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9102/9191الموسم الجامعي:   

 تحت إشراف األستاذ:

 عيسات كمال

 من إعداد الطلبة:         

 بن عبيد لطفي

 لحمر مروان
 

انعكاس الضغط الجماهيري عمى أداء العبي كرة القدم خالل 
  المنافسة صنف أكابر

-ذكور -  
 



 



 

 

 
 

"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  
 وأن أعمل صالحا ترضاه"

الحمد هلل الذي وفقنا إلى إتمام ىذا العمل، فما كان لشيء أن  
نكون في ىذا المق ام إال أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ  

المشرف "عيسات كمال" كما أتقد بجزيل الشكر إلى األستاذة  
ف ايزة" على ما قدمتو لنا من مساعدة، وال يفوتنا أن نتقدم  "شيير  

بالشكر والعرف ان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في  
 إنجاز ىذا العمل.

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

الى من ق ال فييما الرحمان: "و اخفض ليما جناح الذل    ا العمل المتواضعذى  ثمرة  أىدي
.42و ق ل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا"....... االسراء    من الرحمة  

الى المرأة التي كانت و مازالت تعزيني في الحزن و رجائي في اليأس و قوتي في  
الضعف، الى من علمتني معنى الحياة، الى من العمر فداىا.. أطلب من اهلل أن يرعاىا  

 أمي الغالية.
أجلي و كان أكبر سند لي في معتركات  الى من زرعني على ضف اف العلم، ناضل من  

.الحياة، الى قدوتي و تاجي، الى رأس مالي.. حفظو اهلل، أبي الغالي  
أخواتيو    أخوتي إلىالى من حبيم يسري في عروقي و ذكراىم تلج فؤادي    

 الى جميع أفراد عائلتي الكبيرة دون استثناء
 الى اصدق ائي  

مروانمن شاركني في ىذا العمل صديقي    إلىخاص    وإىداء  
الى جميع اساتذتي الذين درسوني في مشواري من االبتدائي و حتى آخر عام في  

 دراستي
.الى كل من ساىم من قريب أو من بعيد في ىذا العمل المتواضع  

 
"لطفي"  

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 32االسراء  .... إلى من ق ال فييما سبحانو وتعالى: "وبالَوالَدين إحساناً"
 إلى التي حملتني في بطنيا، وغمرتني بحّبيا وشملتني بُوّدىا  

 إلى التي سيرت الليالي لراحتي.. وتعبت وكّلت من أجل سعادتي
 إلى ُميجة ق لبي وف لذة كبدي .. أمي الحنون  

 
 إلى الذي ربّ اني على اإليمان.. وأنار لي درب العلم واإلحسان    

 إلى الذي ذاق األمّرين في سبيل نجاحي.. وأفنى حياتو في سبيل ف الحي  
 إلى أبي الغالي  

 
 إلى إخوتي األعزاء

 إلى أخوالي و خاالتي. 
 

  عيسات كمالكما ال أنسى أن أتقّدم بأخلص الّشكر والعرف ان إلى األستاذ المشرف  
  أصدق اء الدراسةكل  إلى  

 إلى أساتذتي الكرام
 واألصحاب  إلى جميع األحباب

 لطفيالى صديقي و زميلي في ىذا العمل المتواضع.. 
 إلى إخوتي في اهلل: 

 إلى كلّ محّب للعلم وُمخلص للّدين
 

 "مروان"
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مقدمة     



 ة:ـقدمـم

 

تعد كرة القدم من إحدى أشهر وأهم األلعاب الرياضية التي توليها الجماهير ووسائل اإلعالن أهمية     
بالغة، حيث دخلت في العالم مرحلة مهمة ومتطورة في فنيات وطرق اللعب، إذ يغلب علبها الطابع 

فأصبحت تكتسي أهمية بالغة عند التنافسي والحماسي الكبير، واالنسجام والتنظيم بين أفراد الفريق، 
 الجماهير، وتستحوذ على قدر كبير من المتابعة.

حكم طبعها الخاص تعتمد كرة القد على اللياقة الشاملة للفرد والجانب التكتيكي وكذلك الجانب النفسي بو   
ي حيث أن هذا األخير له مظاهر وحاالت يتعرض لها الرياضي كضغوطات الجماهيرية قد تؤثر فيه وف

أداءه وقد يصبح مشكل عويصا يقف أمام الرياضي في أداء أدوارهم وتطور مستواهم.حيث يعد الجمهور 
الرياضي أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع مستوى الالعبين وتقدم وتطور الفرق الرياضية واألداء الرياضي، 

بعضهم البعض وبين  وطبيعة مباريات كرة القدم، تتضمن وتتطلب عالقات اجتماعية بين الالعبين
 الجماهير أيضا.

حيث أن األداء الرياضي دائما يتأثر بالبيئة المحيطة به سواء من العبين أو الجماهير نفسها وهذا    
التأثير في الواقع يعود إلى طبيعة العالقة بين األطراف المشاركة في اللعبة، فإذا كانت هناك مشاكل بين 

ن األداء يتأثر سلبا بمعنى أنه ينخفض، أما إذا كانت العالقة ايجابية أي جانبين من األطراف السابقة، فإ
 وقوية فإن المستوى الفني يظهر في أفضل حاالته ويكون في تقدم وتطور مستمر.

ونسمع في بعض األحيان أن بعض النقاد واإلعالميين والمدرسيين واإلداريين يتحدثون عن المساندة    
 وى الالعبين ونتائج الفرق الرياضية.الجماهيرية وتأثيرها على مست

بحثي محاولة في إبراز وتوضيح معنى انعكاس الضغط الجماهيري على ومن هذا المنطلق جاءت فكرة    
 :إطارينولهذا تطرقنا في دراستنا هذه إلى  -ذكور –أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابر 

 :  اإلطار النظري 

الجانب التمهيدي للدراسة، أما الفص الثاني فتناولنا  فصول حيث تناولنا في الفصل األول أربعوتمثل في 
تناولنا فيه كرة رابع األداء المهاري أما الفصل ال  لثفي حين تناولنا في الفصل الثا الضغط الجماهيري  فيه

 القدم.

 



 ة:ـقدمـم

 

 : التطبيقي طارأما اإل 

 فتناولنا فيه فصلين .

 يه حول منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية.: تكلمنا فخامسالفصل ال 

: يتكلم عن عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها في ضوء الفروض والدراسات سادسالفصل ال 
 السابقة.

 ومن ثم ختم البحث باقتراحات وفرضيات مستقلة، خاتمة، قائمة المراجع والمالحق.

  

 



 
 

 
  

النظري طاراإل  



 
 

 

الجانب التمهيدي الفصل األول:   



 الجانب التمهيدي الفصل األول:                                                                        
 

 
5 

 اإلشكالية: -1

عرفت مختلف الحضارات في العصور القديمة أشكاال متشابهة للعبة كرة القدم الحالية، هذه اللعبة     
والرياضة التي أصبحت أكثر انتشارا وشعبية في العالم، استطاعت أن تتخطى جميع حدود الجنس 

الجماهير، أعجبت الكبار والصغار من مختلف والعقيدة، فاستطاعت ،أن تنفد إلى أعماق عواطف 
األعمار، يجري عشقها في عروقهم مجرى الدم، يمارسونها بمتعة خالصة، ويتابعون أخبارها بشغف 
وهي أكثر ما تشرئب لها أعناق الجماهير منطلقة لتحقيق أحالمها مطامحها حتى أصبح يعتبر فوز 

رة القدم لبغت الشهرة حدا لم تبلغه األلعاب المنتخبات على خصوصها انتصار األوطان، رياضة ك
الرياضية األخرى، كما اكتسبت شعبية كبيرة ظهرت في شدة اإلقبال على ممارستها والتسابق على 

 1مشاهدة مباراتها.

كما تعكس هذه المكانة الريادية لهذه الرياضة الشعبية من باقي الرياضات المتابعة الجماهيرية الواسعة 
لمام بقضاياها وإحاطتهم بأخبارها مستجداتها، وهذا قد يخلق تعصبا رياضيا لها في بعض ألحداثها واإل

 2المناسبات للرياضية نظرا لتميزها بهذا اإلقبال الجماهيري.

تخصيص جزء من حفله السنوي من أجل منح  FIFA)وفي حين يقرر االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا )
الجمهور األفضل فإنه اعتراف واضح بكن الجمهور محورا جائزة مخصصة للجماهير تحت عنوان 

 3أساسيا تدور حوله كرة القدم، وأن تقدير دور المشجع ال يقل أهمية عن تقدير الالعب أو المدرب.

حيث أن للمشاهدين انتمائهم للفريق وأسلوب تشجيعهم تأثيرا بالغا على أداء الالعبين، حيث عرفه 
التحسن لنشاط رياضي معين وهو شرط بعدد من العوامل المحددة. فقط التطير فانياك بأنه: درجة 

 4المتناسق لهذه العوامل المحددة لقدرة األداء يمكن أن يحقق المستوى األمثل لألداء الفردي.

إذا تختلف انفعاالت اللعب وحدتها تبعا لهذه المتغيرات فالالعب الذي يشاهده عشرات أو مئات 
ف عن الذي يشاهده اآلالف والالعب ينافس وسط مشجعيه يختلف عن ذلك الذي المشاهدين يختل 

 
 .  1ص 2005حسن جابرة كرة القدم، دار اليوسف للطباعة والنشر والتوزيع.  1

أميرة بن بوط: دور الصحافة الرياضية الجزائرية في التوعية من مظاهر العنف في المالعب كرة القدم الجزائرية، مذكرة  مكملة لنيل  2

 2016/2017لبواقي شهادة  الماستر في االعالم  و االتصال ، جامعة العربي بن مهيدي أم ا

3  :56  5/2020.20/ m.arabia.ewrsport.com 10/ http 
 . 30ص 1987محمد حسن عالوي: سيكولوجية التدريب والمنافسات،دار المعارف، القاهرة،  4
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ينافس أمام مشجعي الخصم كذلك تختلف انفعاالت الالعب الذي ينافس أمام جمهر متعصب له أو 
حيث أن 1ضده وأمام جمهور يتميز باألسلوب الرياضي في التشجيع أو بأسلوب غير مقبول رياضيا،

مشجعي كرة القدم األمر الذي يجعلنا قادرين على تقسيمهم إلى أنواع مختلفة  هناك اختالف كبير بين
 بحسب أهدافهم من تشجيعهم لهذا الفريق أو ذاك.

وتتطلب المنافسة الرياضية ضرورة استخدام الفرد ألقصى قواه وقدرته النفسية والبدنية لمحالة تسجيل 
 2زات المنافسة التي تؤثر على شخصية الفرد.أحسن مستوى ممكن من األداء والتي تعتبر من أهم ممي

 :الرئيسي التالي التساؤل نطرح وعليه

 ؟على أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابرانعكاس للضغط الجماهيري  هل

 التساؤالت الجزئية: 
  ؟لدى العبي كرة القدم من أداء الالعبين أثناء المنافسة رفعهل الضغط الجماهيري االيجابي ي -
  ؟هل الضغط الجماهيري السلبي يقلل من أداء الالعبين أثناء المنافسة لدى العبي  كرة القدم -

 الفرضيات:  -2

 الفرضية الرئيسية: -2-1
 على أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابر. انعكاس للضغط الجماهيري 

 الفرضيات الجزئية: -2-2
 من أداء الالعبين أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم.رفع الضغط الجماهيري االيجابي ي -
 الضغط الجماهيري السلبي يقلل من أداء الالعبين أثناء المنافسة لدى العبي كرة القدم. -

 
 
 
 
 

 
 .58، ص2003، القاهرة، 1أحمد أمين فوزي: مبادئ علم النفس الرياضي، دار الفكر العربي، ط  1

2  Jurgen Weineik :Manuel d’entrainement,4em edition,edition Vigot Paris ,1999,P17 . 
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 أسباب اختيار الموضوع: -3
 األسباب الذاتية: -3-1

 وذلك من خالل الخبرة في ميدان الممارسة كالعبين. الرغبة الشخصية في انجاز الموضوع -
 الالعب.وأداء الموجودة بين الجمهور  االنعكاس محاولة التعرف على  -

 الموضوعية: األسباب -3-2
 أهمية الموضوع في مجال الرياضة. -
هذا الموضوع بجامعة محمد الصديق بن يحي  إلىالمواضيع والدراسات التي تطرقت  انعدام -

 في حدود إطالعنا.
إثراء مجال البحث العلمي وتدعيم المكتبة بالمراجع التي تخدم طالب علوم وتقنيات النشاطات  -

 البدنية والرياضية.
 إمكانية تناول الدراسة من الناحية النظرية والميدانية. -

 الدراسة:أهداف  -4
معرفة ما إذا كان الضغط الجماهيري االيجابي يرفع من أداء الالعبين أثناء المنافسة لدى  -

 العبي كرة القدم.
معرفة ما إذا كان الضغط الجماهيري السلبي يقلل من أداء الالعبين أثناء المنافسة لدى  -

 العبي كرة القدم.
 أهمية الدراسة: -5
يتجلى من خالل معرفة أنماط الضغوطات التي يتعرض لها االفراد أو  :ةالعلمي ألهميةا-5-1

الالعبين وتحليل مصادرها وكذلك تحديد اآلثار المترتبة عنها وتحديد مختلف األساليب التي يمكن من 
األداء أثناء على الضغط الجماهيري  الضغط الجماهيري بغرض الكشف عن انعكاساتخاللها تخفيف 

 المنافسة.
يتجلى هدفنا العملي من خالل دراستنا التطبيقية، حيث تحاول معرفة  :ةالعملي هميةاأل -5-2

الضغوط التي يتعرض لها الالعبون اثناء المنافسة ومدى تأثيرها على أدائهم واألساليب المعتمدة  
 لمواجهتها.
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 مفاهيم الدراسة: -6

 الضغط: -6-1

 1الشيء. إلىضغط. الضغط: عصر الشيء لغة:  -6-1-1
ة لدى الفرد تختلف باختالف خصائص الفرد نتيجة للتفاعل يهي استجابة تكسف اصطالحا: -6-1-2

مشكالت صحية وجسمية  إلىمع البيئة وتتمثل في اختالف التوازن الداخلي للجسم مما يؤدي غالبا 
 2ونفسية.

جد في بيئة الفرد تنتج عنها ردود أفعال تظهر سلوك هي مجموعة من المثيرات تتوا :إجرائيا -6-1-3
 وأداء الفرد.

 الضغط الجماهيري: -6-2

  قصد  فريقهم لالعبي الجماهيرية التشجيع تلك في الجماهيري الضغط يتمثل :إجرائيا -6-2-1

إيجابية، ويكون ايجابي  نتائج تحقيق إلى بهم والدفع بأدوارهم القيام أجل من معنوياتهم ورفع تحفيزهم

 سلبي. أو

 األداء: -6-3

 3.َواِجِبِه : ِبِإْنَجاِزِه ، ِبِإْكَماِلهِ  بأداء َقامَ  لغة:-6-3-1
هو كفاءة العامل لعمله ومسلكه فيه، ومدى صالحيته في النهوض بأعباء  اصطالحا: -6-3-2

 4عمله وتحمل المسؤولية في فترة زمنية محددة.
 وأداء المهام الموكلة إليه. تنفيذهي قدرة الفرد على :إجرائيا -6-3-3
 
 
 

 
 .45، ص2011/2012،عقون آسيا: الضغط النفسي المهني وعالقته باستجابة القلق لدى معلمي التربية الخاصة، سطيف  1

 .11، ص2007/2008: الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، قسنطينة،  العبودي فاتح  2

 قاموس المعاني لكل رسم معنى نقال عن الموقع:   3

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أداء/   Le 04-03-2020 a14 :38    

 .380، ص2014، 1عامر فاخر شغاتي: علم التدريب الرياضي، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، ط  4

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أداء/
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 كرة القدم:-6-4

هي كلمة التينية و تعني "ركل الكرة بالقدم"، فاألمريكيون يعتبرون كرة القدم بما يسمى لغة: -6-4-1
 .1عندهم "الرقبي" أو كرة القدم االمريكية

هي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منهما على إحدى عشر العبا يستعملون  اصطالحا: -6-4-2
كرة منفوخة فوق أرضية ملعب مستطيلة، في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى الهدف، يحاول كل 
فريق إدخال الكرة في مرمى الحارس للحصول على نقطة )هدف( وللتفوق على المنافس في إحراز 

 2النقاط.
هي نشاط جماعي يمارس عن طريق كرة جلدية بين فريقين يتألف كل فريق من   :اجرائيا -6-4-3

العبا على أرضية مستطيلة الشكل يقوم كل فريق بالدفاع عن مرماه ومحاولة التسجيل في مرمى  11
 الخصم وذلك في إطار ما يسمح به قانون اللعبة ويفوز الفريق الذي يحرز أكبر عدد من األهداف.

 المنافسة: -6-5
َكلِ  ِرَياِضيَّة  : ُمَباَراة  ِرَياِضيَّة  ، َأْي َبْذُل  ُمَناَفَسة  ، التََّناُفُس  : الُمَناَفَسةُ ، َناَفَس  مصدر  لغة: -6-5-1

قِ   .3الُجُهوِد ِلَتْحِقيِق التََّفوُّ
تحدد المنافسة الرياضية هي موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد  اصطالحا: -6-5-2

السلوك، وهذا الموقف يتعامل فيه الرياضي بكل ما لديه من قدرات بدنية وعقلية وانفعالية، من اجل 
 (4)تأكيد امتالكه لهذه القدرات وتمييزها عن قدرات من ينازلهم.

طابع رسمي يقوم فيه المدرب بتطبيق ما قام به  وذ موقف أو حدث رياضيهي  اجرائيا: -6-5-3
 أثناء األسبوع التدريبي.

 
 
 

 
  رومي جميل: كرة القدم، ط1، دار النقائص، بيروت، 1986، ص 1.05

 .09،ص 1998 حزم،بيروت،لبنان، ابن دار 2؛ط" الشرعية والمفاسد المصالح بين القدم كرة:" سلمان آل حسن بن مأمور2

 قاموس المعاني لكل رسم معنى نقال عن الموقع:   3

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/منافسة/   Le 04-03-2020 a14 :38   
 .211، ص2003، القاهرة، مصر 1الرياضي، دار الفكر العربي، طأحمد أمين فوزي: مبادئ علم النفس  -4

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/منافسة/
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 األكابر: -6-6
هي مرحلة من مراحل عمر اإلنسان وهي مرحلة النضج واكتمال الشخصية،  اصطالحا: -6-6-1

وهي ربيع العمر حيث ان الكبار لديهم خبرات طويلة كما لديهم دائرة موسعة من العالقات 
 .(1)واألدوار االجتماعية والمسؤوليات

هي عبارة عن فئة عمرية تستعمل في المجال الرياضي وتعتبر آخر فئة من اجرائيا:  -6-6-2
 الفئات العمرية.

 الدراسات السابقة: -7

 الدراسات المحلية: -7-1

 الدراسة األولى:
"انعكاس الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة صنف  دراسة حمالوي سارة:

سنة" مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ميدان علوم وتقنيات  19الى  17أواسط من 
 .2015-2014النشاطات البدنية والرياضية، جامعة البويرة، 

 وجاءت أهم تساؤالت الدراسة كمايلي:  
 ايجابي للجمهور على أداء الالعبين؟ هل هناك أثر -
 هل يفقد الالعب فعاليته في أداءه بسبب الضغط للجماهير؟ -
 هل التحضير النفسي الجيد يقلل من الضغط السلبي للجماهير؟ -

 وارتكزت الدراسات على الفرضيات التالية:
 هناك أثر ايجابي للجمهور على أداء الالعبين. -
 ره بسبب الضغط للجماهيري السلبي.يفقد الالعب فعاليته في أداءه دو  -
 يلعب التحضير النفسي الجيد لالعبين دورا فعاال في التقليل من الضغط السلبي للجماهير. -

وقد أجريت هذه الدراسة بالبويرة، واعتمد الباحث في ذلك على المنهج الوصفي، أما عينة الدراسة 
العب وكان  36لكرة اليد واشتمليت على فرق لفئة األواسط لرابطة والية البويرة  3فاستعملت على 

 اختيار العينة بشكل قصدي غير عشوائي.

 
 . 21، ص1998وقواعد التدريب وتطبيقاته، دار الفكر العربي، مصر،  أمر هللا الساطر: أسس  (1)
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واستعان الباحث للتحقق من فرضياته باستخدام االستبيان بحيث يوجه الالعبين والمقابلة كأداة مساعدة  
 لتوجه الى المدربين.

 وتوصل من خالل ذلك الى النتائج التالية:
ب دورا أساسيا لدى الالعب  ويساعده ذلك على تطور أداءه فقد يلعأن الضغط الجماهيري االيجابي 

أجمعوا بذلك على ضرورة وجوده وانتقاله معهم سواء داخل الديار او خارجها وغير أنهم تجدهم  
 مترددين بشأن إنقالب الجمهور عليهم ويحيد عن مساره. 

كس ذلك بشكل سلبي على أداء فيحدث ذلك لهم نرفزة وقلق يأثر سلبا ويقيد عملية تطوير األداء ويع
 مردود الفريق.

 الدراسة الثانية:
، مدى تأثير الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء اني فوزي ياني سعيد وشعيدراسة شع 

المقابلة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 . 2013-2012والرياضية، جامعة آكلي محند أو لحاج البويرة، 

 التالية: األسئلةعن  اإلجابةوكان الهدف من دراسته هو 
 هل هناك تأثير للجمهور على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة؟ -
 ما مدى تأثير الضغط الجماهيري على أداء االعبين أثناء المقابلة؟ -
 التقليل من الضغط أثناء المقابلة؟هل للتحضير النفسي دور في  -

 وحاول من خالل ذلك االرتكاز على الفرضيات التالية:
 للجمهور أثر على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة. -
 الضغط الجماهيري يقلل من مردود الالعبين أثناء المقابلة. -
 المقابلة.للتحضير النفسي دور فعال في التقليل من الضغط أثناء  -

أما عينة الدراسة ، وقد أجريت هذه الدراسة بالبويرة واعتمد الباحث في ذلك على المنهج الوصفي 
فرق من مجموع الفرق الرياضية لرابطة والية البويرة لكرة اليد صنف أواسط واشتملت  3فاشتملت على 

 العب موزعة كمايلي: 30على 
 العبين من آمال عين بسام. 10
 فريق أولمبيك البويرة. العبين من 10
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 العبين من فريق رائد شباب القادرية. 10
 وكان اختيار العينة بشكل قصدي غير عشوائي.

 واستعان الباحث للتحقق من فرضياته باستخدام االستبيان مغلق بحيث يوجه لالعبين .
ى تطوير أساسي لدى الالعب ويساعد عل أن الضغط الجماهيري يلعب دور  إلىوأشارت أهم النتائج 

أداءه كما أنه يقلل من مردود الالعبين أثناء المقابلة، ويلعب التحضير النفسي دور فعال في مجابهة 
 الضغوطات والحاالت المؤرقة وهذا من طرف المحضر البدني.

  الدراسة الثالثة:
، أثر الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة اليد أثناء المقابلة صنف أواسط دراسة بلطيط فاروق 

في التربية البدنية والرياضية، جامعة  الماسترسنة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة  17.19
 . 2010-2009الجزائر، 

 وجاءت أهم تساؤالت دراسته كما يلي:
 ورهم بشكل ايجابي؟عبين على أداء دهل الضغط الجماهيري يحفز الال -
 كيف يتأثر العب كرة اليد أثناء المقابلة بالضغط السلبي للجمهور؟ -
 هل للتحضير النفسي دور في التقليل من تأثر الالعب بضغوطات الجماهير؟ -

 وارتكزت الدراسات على الفرضيات التالية:
 هناك أثر ايجابي للجمهور على أداء الالعبين. -
 ي.دوره بسبب الضغط الجماهير يفقد الالعب فعاليته في أداء  -
 للمباراة.الالعب  في تحضيرلتحضير النفسي دور ا  -

، أما عينة  هذه الدراسة بالجزائر العاصمة واعتمد في ذلك الباحث على المنهج الوصفي أجريتوقد 
 36فرق من مجموع الفرق الرياضية للرابطة الجهوية لكرة اليد واشتملت على  3الدراسة فاشتملت على 

 موزعة كمايلي: العب
 العب من فريق األبيار 12
 العب من فريق المجمع البترولي 12
 العب من فريق إتحاد الحراش 12
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الالعبين والمقابلة  إلىواستعان الباحث للتحقق من فرضياته باستخدام االستبيان بحيث يوجه االستبيان 
 .اإلشكاليةالمدربين وذلك لتكون هذه التقنية من بين أنجح التقنيات والطرق للتحقيق في  إلىتوجه 

تحقيق نتائج ايجابية تتمثل في أن الضغط الجمهوري االيجابي يلعب دورا  إلىوتوصلت الدراسة 
أساسيا لدى الالعب ويساعده ذلك في تطوير أداءه، فقد أجمعوا بذلك على ضرورة وجوده وانتقاله 

 عهم داخل الديار وخارجها.م
غير أنهم تجدهم مترددين بشان انقالب الجمهور عليهم ويحيد عن مساره، فيحدث ذلك لديهم نرفزة 

 تطوير األداء ويعكس ذلك بشكل سلبي على مردود الفريق. وقلق وتأثر سلبا وتقيد عملية
خصوصية وحصص في دروس  يأخذون عبون هذا التأثير السلبي توضح لنا أنهم ولكي يتجنب الال

 التحضير النفسي والذي يعتبرونه الحل األمثل لمثل هذه الحاالت المؤرقة.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -8

ما يالحظ من خالل دراساتنا المعروضة هو غياب الدراسات المحلية واألجنبية وذلك في حدود 
مما الحظناه في عرضنا لهذه إطالعنا لدى تم االعتماد على ما هو متوفر من دراسات محلية و 

 الدراسات مايلي:
  من حيث الهدف:

التعرف على تأثير الضغوطات وأسبابها ومن هنا حاولنا دراسة اتضح أن تلك الدراسات حاولت    
تأثير الضغط الجماهيري على أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة لصنف أكابر من خالل اختيارنا 

 كمجتمع للدراسة.لفرق الثاني هواة شرق 
  من حيث المنهج:

على اإلشكال  لإلجابةحيث اتفقت الدراسات المعروضة على استخدام المنهج الوصفي وذلك    
 المطروح.

 من حيث العينة:
لم تختلف الدراسات في اختيار العينة المناسبة لها والتي تتفق مع طبيعتها وأهدافها والمتمثلة في     

 العينة الغير احتمالية القصدية.
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   من حيث أدوات جمع البيانات:
الدراسات في طريقة جمع البيانات الرئيسية والمتمثلة في االستبيان أما األداة المساعدة  اشتركت   

حيث أن دراسة حمالوي سارة ودراسة بلطيط فاروق استعملت المقابلة عكس  اختالفك فكان هنا
 دراسة شعباني سعيد وشعباني فوزي التي لم تستعمل األداة المساعدة.

