعرفالمباراةایةنھأما".الوقت

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

1-Lois du Jeu, FIFA, Zurich, SUISSE, Juillet 2004, Loi 2, p 14.

2-Lois du Jeu, Op.Cit, Juillet 2004,Loi 7, p 27.

الضائعالوقت:
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علىلیحافظمھامھمنجزءذلكإنالمباراة،فيالوقتضبطعنمسؤولرسمیًاالحكم

خالفاتأوطردوتحذیراتأوالعبإصابةأوالالعبینتبدیلأثناءضاعالذيالوقت

)1(.الالعبینبینحصلت

لمدةاللعبللفریقینالحكمیسمحالمباراةمناألصليالوقتدقیقة90مرورمنالرغمفعلى

.الحكمأعلنھالذيالضائعالوقتبحسبوذلكأقلربماودقائق6أودقائق5

الترجیحركالتواإلضافيالوقت:
فترتینمنیتألفالذيواإلضافي،الوقتإلىالمباراةتستمرقدالمنافساتبعضفي

بعضفيُسمح.متساویًااألھدافمجموعبقيإذاوذلك.دقیقة15اتھمدمنھماكلزمنیتین

المصغرانالشوطانھذانوالفریقین،تعادلحالةفيالترجیحركالتاستخدامالمنافسات

الفریقعناإلعالنلیتمالنتیجةحسممنبدفالباألھدافالفریقانتعادلإنھوھدفاھما

.الفائز

البدایةركلة:
الفائزالفریقیلعبھاو،الملعبمنتصفمنتكونو،المباراةبدایةفيالبدایةركلةوتكون

ثانیة،مرةیلعبھابأنالبدایةركلةبلعبقامالذيللفریقیمكنالالثانيالشوطوفيبالقرعة،
أدخلالذيالفریقفانھدف،بإحرازالفریقینأحدیقومأنوبعداآلخر،الفریقیلعبھاحیث
)2(.البدایةلمسةأوالبدایةركلةینفذالذيھوھدفاعلیھ

التماسرمیة:
العبقبلمنمنھاخرجتالتيالمنطقةمناتھإعادیجبالتماسخطالكرةتتجاوزعندما
وراءمنللكرةالرميبدایةیستھلأنالتماسخطعندالكرةضاربوعلىالخصم،الفریق

والالكرةقذفعندالتماسخطخارجالقدمانتبقىأنشریطةرأسھ،فوقومنظھره

)3(.التماسضربةعبرسجلإذاالمباشرالھدفیحسب

ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

-1 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 7, p 28.

-2 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 8, p 29.

-3 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 15, p .46.

مرمىركلة:



نبذة تاریخیة عن كرة القدم

18

رمیةذلكاحتسابفیتمالمرمىفيتدخلأندونطبعاالمرمىخطالكرةتجتازعندما

علىھجم1الفریق)الخصمالفریقھوالكرةلمسمنآخریكونأنبشرطلكنومرمى

مالسببالمرمىخطعنبإخراجھاقامأوالكرةبتسدید1العبيأحدقامو2الفریقمرمى

فيالكرةبوضعالحارسیقومفیھاوالتيمرمى،ركلة2الفریقمنحعلىیعملالحكمفإن

.)1(العبیھألحدركلھاوالجزاءمنطقةمنمعینةنقطة

ركنیةركلة:

ھدفإحرازبدونالمرمىخطبكاملھاالكرةتجتازعندمازاویةركلةمنالتماسویعتبر

جاءإذاھدفھایحسبقدركنیة،بركلةالھجومفریقمكافئةفیتملمسھا،قدالمدافعیكونأو

)2(.مباشرا

منآخرھو2الفریقكانوالمرمىخطالكرةواجتازت2الفریقعلى1الفریقھجمإذا

.ركنیةركلة1الفریقبمنحذلكو2للفریقعقوبةذلكاحتسابیتملمسھا

مباشرةغیرحرةركلة:
عندماأوتقنیة،تعدیاتجزائیة،غیرأخطاءاآلخرالفریقارتكاببعدالخصمللفریقتمنح

2الفریقالعبيأحدقامإذاحصلقدمحددخطأبدونالخصمتحذیرألجلاللعبإیقافیتم

عرقلھقدكانإنیتبینلمأيواضحةغیربطریقةلكنو1الفریقعبيالأحدبعرقلة

فيینفذھاالتيومباشرةغیرحرةركلة1الفریقبمنحالحكمفیقومالأمقانونیةبطریقة

)3(مالالعبتحذیرفیھفجائيإیقافھوالركلةھذهسببیكونقدأوعرقلتھتمالذيالمكان

مباشرةحرةركلة:
)4(.قانونیةغیربطریقةاآلخرالفریقالعبيأحدیعرقلھالذيللفریقتمنح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Lois du Jeu, Ibid, Juillet 2004, Loi 16, p 48.

-2 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 17, p 50.

-3 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 15, p .46.
-4 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 13, p 40.

الجزاءركالت:
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تمتالذيالالعبفریقمنحیتمعندھاالخصمالفریقجزاءمنطقةفيالالعبعرقلةتمإذا

عداماالالعبینجمیعوعلىلذلك،المخصصالمكانمنالكرةتقذفجزاء،ركلةعرقلتھ

)1(.الكرةتقذفأنإلىالھدفمرمىعنبعیدایقفواأنالخصمللفریقالمرمىحارس

ساقطةكرة:

تدخلأوما،لالعبخطرةإصابةمثلسببألياللعبإیقافالحكمیعلنعندماذلكیحدث

)2(.للعبصالحةغیرالكرةتصبحعندماأوخارجيظرف

وسوءالتصرفاألخطاء:
ببطاقةالملعبمنإخراجھإلىالحكمیضطرالالعبقبلمنإرادياستفزازيعملكل

وإنالمعتدي،الالعبوجھفيالصفراءالبطاقةبإظھاربھالالزمةالعقوبةإنزالأوالحمراء

المرةفيحمراءبطاقةعلىیحصلفسوفأخرىمرةصفراءبطاقةاألخیرعلىھذاحصل

محالالالقادمة

التسلل:

بالمنطقةبقائھمبعدمذلكوالمھاجمینالالعبینمھاراتمنالحدعلىیعملالتسللقانون

ھذامنالھدفبأنیفترضماغالبا"الخصممرمىخطإلىأقربآخربمعنى"األمامیة

.ھدفاختالسمنعھوالقانون

منأقربفیھایكونوالكرةآخرالعبلھیمررالتياللحظةفيالمتسلالالعبیُعتبرو

متقدًماللكرةالمتلقيالالعبیكونعندماأخرىبعبارةمرماھم،منالخصمالعبيقرب

التسللرایةالحكمیرفعھناالكرة،لھزمیلھمررالتياللحظةفيالخصمالفریقالعبيعلى

)3(.اللعباستئنافیتمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 14, p 43.
-2 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 9, p 32.
-3 Lois du Jeu, Ibid, , Juillet 2004, Loi 11, p 34.

.1. I4الجزائریةالقدملكرةالتاریخيالتطور:
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المختصونیقسموالفرنسياالستعمارإلىالجزائریةالقدملكرةالتاریخیةالجذورتمتد
:كالتاليھيرئیسیةفتراتعدةإلىتطورھامراحل
.1. I41.1962إلى1895مناألولىالمرحلة:

فيالحیاةطلیعة"اسمتحتجزائريریاضيفریقأولتأسیسمعإنطالقةأولكانتلقد

كرةفرعفتحثم،"رایسعليمحمودبنعمر"الشیخطرفمن1895سنة"الكبیرالھواء

األندیةعمیدمیالدكان،1921أوت07یوموفيبعد،فیماسنواتأربع1917سنةالقدم

األندیةبقیةتأسستبعدوفیماواألحمر،األخضرانھوألواالجزائرمولودیةالجزائریة

FFFالقدم لكرةالفرنسیةالفیدرالیةقامتسنة17مضيوبعد،الجزائریةاإلسالمیة

قسمتوقدللھواة،مسلمةجمعیة14منھاالوطنيالترابكاملعبرفریق146بإحصاء

:وھيجغرافیةمناطقثالثعلى

مولودیة"ھمامسلمینفریقینإلىباإلضافةفریق43تضم:العاصمةالجزائررابطة-

."العاصمةواتحادالجزائر

JSMSسكیكدةشبیبة" :ھيمسلمةفرق07بینھامنفریق44تضم:قسنطینةرابطة-

قسنطینةشبابCSC،بسكرةاتحادCCB،باتنةشبابUSMSF،CABسطیفاتحاد

،JSDجیجل،JSMBبجایة.

وھراناتحادRCMR،USMOغلیزانسریع" :منھافریق59تضم:وھرانرابطة-

USMATتموشنتعیناتحاد،JSMTتلمسانوداد.

فریقصفوفإلىالفرنسیةالفرقضمنكانواالذینالالعبونالتحقالثورةاندالعوبعد
(FLN)المكافحةالجزائرصوتإسماعھوھدفھكانالذيتونس،فيم1958سنةجبھة
مباراة65بفازمباراة91تأسیسھمنذالفریقھذالعبولقدالعالم،عبرالوطنيالتحریر
)1(.مباراة13فيزمنھوامباراة13فيوتعادل

ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلزائر،اهللا،عبدسيديوالرياضيةالبدنيةالرتبيةمعهدمنشورة،غريلسانسمذكرةالقدم،كرةممارسةعلىاالجتماعيةالعواملتأثري:وآخرونعادلحبة–1

.15ص،2005
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.1. I4.2إلى1962منالثانیةالمرحلة: 1970

تأسیسبمناسبةوھذاكرویة،دورةأولنظمت،1962أكتوبر31وفياإلستقالل،بعد

المغرب،منالبیضاويالوداد"المغاربیةاألندیةالدورةھذهفيشاركتوالریاضة،مجلس

لكرةجھویةبطولةأولونظمت،"لیبیامنطرابلسواتحاد،تونسمنالریاضيالترجي

وأولم،1963سنةجمھوریةكأسوأولم1963م1962الكرويالموسمخاللالقدم

للبطولةانطالقةأولوكانتالبلغاري،المنتخبضد1963سنةالوطنيللفریقمقابلة

وأولم ،1975المتوسطاألبیضالبحرألعابفيمیدالیةوأولم،1964سبتمبرالوطنیة،

نصیبمنكان1976سنةالبطلةاإلفریقیةلألندیةبكأسالوطنیةاألندیةمنلفریقفوز

.الجزائرمولودیة

.1. I4.3إلى1976منالثالثةالمرحلة: 1989

فيالمؤرخ81رقماألمربإصدارھذاوالتنظیممننوعاالقدمكرةعرفتالمرحلةھذهفي

والریاضیةالمنشآتبإنشاءواالھتمامالریاضيباإلصالحالخاص1976أكتوبر10

العمومیةبالمؤسساتاألندیةعرفتحیثالتأطیر،أسلوبوتغییرالتكوینیة،المعاھد

لألندیةالماليالتمویللغرضوھذاالمحلیة،السلمجبادمجھاجانبإلىالكبرىاالقتصادیة

.النخبویة

المنتخببحصولوھذااالنتصاراتمنالكثیرالمرحلةھذهفيالقدمكرةعرفتولقد

عاموفيبالجزائر،أقیمتالتي1978عاماإلفریقیةاللعابفيالذھبیةالمیدالیةعلىالوطني

لعبكمابیوغسالفیا،المتوسطاألبیضالبحرألعابفيالبرونزیةالمیدالیةعلى1979

األلعابفيالنھائيالربعالدورولعب،1980سنةبنیجیریاإفریقیاكأسفيالنھائیةاألدوار

)1(.1986ومیكسیكو،1982إسبانیاموندیالإلىتأھلثمموسكو،فياألولمبیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلزائر،اهللا،عبدسيديوالرياضيةالبدنيةالرتبيةمعهدمنشورة،غريلسانسمذكرةالقدم،كرةممارسةعلىاالجتماعيةالعواملتأثري:وآخرونعادلحبة–1

.16ص،2005
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لألندیةإفریقیابكأسالجزائرمولودیةتوجتحیثالمرحلة،ھذهفيبصماتلألندیةوكان

و1981سنتيالبطلةلألندیةاإلفریقیینبالكأسینالقبائلشبیبةوفازت1976سنةالبطلة

اإلفریقیةاألندیةكأسعلىسطیفوفاقوأحرز1983الممتازةبالكأسوكذلك،1990

للتطورالتقسیمھذاعندالوقوفلكنم 1989عامأسیاویةاألفرووالكأس1988سنةالبطلة

منصعبةمرحلةإلىالتطرقاألمریستوجبإذناقصایبقىالجزائریةالقدملكرةالتاریخي

.ھذایومناإلىالتسعیناتمنتمتدالتيوالقدم،كرةتاریخ

.1. I4.4ھذایومناإلى1990منالرابعةالمرحلة:

حیثوالتدھورالتراجعمرحلةجاءتالجزائریة،القدمكرةعرفتھاالتيالذھبیةالمرحلةبعد

كأسأولألممإفریقیالكأسالتصفویةالدوراتفيزاماتنھاإلمنمتتالیةسلسلةسجلت

أمامبالسنغاللألممإفریقیالكأس18الدورةفيالوطنيالمنتخبزامنھامنذوھذاالعالم

.1994سنةبتونسلألممإفریقیالكأس19الدورةتصفیاتمنإقصاءهثمالعاجساحل

أحرزتالتيالقبائلشبیبةباستثناءاإلفریقیةالكؤوسفيالمشاركةاألندیةصعیدعلىأما

وأس،1995سنةاالفریقیةالكؤوسوكأسم،1991سنةالبطلةلألندیةإفریقیاكأسعلى

العربیتینالكأسینعلىوھرانمولودیةإحرازوكذلكم،2001م2000لسنتيالكاف

سنةالممتازةالعربیةالكأسوعلىم،1998وم1997سنتيبالكؤوسالفائزةلألندیة

فباقيم،1999سنةالبطلةلألندیةالعربیةكأسعلىتلمسانودادوحصولم1999

.سلبیةكانتالجزائریةاألندیةمشاركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2021ص ص،2005نفس املرجع السابق ، -1
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. I1.5الجزائریةالقدمكرةفيالتنظیم:

. I1.5-1الجزائریةالقدمكرةفيالتنظیمتطور:

دفبھوھذاالتنظیم،مندرجةإلىتصللكيمراحلبعدةالجزائریةالقدمكرةمرتلقد

التغیراتوحسبالشاملةالتنمیةضمنالقطاعاتكلشأنانھشأالعقالني،والتأسیسالتسییر

خاللمنالریاضةبقطاعالدولةاھتمامویبرزالبالد،عاشتھاالتيواالقتصادیةالسیاسیة

ھذاویتجلىالتسییروآلیاتالتنظیمیةاألطرووضعالریاضیةالمنشآتوإقامةالماليالدعم

والبدنیةللتربیةالریاضيالتنظیمقانون)1(،1976لعامالریاضياإلصالحقانونخاللمن

.09 1995فیفري25فيالمؤرخ95رقمواألمر1989لعامالریاضیة

. I1.52 1975األولىالمرحلة. -1962:

نظراوھذاخاصةالقدموكرةعامةالریاضيبالقطاعكبیراھتمامیكنلمالمرحلةھذهفي

سیاسةضمنوالفالحةالصناعةقطاعامثلاألخرىالتنمیةبقطاعاتالدولةالھتمام

تنشیطمناإلسالمیةالكرویةاالتحاداتیمنعلمالوضعھذاأنغیر.التنمویةالمخططات

الخاص،1901سنةفيالصادرالجمعیاتقانونظلفيریاضیةدوراتومباریات

الممارسةتطورأمامعائقاكاناكبیرینعجزوبتأخرالفترةھذهتمیزتو.بالجمعیات

التسییرأجھزةوانتقالیةاستقراروعدمالتأطیرفيوعجزالریاضیةالمنشآتكقدمالریاضیة،

ومسیريالمشتركینإعاناتأساسعلىیقومكانفقدالتمویلحیثمنأماوالتنشیط،

ومداخلالمالعبعائداتذلكإلىضفالریاضیة،الفرقمداخلوكذلكالنوادي

آلیاتمخططاتلشرحمحاوالتظھرت1975غایةإلى1971عاممنذلكن،واالشتراكات

األبیضالبحرألعابتنظیملنجاحكانولقد.الریاضیةبالنشاطاتالخاصالتمویلالتنظیم

الطاقاتوتوفیرالریاضیةالممارسةأھمیةإلدراكھامدافعا1975سنةبالجزائرالمتوسط

األسبابھذهكلكانتولقدالجزائریة،الشبیبةلدىالریاضياللمجافياإلبداعمنالھائلة

.الریاضياإلصالحأجلمنكبیراودافعاالریاضیةالممارسةتطورأمامكبیراعائقا

ـــ ـــــــــــــ
.22ص،2005السابق،املرجعنفس -1
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. I1.5.31988الثانیةالمرحلة- 1976:

الوطنینالمیثاقینخاللھاصدرحیثالریاضياإلصالحظھورالمرحلةھذهشھدتقد

ھذهوقبلتمعلمجامشروعحددخاللھمنوالذي،1976ودستور1986و1976

المؤرخ76رقم األمربموجبالصادروالریاضیةالبدنیةالتربیةتقنینصدورالنصوص،

.القطاعاتكلفيالریاضةتنظیمأوجبالذي،1976أكتوبر23في

تحضىكانتالتيللنخبةالریاضیةالجمعیاتظھورالمرحلةھذهبھتمیزتماأھمأما 

یخضعموظفالالعبیعتبركانحیثالمالي،ودعمھاالعمومیةالمؤسساتبرعایةأساسا

الوطنيالمنتخببتألقسمحمما،1978أوت05فيالصادر12العاماألساسيللقانون

.المرحلةھذهخالل

الجزائرياالقتصاديالقطاععلىطرأتالتيوالتغیراتأكتوبرأحداثافرازاتلكن

والتياللیبرالي،والنظامالحرةالسوقإلىواالشتراكیةالموجھاإلقتصادمرحلةمنبانتقالھ

تصفیة،إلىبالضرورةأدتواالتلمجاجمیعشملتھیكلةإعادةعملیةخاللمنتجسدت

بسببسلباالجزائریةالقدمكرةعلىانعكسأمرالعمومیة،المؤسساتمعظموخوصصةحل

)1(.المؤسساتھذهدعمورعایةانھفقدا

ــ ـــــــــــــــ

.23ص،2005نفس املرجع السابق، -1
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. I1.5.4ھذایومناإلى(1989الثالثةالمرحلة(:

البدنیةللتربیةالوطنیةالمنظومةوتطویرلتنظیمالمرحلةھذهفيالمشرع،تدخلجاءوھنا

رابطات،(أشكالھابمختلف"الریاضیةالجمعیات"طریقعنوھیكلتھاوالریاضیة

فيالصادر89رقمالقانونبموجبالریاضة،لتمویلجدیدةمصادرإیجادقصد،)اتحادیات

للواقعاستجابتھ،لعدم1995فیفري14فيالصادراألمربموجبالملغى1989فیفري25

.مفاھیمھدقةونقصالسطحيطابعھعنفضالالمتغیر

عموماالجزائریةالریاضةإلیھاآلتالتيوالمتدھورةالكارثیةللوضعیةونتیجةأنھ،إال

04رقمالقانونبصدورالذكرالسالفاألمرألغي،الخصوصوجھعلىالقدموكرة

تسیرالتيوالقواعدواألھدافالمبادئبتحدیدوالمتعلقعلى2004غشت14فيالمؤرخ

تطویرإلىأساساالقانونھذایرميإذترقیتھماوسائلوكذاوالریاضةالبدنیةالتربیة

المحترفالریاضيالناديفكرةإحداثطریقعنوذلكا،بھوالنھوضالجزائریةالریاضة

.القطاعابھیمرالتياألزمةلمواجھةفعالوبدیلكحل

ــــــــــــــــ

.24ص،2005نفس املرجع السابق، 



نبذة تاریخیة عن كرة القدم

26

. I1.5 .3القدملكرةالجزائریةاالتحادیة:
. I1.5.3 .1القانونياإلطار:

جمعیةانھأعلىالقدملكرةالجزائریةلالتحادیةاألساسيالقانونمن01المادةتعرف

بالجمعیاتوالمتعلق1990دیسمبر04فيالمؤرخ90رقمقانونبموجبعلیھامنصوص

والریاضةالبدنیةبالتربیةالمتعلق2004غشت14فيالمؤرخ04رقمالقانونوكذا،

97رقمالتنفیذيالمرسومخاصة،المفعولالساریةالقانونیةالنصوصبموجبوكذا،

.(الریاضیةاالتحادیاتتسییروتنظیمطرقالمتضمن1997أكتوبر08فيالمؤرخ (1

وتداولاالستقاللمنذالجزائرفيالقدمكرةعلىالمسؤولةالھیئةالجزائریةاالتحادیةوتعد

.1962سنةمحندمعوشبالدكتوربدءاالریاضي،الوسطشخصیاتمنالكثیراتھإدارعلى

. I1.5.3 .2القدملكرةالجزائریةاالتحادیةھیاكل:

:التالیةالھیاكلمنالقدملكرةالجزائریةاالتحادیةتتكون

.التنظیمياالتحادیةھیكلفيالعلیاالتشریعیةالھیئةھيو:العامةالجمعیة-

.لالتحادیةالتنفیذيالجھازأوالھیكلھوو:االتحاديالمكتب-

.لالتحادیةاإلداريالھیكلھيو:العامةاألمانة-

الخاصةلمھامھاممارستھافياالتحادیةھیاكلدعمعلىتعمل:المختصةوالدائمةاللجان-

العالقاتلجنةالریاضیة،الطبیةاللجنةالتحكیم،لجنةالمالیة،لجنة:یليكماالمحددةو

الطعونلجنةاالستئناف،لجنةالتأدیب،لجنةبالتراعات،والخاصةالقانونیةاللجنةالخارجیة،

القدمكرةولجنةاالحترافوالترقیةلجنةالتأھیلوالتعیینلجنةالرعایة،واالتصاللجنة

.لإلناث

ـــــــــــــــــ

.25ص،2005نفس املرجع السابق، - 1



نبذة تاریخیة عن كرة القدم

27

:خالصة
نقولأنیمكنوضعیةفيیضعنامجتمعنا،فيالریاضةلظاھرةواعيبفضولاالقترابإن

علیھاتفرضھاوالتي.الشعاراتسیاسةطرفمنوكذلكالتبسیط،طرفمنمحجوزینبأننا

استثماراتحبیسالریاضةمفھومویبقى.الرسمیةوالبیداغوجیةالصحفیة،الخطبظاھرة

الجوائز،توزیعفیھایسودالتيالخطبإطارعنتخرجالفھي.والتربویةاإلنسانیةالعادات

صراعحالةفيالدخولإن.لالستھالكھامموضوعوالمسیریناإلعالملوسائللتقدیموھذا

خاصةالقدمكرةعلیھاترتكزالتيوالقواعدلألسسبناءةبطریقةیكونأنیجبلھذهونقد

فعلى.والثقافياالجتماعياإلنتاجلھذاالمعقدةالطبیعةلتوضیحوھذاعامة،والریاضیة

للعبمدعوةومتالحمة،واقعیةكذاتالریاضةبوجوداإلقرارإلىوبرضىالتوصلالجمیع

.ابھالخاصةوالسیاسیةاالجتماعیةاألدوار

حصصبواسطةدائمریاضينشاطعلىتؤسسالتيالنواديكلاالحترافیةالنواديتعد

ریاضیةنتائجتحقیقھدفھاویكونمعنویینأوطبیعیینأشخاصیوفرھاالطبیعةمتنوعة

والتشریعفيالمقررةاألحكامإلىالمحترفةالریاضیةالنواديتأسیسیخضعوأجرةمقابل

الممارسةكیفیاتوشروطتحددوالتجاریةبالشركاتالمتعلقینومفعولھماالساريالتنظیم

الریاضیةللنواديیمكنوبالریاضةالمكلفالوزیرطرفمنالمحترفةالریاضیة

دفترأساسعلىالمحلیةالجماعاتوالدولةومساھمةمساعداتمناالستفادةاالحترافیة

تمارسوالمعنیینالوزراءمعباالتصالبالریاضةالمكلفالوزیرطرفمنمحددشروط

لالتحادیاتاألساسیةوالقوانینالتنظیماتاحترامفينشاطھاالمحترفةالریاضیةالنوادي

.إلیھاانضمامھایجبالتيالریاضیةالرابطاتو

التيالتحوالتوواكبتطورقدالجزائریةالقدمكرةتاریخبأننستخلصكلھھذامنو

التنظیمیخصفیماوخاصةغامضةتبقىالھیكلةوالتنظیمھذاقوانینأنغیر.البالدعرفتھا

لیسھذاألنللمشكلعمقاأكثرإلىنذھبأننریدالونحناالحترافیةالقدملكرةوالتسییر

مجالیعرفھالذيالقانونيالفراغإلىاإلشارةعامةبطریقةونحاولولكندراستنامجال

.االحترافیةالقدمكرة
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:تمھید
البعضعنبعضھاتختلفعدیدةمراحلعلىیتموإنمامتساويبشكلیتمالالفردنموإن
الجنسیة الصفاتثبات ظھورمرحلةالمرحلةده وسماتھا وتعتبر ھخصائصھاحیثمن

موضوعي بشكلالوضعیةلتقدیرالشعورالمراھقلدىبتحسنالفردي حیثالخاصة والتقدم
التربیة البدنیةدرسفيذلكسواء كانبمتطلبات المستوىالتقیدلذلك معطبقاوالتصرف
على الحصولوبالتفاني فيللتعلمبتطور اإلستعدادھذاالتدریب ویظھرأووالریاضیة

لمختلفالتنمیةعالي منمستوىمالحدیثة تستلزالریاضةوأنالعالي خاصةالمستوى
.الوظیفیةاألجھزة 



خصائص الفئة العمریة

29

I.2خصائص المرحلة العمریة

I.21.  أنبحیثالناحیة الجسمیةمنسریعانمواللمراھق:النمو الجسمي المرفولوجي
والبنات البنینالنمو بینفيفروقوھناكصغره ینموبھا في كانالتيالسرعةینقص النمو

