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  ي لإلعالم الرياضي  عمي األداء لدي العبي كرة القدم ثر النفساآل
 وأهميته البحث مشكمة 

اإلعــ ا الريا ــي جــزء مــا مســيرة اامــا وســجا حااــا باإلنجــازا  والم اســ  
الريا ية للبلداا والشعو  مـا الـ ا المشـار ة اـي اانشـطة الريا ـية محليـا والارجيـا 

ذاعـــة يوميـــة وبـــرامي تلفزيونيـــة لتـــدعيا الن , شـــاط الريا ـــي وتســـليط ال ـــوء عليـــ  ، وا 
والصــحااة الريا ـــية مجـــاا جــذ  جمـــا يرال و ـــي نتـــا  بعــ ا ريا ـــي مت امـــا تب ـــ  
وســـااا اإلعــــ ا المالتلفـــة مــــا الـــ ا الم حــــأل والصـــفحا  اليوميــــة وااســــبوعية ذا  
الطــابا الريا ــي ًي ــاك وبــذل  ل يم ــا التفرشــة بــيا النشــاط الريا ــي ودوااــر ال ــوء 

أنها صـــناعة جمهـــور ريا ـــي متـــذوأل للفـــا الريا ـــي , ًوصـــب  اإلعـــ ا والتـــي مـــا شـــ
اليــوا علمــام مهمــام ًوساســيام اــي حيــاة الشــعو  ، ويســتطيا توجيــ  بوصــلة الجمــا ير مــا 
الــــ ا ت ييــــس يــــومي مســــتمر لمــــا يصــــبو بليــــ  ًصــــحا  الوســــااا اإلع ميــــة , ول ــــا 

الواشــــا الحــــالي التعصــــ  الريا ــــي بــــا  موجــــودا بشــــ ا  بيــــر بــــيا ال عبــــيا , و ــــو 
لإلع ا الريا ي الذال يزيد ما التعص  وتغيـر سـلو  ال عبـيا بعـدما انسـاش  الفـرأل 
واانديــة والمنتالبــا  وراءك ,  مــا حــدا شبــا مبــاراة الجزااــر ومصــر وانســياأل ال عبــيا 
وراء ال ـــغوط النفســـية لإلعـــ ا علـــيها ووصـــس اإلعـــ ا للمبـــاراة بأنهـــا حـــر  وعر ـــة 

 ًداء ال عبيا الذال اتسا وش  ذا  بالتوتر وايد تر يز ا.  وبدورك ا ر ذل  علي
ولإلعــ ا الريا ــي دور متشــع  اــي المجتمــا مــا حيــا راــا مســتو  ال يااــة 
ــادة الــوعي الريا ــي والتعريــس بأ ميــة دور الريا ــة  الريا ــية ل عبــيا والجمهــور وزي

لحــة اــي شيــاا اــي حيــاة النــاس العامــة والالاصــة ومــا  نــا تبــرز الحاجــة ال ــرورية والم
اإلعـــ ا الريا ـــي بمســـاعدة جمهـــور الريا ـــة علـــ  اســـتيعا   ـــا مـــا  ـــو جديـــد اـــي 
ـــة  تتغـــذ   ـــ  اعتبـــار ًا اإلنســـاا  نفـــس بع مي المجـــاا الريا ـــي والتجـــاو  معـــ  عل
بـــالالبر وتنمـــو بـــالف ر وتتعـــاا  بـــاللحا مـــا  نـــا يم ـــا اليـــوا بـــاا اإلعـــ ا الريا ـــي 

بـــرامي بذاعيـــة وتلفزيونيـــة وا ـــاايا  ومواشـــا بأنواعـــ  المالتلفـــة مـــا صـــحاا  ريا ـــية و 
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ال ترونية يؤ ر تأ يراك  بيراك اي الوش  الرا ا ويشـ ا جوانـ  الطيـرة مـا النمـو السـلو ي 
 والييمي ااراد المجتما اي المجاا الريا ي .

