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 مفهوم القيادة الرياضية

بتوجيه سييييلو  العملية التي يقوم بها من اجل فرد من افراد جماعة رياضييييية م  مة 

 االفراد من اجل دفعهم برغبة صادقة نحو تحقيق هدف مشتر  بي هم.

 ه ا  ثالث شروط اساسية تعتبر ضرورية لوجود القيادة وهي:

 وجود جماعة مرتبطة بعضهم بالبعض االخر. -

 وجود مهمة عامة مشتركة بي هم. -

 فراد الجماعة.وجود اختالف او تمايز في المسؤوليات الملقاة على عاتق كل فرد من ا -

 

 مفهوم القائد الرياضي

الفرد في الجماعة الذي يوجه وي سييييق االنشييييطة المرتبطة بالجماعة لتحقيق اهدافها  

قيدر من ال فو  والتييثير على افراد الجمياعية مقيارنية بنير  من   وهو الفرد اليذي يمتليأ بكبر

 االفراد.

 النفوذ والتأثير القيادي

ان  ان جوهر القييادة يتمليل في التييثير على التيابعين او المرنوسييييين او الالعبين. كميا

 القيادة هي االستخدام الحكيم لل فو  والتيثير.

وال فو  والتييثير في المواق  القيياديية ال يحيدث في اتجيا  وا يد بيل يتضييييمن التييثير 

 المتبادل من القائد للتابعين ومن التابعين للقائد.



 وفي إطار ذلك يمكن التمييز بين:

 نفو  القائد على التابعين. -

 نفو  التابعين على القائد. -

 انواع نفوذ القائد على التابعين

 يتضمن نفو  وتيثير القائد على التابعين الجوانب التالية:

هذا ال وع من ال فو  او التيثير هو "المركز الرسيييمي" الذي يحتله    النفوذ الشررررعي: مصررردر

القائد في الم  مة او الهيئة وموقعه من خط السييييلطة الذي ي سيييياى من اعلى الى بسييييفل في 

 االدارية. الت  يمات

يعتميد هيذا ال وع من ال فو  على قيدرة القيائيد في التييثير على افراد المجموعية   نفوذ المكرافرأة:

س وسييييلة المكافية او االثابة او اي وسييييلة اخرل من وسيييائل الترغيب التي تجعلهم   مسيييتخدما

 مع وية. يستجيبون للقائد لما قد يعود عليهم من فوائد او م افع شخصية سواء اكانت مادية ام

هيذا ال وع من ال فو  يقصيييييد بيه امتليال وا عيان افراد الجمياعية للقيائيد ك تيجية   نفوذ االكراه:

للخوف المرتبط بتوقعيات االفراد بيين قصييييورهم عن انجيال االعميال او الواجبيات او عيدم 

االجادة او عدم طاعتهم للتوجيهات واالوامر او القرارات سييوف يترتب عليه نوع من العقاى 

 دي او المع وي الذي يلحق بهم.الما

المصييدر االسيياسييي لهذا ال وع من ال فو  هو المهارات او القدرات او الخبرات  نفوذ الخبرة:

االداريية او الف يية او العلميية في مجيال عميل الجمياعية والتي يمتلكهيا القيائيد وقيد يتميز بهيا عن 

 غير  من افراد الجماعة.

ل فو  في إعجيابيا تعلق افراد الجمياعية بيالقيائيد وعياطفتهم  يتمليل هيذا ال وع من ا نفوذ المرجع:

االيجابية نحو  او اعجابهم بسيمات او صيفات شيخصيية معي ة يتسيم بها القائد وتميز  عن غير  

من افراد الجمياعية وهو االمر اليذي يجعلهم يمتللون موامر  ويحياولون ارضيييياء  ويعتبرونيه  



لت ميته لديهم ويحاولون التمسيأ بالقيم والمباد    ىالمرجع الذي يقلدونه في السيلو  الذي يسيع

 التي يعت قها.