النموویتم....الخوالطولبالوزنیتعلقفیماالخارجیةالناحیةمنأو) األجھزة الداخلیة(
)1(:یليكماالجسماني للمراھق

في سریعةزیادةإلىیؤديالشرایین ھذانحوالقلبنموفيالدموي  تبدوالجھازنموأثار-
الجنسین وتبدو آثاره في على كالھذا االزدیاد ویزداد بذلك  ضـغـط الدم ویؤثرالقلبسعة

بدني   یـجـب  أن ال یطا لب المراھق بأي عــملالعیاء الـصداع القـلق لھذااإلغماءحاالت 
.والنفسیةحتـى ال یؤثر على حالتھ البدنیةشـا ق

كبیرة وتنعـكس ھذه الزیادة على رغبة زیادةخــالل المراھقةسعتھاالمعدة تزدادونمو-
.غذاءإلى كمیة كبیرة من الالطعام والحاجةفيالملحةالمراھق

الـعصبیة الـخالیاألناألخرى  وذلكاألجـھزةنموالجھاز الـعصبي  عننموویختلف -
. الذكاءمظاھـرة  نموفيأھمیة قـصوىوالتي لھا

:كالتاليوالوزني بالنسبة للمراھق  یكونللنمو الطوليبالنسبةأما-

I.21..1النمو  ویختلفالعظمي بنمو الجھازقویامرتبطا إرتباطایكون:الطوليالنمو
العظمي النموویقترب 17سن الفتاة فيالـنضج  عندالمراھقة یكتملعند الجنسین فـفي

.الرجلینقبلبالذراعـینالنموھذاویقاسذلكبعدیسبقھاثم14في سن للفتى

I.21..2الختالف الجنسین تبعاالمستعرض العظـمي النموھذاویختلف :النمو العرضي
استعدادا لوظیفة الحمل ویزداد إتساع واضح بشكل قوس الحوض عند الفتاة ویزداد نمو 

البنات بین عندأقصاھا الوزني الكتفین عند الفتى استعدادا لوظیفتھ الشاقة ویرتبط النمو
.16سن نھایتھا عندفيوتقترب سنة 11.5

I.2.2المراھق في ھذه الفترة یثیر إنتباھھ نمط المالحظ لسلوك :النمو النفسو إجتماعي
الجسمیة التيالتحویالت  معرفة أسبا ب خالل من یھدف المراھق حیث الذات اإلتجاه نحو 

تناسب سنھتعد لممعاملة األخریـن لھ والتيتفسیرات لطبیعةإیجادلھا وإلىیتعرض 
وبمظھره الخارجي وعدم االكتراثعلیھ االھتمام الزائد بنفسھ یالحظ كما الجدیدة ووضعیتھ 

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ
.46ص،1998لكويتا،القلمدار،املراهقةمرحلةيفالنمو،إمساعيلالدينعماد1-
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منعھ من ممارسة ننشاطاتھ عند سرعة الغضب خاصة وكذا حوادث من حولھ بما یدور 
المفضلة كما یحبذ عدم افشاء اسراره و تفادي مشاركة األخرین اھتماماتھم و مشاكلھم كما 

.یرفض معاملة الكبار لھ كما نالحظ علیھ كثرة انتقاداتھ ألسالیب المعاملة لوالدیھ

كما نجده في بعض األحیان متشائما و في بعض األحیان متفائال و التشاؤم في ھذه المرحلة 
یطغى على المراھق فنجده یلجأ إلى األحالم و الخیال في ھذه الحالة یبدأ في البحث عن 

و تطویر حالتھ النفسیة سواء فردیا أو عن طریق الجماعة و ھنا تكون طریقة البروز 
بمثابة البساط الذي یھیئ لھ الجو المالئم لذلك كما یعد الوسط التربوي الممارسة الریاضیة 

.بمختلف مكوناتھ من أھم الركائز األساسیة في بناء شخصیة التلمیذ أو المراھق بصفة عامة

و تكفل المدرسة المراھق ألوانا مختلفة من النشاط اإلجتماعي الذي یساعده على سرعة النمو 
مع بینھ و بین أقرانھ و أترابھ فیمیل إلى بعضھم و ینفر من البعض و إكتمال النضج فھي تج

األخر و یقارن مكانتھ التحصیلیة و اإلجتماعیة بمكانتھم و یتأثر بفكرتھم عنھ و یدرك نفسھ 
في إطار معاییرھم و مستویاتھم و یتدرب على التعاون و المنقاشات و المشروعات الجماعیة 

)1(.المشروعة فیلزم حدوده السویةو یدرك بذلك مظاھر المنافسة 

I.2.2 .2المراھقیثوربحیثالمراھقة،فترةفياالنفعاالتحدةتزداد:االنفعاليالنمو
فترةوھيالصغار،األطفالمثلمثلھالسریع،الجسمينموهإلىذلكویعوداألسبابألتفھ

فقدقصیرة،مدةفيآخرإلىانفعالمنینتقلفھوالثبات،وعدمبالتقلبتتمیزعنیفة،انفعالیة
حالةإلىفجأةینقلبثمواالنشراح،واالنبساط،الفرحمنحالةفيالمراھقیكونأنیحدث

والمدرسةاألسرة،ضدبالتمردالفترةھذهفيیتصفكماوالنفور،والیأسالقنوطمن
ألفكارهیتعصبشيء،لكلاالنتقادویوجھشيءیلیقھوالاألوامر،ورفضوالمجتمع،

.اللعبأثناءخاصةالمنافسة،روحویبديوآراءه،
المراھقحیاةعلىواضحبشكلتؤثرالمرحلة،ھذهبھاتتمیزالتيالتغیراتفيالسرعةإن

أمامھا،حائراالمراھقتجعلالمتدفقة،الدوافعفإنذلكإلىإضافةواالجتماعیة،النفسیة،
اإلحباطمنحاالتفيتوقعھالتيالمواجھةأوالفھم،أواإلشباعسبلإیجادعنوعاجزا
نذكرللمراھقانفعالیةأنماطعدةوھناكواالجتماعي،االنفعالي،الالتوازنوحاالتالشدید،

:أھمھا
واالضطراباالنفعالیة،الحساسیةبشدةیتمیزحیثالحسرھافةوھي:الرھافة-أ

تأثرهوسرعةفیھا،یعیشالتيالبیئةمعاالنسجامعلىقدرتھعدمإلىذلكویرجعاالنفعالي،
إبداءحقلھیكونأندونیطیعالذيالطفلیعدلمبأنھویحسالمختلفةاالنفعالیةبالمثیرات

الظاھرةتلكعنویعبرالطبیعة،فیحبالجمیلة،األشیاءنحوعواطفبتكوینویبدأالرأي،
حولتدورالتيالمجردةالعواطفبعضتكوینفيیبدأذلكجانبإلىبالرومانسیة،
.غیرھاووالمحرومالضعیفعنوالدفاعكالتضحیة،معنویةموضوعات

ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ
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ومثیرهالغضبمنشأهانفعاليفعلردھي( 1980 )بھادرعليسعدیةحسب:الغیرة-ب
السیطرة،وحبوالتمیز،التملكفيالرغبةظھورمعبالتوازيالغیرةوتحدثاجتماعي،

یسلكنالمراھقاتحینفيلفظي،بشكلالغیرةحالةفيالذكرالمراھقاستجابةوتكون
عیسويالرحمانعبدذكروقدھذاالصیاح،أوبالبكاءعنیعبرنفھنطفلیة،طریقة

االنفعالياستقرارهوعدمالمراھقاضطرابعلىتعملالتياألسبابجملةمنأن( 1984)
رفاقھمنجماعةوسطفينفسھیجدفقدرغباتھ،تحقیقدونیقفالذيالماليعجزهنجد

لھیسببذلكوكلمشاركتھمأومثلھم،التصرفعنعاجزذاتھالوقتفيوھوعلیھینفقون
)1(.الطمأنینةبعدموالشعورالضیق

طرأومانضجمنإلیھصلمامعتناسبالمعاملتھطریقةأنالمراھقیدرك:الغضب-ج
والالتقروالمجتمعوالمدرسة،األسرةمنالمشكلةالخارجیةالبیئةأنإذتغیر،منعلیھ

بانذاتیتھ،ویفسرلھكفردوحقوقھوبرجولتھبھتباليوالنضج،منعلیھطرأبماتعترف
معاملتھإساءةبذلكوالمقصودلنشاطھ،وإعاقةالخاصةأمورهفيتدخلھيمساعدةكل

تحقیقوبینبینھیحولذلكأن( 1985 )سلیمانمخولمالكیرىشانھ،منوالتقلیل
طرفمنیظلمعندماأوالراشدین،علیھیلقیھاالتيالمطالببسببغضبھوینفجررغباتھ،
فيالمراھقلدىالغضبحالةتزدادحقوقھ،وقدحرمقدأنھفیشعراألساتذة،أوالرفاق
إلثارةرئیسیاسببابالنقصالشعوریكونأواألسریةوالمشكالتالفقر،مثلأخرىحاالت

)2(.عندهالغضب

وفيالرفاق،وسطفيالمراھقلدىوالرضاالتقبلوعدمبالرفضالشعوراستمرماوإذا
الغضب،ھذالتجسیدالعدوانیةطریقةیتخذوقدالغضبإلىیدفعھفذلكالمدرسي،الوسط
لھیوفرلمالذياالجتماعي،وسطھویعادياالستقرار،وعدموالسلبیةالعنادإلىإضافة
منفذافیھایجدقدأخرىأوساطإلىیلجأقدأوالنفسیة،حاجاتھتشبعظروفا
)3().،1973زیدانمصطفى(مشاعرهعنللتعبیر

ــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ
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الفانھخبرتھ،وانعداموذاتھ،بنفسھالشدیدالمراھقانشغالبسبب:الذاتحولالتمركز-د
أنیمكنبالھیشغلماأنیدركأنالیستطیعأنھبمعنىالذاتي،إطارهعنالخروجیستطیع

االنشغالبنفسمشغلوناآلخرینأنیعتقدفالمراھقاآلخرین،بالیشغلعمامختلفایكون
.یراودهالذي

I.2.3 لقد إختلف العلماء في الدور الذي تلعبھ فترة المراھقة و مدى : النمو الحركي
15أن حركات المراھق تكون في حوالي Gorkinأھمیتھا بالنسبة للنمو الحركي حیث یرى 

أما میكلمان و . سنة تتمیز باإلختالف في التوازن و اإلصطراب یحمل الطابع الوقتي 
نویھاوس فیریا أن ھذه الفترة ھي مرحلة اإلضطراب الفوصوي للحركیة و تتمیز حركة 

القدوة الحركیة المراھق باإلرتباك للنواحي الحركیة ومن مظاھر النمو الحركي نمو القدرة و
من جھة ومیل المراھق نحو الخمول من جھة ثانیة و تكون حركاتھ غیر دقیقة مما یؤدي إلى 

المربي تنمیة المھارات الحركیة للمراھق و ممارسة األنشطة الریاضیة تعثره لذا یجب على 
التي تتناسب مع ممیزات و مستوى شخصیة المراھق و ممارسة األنشطة الریاضیة التي 

ناسب مع ممیزات و مستوى شخصیة المراھق و میولھ و ھو ما یسمح بتكوین عادات تت
حركیة سلیمة مع األخذ بعین اإلعتبار الفروق بین الجنسین حسب میول رغبات كل 

كما نالحظ خالل ھذه المرحلة توافق بین القوة ووزن الجسم مع تطور قلیل خاصة ،شخص
القوة النسبیة لعضالت الذراعین عند الذكور و أما عند البنات فال یحدث أي تقدم بسبب النمو 

)1(.المظطرب في وزن النسیج الشحمي 

سرعة اإلنتقال مع أما بالنسبة للسرعة فنالحظ تحسن في سرعة رد الفعل و سرعة التردد و 
أن سبب التحسن ھو Chnabel 1956 Farfel 1969و جود فرق بین الجنسین حیث یرى 

)2(.نمو و نصج في العملیات العصبیة في ھذه المرحلة 

سنة و لھذا یجب تطویرھا لصمان درجة عالیة من المرونة 14و 10و تكون قصوى ما بین 
ة فنالحظ وجود قصور في تطورھا و ھذا بسبب نمو في المراھقة الثانیة و الخرى أما الرشاق

مختلف األجھزة المكونة للعضویة و فیما یخص التحمل فتكون في أوج عطائھا و ھي 
.متساویة عند الجنسین مع وجود فارق بسیط لصالح الذكور 

I.2.4بینتوقد،المرحلةھذهفيالمراھقلدىالعقليالنمویتطور:العقليالنمو
فيویبینقصیرة،فترةبعدبالسرعةیتصفثمالطفولةمرحلةفيبطیئایكونأنھالدراسات

مرحلةغایةإلىالمتأخرةالطفولةفترةمنیمتدأنھ( 1974 )فھميمصطفىالسیاقھذا
ومنھجدید،منالبطءفيالنموھذایبدأعشرالسادسالعامبدایةمنولكنالمبكرة،المراھقة

)2(:فيتتجلىالمراھقلدىالعقلیةالعملیاتأھمفإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. .88ص،1996،بیروتالثقافةدار،والمراھقةالطفولة،النمونفسعلم،الزھرانالسالمعبدحامد1
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ھوكلھ،أوالعقليالنشاطمحصلةھو( 1975 )السیدالبھيفؤادشرحھكما:الذكاء-أ
عبارةالسیدالبھيفؤادیوضحھكماوھوللفردالعامالمستوىتبینالتيالعامةالعقلیةالقدرة

الجسدیةبرتألراءوفقدائماBurtبالنواحيالتأثردونالعامة،المعرفیةالعقلیةالقدرةعن
الزعامةإلىالمیلعندهفنجدللمراھقوبالنسبةاإلدراكیة،بالنواحيأكثرالذكاءیتأثربل

)1(.لآلخرینالذھنيوجودهإثباتعنخاللھامنلیبرھنالذھنیة،

حسبانتباھھأنإالالمراھق،بھایمرالتيواألزمةالصعوباتمنبالرغم:االنتباه-ب
فانوعلیھومستواهومدتھ،مداهفيواضحبشكلیزداد( 1985)سلیمانمخولمالك

)2(.ومعقدةطویلةمشكالتاستعابیستطیعالمراھق

المجردة،العالقاتنحویتجھالمراھقفإدراكسلیمانمخولحسبودائما:اإلدراك-ج
البرھنةعلىتقومالوالتيالجاھزةاألفكارالیتقبلیصبحالمراھقأننجدالتطوروبذلك

.واإلقناع
فؤادبرأيأیضاوھذابالبیئةیتأثرالمراھقعندالتفكیرأنعلیھمتفقھومما:التفكیر-د

المجرد،التفكیرمرتبةإلىبھویرتقيالحسي،التفكیرعلىیحفزهما( 1975 )السیدالبھي
مبنيتفكیرهأنھوالمراھقیھموماواالستنتاج،االستقراءفیھیستخدمالرقيھذاأنإال

)3(.المشكالتحلإلىللوصولاالفتراضاتعلى

علىالفردقدرةمعھاتنموحیثالمراھقة،خاللأیضاتنموالعملیةھذه:التذكر-ه
علىالفردقدرةبنموالتذكرعملیةوترتبطاالحتفاظعلىوالقدرةوالتعرفاالستدعاء،

.عنھاعزوفھأونحوھامیلھوبدرجةاالنتباه،
التيالوسیلةبأنھیتسمالمراھقخیالأن( 1985 )سلیمانمخولمالكیوضح:التخیل-و

بالنسبةالمشكالتحلوسائلمنوسیلةویعتبر،والمكانالزمانموانعخاللھامنیتجاوز
)4(.االنفعاالتلتحقیقوسیلةیعتبرذلكمنوأكثرإلیھ،

I -5تصبح سنة عملیات الجھاز القلبي الدوري ) 18-16(في سن:النمو الفزیولوجي
أنھ نحو حجم من األكسجین، كاملة وذلك نظرا لزیادة حجم القلب،وقدرتھ على استھالك أكبر

سیكون نضج كامل لأللیة الحركیة،كذلك النمو االعظمي للقوة والمداومة أي تنمیة 17سن 
رحلة یتمیز المراھق بصحة جیدة،مع سنة في نھایة الم18-16لھذه الخصائص یكون عند 

نمو ممیز لكل من السمع،اللمس والتذوق ویظھر ذلك من خالل قدرتھ الجیدة في تقدیر كل 
تتحدد المالمح النھائیة،النسب واألنماط الجسمیة الممیزة للفرد من الزمن واألبعاد،وعلى ذلك 

بأخذ الجسم بصفة عامة والوجھ بصفة خاصة شكلیھما ھذا باإلضافة الى والتي تتعدل
التوازن الذي یلعب دورا كبیرا في التكامل بین الوظائف الفیزیولوجیة،الحركیة الحسیة 

.واالنفعالیة للمراھق والتي تعمل على اكتمال شخصیة الفرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع زیادتھ مع وبالنسبة للنبض و ضغط الدم فنالحظ ھبوط نسبي ملحوظ في النبض الطبیعي 
.مع ارتفاع قلیل في ضغط الدم.مجھود أقصى 

:ویتابع النمو الفزیولوجي في ھذه المرحلة تقدمھ نحو النضج و تتخللھ بعض المظاھر منھا
.ساعات لیال8عدد ساعات النوم عن ذي قبل ویثبت عند حوالي قلة-
.زیادة الشھیة و اإلقبال على النوم-

حیث أن كل الصفات السابقة الذكر تعتبر من المقومات األساسیة في بناء الشخصیة اإلنسانیة 
تنشئة المراھق،إذ تكمن أما من الناحیة االجتماعیة فان  التربیة البدنیة تلعب دورا كبیرا في 

أھمیتھا خاصة في زیادة أواصر الصداقة واألخوة بین التالمیذ وكذا االحترام،وكیفیة اتخاذ 
.القرارات الجماعیة وكذا مساعدتھا للفرد على التكیف مع الجماعة

تستطیع التربیة البدنیة أن تخفف من وطأة المشكلة العقلیة،فعند ممارسة المراھق للنشاط 
یف،احترام حقوق اآلخرین،یستطیع المربي أن المتعدد،ومشاركتھ في اللعب النظالریاضي

الخوف،الرعب،القلق،الكراھیة :واالتجاھات الغیر مرغوبة مثلبین الطفلیحول
والغیرة،وھكذا نرى أن باستطاعة  التربیة البدنیة أن تساھم في تحسین الساحة العقلیة وذلك 

ف وخلق نظرة متفائلة وجمیلة للحیاة،وتنمیة حالة أفضل في العواطباتخاذ منفذ صحي سلیم 
.من الصحة الجسمیة والعقلیة

I.2.6المراھقحاجات:
فحاجات،نموهمراحلعبرتتطوربشريككائنالفردحاجیاتأنالنفسعلماءمعظمیتفق

عدةإلىالمراھقفیھایحتاجحساسةمرحلةباعتبارھاالمراھقحاجاتھيلیستالطفولة
:وأھمھااالجتماعیةالمواقفمختلفمعیتكیفتجعلھضروریةحاجات

I.2.6.1الراشدینبینمكانةلھتكونأنإلىالمراھقیسعى:المكانةإلىالحاجة،
وقیمةأفكارهبتنمیةیقومفھوطفال،كونھفكرةمنالتخلصیعنيوھذاقیمةلھھاموكشخص

فيالفردبأن( 1978 )عاقلفاخرویرىاآلخرین،لشخصیةتقمصھخاللمنھویتھوبناء
الذياألشخاصأحدیتقمصفھوالمراھقةمرحلةفيبینماالوالدین،شخصیةیتقمصطفولتھ

)1(.األساتذةأوالوالدینأوالرفاقطریقعنالحاجة،تلكیلبيفھونموذجا،فیھمیرى

I.2.6.2االجتماعيوالرضاوالقبول،األمنإلىالمراھقیحتاج:األمنإلىالحاجة
یواجھھاالتيللصعوباتونظراالمرحلة،ھذهفيغیرهمنأكثربھیحیطونممنطرفمن

والطمأنینةباألمنفالشعوروالصراعات،والتوتروالقلق،الشدیدباالنفعالتتصفوالتي
.لدیھالحاجاتأھممنبالنفسالثقةأنباعتبارلدیھالثقةنمویشجعالمراھقعندوالحب

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ

. .5ص،1985،القاهرة،العريبالفكردار،األوىلالطبعة،الشيخوخةإىلالطفولةمن،للنموالنفسيةأسس،السيدالبهيفؤاد1
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I.2.6.3یحتاجالمراھقأن( 1978 )عاقلفاخریرى:الذاتتحقیقإلىالحاجة
مسئوالأصبحاعتقادهفيفھوالوالدین،منخصوصاالتبعیةمنوالتخلصذاتھتأكیدإلى
)1(.لوحدهبمھامھالقیامعلىقادرانفسھعن

I.2.6.4وثقتھماآلخریناحترامإلىیحتاجالمراھق:والتحرراالستقاللإلىالحاجة
الوالدینقیدمنوالتحررباالستقاللیةالشعورإلىیحتاجفھولذلكنتیجةلھوحبھمبھ،

للمراھق،االستقاللیةإعطاءدرجةفيالبعضبعضھاعنالمجتمعاتحسبھ،وتختلف
المشاكلوحلالصعوباتمجابھةمنتمكنھمبحیثالمناسبةالنضجلدرجةوإیصالھم
ومنحوھمألبنائھمالحریةالوالدینتركمافإذاأخرىجھةومنجھةمنھذالوحدھم،

والمھاراتباألفكاریزودوھمواللذلك،الحاالتمعظمفيیعدوھمالفإنھماستقاللھم،
.المناسبةوبالطریقةالمناسبالوقتفيالستخدامھاالالزمة

I.2.6.5كبیرةأھمیةالمراھقحیاةفيللجماعة:الجماعةإلىاالنتماءإلىالحاجة
وكما( 1985 )سلیمانمخولمالكذلكأكدكماالفرد،حیاةمنمرحلةأیةفيلھامماأكبر
بالنقصترتبطومشاعربانفعاالتتتمیزاإلنسانحیاةمنالمرحلةھذهفإنإلیھاإلشارةسبق

واالجتماعيالنفسياإلشباعبعملیةتقومفالجماعةالكبار،عندإالنجدھاالوالتيالخبرةفي
أجلمنتزدادحاجتھفانوعلیھأسرتھ،فيیجدهالماجماعتھفيویجدالمراھق،لدى

الكافي،الفھمیفھموهلمالكبارأنمنھاعتقاداوذلكسنھ،فيھممنمعوطیدةعالقاتتكوین
)2(.بانتمائھالمراھقیشعرالذيالجوتوفیرإلىوالحاجةوالمدرسةاألسرةعملیظھروھنا

I.2.7المراھقةأزمة:
عنتعبیروھيللمراھقبالنسبةالھویةأزمةعنتعبرالمراھقةأزمةأنالنفسعلماءیجمع

االختیاراتأزمةأنھاالقولویمكناتخاذھاالمراھقعلىیجبالتيالقراراتصعوبة
وجوده،إثباتحولجلھاتنصبالداخليالصراعمنبحاالتیمرفھووجوده،فيالسیاسیة

اضطراباتوجودعنیعبروغیابھاالنضجنحوللسیرضروریةوھيمستقلكفردوكیانھ
:فيتلخیصھایمكنداخلیةصراعاتوحدوثلدیھ،

.واالستقاللیةالتحررإلىالحاجةوبینالذاتتھذیبإلىالحاجةبینالصراع-
القیموبینالجنسمثلاألساسیةالدوافعبعضإشباعإلىالحاجةبینالصراع-

وبینالمراھقبینالعنیفالصراعإلىیؤديمماذلكدونتحولالتيوالتقالید،والعادات
.االجتماعیةالعواملھذه
ھناكالنواألھل،الوالدینعلىاالعتمادإلىوالحاجةاالستقاللإلىالحاجةبینالصراع-

.النفسیةواالضطراباتالمصاعبمنبكثیراستقاللھمیقترنممنالمراھقینبعض

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـ
.6ص ،1997نفس املرجع السابق ، -1
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بینالرغبةازدواجیةفيتتمثلتسمیتھاللبعضیحلوكماالھویةأزمةأوالمراھقةأزمةإن
.آخرجانبمنوالوالدینالعائلي،للنظامالتبعیةوبینجانب،منوالتحرراالستقالل

عنللتغلبمنھومحاولةرفضھعنتعبیریشكلالعائليللنظامتبعیتھعنالمراھقثورانإن
.األسریةالروابط

عملعنعبارةواألسرة،المراھقبینالقائمالصراعتفسیرأنإلىالدراساتبعضتشیر
إنھابلحتمیةعملیةفقطلیسالصراعھذاأنترىالنظریاتوبعضداخلیة،نفسیةعملیة

أواالیجابیةالمعارضةطریقفعنالذات،وتأكیداالستقاللنحواإلنسانيللنموضروریة
.ھویتھمأوضحبشكلویدركونحولھممنللعالمأوسعرؤیةالشبابیكتسبالتمرد

الدعاءاتكشفھموفيأحسن،بشكلالقیمھذهفھمیستطیعونأبائھملقیمتحدیھمخاللومن
عنتحولھموفيالخلقیة،األحكامعلیھاتقومالتيلألسسالفھممننوعایكتسبونالكبار

جدیدةحبموضوعاتإلیجادلھممساعدةالطفولةفيیحبونھاكانواالتيالموضوعات
مخولمالك(ذلكبینكمامقبولةبطرقالمختلفةطاقاتھم،عنیعبرواأنمعھایمكنھم
)1(.1985 )(سلیمان

I.2.8ذاتھبالمراھقتتعلقمشاكل:
I.2.8.1المتمدرسالمراھقعلىتؤثرالمختلفةالنمومظاھرإن:النمومظاھرتأثیر

علىإیجابيبشكلیؤثرالعاديالجسميفالنموالدراسي،تحصیلھعلىبأخرىأوبصفة
أنالدراساتبینتوقدعلیھ،سلباویؤثربالنقصیشعرهناقضاكانإذابینماونفسیتھ،سلوكھ
فبینماللمراھقواجتماعیة،نفسیةتناقضاتیسببالمرحلةھذهفيالسریعالجسميالنمو
وحاجاتھرغباتھمنكثیرفيیزالالالحقیقةفيفھوالبنیةمكتملرجلصورةفيیبدو
الكباریستحقھمویعطونھناضجرجلأنھعلىالبعضیعاملھوبینماباألطفال،الشبھكبیر
عدادھم،فيویضعونھاألطفالمعاملةیعاملونھاآلخرالبعضأننجدوتقدیر،احتراممن