  من حيث النتائج:
اتفقت الدراسات على وجود ضغوطات مؤثرة على الالعبين وأن هذه الضغوطات تكون ايجابية    

 .وعادة ما تكون سلبية



 
 

 

الضغط والضغط   :ثاني الفصل ال

 الجماهيري 
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 :تمهيد
مما ال شك فيو أننا نعيش في بيئة تسودىا المثيرات والمنبيات المتنوعة بغض النظر عن مصادرىا سواء 

نما تجاوز  ذلك إلى كانت مادية أو سيكولوجية، ولم يقتصر تأثيرىا عمى الفرد في البيت أو المحيط وا 
، ومن ىنا برزت الضغوط الجماىيرية وىي التي اتخد تأثيرىا جانبين، جانب األداء خاصة أثناء المنافسة

 ايجابي ما إذا كان الجميور محفزا، وجانب سمبي إذا ما كان الجميور متيورا.
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 الضغط:مفهوم   -1
المين والعاممين والناس جميعا والضغط النفسي الميني ينتج  أصحابالضغط النفسي يواجو  أصبح   

ار ممحوظ في كم صمما يترتب عمييا انح عن صراع بين متطمبات المينة ومقدرة العامل عمى الوفاء بيا،
مديرا فيو يعرف عن  أمطبيبا  أممدرسا  وأ اجتماعيا أخصائياالميام و سواء كان الموظف  وأداءالعمل 
 1.وخيمةالضغط النفسي عواقبو  أن ةغير مباشر  أو المباشرة الخبرةطريق 
 الضغوطات : أنواع -2

انتشار نتيجة متطمبات الماضي القريب والمتطمبات المتوقعة  األكثروىي  :الضغوطات الحادة  -2-1 
في مدارسيم وىي ال  األطفاليمر بيا معظم الناس مثل ترك وظيفتو، مشاكل  أنلممستقبل وىذه يمكن 

 .تحدث التدمير كما ىو الحال في الضغوطات المزمنة
 الضغوطات المزمنة : -2-2

وىي الضغوطات التي تطحن الناس يوما بعد يوم وشيرا بعد شير وسنة بعد سنة فالضغط المزمن يدمر 
السعيد والعمل المحتقر الجسد والعقل والحياة انو ضغط الفقر والعائمة التي تعاني من خمل في الزواج غير 

الناس تتعود عمييا فالناس ينتبيون لمضغوطات  أنىو  ةالمزمن اتلمضغوط أاألسو  األمرمن قبل شخص و 
 2. دون عمييااويعت الضغوطات المزمنة ألنيا قديمة  ولكنيم يتجاىمون عمييم ادة  ألنيا مستجدةالح

 أىميا : أخرىىناك تصنيفات  التصنيف السابق إلىباإلضافة 
 نوعين: إلى تأثيرىايمكن تقسيم ضغوط العمل من حيث  التأثير:من حيث  -2-3 
عمى فييا والتي ليا انعكاسات ايجابية والمرغوب  المفضمةىي الضغوط : االيجابيةالضغوط  -2-3-1 

شعور بالسرور وعمى المستوى مما يتولد لو  بسرعة اإلنتاجحيث تزيد من قدرتو عمى   الفرد العامل
دورة  تدريبية معينة لمترقي  أواختبار ما قد يتعرض العامل لمعديد من الضغوطات مثل اجتياز  الوظيفي
يحوز عمى رضا رئيسو المباشر  أن أو العالية األداءتحقيق معدالت  أو أفضلموقع وظيفي  إلى ولمتنقل

ما يتعمق بالضغوط  في التاليةالمؤشرات  فور بيس أوضحوقد وفي مواعيد محددة  باألداءعنو عندما يمتزم 
 التي تحدث بين العاممين االيجابية
 الدوافع وزيادة ارتفاع حجم النشاط وقوتو. 
 طم اليدوء وعدم االنفعال تحت الضغتعم. 

                                                           
1
 1حمدي عمي الفرماوي، رضا عبد اهلل: الضغوط النفسية في مجال العمل والحياة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ط  
 .15، ص 2009، 

 .152، ص 2007، 1سمير بقيون: الطب النفسي،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ط2  
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والمرض  األذىوالتي تسبب الضرر و  مفضمة  وىي الضغوط غير : السمبيةالضغوط  -2-3-2
 والنفسية الجسديةالكائن الحي حيث تؤثر عمى حالتو  تالل وظيفي في تكيفوتؤدي إلى اخ لألفراد

وان يساعدىم عمى  لألفراد  الضغوط الواقعة درك ىذه المؤشرات ويتعرف عمى درجةي أنويستطيع المدير 
 . عالجيا والتخفيف منياومحاولة  التنظيميةالتفاعل معيا عبر مواجيتيا والتعرف عمى مصادرىا 

 1ين الضغوط االيجابية والضغوط السمبية.( يبين المقارنة ب1جدول رقم )
 الضغوط السمبية ةالضغوط االيجابي

 تمنح دافعا لمعمل. -
 تساعد عمى التفكير. -
 تحافظ عمى التركيز عمى النتائج. -
 تجعل الفرد ينظر إلى العمل بتحد. -
 تحافظ عمى التركيز عمى العمل. -
 النوم الجيد. -
القدرة عمى التعبير عمى االنفعاالت  -

 والمشاعر.
 تمنح اإلحساس بالمتعة. -
 تمنح الشعور باالنجاز. -
 تمد الفرد بالقوة والثقة. -
 التفاؤل بالمستقبل. -
النفسية القدرة عمى الرجوع إلى الحالة  -

 الطبيعية عند المرور بتجربة غير سارة.
 

 تسبب انخفاضا في الروح المعنوية. -
 تولد ارتباكا. -
 تدعو لمتفكير في الجيد المبذول. -
 بتراكم العمل عميو. تجعل الفرد يشعر -
تشعر الفرد بأن كل شيء يمكن أن يقاطعو  -

 ويشوش عميو.
 الشعور باألرق. -
ظيور انفعاالت وعدم القدرة عمى التعبير  -

 عمييا.
 اإلحساس باألرق.  -
 تؤدي إلى الشعور بالفشل. -
 تسبب لمفرد الضعف. -
 التشاؤم من المستقبل. -
عدم القدرة عمى الرجوع إلى الحالة النفسية  -

 الطبيعية عند المرور بتجربة غير سارة.

 حسب معيار السبب :  -2-4
 )التنافر األسري ،االنفصال ،وفاة ، فقر... ( الضغوط األسرية : -2-4-1
 )نقص الممتمكات، نقص األصدقاء ...( ضغوط النقص: -2-4-2 

                                                           
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ىيجان: ضغوط العمل، منيج شامل لدراسة الضغوط مصدرىا ونتائجيا وكيفية إدارتيا،   1

 .13معيد اإلدارة العامة، الرياض، ص 
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 ... (األقران واألصدقاء  )سوء المعاممة من العائمة ، من  ضغوط العدوان: -2-4-3 
 1التأديب ، العقاب القاسي ...(ضغوط السيطرة:) -2-4-4 
 صنفيا بابكوك إلى ثالث أنواع و ىي : :من حيث الشدة -2-5 
كاألعصاب وىذا النوع مرتبط بشكل وثيق بالمفيوم الذي  :ضغط ناتج من الصراعات الداخمية -2-5-1 

 لمقمق . يعطيو الطب العقمي
خالل سعيو لتحقيق  يلقاواجيتو لعر الفرد كم أي صادر من بيئةخارجي :  ضغط ذو أصل -2-5-2 

 .والرضااجتيازىا وتخطييا ليشعر بالراحة  فيعيد معينة  أىداف
في بيئة تحفزه عمى الن يعيش  فالمبدع في حاجة اإلبداع : إلى بالحاجةضغط مرتبط  -2-5-3 

 2.ةالطبيعي وبتطوير وظائف اإلبداعية  استغالل طاقاتو
التي تستغرقيا الشدة أو  التوتر ومدى التأثير عمى صحة اإلنسان النفسية  حسب المدة الزمنية -2-6 

 :إلىالضغوط  والبدنية ويقسم
  عن وتستمر من ثوان معدودة إلى ساعات طويمة وتكون ناجمة  الضغوط البسيطة : -2-6-1

 . األىمية في الحياة مضايقات صادرة  عن أشخاص تافيين أو أحداث قميمة 
 إلى أيام وتنجم عن بعض األمور كفترة عمل إضافيةوتمتد من ساعات  توسطة:الضغوط الم -2-6-2
 . غير مرغوب فيو أوشخص مسؤول  زيارة أو
كالنقل من  كبيرة  أحداثوتنجم عن  وأشير ألسابيعوىي التي تستمر  المضاعفة :الضغوط  -2-6-3

 3ز .موت شخص عزي أوعن العمل  اإليقاف العمل أو
 : مراحل الضغط  -3

قد تكون من المحيط الخارجي  أو  ةداخمي اتنشا الضغوط من داخل الشخص نفسو وتسمى ضغوطقدا  
 أوالطالق  أو الحياةخالفات مع شريك  أو الرأيواالختالف معيم في  األصدقاءمع  العالقةمثل العمل 

 .ةخارجي االتعرض لموقف صادم مفاجئ تسمى ضغوط أوموت شخص عزيز 

                                                           
، ص 2005، 1عمر وصفي عقمي: إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجي، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، ط  1

595. 
يا الياشمي، بن زروال فتيحة: اإلجياد مختبر التطبيقات النفسية والتربوية ، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، لوك  2

 .16-15،ص2006الجزائرن
، العدد 17فائق فوزي عبد الخالق: ضغوط العمل، مجمة أفاق اقتصادية،اتحاد غرف التجارة والصناعة، اإلمارات، مجمد   3
 .14،ص1996، 67
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 النفسية الحالةاحتباسات  أواالنفعاالت  نتيجة المنشئ عموم فان الضغوط سواء كانت داخميةوعمى ال 
 فإنيا تعد استجابات الحياة أحداثفي  أو ضغوطا خارجية متمثمةوكتميا   الفرد عمى البوح بيا قدرةوعدم 

 :الضغط تتمثل في آلية حدوثن إنظر العمماء ف وانطالقا من وجية ،لتغيرات بيئية
الخطر الذي  ةلمواجي الدفاعيةيستدعي الجسم كل قواه  المرحمةفي ىذه  اإلنذار: استجابة ةمرحم -3-1

من المتغيرات  ةليا وىي مجموع اميينالتعرض المفاجئ لمنبيات لم يكن  نتيجةيتعرض لو فيحدث 
السكر في الدم و يتسارع النبض و يرفع الضغط الشرياني فيكون بالتالي الجسم في  ةفترتفع نسب الكيميائية

 من اجل التكيف مع مصدر الضغط النفسي الذي ييدده, وتأىبحالو استنفار 
 أخرى ةيا مرحمتبعت اإلنذار ةمرحم فإن التأثيراستمر المصدر الضغط في  فإذا المقاومة:ة مرحم -3-2

التي يحدثيا التعرض لممستمر  الجسمية األعراض المرحمةليذا المصدر وتشم ىذه  المقاومةوىي مرحمو 
عمى التكيف معيا وتعتبر ىذه  لكتمةافييا كذا اكتسب  اإلنسانالتي يكون  الضاغطةلممنبيات والمواد 

 خاصةويحدث ذلك  ةالبسيكوسوماتي باألعراضما يسمى  أوالتكيف  أعراضىا ما في نشاه  المرحمة
ويؤدي تعرض المستمر  .الفعل التكيفي ةالمواقف عن طريق رد ةعمى مواجي اإلنسان ةعندما تعجز قدر 
المسببة  اليرمونية اإلفرازاتاضطرابات التوازن الداخمي مما يحدث مزيدا من  إلىلمضغوطات 
 .والنفسية العضويةلالضطرابات 

 أطول لفترة متعددة ةطال تعرض ضغط الفرض لضغوط نفسي فإذا :اإلعياء أو اإلنهاك ةمرحم -3-3
و يدخل في حيث يصبح عاجزا عن التكيف  المقاومةيعجز عن االستمرار في  ةنقط إلىفانو سوف يصل 

الجسم وتصاب الكثير من  ةقص وتنقص مقاوم  اليرمونيةتنيار الدفاعات  المرحمةبشكل كامل في ىذه 
تساعده  فإنيا يفيةلتكااالستجابات  ةبقدر  اإلنسانكان يتمتع  إذا أماحد الموت  إلىالجسم وقد يصل  ةأجيز 
 1ة.تغييرات ومواقف ضاغط إلىنفسو كمما تعرض  حمايةعمى 
 عناصر الضغط:  -4

 دواالس أن الضغوط عبارة عن تجارب داخمية  تخمق وتولد عدم توازن نفسي أو فيزيولوجي ييرى سيرالج
لعوامل في البيئة الخارجية، وىذا يعنى أنو يمكن تحديد عناصر الضغوطات بثالث  وىي تكون لمفرد،

 عناصر أساسية ىي: 
 

                                                           
،  1طمة عبد الرحيم النوابية: الضغوطات واألساليب النفسية وأساليب المساندة، دار المناىج لمنشر والتوزيع،عمان،طفا  1
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 عنصر المثير 
 عنصر االستجابة 
  عنصر التفاعل 

 ويمكن توضيح ىذه العناصر كما يمي :
 عنصر المثير: -4-1

يشتمل ىذا العنصر عمى الضغوط والمؤثرات األولية الناتجة عن مشاعر الضغوط، وقد تأتي ىذه 
العناصر من البيئة أو المنظمة أو األفراد، ويتبنى معظم عمماء النفس تعريف الضغوط باعتبارىا مثيرات 

جوع الضاغطة ىي في الغالب أحداث تفرد عمى الشخص، أو ظروف تنبع من داخل الشخص مثل: ال
كما تنشأ من الخصائص العصبية لديو، وىناك أنواع عديدة من األحداث التي توجد في البيئة المحيطة 

في ثالثة  وكوهين"" الزاروسمثيرات المشقة أو الضواغط، ويصنفيا "بالفرد والتي يمكن أن يطمق عمييا 
فئات ىي التغيرات الحياتية الكبرى أو الرئيسية، وىي عادة مزلزلة وتأثر في أعداد كبيرة من األشخاص ثم 
أحداث الحياة الكبرى التي تؤثر في شخص واحد، أو بعد قميل من األشخاص، ثم منغصات الحياة 

 1اليومية.
 عنصر االستجابة:-4-2

رون الضغوط استجابة لمظروف البيئية، ومن ثم فيو تعرف عمى " واحد من الذين يعتب"هاترسيمييعتبر 
مثل أساس معايير ومحكات مختمفة مثل: االنزعاج االنفعالي،وتدىور األداء أو التغييرات الفسيولوجية 

 زيادة توصيل الجمد بالكيرباء،أو زيادة في المستوى ىرمونات معينة.
أنو من الصعوبة تعريف الضغوط بطريقة موضوعية زمن تم فيو يقترح  الراوسويرى بعض الباحثين مثل:

ال  أمكان الضغط موجود  إذاىي تحدد ما أن الطريقة التي ندرك بيا أو نقدر بيا الضغوط وكذا البيئية 
يتطمب استجابات  بأنوقيم عندما نقيم الضغط   نشعر بالضغط عندما أونحس  فإنناتحديدا  أكثروبشكل 

  التي والسموكية والنفسية ةيولوجيز ليذا العنصر ردود الفعل الفي أنو من الفرد ومن ىنا يمكن القول لتكيف
 2.وغيرىا واإلحباطيبدليا الفرد مثل القمق والتوتر 

 
 

                                                           
 1صالح الدين محمد عبد الباقي: السموك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر، دار لجامعية الجديدة، اإلسكندرية،ط  1
 .331،ص2003،

 .173،ص1،2005طالسموك التنظيمي بمنظمات األعمال، دار وائل لمنشر و التوزيع،عمان، محمود سميمان العميان:   2
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 :التفاعلصر عن -4-3
بين المؤشرات واالستجابات أي  والبيئةبين الفرد  العالقةيؤكد عمى  أنف الضغوط ينبغي يتعر  إن

لموفاء  ةكانت مصادر ضغوط الفرد كافي إذاعمميات التكبير لدى الفرد وتقييميا  مترتبةالضغوط ىي 
بين الشخص   مةالموائبمدى   ال ومن تم فان الضغوط تتحدى أم البيئةعميو من  المفروضةبالمتطمبات 

لمتعامل مع الموقف الصعب فسوف يشعر قميل من  ومناسبة ةمصادر الفرد كيفي  فعندما تكون والبيئة
و لكم  فسوف يشعر بتعرض البيئةمتطمبات  ةالضغوط وعندما يدرك الفرد وان مصادره لن تكون كافيو لتمبي

 الممكنةوفحص االستجابات  األحداثفان الضغوط تنتج عنو عمميو تكبير  وبالتاليىائل من الضغوط 
 1.األحداثلتمك  واالستجابة

 :قياس الضغوط بأسالي -5
القياس حسب  أساليبتختمف  إذليا  ةوشامم ةفي وضع نماذج دقيق صعوبةقياس الضغط  ةعممي تواجو

عمى النحو  األساليبتمك  بعض إلى لإلشارةالضغوط ويمكن  دراسةالمداخل التي يتبعيا الباحثون في 
 :التالي

 لمضغوط األفراد إدراكقياس  -5-1
 دراسةعند  1990 ةسن انعن مدى شعورىم بالضغط وكم استخدميا الباحث ةوذلك بسؤاليم مباشر  

 ةما درج القائمة  العبارةفي كندا وذلك باستخدام مقياس شمل لمضغوط وباستخدام  األطباءالضغوط عمى 
عن ىذا السؤال من خالل  اإلجابةالطب وطمب من المبحوثين  ةمين ةالضغوط التي تسببيا لك ممارس

وضوعي لمضغوط حيث تكون بقياس ال تقدم مقياس م أنياعيوب ىذه  أىمسي ومن المقياس الخما
  في تقييم وتفسير الشخصيةوبالتالي تخضع لالختالفات   وط وليس ماذا تعرضيم ليالمضغ إدراكيم مدى
 الظاىرةه ىذ
 ضغوطة القياس مصدر الضغط كمؤشر لدرج -5-2 
 lvansivitchو matsenنوالمستقيم طورىا كل محيث الثبات ذلك باستخدام مقاييس مدعمين من  و

  غير أنو يعيب عمى ىذه الطريقة قياسيا لألسباب بدل النتائج.  stirlyو madkil وكذلك
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 أعراضهاقياس الضغوط من حيث  -5-3
ما يمكن  أىممن  بأنياباىتمام الباحثين فقد تكون سموكية والتي يعتقد  األعراضىذه  تحضي قدو 

تكون  قدن ضعفو مثل التغيب عن العمل و قوتو م أواالستدالل بو عمى وجود الضغط من عدمو 
 1.الكثير من الباحثين الدراسةوقد عمل عمى استخدام ىذه  بالتعاسةالشعور  أومثل الصداع  فيزيولوجية

 الضغوطات: أعراض -6
 :الجسدية األعراض  -6-1

 .التوتر العالي  -
 .الطاقةتعب وفقدان   -
 .جسمية إصابات إلىي تؤد ي التعرض لمحوادث الت زيادة  -
  .عدم االنتظام في النوم  -

 :انفعالية أعراض -6-2 
 .العصبية  -
 .سرعو الغضب  -
 .سرعو االنفعال  -
 .العنف إلىوالمجوء  العدوانية -

 :الذهنية أو الفكرية األعراض -6-3
 .في اتخاذ القرارات الصعوبة  -
 .التحفظانجاز الميام بدرجو عاليو من  -
 .األخطاءتزايد عدد  -
 2.في التركيز الصعوبة -
 :ليات الدفاع عنهاآو  النفسيةالتعامل مع الضغوطات  أساليب -7
 :النفسيةالتعامل مع الضغوطات  أساليبمن 

 .لممشكمةالتصدي  -
 .ضبط النفس -

                                                           
جبميي نسمة، لوقادي رشيدة: الضغوط المينية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية،مذكرة مكممة لنيل   1

 . 38-37،ص2017-2016جيجل، -شيادة الماستر في عموم التربية،جامعة محمد الصديق بن يحي
 .44، ص2009، 1عمي عسكر: ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا، دار الكتاب الحديث، القاىرة،ط  2
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 .االنفعالي اإلسنادطمب   -
 .االجتماعي اإلسنادطمب   -

 :الدفاع عنو ا فيي آليات أما 
 .التبرير  -
 .تعويض -
 .تكوين العكسي -
 .اإلسقاط -
 1.الخيال  -
 :الضغوطات ثارآ -8

 المعرفية: ثاراآل -8-1 
قرارات  دسيصدر الفر  الموضوعية االستجابة ةتضعف سرعحيث  :التنبؤ باالستجابات صعوبة -

 .متسرعة
والمعالجات ويزداد الشك  المعرفيةفي الميام  تزيد معدالت األخطاءحيث  :أخطاء يزداد معدل  -

 .في القرارات
  .المالحظة ةفي التركيز وتضعف قو  صعوبةفيجد العقل   يتناقص مدى االنتباه -
 .في االختيار الصحيح صعوبةوالوىم  الفكريةغمبت االضطرابات  -

 االنفعالية: اآلثار -8-2 
خاء العضالت وتزيد استر  أوعمى انسجام  القدرةتقل  حيث :التوتر الفيزيولوجيا والنفسي زيادة -

  لالمباالة.ا
 .والتسمط ثراتاالك وعدم واإلىمال الالمباالة إلى أثرا اإلنسانيميل إذ   :الشخصيةتغيير سمات  -
ومن ثم ينخفض  القيمةبالعجز ينمي شعوره بعدم  اإلنسانشعور  :الذات بتأكيد  الشعور انخفاض -

 .ذاتو بتأكيد إحساسو
لو عمى اويزداد شعوره بالعجز وينخفض اقب اإلنسان حيويةتنخفض   يظير االكتئاب والعجز -

 .الحياة

                                                           
، 1فاطمة عبد الرحيم النوابية: الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان، ط  1

 .82ص ،2013
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 :السموكية اآلثار -8-3 
  رسم الحدود مع الناس مع إعادة إلى اإلنسانيزداد ميل  اآلخرينعمى  األدوارتوزيع  إعادة  -

 .الواجبات عنو إقصاء
 أوالضوابط  أوالرفض المستمر لممعمومات  إلىبحيث يميل الفرد  الجديدةتجاىل المعمومات  -

 .الجديدةالتعميمات 
 1.عن العمل شيئا فشيئا يغيب نيائيا التأخر إلى اإلنسانيزداد التغيب عن العمل حيث يميل  -
 :الضغط الجماهيري  -9

 :الضغط الجماهير ببعض المصطمحات عالقة -9-1 
 ةمعين ةفريق معين في لعب أووالمبالغة في حبي العب  اإلفراطىو  :التعصب الرياضي  -9-1-1
 2.عمى العقل العاطفةتتغمب فييا  ةور صب
خمق جو  إلىيؤدي ارتفاع حجم الجميور المناصر داخل الممعب  :الحضور الجماهيري -9-1-2

 3.يعد مقياس لمنجاح بحد ذاتو أنيمكن   مناسب لمفريق الكروي و من ثم
 :الجماهيري نواع الضغطأ  -11

رغم ميمو المفرط  الرياضيةمعين من الروح  يتحمى بقدر بأنويصف  :جمهور ايجابي مشجع -11-1
ولممناصر االيجابي دور بارز ومحدد في  ةعادي ةعادي ويتعاطى مع الوضع بطريق أمرلفريقيما ىو 

فوق  األداءما لديو من  أحسنالفرق وتنشيط المدرجات الشيء الذي يجعل الالعب يقوم بتقديم   تمويل
 .الممعب

ىذا النوع يمثل تماما عكس الجميور االيجابي فيو يتعاطى  أنيمكن  :جمهور سيمبي متهور -11-2
االنيزام عمى  أوفخروجو عن النص يحدث في حالو الفوز  توالسموكا الذىنيةمع نتائج المقابالت بنفس 

  .دائمة ةبصف أو األسموبفرحيا بنفس  أوعن غضبيا  حد سواء حيث تعبر
وقت الفراغ قصد الترفيو فال ىو   الفرجة إلىىو ذلك الجميور الذي يذىب  :الجمهور المحايد -11-3

 4.والفوز لمفريق الجيد لألداء  تعنيو فنجدىم يصفقون النتيجةمعني وال 
                                                           

 ،1طي مجال العمل والحياة،دار صفاء لمنشر والتوزيع،عمان، حميدي عمي الفرماوي،رضا عبد اهلل: الضغوط النفسية ف  1
 . 36، ص2009

  .136ص  ،1،2011ياسين فضل ياسين: اإلعالم الرياضي،دار أسامة لمنشر والتوزيع،عمان،ط  2

3  https://bookns.google.dz.28.12.2019/21:04 
حمالوي سارة: أثر الضغط الجماىيري عمى أداء العبي كرة اليد أثناء المقابمة صنف أواسط، مذكرة مكممة لنيل شيادة   4

 .15ص البويرة، ماستر في التربية البدنية والرياضية،
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 :خصائص الجمهور  -11
 األخرى األشكالبكثير من  أوسعافتشكل الجماىير يتخذ حيزا  :الواسع الحجم. 
 اإلعالموما تطور وسائل  متباعدة وأماكن أوضاعيتواجدون في  الجميوريةعناصر   :التشتت 

زمان والمكان ال شر وقمصالب اتحداكتسب الجميور بعدا كونيا ف الحديثةوالتكنولوجيا االتصال 
 ة.صغير  كقريةالعالم  وأصبح

 متمايزين في احتياجاتيم الجميور غير متجانسين وبالتالي  فأفراد  وعميو :عدم التجانس
 .ومصالحيم ودوافعيم واىتماماتيم في سموكيم

 مجيولون لبعضيم وأيضابدواتيم  ةعناصره غير معروف أنفنجد  أو المجهولة:التعارف   عدم  
 1.لدى القائم باالتصال القائمةالبعض وكذلك 

 :سمبيات وايجابيات الجمهور -12
جدا فالجماىير كما تكون عامل  كثيرةسمبيات وايجابيات  األرضالقدم في شتى بقاع  ةلجماىير كر  إن

  أيضا.ايجابي فيي تكون عامل سمبي 
  :االيجابيات -12-1
ليس ليا طعم بدون  المنتخبات أو نديةلأل  العالمية أوالقارية  أو المحميةسواء  كره القدم ومبارياتيا إن  

كان في الغالب   والجميور األرضفعامل   من عمر المباراة ةدقيق 90يشجع ويغني طوال ال  جميور
والمذان يقدمان دعما  وأرضوالمنتخب لديو تحفيز رىيب عندما يمعب جميوره  أومساعدا جدا فترى النادي 
المعنوي و الشعور بارتياح اكبر فيناك جماىير ومنتخبات مثال عندما تمعب  أوكبيرا وىائال سواء النفسي 

  أرضيا.في 
ويكون كالحمل  إال أرضويمعب خارج  أنوبين جميورىا تكون وحشا كاسرا يصعب التفوق عميو وما      

 .الوديع لذلك الجماىير عامل ايجابي وبشكل كبير جدا ومميز من الصعب االستغناء عنيا
 :السمبيات -12-2

ولعل ابرز السمبيات التي تكون الجماىير  أيضاجدا فميا سمبيات  ةكما لمجماىير ايجابيات وعوامل مؤثر  
القدم في كل مكان  ةفجماىير كر   بعدىا أو ناءىاأث أو المباراةفييا ىي عمميات الشغب سواء التي تسبق 

                                                           
زيع كامل خور رشيد مراد االتصال الجماىيري واإلعالم التطور والخصائص والنظريات، دار المسيرة لمنشر والتو   1

 .321،ص2014، 2والطباعة ، عمان،ط
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من   يكون المنافس عدو لدود  عمى فريقيا خصوصا عندما والغيرة  من التعصب  تممك في داخميا بعض
 1.مستوى المنتخباتالوطن وكذلك عمى  أو  المدينة  نفس
 :مكونات الجمهور -13

تكون  جمعت إذ ةمركبات سيسيولوجي ةأربع بمومر هربرثاحد عمماء االجتماع وىو الدكتور   ويفصل
ومن جميع الطبقات  الحياةالجميور قد تجيء من جميع مسالك  ةعضوي، منيا ما يعرف بالجميور

  مختمفين في التحصيل الثقافي المينةمختمفين في  أناساتضم  أنويمكن  التي يمكن تمييزىا االجتماعية
 .ومختمفين في الواقع االجتماعي واالنتماء الطبقي

مجيولي االسم  أفرادمكون من  أدق أخربشكل  أو واليويةكثيرون غير معروفي االسم  أناسالجميور 
 .واليوية

في العادة منفصمين جسديا   ىم الجميور أعضاءبين  التجربةتبادل  أوليس ىناك قدر يذكر من التفاعل 
الخميط المتجمع المتزاحم من الناس في التفاعل  ألعضاء الفرصة  ولكونيم غير معروفين ال تتاح ليم

 .والرأيوطحن الفكر 
 2.عمى التصرف الموحد الذي يميز الخميط المتزاحم القدرةالجميور مفك جدا من حيث التنظيم وال يممك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الصةخ

                                                           
1 https : forum.koora.com.28.12.2019.20 :06 

التطور الخصائص النظريات، دار المسيرة للنشر و التوزيع  -كامل خور رشيد مراد: االتصال الجماهيري و اإلعالم  2

 .613، ص1،1111والطباعة، عمان، ط
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يتضح مما سبق أن موضوع الضغوط الجماىيرية مسألة جديرة بالدراسة والبحث نظرا الرتباطيا    
 وتأثيرىا عمى شخصية وأداء الرياضي.

