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  شكر وتقدير:
(( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
ية )) في عبادك الصالحين.    .19النمل ا

حق بالحق والشكر  الحمد  حمدا طيبا مباركا فهو ا
ة  على جزيل نعمه، ووقوفا عند قوله عليه الص

م: " من لم يشكر الناس لم يشكر هللا."   والس
فن ستاذ الم هذه  على تقدم بالشكر الخالص ل

لي –المذكرة   الذي لم يبخل علينا-عبد الغاني ع
ه على شكر القيمة في البحث، كما ن بنصائحه وتوجيهاته

تمنى له المزيد من التوفيق جديته ودقته في العمل، ون
  .والنجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

هداء:   ا

م على رسول هللا وعلى آله  ة والس بسم هللا والص
ه وبعد:   وصحبه ومن وا

ه  الحمد  الذي وفقنا و في هذا العمل، ف هادي إ
  سواه...وبعد" مو فق

  :هذه ثمرة جهدنا هدين
ب الغالي   ... إلى ا

  الذي به ينار الدرب    صاحب الفضل ومصدر الرعاية 
م الغالية...   وإلى ا

كوان التي تحت أقدامها ا لجنان وبرضاها ير خالق ا
إلى ينبوع الحب والحنان، زهرة العطف ومصدر 

طمئنان إلى أغلى ما   .في الوجود ا
عزاء إلى أصدقائنا    ا

على إنجاز هذا العمل  وساعدونا  الذين وقفوا بجانبنا
م" المتواضع   .ونخص بالذكر زميلنا "مقراني اس

سأل هللا أن يجزيهم عنه خير الجزاء. ويوفقهم لكل ما ون
.   يحب وير
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  مقدمة

ع ك ال عـد حيـثلم من ــــ ــــ ــ ــ ــ ـ ـا الر ـب ـالتـدر ــامـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ رشــ تطو ـافيـا مـل ا ونـات م

ــــ ــ ــ ا الر عاملنا املحققة فاالنجازات ــيا، ــ ــ ونفســ وخططيا ا ار وم بدنيا ــ ــ ــ ــ ا الر لقدرات امل ومت

ذلك إ ــــ ــ شـ يام اذه ل أن نجد العالم ــــية ــ اضـ الر ندية اك مالحظة فعند ــلالعب، ا ف ن

من عال بمسـتوى اراتيتمزون ططيةامل وا البدنية وذلكوالقدرات متفاوتة م ا مسـتو أن إ ،

العــب ــــز ــ ــ ــ ــ ــ تمسـ رغم فــأحيــانــا لالعــب، الــذ ــانــب وا ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ النف ــانــب بــا الفعــال تمــام ــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

الدخول  فيتجنب امليدان، ــــية ــ ــ أرضــ ع ــــھ ــ ــ نفســ يثق ال أنھ إال عة را فردية ارات ـمنافبم ــــات ــ ــ ســ

من رب ال ق طر عن ــــل ــ ــ ــ ــ ــ الفشـ تجنب فيحاول أمامھ، زم ي ان من يخاف و ف ــــھ، ــ ــ ــ ــ ــ منافسـ مع فردية

انية إم لھ أن رغم الصعبة النجاح،املنافسات يجبانفلتحقيقتحقيق عال ا ر ـجار

حياتھ تنظيم من ابتداءا ة ومعنو مادية انيات ام من ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا الر حتاجھ و يتطلبھ ما ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ةسـ ر

ـ ــــية ــــ ــ النفســ ة ــــ ــ ــ ــ ــ وال ا، عل فاظ ا وكيفية ــــية ــ ــ ــ اضــ الر القمة إ ــــوال ــــ ــ ووصــ ــــتقبلھ ــــ ــ مســ ن بتأم مرورا

ا، والعناية ا توف يجب ال العوامل احد ا ـللر الثقة ادة ز م سا العوامل ذه ل ف

النجاح،ب تحقيق ع بالقدرة يمان و رادة و فالعالمالنفس معروف و ناكومما ان ا ـالر

اللعب عن عزال إ ن الالعب أبرز دفعت ــــل ــــ ــ ــ ــ الفشــ من ن،حاالت الالعب أبرز ذلك ع ومثال