والنموتأثرهوسرعةإحساسھمدىعلمناإذاأقرانھ،لسخریةعرضةیجعلھالناقصوالنمو
دافعایشكلبلللمراھق،بالنسبةمشكلةیسببالعقلينمویواكبھالذيالمتوافقالجسمي
كلمنالمراھقعلىوجليواضحتأثیرهفإنالسلیمالعقليالنموبینمالدیھ،للنشاطوحافزا

.الدراسيوالتحصیلالتكیففيسھولةالمتفوقةالعقلیةالقدراتذويعندنجدالنواحي،لذلك
وفيوالمدرسیة،االجتماعیة،البیئةمعالتفاعلنوعیةفيتتحكمفدرجتھاالنفعاليالنموأما

فإناالجتماعيالنموتأثیریخصوفیماخاصة،المدرسيوسطھمعالمراھقتكیفمدى
عنالناتجةالصراعاتعنالخروجوبالتاليالمجتمع،وتقالیدوعاداتقیمفيتتمثلأھمیتھ
المجتمع،وعاداتوأعرافقیموبینكالجنساألساسیةالدوافعبعضإشباعإلىالحاجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.8ص،1985،القاهرة،العريبالفكردار،األوىلالطبعة،الشيخوخةإىلالطفولةمن،للنموالنفسيةأسس،السيدالبهيفؤاد-1
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أثرلھالمتمدرسالمراھقجوانبكلفيالعاديالنمومستوىنأإلیھاإلشارةیجدرومما
منفإنھوھكذاعلیھ،سلبایؤثرذلكفيخللأيوإنالتحصیلي،نشاطھعلىخاصةایجابي
معالجیدوالتوافقبالتكیفلھتسمحخاصةمعاملةالمراھقمعاملةوالمدرسة،المعلمواجب
.الدراسيمحیطھ

المتعلم،دوافعإثارةالمعلمعملمنانھ( 1985 )وجابرلبیبرشیدیقولالصددھذاوفي
التياألخرىوالظروفوحاجاتھ،المتعلم،رغباتعلىالتعرفالمعلممنیتطلبوھذا
المشاكلجھةمنھذا.التعلیميالموقففيالنشاطإلىتدفعھوالذيعلیھ،وتؤثربھتحیط
وأخطرھاالمشاكلأعقدلكنالمراھق،عندوالعقليواالنفعالي،االجتماعيبالنموتتعلقالتي
وأھلالمربونأولىولذلكالمتمدرس،المراھقعندالنفسيبالجانبتتعلقالتيتلك

فالغیابلدیھ،التحصیليالنشاطعلىأثرمنعلیھولماالجانبلھذااألھمیةاالختصاص
یتعاملفالمراھقإذنالدراسي،نشاطھمواصلةمنیمنعھالدروسأثناءالمراھقعندالذھني

العواملمنوإكراهبضغطأوللنجاحمحفزةبدافعیةإمابطریقتینالدراسينشاطھمع
.بھالمحیطةالخارجیة

لھ،الراشدینمعاملةخاللمنواضحةبصورةتتشكلالمراھقعندالدراسةنحوالدافعیةإن
الدراسي،مستقبلھفيھامادوراتلعببھؤالءوعالقتھالمدرسة،ومدیروالمعلمالوالدینمن

والمعلممنالتلمیذیتلقاهالذيالجیداألوليواالستقبالاألولىالمقابلةفانھناومنونجاحھ
الجسمانيعليبینوقدالتلمیذ،نفسیةفيوالواضحاالیجابياألثریتركالمدرسیة،االدارة

المتمدرسینللمراھقینبالنسبةوتكراراشیوعااألكثرالدراسیةالمشكالتأن)1(( 1994)
:فيتتمثل

.بأنفسھمثقتھمتعزیزفيالمراھقینرغبة-
.بالعملوااللتحاقالدراسةإكمالفيالرغبة-
.وأسالیبھااالمتحاناتمنالرضاوعدمالقلق-
.المدرسینكفاءةوتقصالدراسیةالموادبعضعنالعزوف-
.المستقبلفيمناسبةمھنةإیجادعدممنالخوف-
.بالجامعةااللتحاقمنالتمكنعدممنالخوف-

بھافاالھتمامإذنالمشاكل،ھذهفيثقافتھاباختالفالمجتمعاتمنالكثیرتشتركوتكاد
یسمحممابنفسھوثقتھوالنفسي،االنفعاليتوازنھالمتمرسللمراھقیعیدالجدمأخذوأخذھا

أماالدراسي،النشاطنحوویحفزهمنھایعانيالتيواالحباطات،الصراعاتمنبالتخلصلھ
بھوالمحیطینأسرتھطرفمنالمتمدرسالمراھقعلىیمارسالذيواإلكراهالضغط
األسرة،ضغطأمامنفسھیجدوبالتاليالدراسيالنشاطنحوواإلكراه،باالحباطیشعریجعلھ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ

.10ص،1985،القاهرة،العريبالفكردار،األوىلالطبعة،الشيخوخةىلإالطفولةمن،للنموالنفسيةأسس،السيدالبهيفؤاد-1
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الدراسيالنجاحعلىتساعدهالتيالمالئمةالظروفتوفروعدمجھة،منبھوالمحیطین
الدراسةنحوالدافعیةتنمیةفيھامادوراتلعبواألسرةالمدرسةفانوعلیھأخرى،جھةمن

.المراھقعندالذاتوتقدیربالنفس،الثقةوجودومدى
I.2.8.2باألسرةتتعلقمشاكل:

مھماتعثربأيلھتسمحوالزمالئھ،علىمتفوقاناجحافرداابنھاترىأنأسرةكلتتمنى
ورغبتھااألسرةأمانيتحقیقبینوتناقضاتصراعاتیواجھیجعلھماوھذادرجتھ،كانت
(Smith)الحلیمعبدفيالسیاقنفسوفيأخرى،جھةمنالشخصیةحاجاتھإشباعوببن

ھوواخرون،منسي(1973 )كتبھماوحسبوأسرتھالمراھقبینالتفاعلوبخصوص
یتركالذيالوقتففيمتناقضة،مواقفیواجھالمراھقةمرحلةإلىیصلعندماالطفلأن
نفسھیجدوالمسؤولیةاالستقاللمنمتصاعدةدرجاتلیحققالرشدنحوبالتدرجالطفولةفیھ

ھذامثلالسابق،فياألمركانمامثلتمامالبنتأواالبنموقعفيیبقىأنإلىمضطرا
السلطة،معالصراعإلىتقودهالتياألزمةدرجاتمندرجةفيالمراھقیجعلالتناقض

فقدبالعكسبلالمراھقین،جمیععندبالضرورةحاجزایكونالالصراعھذافانذلكعلى
البنات،معخاصةھذاویصدقالوالدین،معصراعدونالفترةبھذهالمراھقینمعظمیمر

عنبالخروجللبنتتسمحالوالتيوقیمھعاداتھالمجتمع،ثقافةعلىالحالبطبیعةویتوقف
لمعظمیحدثعماللتعبیرالسویةاألزمةبتسمیتھاالباحثینلبعضویحلوالوالدین،طاعة

.المجالھذافيالمراھقین
طوعھاعلىوالعصیان،بالتمردإمالھأسرتھضغطنحوالمراھقفعلردیكونأنویمكن

)1(.عنیفةداخلیةصراعاتلھیسببوھذاالذات،إلىوبتحویلھابكبتھاوإما

I.2.8.3الدراسيبالمحیطتتعلقمشاكل:
المدرسةباعتبارالمراھقعلىبالغتأثیرذاتالدراسيبالوسطالمتعلقةالمشاكلتعد

)السیدالبھيفؤادوحسباالجتماعیة،التنشئةعملیةعلىالقائمةاألسرةبعدالثانیةالمؤسسة
تعملكماالمجتمع،وأعرافوعاداتلقیماألمینالناقلبمثابةھيالمدرسةفإن( 1975

بالنسبةفالمدرسةمرحلة،كلفيالنمومستویاتمعیتناسببماالثقافيالتراثتبسیطعلى
فإذااألسرة،بعدللدراسةدافعیتھوعلىونفسیتھ،سلوكھعلىتأثیرااألكثرالوسطللمراھق

واإلدارةوأساتذتھزمالئھمعوعالقاتھوالمدرسة،المراھقبینایجابيالتفاعلكان
تفاعلھعلىمؤشراذلكوكمانأكثر،الدراسةنحودافعیتھكانتارتباطا،أكثرالمدرسیة

تتسمالوسطھذافيعالقاتھكانتإذا،أماجھةمنھذاالدراسي،وسطھمعالحسنوتكیفھ
والمدرسينشاطھعلىسلبيمؤشرذلكفإنأخرى،جھةمنوالتوترباالضطراب

)2(.الدراسيتحصیلھوعلىالدراسة،نحودافعیتھعلىسلباینعكسمماالتحصیلي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ

.10ص،1985،القاهرة،العريبالفكردار،األوىلالطبعة،الشيخوخةإىلالطفولةمن،للنموالنفسيةأسس،السيدالبهيفؤاد-1

.11ص،1997نفس املرجع السابق ، -1- 2



خصائص الفئة العمریة

39

I.2.9أھمیة التربیة البدنیة والریاضیة بالنسبة للمراھق:

التربیة البدنیة بصفة شاملة جزء متكامل من التربیة العامة،ومیدان تجریبي ھدفھ تكوین 

المواطن الالئق من الناحیة البدنیة والعقلیة واالنفعالیة و االجتماعیة وذلك عن طریق ألوان 

من النشاط البدني الذي أختیر بغرض تحقیق ھذه األغراض،ودرس التربیة یأخذ أوجھ 

ق أیضا ھذه األھداف على مستوى المدرسة ویضمن النمو الشامل والمتزن الممارسات ویحق

للتالمیذ،إذ إن النمو یكون سریعا من الناحیة الوزن والطول مما یؤدي إلى نقص في التوافق 

العضلي العصبي،وھذا ما یحول إلى عدم النمو السلیم للمراھق،إذ تلعب التربیة البدنیة دورا 

وافق بین العضالت واألعصاب والزیادة االنسجام في كل ما یقوم بھ كبیر في تنمیة عملیة الت

. التالمیذ من ھذه الحركات من الناحیة البیولوجیة

أما من الناحیة التربویة،فوجود التالمیذ في مجموعة واحدة خالل حصة التربیة البدنیة یحدث 

الھدف األساسي ھو عملیة التفاعل بینھم ویكتسبون الكثیر من الصفات التربویة،إذ یكون

الطاعة،صیانة الملكیة العامة،الشعور بالصداقة،والزمالة واقتسام :تنمیة السمات الخلقیة

الصعوبات مع الزمالء،إذ أن الطفل في المرحلة األولى من المراھقة ینفرد بصفة المسایرة 

فان للمجموعة التي ینتمي إلیھا،فیحاول أن یظھر بمظھرھم ویتصرف كما یتصرفون ولھذا 

أھمیة التربیة البدنیة في ھذه المرحلة من ھذه الناحیة ھي العمل على اكتساب الطفل 

)1(.المواصفات الحسیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.92ص ،1997نفس املرجع السابق ، -1
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:الخالصة
تعتبر المراھقة مرحلة حساسة من حیاة الفرد حیث یكون غیر ناضج كلیا وتتأثر ھذه 

،عقلیة،وكذا جسمیة،تؤثر في سلوكھ وعلى شخصیتھ )فیزیولوجیة(األخیرة بعوامل داخلیة 
.في المستقبل

حیث تعتبر مرحلة من أجل ذلك اھتم علماء في میدان التربیة وعلم النفس بھذه المرحلة،
الطفولة والرشد وتتمیز بخصائص وتغیرات تكون حسب الجنس والبیئة التي انتقالیة ما بین 

.یعیش فیھا

ھذه التغیرات تكون جسمیة،ویزداد فیھا وزن الجسم وتنمو فیھا العظام والعضالت مما ینتج 
ملیة التعب عنھ قلة التوافق العضلي العصبي،وعدم اتزان الحركات وثقلھا،كما تظھر ع

عقلیة ونفسیة یظھر فیھا االستقرار النفسي والنضج الذي یجعل بسرعة أو تكون تغیرات 
المراھق سریع التأثر واالنفعال،قلیل البصر،سریع الغضب والرضي،كما أن النمو الوجداني 

.یعد من أھم صفات المرحلة

ضرورة تكیف البرامج ثمن حیلكل ھذا أولى علماء النفس أھمیة كبیرة لمرحلة المراھقة،و
التربویة والتعلیمیة لخدمة متطلبات لخدمة متطلبات ھذه المرحلة لما یخدم مصلحة المراھق 

. والمراھقة
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:تمھید

تعد فكرة التحضیر الذھني من االفكار القدیمة التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر،وتعد 

الریاضة المختلفة،ولزیادة باأللعابم امن الموضوعات الحدیثة في أیامنا ھذه لزیادة االھتم

شدة المنافسة،مما أدى للتوجھ نحو مختلف أنواع الطرائق التعلیمیة والتدریبیة ومحاولة 

تعدیلھا لتطویر المستوى والحصول على النتائج المطلوبة،ومن ھذه الطرائق التحضیر 

فرة في الذھني والذي یعد من الطرائق التعلیمیة المتمیزة باحتوائھ على عوامل غیر متو

.الطرائق التعلیمیة االخرى
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I.3التحضیر الذھني:

بأن المتعلم یفكر ):Shmild1991( وقد وردت تعلیمات عدة لتحضیر الذھني منھ تعریف 

بأداء المھارات ذھنیا ویعید تكرار خطوات أدائھا عقلیا وبسلسلة متعاقبة وبتصور أداء 

(1).الحركات بنجاح

بأنھ االستراتیجیات التي تستخدم بھا المھارات العقلیة في محاوالت )Suinn(كما عرفھ

(2).تطویر االداء

)Rushall(وقد اقتبس محمد العربي شمعون بعض التعاریف الخاصة بالتحضیر ومنھا 

)3(.بأنھ احدى الطرق الرئیسیة للحصول على التحكیم وتركیز االنتباه1988

استرجاع الصور عن االداء السابق وھو نتیجة استرجاع أو بأنھ ):Singer1993(وتعریف 

)4(.اعادة مفاتیح اللعب

بأنھ نوع من التدریب الھادف الى الوصول لحالة االداء المثالیة من ):1999الویسي (وعرفتھ

خالل تطویر وتنمیة المھارات العقلیة،مع زیادة القدرة على اعادة التكرار لتثبیت التحكم 

نوعیة النظام التدریبي،مع القدرة على االسترخاء واعادة الشفاء واالعداد باالداء،وتطویر 

)5(.للمنافسات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011لطبعة األوىل وزعون ،اد هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وم.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
101.

.102ص 2011نفس املرجع السابق، -2

3-Singer,r.n Murphey,M,Rt Tenant,l,k :Handbook of Research on Sport :New York :1983,
PP158.165.

.102ص 2011نفس املرجع السابق، - 4

.103ص 2011نفس املرجع السابق، - 5
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)1(.بأنھ نشاط عقلي یقترن بالنشاط الحركيفقد عرفاه):1993الطالب والویس (أما 

فیعرفھ بأنھ عملیة عقلیة تھدف لتوضیح المھارة وتثبیتھا لالستفادة ):1999الزمامیري (أما 

)2(.منھا لالستفادة منھا أثناء االداء الفعلي

ویعرف فرات جبار التحصیر الذھني بأنھ نوع من التحضیر المبرمج للوصول الى الحالة 

یة في االداء من خالل تطویر العملیات الذھنیة وتثبیتھا مع القدرة على التحكیم االوتوماتك

.في مظاھر االنتباه واالسترخاء واالعداد للمنافسات

وحدد نزار الطالب ثالث أسالیب لالستفادة من التحضیر الذھني الذي أسماه التدریب الفكرة 

:وھي

.وم بھا قبل القیام بالحركة مباشرةتنظیم تسلسل في ذھن الالعب للحركات التي ستق-1

.یقوم الالعب بالتدریب الذھني في الفترة بین أوقات التمرین الحركي-2

محاولة الریاضي تنظیم خطط أو طرق عدیدة الستخدام مھارتھ المختلفة في مختلف -3

الفعالیات الریاضیة أثناء االداء أو یركز تفكیره على حركة معینة تعتبر من الحركات 

.الحرجة في تنفیذ المھارات المطلوبة

؟التحضیر الذھنيالماذ

إذ یوجد ھناك رد فعل لكل شئ تفكر بھ أو , ھناك صلة ربط بین العقل اإلنسان وجسمھ
ومثال على ذلك إذا حلمت , تعتقده في عقلك بغض النظر عن حالتھ ھل ھو حقیقي أو خیال

ت قلبك سریعة وأنت في حالة تعرق وترتعش عادة تستیقظ من النوم ونبضا... حلما مزعجا
ولكن  في دماغك ھناك شئ یدور بھ وجسمك یتفاعل , أن كل مافعلتھ أنت ھو النوم, بشدة
.معھ

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ

.103ص ،2011، نفس املرجع السابق-1

.104ص ،2011نفس املرجع السابق، - 2
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ثال آخر إذا كنت وحیدا في المنزل وسمعت ضوضاء عالي فاحتمال تفسیرك لھذه وم

ولكن إذا فسرتھا على أنھا , الضوضاء یكون تصریفا للھواء في ھذه الحالة ستكون بخیر

نحاولة إعتداء أو شئ یحاول الدخول إلیك وتھدید حیاتك فعلیك اتخاذ قرار سریع أما 

ندھا تصبح خائفا جدا ونبضك سریع جدا وعیونك وع, بالمواجھة او الھروب من الخطر

القویة بین ومن ھذا المنطلق تأتي اھمیة تفسیر الرابطة, تتوسع وأنت في حالة رعب شدید

.العقل والجسم

والجسمي للحصول على قمة األداء ففي األلعاب التحضیر الذھنيومما سبق تاتي أھمیة 

عالم نفس عملوا ) 20(كان ھناك ) 1996(عام ) أطلنطا(األولمبیة التي أقیمت في 

ومن المالحظ ان ثلثي ‘ ومع المشجع رؤیة ھؤالء األخصائیین, كمستشارین مع الریاضیین

)1(.یین او مستشارینالعبي الغولف في الدوریات الرئیسیة كانوا یعملون مع أخصائیین نفس

وأكدوا التحضیر الذھني ببطء ولكن بالتأكید الریاضیین والمدربین ومدراء الفرق لم یھملوا 

على أھمیتھ بإستئجار علماء النفس الریاضي واإلطالع على أحدث المصادر المكتوبة أخذوا 

التحضیر الذھنيیكرسون الوقت لبناء الفریق وكذلك إعتماد 

ھناك حاالت كثیرة تترك للصدفة الن في األلعاب الریاضیة ھناك حاالت غیر في الریاضة 

.فلماذا ندع التفكیر بھا یاتي متأخرا, معقولة متوقعة تؤخذ بنظر االعتبار

إن األلعاب الذھنیة ال تسبب اآلالم الكعب فانت تمتلك الطاقة والسلطة حتى تنحكم بذلك 

حواجز النفسیة التي تعیقك للوصول لقمة األداء وتعطیل وھذه المواد واألدوات تساع لتزیل ال

.السیطرة على أدائك الذاتي

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــــ
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أن ھذه الجلسات ساعدتھم (قائلین )1()1991(عملوا مع علماء النفس منذ ) ماك ومكوایر(

).أن ھذا ھو قراره وھو أحسن قرار عملھ ) مارك(وقال , في إیجاد السالم الداخلي

قبل عقد مضى فإن علماء النفس الریاضي والمستشار یعتبرون المتخصص النفسي حتى

في صحة جیدة أو مستوى ) الریاضي ( یقصد الریاضي فقط عندما تكون لدیھ مشكلة ولیس 

.ریاضي منتج أو فریق ناجح یقاضي وقاه معھ

ي تغیرت ومن حسن الحظ وصمة العار التي تلحق بالشخص الذي یزور األخصائي النفس

ونرى ان إجراءات علم النفس الریاضي في كل , بشكل ملحوظ وأن التغییر أصبح واضحا

مكان بین الریاضیین الھواة والمحترفین وفي الفرق الناجحة والمحترفة والفرق األولمبیة 

.ورجال األعمال والشركات

, ى األحسنأن الناس اصبحوا یقدرون ھذه المھنة ومھما كنت جیدا تستطیع أن تصل ال

, ویعتبر علم النفس من أحسن الطرق التي قد تصل بك إلى النجاح وتحسین األداء األفضل

التوجد ( وھناك فلیفة ال تنطبق على الریاضیین فقط بل على رجال األعمال أیضا وھي 

).أنھم یتركون في الخلف, غرفة أو مكان لالمبالین أو المعتدین بالنفس

قت كبیر في التدریب البدني كي یبلغوا مستوى المنافسة او تغییر إن الریاضیین یصرفون و

.مستواھم

, منھا تعتمد على الجوانب الذھنیة% 65انت تستمع دائما أن الریاضة واأللعاب

ولكن كم منھم عمل بھذا الشئ؟, والریاضیین والمدربین یؤكدون ھذا دائما

ربما لیس , عامة لكن غیر مطابقة بشكل عاملسوء الحظ ھذا لیس كافیا ربما تكون معلومات 

.واألعمق من ذلك انھم ال یؤمنون بھا, لدیھم الوقت أو المصادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مھما كان السبب تبقى الحقیقة نفسھا ال تتغیر والریاضیین والمدربین ال یستغلون اھم 

فمعظم الریاضیین یتعبون ذھنیا قبل تعبھم بدنیا بسبب أن عقولھم ) العقل(مصادر قوتھم 

!!لیست جمیلة مثل أجسادھم

وز صعبة أو المنافسة صعبة والریاضیین ذو لیاقة بدنیة عالیة وفرص الوصول إلى الف

المدربین والالعبین یعرفون ان الوصول للقمة والنجاح یحتاج إلى موارد إضافیة , ضئیلة

ومع ھذا ان العدید من المدربین ال , والجوانب النفسیةالتحضیر الذھني وھذا المورد ھو 

یعیرون أھمیة للمھارات العقلیة والذھنیة عند العبیھم فعندما یكون ھناك فریقین متساویین 

باللیاقة البدنیة والحالة المھاریة  فالفریق الذي یعنل افراده مع بعضھم البعض بطریقة سلسة 

.ومھیأین عقلیا ولدیھم الثقة بالنفس ھو الذي یصل إلى القمة

, اذ یجب ان نكون أقویاء ذھنیا وبدنیا, ال یعوض عن التدریب البدنيالتحضیر الذھني إن 

انب من اللعبة أو المباراة یتغلب على الجانب األخر لذا یجب ولسوء الحظ في أحیان كثیرة ج

.وھذا ھو الطریق المثالي) الذھني والبدني(ان ننتبھ للجانبین معا 

وأنت إذا منحت الثقة فواجبك تطور عملك وأدائك وسوف تالحظ التطور واإلنجاز إذا ما 

.بیة األخرىوالتدریب البدني مع الجوانب التدریالتحضیر الذھني أدخلت 

مع البدني یعطي التحضیر الذھني أن دمج ) (أوكالھوما(قال مدرب البیسبول في جامعة 

)1().الالعبین قمة في األداء في كل مرة یخطون خطوة في مجال العمل

.ولكي نزید من فرص النجاح فال بد ان تتھیأ انت وفریقك عقلیا وبدنیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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I.3.1التحضیر الذھني في كرة القدم:

لعبة كرة القدم من األلعاب ذات المحیط المتغیر وغیر قابلة أو صعبة التنبؤ،كما لقد صنفت

،حیث أن )open skills(صنفت مھارات ھذه اللعبة تحت ما یسمى بالمھارات المفتوحة

الزمالء والمنافسون یتمركزون في كل أرجاء الملعب وبذلك تكون متغیرات آنیة وغیر 

.إزائھامحسوبة مسبقا ویجب التصرف 

تحتاج إلى قابلیات ) المھارات المفتوحة(وبشكل عام فان كل المھارات ذات محیط متغیر
وقدرات لیس من الضروري توافرھا في تعلم المھارات ذات المحیط الثابت والمعروفة 

:ومن القابلیات الواجب توافرھا لغرض اإلنجاز ھي) closed skiggs(بالمھارات المغلقة

یط یحتاج العب كرة القدم الى قدرة التفكیر السریع واتخاذ االستجابة بسبب تغییر المح-
.المالئمة بسرعة

بسبب تغییر المحیط یحتاج العب كرة القدم الى قابلیة التوقع الحركي حتى یكون مھیئا الى -
.األحداث الطائرة التي قد تحدث،وأن قابلیة التوقع الحركي لھا عالقة قویة الخبرات السابقة

االستجابة الحركیة،وھذه تعتمد على سرعة رد الفعل مضافا إلیھا سرعة التفكیر سرعة-
واللذان یولدان سرعة اتخاذ القرار وسرعة االستجابة وھنا یجدر القول بأن سرعة االستجابة 
الحركیة تعتمد أیضا على القدرات البدنیة باإلضافة الى القدرات الذھنیة ومن ھذه القدرات 

لممیزة بالسرعة والقوة اإلنفجاریة ومطاولة السرعة والتي یحتاجھا العبوا خط البدنیة القوة ا
الوسط وفي ھذا المجال ترتبط سرعة التفكیر واتخاذ القرار مع سرعة التحرك وبذلك یظھر 

)1(.الالعب رشیقا سریع الحركة

ا سرعة اتخاذ القرار،وتعتمد على سرعة وصول المعلومات الى المراكز العصبیة العلی-
) التعرف على المحفز،تحدید االستجابة،برمجة االستجابة(وبالتالي یمر بمرتحل صنع القرار

والتي تعتبر مھمة جدا لالعب كرة القدم في االتخاذ القرار المناسب والصحیح في أقل وقت 
.ممكن والتي یحتاجھا بشكل كبیر المھاجم وحارس المرمى في فریق كرة القدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011ن ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعو .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ- 1
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ماھیة القدرات الذھنیة عند العبي كرة القدم:
تعتبر القدرات الذھنیة من الموضوعات التي تھتم بھا جمیع العاملین في المجال 
الریاضي لغرض دراسة ومعرفة الفروق الفردیة بین كافة الالعبین من خالل القدرات 