فالضغوط الجماىيرية التي يواجييا الالعبين تعتبر بمثابة حاجز وعائق عندما يكون الجميور متعصب    
مشجع ومحفز، لذلك وجب عمى المدرب االىتمام وغير راضي بالنتيجة، ودافعا عندما يكون الجميور 

 وتحضير الالعبين لمثل ىذه المواقف.  
 



 
 

 

األداء المهاري : لثالفصل الثا   



األداء المهاري                                                           الفصل الثالث7                    
 

 
30 

 :تمييد
دورا كبيرا في تحقيؽ نتائج إيجابية  يمعب األداء المياري في أي رياضة مف الرياضات   

لصالح الفرؽ حيت تمعب الميارة دورا بارزا في عممتي إتقاف و نجاح الطريقة التي يمعب بيا 
 الفريؽ مما يؤدي إلى ارتباؾ الخصـ و عدـ قدرتو في  السيطرة عمى مجريات المعب .

بكؿ جوانبيا النظرية والتطبيقية  إللماـاونظرا إلى أف الميارة في كرة القدـ تعد عنصرا أساسيا أصبح     
 والتحكـ فييا يشكالف ضرورة البد منيا.
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 مفاىيم أساسية: -1
 مفيوم األداء: -1-1
 " تينكر" يذكر لذا أنتج، الذي اإلنتاج مقدار عمى لمداللة األداء مصطمح أو مفيـو يستعمؿ ما كثيرا

 فإف لذا الرياضة في أخرى بحوث سايرتيا العمؿ ميداف في المنجزة البحوث مف الكثير أف( 1989)
 1باإلنتاج. صمة ذات أو عالقة ليا لألداء أعطيت التي التعاريؼ أغمب

ىو كفاءة العامؿ لعممو ومسمكو فيو، ومدى صالحيتو في النيوض بأعباء عممو وتحمؿ المسؤولية في فترة 
 عمى اثنيف ىما7زمنية محددة، وبناء عمى ىذا المعنى فإف الفرد تركز 

 مدى كفاءة الفرد في القياـ بعممو، أي واجبات ومسؤولياتو. أوال:    
 thomasيتمثؿ في صفات الفرد الشخصية ومدى ارتباطيا وأثرىا عمى مستوى أداءه لعممو )  ثانيا:    

درة، ( اف عمماء النفس العامميف في الحقؿ الرياضي، وجدوا ارتباطات بيف مفاىيـ عديدة7 كالق1989
االستعداد، الدافعية وأغمبيا تشكؿ مفيوـ األداء. مضيفا أف األداء ىو االستعداد باإلضافة إلى الميارات 

 2المكتسبة.
مصطمح األداء بنفس المعنى والمفيوـ حيث يطمؽ عميو مصطمح "األداء األقصى" ويستعمؿ  ويستخدـ   

بشكؿ واسع لمتعبير عف الميارات التي يمكف رؤيتيا ومالحظتيا في جميع المجاالت، منيا النفسي 
ظيار القدرات والميارات.  3الحركي والتي تتطمب تذكر المعمومات وا 

 مفيوم الميارة: -1-2
" التكتيكات تحدد المكاف الذي يجب أف تذىب إليو الكرة، لكف الميارة كذلؾ ىي  ف:يوىان كرويحسب 

 4التي تحدد ما إذا كانت الكرة ستصؿ إلى ىناؾ".
" يشير إلى األداء المتميز ذو المستوى العالي والرفيع في كافة مجاالت الحياة وىو  skillلفظ الميارة " 

الناجحة المتوصؿ إلى أىداؼ سبؽ تحديدىا شرطية أف يتميز ىذا األداء  بذلؾ يشمؿ كافة األداءات
 باالتقاف والثقة.

                                                           
1
 Barthelemy.M et Ourmelen B : manuel des écoles de football et de jeunes footballeurs, Ed 

chiron, Paris, 1985, p 38.  
ذكرة مكملة لنٌل شهادة عرومً، دحمان معمر: دور قلة المنافسة فً التأثٌر على مردودٌة الالعبٌن، معبد الغفار   2

، 4002، غٌر منشورة، معهد تربٌة بدنٌة، سٌدي عبد هللا، الجزائر، علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة لٌسانس

 .20ص
 .261، ص2994، 3البدنٌة ، دار الفكر العربً، القاهرة، طمحمد نصر الدٌن رضوان: مقدمة فً التقوٌم والتربٌة   3

4 Jean-Michel Bénézet , Hansruedi Hasler(FIFA): football des jeunes, zurich, 2016, page 46. 
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وفي بعض األحياف مصطمح الميارة يشبو إلى حد بعيد مصطمح التعمـ مف حيث الصعوبة في وضع  
تعريؼ مانع جامع لكؿ منيما ومف ناحية أخرى فأف يالحظ مف الصعب تحديد مصطمح لمميارة وذلؾ 

تشير إلى مستويات نسبية مف األداء وىناؾ خاصية منفردة لمميارة تشير إلى درجة مف الجودة  لكونيا
 منسوبة إلى مستوى الالعب أو مستويات جماعة معينة.

 .المستوى النسبي 
  .1المستوى المطمؽ 

 :ارييمالمفيوم األداء   -2
نظاـ خاص لحركات تؤدى في نفس الوقت وحركات تؤدى بالتوالي و يقوـ ىدا النظاـ بالتنظيـ الفعمي 
لمتأثيرات المتبادلة لمقوة الداخمية و الخارجية والمؤثرة في الفرد الرياضي بيدؼ استغالليا بالكامؿ و بفعالية 

 2لمميارات التي تتضمف المعبة . يـإتقانو مدى   الالعبيفلتحقيؽ أحسف النتائج الرياضية ،و ىو مستوى 
يمكف بواسطتو  الذيو  أداةالمنظـ الحاصؿ نتيجة التدريب باستخداـ  األوتوماتيكيوىو التعاقب الحركي 

 3.حؿ الواجبات الميارية المراد تنفيذىا
  المياري :األداء مراحل  -3

( مراحؿ أساسية لكؿ منيا خصائص مميزة و تدريبات 30بثالثة ) تمر عممية اكتساب األداء المياري
 مختمفة و ىي 7

المرحمة إلى اكتساب المتعمـ و إدراكو التوافؽ الحركي  تمؾ تيدؼمرحمة التوافق األولي لمميارة :  -3-1
 و مجاؿ تمؾ المرحمة درس التربية البدنية في المدرسة أو "بالشكل الخام "األوؿ لمميارة و الذي يسمى 

  4.أوؿ مرحمة مف مراحؿ تعمـ الناشئيف في األندية الرياضية

إلى تطوير الشكؿ البدائي لميارة تيدؼ ىده المرحمة مرحمة اكتساب التوافق الجيد لمميارة :  -3-2
األساسية و التي سبؽ الالعب أف اكتسبيا مف خالؿ األداء في مرحمة اكتساب التوافؽ األولي لمميارة 

                                                           
، 2302غازي صالح محمود، ىاشـ ياسر7 كرة القدـ التدريب المياري، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف،   1
 .00ص

 .00غازي صالح محمود، ىشاـ ياسر حسف7 مرجع سابؽ، ص   2
.عماف مجتمع عربي 0ىاشـ ياسر حسف، تماريف خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والمياري لالعبي كرة القدـ, ط  3

 .26ص  2300لمتوزيع 
 .00ص  0652 جابر عبد الحميد جابر، بيكولوجية التعمـ ونظريات التعمـ .دار الكتاب الحديث، الكويت  4
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التخمص مف أداء الزوائد الغير الزمة ألداء الحركة و مع البعد عف وجود فوائض أثناء سير األساسية مع 
 1الحركة مع تجنب التصمب العضمي و قمة حدوث األخطاء.

بالالعب إلى ليده المرحمة ىو الوصوؿ  األساسياليدؼ  إف مرحمة إتقان و تثبت أداء الميارة : -3-3
و مف خالؿ ىده المرحمة يمكف تثبيت أداء الحركة و تصبح الميارة  أداء الميارة األساسية بصورة آلية

األساسية أكثر دقة و انسيابية و استقرار مف حيث شكؿ األداء و دلؾ مف خالؿ تطوير التوافؽ الجيد 
 2ألداء الميارة األساسية و ىدا يؤدي إلى إتقاف األداء الحركي لمميارة بصورة ناجحة و ثابتة.

 ياري : األداء الم أىمية -4
دؼ النيائي لعممية األداء المياري ويتأسس عميو الوصوؿ التاـ لمميارة الحركية مف حيث انو الي اإلتقاف

البدنية لمفرد الرياضي.إف تطوير و تحسيف إلى أعمى المستويات الرياضية ،فميما بمغ مستوى الصفات 
الصفات البدنية العامة و الخاصة يربطيا مع الميارات الحركية و القدرات الخططية ىو االتجاه الحديث 
لتدريب الرياضي فدلؾ بتكرار مف خالؿ التمرينات التطبيقية و تمرينات المنافسات مما يؤدي إلى اكتساب 

 3مياري، فالميارة وسيمة تنفيذ الخطة .لمرياضي اآللية عند األداء ال
 : الجوانب الفنية لألداء المياري -5

 لألىداؼ. سيتـ التخطيط وفقا ، وتنظيـ الدورات أساسي إف االستثمار في الالعب داخؿ مجريات المعب
مع  -عبة لمفي ظؿ الظروؼ العادية  كرةال تعامؿ معىي طريقة لمو  ،الكرةبالعب ال التقنية ىي أواًل عالقة

 الحركة. لكنيا أيًضا وقبؿ كؿ شيء لعبة - إشراؾ الخصـ
 .واالستجاباتاالتصاالت  كرة مرنة تسمح بذلؾ واتصاؿ السطوح. الكرة ىي التقنية مشروطة بالكرة

السرعة المعطاة لمكرة ىي أكبر مف  االتصاؿ7 تزداد الدقة مع السطح ؛ ىناؾ مبدآف يحكماف أسطح
 صغيرة. المساحة المستخدمة

أخمص القدميف ، كعب ، وحيد ،  القدميف )مشط القدـ ، الداخؿ ، الخارج ، سطوح االتصاؿ ىيمختمؼ 
 الركبتيف والفخذيف والصدر والرأس. توقؼ داخمي( ،

  متقنية:ل جيدال التنفيد عوامل نجاح -6
 شدتو.ب الشعورو  كف في وضع جيد7 إدراؾ المسار -
 ؛يديف، دور ال جيد فتواز  الحصوؿ عمىضماف دعـ القدـ7  -

                                                           
 .233ص ،2332 ،0اوي، أحمد إبراىيـ الخوجا، مبادئ التدريب الرياضي ، عماف، طبشتف الميند حس  1
 .04غازي صالح محمود، ىشاـ ياسر حسف، كرة القدـ التدريب المياري، مرجع سبؽ ذكره، ص   2
 .05ص ، 2335  ،2، عماف، طموفؽ أسعد محمود، التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ ، دار العجمة   3
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 (؛تسديدال عند وصمبالسيطرة ،  دعن ارتخاءالسطح ) تكييؼالتوجو الجيد  -
  .الى الكرة والنظر ، التركيز القياـ بالميارةفي وقت  -

 ندرؾ بسرعة أف المستوى الفردي لمالعبيف وؼلتحسيف الفريؽ بشكؿ عاـ ، س إذا كاف المدرب يعتني فقط
 1سوؼ تزيد بقوة. فردي مف الالعبيف ، مستواىـبشكؿ  العناية ،ال يزيد

 متطمبات األداء في كرة القدم الحديثة لالعبين:  -7

 أسموب تدرج( ـ0642) سنة فمنذ حاليا، المعب أسموب عف عاما عشريفمنذ  القدـ كرة أسموب اختمؼ لقد
 القوي األداء عمى الصحيح والفيـ بالقوة خططيا الجيد الفريؽ أفراد يتميز صار حتى اليجومي المعب

 أو الممعب عرض في المعب أو الخمؼ إلى المعب عف االبتعاد مع المنافس الفريؽ مرمى عمى والمتوالي
 لمفريؽ الدفاعي التكتؿ عمى لمتغمب محاولة وىذا مجدية، الغير والمراوغات اليجمات تحضير في البطء

 والفريؽ نقاط( 0) نقاط ثالث عمى يتحصؿ الفائز الفريؽ بجعؿ االتحاد قرار عمى ترتب ولقد المنافس،
 إلى بسرعة ينقمو الذي الفوز عف بحث فريقي كؿ أصبح الوقت ذلؾ فمنذ واحدة،( 0) نقطة عمى المتعادؿ

 .أدنى مرتبة في تجعمو الخسارة أف كما عالية مرتبة

 وفى سريعة بصورة تتغير المعب حاالت الخصـ، مع مباشر اتصاؿ عمى الالعبيف يكوف المقابمة وأثناء
 القدـ كرة العب عمؿ عف ممكف، وقت وبأسرع والفعؿ المناسب الحؿ إيجاد الالعب عمى يجب حالة كؿ
 بالعمؿ متنوع فالجري األخرى عف الواحدة وتختمؼ متغيرة الحركية العمميات متغير، تكراري طابع ذو

 2.القفز أو التوقؼ أو المشي أو بالكرة

 يتطور الذي الجري يشغمو القدـ كرة لالعب الحركية العمميات مف كبيرا جزءا أف إلى األخصائيوف ويشير
 أو لمسرعة خاطؼ تغير أو مفاجئ توقؼ مف يتحوؿ الذي االنطالؽ إلى إضافة السريع، إلى البطيء مف

 ه.االتجا

 البدني التحضير مع المعب في والذكاء الفني الجانب عمييا يغمب القدـ كرة في مباريات نشاىد وحاليا
 الرياضات في عميو ىو مثمما المعب تطوير اتجاه ليا العالي المستوى ذات فالفرؽ لالعبيف، الجيد

 االىتماـ عمى المدربيف أجبر ما وىذا واحد فآ في ويدافع يياجـ فالكؿ اليد، كرة السمة، كرة األخرى،

                                                           
1
 Jean-Michel Bénézet , Hansruedi Hasler(FIFA): football des jeunes, OP.cit, page 22. 

 .055-054، ص 0664حنفي محمود مختار7 المدير الفني في كرة القدـ، دار النشر،  2
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 استجابة وىذا النفسي، والجانب النظري، التكتيكي، التقني، البدني، جوانبو شتى في الالعب بتحضير
 1.الحديثة االستراتيجية متطمباتمل

 التنفيذ وسرعة التكنيكوتكتيكية العمميات عدد بارتفاع تترجـ المعب شدة في زيادة أخرى منافسة في ونسجؿ
 قاـ التي والتسجيالت( 0642) سنة" أكرموف" أمثاؿ أخصائيوف لدراسات واستنادا أطوؿ، لمسافة والجري

 .   التالية الجداوؿ في موضحة( 0650) سنة" لوكشيفوف" بيا

 تخضع حيث السبعينات في وىذا القدـ كرة العبي بيا يقوـ التي الميارات أىـ يوضح (:55) الجدول رقم
 المباراة خالؿ الفعمي الوقت حيف المدرب، قبؿ مف التخطيط تـ التي والميمة المعب، لمراكز المتغيرات ىذه

 2دقيقة(. 33_22) بيف ما يتراوح

 .أىم ميارات العبي كرة القدم في السبعينات(:02الجدول رقم )

 المالحظات التقدير المهارة

 مسافة التنقل

 عدد االنطالقات

 قفزات عمودٌة

 صراع من أجل الكرة

 عدد التمرٌرات

 عدد مرات مراقة الكرة

 عدد المراوغات

 عدد مرات صد الكرة

 قذف اتجاه المرمى

 كلم 54-52من 

 انطالق 55-05من

 قفزة 53-50من 

 صراع 10-41من 

 تمرٌرة 12-06من 

 مرة 05-45من 

 مراوغة 54 50من 

 مرة 43-50من 

 قذفات 54-51من 

/ 

 م655-355ما ٌناسب مسافة 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 .يوضح أوقات الجري حسب خطوط ومراكز المعب(:03الجدول رقم )

 الوقت خطوط ومراكز اللعب

 ثانٌة 04دقٌقة و  00 مهاجمو الوسط

 ثوانً 54دقٌقة و  00 مهاجمو الجناح

 ثوانً 4دقٌقة و  00 العبً وسط المٌدان

                                                           
 .055-054حنفي محمود مختار7 مرجع سابؽ، ص  1

2
Akramov.A. : sélection et préparation des jeunes footballeurs, OPU, Alger, 1990 ; p36. 
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 ثوانً 1دقٌقة و  05 العبً وسط الدفاع

 الصفات ىذه" أف الالعبيف الذيف يممكوف 0650( "N-M- LUKCHIVOV) األخصائيوحسب قوؿ 
 1.الموسـ خالؿ تدريبا( 223) وتحمؿ مقابمة( 43-33) لعب المستقبؿ في يستطيعوف

 .يوضح مكتسبات الالعبين الناجحين مستقبال (:04الجدول رقم )

 القٌمة الخصائص

  السرعة القصوى للجري. 

  سرعة المداومة. 

 

  االستهالك األقصى لألكسجٌن. 

 القفز نحو األعلى فً وضعٌة الوقوف. 

 نسبة الدهون فً الكتلة الجسدٌة. 

  الكتلة العضلٌة. 

  م/ث 44.05إلى 44.55من. 

 14.55  ثا  15و 56م فً 0555م/ثا بمعدل 21.65إلى

 .دقائق 45

 مل/كلغ/دقٌقة 45-35من. 

 42-55سم. 

 54 56إلى%. 

  كلغ  21إلى  52من. 

 الصفات الميارية في كرة القدم : -8
 )كرة القدم (:الميارات الحركية  -8-1
الميارات التي تتطمب استخداـ العضالت الكبيرة األساسية في الجسـ و خاصة عضالت الجدع، و  ىي

تعتمد عمى عضالت الجدع بشكؿ رئيسي كمصدر إلنتاج و توزيع القوة و كوسيمة لمتعبير عف الحركة في 
 2الميارات المختمفة و خاصة في األلعاب الرياضية.

 لميارات الحركية في األلعاب الرياضية الجماعية 7استطاع العمماء و المختصوف تصنيؼ او 
 . التصنيؼ عمى أساس التوافؽ البدني 
 .التصنيؼ عمى أساس الحركة 
 .3التصنيؼ عمى أساس الترابط و االستمرارية في األداء 
 .التصنيؼ عمى أساس طبقة و متطمبات األداء 
 الميارات األساسية لكرة القدم : -8-2

يمتمكيا العبيف  أفالتي يجب  األساسية)الفنية( بكرة القدـ مف العناصر الميمة و  األساسيةتعد الميارات  
تكوف الفيصؿ لحسـ نتيجة المباراة و خاصة بعد التطور الكبير في طرؽ المعب المختمفة  أحياناكرة القدـ و 

                                                           
1
Batte.A : le football est devenu meilleur, édition vigot, Paris, 1969, p 14. 

 .54ص  0661 ،0، القاىرة، طدار الفكر العربي ،الدفاع لبناء اليجـو في كرة القدـ7مغني إبراىيـ محمد   2
 .10ص  ،2334عماف، ، دار دجمة  ،االختبارات و التكتيؾ في كرة القدـ 7الييتيموفؽ أسعد محمود   3
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عمى ضوء العبي كرة القدـ . و  أداءاالرتقاء المياري الكبير في  كذلؾو الحديثة في الدفاع و اليجوـ و 
لمكرة و مدى انسجاميا مع مياراتو  أدائوو  الالعببكرة القدـ ىي بمثابة تكنيؾ  األساسيةدلؾ فالميارات 

قانوف كرة إطار في المباراة بشكؿ مناسب وفقا لحاالت الالعب المختمفة في الحركية و حسف استخداميا 
 1القدـ .

 القدم :كرة لأقسام الميارات األساسية  -9
 الميارات األساسية بالكرة: -9-1

 التمرير:  -9-1-1
تسمح بتفادي العبي الخصـ و وضع الزميؿ في الوضعية  أكثر، أوالتمرير وسيمة ربط أولية بيف العبي 

 )التصويب(. حركي محدد أداءالمفضمة مف اجؿ 
إجادة الفريؽ لمتمرير مف العوامؿ التي تساعد عمى السيطرة عمى مجريات المعب، كذلؾ تساعد عمى  إف 

 2تنفيذ الخطط اليجومية المختمفة و كذلؾ الدفاعية، حيث يركز الالعب عمى أداء التمرير كالتالي7
سب المياجميف يعتبر التمرير لألماـ ىو مفتاح التمريف الخططي فيو يكالتمرير األمامي : -9-1-1-1

 مساحة لمتحرؾ لألماـ باإلضافة إلى يسعد عمى التخمص مف الكثير مف المدافعيف .
ا لـ يكف في إمكاف الالعب تمرير الكرة لألماـ فانو يمرر الكرة إذأما العرضي :  رالتمري -9-1-1-2

 .بالعرض إلى زميؿ أخر يستطيع تغير اتجاه الالعب أو يستطيع التمرير إلى األماـ
 الالعبيففيو التمرير لمخمؼ و فييا يميد  الالعبخيار عند  أخر أمالمخمف:التمرير  -9-1-1-3

لتييئة الكرة لزميؿ لمخمؼ حتى عمى مرمى المنافس و ينبغي التدرج في  أولتنظيـ صفوفيـ لبدا اليجـو 
 التمرير.تعميـ 
التدريب عمى ميارات التمرير يراعي التركيز عمى المتابعة لمواقؼ المعب المتغير و الحركات  وعند

يكوف الزميؿ مستعدا  إفو قبؿ الالـز مف  أسرعيكوف التمرير  أفكما البد  المنافسيف،الخاصة بالزمالء و 
 3الزميؿ. الكرة لمكافاستخداـ القوة الالزمة لوصوؿ  أيضاو  ،الكرةالستقباؿ 

 
 

                                                           
 .23مرجع سابؽ.ص 7 غازؿ صالح محمود، ىاشـ ياسر  1
 . 24ص ، 0،2330ط ،تاب لمنشر، مصرككرة القدـ لمناشطيف. مركز ال 7إبراىيـ شعالف ،محمد عفيفي 2
 .33مرجع ، ص نفس ال  3
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 الجري بالكرة : -9-1-2
باتجاه مرمى الخصـ مف اجؿ التقدـ  الالعبالميارات الفردية ، حيث يستخدميا  بالكرة مفيعد الجري 

 الالعب، و  الالعبيفموزعا بيف الكرة و المساحة لرؤية  الالعبيكوف نظر  أفخالؿ الجري بالكرة يجب و 
يكوف مف كؿ  أفيمكف  إنماالكرة و  إلىاستمرار التركيز بالنظر  إلىيتقف ىده الميارات ال يحتاج  الذي

 1.الالعبوففيو الذي يكوف مع النظرة الشاممة ومالحظتو الكرة والموقؼ  أو لألماـلمستيف لمقدـ يوجو نظرة 
 ميارة الجري بالكرة : أداءعوامل نجاح  -9-1-2-1

 عمى القياـ بتحركات فردية  . الجرأةالثقة بالنفس و 
حركات خداع ، و تغير سرعة الجري في  تأديةعمى الكرة و ىو الجري بسرعة مع الناشئ مدى سيطرة 

 مختمؼ االتجاىات .
 2حسف توفيت الجري بالكرة بمعنى اختيار المحظة المناسبة ليقـو المياجـ بالمراوغة و مباغتة منافسو.

 أىداف نجاح أداء ميارة الجري بالكرة : -9-1-2-2
 الخصـ و االبتعاد عنو. مراوغة 
 اجتياز الدفاع لتوفير فرصة لمتيديؼ أو أداء التمرير. 
 تأخير المعب عف طريؽ احتفاظ الالعب بالكرة . 
 إعطاء فرصة لمزمالء مف التحرر مف المراقبة وأخد الفراغ المناسب. 

 أقسام ميارة الجري بالكرة : -9-1-2-3
 ( أنواع 317تنقسـ إلى أربعة )

 لقدـ  الخارجي .الجري بوجو ا 
 . الجري بجانب القدـ 
 . الجري بوجو القدـ الداخمي 
  3القدـ.الجري بأسفؿ 

 الجري بالكرة بوجو القدم الداخمي و الخارجي : -9-1-2-4
 :الخطوات الفنية 
 .ال تبتعد الكرة عف القدـ أو تممسو مع كؿ خطوة 

                                                           
 .042ص 2335 ،0عماف، ط ،محمود، موفؽ أسعد، التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ ، دار دجمة  1
 .032ص  مرجع سابؽ 7العفيفي محمد ،شعالف إبراىيـ  2
 .53ص  ،0662، 0دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط ،األسس العممية في تدريب كرة القدـ 7حنفي محمود مختار  3
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 ىجـو المنافس الستخالص الكرة يقـو الالعب بركؿ الكرة بالرجؿ األخرى مع المالحظة أف  عند
 يضع الالعب جسمو.