ونظــركا لعــدا الســتيرار والتبــايا المســتمر للمواشــس الريا ــية ، والتــي يتعــرض لهــا      
يــاتها التنااســية اــ ا  ــذك الظــروس والمواشــس الجديــدة   يــركا مــا تســتدع  ال عبــيا اــي ح

ـــة للســـلو   ـــا منااي ـــة  ـــرد اعـــا ســـريا للموشـــس ت ـــوا ًحيانك ـــة تليااي ـــاا بأعمـــاا حر ي اليي
 الريا ي الذال يج  ًا ي وا علي  ال ع  .

وشد تم ل   ذك السلبيا  اي بيياس ًحـد لعبـي ًنديـة اليمـة المصـرية اـي  ـرة 
دة عاا ًو بنذارك وتغريم  مبلغ ما الماا، وذلـ  لرت ابـ  تصـراا  الارجـة عـا اليدا لم

الــــرور الريا ــــية , بشــــارا  مشــــين  ً ــــار  جمهــــور المشــــا ديا تجــــاوزا  تم لــــ  اــــي 
العتراض عل  شرارا  الح اا , العتـداء علـ  ًحـد ًع ـاء الفريـأل المنـااس بال ـر  

مـــا بعــض اانديـــة إلصــ ر مـــا  , وشــد ت ـــوا العيوبــة جماعيـــة متم لــة اـــي تعوي ــا 
شام  ب  الجمـا ير مـا بتـ س للممتل ـا  يـأتي ذلـ  اـي بطـار شـحا اإلعـ ا ووسـاال  

 ل عبيا .
إلع ا الريا ـي علـي ًداء لعبـي اا ر النفسي لبا مش لة البحا ت ما اي 

والدااعيـــة واللعـــ   ال ــغوط النفســـية ــرة اليـــدا ومعراـــة دور وســااا اإلعـــ ا اـــي زيـــادة 
ال ــــغوط النفســــية والدااعيــــة واللعــــ  .. باإل ــــااة بلــــي شيــــاس يالــــدال ال عبــــيــــس النظ

عنـد المشـار ة اـي المباريـا  والمنااسـا  المحليـة والدوليـة والتـي تـؤ ر بالسـل  النظيس 
ــــي تر يــــز ال عبــــيا داالــــا الملعــــ  ,  ــــي و عل سيالصــــص الجانــــ  النظــــرال للعمــــا عل

لريا ـــي مــــا شنـــوا  وصــــحس اســـتط ع ًرال لعبـــي  ــــرة اليـــدا حـــوا ا ــــر اإلعـــ ا ا
اـرازا   ريا ية علـي ًدااهـا , ومـا الـ ا الدراسـة يحـاوا الباحـا ال شـس عـا نتـااي وا 
وسااا اإلع ا الريا ـية وث ـرك علـي لعبـي الممتـاز  ً  و ـا اا لـي والزمالـ  والجـيش 

 والشرطة والمياولوا العر  , وما الممتاز     التصال  وبنها وطنطا .    
اط ع الباحا عل  العديد ما المراجا والدراسا  العلمية  وما ال ا    

التي تناول  اإلع ا الريا ي ، و ذل  ميابلة الباحا لمجموعة ما ال عبيا وبعض 
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ندية الممتاز  ً ,    حيا تا بجراء حوارا  معها ، ايد لحظ ًا ًغل  المدربيا ا
دوا اإلشارة نحو الجان  الدراسا  التي ًجري  تعر   لدراسة الصفحا  الريا ية  

 النفسي لإلع ا الريا ي و ث ر علي ًداء ل عبي  رة اليدا . 
الريا ي  لإلع االنفسي  اا روعل   وء ما سبأل يت   ً مية دراسة 

علي ًداء لعبي  رة اليدا ، ونظراك ليلة الدراسا  التي ا تم  ببحا تل  الدراسة اي 
ياة العربية بصفة الاصة ، وتبدو الحاجة بل  واشا البياة ااجنبية بش ا عاا والب

الريا ي علي  لإلع االنفسي  اا رتوجي  الدراسة الحالية  محاولة لمعراة ما  و 
وما ال ا البرة الباحا الميدانية   ع  اي اتحاد الشرطة  ًداء لعبي  رة اليدا  ,