القدم ـــكرة م نليونيل رجنت منتخبھ مع اللعب عزل ا االذي امر كأس مباراة ـــارة خســ عند

يـــة نو ـــاريا امل ــــتوى ــ ــ ــ ــ ــ املسـ ع فـــاظ ا ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ النف ـــانـــب ا ميـــة ا مـــدى ع يـــدل املثـــال ـــذا ،

نجاز ـودافعية ــــتطيع سـ ال كنك وال ر ال إ ــــان صـ ا تأخذ أن ــــتطيع سـ "إنك املثل: يقول فكما

عن لھ ــــول ــ الوصــ يمكن ال للنجاح الدافع توفر فبدون ــــ ــــ ا للر ــــبة ســــ بال كذلك ــــرب" شــــ تجعلھ أن

اد ز ق زة،طر ج أحدث اسـتعمال او ب التدر ــة النفسـية نفعاالت أحد و الفشـل من وف وا

القدم، كرة الع أداء ع ة كب ــــورة ــــ ــ بصـ تؤثر ــــحيثال ــــ ــ وف أن إ البحوث نتائج شـ  من ا

ب عت الفشـــل مية ك الســـ نيجعل الذي أ اضـــي ية شـــعرون الر وفوالقلق، بالعصـــ من وا

ما عادة ــــل ي الفشــ يجة يأ وف ن ــارة من ا ــ ــابقة أثناءالنقاط عض فقدان ،أو املباراة خســ ــ  أو املســ

ــــعف ــــ ــــــة أثناء داء ضــ ــ ــــة  املنافســ ــ ــ ممارســ ع إقبالھ ع ؤثر و ز بال ــــعر ــ ــ شــ ــــ ــ ــ ــ ا الر يجعل كما

اضتھ. ر وترك اب يفكر يجعلھ أحيانا بل اضة   الر



 

 ب
 

ــــن ــ ــ ــ مــ ــــــدم ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــ الــ ــــرة ــ ــ ــ كــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العــ ــــدى ــ ــــ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــا ــ ــ ــ ــ ـ ــر ــ ــ ــ ــ الــ ــار ــ ــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ــ نــ ــة ــ ــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــ دافــ ــــت ــ ــ ــ ـــانــ ــ ــ ــ ـــ ــا ــ ــ ــ ــ   وملــ

ذه خالل من ا عل ــــل ــ ــ ــ ــ ــ الفشــ من وف ا تأث عرف أن أردنا النجاح م ل تحقق ال العوامل م أ

جوانب: ثالث إ ا قسمنا وال   الدراسة

يدي:  - التم انب لا أوليـا حال عت ال ــــيـات ــ ــ ــ ــ ــ والفرضـ البحـث ـاليـات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إشـ ع اـيحتوي

تحديد مع ــــوع ــ ــ ــ ــ املوضــ اختيار ــــباب ــ ــ ــ ــ وأســ الباحث داف وأ البحث مية أ يان ت إ ــــافة ــ ــ ــ ــ باإلضــ

ا. ومناقش السابقة الدراسات ا وأخ ات واملصط يم  املفا

النظري: - انب فصول:ا ثالث ع  يحتوي

ول  ــــل ــ ــ ــ ــ ــ الفصــ نـاول "ي ـــــــ ـــ ا الر املجال وف ـات"ا والنظر وأنواعـھ وف ل ف عر

ـ ــ ــ ــ ـــ ا الر املجال وف ا ــا ــ ــ أيضـــ ــــمل ــ شـــ كما ــــــان، ســـ حياة ميتھ أ إ ــافة ــ ــ باالضـــ لھ ــــرة ــ املفســـ

عالجھ.وانواعھ   وكيفية

ي الثا الفصل اأما الر نجاز شامال""دافعية وتفصيال الدافعية، وم مف تناول فقد

نجاز دافعية ا ــــافة ــ ــ ــ ــ ــ باالضــ ـللدوافع، عاد أ و ، ــــــ ــ ــ ــ ــ ـ ا الر املجال ا ووظيف ا مي وا ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الرايا