يقصد ب فو  االق اع نوع التيثير الذي يستخدمه القائد لكي يحاول بصورة م طقية   نفوذ االقناع:

اق اع التابعين او المرنوسيين والالعبين بين اشيباع  اجاتهم او تحقيق اهدافهم وتحقيق اهداف 

 الجماعة يتطلب انواع معي ة من السلو  او االداء.

القائد غرس بعض المعتقدات او القيم ب فو  غرس االفكار محاولة  : يقصييداالفكارنفوذ غرس 

المعي ة في ا هان ووجدان التابعين او المرنوسييين او الالعبين السييتخدامها في عملية التيثير  

 على سلوكهم.

الرياضيييين:  ومن امللة تلأ المعتقدات والقيم واالتجاهات التي يمكن غرسييها لالعبين 

ل مصيلحة الفريق والوالء للجماعة وغير  الحكام وطاعة المدربين وانكار الذات من ام ا ترام

  لأ من القيم واالتجاهات التي يمكن ان تسهم في اداء السلو  المطلوى.

يسييييتطيع القيائيد الريياضييييي ان يؤثر على التيابعين او المرنوسييييين او  القرار:نفوذ مطرابقرة 

ركتهم  ان عملية مشيا ت فيذاهاالرياضييين عن طريق اشيتراكهم في اختبار القرارات المطلوى 

في اتخا  القرار واق اعهم الشخصي بضرورة ت فيذ  تعتبر من العوامل المساعدة او الهامة في 

 .إليهمالسلو  المطلوى او المهام الموكلة  مداءالتيثير االيجابي على سلوكهم و ماسهم 

ويمكن تصيييي ي  االنواع اانواع ال فو س السييييابق  كرهيا ل فو  القيائيد على التيابعين او  -

 هما:ين الى تص يفين هامين الالعب 

 نفو  الم صب او المركز. -

 ال فو  الشخصي. -
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 نظرية سمات القائد:

 مفهوم نظرية سمات القائد:

قانظري ا قالواى قاتي تم قسممتامق     ي اسقسممة قائ. ا     تعتبر نظرية سممت ا قائ  م    

قي قن م لطب.عت م  م ا  قو  –وقسممممرقسلم  قالرا قائم  من لم ب لنم اما لعو قال رقا ي امموب  م ا  

قن م   ا  طب.ع..   و ي سأي قصممب ه ل ا قانظرية قب قاصمما   م ي ام ويبتن  عا صممل ا 

ة الحتالل    ع قائ. ا   ي قي    ل   م ي ام  قو سممت ا قو  مسقا  . اية  ع.نة تت.ل اا قالرصمم 

 اوب قب يتتلا ل ا قاست ا قاصاص.ة قائ. اية 

قاتعرف على قائ ا   ونظرقً الب قاسممت ا قاصمماصمم.ة ن لتة نسممب. ً   نا يصممبل ل     ب

قان جب.     خالل قاتعرف على قاسممت ا قاصمماصمم.ة قاتت.   ا ن  ن م  و م أطله على ل ا 

قانظرية )نظرية قارجن قاعظ.م( وعم قسمممتامق    امسقسمممة قائ. ا   ن  قاعصمممرين ا    قائرب 

  قاتنصرم وص ا ت  ب الً امى قاعميم    قاب حث.   ي  ج ل قائ. ا  

 القائد:نقد نظرية سمات 

صمم ا ت ل ا قانظرية قنتئ اقا    لعو قاب حث.  على قب قامسقسمم ا قاتي قجريت  ي 

إط س ل ا قانظرية ام تؤيم لمسجة ك  .ة قاغرا قالسممم سمممي ا      ح.ل قب قاصممما  قا ي 

يتت.  لسممممتم ا  ع.نمة يصممممبل  م  ممقً نم جبم  وكم اما عممم  ممست م  على قاتبمميمم قائم طع العمميمم     

تي يت   قب تلرق ل.  قائ ا  قاري ضم..  قان جب.  وي.ر قان جب.  وك اا  قاسمت ا قاصماصم.ة قا

عمم تجميمل  األلت.ة قانسمب.ة ا ن سمتة    ل ا قاسمت ا قاصماصم.ة و مست   على قاتعن.ر على 