 . عند الجري بالكرة أماما يستحسف ركؿ الكرة بالقدميف بالتبادؿ القدـ الداخمي و الخارجي 
 :الخطوات التطبيقية 
  متر 03الجري بالكرة بالوجو القدـ الخارجي مسافة 
 متر . 03لكرة بالوجو القدـ الداخمي مسافة الجري با 
  أماماثـ االستدارة خمفا و الجري بالكرة  أماماالجري بالكرة . 
 . 1تكرير التماريف السابقة مع وجود زميؿ 

 المراوغة و الخداع: -9-1-3
اخدت ـ في لعبة كرة القدـ التي إف ميارات كرة القدـ عديدة وعمى الالعب إتقانيا ليصؿ إلى مستوى متقد

الخدع مف بيف الميارات المراوغة و ستيوي الكثير مف الناس سواء أكاف لممارستيا أـ  لمشاىدة مبارياتيا و ت
 .وىي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدحرجة و المناولة 

تكوف استجابة  ذلؾتوقعا خاطئا وب الالعبىو وسيمة لجعؿ الخصـ يتوقع حركة الخداع :  -9-1-3-1
 الخصـ لمحركة الحقيقية استجابة خاطئة .

والخططية التي يقوـ بيا الالعب مع الكرة أو المراوغة والخداع ىي تمؾ الحركات والفعاليات الفنية والبدنية 
 2بدونيا مف اجؿ االحتفاظ بالكرة و التخمص مف الخصـ لمسيطرة عمى الظروؼ المباراة .

نياو  ، االشتراؾمف اجتياز نقطة  الالعبالخصـ وتمكف  الالعبكوسيمة تدفع  فني أداءتعتمد عمى  ا 
 وينقسـ إلى7

 الخداع بدون كرة : - أ
 يشمؿ ىدا النوع مف الخداع عمى عدة أنواع ىي7

يتجو نظر الالعب إلى جية إليياـ الخصـ ثـ يتحرؾ إلى االتجاه اآلخر بشكؿ الخداع بالعينين : -
 سريع و مفاجئ .

يقوـ الالعب بميؿ رأسو و جدعو إلى جية معينة ثـ يعمؿ حركات مفاجئة و الخداع بالجسم : -
 سريعة في االتجاه اآلخر .

                                                           
 .  04، ص2333،، األردف،، دار أسامة لمنشر رات كرة القدـ وقوانينياميا 7النمريمشعؿ عدي    1
 .61ص  ،0652،األسس العممية في تدريب كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة  7مختار حنفي   2
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 اآلخرالجانب  إلىجانب معيف ثـ يتحرؾ  إلىخطوة  أخدعمى  الالعبيعمؿ الخداع بالرجمين : -
 أو يبقى في مكانو دوف حركة إليياـ الخصـ بعدـ المشاركة و فجأة يتحرؾ لغرض استالـ الكرة

 1أو قطعيا .
يركض الالعب بشكؿ بطيء أماـ الخصـ و بعدىا الخداع بتغيير السرعة و تغيير االتجاه:  -

 يتحوؿ إلى االنطالؽ السريع أو يعمؿ عمى تغيير اتجاه الركض إليياـ و خداع الخصـ
 الخداع بالكرة:  - ب

 ىي7 أنواعوىدا يشمؿ عمى عدة 
الجانبيف و في  إحدى إلىبحوزتو الكرة بحركة خداع  الذي الالعبيعمؿ الخداع بالجسم :  -

مع المراوغة بالقدـ البعيدة عف  األخرىالجية  إلىبسرعة  الالعبفييا  يستجيبالمحظة التي 
 الخصـ .

جية معينة ثـ  إلىيرغب المراوغة  بأنوحركة توحي لمخصـ  الالعبيعمؿ بالتمرير:الخداع   -
 أخرى.يمرر الكرة بطريقة 

يعمؿ الالعب حركة توحي لمخصـ بأنو يرغب المراوغة إلى جية معينة ثـ مجاورة:الخداع بال  -
 .يقوـ بالمراوغة مف جية أخرى مع تغيير القدـ المستعممة

 اليدف من المراوغة : -9-1-3-2
  تمرير لزميؿ . أداءجعؿ الخصـ في وضع يعطي فرصة لممياجـ في 
 . التخمص مف المدافع و اجتيازه و جعمو خمفو 
 2الكرة بحوزة الفريؽ . بقاء 

 السيطرة عمى الكرة : -9-1-4
 أوالنصر  إحرازالسيطرة عمى الكرة مف الميارات اليامة و الضرورية لالعب كرة القدـ فال يمكف لمفريؽ 

 بأقسامياىده الميارة  أداءما لـ يجيد العبوه  األىداؼتسجيؿ  أوفرض السيادة عمى مجريات المعب 
 3المختمفة.

                                                           
 .032-033ص  7 مرجع سابؽ،غازي صالح محمود، ىشاـ ياسر حسف  1

، 2303 ،زىراف لمنشر والتوزيع، عماف ،أسس التعمـ وتطبيقاتو في كرة القدـ 7يوسؼ الـز كماش، صالح بشير أو خيط   2
 .040ص

 .24ص  ،2330 ،0،طالوقاد محمد رضا، التخطيط الحديث في كرة القدـ، مصر  3
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الجسـ عدا  ألجزاءعدد مرات  ألكثرعمى تنطيط الكرة في اليواء  الالعب إمكانيةالسيطرة ىي قدرة و 
 أو بالرأسعاليا بالكرة عند مالمستيا سواء كاف  إحساسودقيقا و  الالعبيكوف توقيت  أفو يجب اليديف ، 
ة عالية و باستطاعتو تكوف سيطرتو عمى الكر  الذي الالعبالجسـ و  األجزاءجزء مف  أي أوالقدميف 

 1جسمو يتمكف مف التقدـ في الميارات األخرى . بأجزاءالتحكـ بيا 
 وتنقسـ إلى7 

 إلى7و تنقسـ : األرضدحرجتيا عمى  أثناءاستالم الكرة  -9-1-4-1
 استالـ الكرة بباطف القدـ . 
 2استالـ الكرة بوجو القدـ الخارجي . 

 كتم الكرة : -9-1-4-2
 7 أنواعثالثة  إلىوتنقسـ 
o . كتـ الكرة بباطف القدـ 
o  بأسفؿ القدـ .كتـ الكرة 
o . 3كتـ الكرة بخارج القدـ 

 امتصاص الكرة: -9-1-4-3
 :يشير مصطمح امتصاص الكرة إلى السيطرة عمى الكرة و ىي في اليواء قبؿ مفيوم امتصاص الكرة

 إلييا.مالمستيا لألرض بتعريض جزء مف الجسـ 
  يمي7ىناؾ أربعة أنواع المتصاص الكرة في اليواء ىي كما  الكرة:أنواع امتصاص 

 امتصاص الكرة في اليواء بوجو القدـ األمامي .
 امتصاص الكرة في اليواء بباطف القدـ .

 امتصاص الكرة في اليواء بالفخذ .
 امتصاص الكرة في اليواء بالصدر .
 4امتصاص الكرة في اليواء بالرأس .

 

                                                           
 . 052ص  2335،  0ط  ،التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ، عماف 7محمود، موفؽ أسعد   1
 .012ص  ،2303، 0المرجع الشامؿ في كرة القدـ، القاىرة، دار الكتاب الحديث، ط 7مفتي إبراىيـ  2
 .014المرجع الشامؿ في كرة القدـ، مرجع سابؽ ص 7 مفتي إبراىيـ  3
 .236-231ص  ،مرجع سابؽ 7مشعؿ عندي النمري  4
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 التصويب في كرة القدم : -9-1-5
مقدرة عمى التركيز و ميارة فنية عالية  الالعبوسائؿ اليجوـ الفردي ، و يتطمب التصويب مف  إحدىىو 
بعد المحاورة أو بعد المعب فرصة التصويب دائما  تأتيضرب الكرة بالقدـ و  أنواعلمختمؼ  األداءفي 

الالعب كيؼ يصوب ، و يجب أف يدرؾ نواحي  الجماعي بيف الالعبيف أو يجب قبؿ التصويب أف تقرر
 1الضعؼ في حارس مرمى الفريؽ المنافس .

 الشروط و المبادئ القاعدية في التصويب : -9-1-5-1
 ـ الدقة في االتجاه :ا 

 7 إلىالدقة في االتجاه تمي لتوجيو مساحة التصويب لدا فيي تخضع 
 االتصاؿ في االتجاه المراد .توجيو قدـ االرتكاز وكدا مساحة  -
 المراد.الحوض يكوف عموديا في ىدا االتجاه  -
 تثبيت رجؿ االرتكاز ) نصؼ مثبتة (. -
 خاصة بالحركة ىي 7 مبادئوىناؾ 
 محددة. النقطةتتطمب ضرب الكرة  -
 لمسافة التصويب . أقصىبعد  -
 الرسغ.صالبة  -

 بالكرة .توجيو ركبة التصويب تبعا لممسار المراد بعد االرتطاـ 
 ب ـ عناصر الدقة في العمو :

و خصوصا عمى اتجاه التصويب فاف  أساساغير بعيد عف المعطيات الخارجية المحدد لممسار و المرتكزة 
 ب7 متشرطة األخيرةىده 
 وضعية قدـ االرتكاز . -
 توجيو مساحة االتصاؿ . -
 . القذؼالكرة بعد  إليوالمكاف الموجو  -

                                                           
 .063حنفي مختار، مرجع سابؽ ص   1
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التصويب سواء كاف  أو فدؼفي تحديد اتجاه  أساستوجيو خط الركبة و مساحة التالمس عموديا ىو  إف
 1األعمى.ا والى  أفقياتصويبا 

 
 عرض مختمؼ العوامؿ بمفترض وجود 7ج ـ عناصر القوة في التصويب :

 ػ استطاعة عضمية.
 اتزاف جيد و صالبة االرتكاز .

 المشاركة في الحركة .ػ سعة االتزاف لكؿ السمسمة 
 التالمس.ػ سرعة تثبيت مساحة 

 2الحوض.الركبة و  الدـ،ػ صالبة مساحة التالمس و كدا موقع مفصؿ 

 التصويب: أقسام -9-1-5-2
 : يستخدـ في التصويب التي تتطمب الدقة و توجيو الكرة الخاصة في  التصويب بباطن القدم

 قريبة.خالؿ المعب لمسافة  الجزاءضرب 
  نظرا لصالبة الجزء  أسرعياالضربات و  أنواع أقوىىي  : األماميالتصويب بوجو القدم

الضارب ، وزيادة المدى الحركي لمرجؿ الضاربة مما يؤثر ايجابيا عمى زيادة كمية الحركة 
 3. لمفخذلحظة االصطداـ بفعؿ العمؿ العضمي لمعضالت القابضة  المنقولة لمكرة

  في التصويب عمى مرمى و خاصة  قميمةيستخدـ في حاالت الداخمي :التصويب بوجو القدم
 األصبع( ويتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بيف  موزهالضربات المنحنية التي ) عمى شكؿ 

 و عظـ مفصؿ القدـ . األكبر
 : تستخدـ في التصويب عمى مرمى مف الضربات الثابتة لمتغمب التصويب بوجو القدم الخارجي

عمى حائط الصد حيث ياخد اتجاه التصويب مسارا منحنيا يتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بيف 
 4.الصغير و مفصؿ القدـ مف الخارج  األصبع

 
                                                           

، قسنطينة  التربية البدنية والرياضيةمذكرة ماجيستر، دراسة أثر االتزاف عمى تعمـ التصويب، قسـ  7سعد سعود فوائد  1
 .00ص  2332

 .01مرجع ، ص نفس ال  2
 .030-033المرجع الشامؿ في كرة القدـ ، مرجع سابؽ، ص  7مفتي إبراىيـ  3
 . 02سعد سعود فؤاد،مذكرة ماجيستر، مرجع سابؽ ص   4
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 الكرة:مياجمة  -9-1-6
في حوزة المنافس بيدؼ االستحواذ عمييا التي محاولة االنقضاض عمى الكرة  الكرة7تعني ميارة مياجمة 

 1أو تشتيتيا.
 المياجمة الكرة : أنواعاـ 

 يمكننا التفريؽ بيف نوعيف مف مياجمة الكرة كما يمي 7
 . األماـمياجمة الكرة مف  -
 2مياجمة الكرة مف الجانب . -
 المياجمة: أغراضب ـ 
 عف الخصـ . إبعادىاتشتيت الكرة و  -
 السيطرة عمييا . محاولة الحصوؿ عمى الكرة و -

المياجـ عند استقباؿ  الالعبيياجـ فيو المدافع  الذيثالثة طرؽ وفقا لموقت  إلىو ينقسـ تشتيت الكرة 
 ىي7الكرة و 

 تصؿ المياجـ ) قطع الكرة ( . أفػ تشتيت الكرة قبؿ 0
 .ػ تشتيت الكرة لحظة استالـ المياجـ ليا لمحاولة الحصوؿ عمى الكرة 2
 بعد استقباؿ المياجـ ليا .ػ تشتيت الكرة 0

 ج ـ طرق المياجمة :
 لتنمية و تطوير ميارة المياجمة و ىي 7 أساسيةتوجد ثالث طرؽ 

 ػ المكاتفة ) الدفع بالكتؼ (0
 ػ المياجمة بالقدـ .2
 3الكرة.رصد  إيقاؼػ 
 
 
 

                                                           
 .032ص  ،إبراىيـ ، مرجع سابؽمفتي   1
 . 032ص ، مرجعنفس ال  2
 -043, ص 2335,  0موفؽ أسعد محمود الييتي، التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ، عماف ،دار دجمة، ط   3

044. 
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 التماس:رمية  -9-1-7
 مفيوم ميارة رمية التماس : -9-1-7-1

يواجو المعب و قدمو خارج خط  أف منفذىارمية التماس في قانوف كرة القدـ بحيث يكوف عمى  أداءحدد 
باستخداـ كمتا  الرأسترمى مف فوؽ  أفو يجب  لألرضمالمسة جزء مف كمتا القدميف التماس مع ضرورة 

 1اليديف.
 ميارة رمية التماس : أنواع -9-1-7-2

 رمية التماس باالقتراب . -
 الوقوؼ .رمية التماس مف  -
 متباعدتاف.رمية التماس و القدماف  -
 2و رجؿ خمفا . أمامارمية التماس رجؿ  -

 : بالرأسضرب الكرة  -9-1-8
توقيت مناسب في  لحظة مالمسة  إلىالصعبة التي تحتاج  األساسيةمف الميارات  بالرأسالكرة  ضرب
الميارة المناسبة و  ألنيا، و شجاعة و ثقة عالية بالنفس ، و استخداميا ميـ في كرة القدـ ،  لمرأسالكرة 

عف  أىميةو ال تقؿ  األىداؼ إلحرازالتمرير العالي ، و ىي سبب مباشر  ذاتال بديؿ عنيا مف الكرات 
 3باستخداـ القدـ في التصويب . األىداؼ إحراز

 الميارات األساسية بدون كرة: -9-2
 الجري و تغيير االتجاه : -9-2-1

اليجوـ و العكس خالؿ  إلىو تمتاز بالتحوؿ السريع مف الدفاع  اإلقطاعكرة القدـ لعبة جماعية سريعة 
الجري و التدريب عميو و الجري بدوف كرة لالعب  إجادة الالعبيفيستدعي مف  األمرزمف المباراة و ىدا 

كرة القدـ يكوف بخطوات  قصيرة لكي يحافظ عمى توازنو باستمرار و التحكـ في الكرة مع القدرة عمى 
 بأقصىبالجري بدوف كرة سواء الجري  الالعبتغيير االتجاه بسيولة و تختمؼ المسافة التي يتحرؾ فييا 

 أفقبؿ  إلييااغمب ىدا التحرؾ لتمؾ المسافة بغرض المحاؽ و الوصوؿ  بسرعة متوسطة و يكوف أوسرعة 
 4تصبح في متناوؿ الخصـ .

                                                           
 .043-036مفتي إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص   1
 .043-036مرجع ، ص ال نفس  2
 .212-211 مشعؿ عدي النمري، مرجع سابؽ، ص  3
 . 24ص  2332، 0ط ،حسف أبو عبدوا، اإلعداد لالعبي كرة القدـ، مكتبة اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية، مصر  4
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 الوثب: -9-2-2
في  أفضؿمف منافسو دو ميزة تكنيكية و تكتيكية  أكثريتمتع بالقدرة عمى الوثب عاليا  الذي الالعبيعتبر 

بالرأس أو قطع الكرة مف الالعب الخصـ تتضح خاصة فيضرب الكرة الكرة قبؿ المنافس ، و  إلىالوصوؿ 
 1إحراز ىدؼ في مرمى الخصـ ونحتاج إلى توفر االرتقاء السميـ. أبغرض،
 الخداع: -9-2-3

ىو فف التخمص مف الالعب الخصـ ومحاولة خداعو ،وىذا يتطمب مف الالعب قدرا كبيرا عمى االحتفاظ 
المرونة والرشاقة والتوافؽ العضمي وقدر كبيرة عمى التوقيع بمركز الثقؿ بيف القدميف والتمتع بقدر كبير مف 

 2السميـ واإلحساس بالمسافة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قاسـ لزاـ صبر، يوسؼ الـز كماش، صالح بشير سعد أو خيط، أسس التعميـ وتطبيقاتو في كرة القدـ، دار لدنيا الطباعة   1

 . 66ص ،2332،  0أسكندرية، مصر، ط 
 .26ص  ،2330،  0مر سعيد الخيكاني، سكيولوجية كرة القدـ، مجتمع ع لمنشر و التوزيع، عماف، أردف، طعا  2



األداء المهاري                                                           الفصل الثالث7                    
 

 
47 

 خالصة:
مف خالؿ ما تطرقنا اليو في ىذا الفصؿ فاف االداء المياري بصفة عامة يمر بعدة مراحؿ حتى يتمكف    

في أي رياضة اخرى , و اليمكننا اغفاؿ بعض  الالعب مف اتقانو و تثبيتو سواء كاف في كرة القدـ او
ة مف ضغط جماىيري وكذا في بعض راالمبا أثناءالجوانب النفسية التي يمر بيا الالعب في كرة القدـ 

االحياف قد تجعمو يفكر بالنسحاب مف المنافسة، ومف ىنا و حسب وجية نظرنا فاف المسؤولية تقع عمى 
ب المتمثؿ في المدرب و كذا اعضاء الفريؽ في محاولة تشجيع ىذا المحيط الخارجي الذي يحاط بو الالع

الالعب و الرفع مف دافعيتو بغرض االستثمار في اكتساب الميارات و تثبيتيا ورفع التحديات والمعوقات 
 سواء كانت خارجية آتية مف المحيط الخارجي او داخمية نفسية و فسيولوجية .

 

 



 
 
 

 

كرة القدم : رابع الفصل ال  
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 :تمهيد

تعتبر رياضة كرة القدم أكثر الرياضات شعبية في العالم إذ بمغت من الشيرة حدا لم تبمغو 
وقد مرت كرة القدم بعدة تطورات  ،الرياضات األخرى إذ يغمب عمييا الطابع التنافسي والحماسي الكبير

تاريخية من الناحية القانونية والتنظيمية وطريقة لعبيا، فقد أصبحت ليا معاىد ومدارس متخصصة في 
دراستيا وتكوين اإلطارات المتخصصة بيذه المعبة، فأصبحت تكتسي أىمية بالغة عند الشعوب عمى 

لمعبة من خصائص ومميزات جعمتيا تختمف عن اختالف أجناسيم وألسنتيم، وذلك لما تتميز بو ىذه ا
عممي يتسم بالتنظيم ودراسات معمقة رياضة يغمب عمييا طابع  أصبحتباقي الرياضات األخرى وبالتالي 

فأصبحت تكتسي حمة تكنولوجية جديدة من خالل برامج الفيديو في تحميل ، سواء النظرية أو الميدانية
حميل لألداء الرياضي سواء البدني، الفسيولوجي، النفسي أو المباريات، والتي تساىم في الخروج بت

 المرفولوجي.

طرق ومناىج تدريبيا والتحضير فييا، وأصبحت ىناك معاىد ومدارس متخصصة في  تتعددكما    
دراستيا وتكوين  اإلطارات الخاصين ليذه المعبة، بعدما كانت مجرد لعبة تمارس من أجل الترويح في 

باإلضافة إلى وجود متطمبات خاصة ى أصبحت تمارس بانتظام ليا بطوالت خاصة، أوقات الفراغ، حت
 بالرياضة تساىم في الوصول بالرياضي إلى أعمى المستويات.
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 كرة القدم: ماهية_ 1

العبين عمى األقل  7و ،العبا عمى األكثر 11كرة القدم لعبة جماعية يتقابل فييا فريقين يضم كل منيما 
ويجب عمى كل فريق تسجيل اكبر عدد من األىداف في شباك الخصم، والمحافظة عمى شباكو نظيفة 

قاعدة أسست من  17والفريق الذي يسجل أكبر عدد من األىداف يفوز بالمباراة، وتتضمن ىذه الرياضة 
وتطور المعبة عدلت العديد من وبمرور الوقت ، " International Boar"طرف المجنة الدولية  بوار 

 (.FiFAالقواعد بفضل االتحادية الدولية لكرة القدم )

م وعرضو يقدر ما بين بين  120 - 90تمعب كرة القدم عمى بساط مستطيل، بطول يتراوح ما بين     
م وعرضو  110 - 100م، أما خالل المباريات الدولية فيشترط أن يكون الممعب يقدر ما بين 90 -45
إلى  68م، كما تستعمل خالل المباراة كرة مستديرة الشكل مصنوعة من الجمد محيطيا من 75 - 65بين 
غ، تجرى المباراة بين فريقين يرتديان ألبسة مختمفة المون وتتكون ىذه  450إلى  410سم، وبوزن من  72

 120دقيقة إلى  90المعب مدة األخيرة من شورت، قميص، جوارب، وحذاء خاص بالمعبة، ويدوم وقت 
 دقيقة. 15دقيقة لكل شوط يتخمميا وقت راحة قدره  45دقيقة في حالة وجود وقت إضافي، وتعطى مدة 

في كرة القدم أسموبين في المعب، األسموب األوروبي واألمريكي، فاألول يتميز بالدقة في المعب  يطغى    
عالي في الجانب التقني والتحضير البدني الجيد، أما واالنضباط التكتيكي في خطط المعب والتكوين ال

الثاني فيعتمد عمى المواىب الفردية وحسن االبتكار لدى الالعب بالتركيز عمى مستواه الفني بالدرجة 
األولى، وىذا ما يصعب من تحقيق األىداف الجماعية ومتطمبات الفريق ككل، ويكمن اليدف الرئيس في 

 .1من اجل أحسن تطبيق لمخطط اإلستراتيجية الموضوعية حسن صنع المعب بشكل جماعي

العقمية، فاألحمال في ة، التكتيكية و البدنية، التقني اتياإلمكانكرة القدم ىي رياضة فترية التي تتطمب جميع 
 2بدونيا استيدفت في األعوام األخيرة لتطويرىا بشكل خاص.خاصة العدو الذي يختمف بالكرة و مباراة و 

 القدم المختمفة:ألعاب كرة  -2

باإلضافة إلى كرة القدم المعروفة ىناك ألعاب إقميمية تستعمل فييا الكرة المنفوخة وتحمل اسم كرة 
 وىي: االقدم وتمارس في الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا وايرلند

                                                           
 .28، ص1994محمد عبده صالح، مفتي إبراىيم حماد: أساسيات كرة القدم، دار المعرفة، القاىرة،  1

2
 Jean-Michel Bénézet ; Hansruedi Hasler(FIFA), OP cit, 2016, p 12. 
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م وىي مشتقة من لعبة 1872لعبة عنيفة جدا ظيرت في ىارفارد سنة  كرة القدم األمريكية: -2-1
الريكبي التقميدية وتسمى )فوت بول( بينما كرة المعروفة ب سوكر يتألف الفريق من أحد عشر العبا 

    يضعون الخوذ الراقية عمى رؤوسيم ويرتدون مالبس خاصة. 

م الممعب بيضوي الشكل، الكرة 1868ة سنة اعتبرت ىذه المعبة قانوني كرة القدم األسترالية: -2-2
العبا في الممعب أماكن محددة كل  15العبا واحتياطيين يحتل  18شبيية بكرة الريكبي يتألف الفريق من 

واحد قبالة خصم لو أما الثالثة اآلخرون فيمثمون عناصر متحركة وعندما تدخل الكرة مركز اليدف تسجل 
ذا من إدخال الكرة بين العارضتين العموديتين بدون عارضة مستقيمة تمكن الفريق المياجم   نقطة وا 

 نقاط(. 6يسجل ىدف )

تشبو بشكل عام كرة القدم األمريكية وليا االصطالحات نفسيا مع وجود  كرة القدم الكندية: -2-3
 .(1)العبا 11العبا عوضا عن  12اختالف بسيط في بعض قواعدىا ويمعب كل فريق 

 قدم:طرق المعب في كرة ال -3

 .(2)نيمسون رودريغور، «في لعبة كرة القدم عميك أن تعرف كل شيء ال الكرة فقط  »        

يوصف التشكيل )النظام( بالكيفية التي يزرع فييا الالعبون في الفريق عمى مراكز المعب في الساحة أو 
الطريقة التي يعمل فييا الالعبون فرادى ومجاميع داخل الساحة وىي تتضمن التشكيل األولى ودليل لكيفية 

م مختمف التشكيالت طبقا تطبيق الواجبات األولية في المعب اليجومي والدفاعي، من الممكن استخدا
التشكيمة في الوقت الحاضر عدد الالعبين في  حوتوض, لرغبة الفريق في المعب ىجوما أكثر ودفاعا أكثر 

 4( يتضمن 2-4-4كل ثمث من أثالث الساحة )من دون حارس مرمى( حيث يمكن القول بأن التشكيل )
جمين في الثمث اليجومي كما يمكن أن ميا 2في وسط الثمث الوسطى و 4مدافعين في الثمث الدفاعي و

( في 4-2-4( ولم يظير الترقيم حتى ظيور التشكيل )2-1-2-1-4توصف بخمسة أرقام )
 .(3)الخمسينات

                                                           
م، 1998 ،2لبنان، ط ،مشيور بن حسن أل سممان: كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشرعية ، دار حازم لمطباعة والنشر والتوزيع (1)

 .14 -13 -12 -11ص
ىيئة أبو ظبي  مراجعة أحمد خريس، أبو ظبي:أليكس بيموس، ترجمة: عبمة عودة: كرة القدم الحياة عمى الطريقة البرازيمية ،  (2)

 .241م، ص2011، 1لمسياحة والثقافة، ط
 .55صم، 2009، 1ط ،الينابيعمحمد مجيد المولى: المدرب والعمل التكتيكي لكرة القدم، دار  (3)
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 أهمية طرق المعب:  -4

تكمن أىمية وجود طريقة لمعب الفريق في أن يعتاد كل العب بطريقة منظمة أثناء التدريب  
التدريب عمى قدرة الالعب عمى تنفيذ الواجبات الممقاة عميو أثناء المباراة وينعكس ىذا التعود المنظم في 

بدقة وكفاءة عالية، فالمعب بطريقة يجعل الالعب ينظم لعبو في حيز الممعب أو المنطقة التي يمعب فييا 
ن بحيث يستفيد فريقو من لعبو أو تحركو، فالمعب في منطقة محددة لو يجعمو قادرا عمى إدراك موقعو م

 .(1)المعب بسرعة مما يساعده عمى التصرف السميم ىجوما أو دفاعا

 نماذج من طرق المعب:  -5
( حارس 9-1-1وىي تنظم الالعبين في الممعب عمى الشكل ): 1863الطريقة اإلنجميزية سنة  -5-1

 مرمى يقف أمامو مدافع وتسعة العبين في خط اليجوم.