ومحرر ومزارع دينا والمياولوا العر  اي شطاع الناشايا  2004/2005لموسا 
صحفي ريا ي بجريدة المساء وااحرار , وما ال ا المتابعة للمنااسا  وااحداا 
العالمية و المحلية واإلشليمية والعالمية لبطول   رة اليدا , لحظ  تد ور ًداء لعبي 
 رة اليدا بعد انتياد ا بصورة سلبية ًو اإلشادة بها بصورة ايجابية , ًوا بعض 

اي الملع  والارج  ، ولذل  ا ا ا مما ينع س علي ًدااها ال عبيا يتغير سلو ه
ع ا الريا ي شد يؤ ر بصورة ااعلة عل  نتيجة المباراة وعل  المتطلبا  الحر ية اإل

 والبياية ل عبيا .
 ذا و اا الدااا اليو  للباحا إلال اع تل  الدراسة للبحا وبهدس التعرس      

 ي ًداء لعبي  رة .الريا ي عل لإلع اعل  اا ر النفسي 
 -: يميأهمية البحث فيما  وتبدو
  الريا ي علي ًداء لعبي  رة اليدا . لإلع االنفسي  اا ربناء مياييس 
  يفيد اي توجي  اإلع ا لزيادة الذال دراسة اا ر النفسي لإلع ا الريا ي

دااعية ال عبيا وتدريبها علي اللع  النظيس ومواجهتها لل غوط النفسية 
 د طاشاتها البدنية والذ نية لتحييأل مستويا  ًا ا .وحش
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  دراسة ً ر ال غوط النفسية لإلع ا الريا ي علي ًداء ل عبي  رة اليدا
والتي شد تؤد  بل  الالرو  ببعض التوجيها  والتوصيا  لتحييأل احتماا 

 اي المواشس المالتلفة التنااسية . العدوانيحدوا سلو  
 ا ووساال  المالتلفة اي المجاا الريا ي محاولة الباحا إلال اع اإلع 

للدراسة العلمية بهدس التعرس علي ث ر ا النفسية علي ًداء ال عبيا ما 
 .ال ا نتااي المباريا  

  الريا ي علي ًداء لدال لعبي  لإلع االنفسي  اا رويعتبر بناء ميياس
س   رة اليدا  و تجسيد لشالصية لعبي  رة اليدا يم ا ًا يتا عل  ًسا

بم انية التنبؤ بسلو  وتفوأل ال عبيا اي المباريا  وتحييأل ًا ا النتااي 
 والوصوا للمستويا  المطلوبة .

  ما  نا  ان  ً مية  ذك الدراسة وما ال ا بط ع الباحا عل  المراجا
العلمية والدراسا  السابية وما ال ا اإلط ع عل  الشب ة اليومية 

تناول   –حدود علا الباحا  اي –سابية  للمعلوما  لا يجد الباحا دراسة
التعرس عل  اا ر النفسي لإلع ا الريا ي علي ًداء لعبي  رة اليدا وما 

 . نا  ان  الحاجة بل  بجراء  ذك الدراسة 
 هدف البحث 

 دراسة اا ر النفسي لإلع ا الريا ي علي ًداء لعبي  رة اليدا .
 تساؤل البحث 

 الريا ي عل  ااداء لد  لعبي  رة اليدا ؟ما اا ر النفسي لإلع ا 
 إجراءات البحث 

 منهج البحث
جراءاتــــــ  بأســــــلو  المســــــ   اســـــتالداا الباحــــــا المــــــنهي الوصــــــف  بالطواتــــــ  وا 

 المرجعي وذل  لمناسبت  وم امت  لتحييأل ً داس البحا .
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 عينة البحث 
ــــي اانديــــة  ــــة العمديــــة مــــا لعب ــــار عينــــة البحــــا بالطريي ــــاا الباحــــا باالتي ش

لريا ـــية بـــدورال الدرجـــة ااولـــ    الممتـــاز ً ،     و ـــ  ًنديـــة اا لـــي ، الزمالـــ  ، ا
الشــرطة ، الجــيش ، اإلنتــا  الحربــ  ، الميــاولوا العــر  بــدورال الدرجــة ااولــ  ممتــاز 
 ً  ، ًونديـــة التصـــال  ، طنطـــا ، بنهـــا بـــدورال الدرجـــة ااولـــ      ، وشـــد بلـــغ عـــدد 