   عل.ة قائ  م قاري ضي 



كت  قشمم س قابعو قالخر قاى قيل ل ل ا قانظرية ملت.ة اوس قات لع.   ي قنج ع عتل.ة  

الئ  م قاري ضمممي وعمم قعتب س )قات  ك( كع  ن ل م و ؤنر  ي قاعتل.ة قائ. ايةك وك اا    قائ. ا 

 عمم قائمس  على قاتنبؤ لسل ك   عن الئ  م قاري ضي  ي ض ء ت ق ر ست ا شاص.ة  ع.نة 

ول اريم    قالنتئ اقا قاسم لئةك قال قب قاابرقا قاعتل.ة  ي قاتج ل قاري ضمي قر را  

قاري ضم..  قان جب.  يتصم ل  ب  ي لعو قاسمت ا قاصماصم.ة ول ا قاسمت ا   قب قاعميم    قائ ا 

  م يع ى قا.  ك ل  ض  ة قاى ع ق ن قخرى نج ح م  ي عتل م 

 

 سمات القائد الرياضي:

 ي ضممم ء قاعميم    قامسقسممم ا تم قات صمممن قاى قاسمممت ا قاصممماصممم.ة قات ا.ة الئ  م 

 قاري ضي 

نلع الا    قاللت.ة لت  ب الئ  م قاري ضمي حتى يسمتط.ع  يعتبر قاتب م  ي قال الثبات االنفعالي:

قشممع ا قا موء وقالسممتئرقس  ي نل ت قات لع.  وحتى يسممتط.ع قب يعطي تعل.ت تا ونصمم  با  

و رقسقتا ا م لصممم س  وقضمممبة ونبرقا ل ا ة وخ صمممة  ي قات ق ك عقا قاط لع قالنلع اي  

 ح.ة قخرى   ب قالنلع الا كت  يئ ا ب  قاعن.ك وقاضمب ط قانلسم.ة قاع ا.ة  ل ق    ن ح.ة و   ن 

) عمية( قي ينتئن أنرل  لسممرعة  ور  س قنلع الا قاا ف وقائله وقات تر وقالسممتصمم س  على 

لصم س    سية على قات لع.  ول ات اي يصمبل قائ  م  سمؤوالً   أنرل قائ  م قاري ضمي سم ف ينتئن 

 لص س   ب شر  ع  عمم تب م قات لع.   ي قنلع الت م 

يئصممم ل اتن يم قا جمقني عق قحسمم ت واسقك قائ  م قاري ضممي ات  يب  لا   غم الوجداني:التنا

قاتمم لع.  وتل م قنلعمم الت م ويجممف قب نلرق لنمم  ل.  )قاتنمم يم قا جمممقني( و )قاتعمم طك قو 

قاتصمم سكة قا جمقن.ة( و م قشمم سا قاعميم    قامسقسمم ا قاى قب )قاتن يم قا جمقني(    ألر  

 انسبة الئ  م قاري ضي كتع.  و س عم الت لع. ك قع قب ل ا قاستة تس عم قائ  م قاست ا قال علة ل 

قاريم ضممممي على تل م حم جم ا و . ل واوق ع قاتم لع.  ا.  ل ممف قاتمعن.ر عل. م وا   ل ممف  

    عنملم  أحس قائمس  على حل لم  خرقج 



ضممي قال عن  مستا على :    ل.  قلم قاسممت ا قاتي تت.  قائ  م قاري القدرة على اتخاذ القرار

سمممرعة قتا ع قائرقس وخ صمممة  ي قات ق ك قاتتغ.ر  قاتي تتطلف سمممرعة قالخت. س ل.  لعو  

قابمق ن وقخ. س قابمين لصم س  سشم.م  وعئالن.ة وا.  لصم س  ع طل.ة وقنلع ا.ة  ل ق  ع قاعلم 

قائرقس قب ا.  قات م ل  قاسممممرعمة قائصمممم ى  ي قتام ع قائرقس لمن اللمم قب يرتب  لم اما قتام ع 