األلعاب األكثر شعبیة في العالم في نظر الالعبین ومستوى ومقدار تمتع كرة القدم من 
والمتفرجین وتطور اللعبة األكثر شعبیة في العالم في متطلبات اللعبة والمتفرجین وتطور 

, اللعبة خالل السنین تعطي فكرة لفھم  متطلبات اللعبة الحدیثة وتعتمد على ركیزتین قویتین
وتشیر الدراسات العلمیة بھذا الخصوص , دانیةأولھما العلم والمعرفة وثانیھما الخبرة المی

بأن ھناك فروقا وتباینا بمستوى  القدرات الذھنیة بین العبي كرة القدم مثل 
وھذا اإلختالف والتباین في كل , )وبعض القدرات األخرى,التذكر,التصور,االنتباه,الذكاء(

ب من جوانب منھم في طبیعتھ الخاصة وفي درجة النمو التي وصل إلیھا من كل جان
وھذا ما یحدث في عطاء الالعب أثناء المباراة ومدى اختالف الالعبین في , شخصیتھ

مواجھة مواقف اللعب المختلفة ومعالجتھم للمشاكل والمواقف المفاجئة والسریعة التي 
باإلضافة إلى مھارات وسلوك الالعب ومدى ,یواجھھا العب كرة القدم أثناء المباراة

ومن الطبیعي أن لعبة كرة القدم تحتاج إلى متطلبات عقلیة , ذلك اللعبنوظیفھا في أداء 
وبدنیة عالیة جدا لغرض التھیؤ لعام والصحیح بالمستوى المطلوب من الجانب الفني 
والسلوكي لدى الالعب أثناء المباراة لغرض اتفیذ فعالیات سریعة ومفاجئة ومتكررة 

وقد لوحظ أن العب كرة القدم یؤدي , سبومتعددة في السرعة الممكنة والتوقیت المنا
وبالرغم من أن جمیع الالعبین یخضعون , متغیر أثناء المباراة الواحدة) 1100(حوالي

لنفس القوانین السیكولوجیة في غدراكھم وتعلمھم وتذكرھم وتثورھم وتفكیرھم وفیما یدفعھم 
ھ نمط خاص من إلى السلوك أال أنھم غیر متساوین في تكوینھم النفسي فكل شخص  ل

الصفات الجسمیة والقدرات الذھنیة وبعض السمات األخرى كما ھم حال اختالفھم في 
القدرات الذھنیة األخرى كذلك یختلفون في درجة الذكاء و, الشكل والحجم والمظھر

.)1(والشخصیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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I.3.2استخدمات التحضیر الذھني في كرة القدم:

)1(: ھناك العدید من أوجھ استخدام التحضیر الذھني في لعبة كرة القدم توضح منھا

I.3.2.1اكتساب وتنمیة المھارة:

فأنھ یقدم ) مرحلة التوافق الخام(من خالل مراحل التعلم الحركي نرى أنھ في المرحلة األولى

مرحلة (اإلطار الكلي للمھارة المراد تعلمھا والمعلومات المتعلمة بھا،وفي المرحلة الثانیة

تنمیة واتقان المھارة من خالل فأنھ یساعد من خالل التصور الذھني على )التوافق الدقیق

اآللیة في (التبادل بین التصور واألداء الحركي،وفي المرحلة الثالثة مرحلة التوافق الثابت

.فیساھم التحضیر الذھني في عزل كافة مشتتات االنتباه والتركیز على االنتباه) األداء

I.3.2.2األعداد للمنافسات المقبلة:

أحد األبعاد اإلجرائیة الھامة في استراتیجیة المنافسة،ألنھ یتضمن یمثل التحضیر الذھني 

الجوانب الحركیة التي تعد الالعب لألداء الجید،وتحمل المھام المكلف بھا بطریقة 

توقعة وطرائق التعامل أفضل،ووضع االستراتجیات المسبقة التي تتناول كافة المواقف الم

:معھا

I.3.2.3 مباشرةقبل المنافسة:

غالبا ما یكون الالعب في حالة انفعالیة غیر مستقرة في ھذه المرحلة،ویتطلب األمر الوصول 

الى المستوى الجید من االستثارة وتركیز االنتباه وعزل التفكیر،ویمكننا ھنا أن نستخدم 

طرائق االسترخاء العضلي والذھني واالیحاء الذاتي في مساعدة الالعب في التحكم وتركیز 

.النتباها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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I.3.2.4 فیھا األداء أثناء المنافسةالمھارات الحركیة التي تتكرر:

یستخدم التحضیر الذھني في أداء المھارات الحركیة أثناء المباراة والتي تتكرر بصورة 

مستمرة مثل مھارات الدحرجة واالخماد والمناولة والتھدیف وغیرھا من المھارات،كذلك في 

ء المطلوب قبل أداء الحاالت الثابتة التي تھیئ لالعب الفرصة من إعادة التصور الذھني لألدا

الحالة الثابتة،مثل ضربة الجزاء أو الضربة الحرة المباشرة،ویجب التخطیط للبرامج ضمن 

.االستراتیجیة العامة لألداء الذھني للمنافسة

I.3.2.5البطوالت التي تستغرق وقت أكثر:

مثل بطولة كأس یستخدم التحضیر الذھني في مثل ھذه البطوالت التي تستمر لفترات طویلة 

العالم أو االولمبیاد أو كأس القارات وذلك من خالل التصور الذھني لجزء من ھذه البطولة 

.أي لكل مباراة لتحقیق االستراتیجیة العامة للتحضیر الذھني للبطولة

I.3.2.6المھارات ذات الدوائر المفتوحة والمغلقة:

الالعب مسبقا قبل الدخول في المنافسة حیث وینطبق ذلك على المھارات التي یعرف بھا 

یتذكر األداء الحركي بكافة تفاصیلھ عن طریق وجود برنامج حركي متكامل عن طریق أداء 

ھذه المھارة مثل مھارة المناولة القصیرة أو الضربة الحرة المباشرة أو الضربة الزاویة أو 

ات المفتوحة التي تتغیر فیھا ضربة الجزاء،فضال عن استخدام التحضیر الذھني في المھار

المواقف وتكون صعبة التوقع،إذ یتم التركیز على اإلعداد الخططي وتنفیذ المھام المطلوبة 

من الفریق مثل وضع برنامج حركي متعدد لتنفیذ ضربة الزاویة باتجاھات مختلفة وكذلك 

یة أو دفاعیة الحال بالنسبة لضربة الجزاء أو ضربة الحرة المباشرة أو حتى لحالة ھجوم

)1(.متعددة اإلجراءات والمفاھیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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I.3.2.7حاالت اإلصابة والسفر:

حتى في األوقات التي یتم فیھا في حاالت اإلصابة والسفر وأثناء التوقف عن التدریب أو 

الذھاب الى التدریب وتحول الظروف الجویة أو أیة طارئة على عدم امكانیة التدریب البدني 

أو المھاري عندھا سیكون من المناسب اجراء التحضیر الذھني على مھارة من المھارات 

للعب الفردي أو الحركیة مثل مھارة المناولة أو الدحرجة أو التھدیف أو االسترجاع خطط ا

.الجماعي والتحضیر على المھارات العقلیة مثل التصور أو االنتباه أو االسترخاء

I.3.2.8التحكم في االستجابة الحركیة:

تعد مشكلة تواجھ الكثیر من الالعبین ناتجة عن فقدان السیطرة على االنفعاالت وخاصة أثناء 

القدرة على المواجھة والسیطرة على االنفعاالت المنافسة الریاضیة،فالتدریب یكسب الالعب 

تسبب عدم السیطرة على ) سلبیة(وھذه ناتجة عن استحضار صورة لمواقف معینة

) كحاالت الخوف والغضب والسلوك العدواني واالعتداء على المنافس والحكم(االنفعاالت

)1(.الموقفلمواجھة ھذا) ایجابي(لذلك یتطلب من الریاضي استحضار صورة لموقف سابق 

I.3.2.9بناء الثقة بالنفس:

ان التحضیر الذھني وخصوصا االیجابي یساعد على بناء ثقة بالنفس عن طریق دعم التقدیر 

االیجابي للقدرات البدنیة و المھاریة مما یكسب ثقة عالیة بالنفس

I.3.3في كرة القدمأھداف التحضیر الذھني:
)2(:تنمیة الفرد للوصول الى المستویات  المطلوبة من خاللف التحضیر الذھني الى دیھ

.زیادة نوعیة حالة االداء المثالیة بواسطة تطویر المھارات الذھنیة المرتبطة-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.189ص،2011نفس املرجع السابق ، -1
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.القدرة على اعادة التكرار والتثبیت والتحكم في االداء المثاليزیادة -2

.تطویر االداء عن طریق ازالة العوائق التي تقف أمامھ للوصول الى التطور العام-3

.التحكم في االنتباه-4

.عزل التفكیر-5

).نظام التدریب(زیادة االستفادة من التحضیر البدني من خالل تطویر نوعیة-6

.اء المھارات الذھنیة واالعداد للمنافسات تطویر أد-7

.تطویر شخصیة الریاضي -8

.تطویر الصحة العامة-9

.التعرف على الجسم- 10

.التدعیم الذاتي- 11

I.3.4في كرة القدم أساسیات التحضیر الذھني:
استخدام القابلیة الذھنیة بدیال للجھد البدني:

الالعب كیفیة ایجاد الطرائق بدیلة للتحكم،اذ أن اذ أن التحضیر الذھني یھدف الى تعلیم 
الطریقة التقلیدیة والتي یتم بھا استخدام العضالت توظف جھودا كبیرة یصعب توظیفھا في 
بعض االحیان،فمثال عند تنفیذ ایة مھارة من المھارات الحركیة االساسیة بكرة القدم ولنأخذ 

ولى التي یستخدم فیھا الالعب امكانیاتھ على سبیل المثال مھارة الدحرجة ففي الحالة اال
البدنیة نراه یقوم بالركض بالكرة بشكل سریع وبذل جھد بدني عالي خالل كل خطوة من 
الخطوات أداء ھذه المھارة،أما عندما یتم تدریب الالعب نفسھ ذھنیا فانھ سیقوم بالتصور 

ار الحركي الخاص بھذه الذھني لمھارة الدحرجة بطریقة جیدة واالسترجاع الذھني أو للمس
.المھارة 

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.اهللا،أد فراث جبار سعد .م.أ-1
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التحضیر الذھني ینظر الى المھارات الذھنیة بنفس الطریقة التي ینظر بھا الى إن

:المھارات الحركیة المرتكزة على الجانب البدني بشكل كبیر

وإمكانیةالمثالیة،األداءأھمیة المھارات الذھنیة للوصول الى حالة علىیرتكز ھذا المبدأ إذ

تركیز االنتباه إلىتطویرھا بواسطة الطرائق المختلفة في التحضیر الذھني،وأن ینظر 

التكوین وإعادةوالتحكم والتوتر األھدافوالتصور الذھني واالسترجاع الذھني ووضع 

االفكار السلبیة وغیرھا من المھارات الذھنیة بنفس المستوى من االھتمام المعرفي وعزل 

الذي یعطي لعناصر اللیاقة البدنیة من قوة و رشاقة ومرونة وغیرھا،وكذلك المھارات 

و تھدیف وغیرھا،ألن كل ھذه المھارات تؤدي وإخمادالحركیة من دحرجة ومناولة 

)1(.للوصول الى االنجاز الجید

I.3.5في كرة القدم شروط و مبادئ التحضیر الذھني :

ان النشاط البدني یكون في أعلى صورة عندما یعتمد التحضیر :الخبرة السابقة

.الذھني على خبرة سابقة لالعب

التحضیر الذھني یكون أكثر نفعا لالعبین ذوي الذكاء المرتفع،نظرا لطبیعة :الذكاء
التي تتطلب مستوى ذھني متطور لمواكبة المنافسات الریاضیة للمستویات العلیا 

.التطورات التي تحصل على المھارات والمنافسات الریاضیة
ان الالعب الذي یمتلك  قدرة بدنیة عالیة یستفید من :مستوى اللیاقة البدنیة

التحضیر الذھني أكثر من الالعب ذي القدرة القدرة البدنیة المحدودة،مما یدعم أھمیة 
.قة البدنیة لتحقیق االنجازات الجدیدةتوافر مستوى اللیا

ان عملیة االنتظام في التحضیر الذھني یزید من فاعلیتھ ویسھم في :انتظام التدریب

.تحقیق االھداف الموضوعیة لالعب

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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أن یكون التحضیر الذھني قدر االمكان في نفس الضروف یجب :الجوالتدریبي

المحیطة،من ادوات وأجھزة حتى یمكن استعمال االبعاد في التصور الذھني عند 

.االسترجاع ذھنیا للتدریبات الموضوعیة

ان التركیز على ھذا النوع من التحضیر یجب أن یكون على األداء :األداء الصحیح
السلبي یزید من المیل الى الوقوع في نفس الصحیح فقط،اذ أن التصور 

األخطاء،حیث یعمل تصور األداء الصحیح على تعمیق العالقة بین المثیر 
.واالستجابة ویتم بذلك دعم األداء

یجب أن یكون التحضیر الذھني في ضروف االداء المھاري :أسلوب األداء

لالعب أو الفریق على والنواحي الفنیة التي یتضمنھ،حیث أنھ من االھمیة أن یصبح ا

.معرفة تامة في مجال المسابقة قبل األداء

یجب أن یقوم الالعب بأداء المھارة المطلوب تطویرھا بصورة :المھارة المطلوبة
كملیة و تامة مثلما یحدث في الظروف الطبیعیة،حتى یمكن الوصول الى االدراك 

ل تصور مرحلة الكلي لألداء،ویجب أن ینظر لألداء بشكل كامل ومتسلسل مث
االقتران لتنفیذ ضربة الجزاء دون تصور مرحلة نھایة الضربة من خالل تسجیل 
ھدف أو صد الكرة من قبل حارس المرمى أو ارتطامھا بالعارضة أو العمود،اذ 

.یحدث ھنا الخطأ في أغلب األحیان للجزء الذي یتم تصوره أو االعداد الذھني لھ
االحساس الحركي حیث أنھ یسھم في ایجاد یجب التأكید على:االحساس الحركي

.المثیرات التي تعمل على التحكم في الحركة
یجب أن تكون سرعة االسترجاع الذھني بسرعة :السرعة و االیقاع الحركي

األداء الحقیق للمھارات التي یتم التدریب علیھا،اذ أن تصور المھارة دون التركیز 
ال یسھم في تطویر تلك المھارة،فمثال عندما على سرعة االداء واالیقاع الحركي لھا 

ال تؤدي مھارة المناولة القصیرة في عملیة االسترجاع الذھني لھا بنفس سرعتھا 
وایقاعھا الحركي في عملیة التطبیق،سوف الیؤدي ذلك الى تطویر مھارة المناولة 

.القصیرة وھكذا بالنسبة للمھارة الحركیة االخرى في لعبة كرة القدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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الباحثین على أن ینصح أغلب العلماء و :التحضیر الذھني قبل االداء مباشرة

یكون ھناك تحضیر ذھني واحد یسبق االداء الحركي،وذلك لتحقیق الدقة في أداء 

المھارة المطلوب تنفیذھا،وأن عدد التكرارات المطلوبة من الالعب متروكة لھ،فمثال 

عند االداء الضربة الحرة المباشرة فیقوم الالعب بعملیة التصور الحركي والزاویة 

.قبل عملیة التنفیذ أو التطبیق الحركيالتي ستذھب الیھا

أن قبول الالعب  لھذا النوع من التحضیر شرط أساسي لتحقیق :االتجاه االیجابي

التطور و التقدم في المھارات التي سیتدرب علیھا وھذا ناتج عن القناعة الفعلیة التي 

دیھ لالنتظام یجب أن تتوفر في البدایة عند الالعب والتي تعمل على زیادة الدافعیة ل

)1(.على التدریب الذھني وتحقیق نتائج ایجابیة

I.3.6في كرة القدممتطلبات التحضیر الذھني:

:المتطلبات الشخصیة:أوال

:ھناك العدید من المتطلبات الشخصیة للتحضیر الذھني وھي

.االتجاه االیجابي للتحضیر الذھني-

.استغالل الفرص لصفاء الذھن-

.االسترخاء التام وعدد الشد والتوتر العضليالتوصل الى -

.تقلیل التأثر بالعوامل الخارجیة المحیطة-

.الصبر لتقلیل المشكالت و حلھا-

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ

،ص 2011يب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالع.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

113.



التحضیر الذھني في كرة القدم

56

.الرجوع الى الوضع الطبیعي بسرعة-

:المتطلبات العامة: ثانیا

الجو ھادئ-

المكان مناسب-

اإلضاءةانخفاض-

الموسیقى-

التوقیت المنظم للتفكیر المتسلسل دون انقطاع-

ارتداء مالبس مریحة-

I.3.7في كرة القدم مراحل التحضیر الذھني:

I.3.7.1والتي تھدف الى تعلم االسترخاء العضلي و :مرحلة االعداد الذھني

والتي تحمل القاعدة ) Alter state of consciouness(الذھني،حاالت الوعي البدیل

االیجابياالساسیة للتحكم والتغییر 

I.3.7.2 وتھدف الى تعلم النظم البدیلة :الذھنیةمرحلة التحضیر على الطرائق
للتحكم الذاتي،وطرائق التوجیھ الذاتي،وطرائق التصور الذھني والتي لھا تأثیرھا في 

.ارتباطھا بحالة الوعي البدیل

I.3.7.3وتھدف الى دمج العقلیة في المرحلة االولى :مرحلة تدریب القوى الذھنیة
كالدافعیة،واالستجابة االنفعالیة،والحاالت والثانیة وتطبیقھا في مجاالت مختلفة 

)1(.المزاجیة،واالتجاھات والتركیز وغیرھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.113ص ،2011،نفس املرجع السابق-1
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I.3 .8في كرة القدمطرائق التحضیر الذھني:
التحضیر الذھني للحركة یعتبر عملیة تكرار التصور الذاتي االرادي لخط سیر حركات 

ریاضیة معینة،وتدخل ھنا كل االدراكات الحسیة التي تسمح باستیعاب الحركة ذھنیا من 

یة التعلم الحركي من حیث الزمان والمكان،ان ھذا النوع من التحضیر یھدف الى تطویر عمل

خالل تثبیت مكونات الحركة عن طریق التصور لخط سیرھا دون األداء الفعلي لھا،ویخضع 

استخدام طرائق التحضیر الذھني الى شروط عدیدة،وأن استخدام ھذا النوع من التحضیر 

بحسب بعض العلماء یجب أن یقتصر على الفترة التحضیریة والفترة االنتقالیة من موسم 

التحضیر،ألن تأثیرھا على عملیة التعلم تحتاج الى فترة طویلة حتى تحصل الفائدة المرجوة 

من استخدامھا،ویجب أن یصل المتعلم الى درجة متقدمة من التصور الحركي لغرض تحقیق 

التطور المطلوب ولكن حسب رأینا فنحن نؤكد على أھمیة استخدام برامج التحضیر الذھني 

م التدریب بما فیھا مرحلة المنافسات وذلك للمحافظة على الفورمة في كل المراحل موس

الریاضیة لالعب كرة القدم من خالل تحقیق مستوى عالي من األعداد الذھني في المرحلة 

التحضیریة والمحافظة علیھ في مرحلة المنافسات مثلما ھو الحال لبقیة جوانب االعداد 

.طي والنفسياالخرى كاألعداد المھاري والبدني والخط

:وھناك طریقتین رئیستین الستخدام التحضیر الذھني

،في ھذه الطریقة یقدم الالعب نص مكتوب )مقتبسة من جیسن ومدلر(:الطریقة األولى
ومعد بطریقة خاصة بحیث یتضمن توضیحا كامال للحركة المطلوبة وكیفیة أدائھا مع 

جھاز تسجیل صوتي للمساعدة في تطبیق التركیز على بدایتھا ونھایتھا،كما یمكن االستعانة ب
)1(.ھذه الطریقة

ـــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.اهللا،أد فراث جبار سعد .م.أ-1
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:وتعتمد على ثالث نقاط رئیسیة ھي:الطریقة الثانیة

.الشرح الشفھي للحركة ككل بمساعدة المدرب-

النموذج (حد الالعبین ذوي المستویات العلیاالمالحظة لخط سیر الحركة،ادائھا من قبل أ-
أو من خالل استخدام وسائل االیضاح مثل األفالم أو أشرطة الفیدیو أو نماذج موسومة )الحي

.أو استخدام الحاسبة الشخصیة

القیام بالتصور الكامل للحركة من خالل أداء الالعب نفسھ،مع التركیز على عملیة -
ء الصعبة فیھا،وفي ھذه الخطوة بالذات یقوم الالعب االحساس بالحركة وخاصة لألجزا

)1(.باستیعاب كل من الشرح الشفھي وما شاھده على النموذج واحساسھ بأدائھ الشخصي

I.3.9العوامل المؤثرة في التحضیر الذھني بكرة القدم:

:یمكن تصنیف العوامل التي تؤثر في التحضیر الذھني بكرة القدم الى

):Length of practice session(المرتبطة بالتعلم والتحضیرالعوامل :أوال

طول فترة التحضیر:

یمثل زمن التحضیر أھمیة بالغة في التحضیر الذھني،ویعتبر من أھم العوامل التي یجب 

وضعھا في االعتیار،فقد أشار بعض الباحثین الى أن الحد األقصى یجب أن ال یتجاوز خمسة 

لیست مؤثرة في مستوى األداء،وھناك من أشار الى أن الفترة دقائق،وأن الفترة القصیرة

التحضیریة تتراوح بین دقیقة واحدة الى عشرین دقیقة،وكذلك ما بین محاولة واحدة وحتى 

ثالثین محاولة وأوصى البعض اآلخر بأن فترة التحضیر القصیرة نسبیا ھي األفضل في 

ي أن تحدد الوقت المطلوب للتحضیر مجال التحضیر الذھني وأن طبیعة المھارة ھي الت

وخصوصا للفعالیات التي تتضمن نواحي خططیة وفنیة عدیدة ذات احتماالت كثیرة مثل لعبة 

.كرة القدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.113ص ،2011،نفس املرجع السابق-1
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دوام فترة التحضیر المناسبة الكتساب الخبرة العلمیة

Duration of the learning experience:

والمقصود ھنا المدة المطلوبة التي یجب أن یستمر فیھا التحضیر الذھني لتحقیق الھدف 

الى عدة أسالیب المطلوب،وقد أشارت البحوث الى أن أقل تحضیر یستغرق مابین یوم واحد 

.للمھارة المطلوبة

 توزیع فترات التحضیرScheduling of patrice session:

ونقصد ھنا الفترات ما بین التدریبات ھل تكون متباعدة أو تركیزھا متقارب،والدراسات التي 

أجریت في ھذا الجانب تشیر الى تبادل في الفترات التحضیر الذھني والمھاري یعمل على 

.تسھیل عملیة التعلم،وأن التقارب في فترات التحضیر أدى الى فقدان الدافعیة الى التعلم

وع التحضیر الذھني المستخدم نType of patrice:

اختیار نوع التحضیر الذھني المستخدم مھما جدا ویجب أن یكون مناسبا لنوع المھارة، 
وظروف التحضیر والمرحلة التعلیمیة للمھارة ومستوى المھارة ومستوى أداء األلعاب 

راء العلمیة في ھذا وظروف التنافس وغیرھا من المتغیرات،وھناك من أشار الى بعض اآل
الصدد من خالل العدید من الدراسات في ھذا المجال،ففي دراسة على العبي الجمناستیك 
لوحظ أن التحضیر الذھني المباشر أفضل  التحضیر الذھني باستخدام القراءة لتعلیمات 
مھارة محددة،اذ أن القراءة تتداخل مع التصور خالل التحضیر الذھني،وفي دراسات أخرى 

ھر أن مشاھدة النموذج أكثر فعالیة من قراءة مجموعة من التعلیمات وأن كال األسلوبین ظ
أفضل من األداء اللفظي أكثر فعالیة مقارنة بالطرائق األخرى،كذلك الشریط السینمائي 

من أكثر أنواع التحصیر ) moving pictures(والصورة المتحركة)loop film(الدائري
)1(.في زیادة الدافعیة ة واالنتباه لدى الالعبینالذھني فاعلیة ولھا دور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.114ص ،2011،نفس املرجع السابق-1
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 نوع المھارةType of task:

ھناك اختالفا بین المھارات الریاضیة في االستفادة من التحضیر الذھني ویتوقف ھذا على 

صعوبتھا وتعقیدھا،اذ وجد أن المھارات المعرفیة تتطلب وقتا أو نوع المھارات ومدى 

محاوالت أقل لتصل الى تحقیق التأثیر االیجابي على عكس المھارات التي یغلب علیھا 

.الجانب الحركي

 میكانیكیة األداءPerformance mechanics:

ب االھتمام باللیاقة یتوقف تعلم أي مھارة حركیة على میكانیكیة األداء الصحیح،ھذا الى جان

البدنیة العامة والخاصة ویبدو واضحا أن أحد العوامل لتحقیق أفضل فاعلیة عند استخدام 

)1(.ا الحیویة للمھارة الواجب تعملھاالتحضیر الذھني ھي توظیف مبادئ المیكانیك

:العوامل المرتبطة بتعلیمات األداء:ثانیا

السابقة على األداء تتضمن التعریف ویقصد ھنا وضع استراتیجیة محددة للتعلیمات

بالمحتوى الحركي للمھارة وتعمل على توضیح المعلومات عن الحركة من خالل استخدام 

.الرموز الى جانب أھمیة توافر الدقة الالزمة

التعلیمات:

والمقصود ھنا تأثیر التعلیمات السمعیة أو االعتیادیة حول األداء وھل یؤثر في تطور مستوى 

وقد وجد أن التعلیمات السمعیة اضافة الى التعلیمات االعتیادیة تعطى تحسنا في األداء،

.مستوى األداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.173،ص2011نفس املرجع السابق،-1
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اعداد الالعب للتحضیر الذھني:

:یجب اعداد الالعب وفق مایلي

.استرخاء تامالتأكد من أن الالعب في -

.التعریف الكامل بالمھارة المتعلمة أو استراتیجیة التحضیر الذھني-

.توجیھ االنتباه الى نوعیة التحضیر-

.تقدیم اشارات سمعیة رمزیة خارجیة أن أمكن-

:ومن األمثلة على ذلك تطویر ضربة الجزاء بكرة القدم وفقا للخطوات التالیة

أثناء التحضیر حتى الوصول الى توقیت األمثل أو ما یقترب تصویر ضربة الجزاء لالعب -

.منھ

تحدید العلقة بین ارتفاع الرجل الضاربة وتوازن الجسم من خالل االنھاء بالرجل الساندة -

ووضع الذراعین مع ال

اختیار اشارة سمعیة یمكن استخدامھا لتتوافق مع الرمیة المثالیة للرجل الضاربة ومرحلة -

).صفارة مثال'كرةضرب ال

.ق والتوقیت الصحیح لضرب الكرةمشاھدة الفلم مرات عدیدة مع تركیز على التواف-

استرجاع تصویر مھارات االرسال باستخدام نفس االشارة الصوتیة ویجب التأكد من -

) feed back(الالعب قد تمكن األداء الصحیح من خالل استخدام التكرار والتغذیة الراجعة

.عملیات االسترجاع التصویريقبل 

وقد أشارت نتائج كثیر من الدراسات على أھمیة استخدام االشارة السمعیة أثناء برنامج -

.التحضیر الذھني لتحقیق فائدة أكبر في تعلم المھارات المستعملة
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تصور بدرجة عالیة من الوضوح مع استخدام أكثر التفاصیل كلما أمكن،مع التركیز أبعاد -

.من التصویرمختلفة

اعطاء تعلیمات لالعب للتحكم في التصور،محاوال توظیف استخدام التغیرات الحادثة مع -

.التصور

تقدیم تقریر لفظي لما حدث أثناء جلسات التحضیر الذھني وطلب المزید من الوصف -

.لمحتوى التصور

.تعزیز االستجابات اللفضیة المرغوبة-

.المواظبة على تكرار التحضیر-

.تصحیح األخطاء أثناء التكرارات-

.تشجیع الالعب على التحضیر الذاتي-

وبعد اتباع الالعب لھذه الخطوات وتكرارھا یصبح قادرا على التصور بدرجة تتطور في 

.الوضوح والفاعلیة،ونأخذ مثاال تطبیقیا على مھارة ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم

أن یصل إلى) المعرفي(ثم العقلي االسترخاء العضليإجراءفي البدایة یجب التدریب على 

االسترخاء (االستجابة لالسترخاءإلىالالعب بدرجة عالیة من التمكن تسمح بالوصول 

االنتباه الى الداخل وتحدید الرموز المرتبطة مثل القفز و إلى،بعدھا یتم توجیھ الالعب )الذاتي

الرأس للخلف وتقدیم الصدر وإرجاعزن بالیدین،االنتشار بالرجلین یدفع األرض،والتوا

.لألمام وتقدیم مساعدات التذكر،وبعد ھذه الخطوات یصبح الالعب مستعدا للتحضیر الذھني

واإلحساساالسترخاء تعطى التعلیمات وأھمھا التركیز على االنفعاالت إلىوبعد الوصول 

أداء ضرب الكرة بالرأس بطریقة في الحاضر وسؤال الالعب على التفكیر فیما یشعر بھ عند 

صحیحة ولكي تساعده على التذكر واالسترجاع الذھني ویتم االستفسار منھ عن األفكار التي 

الصادر من العضالت والتركیز على أن تكون الصورة أكثر واإلحساسالزمت التصور،
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سات وضوحا،وأن یتم ذلك قبل الشعور وتتابع العمل العضلي،وبعد ذلك یمتلك تكرار جل

التحضیر الذھني عدة مرات،وبعد نھایة كل جلسة یتم سؤال الالعب عن وصف محتوى 

التصور العقلي بدقة مع دفعھ الى المزید من الوضوح والتفاصیل مع محاولة التدعیم 

.االیجابي للتصورات المرغوبة في تعلم المھارة المطلوب تعلمھا

:Performance charactrics:العوامل المرتبطة بخصائص األداء:ثالثا

یجب وضع خصائص األداء في االعتبار حتى یمكن اختیار نوع التحضیر الذھني المساھم 
في تطویر مستوى األداء،حیث تختلف األنشطة الریاضیة في خصائصھا،ھناك اختالفات 
كبیرة فیما بینھا في الجوانب النفسیة والبدنیة والحركیة،وفي مجال التحضیر الذھني أثیر

mahong(موضوع التحضیر الذھني المناسب لطبیعة الفعالیة خاصة بعد ظھور تصنیف
avener (1997للتصور الذھني اذ تقسیمھ الى نوعین داخلي وخارجي.)1(

وقد أجریت دراسات كثیرة أكدت بعضھا على أھمیة استخدام التصور الداخلي وبعضھا 
ض في نتائج ھذه البحوث،اذ من األھمیة اآلخر على أھمیة التصور الخارجي،مما ولد التناق

مراعاة العوامل المرتبطة بخصائص األداء عند استخدام التحضیر الذھني،فمن الواضح أن 
.التصور األمثل یتوقف على طبیعة اللعبة وخصائصھا

:العوامل المرتبطة بخصائص الالعبین:رابعا

 األشكال الحسیةSensory modalities:
تعتبر قدرة الالعب على االستعادة الذھنیة لألداء الصحیح الجانب األھم في التحضیر الذھني 
الذي یمكن من خاللھ أن یساھم في تعزیز ما أكتسبھ من تعلم ومحاولة االرتقاء بمستوى ھذا 

مع الحواس المختلفة وخاصة حاستي النظر األداء،وأن التصور یتكون من خالل االرتباط  
)2().1996شمعون (و) gripe1985(الحركي كما أوضح واإلحساس 

كما أن ھناك فروق فردیة في اإلكتساب والتعلم وكذلك توجد ھذه الفروق في قدرة األشكال 
الحسیة على إیصال المثیرات بدرجة واضحة ودقیقة إلى المراكز العصبیة لتحدید درجة 

.التصور للمھارة المتعلمة
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ

،ص 2011العيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي ل.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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درجة الوضوح والقدرة على التحكم: Vividness and
Controllability

وتعنیأن الالعب یجب , ترتبط درجة الوضوح في التصور بصفاء ودقة تفاصیل الصورة
أن یكون قادرا على وصف أدق التفاصیل في المھارة الحركیة مثل صوت الكرة عند 

.مالمستھا لقدم الالعب في المناولة أو التھدیف أو غیرھا

لمحتوى أو المضمون والحركة وكذلك تعني القدرة على إمكانیة تحكم اللعب في إستخدام ا
یستطیع تنظیم اإلسترجاع )professional(فالعب كرة القدم المحترف, لعملیة التصور

.العقلي لكل حركة وتتابعھا خالل الزمن المستغرق في أداء المھارة المطلوبة

إن درجة الوضوح والقدرة على التحكم في التصور في غایة األھمیة وھي من بین 
التي ساعدت الكثیر من الالعبین على التفوق في المجال الریاضي فكلنا نرى العوامل

وھو یقوم بأداء الحركة المھاریة الساحرة في النظر إلى مكان معین ومناولة ) رونالدیھو(
وذلك ال یمتلكھ من قدرة عالیة على التصور ومراقبة , الكرة إلى العب في مكان آخر
افسین وبالتالي قیامھ بحركات غایة في الروعة عند مناولة حركات الالعبین الزمالء والمن

)1(.الكرة أو التھدیف على مرمى الفریق المنافس

 مستوى األداءperfermance:

غذ یتباین , یعتبر من أھم العوامل التي یجب مراعاتھا عند وضع برامج التدریب العقلي
إذ یحتاج الالعب , لم والخبرةمستوى األداء وفقا لتصنیف الالعبین في ضوء مراحل التع

مع إستخدام التغذیة الراجعة الخارجیة الخاصة ) البسیط(المبتدئ إلى التدریب العقلي المفتوح 
في حین یحتاج العبوا المستویات العلیا إلى توجیھ اإلنتباه إلى بدایة األداء ,)KP(باألداء 

.المھاري التي یجب أن تكون غي أعلى صورھا

ى یجب أن یكون ھناك إرتباط بین مراكل إكتساب المھارة وبرامج التدریب باإلضافة عل
اآللیة (لتوافق الثابتا, التوافق الدقیق, التوافق األولي( فكل مرحلة من ھذه المراحل, العقلي

أنھ عندما یصبح التدریب العقلي ) gripe1985( إذ یرى , تحتاج لمعالجة خاصة)في األداء
, االنتباهوتوجیھ وتحویل , ریتیجیات مثل وضع المستوى األمثل للتوترعلى أبعاد تطویر اإلست

)2(.ووضع التسلسل المنطقي للعمل العقلي وغیرھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.180،ص2011نفس املرجع السابق،-1
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یبقى التعرف على مستوى األداء والمرحلة التي وصل إلیھا الالعب من العوامل ولذلك
.المؤثرة في وضع برنامج التدریب العقلي الذي یتناسب معھا

حسب مستوى (ومن ھنا تظھر تظھر اھمیة إستخدام برامج التدریب العقلي بصورة منفردة 
على أھمیة التقارب في المستوى وكذلك بصور جماعیة لفریق كرة القدم مما یدل) الالعب

الالعبین لیس فقط في الجوانب البدنیة والمھاریة والخططیة بل تتعدى ذلك لتشمل الجوانب 
.وذلك لزیادة التجانس بین الفریق ومن ثم اإلرتقاء بمستوى األداء, النفسیة والعقلیة

 حالة اإلستشارةArousal State:

وبذلك یكون أثیر , أن زیادة مستوى استشارة قد تعكس مفھوم اإلیحاء الكاذبیرى البعض
) 1996شمعون (وقد أشار, التدریب العقلي نابعا من ھذه الزیارة ولیس من لتدریب العقلي

لوضع ) EMG(قد إستخدم جھاز التحلیل الكھربائي للنشاط العضلي ) 1980ولیامز(بأن 
جة اإلستشارة لیست عامال مؤثرا على قدرة الالعب في وأشار إلى أن در, جدول اإلستشارة

)1(.إستخدام التدریب العقلي

 الجنسGENDER:

إن للجني تأثیر كبیر في اإلستفادة من برامج التدریب العقلي على الرغم من عدم تأكید 
الدراسات بشكل كبیر على تفوق الذكور على اإلناث في برامج التدریب أال ان ھناك بعض 
البحوث  والدراسات القلیلة التي أشارت إلى وجود فروق في المعلومات الراجعة من مماریة 

التدریب العقلي ولصالح الذكور

I.3 .10في كرة القدمبرامج التحضیر الذھني:
ان ارتفاع المستوى،وشدة المنافسة،وشدة التنافس،وتحمل أعباء التدریب،وأعباء 

ظھور مزید الضغوط على الریاضیین والى وجود عدد من الخ،أدى ذلك الى .....السفر
المشكالت،لذا زاد العمل على ایجاد وسائل تقدم الحلول لھذه المشكالت وانتشرت عدة طرق 

سترخاء واالیحاء الذاتي والتصور لتلبیة احتیاجات الالعبین النفسیة مثل التحضیر على اال
قل ثم مع التقدم ظھرت الحاجة الملحة لتقدیم الخ،اذ بدأت ھذه الطرق بأسلوب مست......الذھني

في السوید من )1970(برنامجا للتحضیر النفسي،وقد ظھر أول برنامج للتحضیر الذھني عام
بھدف االرتقاء بمستوى األداء في المجال المنافسات الریاضیة ) الوس ایریك ونتثال(قبل

)2(: والصحة العامة وقد شمل العدید من المكونات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.االسترخاء الذھني والعضلي-

التحضیر على تامھارات الذھنیة-

.التدریب الدافعي-

.االعداد للمنافسات-

سنوات وعلى عینات ) 10(تم بناء ھذا البرنامج في ضوء دراسات استمرت أكثر منوقد

.كبیرة من الریاضیین ومن الفعالیات المختلفة

I.3.11في كرة القدممبادئ تطبیق برامج التحضیر الذھني:

مراعاة الفروق الفردیة)Individual differences:(

الفردیة بین الالعبین في القدرات الذھنیة المرتبطة ببرامج یجب األخذ بعین االعتبار الفروق 
التحضیر الذھني،فنجد أن العبا یمتلك مھارات ذات المستوى عالي في احدى المجاالت 
الخاصة بالتصور الذھني،وعلى درجة كبیرة من التطور فھذا الالعب لیس بحاجة الى وقت 

ب،وذلك یرجع الى عامل الفروق أطول في نفس البرنامج للوصول الى المستوى المناس
الفردیة في عملیة اكتساب المھارات أو التعلم الحركي من خالل امتالك اللعب األول لعملیات 
ذھنیةدات مستوى ادراكي عالي تمكنھ من التعلم بدرجة كبیرة وبوقت أسرع من الالعب 

حیث النسبة من ء منالثاني الذب یمتلك مستوى أقل من ھذه العملیات وبالتالي قدرة الذكا
)1(.الالعب األول

االستمراریة بالتدریب:

تتكون برامج التحضیر الذھني من أبعاد تعمل على اكتساب مجموعة من المھارات الذھنیة 
یتم بنائھا وفقا لخطوات متتابعة،ومن أجل تحقیق مستوى جید من التحضیر الذھني یتطلب 

ي التحضیر البدني تماما،وتجدر االشارة بأن االستمرار خالل الممارسة الیومیة مثلما یحدث ف
التنمیة المھارات الذھنیة تزداد مع التقدم السن على عكس اللیاقة البدنیة التي تتأثر بعد 

)2(.االنتظام في التدریب وخاصة بعد االعتزال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم التسرع باالنتقال من مرحلة الى أخرى:

یجب التأكید واالنتباه الى عدم الوقوع في خطأ االنتقال السریع دون اتقان المھارات المحددة 
في البرنامج وفقا للجدول الزمني الموضوع،فقد یندفع الالعب إلى االنتقال السریع من مھارة 

الى أن التقدم البطئ یؤدي الى نتائج )ندفیر(ض الرغبة  في التعلم،وبشیرالى أخرى بغر
أفضل في مجال في مجال التحضیر الذھني،اذ أن لكل مرحلة من البرنامج ھدف معین تعمل 

)1(.على تنمیتھ،فأن االنتقال السریع قد یضر في تحقیق األھداف

مراعاة الترتیب والتكوین الھرمي :

الذھني في تتابع منسق تعتمد الخطوة التالیة على على ما تحقق في تبنى برامج التحضیر 

الخطوة األولى،ویتوقف التقدم على ما تم انجازه في المرحلة السابقة،فاالسترخاء الذھني من 

األھمیة لتحقیق الخطوة الثانیة لتحقیق االسترخاء العضلي،والذي تأسس علیھ الخطوة الثالثة 

.وھكذا

اسبة للتطبیقمراعاة الظروف المن:

حتى یمكن تحقیق أفضل النتائج في التحضیر الذھني یفضل عدم تطبیق البرامج في الحاالت 

:التالیة

بعد وجبات الغذاء الثقیلة-

بعد تناول مشروبات بكمیات كبیرة-

بعد المجھود الشاق -

(.عدم النوم اال في الحالة استخدام االسترخاء لھذا الغرض-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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I.3.12في كرة القدم نظریات التحضیر الذھني:

استخدمت الكثیر من النظریات في مجتل التحضیر الذھني لتفسیر العدید من المظاھر 

:ھذا المجال،ومن أھم ھذه النظریاتالمرتبطة ب

I.3.12 .1النظریة الترابطیة والتحضیر الذھني)A CONNECTIONAL THEORY

OF MENTAL TRAINING:(

استجابات عضلیة محددة في مدى تشیر ھذه النظریة الى أن التحضیر الذھني یؤدي الى 

التحضیر (ضیق،أي أن االستجابات ناتجة من مثیرات التحضیر الذھني،وأن تكرار المثیر

مع االستجابة المطلوبة ینتج عنھا ارتباط قوى بین المثیر واالستجابة مما یؤدي الى )الذھني

)1(.تطویر المھارة التي تمت ممارستھا ذھنیا

I.3.12 .2المرجعي الكلي للتحضیر الذھنينظریة االطار)A crosse frame
work theory of mental training:(

رائد ھذه النظریة التي ترى من الواجب على المتعلم أن یكون قادرا ) 1968لوثر (یعتبر
على تكوین اطار عام عن المھارة المراد تعلمھا من خالل توجیھ انتباه المتعلم لالطار الكلي 

ا عن التفاصیل الدقیقة لتكوین فكرة عامة عن العمل المطلوب،وھذا لتطویر للمھارة بعید
األداء وھو من أھم الشروط المتعلقة بالتعلم الحركي،وھنا تبرز أھمیة التحضیر الذھني في 

)2(.مساعدة المتعلم على تكوین فكرة عامة عن العمل المطلوب انجازه

عن طریق األفالم (تعلم سواء كانت ھذه الخبرةاضافة الى أھمیة الخبرة السابقة في عملیة ال
فھي على قدر كبیر من األھمیة في عملیة التصور االولى للمھارة ) أو النموذج

المتعلمة،ولكن في حالة تحقق تثبیت االطار الكلي عن المھارة من خالل الخبرة السابقة 

یتطلب التعرف على دور ھذه الحالة لن یقدم التحضیر الذھني مزیدا من الفائدة ولكن ففي
.التحضیر الذھني بعد اكتساب وتشكیل االطار الكلي العام للمھارة

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ
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I.3.12 .3االنتباه االنتقائي والتحضیر الذھنينظریة)Selective Attention of

Mental Training:(

تشیر ھذه النظریة الى ان اولویات االھتمام في التعلم المھارات الحركیة ھو االنتباه االنتقائي 

والذي یتم من خالل توجیھ انتباه المتعلم الى االبعاد المھمة المكونة للمھارات المراد تعلمھا 

وان ھذا التوجیھ ھو الطریق للوضول لالتقان المھاري و بالتالي تطویر االداء ، وذلك 

النتقاء بعض الجوانب المؤثرة في االداء و التركیز علیھا مع عزل االنتباه عن التفاصیل 

.الغیر المؤثرة و الغیر المھمة في االداء

مساعدة المتعلم في تركیز یلعب التحضیر الذھني في ھذه النظریة دورا في قدرتھ على 
االنتباه على استرجاع الجوانب المھمة في المھارات باالظافة الى ان تكرار الممارسة یعمل 

.على تعزیزھا، ویساھم على عدم نسیانھا

وقد یبدو للوھلة االولى ان ھذه النظریة عكس نظریة االطار المرجعي الكلي والتي تھتم 
كنھا في نفس الوقت ترى عدم فاعلیة التحضیر الذھني بعد باالطار العام دون التفاصیل ، ول

تثبیت االطار المرجعي للمھارة اذ ان ھذه النظریة تعمل على االتقان المھاري بعداتمام 
)1(.عملیة التعلم 

I.3.12 .4 االستنباط الداخلي و التحضیر الذھني)Insight through of mental
training:(

كضرورة لفاعلیة االداء بنظریة )االطار المرجعي الكلي (ارتبطت فكرة نظریة 
و التي یرى مدى الحاجة الى تفھم الكلي او العم في التعلم ، باالظافة الى ذلك ) الجشطالت (

فقد اشار علماء الجشطالت للحاجة الى االستبصار في النجاح لحل المشكالت ، واتم تطویر 
ولكن التعلم یحدث عن ى طول فترة التدریب، كون راجعا الاالداء لیس بالضرورة ان ی

طریق التعدیالت المتعاقبة في السلوك الناتج  من الداخل ، وغالبا فان خبرة االستبصار 
تتكون لدى معظم االفراد بعد فترة من الممارسة ، وبغض النظر عن المھارات المتعلمة فان 

.داء من الداخلبعض التصورات الذھنیة تبدو ضروریة قبل واثناء تطویر اال

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ
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وان التحضیر الذھني یساھم في في اتاحة الفرصة لتعدیل السلوك الناتج من داخل الفرد و 
مزاولة التحضیر الذھني سوف تعمل على تنظیم جید لالدراك في المراكز العصبیة العلیا 

. المسؤولة عن الحركة المطلوبة

I.3.12 .5نظریة لتغذیة الراجعة والتحضیر الذھني)A feed back of mental

training:(

الى أن المحاولة والخطأ ضروریة في اكتساب التعلم المھاري،واقترح ) 1928بودلیر(أشار

استخدام التحلیل العقلي كأحد األجزاء المؤثرة في التعلیم وأوضح الى أن الخطأ في المحاولة 

ضوء نظریة األولى یؤدي الى انتاج التوافق قبل بدایة المحاولة الثانیة،وھذا ما یفسر على

)1(.التغذیة الراجعة

الیوجد من ینكر دور ھذه النظریة في تطویر األداء المھاري،والسؤال الذي یتبادر الى 

الذھن ھنا،ھل یمكن تطبیقھا في التحضیر الذھني؟،ولالجابة على ھذا السؤال یمكننا القول 

الذھني وفقا لھذه أنھ یمكن االستفادة من ھذه النظریة ولكن یتوقف عن استخدام التحضیر 

:النظریة على شرطین ھما

قدرة الفرد على تكوین صورة حقیقیة یمكن التحكم بھا عن المھارة المطلوب تعلمھا أو :أوال

.تطورھا

.االستثارة العصبیة للعضالت العاملة في المھارة التي یتم تصورھا ذھنیا:ثانیا

الراجعة للحركة المطلوبة وذلك لعمل ان ھذه االستثارة العصبیة تؤدي الى االمداد بالتغذیة 
تالي التوافق للحركات المطلوبة وذلك لعدم التوافق الحركي في المحاوالت المقبلة وبال

.تطویر أداء المھارة الحركیة

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ

اوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزه.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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I.3.13في كرة القدم التفسیرات النظریة لتأثیر التحضیر الذھني:

ان أدبیات التحضیر الذھني خلفت العدید من المناھج لتفسیر احتمال تأثیر التحضیر الذھني 
:الحركي،ومن ھذه التفسیراتفي األداء 

I.3.13.1النظریة العضلیة العصبیة النفسیة:

)Psycho neuromuscular theory « mescal memory »:(

تشیر ھذه النظریة الى أن ھناك سیاالت متشابھة تحدث الدماغ والعضالت عندما یتم تصور 

.بالحركة فعلیاھذه الحركات دون القیام بھا في حقیقة األمر،أي أن القیام 

وفي محاولة لتحدید اآللیات الوظیفیة الحقیقیة التي ممكن أن تحدث في دھئرة التغذیة 
) غیر كافیة إلحداث الحركة(أن ھناك قوى ضعیفة جدا)Schmidt(الراجعة فقد توقع العالم

.تحدث نتیجة التحضیر الذھني

ن التغذیة الراجعة من ھذه ان ھذه القوى تتحسسھا أجسام كولجي ذھت الحساسیة العالیة،وأ
األعضاء تذھب عائدة الى القشرة الدماغیة وتعمل على تقویة البرامج الحركیة أو تعمل على 
تعدیل البرامج الحركیة التي تدخل في ذلك الوقت وأن ھذه التغیرات في البرامج الحركیة 

.تحسن أداء الالحق

بعثت بالنشاط الكھربائي ولم والمشكلة في التي واجھت ھذه النظریة ھي أن الدراسات
باستخدام التحلیل المتوالي الزمني ) wehener،et،al(تتطرق الى تكراره ومدتھ،وعلیھ قام

لدراسة التكرار،وكذلك النشاط الكھربائي العضلي خالل التدریبات البدنیة و الذھنیة،وكانت 
)1(.كي متشابھتانالنتائج بأن منحنى التكرار والنشاط لمجموعتي التخضیر الذھني والحر

رغم ھذا االثبات فأن البحوث لم تثبت من ان ھذا النشاط العصبي العضلي التصوري یؤدي 
الى االرتقاء باالنجاز،وعلیھ فأن النظریة أثبتت النشاط الكھربائي خالل التصور،ولم تثبت 

.عالقة ھذا النشاط بتطویر أو بناء المستوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011ىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األو .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ- 1
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I.3.13.2الصورة الذھنیة المثالیة(نظریة التعلم الرمزي االدراكي):(Symbolic

learning theory mental blueprint:(

،اذ أن الممارسة الذھنیة والتصور )االدراكي(وتعتمد ھذه النظریة على تفسیر المعرفي

مھارة حركیة معینة،وتنظر الى تتابع الذھني یعمالن وفق التخطیط المسبق لالعب من تنفیذ 

) ادراكیة(الحركة وأھداف المھمة الحركیة،والحلول البدیلة المتوقعة بوصفھا تغیرات معرفیة

)1(.تسبق االستجابة البدنیة والحركیة

:حیث ترى أنھ یساھم في اعداد المتعلم باآلتي

.امكانیة استرجاع أبعاد المھارة -1

.الخصائص الممیزة للمھارة-2

.دید أھداف المھارة،التعرف على مشاكل األداءتح-3

.االجراءات المؤثرة في األداء-4

.التخطیط ألداء المھارة-5

وعلى عكس النظریة ) c.n.s(أن كل ھذه االجراءات أساسھا الجھاز العصبي المركزي

العضلیة العصبیة النفسیة،ھذا الن أداءھا ال ینطوي علیھ تدخل العضالت الھیكلیة فضال عن 

:اك اتجاھین رئیسیین تم االعتماد علیھما لدعم ھذه الفرضیة ھماأن ھن

أظھرت عدد الدراسات من أن التحضیر الذھني أكثر فعالیة للمھمات التي :االتجاه األول
.تحتوي على عنصر معرفي ادراكي عالي

أن التعلم الحركي الذي یحدث في المراحل األولى ھو أساسا معرفي :االتجاه الثاني
ادراكي،وھذا یتفق مع القول أن التحضیر الذھني سیكون أكثر فاعلیة خالل المراحل االولى 

.من التعلم

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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I.3.13.3مجموعة االستجابة(نظریة المعلومات الحیویة:(Bio informatioal
Theory(Response Set):

تعد ھذه النظریة من النظریات الجدیدة في التصور،اذ تفترض أن التصور الذھني ھو 
مجموعة منتظمة من المقترحات المخزونة في الذاكرة الطویلة المدى في الدماغ،فعندما یقوم 