( 6-2-2-1م: وتنظم عمى النحو التالي: الشكل )1872ظيرت سنة  الطريقة االسكتمندية: -5-2
 حارس مرمى، اثنان دفاع، اثنان خط الوسط، وستة مياجمين.

م وقد سميت ىرمية ألن تشكيل الالعبين 1890ظيرت في إنجمترا سنة  الطريقة الهرمية: -5-3
( حارس 5-3-2-1األساسي في أرض الممعب يشبو ىرما قمتو حارس مرمى وقاعدتو خط اليجوم )

 مرمى، اثنان دفاع، ثالثة خط الوسط وخمسة مياجمين.

 يقة دفاعيةم وىي طر 1925ظيرت في إنجمترا عام  طريقة الظهير الثالث الدفاعية: -5-4

: وىي خطة ىجومية ىدفيا كسر قوة دفاع طريقة الظيير الثالث طريقة المثمثات النمساوية -5-5
 اإلنجميزية.

وقد  Mon tomanوىي طريقة دفاعية، رجل لرجل ( MM) طرق قمب الهجوم المتأخرة المجرية: -5-6
 م. 1952ظيرت في سنة 

فاعية وىجومية في نفس الوقت ولقد استطاع ( وىي طريقة د4-2-4) الطريقة البرازيمية: -5-7
 م في ستوكيولم عاصمة السويد بيذه الطريقة. 1958البرازيميون إحراز كأس العالم لعام 

                                                           
 .270ص دار الفكر العربي، مصر، بدون سنة، ،حنفي محمود مختار: "كرة القدم لمناشئين "(1)
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( همينكو هيريراوىي طريقة دفاعية بحتة وضعيا المدرب اإليطالي ) الطريقة الدفاعية اإليطالية: -5-8
 (.3-2-4-1بغرض سد المرمى أمام المياجمين )

 وىي طريقة دفاعية ىجومية وتعتمد عمى تحرك الالعب وخاصة خط الوسط.(: 3-3-4طريقة ) -5-9

وىي طريقة ىجومية ودفاعية في نفس الوقت حيث تعتمد عمى جميع  الطريقة الشاممة: -5-10
 .(1)الالعبين في اليجوم وفي الدفاع

 مالمح كرة القدم الحديثة:  -6
 لم ما الحقيقة نصف ىي المقولة تمك أن إال" لمدفاع وسيمةن أحس اليجوم إن: "تقول قديمة مقولة ىناك
 لمقول طبقا يعني ال اليجوم في ممتاز ففريق الدفاع، إلى السريع التحول عمى قادر اليجوم ذلك يكن

 واليجوم الدفاع بين التوازن يكون حينما جدا راقية لعبة تصبح القدم فكرة بالدفاع، امتياز عمى حصولو
 الجانب يظل األىداف وتسجيل اليجوم أن إال الدفاعية الطرق عمى المباريات في األخير التأكيد ورغم
 أصبح حيث جدا صعبة الدفاعية التشكيالت أصبحت الحديثة القدم كرة وفي الممعب في تشويقا كثراأل

 فقد الدفاعية الخطط تطور وبجانب الرقابة، من التخمص سبيل في كبيرا جيدا يبذل أن المياجم عمى
 كل عمى بل فقط المياجمين عمى يقتصر ال اليجومي الواجب فأصبح اليجومية الخطط تطورت

 اليجومية المناورات لتنفيذ عناصر المياجمين جعل عمى ترتكز الخطط بعض أصبحت حتى الالعبين،
 2.الجناح ومدافعي الوسط العبي والتسجيل التيديف ميمة وترك

 متطمبات كرة القدم الحديثة حسب مراكز المعب:  -7
 متطمبات العبي الدفاع:   -7-1
 يقوم أفراد الفريق بالدفاع من لحظة فقدان الكرة.  -
 . رالح استخدام طرفي الوسط خاصة الظيير  -
 الدفاع القوي ضد الجناحين ومراقبتيم الالصقة.   -
 المراقبة المصيقة لممياجمين الخطرين.   -
 عدم التيور واالندفاع عند القمة العددية.   -

                                                           
-22ص ص ،1998، اإلسكندرية ،، منشأة المعارفية في المجتمعين العربي والدوليحسن أحمد الشافعي: تاريخ التربية البدن  (1)

23. 
لنشر والتوزيع، عمان، ثامر محسن إسماعيل، موفق مجيد المولي: التمارين التطويرية لكرة القدم، دار الفكر للطباعة وا 2

 . 523، ص 9111
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 1.يعود العبو الوسط لغمق منطقة المعب المباشرة الخطرة  -
 متطمبات العبي الهجوم:  -7-2
 أن يعمل جميع الفريق عمى تنفيذ خطط المعب التي تدربوا عمييا.  -
 العمل عمى مساعدة الزميل المستحوذ عمى الكرة.  -
 جري الالعب الحر )المياجم( مائال أمام وخمف المدافعين.   -
 جري المياجم في داخل الممعب لألىداف التالية:  -

 مساعدة الزميل الذي معو الكرة في الوسط. -
 خمق مساحة فارغة في الجناح. -
 فسح المجال اليجومي لمدافع الجناح الذي تصعب مراقبتو، القادم من الخمف. -

 2.من الالعبين اليجوم ألكبر عدد ممكنالمشاركة في إنياء 
 متطمبات العبي الوسط:  -7-3

تضع كرة القدم الحديثة متطمبات كثيرة عمى الالعبين وعمى الخصوص عمى بعض الالعبين في المناطق 
الحاسمة من الممعب، فخط الوسط يشكل الخط األول لمتكتل الدفاعي ويعتبر حمقت وصل بين اليجوم 

يابا، باإلضافة إلى كل ىذا والدفاع، وتعتبر  منطقة الوسط المنطقة التي يمر منيا أكثر الالعبين ذىابا وا 
لك يوزع أغمب المدربين بناءا عمى ذفإن العبي الوسط ىم أحسن الالعبين المساندين لخط اليجوم، و 

مل ىذا أحسن العبييم في ىذا الخط باعتبار أن كرة القدم الحديثة لمن يمتمك منطقة الوسط، ولكي يكت
المفيوم يجب عمى العبي الوسط العمل كوحدة واحدة، وأن أولى ميمات العبي الوسط ىو تقديم العمق 

 الدفاعي والذي يرتبط بمسؤولياتيم في تشكيل نقاط االنحراف في لعب المثمثات الدفاعية.
 ويمكن ترتيب التكتيكية لالعبي الوسط كاآلتي:

  .تحويل اتجاه المعب من جانب آلخر 
  بيق مبدأ االحتفاظ بالكرة والبدء بتطبيق الخطط اليجومية. تط 
  القيام بتنفيذ المناورات الجدارية كأسموب ليزيمة الدفاع. 
  .التيديف و اليجوم المباشر 
  .)تشكيل جدار الدفاع األول )الدفاع المتقدم 

                                                           
 .32، ص 1995حنفي محمود مختار: التطبيق العممي في تدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة،  1
 .179ثامر محسن إسماعيل، موفق مجيد المولي، مرجع سابق، ص  2
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  .1المراقبة القوية لالعبي الخصم 
 متطمبات مدافعي الجناح:  -7-4

نجاحو باعتبارىم يتقدمون من الخمف حيث  التقدم في خطط المعب ألزم المدافعين المشاركة في اليجوم وا 
 تصعب مراقبتيم وحررىم من فكرة االلتزام بالدفاع فقط.

 وتعتبر منطقة الجناح من المناطق الحيوية وذلك لألسباب التالية: 
 .الفراغات الواسعة عند األجنحة باعتبارىا مناطق ىجومية غير مباشرة 
 .قمة المدافعين في المناطق الجانبية 
 .صعوبة التغطية من المدافعين أنفسيم 

ولذلك تتمقى كرة القدم الحديثة واجبات إضافية لمدافعي الجناح بتحويميم إلى مياجمين جناح وحتى إلى 
ن مياجمين إنياء اليجوم ويتم ىذا خاصة إذا أراد المدرب االحتفاظ بالعبي خط الوسط كاممين حتى يتمك

 من التحكم في وسط الممعب.
 2".ومن أىم الخطط التكتيكية اليجومية الممقاة عمى عاتق مدافعي الجناح ىي "التغطية

 صفات العب كرة القدم: -8

داء الحركي الجيد في الميدان تساعد عمى األلى صفات خاصة تالءم ىذه المعبة و يحتاج العب كرة القدم إ
ىي الفنية الخططية، كرة القدم و من ىذه الخصائص أو المتطمبات ىناك أربعة متطمبات لالعب ، و 

التعدادات النفسية و الذي يمتمك تكامل خططيا جيدا ومياريا عاليا و ، والبدنية والالعب الجيد ىالنفسية
أن تعوض في نقص الحاصل في إحدى تمك المتطمبات يمكن مبنية عمى قابمية بدنية ممتازة و ايجابية 

 .متطمب آخر
مباراة تحميميا خالل الية لالعبين و يمكن تقويم المتطمبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحرك

يات طرق لعب الالعب لممباريات ، فان التحميل كان معتمدا عمى رصد مبار طبقا لمنشاطات المختمفة و 
 3.اإلحصائيات الميمةكثيرة لموصول لتمك الخصائص و 

 

                                                           
 .40-37ص ص  حنفي محمود: التطبيق العممي في تدريب كرة القدم، مرجع سابق،  1

.47-40نفس المرجع، ص  ،حنفي محمود  2 
 .62، ص 1999الوظيفي لكرة القدم، دار الفكر، لبنان،  اإلعدادموفق مجيد المولى:  3
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 البدنية: الصفات -8-1
 وميما كان االعتقادينيم الجسماني، من مميزات كرة القدم أن ممارستيا في متناول الجميع ميا كان تكو  

، ال تنقصو المعنويات ىو الالعب ي قوي البنية، جيد التقنية، ذكيبأن رياضيا مكتمل التكوين الجسمان
، يختمفون من حيث الشكل و األسموب وجيا لوجو العبينالمثالي فال تندىش إذا شاىدنا مباراة ضمت 

، فقد يتفوق العب صغير الحجم  ترتكز دوما عمى الصفات البدنيةلنتحقق من أن معايير االختيار ال
يتطمب السيطرة يضيف صفة العالمية لكرة القدم و  ذلك مايجيد المراوغة عمى خصمو القوي، و نشيط ماكر 
جل التقاط أمى ساق أخرى من ساق عند التوازن ع معرفة تمرير، و ألرضيةعمى االرتكازات ا في المعمب

 1.تاموالمحافظة عمييا وتوجيييا يتناسق بتناسق عام و ،الكرة
 كعامل أساسي في كرة القدم:  البدني األداء -8-1-1

 :المياقة البدنية لالعبي كرة القدم -8-1-1-1

مقدرة يتسع بيا الفرد تتمكن من خالليا أجيزتو الفسيولوجية من الوفاء  » :عمى أنياعرف المياقة البدنية ت
 .«بمتطمبات بعض الواجبات البدنية والحياة بكفاءة وفعالية 

من التعريف السابق يتضح لنا أن المياقة البدنية ترتبط بمقدرة األشخاص عمى القيام باألعمال  
يتضح أيضا من التعريف السابق العالقة ، الفراغ المتاح والحياة حياة فعالة بما يمكن من االستمتاع بوقت

المباشرة لمياقة الشخص وبين تمتعو بالصحة ومقدرة جسمو عمى مقاومة األمراض ونقص الحركة 
Hypokinetic Diseases.والوفاء باألعمال والمجيودات الطارئة عمى حياتو ، 

لعديد من  العناصر التي ليا عالقة يتضح أيضا من التعريف أن المياقة البدنية تعتمد عمى ا 
 بكفاءة عمل األجيزة الفزيولوجية.

ومن الميم مراعاة أن التعريف السابق لمياقة البدنية لم يتعرض لكل من المكونات االجتماعية  
واالنفعالية والذىنية والمعنوية لمشخص، عمى اعتباره أن تمك المكونات تعتبر مكونات شاممة تندرج تحت 

 ياقة الشاممة.مفيوم الم
ىناك نتيجة ىامة تعتبر مبدأ وىي أن الوصول لمياقة البدنية المثالية سوف يكون صعبا دون أن  

 يمارس الشخص التمرينات البدنية بصورة منتظمة.

                                                           
 .99، ص 1999محمد رفعت: كرة القدم المعبة الشعبية العالمية، دار البحار، لبنان،  1
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تتكون المياقة البدنية من عناصر متعددة حيث يعتبر كل من القوة العضمية ولياقة الجياز الدوري  
عنصر من عناصر المياقة البدنية يعتبر حيويا لتحقيق المياقة كل قط منيا، إذ أن التنفسي مجرد عنصرية ف

 .(1)البدنية النموذجية
إذ يمكننا القول أن المياقة البدنية ىي الحالة السميمة لمفرد الرياضي من حيث كفاءة حالتو  

ركي بأفضل درجة أو أقل الجسمانية والتي تمكنو من استخداميا بميارة وكفاءة خالل األداء البدني والح
 جيد ممكن.

أن قياس البدنية لمتمميذ تساعده عمى تطوير اتجاىو اإليجابي نحو جسمو،  مصطفى السايحيرى  
أيضا تمكنو من تحقيق إدراكو الذاتي نحو حالتو البدنية وىكذا يصبح أكثر دافعية لالحتفاظ أو تحسين 

 .(2)لياقتو
 بما اليومي التحمل عمى القدرة ىي والرياضية البدنية المياقة أن( 2002شحاتة ) إبراهيم محمديرى كما 

   والطارئة. المفاجئة األعمال مواجية يستطيع بحيثو   ،اليوم ةبقي الفرد بو يتمتع ما يبقي لكي قوة من يكفي
 الصفات مختمف في عالية متمثمة بدنية لخصائص الالعب واكتساب ريتوف ىي القدم كرة في البدنية فالمياقة

ة القو  السرعة، كمداومة المركب أو البسيط شكميا في (المرونة الرشاقة، السرعة، القوة، المداومة،) البدنية
 األجيزة لكفاءة إضافة والشاق، المستمر التدريب طريق عن تأتي والتي ... القوة مداومة بالسرعة، المميزة

 الجوانب ىذه كل فتكامل... العصبي والجياز اليضمي الدوراني، القمبي، كالجياز لمجسم المختمفة الوظيفية

بتحقيق أفضل  لو تسمح التي المياقة اكتساب و العالي لممستوى االرتقاء فرصة القدم كرة لالعب يعطي
 3النتائج.

 تحميل نشاط كرة القدم من الناحية البدنية: -2-1-1-2
 :إلىينقسم التحميل البدني في كرة القدم 

  (التحميل الكميQuantitative:) 
المسافة الكمية المقطوعة من قبل كل العب خالل كامل المباراة وىذا  إلىيتطرق ىذا النوع من التحميل 

و غيرىا، كما أن ليذا التحميل معطيات ال تستعمل بطريقة مباشرة في أتكتيكات المعب  إلىدون التطرق 

                                                           
 .28، 27 ص ، ص2004، 1، ط، القاىرةمفتي إيراىيم: المياقة البدنية طريق الصحة البطولة الرياضييّن، سمسمة معالم رياضية  (1)
، 1مصطفى السايح محمد، صالح أنيس محمد: االختبار األوروبي لمياقة البدنية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط  (2)

 .22، ص2009
3
  .171 ص ، 5002 ،1،ط المصرية، اإلسكندرية المكتبة ، البدنية المياقة دليل شحاتة: إبراىيم محمد-  
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كمم وسرعة  13-8سافة كمية مقطوعة بين التدريب ألنيا معمومات عامة جدا، فمثال الباحثون أعطوا م
 1ن/د. 164كمم/سا و عدد ضربات قمب متوسط ىو  7.8متوسطة 

 والجدول التالي يبين بعض المسافات الكمية المقطوعة خالل مباراة لكرة القدم:
 المسافة الكمية المقطوعة)م( المستوى الباحث

 (1952قامبمين و ونتربوتوم )
 (1970أجنيفيك )
 (1973سالتان)
 (1975وايتييد )

 (1980سماروس )
 (1982وايتر و اخرون )

 (1986اكبموم )
 (1988جيريش و اخرون )

 (1996و  1994رايمي )
 (1994بانقسبو )

 (2000ريانزي و اخرون )
 (2004مور و اخرون )

 (2004ىاوكينس )
 (2007دي سالفو و اخرون )

 (2007بارو و اخرون )
 (2007)رامبينيني و اخرون 

 (2010اليكسوندر دوالل و اخرون )
 (2011اليكسوندر دوالل و اخرون )

 المحترف االنكميزي 
 المحترف السويدي

 اليواة السويدي
 المحترف االنكميزي 
 القسم الثاني الفنمندي
 المنتخب االسترالي

 اليواة السويدي
 اليواة االلماني

 القسم الثاني االنكميزي
 المنتخبات الدنماركية

 منتخبات جنوب أمريكا
 المحترف الدنماركي 
 المحترف االنكميزي
 المحترف االسباني 
 المحترف البرازيمي
 المحترف االنكميزي
 المحترف الفرنسي 

-المحترف االسباني
 االنكميزي

3361 
10200 
12000 
11700 
7100 

11500 
10000 
9000 
9660 

10550 
8638 

10333 
15000 
11393 
10012 
10864 
10425-11627 
10496-11780 

 2يوضح المسافات الكمية المقطوعة لالعبي كرة القدم خالل مباراة رسمية. (:05الجدول رقم )

                                                           
1 Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, p 04. 
2
Alexendre dellal, une saison de preparation physique en football, OP cit, p 04 
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   (التحميل النوعيqualitative:) 
حركة أو انتقال خالل المباراة، وىي انتقاالت متنوعة من حيث  1636الى  825بما بين الالعب يقوم 

 انتقاالت جانبية، قفزات، جري خمفي و احتكاكات.الجري المختمف الشدة، 
بالتحميل عمى حسب مراكز  " 1998( "VERHIJEN" و )1994( "BANGSBOالباحثان ) قاما حيث 

 :1المعب، عمى حسب المستوى وعمى حسب شدة الجري، كما ىو موضح في الجدولين التاليين
 القسم األول االنكميزي)كمم( الدوري الدنماركي)كمم( شدة الجري          المستوى

 / / توقف
 3.2 3.4 مشي
 2.4 2.2 هرولة

 3.1 3.2 جري خفيف
 1.2 1.3 جري متوسط
 0.7 0.6 جري سريع

 0.4 0.3 (SPRINT MAXسبرينت ماكس)
 0.35 0.4 مشي خمفي

 (.BANGSBO 1994يبين مختمف مسافات الجري حسب المستوى ) (:06الجدول رقم )
 
 
 

 مراكز المعب

المسافة الكمية 
 المقطوعة )كمم(

م.م. مشيا 
(0-7.2 

 كمم/سا(

م.م. بجري 
ذو شدة 

ضعيفة 
(7.2-14.4 

 كمم/سا( 

م.م. بجري ذو 
شدة متوسطة 

(14.4-19.8 
 كمم/سا(

م.م. بجري ذو 
شدة عالية 

(19.8-
25.2 

 كمم/سا(

م.م. بجري 
SPRINT 

 25.2)أكبرمن 
 كمم/سا(

 18 76 278 1458 3846 9995 مدافع أوسط
 31 123 211 1601 3504 11233 مدافع جانبي
 24 118 467 1726 3341 11746 وسط أوسط
 وسط جانبي

 27 95 321 1361 3844 10233 مهاجم

يبين المسافات المقطوعة خالل مباراة حسب الشدة و مراكز  (:07الجدول رقم )
 (.RAMPININI2007المعب)

 
                                                           

1
 Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, P 05 
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 الجوانب التقنية وىو الموضح في الجدول التالي:كما أن التحميل يمر بتحميل 
حة
ناج

ة ال
ضي
الر

ت ا
راعا

ص
ة ال

نسب
 % 

حة
ناج

ة ال
وائي

 الي
ات

راع
ص
ة ال

نسب
 % 

حواذ
الست

ة با
قارن

رة م
 الك

مس
د ل
عد

 

)ثا(
واذ 

ستح
 لال

كمي
ن ال

لزم
ا

 

حواذ
الست

ي ل
الكم

دد 
الع

 

مام
 لأل

رات
مري

 الت
عدد

 

% 
حة
ناج

ت ال
ريرا

لتم
ا

 

ينة
 الع

عدد
 

مركز  الدوري
 المعب

56.04 59.44 1.76 43.89 43.40 15.32 77 624 LIGA  مدافع
 FAPL 1704 75 15.16 41.22 41.72 1.74 61.89 55.84 أوسط

54.20 61.48 1.79 54.40 54.38 18.28 79 212 LIGA  مدافع
 FAPL 132 81 20.30 58.88 59.76 1.84 59.41 55.42 جانبي

50.13 48.99 2.03 63.61 53.60 14.13 78 616 LIGA   وسط
ميدان 
 دفاعي

49.96 47.55 2.01 60.76 53.22 14.52 77 1356 FAPL 

50.75 40.19 2.26 84.04 60.96 13.42 78 82 LIGA  وسط
ميدان 
 ىجومي

50.74 39.21 2.24 76.09 57.12 13.06 80 76 FAPL 

49.66 46.46 2.03 67.23 55.30 14.44 77 100 LIGA   وسط
ميدان 
 جانبي

49.67 49.05 2.24 77.85 56.24 14.46 80 50 FAPL 

47.70 39.38 2.16 55.87 41.52 6.52 74 262 LIGA  مياجم 
46.61 34.98 2.01 54.19 43.04 7.79 70 724 FAPL 

     
يبين المستوى التقني خالل كل مباريات الدوري االسباني واالنكميزي حسب مختمف  (:08الجدول رقم )

 1مراكز المعب.
                                                           

1
 Alexendre dellal, une saison de preparation physique en football, OP cit, P 07. 



 كرة القدم                                                                                              :رابعالفصل ال
 

 
60 

 الصفات الفيزيولوجية:  -8-2
ة وكذلك النفسية واالجتماعية الفيزيولوجيديثة بالصفات الفنية والخططية و تتحدد االنجازات لكرة القدم الح

خالل لعبة كرة القدم ينفذ الالعب مجموعة من و ، عن قرب شديدوترتبط ىذه الحقائق مع بعضيا و 
تغير الشدة واردة ، وىذا ما يجعل الكامل إلى الركض بالجيد األقصى الحركات المصنفة مابين الوقوف

، فمتطمبات المعبة ميز كرة القدم عن األلعاب األخرىوىذا السموك ىو الذي يفصل بل ي من وقت إلى أخر
، و تحقيق الظروف المثالية فان ىذه المتطمبات تكون قريبة لقابمية ة أخرىثر تعقيدا من أي لعبة فردياألك

 :التي يمكن أن تقسم إلى ما يمي و الالعب البدنية 
 .القابمية عمى األداء بشدة عالية -
 .القابمية عمى أداء الركض السريع -
 .خالل وضعية معينة )القدرة العالية  (القابمية عمى إنتاج قوة  -

مواصفات الجياز الدموي ، يتدرج ضمن محتوى تمك المفردات انجاز كرة القدم داخلأن األساس في 
 1.كذلك العضالت المتداخمة من الجياز العصبيالتنفسي و 

العديد من الدراسات قامت بتحميل العدد المتوسط لضربات القمب، الحد األقصى الستيالك األكسجين 
 (.2005واخرون )ستوالن و( 1994) بانقسبو إليو أشار وىذا ماوكذا نسبة حمض المبن المنتجة، 

 :2كما ىو موضح في الجدولين التاليين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .62موفق مجيد المولى: االعداد الوظيفي لكرة القدم، مرجع سابق، ص  1

2
Alexendre Dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, pp 07-09. 
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عدد ضربات القمب  العينة
 %األقصى 

عدد ضربات القمب 
 المتوسط

 الباحث

 Seliger (1986) 165 80 الدوري التشيكوسموفاكي

 Agnevic (1970) 175 93 الدوري السويدي

 Smodlaka (1978) 171 85 الدوري السويسري

 Reilly (1986) 157 72 االنكميزي 1القسم 

 Van gol et al (1988) 169-165 84 العبين جامعيين بمجيكيين

 Ali et Farrali (1991) 172-168 _ الدوري االسكتمندي 

 Bangsbo(1992) 164-154 80 الدوري الدنماركي

 Brewer et Davis(1994) 175 89.91 الدوري السويدي

 Heljerud et al (2001) _ 82.2 الدوري النرويجي

 Mohr et al (2004) 160 _ الدوري الدنماركي

 خالل مباراة حسب عدة باحثين. واألقصىيبين عدد ضربات القمب المتوسط  (:09الجدول رقم )

 الباحث mmol/lالمكتات في الشوط االول  mmol/l الثاني  الشوط في المكتات
4.1 4.9 Smaros (1980) 
7.2 9.5 Ekblom (1986) 
3.9 5.1 Rhode et Espersen 

(1988) 
4.7 5.6 Gerish et al (1991) 
3.7 4.9 Bangsbo et al (1991) 
2.4 4.1 Bangsbo (1994) 
4.6 5.1 Brewer et Davis 

(1994) 
5 4.4 James et Reilly 

(1995) 

 يبين كمية المكتات المتكونة خالل مباراة بشوطييا األول والثاني. (:10الجدول رقم )
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 الصفات النفسية: -8-3

 :نذكر ما يمي التي يتميز بيا العب كرة القدم من بين الصفات النفسية و 

 :التركيز -8-3-1
مثير محدد"، فاظ باالنتباه عمى تثبيتو عمى مثير معين أو االحت، و لتركيز عمى انو " تضييق االنتباهيعرف ا

 باالنتباه االحتفاظ عمى المقدرة: "التالي المعنى عمى يقتصر أن يجب التركيز مصطمح أن البعض يرىو 
 ".االنتباه مدى: ب الفترة ىذه تسمى ما وغالبا الزمن من لفترة محدد مثير عمى

 :االنتباه -8-3-2
، أو تركيز العقل عمى فكرة معينة يعني تركيز العقل عمى واحدة من بين العديد من الموضوعات الممكنة 

االبتعاد عن بعض األشياء حتى يتمكن من ر ، ويتضمن االنتباه ،االنسجام و من بين العديد من األفكا
عمييا الفرد انتباىو ، وعكس االنتباه ىو حالة  التعامل بكفاءة مع بعض الموضوعات األخرى التي يركز

 التشتت الذىني . االضطراب والتشويش و 
 :التصور العقمي -8-3-3

من قبل  وسيمة عقمية يمكن من خالليا تكوين تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جديدة لم تحدث
يطمق عمى ىذا النوع من التصورات العقمية الخريطة العقمية ، بحيث كمما كانت لغرض األعداد لألداء ، و 

 .لمجسم لتحديد ما ىو المطموباضحة ه الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن إرسال إشارات و ذى
 :الثقة بالنفس  -8-3-4

فبالرغم  ية االعتقاد في إمكانية التحسن وال تتطمب بالضرورة تحقيق المكسباألكثر أىم، و ىي توقع النجاح
 1توقع تحسن األداء .ز يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس و من عدم تحقيق المكسب أو الفو 

 :الصفات المورفولوجية -8-4
 عن ذي قبل، كما يبدو التمايز بين الجنسين بشكل واضح. يءالنمو بالبطيتسم  -

 العرض.يستمر نمو الجسم وتحدث زيادة في الطول والوزن و  -

 تصبح قريبة من النسب الجسمية عند الراشد.تتعدل النسب الجسمية و  -

                                                           
،  2000، 1، ط، دار الفكر العربي، القاىرة الميارات النفسية "تطبيقات في المجال الرياضيأسامة كامل راتب: تدريب 1