 قاتن سف  ي قات  .ت قاتن سف 

قب قائ  م قاري ضمي قا  يتت.  لثئتا لنلسما ولئمسقتا و عل   تا و ع س ا وخبرقتا   الثقة بالنفس:

ي تسممف  رك ق   ي  ل.  قات لع.  ويسمم عم على قحترق  م اا وتئبل م ات ج.  تا  وقاثئة ل انل   

 ئبن قسقء قات لع.  اوب حس س.ة  لرطة تس عم قائ  م قاري ضي على س  اة قتا ع قائرقس وت 

قب قائ  م قاري ضمممي قال عن ي  ب  سمممتعمقً اتبتن قاتسمممؤوا.ة  ي جت.ع   تحمل المسؤؤؤيولية:

قالو  ا وخ صمممة  ي ح الا قالصمممن ويسمممعى قاى  ت سسمممة قانئم قا قتي  بن قنتئ ا قالخري ك  

   قج ة قالسب ه قاتي قاا قاى  ثن ل ا قاب الا  و ب واة

قب قاروت.ن.ة  ي قصممقس قات ج.  ا قو  ي تصم .ن قن قا قالاقء قو قاسمل ك الت لع.  ال   االبداع:

قاري ضممي  بما و بت ر وا.  سوت.ني    تسمم عم على تنت.ة وتط ير  مسقت م و   سقت م    ائ  م

 وتئل.مي 

ال يئصممم ل اترونة قب يتئ ضممى قائ  م قاري ضممي ع  قااطع قو قب يتئبن قال ر قا ق ع  المرونة:

اعمم حموث قات يم    قاتصم كن وا   يئصمم لسمتة قاترونة قاتي تت.  قائ  م قاري ضمي قائمس  

   وسم.لة  أكثرك قو ق   ن.ة قسمتامقم على تبئ.ه قاللمقف قاترج    ي ضم ء  تطلب ا قات  

اتبئ.ه قا مف وعمم قاجت ا قو قانتط.ة قو قالصمرقس على طريئة وقحم  وعمم تغ..رل  ل اريم 

     صل    ي تبئ.ه قاللمقف 

قائم  مم قاريم ضممممي قالم عمن طت ع يتت.  لم اممق ع.مة نب  قاتل ق وقات يمم    قاتل ق  ي  الطموح:

يسممعى قاى ا ع وحل  قات لع.  لصممتى قا سمم  ن قاليج ل.ة   ضمم ء قالسمم  قات ضمم ع.ة ول ات اي

 اتبئ.ه قعلى    يت       ست ى 



قائ  م قاري ضمي قان جل يتسمم لسمتة قائ. اية ويئصمم ل اا  مستا على قات ج.ا وقاتعن.ر   القيادية:

 ي سممممل ك قات لع.  و مستا على قاتنسمممم.ه وقاترت.ف  مستا على نئملم قو قح. ن ً قيئ ا لعو  

  ل ا عل. م  ي قات  .ت قاتن سف ولص س  تن سف  ع حجم قااطع قاعئ
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قد سككت ب ض ا العبين ي ولوعوا الشكك ثل "شع تشكك ثق ضثعشلل فس الع     أن ال شكك  

ً  العتسكثضلل ضثغم الن س عم عكي "تلد"ثً فس  تالنث عم الشك ث  شك ثق ضثعشلل ي د الاالل العتوكوو،ت  حلث

» هذال "ث النطنق  العتكسكك، الع ثوق شكك ث ال ضثعشلل فس تيل ق  الع وم جت عضثعشلل فس "نثروثتس هذال  

ئثي فس ضطوعكل الفثول كث عكثا العلكدم الوي ضكدض  الثككككيكث يلكل العبين ي  يلى الع ثوق العوط س العجزال

ضثعتتووج ضثعلل، ض د العتلدم فس "ثالحع العنطوعل  الالسكثالر صوكو كث الي ثل العترتتثالق العوكي  ل 

 العتدرب.رفلل 

  ضثغم الن ث نسكككتع رش ثالً يي رلتل العشلل  فاا العلل ع "ي الع ثس وسكككتط  وا ت ثو ةث ضدقل.