اـــرد إلجـــراء الدراســـة الســـتط عية علـــيها  30عـــدد لعبـــا تـــا ًالـــذ  212ًاـــراد العينـــة 
ــــذل  تصــــب  عينــــة البحــــا ااساســــية عــــدد  ــــة ااساســــية ، وب ــــا  182الــــار  العين لعب

 2011/2012.   
 أدوات جمع البيانات 

إلعــ ا الريا ــي علــي ًداء لعبــي  ــرة اليــدا  مــا تصــميا اا ــر النفســي لمييــاس     
 الباحا 

 المعالجات اإلحصائية 
   -:  ا البيانا  المستاللصة ما  ذا البحا واياك لألسالي  اإلحصااية التاليةتا تحلي

 معامل بيرسون  -
 معامل سبيرمان -

Person Coefficient 

Spearman Coefficient 

 . The percent النسبة المئوية -

 . Chi-Square Test                            2اختبار كا -

 .   0.05بحصااية    وذل  عند مستو  دللة
 عرض النتائج ومناقشتها 

  جـــدولك يحتـــو  علـــ  عـــرض النتـــااي  ـــا شـــاا 18ت ـــما  ـــذا الفصـــا عـــدد  
الباحـــا بتفســـير  ـــذك النتـــااي ومناششـــتها اـــي  ـــوء المو ـــوعا  النظريـــة والدراســـا  

 العربية وااجنبية والمراجا المرتبطة بمو وع البحا . مرتبطةال
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 : استنتاجات البحث
 -في ضوء أهداف وفروض وعينة ونتائج البحث أمكن لمباحث التوصل إلى :       

بنــاء المقيــاه إل هــار المســتو  المحــدد لإلعــالم الرياضــي ويثــر  النفســي عمــي  -1
األداء لدي العبي كرة القدم  ومن خالله يمكن معرفة أثر اإلعـالم النفسـي عمـي 

لالعبين في مجال كرة القـدم األداء  وقدرة اإلعالم في التأثير النفسي عمي أداء ا
 خالل المباريات أو التدريبات سواء كان ذلك باإلشادة أو النقد .

أ هــرت فيمــا يخــث األثــر النفســي عمــي العبــي كــرة القــدم فــي محــور الدافعيــة  -2
أفــــراد العينــــة مجتمعــــة مــــن العبــــي الدرجــــة األولــــي   أ   و   ب    اســــتجابات

فـردة وأيضـا اسـتجابات العبـي الدرجـة واستجابات العبـي الدرجـة األولـي   أ   من
 أنه :الدافعية  بعد مفردات األولي   ب   منفردة عن 

ــــيها مــــا الــــ ا اإلعــــ ا -  ــــو مــــا يــــداعها  الريا ــــي مــــا ً بــــر المــــؤ را  عل
لإلصـــرار علـــي بـــذا ًشصـــي الجهـــد للحصـــوا علـــي شـــرس تم يـــا الدولـــة اـــي 

للمنتالـــ   اال ن ـــمالمحااـــا الدوليـــة وذلـــ  اـــي حالـــة التأ يـــد علـــي ًحييـــتها 
 .الوطني ل رة اليدا 

ة عنـدما يشـعر ااي ًدااها ً نـاء المبـار ال عبيا  ية يزيد اإلع ا الريا ي ما  -
 . هال ت بمساعد

يـــداا اإلعـــ ا الريا ـــي ال عبـــيا لإلشبـــاا بجديـــة علـــي التـــدريبا  شبـــا ًداء  -
 المباريا  اي حالة بشادة اإلع ا بالمستوال الفني ل عبيا .