 .117ص 
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 1يستمر نمو العضالت الكبيرة.يزداد نمو العضالت الصغيرة و  -

 المورفولوجية من خالل ما يمي:تتضح أىمية الخصائص  -
لفترات طويمة يكسب الرياضي خصائص مورفولوجية خاصة ي نشاط رياضي باستمرار و أممارسة  إن

 2بنوع الرياضة التي يمارسيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
، 1990، 2، ط، القاىرة محمد الحماحمي، أمين الخولي: اسس بناء برامج التربية البدنية و الرياضية، دار الفكر العربي1

 .64ص 
، 1،2005ط،كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصرمحمد حازم محمد أبو يوسف: أسس اختيار الناشئين في 3

 .25ص 
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 خالصة:

ما خصص ليا من إمكانيات  لالرياضة التي تفرض نفسيا عمى كافة األصعدة بفض كرة القدم صبحتأ
النيوض بيا لموصول إلى مقدمة الرياضيات التي تطويرىا و  كبيرة من طرف الدول التي جعمتيا في

 .المستوى العالمي
م عنصر في ىذه الرياضة ىو ىذا ال يتسنى  إال إذا عرفنا متطمبات ىذه الرياضة، و األكيد أن أىو 

الصفات و الخصائص التي يجب أن تتوفر فيو كي يكون دوره معرفة ، وليذا يجب االىتمام بو و الالعب
 ، و إعطاء النتائج المرجوة منو.ىذه المعادلة ايجابيا في

نجد ، وليذا وضعت المدروسالتدريب المنظم و روف ىو ما يجعل ىذا الالعب في أحسن الظ لعلو 
، دم وتكوين الالعبينكرة لق لتعميم المدربين يركزون عمى تحديد برامج تدريبية وفق المتطمبات المتاحة

 .تطوير ىذه الطرق لرفع مستوى األداء لدى الالعبينوتعميم طرق لعبيا و 



 
 

 

التطبيقي طاراإل  



 
 

 

منهجية الدراسة  : خامس الفصل ال 

الميدانية  اإلجراءاتو  
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 تمهـيد:
 إلى بإخضاعياالفرضيات التي وضعيا، ويتم ذلك  ل باحث من خبلل بحثو يتحقق منإن ك      

منيج يتبلءم وطبيعة الدراسة، حيث  بإتباع وكذا، التقنيات البحثيةالتجريب العممي إلستخدام مجموعة من 
كونو يعتمد عمى إستقصاء  عمى المنيج الوصفي كمنيج عممي مبلئم ليذه الدراسة الحالية إعتمدت الدراسة

 عمى تشخيصيا وكشف جوانبيا المختمفة.ظاىرة من الظواىر ويعمل 
المنيجية  اإلجراءاتويمثل  خامسعمى فصمين، الفصل ال هىذ دراستناويشمل الجانب التطبيقي ل     

الشروط والتي تشمل عمى الدراسة االستطبلعية والمجال الزماني والمكاني وكذا  المعتمدة في الدراسة
وكيفية إختيارىا والمنيج المستخدم  دراسةالعممية لؤلداة مع ضبط متغيرات الدراسة كما إشتمل عمى عينة ال
 وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق الميداني وحدود الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء ومناقشة فيحتوي عمى عرض وتحميل  سادسأما الفصل ال     
 .دراسةمع الخبلصة العامة لم والدراسات السابقة وكذا االقتراحات والفرضيات المستقبمية تالفرضيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واإلجراءات الميذاوية  ذراضةمىهجية ال                                      خامص:         الفصل ال

 

 

67 

 الدراسة االستطالعية: -1
أىم  عمى لمتعرف الباحث بيا يقوم مبدئية دراسة بأنيا االستكشافية أو االستطبلعية بالدراسة يقصد

تحديد  في االستطبلعية لمدراسة الرئيسي دفالي ويتمثل ،البحث مشكمة خاصة ،البحث خطة عناصر
 :بينيا ومن األخرى األىداف من لمجموعة إضافة البحث مشكمة

 . الباحث وأفكار معارف تعميق  -
 . الفروض وصياغة المتغيرات البحثية تحديد في المساعدة -

                                                                . البحث عنوان صياغة في المساعدة -
 .بالمشكمة العبلقة ذات الدراسة موضوعات تحديد في المساعدة -

 . وخصائصو البحث مجتمع تحديد في المساعدة -

 واألولية الوثائقية البيانات جمع في المساعدة -
1
. 

 2الدراسة االستطبلعية ىي تجربة مصغرة عن التجربة الحقيقية.
 وفقا لآلتي: لمدراسة الحالية ةتم إجراء دراسة استطبلعيوقد   

 وفريق شباب حي موسى يبة جيجلفريق شب مسييري نم بعد أخد الموافقة 2019 أكتوبر 25يوم  - 
وكان الغرض منيا ىو الوقوف عمى  مع البلعبين تم التحدثالعبين من كل فريق  4وبعد إختيار 

يد مسار الدراسة، وجمع المؤشرات معطيات الدراسة المتوفرة ، وجمع بيانات واقعية تساعد عمى تحد
 .التي سوف تكون محل الدراسة الحاليةحول الظاىرة 

العبين الذين تم إختيارىم  8توزيع استمارة الدراسة عمى الـ قام الباحثان  2020 جانفي 10يوم  -
وضوح األسئمة بالنسبة لبلعبين بغية تجنب اإلجابات  وذلك لمتعرف عمى مدىبطريقة عشوائية 

استبعادىم من التجربة وكانت العينة المأخوذة تستوفي وقد تم  مبلئمة األداة لموضوع الدراسة، غةالفار 
 .نفس شروط الفئة الموضوعة لمدراسة

 :مجاالت الدراسة -2
 شبيبة جيجلفريق ىذه الدراسة عمى ناديين لكرة القدم بوالية جيجل وىما:  اجريت :المجال المكاني -

حسين والذي يقع في المدخل  الشييد رويبحوذلك عمى مستوى ممعب  1936والذي تأسس في مارس 
  الغربي لبمدية جيجل.

                                                 

  .43 ص ،2014 الجامعية، اإلسكندرية،  ، الدارالعممية والبحوث الرسائل ومناقشة إعداد في الباحث دليل : إبراىيم محمد محمد 1 -
2

 .84، ص2002، 1، طوجيه محجىب: البحث ومىاهجه، دار الكتاب ، بغذاد  
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 عمى مستوى ممعب الشييد العقيد   وذلك 1989جويمية  26والذي تأسس في شباب حي موسى فريق 
  حسين والذي يقع وسط مدينة جيجل. عميروش

 :المجال الزماني -
ي والتطبيقي بعد االتفاق مع األستاذ المشرف عمى العنوان وقبولو تم االنطبلق في الدراسة بشقييا النظر 

  وتم العمل وفق مرحمتين: 2019وكان ذلك في شير أكتوبر 
وكان ذلك في الفترة الممتدة بين شيري أكتوبر  نا خبلليا الجانب النظري لمدراسةالمرحمة األولى: وتناول

 .2020وجانفي 
وكان ذلك في الشق الثاني من الموسم الجامعي إبتداءا  التطبيقي لمدراسةالمرحمة الثانية: وتناولنا الجانب 

 .2020من شير فيفري إلى منتصف شير جوان 

 مجتمع الدراسة: -3
فريق والمقدرة  16تمثل مجتمع الدراسة في العبي الثاني ىواة شرق لفئة الذكور أكابر والموزعين عمى 

 والممثمة في الجدول التالي: 439عددىم بـ: 
 .-شرق -(: يبين توزيع الالعبين عمى نوادي الثاني هواة01الجدول رقم )

 عدد البلعبين اسم النادي
 29 شبيبة جيجل

 29 شباب حي موسى
 30 مولودية قسنطينة

 23 شباب باتنة
 29 مولودية باتنة
 24 اتحاد الشاوية

 29 اتحاد عين البيضاء
 27 شباب عين فكرون
 28 ىبلل شمغوم العيد
 29 أمل شمغوم العيد
 28 تضامن واد سوف
 28 شباب أوالد جبلل
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 27 نادي التبلغمة
 27 اتحاد تبسة
 24 شباب قايس
 28 اتحاد خنشمة

 وكيفية اختيارها: الدراسةعينة  -4
"العينة ىي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية وىي تعتبر جزءا من الكل       

 (1)نو تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع عمى إن تكون ممثمة لمجتمع البحث".بمعنى أ
العب من  25شباب حي موسى و من العب 25كانت عينة الدراسة غير احتمالية قصدية والمتمثمة في 

ومن األسباب المؤدية إلى اختيار ىذه العينة كون أحد الباحثين العب في شبيبة جيجل  شبيبة جيجل 
كون الفريقين يمتمكان بيئة تشتمل عمى متغيرات الدراسة من ضغط و ي شباب حي موسى، والعب سابق ف

 جماىيري، باإلضافة إلى قرب المسافة.
 (: يبين توزيع أفراد العينة.02الجدول رقم )

 
 
 
 : دراسةمنهج ال -5

و ىو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث من المنيج ىو الطريق المؤدي إلى اليدف المطموب أ       
 (2)بدايتو حتى نيايتو قصد الوصول إلى النتائج.

ومن ثم ، قد قمنا باستخدام المنيج الوصفيباعتبار ان دراستنا ىذه تتطمب الوصف والتفسير والتحميل ف
ل إلى فالمنيج الوصفي ىو: " طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من أجل الوصو 

 (3)أعراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية أو سكان معينين. 

                                                 
، الجزائر، 1رشيد زرواتي: مناىج وأدوات البحث العممي في العموم اإلجتماعية، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ط -1

 (. 334، ص)2007
، 1980محمد أزىر السماك وآخرون: "األصول في البحث العممي"، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، الموصل، العراق،  -2

 .42ص
ر بوحوش، محمد محمود ذنيبات: "مناىج البحث العممي وطريقة إعداد البحوث"، ديوان المطبوعات الجامعية، عما -3

 .130، 129، ص1995الجزائر، 

 25 شباب حي موسى
 25 شبيبة جيجل
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 أدوات الدراسة: -6
إن حصولنا عمى المعمومات الكافية والبيانات المتعمقة بالدراسة سيمت عمينا اإلحاطة  بأغمب جوانب 

ة باختبلف الموضوع الدراسة وجاءت ىذه مباشرة بعد تحديد العينة المراد دراستيا وتختمف ىذه الطريق
 وحسب المجال التي تمت فيو الدراسة استعممنا في بحثنا مجموعة من الطرق المتمثمة في:

 :مارةطريقة االست -6-1
تعد االستمارة أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا واستخداما في الجوانب التطبيقية االبريقية لمبحوث         

االجتماعية، وتعرف االستمارة بأنيا مجموعة من األسئمة المصممة لجمع البيانات البلزمة عن مشكمة 
ى معرفة دقيقة بالبيانات الدراسة، وىي أىم الوسائل الفعالة في جمع البيانات، شريطة أن يكون الباحث عم

 1المطموب جمعيا وكيفية قياس المتغيرات المرغوب دراستيا.
وكان اليدف من اعتماد الباحث عمى استمارة البحث ذات أسئمة مغمقة محددة الخيارات لمحصول عمى 

إجابات لقياس مؤشرات الفرضيات الموضوعة حول انعكاس الضغط الجماىيري عمى أداء البلعبين أثناء 
محاور رئيسية تعكس اثنان منيا فرضيات الدراسة  3لمنافسة، بحيث قسم الباحث استمارة الدراسة إلى ا

 إضافة إلى محور خاص بالبيانات الشخصية لممبحوثين، وكانت كاآلتي:
 أسئمة. 4البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، اشتمل عمى  المحور األول:
 الضغط الجماىيري االيجابي وانعكاسو عمى أداء البلعبين.أسئمة عن  10تضمن  المحور الثاني:
 أسئمة عن الضغط الجماىيري السمبي وانعكاسو عمى أداء البلعبين. 9تضمن  المحور الثالث:

 التقنية المساعدة: -6-2
باإلضافة إلى استخدام الباحث لممبلحظة بالمشاركة كأداة مساعدة، حيث تعرف بأنيا طريقة يقوم الباحث 

حظة األفراد والجماعات، عن طريق اشتراكو في أوجو النشاط الذين يقومون بو لفترة معينة ، حتى بمبل
 2يمر بنفس الظروف التي يمر بيا األفراد، ويخضع لنفس المؤثرات التي تؤثر فييم.

 متغيرات الدراسة: -7
طريق تثبيت جميع عن  الباحث يتحكم فيوىو عبارة عن المتغير الذي تعريف المتغير المستقل:  -7-1

السبب أو أحد األسباب لنتيجة المتغيرات، ما عدا متغير واحد، أو ىو المتغير الذي يفترض الباحث أنو 
 3معينة، ودراستو قد تؤدي إلى معرفة تأثيره عمى متغير آخر.

                                                 
1

 .58، ص2007وائل عبذ الرحمان التل: البحث العلمي في العلىم االوطاوية واالجتماعية، دار الحامذ للىشر والتىزيع، األردن،  
2

 .92يميه، عطاء هللا أحمذ، مرجع ضابق صبىداوود عبذ ال  
3

، 2009 بىداوود عبذ اليميه، عطاء هللا أحمذ: المرشذ في البحث العلمي لطلبة التربية البذوية والرياضية، ديىان المطبىعات الجامعية،الجسائر، 

 .139ص
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 ".الضغط الجماىيري"المتمثل في و تحديد المتغير المستقل:  -
مل الذي يتبع العامل المستقل ويعرف بأنو المتغير الذي يتغير ىو العا تعريف المتغير التابع: -7-2

  1نتيجة تأثير المتغير المستقل، أو ىو المتغير الذي يراد معرفة التأثير المتغير المستقل عميو.
 ." ة"أداء العبي كرة القدم أثناء المنافس والمتمثل في تحديد المتغير التابع:  -
 :لمدراسة اإلحصائية سالي األ -8

باالستعانة بأسموب التحميل  قمنا لكي يتسنى لنا التعميق وتحميل االستمارة بصورة واضحة وسيمة    
اإلحصائي وىذا عن طريق تحويل النتائج التي تحصمنا عمييا من خبلل االستمارة إلى أرقام عمى شكل 

 وية وىذا عن طريق إتباع القاعدة الثبلثية المعروفة بـ:ئنسب م
 / عدد العينة x 100تساوي عدد التكرارات  ويةئالنسبة الم

   وعميو تكون:     

 
 حيث أن: 

 س: عدد أفراد العينة.
 ع: عدد التكرارات )عدد اإلجابات(.

Xوية.ئ: النسبة الم 
 الطريقة التالية:وية إلى زوايا تمثل في دائرة نسبية بئثم تحويل ىذه النسب الم

 
 
 

                                                 
1

 .141المرجع الطابق، ص  

360 

y %x 

100%  

X  ع =x100  ش / 

 س

 x% ع

100%  
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 ار كاف تربيع:باخت 

كاف تربيع، ويسمى ىذا االختبار حسن المطابقة أو اختيار التطابق النسبي وىو  اختبار حساب
من أىم الطرق التي تستخدم عند مقارنة مجموعة من النتائج المشاىدة أو التي يتم الحصول عمييا من 

جموعة أخرى من البيانات أو الفرضية التي وضعت عمى أساس النظرية الفرضية التي تجربة حقيقية بم
 (1)يراد اختيارىا.

 
 حيث أن: 

 التكرارات المشاىدة: ىي التكرارات المبلحظة أو الحقيقية.
 المقترحة. االختياراتالتكرارات المتوقعة: تساوي مجموع التكرارات عمى عدد 

( عمى عدد الفئات أو المجموعات إلعداد n، حيث تدل )n-1مبلحظة أن درجة الحرية = مع 
 األفراد في العينة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
البحث العممي لئلحصاء في البحث العممي، دار المسيرة ، فري كامل أبو زينة، عبد الحافظ الشايب وآخرون: منيج   (1)

 .213 – 212، ص 2006عمان، األردن، 

 2التكرارات المتوقعة( –مجموع )التكرارات المشاىدة 

 التكرارات المتوقعة

 = 2كا
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 خالصة: 

من خبلل عرضنا ليذا الفصل الذي يعتبر القاعدة األساسية لمدراسة الميدانية الممنيجة وفق 
متبعة في الدراسة الميدانية باإلضافة إلى األسس العممية، حيث حاولنا التطرق إلى األساليب المنيجية ال

 األساليب اإلحصائية المتبعة في تحميل النتائج.



 

عرض وتحليل  : سادسالفصل ال

 نتائج الفرضيات 
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 عرض وتحميل النتائج:-1
 البيانات الشخصية: محور عرض وتحميل نتائج -1-1

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب السن.30جدول رقم )

 النسبة تكرارال فئة العمر 
 25 52 سنة. 52أقؿ مف 

 03 85 سنة. 52إلى05مف 
 81 4 سنة. 05فوؽ 

 855 25 المجموع.

، سنة 52أفراد عينة الدراسة تقؿ أعمارىـ عف  غالبية( نالحظ أف 50مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ رقـ )
سنة،  50العبيف يقؿ سنيـ عف  85 الرابطة ألزمت الفرؽ بجمبوىذا راجع أف كوف  ٪25وذلؾ بنسبة 

بمغت نسبة الالعبيف و ، ٪ 03سنة  05-52تتراوح أعمارىـ مابيف بمغت نسبة الالعبيف الذيف في حيف 
 2وتعتبر أخفض نسبة وذلؾ راجع كف الرابطة ألزمت الفرؽ عمى عدـ تجاوز  ٪81 ػسنة ب 05فوؽ 

 سنة. 05إجازات لالعبيف فوؽ 

 وتشير ىذه النتائج إلى أف أفراد العينة التابعة لرابطة قسنطينة ىـ مف فئة الشباب.

 
 توزيع أفراد العينة حسب السنل(: تمثل دوائر نسبية 31الشكل رقم)

 

50% 

36% 

14% 

 سنة  25أقل من 

 سنة  30-25من 

 سنة 30فوق
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 .( يوضح توزيع العينة حسب المستوى التعميمي30جدول رقم)

 النسبة التكرار المستوى التعميمي
 55 55 ابتدائي 
 55 88 متوسط
 21 54 ثانوي

 51 85 جامعي
 855 25 المجموع

غالبية العينة حسب المستوى التعميمي أف أفراد ( والذي يوضح توزيع 51نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
مف أفراد العينة مستواىـ  ٪51 أف  في حيف .٪21 قدرىا نسبةبثانوي  أفراد العينة مستواىـ التعميمي

وىذا يبيف لنا أف أغمبية أفراد العينة ليا مستوى يمكنيـ مف فيـ دو مستوى متوسط،   ٪55جامعي، و
 مارة واإلجابة عمييا بكؿ سيولة.أسئمة االست

 
توزيع العينة حسب المستوى ل(: تمثل دوائر نسبية 30الشكل رقم)

 التعميمي
 

 

0% 

22% 

54% 

24% 

 ابتدائً 

 متوسط

 ثانوي

 جامعً
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 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب مدة سنوات الخبرة.30جدول رقم )

 النسبة تكرارال فئة السنوات 
 25 52 سنوات 2أقؿ مف 

 03 85 سنوات 85-2مف 
 81 54 سنوات 85فوؽ 

 855 25 المجموع

وذلؾ بنسبة نسبة  سنوات 2تقؿ خبرتيـ عف غالبية أفراد العينة  ( أف 52يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
أما  ٪03سنوات  85-2، في حيف بمغت نسبة أفراد عينة الدراسة التي تتراوح خبرتيـ بيف ٪25قدرت بػ 

يشير إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة  وىذا ٪81بمغت نسبتيـ سنوات  85األفراد التي تزيد مدة خبرتيـ 
 ذو خبرة قصيرة في مجاؿ عمميـ كالعبيف.

 
توزيع أفراد العينة حسب مدة سنوات ل(: تمثل دوائر نسبية 30الشكل رقم)

 الخبرة
 

 

 

50% 

36% 

14% 

   سنوات 5أقل من 

 سنوات 10-5من 

 سنوات  10فوق 
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 ( يبين توزيع العينة حسب مراكز المعب.30جدول رقم )

 النسبة تكرارال مركز المعب
 85 3 حارس مرمى

 05 83 مدافع
 55 81 متوسط ميداف

 55 81 مياجـ
 855 25 المجموع

غالبية الالعبيف يمعبوف في مركز مدافع وذلؾ بنسبة قدرىا  نالحظ أف (53)مف مالحظتنا لمجدوؿ رقـ 
حراس ، أما نسبة  ٪55 قدرىا نسبةوذلؾ ب متوسطي الميداف والمياجميف في حيف تساوت نسبة 05٪

 العبيف في كؿ منصب. احتياجات الفريؽ وما يتطمب مفويرجع ىذا التوزيع إلى  ٪85 ػالمرمى تقدر ب

 

 توزيع العينة حسب مراكز المعبل(: تمثل دوائر نسبية 30الشكل رقم)

 

 

12% 

32% 

28% 

28% 

 حارس مرمى 

 مدافع

 متوسط مٌدان 

 مهاجم
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 عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: -1-0

 غفيرة وبما تساىـ؟ىؿ تؤيد حضور الجماىير بأعداد  :0 رقم السؤال

 .معرفة رأي الالعبيف في تواجد الجماىير بأعداد غفيرة وبما يساىـ حضورىا :سؤالالغرض من ال

النسبة  التكرار االقتراحات 
 المئوية

 5كا

 المحسوبة
 5كا

 المجدولة
 مستوى
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

الزيادة مف عزيمتكـ  نعـ 
عمى بدؿ جيد 

 مضاعؼ. 

12 56 65  
32 
 

 
 
 

05 

 
 
 

0،518 

 
 
 

5،52 

 
 
 

58 
 
 

 
 
 

 داؿ 
 
 
 
 

تمنحكـ تدفعا قويا 
 لتقديـ األفضؿ.

83  
02 

 55 55 أخرى
 85 52 ال

 855 25 المجموع

 .تأييد الالعبين لحضور الجماهير بأعداد غفيرة( يوضح 30جدول رقم )  

 قراءة وتعميق: 

 ٪65ال تؤيد حضور الجماىير بأعداد غفيرة في حيف  ٪85يتضح أف نسبة  (54) مف خالؿ الجدوؿ رقـ
 يؤيد حضور الجماىير بأعداد غفيرة حيث أكد7 

 32٪  مف الذيف يؤيدوف حضور الجماىير بأعداد غفيرة أنو تساىـ في الزيادة مف عزيمتيـ عمى
 بدؿ جيد مضاعؼ.

  مف الذيف يؤيدوف حضور الجميور بأعداد غفيرة أف ىذا الحضور يمنحيـ دفعا  ٪02في حيف
 قويا لتقديـ األفضؿ.

 5كاأنيا أصغر مف  5،52ومستوى داللة  8عند درجة حرية  0،518المجدولة والمقدرة ب 5كاتبنيت وقد 
 أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. وىذا ما يدؿ عمى 05المحسوبة والمقدرة ب 



 الفصل السادس:                                                      عرض وتحليل نتائج الفرضيات
 

 
79 

 واستنتاج:تحميل 

مما سبؽ ذكره يتضح أف أغمبية عينة البحث تؤيد حضور الجماىير بأعداد غفيرة، فمف خالؿ ىذا 
الحضور تزيد عزيمة الالعبيف وتمنحيـ دفعا قويا لتقديـ األفضؿ وىذا راجع إلى أف الجميور يعتبر 

ف و الضغط عمى الفريؽ الخصـ وكذلؾ عندما تك .ويعتبر سبب مف أسباب االنتصار 85الالعب رقـ 
الجماىير غفيرة فإف الالعب يعطي الكرة حقيا ويقدـ كؿ ما بوسعو وىذا مالحظو أحد الباحثيف كونو 

 .دراسة بمطيط فاروق، وىذا ما أكدتو   jsdالعب في فريؽ شبيبة جيجؿ

 

 
 (: نسب حضور الجماهير بأعداد غفيرة30الشكل رقم)

 

 

90% 

10% 

 نعم

 ال



 الفصل السادس:                                                      عرض وتحليل نتائج الفرضيات
 

 
80 

ىؿ تؤيد انتقاؿ جماىيركـ معكـ خارج الديار، وىؿ تزيد تنقميـ معكـ مف رغبتكـ في بدؿ  :0رقم السؤال
  جيد مضاعؼ لتحقيؽ نتيجة ايجابية؟

 معرفة ما إذا كاف الالعبوف يؤيدوف انتقاؿ الجماىير معيـ. : سؤالالغرض من ال

 . تأييد الالعبين النتقال الالعبين معهم خارج الديار( يوضح 30جدول رقم )

  قراءة وتعميق :

مف أفراد العينة ال تريد انتقاؿ الجماىير معيا خارج الديار  ٪85يتضح أف  (55) مف خالؿ الجدوؿ رقـ
مف المؤيديف  ٪65تؤيد انتقاؿ الجميور رفقة الفريؽ عند المباريات خارج الديار حيث أكد  ٪55في حيف 

 أكدوا عكس ذلؾ. ٪85يزيد رغبتيـ في بدؿ جيد لتحقيؽ نتيجة ايجابية في المقابؿ بأف الجميور 

أنيا أصغر مف  5،52ومستوى داللة  8عند درجة الحرية  0،518المجدولة والمقدرة ب  5كاأف و تبينت 
 وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية.  02،55المحسوبة والمقدرة  5كا

 تحميل واستنتاج:

 ويرجع ذلؾ إلى 7مما سبؽ عرضو يتضح أف أغمبية عينة البحث تؤيد انتقاؿ الجميور معيـ خارج الديار 

 .اليتافات التي يقدميا الجميور لالعبيف تزيد مف حماسيـ في المعب 
  .التقميؿ مف ضغوط اليتافات المضادة لمفريؽ المقابؿ 
 .اإلحساس باألماف والمعب بأريحية 

النسبة  التكرار االقتراحات
 المئوية 

 5كا

 المحسوبة 
  5كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية 

  65 55 04 18 نعـ  نعـ
 

55،15 

 
 

0،518 

 
 

5،52 

 
 
8 

 
 

 85 51 ال داؿ

 85 56 ال
 855 25 المجموع 
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  انتقاؿ الجميور وراء الفريؽ في المباريات التي يمعبيا خارج الديار دور كبير في رفع خالؿ ومف
الالعبيف ومف ثـ ارتفاع مستويات المعب وىذا ما الحظو أحد الباحثيف كونو العب في  معنويات

شبيبة جيجؿ ونمتمس ذلؾ مف خالؿ ارتفاع مستويات المعب والطاقة التي يبدليا الالعبوف في 
دراسة المباراة مف ىجوـ ورد ىجوـ وكأنيـ يمعبوف في معقميـ ويتوافؽ ىذا ما توصمت إليو 

 بشأف انتقاؿ الجميور مع الالعبيف خارج الديار.  حمالوي سارة

 
 (: نسب تأييد انتقال الجماهير مع الالعبين خارج الديار30الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

  نعم

 ال
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ىؿ سبؽ وأف رسمت جماىيركـ لوحات فنية إبداعية فوؽ المدرجات وىؿ يحفزكـ عمى رفع  :0رقم  سؤالال
 وتحسيف أداءكـ؟

 معرفة ما إذا كاف الموحات الفنية ترفع وتحسف األداء. :سؤالالغرض من ال

النسبة  التكرار  االقتراحات
 المئوية

 5اك
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية 

 الداللة
 

  855 855 25 25 نعـ نعـ
25 

 
0،518 

 
5،52 

 
58 
 

 
 دالة 
 

 55 55 ال
 55 55 ال

 855 25 المجموع

 .رسم لوحات فنية لالعبيهمما إذا سبق الجماهير ( يوضح 30جدول رقم ) 

 قراءة وتعميق: 

أكدت أف الجماىير ترسـ لوحات فنية إبداعية فوؽ  ٪855يتضح أف نسبة  (56)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 المدرجات حيث أف ىذه الموحات تحفزىـ وترفع وتحسف مف أداءىـ. 