فس هكذال الع وككككع الالجكثضكل يي تلك    . نيكث   تطووثهكثةم طثولكل ت ت تةكث  العلل كع ركذعك  حكث عوال ف

ضثغم الا العتةثرالق الع  سكككك ل    الع كث"ع العيكثسككككم هو "ةثرالق ض ثل الالهدالا الع  ثعل. العتشكككككلكل.

الالصثض العتس ت ثثك ث الع ةث فس هذال العكتثب ت تنث هث"ل علتسكثيدا فس تطووث العشلل ضثع     فاا 

لل ضثع    ضشكع "نثشث يلى نيو أرشث "ي العتةثرالق الع  س ل ش الع"ةثرالق ض ثل الالهدالا تريث فس 

 الالصثض.

النه "ي الالهت ل الي ثل ضثنث"ج تدرو، العتةثرالق الع  سككك ل الا وتثل علثوثثككك  ي ت لم "ث ال 

 ضطثولل "تت زا جدالً. ضثألصثإا ربً العت ةو" ي وثتنط  ت  ى العشلل ضثع     ض ثل الالهدالا.

 الثقة بالنفس:

الا العكش ث " ث و تلد النه وتكي الا ووكككند عدوه العشلل فس الع    ي د"ث ويلق العتكسككك، ال  

شكسل غ ث  كي د  الن ث نسكتط ع الا نشك ث ضثعشلل حلثً ي د"ث ن تلد الن ث نسكتط ع   فلط.   ع الع وز 

  الالرشث الهت ل الاليتلثا فس ال"كثن ل العتيسككككي  ضثع    هس توقع الع جثل  ض جثل فثعشللالا نراي 



فنثعثغم "ي يدم تيل ق العتكسك، ال  الع وز  ضثعضكث را تيل ق العتكسك،  ال تتطل،ضثع     فثعشلل

 فانه وتكي الالحت ثظ ضثعشلل فس الع     توقع تيسي الالاالل.

 4ركثا ه كثا اليتلكثا سككككثئكد يي يكدم ال"ككثن كل العجثي " بً فس القكع "ي  1954قنكع يكثم 

"ستي ع "ي الع ثح ل   شسلاقثئق  4اقثئق  القت ع " ظم الينس العجثي ضأا تسج ع ز"ي القع "ي 

ت ضكذعك   ركثا عكدوكه العشلكل  العتكأركد "ي ال"ككثن كل   ولت ع العبيك، تر جث ضكثنسككككتث الع سكككك وعوج كل. عم

الينكثً   12"ي  أرشثشككككةكدق العسكككك كل العتكثع كل   عك  يم قكد تتكي "ي تيل ق  تيط م هكذال العثقم.

"ي  ي قنع الم  أسككث  هع ضدأ العبينوا فجأا عتث ال؟ اقثئق. 4السككتطثيوال تسككج ع الرقثم القع "ي 

 النتكث العكذي حكدو هو النكه توعكد عكدض العبين ي   ضكثعطنع ع   ركذعك   "ي  ي قنكع. أرنثتكدرضوال ضجةكد 

 الاليتلثا  العشلل فس ال"كثن ل تيل ق الع جثل  تيس ي الرقث"ةم.

 أهمية الثقة بالنفس عند الرياضي:

الا تلدوث  ق تل   العثوثثكككس ع  سكككهل تل العذالق  تلدوث ت تنث العشلل ضثع    هث"ل جدالً الرتنثطةث ض 

ق تل   علثوثثك  يالعذالق علثوثثكس تيتع الهت ل رن ثا الا عم تكي الالهم فس صطل الاليدالا الع  سكس 

العذالق تتشع العت ةوم الع  سككس الالسككثسككس العذي وج، الا ورصذ االئتثً فس الاليتنثر ال ال الرانث تدرو،  