م انـــاتها الريا ـــي مــا شـــدرة ال عبــيا يزيــد اإلعــ ا  - علــي توظيـــس شــدراتها وا 
رت بهـــا اداالـــا الملعـــ  عنـــد شيـــاا اإلع ميـــيا بشـــرر ااالطـــاء المهاريـــة التـــي 

 .ال ع  ً ناء المباريا  

اـي ذلـ  اـي عـدا التر يـز العيلـي ً نـاء المبـاراة و  اتـأ ير الريا ي لإلع ا ليس  -
 .بطريية سلبية  ل عبياالفني  المستو لحالة نيد اإلع ا ل
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ــ - ل عبــيا البدنيــة  ةياشــاللعلــي راــا مســتوال بيجابيــا  الريا ــي اإلعــ ا ؤ رل ي
 . بمساندة اإلع ا لها واعندما يشعر 

ول يـــؤ ر اإلعـــ ا علـــي التر يـــز العيلـــي اـــي تنفيـــذ ااداء الالططـــي اـــي حالـــة  -
ططـي بشادة اإلع ا بالتزاا ال ع  اي التعاوا ما الفريأل اـي تنفيـذ ًداءك الال

 .الملع  ً ناء المباريا  اي

 .   ريا ي علي الدااعية لدال ال عبياًوظهر  النتااي ًا  نا  ً ر لإلع ا ال -

فيما يخـث األثـر النفسـي عمـي العبـي كـرة القـدم فـي محـور الضـةو  النفسـية  -3
أفراد العينة مجتمعة من العبـي الدرجـة األولـي   أ   و   ب    استجاباتأ هرت 

الدرجة األولـي   أ   منفـردة وأيضـا اسـتجابات العبـي الدرجـة واستجابات العبي 
 ضةو  النفسية أنه :ال بعد مفردات األولي   ب   منفردة عن 

عتبر  العينة ًا ما ً بر المؤ را  علـيها مـا الـ ا اإلعـ ا الريا ـي مـا ا -
اإلعـــ ا الريا ـــي مـــا شـــعور   جانـــ  ال ـــغوط النفســـية  ـــو مـــدال مـــا يم لـــ

نتيــاد اواليلــأل شبــا المبــاراة ومــا ســوس يواجهــ  مــا تييــيا و  تاــا  ل عبــيا بال
و مهينــ  ًً نــاء المبــاراة مــا الــ ا نيــد ال عــ  بطرييــة ســلبية   لمزايــاك وعيوبــ

 .  ما حدا بعد بعض المباريا  السابية  البرا  سابية ل ع 

اي الشـعور باإلحبـاط النفسـي ممـا يـؤ ر علـي ًحيانا يتسب  اإلع ا الريا ي  -
اــي حالــة تنــاولها بالنيــد الســلبي والســالرية اــي الملعــ   ال عبــيا مســتوال ًداء

 ما ًحد ا ما ال ا الصحااة واإلذاعة والتليفزيوا . 

 لــدال ال عــ  اإلحســاس المســتمريتســب  اإلعــ ا الريا ــي ًي ــا اــي تواجــد  -
اــي  ــرة اليــدا ممــا يــؤ ر علــي عــدا اليــدرة علــي الييــاا   بــالالوس مــا مســتيبل

وذلــ  علــي حســ  تف يــرك ًنــ  يم ــا ًا ريبا  والمباريــا  ً نــاء التــد  بواجباتــ
دارة  يحدا ما وراء  ـذا النيـد السـلبي ل عـ  ًا يتاللـي عنـ  الجهـاز الفنـي وا 
النــادال ويــؤدال الــي عــدا اســتمرارك اــي الفريــأل ممــا يــؤ ر بــالطبا علــي مســتيبل  

 .ال روال 
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عتـدال تت وا لدال ال عـ  الرغبـة اـي ًا ي ليس لإلع ا الريا ي دور اي ًا -
 اــــيينتيــــد ًداءك ينتيــــدك شالصــــيا ًو  ــــا مــــا بال ــــر  ًو الســــ  علــــي مــــا 

مــا اإلع ميــيا ًو محللــي المباريــا  ًو  الملعــ  ًو تصــراات  الــار  الملعــ 
 الصحفييا وميدمي البرامي الريا ية مما شد يالرج  عا سير المباراة .