ا. ع النماذج عض و ا، ر تطو وكيفية ا الر املجال الدافعية ونات   وم

الثالث ــــل ــ ــ ــ ــ الفصــ ة"أما العمر الفئة وخصــــــــــائص القدم كرة اضــــــــــة ر إ" ــــمناه ــ ــ ــ ــ قســ فقد

ن:   مبحث

ــالل بـ ف التعر ع القـــدم" كرة ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاضــ ول"ر املبحـــث ــتمـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـاشـ ــا، ـ ع خيـــة تـــار ونبـــذة عبـــة

ا. داف وا ا، وخصائص ا، قواني إ   باالضافة

ي الثا املبحث الرشد"أما سن ـــ"مرحلة ا، وخصائص ة العمر باملرحلة ف التعر فيھ تناولنا

القدم. كرة لالعب النفسية صائص ا خ و ا، ل املفسرة ات النظر إ باالضافة ا،   ومطال

التطبيقي: - انب ن:يا فصل ع  حتوي

ول الفصل ي"تضمن امليدا انب ا ية من ـ" باالضاقة والعينة، واملجتمع املتبع املن

البحث. املستخدمة س للمقاي شامل وشرح الدراسة ات متغ ضبط   إ

ي الثا الفصــل ا"أما ومناقشـ الدراسـة نتائج املقي"تحليل نتائج تحليل فيھ ــفتناولنا ن اســ

ــ ــــات. ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفــــرضـ الــ ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاقشـ ــ ــ ومــــنــ ــــام ــ ــعــ الــ ــــــاج ــتــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــــ إ ــة ــ ــ ــافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاالضـ بـــ ــا ــــ ــــمــ ــ ــ ــ ــيــ بــ ــة ــ ــ ــعــــالقــ الــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ودراسـ
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الية -1  :ش

البدنية العوامل من عدد توفر تتطلب اضية الر نجازات ولكنواملورفولوجياان

العوامل تكتملذه نفسيةال لياقة توفر ا،عاليةعند الر الفرد ا خالل من ستطيع

الضغوط انواع من الكث ا بطبيع تفرض ال املنافسات ة الب،مواج النسواء أو فسيةدنية

جتماعية   .أو

ا يصادف ال الضاغطة ات املث من العديد ناك أن ا الر املجال الحظ و

العا نجاز مثل ا الوفاء عليھ ب ي ال املطالب لتنوع نظًرا ا،الالعب ساب اراتواك مل

ركية ططية،ا ا اضية،والقدرات الر للمنافسة والنف ي البد ستعداد كموالتح،و

عاتقھوإدراك،نفعا ع امللقاة يرتبط،وتذكراملسؤوليات وما ن خر مع يد ا والتفاعل

مة ز ال أو الفشل من وف ا من لھ والتوتر،بذلك والقلق صابة من وف ث،وا س ارةو

لد الضغوط مستوى رفع م س ال العوامل من ذلك وغ باملنافسة ترتبط   .الالعبىال

لة مش ل ن أخصائي ع عتماد و النف عداد إ القدم كرة فرق أت وقد

شارك ال ندية أو ة الصغ املنتخبات أن إ ل ا ذا فاعلية ورغم الضغوطات ذه

ل ا ذا ع عتمد ال محلية تمام،بطوالت عدم أو انيات م ضعف إ ذلك رجع و

للمنافسة.باإلعد التحض عند النف   اد

خالل القدم كرة العب ا م ي عا ال الضغوطات أو املشكالت م أ من ولعل

الفشل من وف ا كما،املنافسة املباراة وظيفتھ انجاز عدم من وف با ذلك ان سواء

ب املنافسة،ي مة ز ال من وف ا تأث.أو لھ وف ا ذا أن فيھ شك ال عومما

ن الالعب لدى نجاز دافعية خاللمستوى من حاولنا ذا ل باملنافسة. الفوز م اراد ومدى

الع لدى ا نجازالر دافعية مستوى ع الفشل من وف ا أثر عا أن البحث ذا

وسط. العب أو اجما م أو مدافعا الالعب ان سواء املراكز مختلف القدم   كرة

 :سية الرئ الية   ش

 لدىل ا نجازالر دافعية ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط ناك

القدم كرة  ؟الع

التالية: الفرعية ساؤالت ال بطرح قمنا الية ش ذه ع الضوء سليط   ول
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  :الفرعية اليات   ش

 ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط ناك كرةل الع لدى نضباط

 القدم؟

 القدم؟ كرة الع لدى رادة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط ناك  ل

 لدى النجاح تحقيق الثقة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط ناك ل

القدم؟ كرة  الع

 الفرضيات: -2

 :سية الرئ   الفرضية

 ا من وف ا ن ب معنوي ارتباط ومستوىناك الفشل الر نجاز العدافعية لدى

القدم.  كرة

 :الفرعية   الفرضيات

  ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط القدم.ناك كرة الع لدى  نضباط

 القدم كرة الع لدى رادة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط  .ناك

 من وف ا ن ب معنوي ارتباط تحناك الثقة ومستوى العالفشل لدى النجاح قيق

القدم.  كرة

ميتھ: -3 وأ البحث داف  أ

عامة بصفة ا الر يتعرض ما ا إكث خاصة بضفة القدم كرة ضغوطاتوالع

نقص او ا ال التحض عدم إ ذلك رجع و الفشل من وف ا ا م املنافسة خالل نفسية

خالل ومن امليدان ة ن:ا نب أن سنحاول البحث   ذا

 .ا عل ه تأث ومدى الفشل من وف با ا نجازالر دافعية  عالقة

 عكيفية القدم.السيطرة كرة الع لدى نجاز دافعية ادة لز الفشل من وف  ا

 ن الالعب لدى النفسية الضغوطات تقليل املدرب  دور

 ك لالع الوصول الدافعية مية أ القدمابراز  رة

 داف مدى ع البحثعية التعرف محل العينة لدى  نجاز

 .ة مشا مواضيع لدراسة ن الباحث أمام املجال  فتح
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 :املوضوعاختيار أسباب -4

نختار جعلتنا ال سباب املوضوع:ذمن   ا

 ن املدر مال املنافسات.انبلإ خالل  النف

 املنافسات خالل ن الالعب مستوى ية.انخفاض التدر صص ا مالحظ و  عما

 انياتھ.استغاللعدم إم تفج لالعب النف انب  ا

 ا الر املجال وف ا تناولت ال العلمية والبحوث الدراسات  قلة

 .للدراسة املوضوع  قابلية

ات: -5 واملصط يم املفا  تحديد

الفشل:-5-1 من وف   ا

 :اللغوي ف   التعر

النفس املحبوب.انفعال من يفوت أو املكروه من يرد ما لتوقع   1يحدث

 : صطال ف   التعر

سم ي حدوثھ متوقع أو فعال موجود مخيف ء أو شديدة إثارة عن ناتج انفعال

لم. وإثارة طورة   2با

 :ي جرا ف   التعر

ن ب يحول الذي اجز ا ذلك و الفشل، من وف القدما كرة تفجالعب ن و

ا الوصول ن و نھ ب التا و املنافساتطاقاتھ، االفوز بھ س رجع و الثقةعدم،

صم ا معرفة عدم أو املرتفع، صم ا مستوى ب س ة املواج دد وال النجاح، تحقيق

جيدة.   معرفة

  

  

                                                             
  قاموس المعجم الوسیط "قاموس عربي عربي. 1
  . 128، ص 1979شارلز شفیرو آخرون، مشكالت األطفال والمراھقین، 2
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  الدافعية:-5-2