ذالق   ننكذ  العجةكد العكن ث  الرشث الهت كل عككع " كث "ي ق تكل العك  شككككسلالعبين ي ض جكثل فب ووجكد 

عيتكثوتةكث.  وبحد االئتكثً الا العتكدرض ي الع كثجي ي وكديتوا ق تكل العكذالق العبين ي  ض  تكث العتكدرضوا  

 ضذع . ال وةتتواالعش ثا غ ث الع ثجي ي 

 تتشكع العشلكل ضكثع    العت ن ث يي ق تكل العشكككك،  عكذالتكه  رتكث عكه الع،نثالق العتنكثا فس 

عشلل ضثع    عل شل العوكي ث  فثعبي، العذي تكوا صنثالته  العثوثثكل ت تنث هث"ل جدالً فس تشكك ع ال

عدوه االف  ل الرنث عنذ     وكوا أرشثضل تل  الع     وشكككك ثيلل فس  أرشثالعتنكثا نثجيل ووككككند 

ل وكوا يلتكه فس قل لك تكه العتنكثا العبيك، العكذي تكوا صنثال  العت وق. ض  تكثالعجةكد "ي الجكع الال"ت كثز 

 ه عذالته.ن سه ث   ل  وش ث ضدرجل القع نيو ق تت 

النه "ي العوكككك وضل تطووث العشلل ضثع     تيل ق العشلل العتشلى ضثع    علثوثثكككك  ي "ثاالم 

توالجه روثثك  ي و تلد ا سكلن ثً فس أن سكةم    . ف  د"ثألن سكةمعدوةم الارالرثق سكلن ل نيو ق تتةم 



ضيثض "سكثيدتةم   ألن سكةموج، الا تسكثيدهم "ي صب  تطووث الارالرةم الالوجثضس نيو ق تتةم 

عتطووث العشلل العتشلى ضثع   .  ه ثا ض ا الالسكثع ، عتسثيدا العثوثث  ي فس تطووث  الالحت ثظ  

 نيو ق تتةم ألن سةم  فتي  ع :  ي يل ضاارالرثتس

ت ل م الع والحس الع   كل  الع،طط كل علثوكثثككككل ض كثيل كل  ر كثلا  "تكث و  س تطووث ر كثلتكه   -

 العتطلوضل عتيل ق الع جثل.

العت ث"ع "ع العثوثثكك  ي "ي صب  العجوالن، الالوجثض ل عل تل العذالق علثوثثكك  ي ضوككثا   -

 الع ظث يي الالاالل فس العثوثثل.

"سككثيدا العثوثثكك  ي يلى " ثفل الا الهم "وككدر علشلل ضثع    ع   هو العتكسكك،  عكي   -

 "لدرتةم يلى الا وونيوال الر ثل.

 بالنفس:فوائد الثقة 

ذلك يحقق فائدة لمجاالت    للنجاح فانبدرجة عالية حيث ان الثقة بالنفس تتميز بالتوقع 

 هي:متعددة 

 االيجابية.االنفعاالت  -

 التركيز. -

 االهداف. -

 الجهد. -

 استراتيجية اللعب. -

 الطالقة النفسية. -

 

 

 

 



 :الثقة بالنفس في المجال الرياضي 9رقم  تابع: المحاضرة

يجدب ان  النفس فدنند اردت ان يكون لدد  الالعبين الثقدة في  إذا بةالنفس:انواع الثقةة 

ان الطريقدة التي تتلدددددا وتتعدامدا بهدا معه  ولفييدا  او  ير   تعدامله  كمدا لو كندت تثق به  

 .أنفسه لفيي( تؤثر في الطريقة التي يفكر بها الالعبون في 

لثقدة في النفس  يمكن تحدديدد انواا الثقدة بدالنفس من مالا معرفتندا طبيعدة العالقدة بين ا -

حيث   يتوقع ان االداء يتحسدددددن مع زيادة الثقة بالنفس حتة نقطة مثلة  واالداء  حيث