وا يلجاـــــ ل يـــــؤ ر اإلعـــــ ا الريا ـــــي بـــــال عبيا بالدرجـــــة التـــــي تـــــداعها اا -
ل ــغوط النفســية لنتيجــة مــا ًدوا  ًوجهــزة الملعــ   داالــالتحطــيا مــا ييــابلها 

 عليها .الريا ي يمارسها اإلع ا شد التي السلبية 

ــة يعتــرض داامــا ل يــؤ ر اإلعــ ا الريا ــي علــي  - ال عبــيا لدرجــة التــي تجعل
 علي شرارا  الح اا ً ناء المباراة .

ريا ــي علــي بعــد ال ــغوط النفســية ًوظهــر  النتــااي ًا  نــا  ً ــر لإلعــ ا ال -
 لدال ال عبيا .

أفراد العينة مجتمعة من العبـي الدرجـة األولـي   أ   و   ب    استجاباتأ هرت  -4
واستجابات العبي الدرجة األولـي   أ   منفـردة وأيضـا اسـتجابات العبـي الدرجـة 

 معب الن يف أنه :ال بعد مفردات األولي   ب   منفردة عن 

ا لعبـي  ـرة اليـدا ًنـ  مـا ً بـر المـؤ را  علـيها مـا الـ ا اعتبر  العينة م -
مــدال ً ميــة احتــراا بظهــار اإلعــ ا الريا ــي مــا جانــ  اللعــ  النظيــس  ــو 

جميــا لعبــي الفريــأل المنــااس ًوي ــا مــا يم لــ  الحتــراا والتيــدير المتبــادا مــا 
 ومـا يترتـ  عليـ  مـا الـرو  الليـاءا  بالشـ ا ال اــألبـيا الفـريييا المتنااسـيا 

 ًماا الجما ير .

اليـيا التربويـة مـا بـيا ال عبـيا ً نـاء  بعضاإلع ا الريا ي ال عبيا لـ يوج  -
المباريا  ًوي ا ما ييوا ب  ما تيدير اراء وتوجيها  ًع ـاء الجهـاز الفنـي 
واإلدارال ومـدال ً ميـة دور ـا اـي ترسـيي اليـيا ااال شيـة العليـا والتأ يـد عليهـا 

ـــي ًرض م ـــا اللعـــ  النظيـــس ومـــا لـــ   مـــا ً ـــار جيـــدة مـــا بـــيا ال عبـــيا عل
 .الملع  ً ناء المباريا  
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اإلع ا الريا ي ال عبيا لتيبـا الفـوز بتوا ـا ممـا يجعلهـا ل يصـابوا  يوج  -
بالغرور الناتي عا الفـوز اـي المباريـا  وداـا ال عبـيا الـي العمـا الـدااا مـا 

ً نــــــاء  ًجـــــا المحااظـــــة علــــــي مســـــتوال ااداء المهـــــارال والعيلــــــي والالططـــــي
 المباريا  .

لإلعــــ ا الريا ـــي دور تــــوجيهي اـــي التأ يــــد علـــي ال عبــــيا ب ــــرورة  لـــيس -
العتراس لطاشا التح يا بالطأ  ـو لـا يـراك تطبييـا لمبـادع اللعـ  النظيـس ممـا 

 .ال ع  لذات  ًوداا  لواجبات  المطلو  من  تنفيذ ا احترااسيزيد شطعا ما 

علــي ًنــ  يجــ  عــدا التعصــ  لفريــأل  دور اــي التأ يــدالريا ــي لإلعــ ا لــيس  -
ــــرأل  ــــي الف ــــة مــــا لعب ــــادا الع شــــا  الطيب ــــ  يتب  ااالــــر ال عــــ  ممــــا يجعل

المنااســة و ــذا شطعــا ســيؤ د لديــ  اإلحســاس بالطمأنينــة ممــا يــؤدال الــي زيــادة 
 .النتباك والتر يز ً ناء المباراة 

 يمــي دور اــي ببــراز ً ميــة التعــاوا مــا الطــاشا التحالريا ــي لإلعــ ا لــيس  -
الــذال يــدير المبــاراة حتــي تــتا المبــاراة اــي جــو مــا المــودة بــيا لعبــي الفــريييا 
ورا ــ  ًي ــا ًا لإلعــ ا دور اــي التأ يــد علــي ًنــ  يجــ  عــدا الييــاا بــأال 

 ًعماا عدوانية مما يزيد ما التر يز العيلي لدال ال عبيا ً ناء المباراة .