لھ،ومقترحات ایجابیة الفرد بالتصور فانھ ینشط مقترحات تحفیزیة تصف محتویات التصور
توضح لھ ماھي استجابتھ لتلك المحفزات في تلك الحالة،ولتطبیق ھذا التصور یجب على 

التمریر بقوة مع (المدربین والریاضیین أن یشتمل التصور لیس فقط على ظروف الحالة
taiming( وعند شمول ھذه االستجابات االیجابیة یصبح التصور أكثر ایجابیة ویعمل على

)1(.ن األداءتحسی

I.3.13.4الجمع الذھني(نظریة جمع االنتباه واالحساس:(Attentional-arousal
set theory (mental set):

تقترح ھذه النظریة أن التصور یساعد على جمع مستوى االحساس المثالي وتركیز االنتباه 
بشكل خاص كیفیة بالجوانب ذات العالقة،ولكن ضعف ھذه النظریة یمكن في أنھا ال تفسر 

ھناك براھین بحثیة لھذه التصور لالحساس واالنتباه المؤدي الى المثالیة فضال عن أنھ لیس
.النظریة

I.3.13.5الفعل(نظریة الحدث(Action theory:

) action theory(بمفھوم جدید أطلق علیھ نظریة الحدثjorn munzert 1999خرج 
أو األحداث الحركیة ھي تنظیم لالنتباه یعقبھ سلوك حركي ومحتواھا أن الحركات الریاضیة 

أن التحضیر الذھني ھو شكل من أشكال ) jorn(أو تصرف حركي،وفي ھذا المجال یعتقد
توقع األحداث،ویمكن وصف ظاھرة التوقع مثل العب كرة القدم یتصور نفسھ یدخل الملعب 

)2(.منطقة جزاء الفریق المنافسویقوم باالحماء أو یتھیأ لتنفیذ حالة ثابتة قریبة من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1
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ومن وجھة نظر استخدام الذاكرة،فأن ذلك یعني استرجاع مفردات األحداث من الذاكرة 

ھا على شكل أحداث المخزونة والتي یمكن استعراضھا واستعراض امكانیة استخدام

.متعاقبة

وھنا یأتي مفھوم العالقة بین النظر وبین التصور الحسي،فاألحداث المفردة تلعب دورا في 

.قوة وضعف توقع األحداث،وأن مفھوم الحدث أو الحالة یقسم على الفرد والمھارة والمحیط

ء من الحالة،حیث فاذا كان التصور مركزا على األداء المھاري فھذا یعني أن الفرد ھو الجز

ال یمكن تصور حركة بدون فرد منفذ،أما المھارة وكیفیة أدائھا فأنھا تعتند على تصور 

.الحركة

وفي حالة تحدید الحدث أو الحالة فان ذلك مرتبط بظروف المحیط،وبسبب خصوصیة 

.المھارات واختالف ظروف األفراد فان ذلك یعزز أو یضعف مفھوم توقع الحدث

األفراد یولد اختالفا في التصور لألحداث على وفق شخصیة الفرد،وقد ان أختالف بین

یتصور فرد معین شخصیتھ في فرد آخر وھذا یحدث عند مالحظة الحركة ألول مرة 

.،اذ یضع المتعلم نفسھ في مكان الالعب المؤدي)نموذج(ویؤدیھا العب آخر

داء الحركي واالحساس ان القسم الكبیر من عملیة التصور یكون مركزا على تتابع األ

المرتبط بھ،وھنا تجدر االشارة الى أنھ من الضروري التأكد على أقسام الحركة وتفسیر 

وشرح أسباب األداء بھذا الشكل حتى یتولد عند المتعلم صورة مقنعة ،وعند استخدام 

كن وارتباطھا مع التحضیر الذھني،یجب تحدید ھل یتم) التغذیة الراجعة(المعلومات الجوابیة

المتعلم من تحدید ھذه المعلومات الجوابیة خالل البرامج الحركي الذي تم استثارتھ بواسطة 

.التصور

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــ
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وفي مفھوم الحدث فان المعلومات الجوابیة من األحداث السابقة یمكن تذكرھا واستخدامھا 

تحت ظروف قد تكون مختلفة بعض الشيء،ولذلك فان األخطاء التي قد أداھا المتعلم في 

.تظھر في مھارة جدیدةالماضي في مھارة معینة قد 

أما مدى تدخل ظروف المحیط في التصور فان ذلك یتوقف على طبیعة المھارة،ففي 

المھارات التي یجب أن یكون الریاضي مرتبطا ومتوافقا مع الظروف الخارجیة لغرض 

تنفیذ المھارة،فأن تصور أداء المھارة یجب أن یأخذ في الحسبان الظرف المحیط،أما اذا 

رة المعتمدة على قابلیات الریاضي الداخلیة فیمكن أن الظرف المحیط الى حد كانت المھا

ما،لذلك فأن نوع التصور یعتمد على نوع المھارة،ویمكن جعل التحضیر الذھني طریقة 

تعتمد على التصور لألداء المھاري مع تحسین ھدف المھارة المرتبط في بناء عملیة التعلم 

الحركي

والذي یظم العوامل النفسیة والعوامل التحفیزیة،وعوامل االستثارة وفي ھذا االطار النظري
.والتي تربط مع تھیئة لألداء،فان التحضیر الذھنیلھ ارتباط مع تنظیم عملیة الحركة

األولى ھي التوجیھ والضبط ) الحدث(وھناك عملیتان مختلفتان في تحدید شكل الحركة
ولیة الوظائف الحس حركیة لتحدید ھدف للحركة،والثانیة ھي التنفیذ مرتبطا مع مسؤ

الحركة،فان التوجیھ وضبط الحركة مركزان على استثارة الظروف االبتدائیة والوصول بھا 
الى قمة استخدامھا الوظیفي،ان ھدف ھذه االستثارة یكون اما بتصعید التحفیز لغرض اثارة 

.والسیطرة علیھكل القدرة والطاقة المتوفرة أو تھدئة التحفیز للتخلص من القلق

ویمكن التمییز بین التحضیر الذھني وتطور الحركة الذي یظھر دائما في التخطیط 
للحركة،حیث یتوقع الریاضي األحداث على شكل تصور،وان تصور الحركة ضمن ھذا 
المنظور لیس لھ عالقة باكتساب التعلم،وكما بینا سابقا فان ھذا الشكل من أشكال التحضیر 

تھیئة الذھنیة لغرض المنافسة وتوجیھ األداء بھذا االتجاه،وان ھذا الشكل یعد الذھني یخدم ال
)1(.من االستراتیجیات الخاصة باألداء فقط

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ
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I.3.14 باكتساب الذھنيبأسلوب التدریب الذھنیةدور العملیات
:المھارة

الذھنیةعن الفرضیات الكثیرة التي تبحث عن التعرف المتداخل بین العملیات 

)Mental operations(وعالقتھا باكتساب المھارة وتطورھا واإلحتفاظ بھا و تأثیراتھا ,
وإن التجارب العدیدة تعطي نتائج عن التمرین البدني على المھارة مباشرة ومن خالل 

.النشاطات التي یمارسھا الفرد

ودراسة مشابھة أھرى قام بھا )Gabriele & Hall 1989(ففي دراسة قام بھا كل من 

 )1991 Wright ( قد أضاف تعزیزا أو زیادة في الذھنيوجدوا في الدراستین أن التصور

وعموما نستطیع أن , اإلحتفاظ بالتعلم وذلك من خالل مقارنتھ مع مجموعة التمرین البدني

على المھارة ھو تصور أو تخیل أدائھا بدون مشاركة حركات معینة من ذھنیانعرف التمرن

تبر عملیة التصور بمثابة أنتاج أو إنتقال تعلم غیجابي كبیر للمھارة من وتع, أعضاء الجسم

)1(.خالل واقع أدائھا

تتطلب عدة مجموعات مختلفة من العینات الذھنيإن تقییم تجارب تأثیر التمرین 
قبلیا على المھارة المراد تعلمھا وتتبعھا المعالجات ذھنیاكاختبارناوجمیعھا تأخذ ) المجامیع(

,وبعدھا اإلختبار البعدي للمھارة) البرنامج التجریبي لكل مجموعة(التجریبیة األخرى 

وغالبا ماتكون عملیات مراجعة المعلومات من خالل اإلستعادة الذھنیة الخفیة وتتضمن 
وھذه الدراسات تكون على عدة , وغیرھااستراتیجیات معینة مثل تكنیك التصورأو اإلنتباه 

التحضیر فمثال مجموعة تأخذ تدریب عقلیا على المھارة وأخرى ضابطة لم تأخذ , اشكال
متساوي ویضاف على احدھما تكنیكات اخرى من ذھنیاأو مجموعة تأخذ تدریب , الذھني

.بأخرى وھكذاومقارنتھاالتحضیر الذھني او الجمع بین تكنیكات معینة من التحضیر الذھني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 2011ار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،د.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

186.
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I.3.14 .1المعالجة العقلیة للمعلومات :

التعلم لیس عملیة مفردة ةإنما سلسلة من األحداث تشترك فیھا العدید من العملیات والتي 

المعالجة مبدأفإذا كانت ھذه حقیقة فباإلمكان تسھیل التعلم بإعتماد , تحدث بتسلسل محدد

المخرجات (وبین األداء الحقیقي للمھارة ) Inputالمدخالت (العقلیة للمعلومات المقدمة للفرد 

output (وھناك عملیتین تتوسط بینھما ھما:

.إدراك المعلومات المعطاة* 1

)1(: )5(ذي یجب إظھاره وكما في الشكل إتخاذ القرار بشأن السلوك ال* 2

)5(الشكل

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ

،ص 2011عيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لال.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

187.

اإلدراك المخرجات

الحركیة

إتخاذ 

القرار

المدخالت 

الحسیة

برمجة

اإلستجابة

إختبار 

اإلستجابة

التعرف 
وتحدید 
المحفز
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ولذلك فمالحظة السلوك بشكل أداء حركي ال یكفي لمعرفة السبب في أدائھ بشكل ناجح أو 
ففي السنوات األخیرة بدأ العمل بإتخاذ قرار دراسة التعلم وھاضة التعلم , بشكل خاطئ

التقلیدیة إلى درایة وفق نظام ) الحافز واإلستجابة(الحركي باإلنتقال من دراسة وفق نظریات 
, وھذا لم یحصل في البحوث فحسب وإنما بشكل عملي وتطبیقي أیضا, معلوماتمعالجة ال

.وھذه قفزة مثیرة في تطویر عملیة التعلم

I.3.14 .2بعض الوسائل التعلیمیة:
یعد درس التربیة البدنیة والریاضة الركیزة األساسیة لتعلم المھارات الحركیة ومنھا 

حیث تشكل عملیة عملیة تعلم المھارات الحركیة أھمیة كبرى , المھارات األساسیة بكرة القدم
فھي تھدف إلى إكتساب , في درس التربیة الریاضیة وفي الریاضة المدرسیة بصفة عامة

لذا , بحیث یمكنھ إستخدامھا بصورة جیدة وإقتصادیة كبیرة, الحركیة وإتقانھاالفرد للمھارة 
فإن إستخدام مختلف الوسائل التعلیمیة داخل درس التربیة والریاضیة سوف یساھم في 

فالوسائل التعلیمیة ھي كل كل مایستخدمھ , اإلسراع بعملیة التعلم وإتقان المھارة بصورة جیدة
لمتیسرة التي تعمل تعمل غب نقل المعلومات النظریة والمھارات المعلم من اإلمكانیات ا

ویرى كل من , العملیة إلى المتعلم وتوضیحھا للوصول إلى الھدف بأقل جھد وأسرع وقت
إلى أن إستخدام الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم الحركي یؤدي ) وفوكس(,)كروبر(,)ماتیج(

كما یشیر كل , رد المتعلمإلى بناء وتطور التصور الحركي عند الف
إلى أن إستخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة یجعل التعلم , )بایر(و)جروسینج(,)سمسنوف(من

حیث یصبح المتعلم مسؤوال ومشاركا وإیجابیا إلى حد كبیر , الحركي أكثر فاعلیة وإیجابیة
یة في درس الوسائل البصریة والسمع) جروسینج(ویوضح, بعد ان كان مجرد مستقبل ومقلد

)6(الشكل,التربیة الریاضیة

:وتنقسم الوسائل التعلیمیة إلى اربعة أنواع

إلخ....الشرائح, الرسوم, وھي الصور:وسائل ثابتة.1

.الفلم الدائري,الفلم التعلیمي: وسائل متحركة.2

.الصور المتسلسلة,كتاب الصور المتحركة): مختلطة(وسائل ثابتة متحركة.3

دة النواحي البدنیة عند المتعلملزیا): تعلیمیة(وسائل تدریبیة.4
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)6(شكل

)1(مخطط الوسائل البصریة والسمعیة المستخدمة في درس التربیة الریاضیة

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ

،ص 2011القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

194.

الوسائل البصریة

فــــــیلمأسطوانة بالصورة تلفزیون

دائري قصیرفیلم تمثیليفیدیو

فلم تعلیمي فلم وثائقيعرض برامج
مساعد

فلم طرق تدریبالحوافزعرض نتائج التعلم

فلم محادثة
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I.3.15االثار السلبیة للتحضیر الذھني عند العبي كرة القدم:

I.3.15.1عدم الدافعیة:

وھي التخلي عن النشاط لالعبین الدافع )rayan .l.m deci ")1:"وھو غیاب الدافع وفقا ل
.ومستداممع اإلجھاد للمنافسة بشكل شدید 

:یشرح)roberts )1974 ()2وطبیعة عدم الدافعیة على نظر 

.قشل الموافقة االجتماعیة،والرفض من المجموعة- 

.النجاح الریاضي منخفض:القصور في القدرة التنافسیة- 

.عدم وجود القدرات الریاضیة - 

عبي كرة القدم ھو غیاب التحكم في في ھذا السیاق الفشل الواقعي للمنافسة الریاضیة لال
.القدرة الریاضیة

I.3.15.2اإلفراط في التدریب:

ان ما نسمیھ )morgan )1987()3:طلح ھو معقد ومتعدد األوجھ وفقا لتعریف ھذا المص

.اإلفراط في التدریب ھو النمو الغیر الطبیعي لعملیة التدریب مما یؤدي الى حالة من الفشل

:في التدریب مصدر لمتاعب ذھنیة خطیرةواإلفراط

.اإلكتئاب- 

.الغضب- 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ

1-Deci .El .Ryan ,R.M Intrinsic Motivation and Self Determination .in Human Behaviour,New
York :Plenum Press , 1985 , PP48.59.

2-Roberts, G.C :effect of Achirvement Motivation and Social Envirlnement on risk :Research
Quarterly ,n 45, 1974 ;PP74.84.

3-Morgan Psycological Monitiring of oner Training and Stalness ,British Journal of Sport Medcin n 21
1987.PP 107.114.
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. التعب- 

.الإلرھاق-

I.3.15.3اإلرھاق:

ھو مفھوم معقد وھو نتاج الجھود النفسیة والفزیولوجیة المتكررة والقاسیة و في بعض 
.األحیان تسیر في نفس الخط مع متطلبات التدریب والمنافسة الریاضیة

أن اإلجھاد العاطفي واإلنسحاب النفسي والجسدي في بعض " یدل على)1()1986(سمیث 
"األحیان من النشاط الریاضي ھو استجابة لالجھاد المفرط أو عدم الرضا

اإلفراط في التدریب أو التدریب الزائد ھو ")2()1990(والدراسات التي قامت بھا سیلفا
"الریاضیة التي على أشدھااإلستجابة لالجھاد التدریبي المكثف وخصوصا المنافسة 

ان الزیادة في شدة وحجم األحمال التدریبیة والمنافسة الریاضیة یحد من مھارات البدنیة 
.  والنفسیة لتحسین حدود األداء الریاضي لكرة القدم

I.3.15.4الإلصابات:

الذي ان الالعبین في عرضة دائمة للوقوع في اإلصابات المختلفة في مشوارھم الكروي ھذا 
یؤثر سلبا على صحتھم النفسیة والبدنیة مما یجعلھم في حالة من القلق على مستقبلھم 
الریاضي والشك في قدرتھم الى العودة لألداء الریاضي المناسب والمكانة التي كانوا یحظون  
بھا في الفریق الریاضي،وھذا ما یدخل الالعبین في عدید من ردود األفعال المختلفة التي 

.لى السلوك الریاضي القویمتؤثر ع

الریاضیین یخضعون لالصابات خالل االجھاد )kubber et ross)3(1969 )حسب اعتقاد 
:في التحضیر للمنافسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Smith .Towarda Congnitive .Effective Model of Athletic Burnont .Journal Afapplied Sport Psycology
N1, 1990,PP36.50..

2-Silva .Analysis of The Training Stress Syndrom in Competitive Athletics. Gournal of Applied Sport
Psycology N1, 1990 ,PP5.20.

3-Kubler-Ross,e :On Death on Dying.London mac Milan,1969 ,PP 124.132.
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.الرفض-

.الغضب-

.التفاوض-

.اإلكتئاب-

.القبول واعادة التنظیم

:كالتالي)danish)1995()1وھناك ردود أفعال ذھنیة نحو اإلصابات الریاضیة حسب 

الھویةفقدان- 

والقلقالخوف-

الثقةوجودعدم- 

.األداءفيانخفاض- 

I.3.15.5المخدرات:

وھو اعتماد النفس على المخدرات لفترة دوریة أو "أو اإلدمان یتم تعریف المخدرات
.)asken)1988()2"مستمرة أو الرغبة النفسیة النھمة والحاجة الیھا

أنماط تعاطي المخدرات:

.الضغط النفسي -

.التشویق الذي تسعى الیھ النفس الضعیفة ألنھ یزید الثقة في النفس-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Danish,s :Caring for Injured Atgletes.Human Kinetics,1995,PP 142.155.

2-Asken,m.j Daying to wine :The Athlets Guide to Sefe and Unsafe Drugs in Sport.Washington,D.C
Acropolis Book ltd 1988,PP 44.59 .
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الفئات الرئیسیة من العقاقیر و اثارھا:

:یتم تصنیفھا حسب الغرض منھا

)حاصرات بیتا(لزیادة األداء الریاضيعقاقیر- 

.منشطات لزیادة القوة- 

.تھدئة األعصاب و تخفیف اآلالم- 

.عقاقیر محسنة لألداء الریاضي- 

:وللوقایة منھا

.تعلیم وتدریس الالعبین على اآلثار السلبیة لألدویة-

.الجید النفسي والذھني واألخالقي ھم رموز لألخالق الریاضیةالتدریس-

I.3.16اآلثار اإلیجابیة للتحضیر الذھني عند العبي كرة القدم:

I.3.16.1التعلیم الذھني المخطط:

التقدم السریع المحقق في السنوات األخیرة یحتوي على تعلیم ذھني مخطط باستعمال معاییر 
.التمیز

المدرب في العملیة التعلیمیة طویلة المدى یشجع على نقل ذكي من المعرفة ان تحكم 
والدرایة التي تستجیب لزیادة فرص النجاح من خالل التعلیم والتدریب والتدریس في 
استراتیجیة منظمة من أجل التحضیر الذھني المخطط والمستمر التي ترفع حظوظ النجاح 

:من خالل 

تعلم استراتیجیة ذھنیة في نطاق التحضیر الذھني المخطط التعلیم والتدریب وال- 
.والمستمر والعلمي

تعلم في التدریبات مع المنافسات الریاضیة ذات أحمال بدنیة عالیة والقدرات الذھنیة - 
.المعقدة

تكیف الالعبین مع األحمال وتذبذب التوافق الذھني والعقلي والمعرفي واالجتماعي - 
.وك الریاضيوالتنظیمي للسل
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رفع مستوى الدافعیة على الجانب الذھني من أجل رفع روح التنافسیة العالیة - 

تحفیز الصفات البدنیة والقدرات الذھنیة من أجل اكتشاف الطاقات الفعلیة الریاضیة - 
.لمواجھة الضغوط

.دراسة بدقة احتیاجات ومتطلبات األولویة وفقا لألھداف في خطة العمل- 

.توسیع نطاق التحلیل واتخاذ القرارات في حاالت القلق البسیطة والمعقدة- 

.مساعدة الالعبین على رفع الكیان النفسي باستعمال معاییر التمیز- 

I.3.16.2تدریس القدرات الذھنیة الكامنة المحددة:

تحدید مشروع التعلیم الذھني یضمن تقدم السریع لالعبین لتحقیق مستوى عالي من التنافسیة 
ان تدریس البرنامج الذھني الفعال یرفع االجھاد ویتطلب ")avener)1977()1وفقا ل 

"أولویات التطبیق

عدد من المعاییر التي تقییم البیئة التعلیمیة باستعمال سیاقات جدیدة یجب أن تعمل مع
:تدعمھا

تحدید المشروع الذھني مع األھداف والوسائل المادیة والبشریة والبیداغوجیة للتحكم -
.بھا

.تشخیص بموضوعیة أوجھ القصور ونقاط  القوة في الفریق وسلوك الفریق الخصم-
.تنظیم السیر الریاضي بالتحكم في المدة والشدة وأھمیة المنافسة الریاضیة-
ید وتسییر وتسھیل المجتمع الریاضي وفھم الظواھر المعقدة لمواجھة توتر تحد-

المنافسة
تطویر تسییر القلق والتوتر التنافسي باعتماد استراتیجیة الذھنیة متكیفة مع الدفاع -

.والھجوم
.بناء إجراءات لتحسین استراتیجیات األداء-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Avener,m : « Psycology of The Elite Athlete :An Exploratory Study » :Cognivitive Therapy And
Research,N 1,1977, PP 135.141.

I.3.16.3 المنافسةتدریب الكامنات الذھنیة لمواجھة:



التحضیر الذھني في كرة القدم

85

استثمار في الكامن یحطم أي شكل من أشكال ضغط ")beck)1977()1وفقا ل 
"المنافسة

:ھناك عوامل مھمة یجب دراستھا في ھذا السیاق 
.تطویر االمكانات البشریة-

.دراسة الحاجیات ومتطلبات الالعبین داخل بیئتھم الخاصة-

.ورفع من درجة الطموح بالتحكم في األھداف التي یجب تحقیقھاتطویر-

.تصنیف مھام الالعبین یبسط استراتیجیات العمل لتحقیق النجاح الریاضي-
.مشاركة الالعبین في منافسات صعبة من قبل المدرب -

).الثقة(تغییر تدفق األفكار السلبیة-

تعقیدااالبداع الریاضي تلبیة للمواقف العصیبة األكثر -

.المقاومة ضد التوتر الذھني في مواجھة المنافسة-

.التأقلم مع التذبذب الذھني في المنافسات والتدریبات-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Beck ;e : « Mentales Training ».In Dervobereitung Des Fechters.Leistingssport.N 3,1977,PP 212 .213.1

:الخالصة

سبق ومن خالل التجارب والخبرات التي قام بھا الباحثون في ھذا المیدان،أثبتت من خالل ما
أنھ یجب االھتمام بضرورة إتباع تخطیط منظم لعملیة التحضیر الذھني لكونھا عملیة تربویة 
ضمن الممارسة االیجابیة للریاضیین،حیث أنھ بالمقابل للتعلیم البدني والمھاري والخططي 



التحضیر الذھني في كرة القدم

86

لفترات مختلفة،یجب أن یكون الحال بالنسبة للتحضیر الذھني و ذلك الذي یسیر وفق مخطط
.لكون فترة التحضیر الذھني سبب أساسي في تكوین الالعبین ذوي مستوى الجید
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:تمھیـد 

التي والمجازفات،یمكن وصف البحث العلمي على أنھ مغامرة شاقة ملیئة بالنشاط 

تجري وقائعھا بین أحضان العلم ، ھذه المغامرة تستدعي الصبر ، الموضوعیة ، الجھد 

المتواصل ، التنظیم ، التخیل الخصب ، الفطنة الحادة ، قابلیة التحكم الجید في الظروف 

.إلى غیر ذلك من ھذه العناصر الضروریة لنجاح البحث...الجدیدة 

وضح أھم اإلجراءات المیدانیة التي اتبعناھا في ھذه في ھذا الفصل سنحاول أن ن

الدراسة ، ومن أجل الحصول على نتائج یمكن الوثوق بھا واعتبارھا نتائج موضوعیة قابلة 

للتجریب مرة أخرى ، وبالتالي الحصول على نفس النتائج األولى ، كما ھو معروف فان ما 

میة ، ھذا ال یمكن أن یتحقق إال إذا اتبع یمیز أي بحث علمي ھو مدى قابلیتھ للموضوعیة العل

.صاحب الدراسة منھجیة علمیة دقیقة وموضوعیة 
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II.1الدراسة االستطالعیة:
البحوث االستطالعیة ھي تلك البحوث التي تتناول موضوعات جدیدة لم یتطرق إلیھا 

أي باحث من قبل وال تتوفر عنھا بیانات أو معلومات أو حتى یجھل الباحث كثیرا من إبعادھا 

.)1(وجوانبھا

لدى سنة ) 18- 16(تأثیر الجانب الذھني للمرحلة العمریة"وفي دراستنا حول موضوع 

، توجھنا إلي بعض األندیة من اجل تقدیم االستبیان للمدربین ، وھذا من " العبي كرة القدم

.اجل تشخیص وجمع المعلومات واألفكار والتحقق من الفرضیات 

ومن خالل ھذه الدراسة تمكنا من وضع االستبیان والذي وجھناه إلى المدربین 

: الى المدربین مایلي والالعبین ، ومن بین األسئلة التي وجھناھا

ھل لكم تكوین في علم النفس الریاضي؟- 

ماھي عدد حصص التحضیر الذھني في األسبوع مع الالعبین؟- 

:الى الالعبین مایلي

ھل التحضیر الذھني المنتھج من طرف المدرب جماعي أو فردي؟-

متى یستعمل المدرب التحضیر الذھني خالل منافسات البطولة او الكأس؟-

II.1-1 المجال المكاني و الزماني :

II-1-1.1 المجال المكاني:

تم توزیع االستبیان على مجموعة من المدربین والالعبین لفریقي اتحاد عین 

.البیضاء واتحاد الشاویة

II-1-1.2 المجال الزماني :

14كانت بدایة القیام بھذه الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة بین یوم السبت 