 في الثقة تؤدي الة نقص وضعف االداء.المفرطة ان الزيادة 

 النفس:الثقة المثلى في 

تسدددتطيع تحقيق اهدافك التي تكاف   أنكتعني الثقة في النفس المثلة االقتناا الشدددديد 

 الشددديءولكن  بالضدددرورة ان يكون اداؤك دائما  جيدا   يعني ال . لذلكتحقيقهابجدية من اجا 

قدد تتوقع عمدا بعا االمطداء   فدنندك امكدانداتدك وقددراتدك. أفضددددداالهدا  يتمثدا في ان تحقيق 

وية في نفسددك سددوف ولكن الثقة الق وربما تفقد تركيزك احيانا . والقرارات  ير اللددحيحة 

واالسدتمرار في الكفاح من اجا   تسداعدك في التعاما مع االمطاء ونواحي القلدور بفاعلية 

واالفراد الذين ييهرون درجة مثلة من الثقة في النفس يعضدددون اهدافا  واقعية وفقا   النجاح 

 لمستو  قدراته .

االداء يمكن ان ومشدددكالت  من الثقة في النفس  أمثاان كا شدددمص لدي  مسدددتو  

 تحدث بسبب قلة الثقة او زيادتها

 النفس:ضعف الثقة في 

ولكنه  ملددددابون بفقد   بنجاح   لألداءالرياضدددديين لديه  مهارات بدنية ان الكثير من 

ومالة تحت يروف االداء الضغاطة   هذه المهارات   ألداءقدراته    فيالثقة  الثقة او ضعف  

 المسابقات.في المباريات او 



العبي الكرة الطائرة يسددددتطيع اداء الضددددربة  أحدفعلة سددددبيا المثاا قد نالحي ان 

وحددث اثنداء المبداراة عندد اداء اوا محداولدة   السددددداحقدة بقوة ودقدة بداسدددددتمرار اثنداء التددريدب 

تحفيا  وترددا    أكثر وألدب فبدأ يشدك في نفسد    للضدربة السداحقة ان ارتدت الكرة في وجه  

 لذلك فقد فاعلية اداء الضربات الساحقة في بقية المباراة. ربات الساحقة التالية الض ألداء

 ويسدبب التردد  ويضدعف من التركيز  ويزيد القلق  ان الشدك في الذات يعو  االداء 

 من االهتما  بنواحي القوة. أكثرويجعا اللعب يركز علة نقاط الضعف 

 :النفسفي  الزائفةالثقة 

بمعنة    الرياضدديون الذين لديه  ثقة زائدة في النفس في الحقيقة يتميزون بالثقة الزائفة

او  أنفسده علة   هذابسدبب اعتقاده   ئه اادمسدتو   الفعلية. ويهبطان ثقته  تزيد عن قدراته  

وكقاعدة عامة فان الثقة الزائدة تعتبر مشددددكلة اقا  العما المطلوب منه . ألداءيبذلون الجهد 

 من مشكلة ضعف الثقة.حدة 

يحددث ان يتقدابدا فريقدان او  (  عنددمداومن المواقف الشدددددائعدة للثقدة الزائددة والزائفدة

حيدث يالحي ان الفريق او المندافس االفضدددددا يقبدا علة  مندافسدددددان يمتلفون في قددراته  

الذي االمر  يكون االعداد للمنافسددددة قليال  واللعب بدون مطة محكمة  المنافسددددة بثقة زائدة 

وهذا التقد  يكسدب  المزيد من   يتي  الفرلدة للفريق االمر ان يحقق التقد  في بداية المنافسدة 

 الثقة في النفس والتحدي لمواللة بذا الجهد وتحسين االداء وتحقيق المكسب او الفوز.

ونيرا  الن معي  المدربين يشدددجعون الالعبين علة ضدددرورة ان يتميزوا بالثقة في 

  قدة في قددراته  ث ن بعا الالعبين يكونون  ير راضدددددين عن ايهدار عدد  الوحيدث ا النفس 

مواطن الضدعف والشدك  إلمفاءالة ايهار الثقة الزائدة كنوا من التعويا  يلجئونفانه  قد 

 في قدراته .
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