 :اللغوي ف   التعر

دافع(الدافعية من مصدر رغبة،اسم) ال: ازفة ا الرغبة ة الالشعور والدافعية

ا يدري تؤثرفيھال ا ولك ئا ش ا ع معينا.لفرد ا سلو سلك ي   1ل

 : صطال ف   التعر

الفرد ميل أو رغبة نجاز أودافعية افحة وامل القوى دةوممارسة ألداءاملجا

ذلك. أمكن لما سرعة و جيد ل ش الصعبة ام   2امل

 :ي جرا ف   التعر

ن مع دف تحقيق نحو ھ وتوج الفرد سلوك تث الداخ التوازن عدم من حالة

لديھ. التوتر وتخفيف حاجاتھ إشباع إ   يؤدي

  نجاز:-5-3

 :اللغوي ف   التعر

إنجاز لمة االلغةأن قضا حاجاتھ ونجز ، وق عمل أى (نجز) الفعل من ى ،تأ

عرف و باألمر القا و والنج معنجازوالناجز ع العرب الفيقتمام،لسان

إذا اجة ا ت،نجزت اقض إيا اأيوإنجازك ا.قضاؤ   وإتمام

 : صطال ف   التعر

ماكيالند " الشعورMcclelland , 1953عرفھ ع شتمل فر ن و ت بأنھ "

إ للوصول باألداء ملاملرتبط و ن خر و الذات ع والتفوق متياز نجاحالمعاي

لتحقيق الفرد ود ج أثناء الفشل من وف دافھ.وا   3أ

  

  

                                                             
  معجم المعاني الجامع "معجم عربي عربي"  1
  .88عبد اللطیف محمد خلیفة: الدافعیة لإلنجاز، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، ص  2
 .112، ص 1984، لبنان، 6دار العربیة، ط حلمي الملیجي: علم النفس المعاصر، 3
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 :ي جرا ف   التعر

الفرديةو املنافسات صم ا ع التفوق تحقيق ع القدم كرة العب قدرة

ات. املستو أع إ ووصولھ املباراة، الفوز تحقيق ع وقدرتھ امللعب،   أرضية

السابقة: -6  الدراسات

: و سنةالدراسة رمزي، جابر   )2014/2015(دراسة

تحت رس رمزي جابر الباحث ا قدم ادراسة نجازالر دافعية عنوان

ا كرة الع لدى اضية الر باملنافسة ن.املرتبطة بفلسط   لطائرة

باملنافسةوقد املرتبطة ا الر نجاز دافعية ع التعرف إ الدراسة دفت

السلة كرة الع لدى اضية (الدرجةالر ات املتغ لبعض تبعا ن ة)-فلسط ولتحقيق.ا

الذلك ت (أجر ا قوام عشوائية عينة ع %)240دراسة تھ س ما أي مجتمعمن89.8العبا

) والبالغ ص تم354الدراسة ا داف أ وتحقيق الدراسة بيانات مع و العبا. استخدام)

نجاملن دافعية وقائمة عالويالوصفي، تصميم من ا الر استخدام1998از وتم .

حصائي املناسبةساليب  للدراسةة

لدى  اضية الر باملنافسة املرتبطة ا الر نجاز دافعية أن الدراسة نتائج رت وأظ

ة كب انت ن فلسط السلة كرة (الع ا قدر ة مئو سبة ع حصلت ).% 80.8حيث

أحتل إنجازالنجاح دافع عد أن الدراسة نتائج رت أظ سوكذلك بوزن و درهقاملرتبة

د% 86.4( عد الثانية املرتبة و ذلك تال ،() قدره س بوزن الفشل تجنب وال).% 75.2افع

لدىتوجد اضية الر باملنافسة املرتبطة ا نجازالر دافعية إحصائية داللة ذات فروق

السلة كرة (الدرجةالع التالية ات للمتغ عزى ن ة-فلسط   1. )ا

سنةالثانية:الدراسة يدي، الز داود محمد خالد محمد   )2012/2013(دراسة

"تحليل عنوان تحت يدي الز داود محمد خالد محمد الدكتور ا قدم دراسة

املختلفة اللعب مراكز ضوء ع ا نجازالر ودافعية نفعالية ثارة س ن ب العالقة

القدم   .بكرة

                                                             
1 scholar.google.com ،17/03/2017 ،12:32. 
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املن الباحث استخدم البحث،وقد لطبيعة ملالئمتھ املس باألسلوب الوصفي