2013أفریل 

، حیث تم توزیع االستبیان على المدربین 2013ماي 08إلى غایة یوم الخمیس 

.والالعبین 

.47،ص1984، الكويت ،1أضواء على الدراسة امليدانية ، مكتبة الفالح ، ط: ناصر ثابت-1



منھجیة البحث

89

II.1-2 تحدید متغیرات الدراسة:

كبیرة لھذا یمكن القول أنھ كي تكون تكتسي مرحلة تحدید متغیرات البحث ، أھمیة 

فرضیة البحث قابلة للتحقیق میدانیا ، أنھ البد من العمل على صیاغة و تجمیع كل متغیرات 

البحث بشكل سلیم ودقیق إذ أنھ البد أن یحرص كل باحث حرصا شدیدا على التمییز بین 

ا على مسار إجراء متغیرات بحثھ وبین بعض العوامل األخرى التي من شأنھا أن تأثر سلب

.دراستھ 

II.1-1 .1 المتغیر :

)1(:ھو ذلك العامل الذي یحصل فیھ تعدیل أي تغیر لعالقتھ بمتغیر آخر وھو نوعان 

:المتغیر المستقل–أ 

.ھو عبارة عن تلك العوامل التي تؤثر على متغیر تابع 

:المتغیر التابع-ب

ھي تلك العوامل أو الظواھر التي یسعى الباحث لقیاسھا ، وھي تتأثر تبعا لمتغیر 

.مستقل

:تتمثل متغیرات بحثنا فیما یلي 

.الخاصیة المرفولوجیة :المتغیر المستقل یتمثل في * 

.الالعبین: المتغیر التابع * 

II.1-1 .2 عینة البحث:

حرصنا على الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعیة ومطابقة للواقع ، حیث قمنا 

باختیار عینتنا المتمثلة في مدربي والعبي فرق اتحاد عین البیضاء واتحاد الشاویة، أي أننا 

.الخ ....لم نخصص العینة بأي خصائص أو ممیزات كالمستوى الدراسي، السن، الخبرة، 

استمارة استبیان على 09استمارة استبیان على مختلف العبي الفریقین و 30قمنا بتوزیع - 

.مختلف المدربي الفریقین

.58ص،1984املرجع السابق ،: ناصر ثابت- )1(
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II.1-1 .3المنھج المستخدم:

إن مناھج البحث عدیدة ومتنوعة ومتباینة تباین الموضوعات و اإلشكالیات وال یمكن 

أن ننجز ھذا البحث دون االعتماد على منھج واضح یساعد على دراسة و تشخیص اإلشكالیة 

والوصفیة إذ یعتمد على اتصال الباحث للمیدان ودراسة ما )ذو الوظیفة(التي یتناولھا بحثنا 

یعرف بأنھ مجموعة اإلجراءات البحثیة "الذيالمنھج الوصفيلفعل لذا أستخدم ھو قائم فیھ با

)1(".التي تتكامل لوصف الظاھرة محل الدراسة 

ویمكن تعریفھ بأنھ ذلك العامل الذي من خاللھ نقوم بتحدید طبیعة وخصائص بعض "

قیاسھا بطریقة الظواھر المعینة ألجل تحلیل العالقات بین مختلف المتغیرات محاولین بذلك 

كمیة في قالبھ وأسلوبھ أخصائي ھادفین من خالل ذلك إلى استخالص نتائج الموضوع 

)2(".تنبؤاتھ عن تطور مختلف الظواھر

ویعرف في مجال التربیة والتعلیم بأنھ كل استقصاء ینصب على ظاھرة من الظواھر التعلمیة 

شف جوانبھا وتحدید العالقات أو النفسیة ، كما ھي قائمة من الحاضر یقصد تشخیصھا وك

)3(.بین عناصرھا ، أو بینھا وبین ظواھر تعلیمیة أو نفسیة أو اجتماعیة 

:وتم إتباع الخطوات التالیة 

وصف موضوع الدراسة وصفا دقیقا وذلك من خالل جمع المعلومات الكافیة-

تحلیل ذا التحقق من المعلومات المجموعة حول موضوع الدراسة بالوصف الدقیق و ال-

النتائج الجیدة اعتمادا على الظروف المصاغة والمحددة سابقا بغیة استخالص التعلیمات 

.ذات النتائج الجیدة 

II.1-3أدوات الدراسة:

 االستبیان:
لقد استعملنا من أجل الوصول إلى الحقیقة االستبیان الموجھ إلى المدربین  والالعبین كي 

نحصل على أكبر عدد من المعلومات ، وللتأكد من صحة الفرضیات بعد تحلیل النتائج ، 

.59ص ،1984، ب س،الكويت،دار الكتاب احلديث ،1ط،رؤية مبسطة -منهج البحث الرتبوي :بشري صاحل الراشدي - )1(
.592ص،1997،لقاهرة ا،اهليئة املصرية للكتاب،،ب طمعجم العلوم االجتماعية ،مناهج البحث : علي عبد الواحد وايف- )2(
.80ص،1974، بغداد ،  مطبعة العاين ، 1ج، البحث في التربية البدنية والرياضيةمنهاج : الزوابعي والعنام- )3(
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وإعطاء اقتراحات وتوضیحات لفتح المجال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا في ھذا 

.الموضوع 

)1(:ھذا االستبیان على طرق مختلفة في أنواع األسئلة التي تنقسم إلى ثالثة أنواع اعتمدنا في

األسئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات:
وفي ھذا النوع من األسئلة یحدد الباحث اإلجابات الممكنة أو المحتملة لكل سؤال ویطلب 

.من المستجیب اختیار أحدھا أو أكثر

األسئلة المفتوحة أو الحرة:
في ھذا النوع من األسئلة یترك للمبحوث حریة اإلجابة عن السؤال المطروح بطریقتھ 

.ولغتھ وأسلوبھ الخاص الذي یراه مناسبا

األسئلة المغلقة المفتوحة:

في مثل ھذا النوع من األسئلة یطرح الباحث في البدایة سؤاال مغلقا أي یحدد فیھ اإلجابة 

.اإلجابةالمطلوبة ویقید المبحث باختیار 

II.1-4 أدوات البحث

من أجل اإلحاطة بالموضوع من كل جوانبھ تم استخدام استمارة االستبیان التي تعد 

)2(.أداة رئیسیة لجمع البیانات الكلیة عن وقائع محدودة وعدد كبیر نسبیا من األشخاص 

)3(.وھي مجموعة األسئلة المترابطة لطریقة منھجیة

االستمارة تبیان بأنھ مجموعة من األسئلة المرتبطة حول موضوع وكذلك یعرف 

معین ثم وضعھا في استمارة ترسل إلى لألشخاص المعنیین بالبرید أو تسلیمھا بالید تمھیدا 

للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیھا وبواسطتھا

لیھا لكنھا یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع و التأكد من معلومات متعارف ع

)4(.غیر مدعمة بحقائق

. 91-90،ص ص 2000،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،1مناهج وأساليب البحث العلمي،ط: رحبي مصطفى عليان،عثمان حممد غنيم-)1(
.185،ص1995غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، أساليب و أدوات البحث االجتماعي ، ب ط ، دار : طلعت إبراهيم-)2(
.210،ص1981،اململكة العربية السعودية، الرياض ،1اإلرشاد النفسي و الرتبوي ،ط: يوسف مصطفى قاضي -)3(
.210ص،1986، رات العربية املتحدة اإلما، ب ط،العني،مطبعة العني احلديثة ،البحث العلمي املناهج و اإلجراءات :فوزي عبد اهللا العكش- )4(
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ویعرف كذلك على أنھ أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع البحث محددة عن طریق 

)1(.االستمارة یجري تعبئتھا من قبل المستجیب 

II.1-5إجراءات التطبیق المیداني:

لدى سنة ) 18- 16(تأثیر الجانب الذھني للمرحلة العمریةفي دراستنا حول موضوع 

".العبي كرة القدم

حیث توجھنا الى األندیة الھاویة المتمثلة في اتحاد عین البیضاء واتحاد الشاویة، من أجل 

.تشخیص وجمع األفكار والمعلومات ، والتحقق من الفرضیات 

II.1-6 حدود الدراسة :

اقتصرت دراستنا على نادي اتحاد عین البیضاء واتحاد الشاویة، وھذا بحكم قربھا وكذا 

لضیق الوقت باإلضافة إلى تفادى األعباء المادیة التي تتطلبھا الدراسة خارج والیة أم 

. البواقي من مصاریف تنقل إلى غیر ذلك من تكالیف

II.1-7المعالجة اإلحصائیة

ق بھا علمیا استخدمنا طریقة اإلحصائیة لبحثنا لكون لغرض الخروج بنتائج موثو

اإلحصاء ھو الوسیلة   و األداة الحقیقیة التي نعالج بھا النتائج على أساس فعلي یستند علیھا 

:في البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما یلي 

بما أن البحث كان مختصرا على البیانات التي یحتویھا االستبیان فقد : النسبة المئویة- 

وجد أن أفضل وسیلة إحصائیة لمعالجة النتائج المتحصل علیھا ھو استخدام النسبة 

.المئویة 

.314ص،1997،مصر،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية ،تصميم و تنفيذ البحث :غريب سيد أمحد- )1(
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)1(:النسب المئویة تساويطریقة حسابھا

العینة / x100عدد التكرارات 

%100ع 

ع                  /x100ت=س            ست          

عدد العینة : ع

عدد التكرارات : ت

النسبة المئوي: س

.75ص،1977،جامعة بغداد ،بدون طبعة، طرق اإلحصاء يف الرتبية البدنية والرياضية: صيف السامرائي ،عبده علي -1
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:الخاتمة

منھجیة البحث ، من بین أھم الفصول التي ضمتھا یمكن اعتبار ھذا الفصل الذي تناولنا فیھ 

دراستنا ھذه ، ألنھ یحتوي على أھم العناصر األساسیة التي قادتنا إلى احتواء أھم المتغیرات 

.والعوامل التي كان باإلمكان أن تعیق السیر الحسن لھذه الدراسة 

خطي كل الصعوبات ، إن ھذا الفصل یعتبر بمثابة الدلیل او المرشد الذي ساعدنا على ت

.وبالتالي الوصول إلى تحقیق أھداف البحث بسھولة كبیرة 

كما تناولنا فیھ أھم العناصر التي تھم دراستنا بشكل كبیر ، منھا متغیرات البحث ، المنھج 

الخ من العناصر التي یعتمد علیھا أي باحث  في الجانب التطبیقي ...المتبع ، أدوات البیانات 

.لدراستھ 
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:تمھید
وفقا للمنھجیة المتبعة في البحث،وقصد التنسیق في محتویاتھ ارتأینا في ھذا الفصل 

أن نقدم تحلیل ومناقشة مفصلة للنتائج المحصل علیھا أثناء البحوث واالختبارات 

المطبقة میدانیا وقد تم حصر الدراسة التطبیقیة لھذا البحث باستعمال استبیان موجھ 

.للمدربین والالعبین
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II.2 تحلیل و مناقشة النتائج:

II.2.1 تحلیل و مناقشة نتائج اإلستبیان الموجھ لالعبین:

ما ھي السنوات الممارسة في كرة القدم؟: السؤال األول

10ن م سنوات5ن مالسنةاالجابة

سنوات

ن م 

%00%0836,36%1446,66الجھوي

%00%1463,63%1653,66الھواة

%00%0000%0000االحتراف

%00%22100%30100المجموع

عدد سنوات الممارسة في كرة القدممعرفة یمثل ) 1(رقمالجدول

معرفة عدد سنوات الممارسة في كرة القدم: یمثل) 1(البیان رقم 
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تحلیل  مناقشة النتائج:

و %53,66أن نسبة النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله نجدمن خالل 

سنوات ینشطون 5من الالعبین  من مجموع  العینة تتراوح ما بین سنة إلى 63,63%

من %36,36و %46,66في قسم الھواة وذلك للمستوى الجید للعبین، وفي حین نسبة 

سنوات ینشطون في القسم الجھوي 5الالعبین من مجموع العینة تتراوح بین سنة و 

مشواره الكروي ثم تطور مستواه مما یسمح  لھ اللعب في قسم وھذا راجع لبدایة 

في إلیھوھذا الذي أثبتتھ العلوم والبحوث الخاصة بالجانب الذھني الذي تطرقنا ،أعلى

)1(.بحثنا في الجانب النظري

ما ھي مدة التحضیر  الذھني داخل فریكم؟: السؤال الثاني

النسبة المئویة العدداالجابة

%30100سنة

%000ثالثة أشھر

%000أشھر6

%30100المجموع

مدة  التحضیر الذھني داخل الفریقیمثل ) 2(رقم الجدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.109،ص 2011
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مدة  التحضیر الذھني داخل الفریق: یمثل) 2(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله نجد الجدول نستنتج أن نسبة من خالل 

ر الذھني  واجب یجدون أن التحضیالالعبین  من مجموع  العینة من %100أن نسبة  

طول السنة وھذا راجع إلى  أھمیة الجانب الذھني في التدریبات والتحضیرات 

)1(.،وھذا واقع في نفس نطاق دراسة بعض العلماء والباحثین الذین أثبتوا ذلكللمنافسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.190.191ص،ص2011
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متى یستعمل التحضیر  الذھني خالل المنافسات؟: السؤال الثالث

النسبة المئویة العدداالجابة

%3065,21البطولة

%1634,78الكأس

%46100المجموع

یمثل أوقات التحضیر الذھني خالل المنافسات) 3(رقم الجدول

أوقات التحضیر الذھني خالل المنافسات: یمثل) 3(البیان رقم 

تحلیل  مناقشة النتائج:

من خالل الجدول نستنتج أن نسبة النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله نجد 
أن التحضیر الذھني  یرونة من  الالعبین  من مجموع  العین%65,21أن نسبة  
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یكون في البطولة وذلك ألھمیة البطولة وصعوبتھا أنھا تلعب طیلة السنة، في حین نسبة 
من اللعبین من مجموع العینة یرون  أن التحضیر الذھني یكون في الكأس 34,78%

وذلك ألن أھمیة المنافسة تضعھم في مواجھة فرق عالیة المستوى تتطلب منھم التركیز 
،وذلك نتاج لبعض المقترحات والمعتقدات لعلماء صبوا اھتمامھم لثقة لمواجھة التوتروا

)1(.في ھذا الجانب والمثبت میدانیا

ھل یستعمل التحضیر  الذھني ؟:السؤال الرابع

النسبة المئویة العدداالجابة

%2870قبل المنافسة

%1230بعد المنافسة

%40100المجموع

یمثل متى یستعمل التحضیر الذھني في الجانب التنافسي) 4(رقمالجدول

متى یستعمل التحضیر الذھني في الجانب التنافسي: یمثل) 4(البیان رقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب  .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.164،ص 2011
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خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله من :تحلیل  مناقشة النتائج
أن التحضیر رون من  الالعبین  من مجموع  العینة ی%70الحظنا أن نسبة  

%30نسبة یكون قبل المنافسة ذلك لزرع الثقة في انفسھم، في حین الذھني  
من اللعبین یرون أن التحضیر الذھني یكون بعد المنافسة وھذا راجع إلى نتیجة 

)1(.،وھذا ما أثبتھ الباحثین والعلماء المختصین في المیدان المدروسالمنافسة

؟المتبع من طرف المدربھل التحضیر الذھني:السؤال الخامس

النسبة المئویة العدداالجابة

%2656,52جماعي

%2043,47فردي

%46100المجموع

من طرف المدربالتحضیر الذھني یمثل طرق) 5(رقمالجدول

طرق التحضیر الذھني من طرف المدرب:  یمثل) 5(البیان رقم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدر .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.166،ص2011
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تحلیل  مناقشة النتائج:

الالعبین  من مجموع  العینة أغلبیة من خالل الجدول أعاله الحظنا أن 

جماعي للتقلیل من الضغوطات النفسیة للعبین في یرون أن التحضیر الذھني 56,52%

یرون أن التحضیر الذھني یكون من مجموع العینة اللعبین من %43,47سبة حین  ن

،ألنھ نتیجة تمشي توازیا مع فردي وھذا راجع إلى شخصیة كل العب ومشكلتھ

)1(.الدراسات والنظریات العلمیة التي تسایر دراستنا

ما ھي عدد الحصص للتحضیر الذھني في األسبوع التي : السؤال السادس

مدرب؟یبرمجھا ال

النسبة المئویة العدداالجابة

%000مرة واحدة

%30100مرتین في األسبوع

%000ثالثة مرات في األسبوع

%30100المجموع

یمثل عدد الحصص المبرمجة التحضیر الذھني في األسبوع) 6(رقم الجدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.جبار سعد اهللا،أد فراث .م.أ-1

.169.171ص،ص2011
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یمثل عدد الحصص المبرمجة التحضیر الذھني في األسبوع): 6(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

من  الالعبین  من مجموع  %100حظنا أن نسبة  من خالل الجدول أعاله ال

العینة یحصلون فقط على حصتین للتحضیر الذھني في األسبوع ذلك قبل المنافسة 

)1(.،ھو تحصیل لمجھودات علمیة لباحثین أعطوا رأیھم في ھذا الجانبوبعدھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.اهللا،أد فراث جبار سعد .م.أ-1

.165،ص 2011
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ھل التحضیر الذھني الممارس لتحسین؟:السؤال السابع

النسبة المئویة العدداالجابة

%0812,90الجانب البدني

%1219,35الجانب التقني

%1422,58الجانب التكتیكي

%2845,16الجانب الذھني

%62100المجموع

یساعد على تحسین عوامل التفوق لتحضیر الذھني ھل ایمثل ) 7(رقم الجدول

الریاضي

ھل التحضیر الذھني یساعد على تحسین عوامل التفوق : یمثل) 7(البیان رقم 

الریاضي
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تحلیل  مناقشة النتائج

نحصل على النتائج التالیة یرى نتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله من خالل ال

أساسي بالنسبة مجموع  العینة أن التحضیر الذھني  من %45,16من بنسبة ن والالعب

و %22,58لھم ألنھ یزید ھم ثقة ویفتح مجاال أكبر للتصور الذھني في حین نسبة 

ھني یلعب  دورا ھاما في تحسین من مجموع العینة یرون أن التحضیر الذ19,35%

الجانب  الخططي والقدرة  على وضع القرارات المناسبة في الوقت المناسب مع 

مجموع العینة من %12,90القرار في حین أن نسبة ..... تصور التقنیة المثالیة لتلك 

ینمي الجانب البدني لمل لھ من دور في التحفیز على یرون أن التحضیر الذھني 

وھو رأي ،ر في التدریب ومواجھة الصعوبات واألعمال التدریبیة الشاقةاالستمرا

)1(.العلماء والمرشدین الریاضیین الذي یصب في نفس البوتقة مع ھذا الموضوع

مع الجانب الذھني البدنیةھل تقومون بتطویر الخصائص:مناالسؤال الث
مع المدرب؟

النسبة المئویة العدداالجابة

%30100نعم

%000ال

%30100المجموع

یر الذھني والبدني أثناء التدریبیمثل الترابط بین التحض) 8(رقم الجدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.173.174صص،2011نفس املرجع السابق، سنة -1
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أثناء التدریب الترابط بین التحضیر الذھني والبدني : یمثل) 8(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

أن جمیع اللعبین یرون ویقومون بازدواجیة التدریبات من خالل النتائج نالحظ، 

حینا إلى حین بین التحضیر الذھني والبدني لمل لھا من ترابط وتالزم منطقي وعملي 

ل الذي ارتآه ،وذلك ھو نفس الحاوما یحققھ من نتائج عالیة أثناء التدریبات والمنافسات

)1(.العلماء والبحوث في أعمالھم العلمیة الخاصة بھذا الدراسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.107ص ،2011نفس املرجع السابق، سنة -1
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ما ھي الطرق والتقنیات الذھنیة المستعملة من طرف :السؤال التاسع

المدرب؟

سبة المئویة النالعدداالجابة

%000طرق االسترخاء

%2628,26طرق الثقة

%1617,39طرق التحكم في التنفس

%000طرق التأمل

%000تقنیة الخداع

%1213,04تقنیة مواجھة التوتر

%2628,26تقنیة التركیز

%1213,04العالیة.... تقنیة تحقیق

%62100المجموع

مع لطرق والتقنیات الذھنیة المستعملة من طرف المدربایمثل ) 9(رقم الجدول

الالعبین
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مع الطرق والتقنیات الذھنیة المستعملة من طرف المدرب: یمثل) 9(البیان رقم

الالعبین

تحلیل  مناقشة النتائج:
تقنیة %28,26أن الالعبین بنسبة : نالحظ ما یليالنتائج الجدول ومن خالل 

تقنیة التحكم في النفس من مجموع العینة %17,39یز كذلك الثقة في النفس والترك
بدون أن ھذه  الطرق لھا دور ھام وأساسي للنھوض بتحضیر ذھني  فعال ویعطي أثره 

تقنیة التحكم في التنفس %13,04الملحوظ أثناء التدریب والمنافسة وكذلك نجد نسبة 
الطرق تترابط طردیا ألنھ وتحقیق نتائج من الالعبین من مجموع العینة یرون أن ھذه

بالتحكم في النفس یمكن التغلب على الصعوبات أثناء التدریب والمنافسة ما یؤدي  
،وھذا انتھاجا واتباعا لنظریات الباحثین بالضرورة القطعیة إلى تحقیق نتائج إیجابیة
الذین أعطو ھذا الجانب اھتمامھم في أبحاثھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،112ص ،2011نفس املرجع السابق.
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بالنسبة لكم ما ھي الطرق والتقنیات األكثر استعماال من طرف :السؤال العاشر

المدرب؟

النسبة المئویة العدداالجابة

%2066,66الثقة في النفس

%1033,33تحقیق نتائج عالیة  

%30100المجموع

یثل الطرق والتقنیات األكثر استعماال من طرف المدربین في ): 10(رقم الجدول

التحضیر الذھني لالعبین

الطرق والتقنیات األكثر استعماال من طرف المدربین في : یمثل)  10(البیان رقم 

التحضیر الذھني لالعبین
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تحلیل  مناقشة النتائج:

: ج أال وھومن النتائج المبینة في الجدول أعاله یمكن الخروج باستنتا

من الالعبین من مجموع العینة یرون ویوقنون أن طریقة %66,66أن نسبة   

الثقة في النفس ھي األكثر الطرق مناسبة لما یریدونھ أثناء التدریبات والمنافسات ذلك 

لمل لھا من أھمیة فیزرع الثقة واالیمان بما یكتسبونھ من قدرات وإخراج القوة الكامنة 

.جابیة ومثالیةلدیھم بطریقة إی

من مجموع العینة یرون أن تحقیق عالیة ھي طریقة %33,33في حین نسبة  

مدروسة ألن الھدف من الریاضة والتدریب والتنافس ھو الھدف الوحید لتحقیق ألقاب 

،لما ھو مأخوذ من أوجھ الرأي ریاضیة مھمة ترقى بھم إلى المراتب العلیا في الریاضة

)1(.ستھم في ھذا الصددومراجع لعلماء كرسوا درا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.104.166ص،ص2011
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:موجھ الالعبینستبیان اللإل استنتاج عام 

بعد عرض وتحلیل  النتائج المتعلقة باستبیان الالعبین تم التوصل إلى بعض 

للتحضیر الذھني خالل ھل اھمال المدرب: الحقائق التي كنا سطرناھا في الفرضیات

التركیز على الجانب الذھني التدریبات یؤدي إلى تحقیق مستوى أداء الالعبین، وھل 

.المنافسةیبعد الالعب على ضغط 

المیل الكبیر لالعبین لریاضة كرة القدم باعتبارھا جزء  مكمل لحیاتھم الحظنا 

وتساعدھم على تخطي العقبات والمشاكل التي تصادفھم فھذه اللعبة من أھم .... ال

وعقلیا كما تساعدھم على واجتماعیااأللعاب التي تمارس فتساعدھم على النمو نفسیا 

باكتساب خصال حمیدة كالتعاون واالحترام والخلق تسمح لھم رفع مستواھم الصحي  و

الحسن واالندماج في المجتمع، كما یتیح للمراھق فھم دوره في المجتمع وادراك حقوقھ

لكفاءة المدرب في جلب الالعبین نحو بینتھ لنا النتائج الدور الفعال وواجباتھ، كما 

رفع الحالة النفسیة لھم وكذلك الوسط ممارسة ریاضة كرة القدم وتأثیرھا اإلیجابي على 

االجتماعي ھو بدور لھ تأثیر كبیر على ممارسة المراھق الریاضة كرة القدم فممارسة 

كرة القد تعمل على تربیة المراھق وتنشئتھ اجتماعیة صالحة تعود بالفائدة لنفسھ 

مارسة ومجتمعھ وكذلك النادي الذي یتوفر على الوسائل الالزمة والجو المناسب للم

.مما یؤدي إلى جلب المراھق ویلجأ إلیھ ھروبا من المشاكل وانحرافات الشارع
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II.2.2 تحلیل و مناقشة نتائج اإلستبیان الموجھ للمدربین:

ما ھي عدد السنوات الممارسة في كرة القدم؟:السؤال األول

10ن م سنوات5ن مالسنةاالجابة

سنوات

ن م 

%0133,33%0133,33%0220الجھوي

%0266,66%0266,66%0880الھواة

%0000%0000%000االحتراف

%03100%03100%10100المجموع

المدربین لمھنة التدریب في مختلف یمثل عدد سنوات ممارسة ) 1(رقمالجدول

االقسام
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دریب في مختلف عدد سنوات ممارسة المدربین لمھنة الت: یمثل) 1(البیان رقم

االقسام

تحلیل  مناقشة النتائج:

الحظنا أن النسب التالیة من خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله 

خبرة في تمن المدربین من مجموع العینة لھم سنوا%66,66و%66,66و 80%

ذات .....قسم الھواة ھذا راجع لرغبة المدربین العمل في مستوى تنافسي ویحتوي على 

من المدربین من مجموع %33,33و   %33,33و  %20مستوى جید نجد أن نسب 

و ھذا راجع  لعد خبرة المدربین الذین سم الجھويقالعینة لھم سنوات عمل قلیلة في ال

،ھو الحال الذي یعتقده الدارسین یردون العمل في ھذا القسم تجنبا للضغط وقوة المنافسة