أنيا أصغر  5،52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0،518المجدولة والمقدرة ب  5كاوقد تبينت أف 
 وىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. 25المحسوبة والمقدرة ب  5كامف 

 تحميل واستنتاج:

مما سبؽ عرضو يتضح أف الجماىير تبدع بموحات فنية فوؽ المدرجات حيث أف الموحات الفنية تنقؿ 
سالة أو مغزى معيف سواء لمفريؽ صاحب األرض مف أجؿ شد ىمتو وتحفيز العبيو أو في خانة اإلىانة ر 

وىذا ما الحظو أحد الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ وىذا ما يحفز  ،لممنافس والتقميؿ مف شأنو
 دراسة شعباني سعيد وفوزي.الالعبيف ويحسف ويرفع مف أداءىـ وىذا ما توصمت إليو 
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 (: نسب سبق الجماهير لرسم لوحات فنية لالعبيهم.30الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ يعتمد جميوركـ عمى شحنكـ بالمباراة التشجيعية أثناء المباراة، وكيؼ يكوف شيوركـ؟ :30رقمسؤال ال

 معرفة شعور الالعبيف عند شحنيـ بالعبارة التشجيعية. :سؤالالغرض من ال

النسبة  التكرار االقتراحات
 المئوية

 5كا
 المحسوبة

  5كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  43 51 05 15 الحماس ـنع
 
 

50،85 

 
 
 

0،518 

 
 
 

5،52 

 
 
 

55 

 
 
 

 دالة
 58 56 القمؽ

 5 58 الخوؼ
 55 55 أخرى

 83 55 ال
 855 25 المجموع

 .مدى اعتماد الجماهير عمى شحن الالعبين بالعبارات التشجيعية( يوضح 13جدول رقم )

 قراءة وتعميق:

ترى أف الجميور ال يشحنيـ بالعبارة التشجيعية أثناء  % 3( يتضح أف نسبة 85)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
ىـ يعتمد عمى شحنيـ بالعبارة التشجيعية أثناء المباراة ترى أف الجميور  % 51المباراة ، في حيف أف 

 حيث أكد7 

 مف الذيف يروف أف الجميور يعتمد عمى العبارة التشجيعية يشعرىـ بالحماس. % 43

 مف الذيف يروف أف الجميور يعتمد عمى العبارة التشجيعية يشعرىـ بالقمؽ. % 58

 التشجيعية يشعرىـ بالخوؼ. مف الذيف يروف أف الجميور يعتمد عمى العبارة % 5

  5،52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0،518المجدولة والمقدرة ب  5كاو قد تبينت أف 

، وىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة  50،85المحسوبة والمقدرة ب 5كاأنيا أصغر مف 
 إحصائية.
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 تحميل واستنتاج: 

 عمى شحف العبييا بالعبارات التشجيعية وذؿ راجع إلى 7مما سبؽ عرضو يتضح أف الجماىير تعتمد 

 .إعطاء أفضمية لفريقيا عند تكافئ مستوى الالعب في الفريؽ 
 .عند رؤية أداء الفريؽ في تراجع 

مثؿ ىذه العبارات التشجيعية وىذا الشحف تجعؿ الالعب يكسب الثقة و تمده بالقوة والتفاؤؿ وتجعميـ 
ير وتساعدىـ عمى التركيز والتفكير الجيد وىذا ما يرفع مف أداءىـ ويحثوف ينظروف إلى المباراة بتحد كب

 عمى الفوز بشتى الطرؽ، وىذا ما الحظو أحد الباحثيف كونو العب في فريؽ شبيبة جيجؿ.

 

 (: نسب مدى اعتماد الجماهير عمى شحن الالعبين بالعبارات التشجيعية. 30الشكل رقم)

 

 

 

84% 

16% 

 ال نعم 
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 األىازيج، وكيؼ يساىـ ذلؾ؟مدحكـ الجماىير أثناء ىؿ سبؽ وأف   :30رقم  سؤالال
  معرفة ما إذا كاف مدح الجماىير لالعبيف يزيد مف أداءىـ. :سؤالالغرض من ال

النسبة  التكرار االقتراحات
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

تدفعؾ  نعـ
لبدؿ 
 مجيود

15  
51 
 

55  
35 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

0،518 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 دالة
الثقة 
 بالنفس

83 15 

 55 55 أخرى
 55 85 ال 

 855 25 المجموع 

 .إذا سبق لمجماهير مدح العبيهاما يوضح  :(11) جدول رقم

 قراءة وتعميق:

مف أفراد العينة أف الجميور ال يمدحيـ أثناء األىازيج، في  %55يتضح أف  (88)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 أكدت أف الجماىير تمدحيـ أثناء األىازيج وأف %55حيف 

 35% .مف أفراد العينة التي يمدحيا الجميور أثناء األىازيج أف ىذه المدح لبدؿ مجيود أكبر 
 15% لمدح يكسبؾ الثقة في مف أفراد العينة التي يمدحيا الجميور أثناء األىازيج أف ىذه ا

 النفس.

أنيا أصغر  5،52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0،518المجدولة والمقدرة ب  5كاوقد تبينت أف 
 وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 85المحسوبة والمقدرة ب  5كامف 

 تحميل واستنتاج:

 األىازيج وذلؾ مف خالؿ7مما سبؽ يتضح أف الجماىير تمدح الالعبيف أثناء 

 .تسجيؿ األىداؼ 
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 .انقاد الفريؽ مف أىداؼ محققة 
 .إحساس الجماىير أف الالعبيف يبدلوف مجيودات مضاعفة 

وىذا  في النفس، حيث أف الالعب أثناء سماع أصواتيـ تدوي في كؿ أرجاء الممعب تجدىـ يكتسبوف الثقة
وىذا ما يدؿ عمى زيادة أداء الالعب وىذا  ،ايجابيةيدفعيـ إلى بدؿ كؿ ما لدييـ في سبيؿ تحقيؽ نتيجة 

 ما الحظو أحد الباحثيف كونو العب في فريؽ شبيبة جيجؿ.

 
 (: نسب مئوية تبين إذا سبق لمجماهير مدح العبيها.30الشكل رقم)

 

 

 

 

 

80% 

20% 

 نعم 

 ال
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 ياتكـ في حالة الخسارة وكيؼ يكوفىؿ تقـو جماىيركـ بتشجيعكـ والرفع مف معنو  :13رقم  السؤال
 شعوركـ؟

 معرفة تصرؼ الجميور عند الخسارة وشعور الالعبيف. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية

 5كا
 المحسوبة

  5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  25 72 21  36 الحماس  نعـ 
 

9 ,68 
 

 
 

0،518 

 
 

5،52 

 
 

58 
 

 
 

 داؿ 
الثقة 

 بالنفس 
15 15 

 55 55 أخرى
 55 14 ال 

 855 25 المجموع 

 .تصرف الجمهور عند الخسارة وشعور الالعبينيوضح  (:10)جدول رقم 

مف أفراد العينة يروف أف الجميور ال يقوـ بتشجيعيـ والرفع مف معنوياتيـ  55يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف
 عكس ذلؾ وأنو7يروف  45في حالة الخسارة، في حيف 

مف أفراد العينة التي تشجعيـ وترفع مف معنوياتيـ في حالة الخسارة أف ىذا التشجيع يدفعيـ إلى  25
 أحسوا أنو يكسبيـ الثقة بالنفس. 15الحماس في حيف 

أنيا أصغر مف   5،52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0،518المجدولة والمقدرة ب 5كاوتبيف أف 
 وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 6،35والمقدرة ب  المحسوبة 5كا

 تحميل واستنتاج:

ترى أف الجميور يشجعيـ ويرفع مف معنوياتيـ في حالة الخسارة،  دراسةمما سبؽ يتضح أف أغمبية عينة ال
الالعبوف أف وكذلؾ مف خالؿ اإلحساس  ،وىذا األخير يجنب انييار الالعبيف وعادة ما يجنبيـ الخسارة

وىذا ما الحظو أحد  ،يقدموف كؿ ما لدييـ ومف خاللو وجب محاولة رفع معنوياتيـ لتقديـ األفضؿ
وىذا ما يجعؿ أغمبية الالعبيف يكتسبوف الحماس ويقدموف  يف كونو العب في فريؽ شبيبة جيجؿ.الباحث

 دراسة حمالوي سارة.كؿ ما لدييـ وىذا ما توصمت إليو 
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 سب مئوية تبين تصرف الجمهور عند الخسارة وشعور الالعبين.(: ن13الشكل رقم)
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صفقت لكـ الجماىير عند القياـ بأداء جيد أثناء المباراة ،وىؿ يرفع ذلؾ ىؿ سبؽ وأف و  :11رقم  سؤالال
 مف أداءكـ؟

 معرفة مستوى أداء الالعبيف عند تصفيؽ الجماىير ليا أثناء المباراة. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات االقتراحات 
 المئوية

 5كا
 المحسوبة

 5كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  61 855 14 25 نعـ نعـ
25 

 
0،518 

 
5،52 

 
58 

 
 داؿ
 
 

 53 50 ال 
 55 5 ال 

 855 25 المجموع

 الجماهير لها أثناء المباراة.مستوى أداء الالعبين عند تصفيق يوضح  (: 10)جدول رقم 

 :عميققراءة وت

مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف الجماىير تصفؽ لالعبيف عند القياـ بأداء جيد أثناء المباراة وىذا التصفيؽ 
 يرفع مف أداءىـ.

 5أنيا أصغر مف ؾ 5،52ومستوى الداللة  8عند درجة حرية  0،518المجدولة المقدرة ب  5اتبينت أف ك
 . وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية.25المحسوبة والمقدرة ب 

 استنتاج:تحميل و 

مما سبؽ عرضو يتضح أف أغمبية عينة البحث ترى أف الجميور يصفؽ ليـ عند القياـ بأداء جيد أثناء 
المباراة وذلؾ مف خالؿ القياـ بأداء فواصؿ ميارية وظيور الالعبيف بمستوى عالي والتقدـ في النتيجة 
وصد الكرة وىذا ما الحو أحد الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ ، حيث أف مثؿ ىذه التصرفات 

 1الالعب. اليجابية( وترفع مف أداءمرغوب فييا و ليا انعكاسات ايجابية عمى الفرد )الضغوط ا

 
                                                           

1
ىيجاف7 ضغوط العمؿ، منيج شامؿ لدراسة الضغوط مصدرىا ونتائجيا وكيفية إدارتيا، معيد اإلدارة العامة، عبد الرحمف بف أحمد بف محمد   

 .80الرياض، ص 
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 (: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير  التصفيق لهم أثناء المباراة.11الشكل رقم)
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 ىؿ سبؽ وأف ضغطت جماىيركـ عمى الفريؽ الخصـ، وكيؼ كانت ردة فعميـ؟ :10رقم  السؤال

 عند ضغط جماىيرىا عمى الفريؽ الخصـ.معرفة رد فعؿ الالعبيف  :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات االقتراحات
 المئوية

 5اك
 المحسوبة 

 5اك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية 

 الداللة

رفع رثـ  نعـ
 المباراة 

 
 
 
 

15 

86  
 
 
 

51 

12  
 
 
 

50،85 

 
 
 
 

0،518 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 
 

 
 
 
 

 داؿ 
 

الرغبة 
في بدؿ 

مجود 
 مضاعؼ 

 
50 

22 

 55 55 أخرى 
 83 55 ال

 855 25 المجموع 

 .رد فعل الالعبين عند ضغط جماهيرها عمى الفريق الخصميوضح  (: 10)جدول رقم 

 قراءة وتعميق:

مف أفراد العينة تفت ضغط الجماىير عمى الفريؽ الخصـ،   %83يتضح أف  (81)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
مف الذيف أجابوا بنعـ كانت  %12أكدت أف  جماىيرىا تضغط عمى الفريؽ الخصـ وأف  %51في حيف 

الباقية ظيرت ردة  % 22ردة فعميـ مف خالؿ ضغط جماىيرىا عمى الفريؽ الخصـ يرفع رثـ المباراة و
 فعميا مف خالؿ جيد مضاعؼ. 

 5كاأصغر مف  5,52الداللة  ومستوى 8عند درجة الحرية  0,518المجدولة والمقدرة ب  5كاوقد تبيف أف 
 وىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. 50,85المحسوبة والمقدرة ب 

 تحميل واستنتاج:

 مما سبؽ يتضح أف الجماىير تضغط عمى الفريؽ الخصـ وذلؾ مف خالؿ7

  (84وؿ رقـ )انظر الجدتصاص حرارتيـ.مإطالؽ صافرات االستيجاف وىذا إلفقاد تركيز العبي الخصـ وا
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 (58تيديد الالعبيف وىذا يولد لدييـ الخوؼ ويفقدىـ الثقة بأنفسيـ. )انظر الجدوؿ رقـ 

مثؿ ىذه التصرفات تولد لدى الالعبيف الرغبة في بدؿ جيد مضاعؼ والرفع مف رثـ المباراة وتمتمس ذلؾ 
ما الحظو أحد الباحثيف كونو مف خالؿ اليجمات المتتالية لمفريؽ والسيطرة عمى جؿ أطوار المباراة، وىذا 

 العب في شبيبة جيجؿ.

 

 (: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير أن ضغطت عمى الفريق الخصم.10الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ طريقة مناصرة الجميور لكـ تتصؼ بالحضارية، وفي ما يظير ذلؾ ؟   :10رقم سؤالال

 ليا. معرفة طريقة مناصرة الجماىير :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة 

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 نعـ 
 
 
 
 
 
 

المحافظة 
عمى 

تجييزات 
 الممعب 

 
 
 
 
 

02 
 
 

 
84 
 

 
 
 
 
 

45 
 
 

16  
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 

0،518 
 

 
 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 

 داؿ 
قمة 

 المشاجرات 
53 84 

قمة الكالـ 
 الفاحش

85 01 

 
55 55 

 أخرى 
 05 82 ال 

 855 25 المجموع 

 .طريقة مناصرة الجماهير لهايوضح  (: 10)جدول رقم  

 :عرض وقراءة 

مف أفراد العينة ترى أف طريقة مناصرة الجماىير ال  %05( يتضح لنا أف 82مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 يروف أنيا تتصؼ بالحضارية حيث أكد7 45%تتصؼ بالحضارية، في حيف 

 16% .أف المناصرة بطريقة حضارية يكوف مف خالؿ المحافظة عمى تجييزات الممعب 
 84%  قمة المشاجراتأف المناصرة بطريقة حضارية يكوف مف خالؿ. 
 01 %  قمة الكالـ الفاحشأف المناصرة بطريقة حضارية يكوف مف خالؿ. 
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أنيا أصغر مف  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 ، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 55المحسوبة والمقدرة بػ  5كا

 7تحميل واستنتاج

لنا أف أغمبية عينة البحث ترى أف طريقة مناصرة الجميور ليـ تتصؼ  مما سبؽ عرضو يتضح
 بالحضارية ويرجع ذلؾ إلى7

 (5ىتافات األنصار التي تزيد مف حماسيـ في المعب. )انظر الجدوؿ رقـ  -
 (54التي تحفز الالعبيف وترفع وتحسف مف أدائيـ. )انظر الجدوؿ رقـ  اإلبداعيةالموحات الفنية  -
 (85الالعبيف رغـ الخسارة.)انظر الجدوؿ رقـ التشجيع ودعـ  -

ومعنى ذلؾ أف طريقة مناصرة الجماىير ليا دور كبير في ارتفاع مستويات المعب وىذا ما الحظو أحد 
 دراسة شعياني سعيد، شعياني فوزيالباحثيف كونو العب في فريؽ شباب جيجؿ، وىذا ما توصمت إليو 

 رىا عمى أداء الالعب.بشأف الطريقة الحضارية في التشجيع وأث

 

 (: نسب مئوية تبين ما إذا كانت طريقة المناصرة تتصف بالحضارية.10الشكل رقم )

 

70% 

30% 

 نعم 

 ال
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 كيؼ ينعكس الضغط الجماىيري االيجابي عمى أداء الالعبيف7 :10رقم  سؤالال

لقد جاءت إجابات الالعبيف فيما يخص نظرتيـ كيؼ ينعكس الضغط الجماىيري عمى أداءىـ عمى شكؿ 
نقاط، حيث يروف أف الجميور لما يكوف بأعداد غفيرة فوؽ المدرجات وما يفعمو مف ىتافات ولوحات فنية 
وغيرىا يكسبيـ الثقة وتمنحيـ دفعا قويا وعزيمة عمى بدؿ جيد مضاعؼ لتحقيؽ الفوز وىذا يحسف مف 

 تبر سببا مف أسبابويع 85عب رقـ أداءىـ وفي كثير مف األحياف يكسبيـ الفوز، باعتبار الجميور الال
 االنتصار.
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 عرض وتحميل نتائج المحور الثالث: -1-0

 ىؿ سبؽ وأف انقمبت عميكـ جماىيركـ، وكيؼ تكوف ردة فعمكـ؟: 10رقم  السؤال

 معرفة رد فعؿ الالعبيف عند انقالب الجماىير عمييا. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات
 المئوية

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

عدـ  نعـ
التحكـ 

 في األداء

 
 
 

13 

 
54 

 
 
 

65 

26  
 
 
 

02،55 

 
 
 
 

0،518 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 داؿ
الزيادة 
مف 

 مسؤوليتكـ 

 
86 

18 

 55 55 أخرى
 55 51 ال 

 855 25 المجموع 

 .رد فعل الالعبين عند انقالب الجماهير عميهايوضح  10دول رقم ج

 : قراءةعرض و 

الجماىير عمييا، في حيف  نفت انقالبمف أفراد العينة  %5( يتضح لنا أف 83مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 أكدت أف الجماىير سبؽ وأف انقمبت عمييـ، حيث أف7  65%

 مف الذيف أكدوا انقالب الجماىير عمييـ كانت ردة فعميـ عدـ التحكـ في األداء.  26%

 .الزيادة مف مسؤوليتيـمف الذيف أكدوا انقالب الجماىير عمييـ كانت ردة فعميـ   18%

أنيا أصغر مف  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية.ما ، وىذا  02,55المحسوبة والمقدرة بػ  5كا
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 تحميل واستنتاج:

 مما سبؽ عرضو يتضح أف أغمبية عينة البحث تؤكد أف الجماىير تنقمب عمييـ ويرجع ذلؾ إلى7

 الخسارة المتتالية. -
 مرور الفريؽ بمرحمة فراغ. -
 والتوقعات.الفريؽ لـ يكف في مستوى التطمعات  -

 ويكوف انقالب الجميور عمى الالعبيف مف خالؿ 7

 ( وتشجيع الفريؽ الخصـ.84صافرات االستيجاف أنظر الجدوؿ رقـ ،) 
 ( 86شتـ الالعبيف انظر الجدوؿ رقـ.) 
 ( 55الرمي بالمقذوفات انظر الجدوؿ رقـ.) 

مييـ وىذا ما الحظو أحد حيث أف الالعبيف ال يستطيعوف التحكـ في أداءىـ جراء انقالب جماىيرىـ ع
الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ، فتزداد معدالت األخطاء ويزداد الشؾ في اتخاد القرارات وينقص 
مدى االنتباه فيجد العقؿ صعوبة في التركيز وتضعؼ قوة المالحظة وىذا ما أكده "حميدي عمي الفرمادي، 

  2رضا عبد اهلل".

 
 تبين ما إذا سبق لمجماهير االنقالب عمى العبيها.(: نسب مئوية 10الشكل رقم)

                                                           
حميدي عمي الفرماوي،رضا عبد اهلل7 الضغوط النفسية في مجاؿ العمؿ والحياة،دار صفاء لمنشر والتوزيع،عماف،   2

 .03، ص8،5556

92% 

8% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ أف انتقدكـ الجميور، وماذا كانت ردة فعمكـ؟  :10رقم  سؤالال

 معرفة رد فعؿ الالعبيف عند انتقاد الجماىير ليـ. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

الشعور  نعـ 
 باإلحباط

 
 
 

15 

55  
 
 

63 

26 
 

 
 
 
 

15،05 

 
 
 
 

0،518 
 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 داؿ 

السعي 
لتحقيؽ 
أداء 

 أفضؿ 

 
55 

 
18 

 55 55 أخرى 
 51 55 ال 

 855 25 المجموع 

 .الجماهير لهمرد فعل الالعبين عند انتقاد  يوضح :10جدول رقم 

 :عرض وقراءة 

  %63الجماىير ليا، في حيف  انتقادمف أفراد العينة نفت  %1( يتضح لنا أف 84مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 ، حيث أف7لياالجماىير  انتقادأكدت 

 26%  الشعور باالحباطكانت ردة فعميـ  ليـالجماىير  تقادمف الذيف أكدوا ان. 
 18%   الجماىير ليـ كانت ردة فعميـ السعي لتحقيؽ أداء أفضؿ.مف الذيف أكدوا انتقاد 

 5أنيا أصغر مف كا 5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5أف كاتبينت و 

 ، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 15,05المحسوبة والمقدرة بػ 
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 تحميل واستنتاج:

أف الجماىير عادة ما تنتقد العبييا، فمثؿ ىاتو التصرفات نجد الالعب يجد صعوبة مما سبؽ يتضح لنا 
في اتخاذ القرارات وانجاز المياـ بدرجة عالية مف التحفظ والصعوبة في التركيز، ىذا األخير يؤثر سمبا 

 3".عمي عسكرعمى أداء الالعبيف وىذا ما أكده "

 

 بق لمجماهير انتقاد الالعبين.(: نسب مئوية تبين ما إذا س10الشكل رقم)
 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص5556، 8ليب مواجيتيا، دار الكتاب الحديث، القاىرة،طعمي عسكر7 ضغوط الحياة وأسا  3

96% 

4% 

 نعم 

 ال
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 صافرات االستيجاف، وىؿ تفقدكـ تركيزكـ؟ىؿ سبؽ وأف أطمقت جماىيركـ  :10رقم  السؤال

           معرفة ما إذا كاف صافرات االستيجاف تفقد الالعبيف تركيزىـ. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  نعـ نعـ 
 
 

18 

56  
 
 

55 

48  
 
 

55،15 

 
 
 

0،518 
 

 
 
 

5،52 

 
 
 

58 

 
 
 

 داؿ 

  
  ال

 
85 

 
56 

 85 56 ال 
 855 25 المجموع 

 .ما إذا كان صافرات االستهجان تفقد الالعبين تركيزهميوضح  (10)جدول رقم 

 :عرض وقراءة 

صافرات  الجماىير عمييا إطالؽمف أفراد العينة نفت  %85( يتضح لنا أف 85مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 ، حيث أف7 وا ذلؾأكد  %55، في حيف استيجاف

 .صافرات االستيجاف يفقدىـ تركيزىـالجماىير  إطالؽأف  صرحوا  48%

 .يفقدىـ تركيزىـصافرات االستيجاف ال الجماىير  إطالؽ صرحوا أف  56%

أنيا أصغر مف  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 ، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 55,15المحسوبة والمقدرة بػ  5كا

 تحميل واستنتاج:

مما سبؽ يتضح أف الجماىير عادة ما تطمؽ صافرات االستيجاف لالعبييا حيث أنيا تسبب انخفاضا في 
"عبد الروح المعنوية وتولد ارتباكا، كما أنيا تؤدي إلى الشعور بالفشؿ وتسبب لمفرد الضعؼ وىذا ما أكده 
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رويض الكرة والتمرير وتمتمس ذلؾ مف خالؿ أف الالعب ال يستطيع حتى ت 4،الرحمان بن محمد هيجان"
وىذا ما الحظو أحد الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ، والذي يدؿ عمى انخفاض مستوى الالعب 

 جراء ىاتو الصافرات.

 
 (: نسب مئوية تبين إذا سبق لمجماهير اطالق صافرات االستهجان.10الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 
                                                           

عبد الرحمف بف أحمد بف محمد ىيجاف7 ضغوط العمؿ، منيج شامؿ لدراسة الضغوط مصدرىا ونتائجيا وكيفية إدارتيا،   4
 .80معيد اإلدارة العامة، الرياض، ص 

71% 

29% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ وأف رفع جميوركـ الفتات ميينة لكـ وىؿ تؤثر سمبا عمى أداءكـ ؟ :10رقم  سؤالال

 معرفة أثر رفع الالفتات اليينة عمى الالعبيف. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  نعـ  نعـ 
05 

50  
 

31 
 

45  
 

0،65 

 
 

0،518 
 

 
 

5،52 

 
 

58 

 
 

 داؿ 
  ال 

56 
 

55 

 03 85 ال 
 855 25 المجموع 

 .أثر رفع الالفتات الهينة عمى الالعبينيوضح  (: 10) جدول رقم

 : قراءةعرض و 

والخاص برفع الفتات ميينة لالعبيف وتأثيرىا عمى  85والخاص بالسؤاؿ  ( 86مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
، في حيف لـ يرفع الفتات ميينة ليـالجماىير  صرحت أفمف أفراد العينة  %03يتضح لنا أف األداء 

مف الذيف أجابوا بنعـ أكدوا أنيا تؤثر  45%وأف  يـ،رفعت الفتات ميينة لأف الجماىير  صرحوا  31%
 فال تؤثر عمييـ. % 55سمبا، أما عمى أداءىـ 

أنيا أصغر  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5كا قيمة أف تتبينوقد 
 ، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 0,65المحسوبة والمقدرة بػ  5مف كا

 تحميل واستنتاج:

مما سبؽ يتضح أف الجماىير عادة ما ترفع الفتات ميينة لالعبيف وذلؾ يجعؿ مف الالعب المستيدؼ 
وفقداف التركيز وفي بعض  باإلحباطيدخؿ في دوامة مف الشكوؾ والحيرة يحيط بو جو مف الشعور 

ا يؤدي ، وىذا ما الحظو أحد الباحثيف، مماألحياف يتعدى ذلؾ إلى الدخوؿ في مناوشات مع الجماىير
 بالالعب إلى الدخوؿ في مرحمة فراغ وانخفاض ممحوظ في مستوى األداء.
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 (: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير رفع الفتات مهينة.10الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 

36% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ وأف شتمكـ جميوركـ أثناء المباراة وكيؼ كانت ردة فعمكـ؟    :10 سؤالال

 معرفة رد فعؿ الالعبيف عند شتميـ أثناء المباراة. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

عدـ  نعـ 
التحكـ 

 في األداء

 
 
 

14 

00  
 
 

61 

45  
 
 
 

05،45 

 
 
 
 

0،518 
 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 داؿ 
ضبط 
النفس 

 والالمباالة 

 
81 

 
05 

 55 55 أخرى 
 53 50 ال 

 855 25 المجموع 

 .رد فعل الالعبين عند شتمهم أثناء المباراةيوضح  (:03)جدول رقم 

 : قراءةعرض و 

مف أفراد العينة نفت انقالب الجماىير عمييا، في حيف  %5( يتضح لنا أف 55مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 أكدت أف الجماىير سبؽ وأف انقمبت عمييـ، حيث أف7  65%

 26% .مف الذيف أكدوا انقالب الجماىير عمييـ كانت ردة فعميـ عدـ التحكـ في األداء 
 18% .مف الذيف أكدوا انقالب الجماىير عمييـ كانت ردة فعميـ الزيادة مف مسؤوليتيـ 

أنيا أصغر مف  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 .عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وىذا ما يدؿ  02,55 المحسوبة والمقدرة ب 5كا
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 (: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير شتم الالعبين.10رقم)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ وأف تـ الرمي عميكـ بالمقذوفات مف قبؿ جماىيركـ ؟ وماذا سبب ذلؾ؟ :03 سؤال رقمال

 .بالمقذوفاتمعرفة ما إذا سبؽ لمجماىير أف رمت عمى الالعبيف  :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

انخفاض  نعـ 
رثـ 

 المباراة 

 
 
 

13 

52  
 
 

65 

21  
 
 
 

02،55 

 
 
 
 

0،518 
 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 داؿ 
  الخوؼ

58 
13 

 55 55 أخرى 
 55 51 ال 

 855 25 المجموع 

 .ما إذا سبق لمجماهير أن رمت عمى الالعبين بالمقذوفاتيوضح  (:01)جدول رقم  

 : قراءةعرض و 

مف قبؿ عمييا، نفت رمى المقذوفات مف أفراد العينة  %5( يتضح لنا أف 58مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 ، حيث أف7أكدت أف الجميور يرمي عمييـ المقذوفات  %65في حيف جماىيرىا 

 21%  مف الذيف أجابوا بنعـ تسبب ليـ مثؿ ىذه التصرفات في انخفاض رثـ المباراة و 
 13%  .نسب ليـ الخوؼ واليمع 

أنيا أصغر مف  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 داللة إحصائية.، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات  02,55المحسوبة والمقدرة بػ  5كا

 تحميل واستنتاج:

مما يتضح أف الجماىير ترمي بالمقذوفات عمى الالعبيف حيث أف الالعبيف ال يستطيعوف المعب بكؿ 
أريحية وأنيـ يخافوف مف اإلصابة جراء المقذوفات حتى أنيـ لما يتقربوف مف محيط الممعب، كما أف 
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وىذا ما الحظو أحد الباحثيف  ؤثر سمبا عمى أداءىـ.إيقاؼ واستئناؼ المباراة يخفض مف رثـ المباراة وي
 كونو العب في شبيبة جيجؿ.