ي بعـــد اللعـــ  النظيـــس ًوظهــر  النتـــااي ًا  نـــا  ً ــر لإلعـــ ا الريا ـــي علــ -
 لدال ال عبيا .

 :توصيات البحث  : ثانيا  
اســتنادا  إلــى مــا أشــارت إليــه نتــائج البحــث يوصــى الباحــث وســائل اإلعــالم 

 -الرياضي بما يمى:
ـــي اإلعـــ ا  -1 ـــي التـــدريبا   داـــايجـــ  عل ـــة عل ـــاا بجدي ـــدا لإلشب لعبـــي  ـــرة الي

م يــا الدولــة بــذا ًشصــي جهــد للحصــوا علــي شــرس توااداء اــي المباريــا  و 
والتأ يـد علــي ودعـا ال عبــيا ًصـحا  المسـتوال المتميــز اـي المحااـا الدوليــة 
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؛ مــــا الــــ ا النيــــد البنــــاء ًحييــــتها لإلن ــــماا للمنتالــــ  الــــوطني ل ــــرة اليــــدا 
 ر مميزاتها المهارية وااال شية والبدنية اي المباريا  . اًوظه

وال الفنـــي ل عبـــيا اإلعـــ ا الريا ـــي بالنيـــد اإليجـــابي للمســـت يجـــ  ًا ييـــوا -2
ال يـــة اـــي  ممـــا يزيـــد ً نـــاء المباريـــا  ارت بو ـــابشـــرر ااالطـــاء المهاريـــة التـــي 

 .دة اإلع ا نبمسا ور اشعل يا ً ناء المبار اها ًدا

ل عبـيا البدنيـة  ةياشـاللراـا مسـتوال مـدال ً ميـة علـي ير ز اإلع ا الريا ي  -3
اإللتــــزاا علــــي ال عبــــيا  والمحااظــــة عليــــ  بصــــفة مســــتمرة ومتطــــورة وتوجيــــ 

الملعــ   اــيالتر يــز العيلــي اــي تنفيــذ ااداء الالططــي والتعــاوا مــا الفريــأل و 
؛ وذلــ  مــا الــ ا و ــا بــرامي ت يفيــ  اــي البــرامي الريا ــية  ً نــاء المباريــا 

 تطور ما ًداء ال عبيا .

يجــ  علــي اإلعــ ا عــدا تعــرض ال عبــيا لنيــد جــارر ًو مهــيا شبــا المبــاراة   -4
غوط نفسـية والشـعور بال تاـا  واليلـأل , ممـا يـؤ ر علــي لمـا شـد يسـبب  مـا  ـ

تر يز ا.. و ذل  عدا تعرض اإلع ا ل عبيا بش ا شالصـي وتعمـد بظهـار 
العيــو  لمــا شــد يســبب  مــا شــعور باإلحبــاط النفســي لــديها ؛ وذلــ  مــا الــ ا 

 تطبيأل اإلع مييا لمي األ الشرس الصحفي .

الفريــأل  ــر  ًو ســ  الب داءيجــ  علــي اإلعــ ا نصــ  ال عبــيا بعــدا العتــ -5
المنــااس ًو المــدربيا ًو الح ــاا تحــ  ًال ظــرس ًو العتــراض علــي شــرارا  
الح ــاا ؛ مــا الــ ا شــرر دور ال يااــة والــرور الريا ــية واللعــ  النظيــس اــي 

 وسااا اإلع ا المالتلفة .

ترسـيي اليـيا تعميـأل احتـراا ال عبـيا للمنااسـيا و  الريا ي يج  علي اإلع ا -6
 مـاومـا لهوالـرور الريا ـية ة العليا والتأ يد عليها م ا اللع  النظيـس ااال شي

 ـرورة العتـراس علـي التأ يـد و  ال عبـيا ً نـاء المباريـا  عليما ً ار جيدة 
 .اللع  النظيس شعار تطبييا لوالتعاوا معها ك و لطاشا التح يا بالطأ لا ير 