)1.(والعلماء في ھذا الجانب

 ھل لكم تكوین في علم النفس الریاضي؟:الثانيالسؤال

النسبة المئویة العدداالجابة

%09100نعم

%000ال

%09100المجموع

معرفة ھل للمدربین تكوین في علم النفس الریاضيیمثل ) 2(رقم الجدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.جبار سعد اهللا،أد فراث .م.أ-1

.109،ص 2011
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معرفة ھل للمدربین تكوین في علم النفس الریاضي؟: یمثل) 2(البیان رقم 

تحلیل  مناقشة النتائج:

من %100نا  نسبة  الحظالمحصل علیھا في الجدول أعاله من خالل النتائج 

المدربین من مجموع العینة لھم تكوین في علم النفس الریاضي وھذا راجع لمعرفة 

ھذا الذي أثبتھ العلماء ،المدربین الجیدة ألھمیة الجانب النفسي لالعبي كرة القدم

)1(.نب النفسيوالمیدان أنھ على المدرب أن یكون متحصل على تكوین في الجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.184،ص 2011
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ما ھو مستوى ھذا التكوین؟:السؤال الثالث

النسبة المئویة العددجابةاال

%09100لیسانس

%000دكتوراه

%09100المجموع

معرفة مستوى التكوین لدى المدربین في الجانب النفسي ) 3(رقم الجدول

معرفة مستوى التكوین لدى المدربین في الجانب النفسي): 3(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

من المدربین %100علیھا أعاله الحظنا أن  نسبة  من خالل النتائج المحصل
من مجموع  العینة لھم لیسانس في الریاضة وھذا راجع للتكوین الجامعي  الذي حظي 

من المدربین من مجموع العینة لیس لھم %0بھ المدربون  في حین الحظنا نسبة 
إلى شھادة دكتوراه في الریاضة  وھذا راجع إاى صعوبة المرور من شھادة لیسانس 

حث عن التكوین دكتوراه أیضا االقتناع الكافي للمدربین  بشھادة لیسانس والخروج للب
)..(CAF,.…الخارجي مثل شھادة
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ألن الباحثین وأصحاب النظریات العلمیة یرون أنھ كلما كان مستوى التكوین أعلى كلما 
)1(.كان لھ مردود أكثر ایجابیة على التحضیر الذھني لالعبین

ما ھي مدة التحضیر  الذھني داخل فریقكم؟:ال الرابعالسؤ

النسبة المئویة العدداالجابة

%0666,66سنة

%0111,11ثالثة أشھر

%0222,22أشھر6

%09100المجموع

یمثل مدة  التحضیر الذھني داخل الفریق) 4(رقمالجدول

ریقمدة  التحضیر الذھني داخل الف:  یمثل) 4(البیان رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.18،ص 2011
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تحلیل  مناقشة النتائج:

أعاله الحظنا أن أغلب المدربین الجدول من خالل النتائج لمحصل علیھا في 

یجب أن یكون طیلة ون أن التحضیر الذھني  رالعینة یمن مجموع  %66,66بنسبة    

السنة وھذا راجع  إلى أھمیة التحضیر الذھني داخل الفریق ودوره في تحسین مستوى 

ني من مجموع  العینة یرون أن التحضیر الذھ%22,22الالعبین في حین أن نسبة   

یرون أن التحضیر الذھني مدتھ ستة أشھر %11,11مدتھ تكون ثالثة أشھر و نسبة   

و ھذا راجع إلى عدم معرفة المدربین ألھمیة الجانب الذھني ودوره وتأثیره على 

)1(.مستوى العبي كرة القدم

یستعمل التحضیر  الذھني خالل المنافسات؟:السؤال الخامس

یة النسبة المئوالعدداالجابة

%0950البطولة

%0950الكأس

%18100المجموع

یمثل معرفة متى یستعمل المدرب التحضیر الذھني خالل المنافسات) 5(رقمالجدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.190.191صص،2011نفس املرجع السابق، -1
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یستعمل المدرب التحضیر الذھني خالل المنافساتمعرفة متى: یمثل) 5(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

%100الحظنا أن نسبة    من خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله 

منافسات البطولة الكأس وھذا لتحضیر الذھني  یكون في لالعینة یرون أن مجموع 

ي یلعبھ على  عوامل التفوق راجع لألھمیة  البالغة للتخضیر الذھني ودوره الذ

)1(......)الجانب البدني، النفسي، التكتیكي،( الریاضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.175ص ،2011نفس املرجع السابق، -1
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ھل التحضیر الذھني المنتھج مع الالعبین في كرة القدم؟:السؤال السادس

ة المئویة النسبالعدداالجابة

%0960جماعي

%0640فردي

%15100المجموع

المنتھج مع الالعبینالتحضیر الذھني معرفة یمثل ) 6(رقم الجدول

معرفة التحضیر الذھني المنتھج مع الالعبین: یمثل) 6(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:
مدربین  أن أغلب الالجدول أعاله الحظناالنتائج  المحصل علیھا في من خالل 

المنتھج داخل الفریق یرون أن التحضیر الذھني من مجموع  العینة %60بنسبة     
وھذا  راجع إلى خلق عالقة بین الالعبین وزیادة المنافسة بینھم في حین جماعي یكون 

من مجموع العینة یرون أن التحضیر الذھني یكون المدربین من %40یرى نسبة 
)1(.للفروق الفردیةفردي وھذا راجع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.169،ص 2011
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مع الذھني في األسبوع ما ھي عدد الحصص للتحضیر:بعالسؤال السا

؟الالعبین

النسبة المئویة العدداالجابة

%0333,33مرة واحدة

%0666,66مرتین في األسبوع

%0000ثالثة مرات في األسبوع

%09100المجموع

في المنتھجة من طرف المدرب یمثل عدد حصص التحضیر الذھني ) 7(رقمالجدول

مع الالعبیناألسبوع

عدد حصص التحضیر الذھني المنتھجة من طرف المدرب في األسبوع : یمثل) 7(ن رقمالبیا

مع الالعبین
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تحلیل  مناقشة النتائج:

أغلب  المدربین الجدول أعاله الحظنا أن النتائج المحصل علیھا  في من خالل 

یرون  أن التحضیر الذھني یكون مرتین في األسبوع وھذا راجع %66,66ونسبة  

عتماد المدربین على التحضیرالذھني قبل وبعد المنافسة، في حین نسبة    إلى ا

یرون أن التحضیر الذھني یكون مرة واحدة في األسبوع وھذا راجع إلى 33,33%

،ألنھ تحصیل حاصل اعتماد  على ھذه الحصة إما قبل المنافسة وإما بعد المنافسة

)1(.ذا االختصاصلدراسات واختبارات تطبیقیة ألعمال الباحثین في ھ

ھل یعمل التحضیر الذھني لتحسین؟:السؤال الثامن

النسبة المئویة العدداالجابة

%0622,58الجانب البدني

%0518,51الجانب التقني

%0829,62الجانب التكتیكي

%0829,62الجانب الذھني

%27100المجموع

تحسین عوامل التفوق فيي التحضیر الذھنمعرفة دور یمثل ) 8(رقم الجدول

الریاضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل .م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.174،ص 2011
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فة دور التحضیر الذھني في تحسین عوامل التفوق الریاضيمعر: یمثل) 8(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

الحظنا  أن  أغلب المدربین من خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول أعاله 

یعمل  على تحسین أن التحضیر الذھني  یرون من مجموع  العینة %29,62ونسبة   

إلنقاص ى أھمیة التحضیر الذھني  لالعب الجانب الذھني والتكتیكي وھذا راجع إل

من %22,58، في حین نسبة ........الضغط  علیھ إتخاذ القرارات في المواقف 

یرون أن التحضیر الذھني یساعد على تحسین الجانب البدني وذلك ألھمیة المدربین 

من المدربین %18,51تحضیر الالعب ذھنیا لتحمل أعباء  التدریب وأیضا بنسبة 

ن أن التحضیر الذھني یحسن من المردود التقني لالعب ذلك  لتصوره المھارة یرو

)1(.ومحاولة تجسیدھا، مثل الركالت الحرة المباشرة والغیر المباشرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة األوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف وا.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.176،ص 2011
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ھل تقوم بتطویر الخصائص البدنیة مع الجانب الذھني ؟: السؤال التاسع

النسبة المئویة العدداالجابة

%09100نعم

%000ال

%09100المجموع

لتطویر الخصائص البدنیة معرفة أھمیة الجانب الذھنيیمثل) 9(رقم الجدول

معرفة أھمیة الجانب الذھني لتطویر الخصائص البدنیة: یمثل) 9(البیان رقم

تحلیل  مناقشة النتائج:

من مجموع العینة یرون %100المدربین  بنسبة من النتائج ، أن جمیع نالحظ 

حضیر أن التحضیر الذھني لھ أھمیة بالغة في تطویر الخصائص البدنیة وذلك لت

)1(.ا الذي أثبتھ المرشدین الریاضیین،ھذمل األعمال التدریبیة وبكل أنواعھاحالالعب لت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.107ص ،2011نفس املرجع السابق، -1
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ما ھي الطرق والتقنیات المستعملة من طرف المدربین :السؤال العاشر

عبین؟لتحسین مردود الال

النسبة المئویة العدداالجابة

%0412,12طرق االسترخاء

0618طرق الثقة ,18%

%0721,21طرق التحكم في التنفس

%013,03طرق التأمل

%000تقنیة الخداع

%0515,15تقنیة مواجھة التوتر

%0824,24تقنیة التركیز

%026,06تقنیة تحقیق النتائج العالیة

%33100موعالمج

یمثل معرفة وطرق والتقنیات المستعملة من طرف المدربین ) 10(رقمالجدول

لتحضیر الالعبین ذھنیا
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معرفة وطرق والتقنیات المستعملة من طرف المدربین لتحضیر : یمثل) 10(البیان رقم

الالعبین ذھنیا

تحلیل  مناقشة النتائج:
18بنسبةتمدون المدربین یعمن النتائج أن نالحظ  تقنیة الثقة في النفس على 18%,

على تقنیة التركیز %24,24ونسبة التحكم في النفس طریقة %21,21و نسبة 
الطرق والتقنیات على تقنیة تحقیق  النتائج العالیة وذلك  للترابط بین  ھذه %6,06و

ھ وبذلك یستطیع ألنھ  عند ما تزرع  الثقة في نفسیة الالعب  یستطیع التحكم في نفس
تحقیق نتائج عالیة في حین نجد بعض المدربین  وھذا یؤدي إلى التركیز

لتقنیة التأمل %3,03لتقنیة الخداع  وكذلك نسبة%0لتقنیة االسترخاء و%12,12بنسبة
على ھذه التقنیات والطرق وذلك لعدم  وجود ترابط بینھم و ال یرون فیھم ال یعتمدون

)1(.العب للتدریبات أو المنافساتالطرق األنسب لتخضیر ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.112ص ،2011نفس املرجع السابق، -1
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بالنسبة لكم ما ھي الطرق والتقنیات األكثر استعماال؟: السؤال الحادي عشر

النسبة المئویة العدداالجابة

%0555,55طریقة الثقة

%0444,44ركیزطریقة الت

%09100المجموع

ھي الطرق والتقنیات األكثر استعماال من طرف یمثل معرفة ) 11(رقمالجدول

لمدربین  ا

معرفة ھي الطرق والتقنیات األكثر استعماال من طرف : یمثل) 11(البیان رقم

المدربین  
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تحلیل  مناقشة النتائج:

من المدربین من مجموع العینة %55,55بة نسنجد أن من خالل النتائج 

یعتمدون  على طریقة الثقة وھذا راجع  غلى اعتمادھم زرع  الثقة في الالعب لكي 

من المدربین %44,44یؤمن بقدراتھ ویحاول  العمل على تطویرھا في حین نسبة   

ظرة نیأخذالتدریبات أثناءیعتمدون على تقنیة التركیز وذلك لمحاولة جعل الالعب 

)1(.،اتباعا لمنھجیات علمیة تبین صحة ذلكحول طریقة التحضیر للمنافسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألوىل د هه خال خورشيد الزهاوي،التدريب املعريف والعقلي لالعيب كرة القدم ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،الطبعة ا.م.د فراث جبار سعد اهللا،أ.م.أ-1

.166،ص 2011
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:استنتاج عام حول االستبیان الموجھ للمدربین

لھا أھداف ذھنیة بعد جمع المعطیات وتحلیلھا استنتجنا أن ریاضة كرة القدم 

تكتیكیة، تقنیة، ونفسیة یسعى المدرب لتحقیقھا عن طریق استعمال تدریبات تنافسیة 

لمراھق على إزالة التوتر تمھدھم للمنافسة لكي تزید من حدة اللعبة وتساعد ا

.واالضطراب

وبغض النظر عن كل المشاكل التي تواجھ المدرب من ضعف الھیاكل ونقص 

الوسائل وقلة الوقت فھو یسعى جاھدا للوصول إلى األھداف المسطرة وتتحقق ھذه 

األھداف باالھتمام بكل الجوانب المذكورة سلفا وبالتكوین الجید للمدرب فالوسائل 

.نصران أساسیان لجني ثمار التعب وانعكاساتھ یكون ایجابیا على المراھقوالكفاءة ع

إن الكفاءة لدى المدرب وتكوینھ الجید عمالن ضروریان لبلوغ األھداف النبیلة، 

حیث یھتم بالجانب االجتماعي لالعب ومشاركتھم في خلھا، وكذا مراعاتھ للحالة 

.االتالنفسیة لھم في التحدید من االضطرابات واالنفع

وبھذا یمكن الوصول إلى إدماج المراھق إدماجا نفسیا واجتماعیا والتي یكسب 

.من خاللھا الخصال الحمیدة والتخلص من الصفات السیئة
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II.2.3الموجھستبیانعامة لإل خالصة:
التيللفردوالموجھةالجیدةواالتجاھاتالدوافعوتنمیةخلقإلىالذھنياإلعدادیھدف

منیعملكما،الخلقیةوالقیمالعلمیةوالمعارفالحقیقیةالقناعاتتكوینعلىكزترت

للریاضي،والخاصةالعامةاإلرادیةالسماتوتطویرتشكیلعلىأخرىناحیة

مواجھةعلىمتھقدرفيیساھمالذيالنفسيالتربويواإلرشادالتوجیھإلىباإلضافة

.سلیماحالھاحلعلىوالقدرةتعترضھمالتيالمشاكل

أكثریكونأنیمكنالذھنياإلعدادیؤدیھاالتيوالمواصفاتالمعطیاتھذهخاللفمن

.للریاضيالكاملاإلعدادفيإلسھامھوذلكفعالیة

المبنیة في الجداول النسبیة واإلحصائیاتان ما یمكن جنیھ من خالل مناقشة النتائج 

وقابل للشرح وھنا لألذھانشكل ملحوظ تحلیلنا لكل ما ھو واضح بأثناءالمدروسة 

الموجھ لالعبین یمكن باالستبیانیمكن القول أنھ تم استنتاج بعض البیانات خاصة 

وھي ان الالعبین اجابو وفق ما یتم تدریبھ أالوضع أسطر عریضة على بعض النقاط 

لھم خالل عام كامل من قبل المدربین بذكر ان مدة التحضیر الذھني داخل الفریق

الخاص بالھواة یكون على مدار السنة وھذا مدرج في مدة مخصصة للتحضیر الذھني 

خاصة بفترة المنافسة،كما یخضع معظم الالعبین %70وھي فترتا قبل المنافسة ونسبة 

للتحضیر الذھني بشكل جماعي وھذا معني بنسبة كبیرة الى منافسة %56بنسبة 

.%21.65ةبنسبوالبطولة 

لتحسین الجانب الذھني ان التحضیر الذھني لالعبین إلىھام شيءإلىكذلك نشیر 

من الدعم والتدریب الذھني من قبل المدربین كما األسدوالتكتیكي الحاصلة على حصة 

مع تحسین الجانب بالتوازيال یمكن ان ننسى أن التدریب البدني وتحسینھ یمشي 

التقنیات أكثر أحسنیرة ان باألغلبیة الكبالالعبینالذھني خالل التحضیر كما یرى 

وھذا لتحقیق نتائج %66.66بنسبةاستعماال من قبل المدربین ھي تقنیة الثقة بالنفس

.عالیة
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بعض النقاط التي لك ھو الحال بالنسبة للمدربین لفرق الھواة یمكن استنتاج ومالحظة ذك

موجھ للمدربین لھا دور ھام في اثراء الجانب العلمي والمعرفي بالنسبة لالستبیان ال

فمن خالل البیانات المرقمة في الجداول البیانیة أعاله یمكن الخروج ببعض العناوین 

:الكبیرة والنتائج الواضحة القابلة للتحلیل والوصول الى بعض الحواصل البینة وھي

حاصلین على شھادة لیسانس في التكوین %66.66أن معظم المدربین والمقدرة بنسبة 

یرون أن مدة التحضیر الذھني داخل الفریق تكون على مدة سنة بنسبة النفسي كذلك 

یرون أن التحضیر الذھني %50،كما نجد النصفیة بین المدربین بنسبة 66.66%

یكون في كل المنافسات كما یوقنون أن التحضیر الذھني یكون جماعي أكثر منھ فردي 

.وع قبل وبعد المنافسةالتحضیر مرتین في االسبویركزون أكثر على %60بنسبة 

ویعتقد األغلبیة الساحقة للمدربین أن التحضیر الذھني یكون لھ دور كبیر على تحسین 

.الجوانب التكتیكیة والذھنیة والبدنیة

ونالحظ من خالل استجواب المدربین في فرق الھواة أن التحضیر الذھني یطور جنبا 

ن أفضل طرق للتحضیر الذھني إلى جنب مع التطویر البدني وأیضا بال شك یرون أ

.ھي تقنیة التركیز والتحكم في النفس والثقة ومواجھة التوتر لتحسین مردود الالعبین
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یعیقمااألھمیةمنلھاكثیرةنقائصنستكشفجعلتناالموضوعلھذادراستناخاللمن

العنایةمنتجدلعلھاواقتراحاتتوصیاتشكلفيصیاغتھاأردنانوعھ،كانمھماالعمل

:یليفیماتلخیصھاویمكنفعالیتھا،لتبرزاالھتمامو

الجانب الذھنيوخاصةالفریقتحضیرفيعصریةطرقإتباع.

العملفيمنھجیتھمخاللمنالمستوىفيوممرنینمدربینتحضیر.

فریقھعناصركلمعرفةالمدربعلىیجب.

لھالتوازنوالثقةوإعادةالمنافساتفيمردودهمنللرفعالالعبوتحفیزتشجیع.

فیھاالتطوراتكلومواكبةباللعبةالكاملاإللمامالمدربعلىیجب.

متھقرارااتخاذفيلالعبینالحریةبعضإعطاء.

میدانیالالعبینالذھني لإلعدادالصحیحللمفھومالتطبیقیةاألھمیةالمدربینإعطاء

.فقطبالكلماتولیس

العمرمراحلمعیتالءمالمختصینطرفمنالریاضيالنفسعلمفيمخططوضع

.الزمنیةالفتراتمراعاةمع

ماأحدثلھمتبینخاصة،تأھیلیةدوراتفيوالالعبینالمدربینإدخالضرورة

.القدمكرةيفالتحضیر الذھني مجاالتفياألبحاثإلیھوصلت



الخاتمة

132

العامةالخاتمة
في عملیة التدریب الریاضي        حاولنا في دراستنا ھذه التعرف على أھمیة التحضیر الذھني  

العلمي القائم على منھجیات وتقنیات ذات مستوى عالي تساھم مساھمة مباشرة في تحسین 

المھارات الذھنیة و القدرات البدنیة في میدان كرة القدم عند الھواة ، حیث أننا في البدایة 

الذي یكون لھ األثر اإلیجابي أردنا معرفة أھمیة التحضیر الذھني أثناء التدریبات والمنافسات

الدائم على أداء الالعبین خالل المنافسات ألن التحضیر الذھني مھم في مسیرة أي فریق 

وكذلك ھو من الركائز واللبنات األساسیة في بناء الصرح الریاضي القوي الذي تبنى علیھ  

اضي قبل وأثناء باقي عوامل التفوق الریاضي تذلك یجب انتھاجھ في عملیات التدریب الری

المنافسة وذلك للوصول بالالعبین إلى أعلى مستوى من اللیاقة البدنیة والصحة النفسیة 

وتطویر عملیات التصور الذھني وصقل الجانب األخالقي والسلوكي و االجتماعي ،ومن 

أجل ضمان أفضل النتائج الریاضیة یجب على المدربین االھتمام بالجانب الذھني أثناء عملیة 

تدریب مستعملین كل الطرق العلمیة والمعارف المطبقة في التحضیر الذھني للحصول على ال

.المسطرةواألھدافالنتائج المرجوة 

ومن خالل ما قمنا بھ في ھذا البحث من الدراسة النظریة إلى جانب الدراسة المیدانیة ، 

األداء الریاضي توصلنا إلى أن عملیة التحضیر الذھني لھا دور كبیر في تحسین مردود 

وكذلك خبرة المدرب لھا تأثیر إیجابي في عملیة التحضیر الذھني  ،حیث كلما كان المدرب 

ذو خبرة وكفاءة عالیة علي و علم ودرایة و محیط بجمیع نواحي العوامل الذھنیة و النفسیة 

التي لھا صلة بتحسین سیر الریاضة الجید داخل الفریق خبرة استطاع التحكم في عملیة

التحضیر الذھني ، وبالتالي رفع المستوى في أندیة كرة القدم ویظھر ذلك من خالل االستبیان 

الموزع على المدربین حیث أظھر ھذا األخیر اھتمام المدربین في عملیة التحضیر الذھني  

على الالعبین وذلك من خالل إجابتھم على األسئلة المقدمة بتطبیقھم برامج مخصصة لعملیة 

الذھني وكذلك استعمالھم لمختلف الوسائل البیداغوجیة المتوفرة  وتقیدھم باألسس التحضیر

.والمبادئ العلمیة للتحضیر الذھني 

إھمال القول إن وھنا یمكن اإلجابة على الفرضیات فمن خالل ما تم ذكره ودراستھ یمكننا 

.الالعبینالمدرب للتحضیر الذھني خالل التدریبات تؤدي إلى تخفیض مستوى أداء 
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.التركیز على الجانب الذھني یبعد الالعب على ضغط المنافسة

ھذا ألن الدراسات أثبتت أن في غیاب التحضیر الذھني الجید والمقنن وإھمال المدرب لھذا 

األخیر خالل المراحل التدریبیة  والتحضیر للمنافسة تكون لھ ترتیبات سلبیة بعدیة تؤثر سلبا 

ث تبعد الالعبین عن الجو التنافسي و كذلك توقعھم في حاالت التوتر على األداء الریاضي حی

و الخوف من المنافسات و التھرب من التمارین الریاضیة 

.الشاقة وھذا یكون لھ اثر على تخفیض األداء الریاضي والمستوى الجید لالعبین

.لمنافسةكذلك ال یمن نسیان أن التركیز على الجانب الذھني یبعد الالعب على ضغط ا

ھذا ما أثبتتھ التجارب والحقائق العلمیة في المیدان الریاضي ألن التركیز الذھني ینسي 

.الالعب الخوف من المنافسات و التخلص من الضغوط النفسیة

. فمن خالل ما سبق یمكن التأكد على ان الفرضیات قد تحققت 
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 ملخص

 

 أمهية اجلانب الذىين لالعيب كرة القدم دوري اذلواة : عنوان البحث: ملخص

 (دراسة ميدانية لغرف االواسط  )

 ماىو أثر التحضري الذىين على مستوى أداء الالعبني؟: اإلشكالية 

 .عدم التحضري الذىين اجليد لو اثر سليب على مستوى أداء العب كرة القدم: الفرضية العامة

 .إمهال ادلدرب للتحضري الذىين خالل التدريبات يؤدي إىل ختفيض مستوى أداء الالعبني- (1: الفرضيات اجلزئية

 .الرتكيز على اجلانب الذىين يبعد الالعب على ضغط ادلنافسة- (2

ميكن حصر أمهية ىذه الدراسة يف الرتكيز على العوامل النفسية ادلؤثرة يف أداء الالعبني و ادلستوى : أمهية البحث 
لذا يعترب اإلىتمام بالتحضري النفسي لالعبني من أكرب . العام للمنافسات الرياضية و يف مقدمتها التحضري الذىين 

العوامل للنشاط الرياضي إذ أن شخصية الالعب الرياضي حتتاج إىل حتضريات كبرية نظرا لبعض اإلنفعاالت اليت 
 .يصادفوهنا يف نشاطو، لذا حصرنا دراستنا يف معرفة أثر التحضري الذىين على مستوى أداء الالعبني

 إىل 2013 أفريل 14كانت بداية القيام هبذه الدراسة ادليدانية يف الفرتة ادلمتدة بني يوم : اجملال الزماين و ادلكاين
  .2013 ماي 08غاية يوم اخلميس 

 .فريق إحتاد عني البيضاء و إحتاد الشاوية أم البواقي

 مدريب و العيب فرق إحتاد عني البيضاء و أحتاد الشاوية : عينة البحث

 . مدربني بني الفريقني9 العب و 30

 : ادلقرتحات

 إتباع طرق عصرية يف حتضري الفرق و خاصة اجلانب الذىين - 1

 .حتضري مدربني و ممرنني يف ادلستوى من خالل منهجيتهم يف العمل- 2



 .جيب على ادلدرب معرفة كل عناصر فريقو- 3

 .تشجيع و حتفيز الالعب للرفع من مردوده يف ادلنافسات و إعادة الثقة و التوازن لو- 4

 .جيب على ادلدرب اإلدلام الكامل باللعبة و مواكبة كل التطورات فيها- 5

 .إعطاء بعض احلرية لالعبني يف إختاذ قراراهتم- 6

 .إعطاء ادلدربني األمهية التطبيقية للمفهوم الصحيح لإلعداد الذىين لالعبني ميدانيا و ليس بالكلمات فقط- 7

 .وضع خمطط يف علم النفس الرياضي من طرف ادلختصني يتالءم مع مراحل العمر مع مراعاة الفرتات الزمنية- 8

ضرورة إدخال ادلدربني و الالعبني يف دورات تأىيلية خاصة تبني ذلم أحدث ما وصلت إليو األحباث يف -9
 .رلاالت التحضري الذىين يف كرة القدم
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