 
(: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير أن رمت عمى الالعبين 10الشكل رقم)

 بالمقذوفات.
 

 

 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ وأف ىددكـ جماىيركـ وكيؼ كاف شعوركـ؟  :01سؤال رقمال

 .عند التيديدمعرفة إف كاف الالعبوف يتعرضوف لمتيديد مف قبؿ جماىيركـ وشعورىـ  الغرض من السؤال:

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا

 المجدولة 
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  الخوؼ نعـ 
 
 

05 

86  
 
 

31 

35  
 
 
 

0،65 

 
 
 
 

0،518 
 

 
 
 
 

5،52 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 داؿ 

ضبط 
النفس 

 والالمباالة 

 
80 

 
15 

 55 55 أخرى 
 03 85 ال 

 855 25 المجموع 

إن كان الالعبون يتعرضون لمتهديد من قبل جماهيركم وشعورهم عند  يوضح (:00)جدول رقم  
 .التهديد

 : قراءةعرض و 

الجماىير ليا، في حيف تيديد مف أفراد العينة نفت  %03( يتضح لنا أف 55مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
أجابوا بنعـ شعورا بالخوؼ جراء مف الذيف  ٪35وأف ، ىددىـأكدت أف الجماىير سبؽ وأف   31%

 تضبط نفسيا وال تبالي جراء ىذه التصرفات. % 15التيديدات 

أنيا أصغر مف  5,52داللة ومستوى ال 8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 ، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 0,65المحسوبة والمقدرة بػ  5كا

 تحميل واستنتاج:

 مما سبؽ عرضو يتضح أف الجماىير عادة ما تيدد العبييا وذلؾ مف خالؿ7 

  .التأخر في النتيجة في مباراة مثؿ الداربي 
 الفريؽ. العبيف غير مرغوب فييـ في تشكيمة 
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 .إحساس بعض الالعبيف يتالعبوف بنتيجة المباراة 

حيث مف خالؿ ىذا التيديد يجعؿ الالعبيف في حالة دعر وخوؼ وتولد ليـ ارتباكا، وتجد تفكيرىـ يتركز 
ألوية عمى حساب نتيجة المباراة وىذا ما يقاؿ مف عمى كيفية الخروج مف الممعب عند انتياء المباراة 

 حظو أحد الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ.أداءىـ وىذا ما ال

 
(: نسب مئوية تبين إن كان الالعبون يتعرضون لمتهديد من قبل جماهيركم وشعورهم 03الشكل رقم)

 عند التهديد.
 

 

 

 

 

 

64% 

36% 

 نعم 

 ال
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 ىؿ سبؽ وأف خرجت جماىيركـ مف الممعب أثناء المباراة وىؿ تؤثر سمبا عمى أداءكـ ؟ :00 السؤال رقم

 معرفة تأثير األداء عند خروج الجماىير مف الممعب أثناء المباراة. :سؤالالغرض من ال

النسب  التكرارات  االقتراحات 
 المئوية 

 5كا
 المحسوبة

 5كا
 المجدولة 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  نعـ  نعـ 
55 
 
 

83  
 
 

23 

35  
 

80،25 

 
 

0،518 
 

 
 

5،52 

 
 

58 

 
 

 داؿ 
 ال 
 

 
85 
 

05 

 11 55 ال 
 855 25 المجموع 

 .تأثير األداء عند خروج الجماهير من الممعب أثناء المباراةيوضح  (:00)جدول رقم 

 : قراءةعرض و 

مف الممعب أثناء الجماىير خروج مف أفراد العينة نفت  %51( يتضح لنا أف 55مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 ، حيث أف7مف الممعب الجماىير أكدت خروج  %43، في حيف المباراة 

 أف خروج الجماىير مف الممعب يؤثر سمبا عمى أداءىـ.مف الذيف أكدوا   35%

 عمى أداءىـ. أف خروج الجماىير مف الممعب ال يؤثرمف الذيف أكدوا   05%

مف أنيا أصغر  5,52ومستوى الداللة  8عند درجة الحرية  0,518المجدولة المقدرة بػ  5وقد ثبثت أف كا
 ، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية. 80,25المحسوبة والمقدرة بػ 5كا

 تحميل واستنتاج:

 مما سبؽ يتضح أف الجماىير عادة ما تخرج مف الممعب أثناء المباراة وىذا راجع إلى7

 .أف الفريؽ يكوف في حالة الخسارة 
 .نقص مردود الفريؽ حسب ظنيـ 
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أف الالعبيف يفقدوف الثقة بأنفسيـ كونيـ كانوا ينتظروف مساندة ودعـ مف  زمف خالؿ ىذا التصرؼ نجد
المدرجات  مف ىتافات وشحف وضغط عمى الفريؽ الخصـ والذيف كانوا بمثابة ضخ دماء جديدة إال أنيـ 
اصطدموا بخروج األنصار مف الممعب وىذا ما يسبب انخفاضا في روح معنوية الالعبيف. وتؤدي إلى 

فشؿ والضعؼ بالنسبة لالعبيف ومف خاللو نجد ىبوط في مستوى أداء الالعبيف وىذا ما الحظو الشعور بال
 أحد الباحثيف كونو العب في شبيبة جيجؿ.

 
(: نسب مئوية تبين ما إذا سبق لمجماهير الخروج من الممعب أثناء 01الشكل رقم)

 المباراة.
 

 

 

 

 

 

76% 

24% 

 نعم 

 ال
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 كيؼ ينعكس الضغط الجماىيري السمبي عمى أداء الالعبيف؟ :00رقم  سؤالال

 معرفة وجية نظر الالعبيف اتجاه الضغط الجماىيري السمبي. الغرض من السؤال:

إف الضغط الجماىيري السمبي الذي يمارسو الجميور اتجاه الالعبيف يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية 
 بالمقذوفاتوفقداف التركيز فعند سماع الالعبيف صافرات االستيجاف الممقاة عمييـ والتيديدات والرمي 

ارتباكا ينتج عنو وغيرىا مف التصرفات السمبية لمجميور نجدىا تسبب الضعؼ لالعبيف وتولد ليـ 
 انخفاض في مستوى األداء وفي كثير مف األحياف يؤدي إلى خسارة الفريؽ والجميور لنقاط المباراة.

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفروض والدراسات السابقة: -0

نعكاستو عمى  مف خالؿ دراستنا ىذه حاولنا التوصؿ إلى نتائج موضوعية عمى الضغط الجماىيري وا 
العبي كرة القدـ أثناء المنافسة لصنؼ األكابر باعتبار ىذه الفئة العمرية ىي األكثر تعرضا  األداء

 لمضغط الجماىيري مقارنة بباقي األصناؼ. 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرض األول. -0-1

أثناء مف خالؿ النتائج الخاصة بالمحور الثاني 7 الضغط الجماىيري االيجابي يرفع مف أداء الالعبيف 
 817إلى  2والمتمثمة في األسئمة مف  أسئمة موجية نحو الالعبيف 6المنافسة. والتي تتكوف مف 

يتضح أف عممية الالعبيف مع وجود الجماىير إلى جانبيـ لما لو مف انعكاسات ايجابية عمى أدوارىـ فوؽ 
المقاء وىذا يحفزىـ عمى بدؿ الميداف وذلؾ مف خالؿ اكتسابيـ الثقة بأنفسيـ والتركيز الجيد أثناء سير 

مجيودات مضاعفة، ومف خالؿ ذلؾ يتضح أف الضغط الجماىيري االيجابي يرفع مف أداء الالعبيف أثناء 
حيث توصؿ إلى أف  دراسة بمطيط فاروق ودراسة شعباني ودراسة حمالويأكدتو  المنافسة وىو ما

ساعده ذلؾ في تطوير أداءه وىذا مايثبت الضغط الجماىيري االيجابي يمعب دورا أساسيا لدى الالعب وي
 صحة الفرضية.
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرض الثاني: -0-0

مف خالؿ النتائج الخاصة بالمحور الثالث والمتعمؽ بالضغط الجماىيري السمبي يقاؿ مف أداء العبي كرة 
إلى  82المتمثمة في األسئمة مف و  أسئمة موجية نحو الالعبيف 5القدـ أثناء المنافسة. والتي تتكوف مف 

507 

حيث يتضح أف أغمبية الالعبيف أجمعوا أنيـ يتأثروف سمبا جراء التصرفات الغير الئقة مف الجميور 
اتجاىيـ حيث تجدىـ يفقدوف تركيزىـ ويشعروف باإلحباط مما يحدث انييار وفراغا نفسيا مما يساىـ في 

لضغط الجماىيري السمبي يقمؿ مف أداء الالعبيف وىذا ما تراجع األداء بشكؿ ممحوظ ومنو نستنتج أف ا
أف الالعبيف تجدىـ متردديف بشأف انقالب الجميور عمييـ ويحيد عف  دراسة حمالوي سارةتوصمت إليو 

مساره فيحدث ذلؾ نرفزة وقمؽ يؤثر سمبا ويقيد عممية تطوير األداء ويعكس ذلؾ بشكؿ سمبي عمى األداء 
أف الضغط الجماىيري يمعب دورا أساسيا في التقميؿ  دراسة شعباني السعيد وفوزيومردود الفريؽ. وكذلؾ 

 مف مردود الالعبيف أثناء المقابمة. وىذا مايثبت صحة الفرضية الثانية.

 ية:رئيسمناقشة الفرضية ال -0-0

الالعبيف وأف مف خالؿ تحقيؽ نتائج الفروض والتي تثبت أف الضغط الجماىيري االيجابي يرفع مف أداء 
الضغط الجماىيري السمبي يقمؿ مف أداء الالعبيف وعمى ضوء ىذه النتائج تتضح لنا صحة الفرضية 

 النسبية القائمة7

 لمضغط الجماىيري انعكاس عمى أداء العبي كرة القدـ أثناء المنافسة صنؼ األكابر.      

 اقتراحات وفرضيات مستقبمية: -0 

 غميو مف نتائج وجب عمينا الخروج ببعض االقتراحات المستقبمية منيا7في ضوء وحدود ما توصمنا 

 االقتراحات المستقبمية الخاصة بالمدربين:

 جمب أطباء نفسانييف إلى الطاقـ الفني لمساعدة الالعبيف عمى التخفيؼ مف الضغوطات السمبية. -
 وضع المدربيف لبرامج تدريبية تخفؼ مف الضغط الممارس عمى الالعبيف. -
 إعداد معمومات خاصة عف سيرة حياة الالعبيف وكيفية تعامميـ مع الضغوطات. -
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 ضرورة قياـ المدربيف بتشخيص المتطمبات النفسية لالعبيف لالشتراؾ في المباراة.  -

 االقتراحات المستقبمية الخاصة بالالعبين:

 لمالعبيف. وضع برامج وأساليب لمتعامؿ مع الضغوطات -
كيز كؿ الواجبات الممقاة عمى عاتؽ كؿ منيـ وعدـ التأثر بالمؤثرات تعويد الالعبيف عمى التر  -

 الخارجية.
 تعويد الالعبيف عمى الكفاح تحت أسوء الظروؼ. -

 االقتراحات المستقبمية الخاصة بالجماهير:

 حث لجنة األنصار عمى توصية الجماىير لالبتعاد عمى التشجيع السمبي.  -
 قياـ أحد بسموؾ سيء تسحب منيـ ىذه البطاقات.وضع بطاقات اشتراؾ لمجماىير في حالة  -
استغالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي باعتبارىا حمقة تجمع شبابنا لمساىمتيا في غرس األفكار في  -

 نفوس األفراد وذلؾ باستغالليا لغرس األفكار الصحيحة والعادات الجيدة في التشجيع.

 االقتراحات المستقبمية األكاديمية:

 خرى حوؿ الضغط الجماىيري.إجراء دراسات أ -
 إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ الموضوع وبمتغيرات مختمفة. -
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لقد كان هدفنا من إجراء هذه الدراسة إلى اإلشارة إلى أهمية عامل الضغط الجماهيري في ميدان كرة     
 القدم لما في ذلك من انعكاسات وآثار على مستوى البدني والمهاري لالعبين.

األداء المهاري لدى العبي فقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى إبراز انعكاسات الضغط الجماهيري على    
 كرة القدم.

وجدنا أن هناك انعكاس للضغط  تمارا دانية المنجزة واالستعانة باالستوبعد البحث النظري والدراسة المي   
 الجماهيري على األداء المهاري لدى العبي كرة القدم.

لنا أنه غالبا ما يكون  ونتيجة دراستنا هذه أدت إلى إثبات الفرضيات المقدمة في بداية الدراسة فيتضح
االنعكاس إيجابيا لدى الالعب ولكن في بعض األحيان يكون تأثر الالعب سلبا وهذا يكون حسب طريقة 

 التشجيع.

وفي األخير نقول أن الضغط الجماهيري كما له من إيجابيات له سلبيات تنعكس على أداء الالعب فهو  
       يعتبر عنصرا فارقا خاصة عند تقارب المستويات.
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 :من عينة الدراسة إجازات بعض الالعبين -1

 

 



 

 

 



 

 

 



 :لعينة الدراسةصور التشكيمة األساسية  -2

 

 
 



 :شعار نوادي محل الدراسة -3

 

 



 :استمارة التحكيم -4

 جامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌى جٌجل

 واالجتماعٌةكلٌة العلوم اإلنسانٌة 

 قسم علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة

 

 مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر فً علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة 

 .تخصص : تحضٌر بدنً رٌاضً

 

 تحكٌم أداة الدراسة  استمارة

 التحضير تخصص الرياضيةو  البدنية النشاطات وتقنيات عموم ميدان في في إطار نيل شهادة الماستر
 –الجماهيري عمى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابر انعكاس الضغط  عنوان تحت البدني،
 .-ذكور

 

أداة الدراسة والمتمثمة في استمارة استبيان موجه لالعبين صنف أكابر يشرفنا أن نطمب منكم تحكيم 
 لفريقي شباب جيجل وحي شباب موسى.

 بإبداء الرأي في مؤشرات االستمارة وكيفية صياغة أسئمتها.  لذا نرجو من حضرتكم التكرم

 بوزكرية فوزي
 بولحميب مبروك

 شهير فايزة
 أيت وازو محند واعمر

 

 

 



 :الدراسةاستمارة  -5

 المحور األول: محور البيانات الشخصية
 السن:  -1

 سنة 03سنة               فوق  03-52سنة                    من  52من  أقل

 :مستوى التعلٌمًال -2

 ابتدائً              متوسط               ثانوي                جامعً 

 :عدد سنوات اللعب مع األكابر -3

  سنوات 10فوق                     سنوات 10إلى  5من                  واتسن 5 من أقل  

 مركز اللعب: -4

                            حارس مرمى               مدافع                     متوسط مٌدان                 مهاجم

 .الضغط الجماهيري االيجابي يرفع من أداء الالعبين أثناء المنافسة  :المحور الثانً 

 ؟هل تؤٌد حضور الجماهٌر بأعداد غفٌرة   -5

  ال                                                 نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل تساهم فً:

 الزٌادة من عزٌمتكم على بدل مجهود أكبر                       تمنحكم دفعا قوٌا لتحقٌق األفضل

 .......................................... أخرى :

 ؟تأٌد انتقال جماهٌركم معكم إلى خارج الدٌارهل -6

       ال                               نعم     

     فً حالة االجابة بنعم ، هل ٌزٌد تنقلهم معكم من رغبتكم فً بدل جهد مضاعف لتحقٌق نتٌجة اٌجابٌة؟

                  نعم                                      ال  

 ؟  سبق وأن رسمت جماهٌركم لوحات فنٌة ابداعٌة فوق المدرجاتهل -7

             ال                                  نعم

 فً حالة االجابة بنعم، هل ٌحفزكم ذلك على الرفع وتحسٌن أدائكم؟

 ال                           نعم           

 ؟ٌعتمد جمهوركم على شحنكم بالعبارات التشجٌعٌة أثناء المباراةهل -8



      ال                                 نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌشعرك ذلك بـ:

 القلق                                الخوف                             الحماس

           أخرى: ............................................

 ؟سبق وأن مدحكم الجماهٌر أثناء األهازٌجهل -9

        ال    نعم                          

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌساهم ذلك فً :

 دفعك لبذل مجهود أكبر                                   الثقة بالنفس            

      أخرى: ...........................................

 ؟هل تقوم جماهٌركم بتشجٌعكم والرفع من معنوٌاتكم فً حالة الخسارة -10

    ال                               نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل تشعر بـ:

          الحماس                                    الثقة بالنفس

 هل سبق وصفقت لكم الجماهٌر عند القٌام بأداء جٌد أثناء المباراة؟-11

    ال                                  نعم

 اإلجابة بنعم، هل ٌرفع ذلك من أدائكم؟فً حال 

       نعم                                       ال 

 هل سبق وأن ضغطت جماهٌركم على الفرٌق الخصم؟ -11

    ال                                  نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، كٌف كانت ردة فعلكم؟

 المباراة                             الرغبة فً بذل مجهود مضاعف رفع رثم

          أخرى: ............................................

 هل طرٌقة مناصر الجمهور لكم تتصف بالحضارٌة؟-11

   ال                                 نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌظهر ذلك فً:

    المحافظة على تجهٌزات الملعب                 قلة المشاجرات               قلة الكالم الفاحش

        



 فً رأٌك كٌف ٌنعكس الضغط الجماهٌري اإلٌجابً على أداء الالعبٌن؟ -11

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 المحور الثالث : الضغط الجماهيري السمبي يقمل من أداء الالعبين أثناء المنافسة.

 هل سبق وأن انقلبت علٌكم جماهٌركم؟-11

 ال                         نعم      

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌكون ذلك بـ:

 عدم التحكم فً األداء                         الزٌادة من مسؤولٌاتكم  

                       أخرى: .....................................................................                            

 هل سبق وأن انتقدكم الجمهور؟    -11

    ال                                 نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، ماذا كانت ردة فعلكم؟

   الشعور باإلحباط                                 السعً لتحقٌق أداء أفضل 

       ...................................................................  أخرى: .

 هل سبق وأن أطلقت علٌكم جماهٌركم صافرات االستهجان؟ -11

  ال                            نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل تفقدكم تركٌزكم؟

            نعم                                 ال

 هل سبق وأن رفع جمهوركم الفتات مهٌنة لكم؟-11

     ال                            نعم 

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌؤثر ذلك سلبا على أدائكم؟

 نعم                                 ال

 هل سبق وأن شتمكم جمهوركم أثناء المباراة ؟-11

 ال                                  نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، كٌف كانت ردة فعلكم؟ 



          عدم التحكم فً األداء                                 ضبط النفس والالمباالة

                       أخرى: ...................................................................   

 هل سبق وأن تم الرمً علٌكم بالمقذوفات من قبل جماهٌركم ؟ -12

   ال                         نعم

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل ٌسبب ذلك فً؟

          انخفاض رثم المباراة                                 الخوف

   ..................................................................  أخرى: . 

 هل سبق وأن هددتكم جماهٌركم؟ -21

                      ال                                                            نعم     

 فً حالة اإلجابة بنعم، هل كان شعوركم؟   

          ضبط النفس والالمباالة                     الخوف            

         أخرى: ...................................................................   

 هل سبق وأن خرجت جماهٌركم من الملعب أثناء المباراة؟ -11

 نعم                              ال

 ٌؤثر سلبا على أدائكم؟ فً حالة اإلجابة بنعم، هل

          نعم                                 ال

 فً رأٌك كٌف ٌنعكس الضغط الجماهٌري السلبً على أداء الالعبٌن ؟ -11

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌى جٌجل

 واالجتماعٌةكلٌة العلوم اإلنسانٌة 

 قسم علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة

 الرٌاضٌة البدنٌة و فً علوم وتقنٌات النشاطات الماسترمذكرة مكملة لنٌل شهادة 

 .تحضٌر بدنً رٌاضًتخصص : 

 

 عبٌنموجهة لالبحث   استمارة

 بعنوان:

 

 صنف أكابر انعكاس الضغط الجماهٌري على أداء العبً كرة القدم أثناء المنافسة

 -ذكور  -

 والٌة جٌجللفرق الثانً هواة شرق لدراسة مٌدانٌة 

الرٌاضً، نرجو تعاونكم معنا فً هذا البحث وملء هذه االستمارة وذلك باإلجابة  أخً

على األسئلة المطروحة بكل مصداقٌة، حتى ٌتسنى لنا الوصول إلى نتائج دقٌقة، ونحٌطكم 

علما أن اإلجابات الواردة فً هذه االستمارة سرٌة ولن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث 

 العلمً.

(  أمام اإلجابة المناسبة، وفي األخير تقبموا منا فائق االحترام  Xبة تكون بوضع عالمة ) ااإلجمالحظة: 
 والتقدير

 

 المشرف: األستاذ                      إعداد الطلبة:                              

 كمال عٌسات                                                    بن عبٌد لطفً

 مروانلحمر 

 

 2020/ 2019:ةالسنة الجامعٌ



 فيديو يبين بعض مؤشرات الدراسة: -6

 



            
 

   

الدراسة ملخص  



 ملخص الدراسة
 

 ملخص الدراسة باللغة العربية:

يعتبر الضغط الجماىيري من العوامل المؤثرة في أداء الرياضي، حيث أن أسموب تشجيع الجماىير 
 انعكاس إظياروانتمائيم لو تأثير بالغا عمى أداء الالعبين، وليذا تناولنا في ىذه الدراسة التي ىدفت إلى 

من أجل التعرف عمى  الضغط الجماىيري عمى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابر وذلك
مختمف مصادره والحمول الممكنة لعالجو والتخمص منو، حيث ارتكز الباحثان في الدراسة عمى الفرضيات 

 التالية:

 الضغط الجماىيري اإليجابي يرفع من أداء العبي كرة القدم صنف أكابر. -
 الضغط الجماىيري السمبي يقمل من أداء العبي كرة القدم صنف أكابر. -

أىداف الدراسة استخدم الباحثان المنيج الوصفي كونو يعتمد عمى التحميل والتفسير، كما تمثمت ولتحقيق 
عينة الدراسة في فريقين من والية جيجل ينشطون بدوري الثاني ىواة شرق لرابطة قسنطينة والمتمثمين في 

 راسة.العبا أجريت عمييم الد 05شباب حي موسى وشبيبة جيجل، فتحصمنا عمى عينة قواميا 

وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات بحيث يوجو لالعبين، والمالحظة كأداة مساعدة. والنسب 
 .إحصائيةالمئوية واختبار كاف تربيع كوسائل 

وأسفرت نتائج دراستنا ىذه إلى إثبات الفرضيات المقدمة، فيتضح أنو غالبا ما يكون االنعكاس إيجابا 
بعض األحيان يكون انعكاسو سمبا ويؤدي إلى انخفاض مستوى أداء الالعبين  ويزيد من أداءه، ولكن في

 وىذا يكون حسب طريقة التشجيع.

 ملخص الدراسة بالفرنسية:

La pression publique est l'un des causes du performance d'un athlète, alors 

l'encouragement du  public et leur appartenance a une grande influence sur la 

performance des joueurs, c’est pour cela nous avons traité dans cette étude qui 

visait à montrer le reflet de la pression publique sur la performance des joueurs 

de football pendant la compétition, la plus grande Ses sources et les solutions 

possibles pour la traiter et s'en débarrasser, les chercheurs se sont basé sur les 

hypothèses suivantes: 

- La pression publique positive augmente les performances des joueurs 

footballeur sénior. 
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- La pression négative de la foule réduit les performances des joueurs de 

football sénior. 

Rt pour réaliser les objectifs d'étude, les chercheurs ont utilisé la méthodes 

descriptive parce qu’elle repose sur l'analyse et l'explication, l'échantillon 

d'étude s’est présenté dans deux équipes de l'état de willaya de Jijel qui jouent 

dans la deuxième division amateurs de la Ligue de Constantine, représentés par 

les jeunes village Moussa (CRVMJ) et l’équipe de jeunesse de Jijel (JSD), nous 

avons donc obtenu un échantillon de 50 joueurs qui ont été interrogés. 

Le questionnaire a été utilisé comme un outil de collecte de données pour 

qu'elles soient dirigées vers les acteurs, et l'observation comme aide. Les 

pourcentages et le test K-carré comme méthodes statistiques. 

Les résultats de nos études ont abouti à prouver les hypothèses proposés, et il 

s’avére que souvent la réflexion est positive et augmente sa performance, mais 

défois sa réflexion est négative et conduit à une diminution de la performance 

des joueurs et ceci selon la méthode d'encouragement. 



 

 

 

 

 

 