الدرا للعام العراق امعات القدم كرة فرق من البحث عينة ونت والبالغ2012/2013وت

م م266عدد م و73العبا، وم ال ط و78العب الوسك ط ط75العب العب

ثارة  س مقيا باستخدام البيانات جمع تم وقد االدفاع الر نجاز ودافعية نفعالية

ي سا ا والوسط ة املئو سبة ال باستخدام الباحث ا عل حصل ال البيانات ة معا وتم

ما الباحث تج واست واحدة لعينة (ت) واختبار سيط ال رتباط ومعامل املعياري نحراف و

:   ي

خط - العبوا مسيمتلك القدم بكرة وم) ال الوسط، من(الدفاع، معتدلة ات تو

املتوسط قيمة مع سابية ا وساط قيم مقارنة خالل من وذلك نفعالية ثارة س

للمقياس.  الفر

خط - العبوا منيمتلك جيدة ات مستو القدم بكرة وم) ال الوسط، (الدفاع،

قيمة مع سابية ا وساط قيم مقارنة خالل من وذلك ا الر نجاز دافعية

للمقياس.املتوسط  الفر

وحسب - ا الر نجاز ودافعية نفعالية ثارة س ن ب ة معنو ارتباط عالقة ور ظ

وم). ال الوسط، (الدفاع، املختلفة اللعب مراكز-مراكز ن ب ة معنو فروق ر تظ لم

نجاز ودافعية نفعالية ثارة س وم) ال الوسط، (الدفاع، املختلفة اللعب

 1.االر 

الثالثة: أيوب).الدراسة السعيد ايوب   (دراسة

وعالقتھدراسة   ق الفر تماسك عنوان أيوب السعيد أيوب محمد للباحث

املختارة. اضية الر شطة عض لالع نجاز   بدافعية

ق الفر تماسك مقياس درجات ن ب العالقة ع التعرف ا البحث ادف الر

نجاز دافعية قائمة عاد أ اودرجات للالعالر ل املختارة اضية الر شطة عض

ق الفر تماسك مقياس عبارات درجات ن ب والعالقة حدة ع اشاط عادالر أ ودرجات

ق الفر تماسك مقياس درجات ن ب عالقة وجود ا الباحث توصل وقد نجاز دافعية قائمة

ا نجازالر دافعية قائمة عاد أ اودرجات كرةلالعالر الثالث ماعية ا شطة

الطائر ،اليد السلةة،الكرة   كرة

                                                             
1 scholar.google.com ،17/03/2017 ،13:45.مرجع سابق ، 
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ذه التماسكةالدراسو موضوع الباحثتناولت واستخدم ة الصغ ماعات ا

التوصياتاملسباألسلوبالوصفياملن م أ ومن البحث. ذا لطبيعة الاملناسب

ا إل   :توصل

التماسك - نمية ب اتمام لالر ملا ن الالعب كبھلدى تأث وافعالدمن

داف إ النظر دون ماعة ل العامة داف لتحقيق ن الالعب محاولة و لإلنجاز

صية  .ال

يــديــة - التم لعــاب ــــتخــدام ــ ــ ــ ــ ــ اسـ ــب التــدر أثنــاء املــدرب يرا أن عاليجــب ع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ق الفر أفراد ن ب ابط وال التعاون  .1تدعيم

عة: الرا سنةالدراسة عطوة، متو عطوة   )2003(دراسة

نجاز دافعية "عالقة عنوان: تحت عطوة متو عطوة الباحث ا قدم دراسة

: ع التعرف ا م دف ال ان الطائرة" كرة الع لدى اضية الر املنافسة   بقلق

الطائرة.عالقة -1 الكرة الع لدى اضية الر املنافسة بقلق نجاز   دافعية

البحث. -2 عينة الطائرة الكرة الع لدى اضية الر املنافسة قلق  مستوى

الكرة -3 الع لدى اضية الر املنافسة وقلق نجاز دافعية ن ب رتباطية العالقة

البحث. عينة  الطائرة

الوصفى املن الباحث نجازاستخدم ودافعية املنافسة لقلق إختبارات باستخدام

ضمت أندية ى ثما ع البحث عينة وأشتملت ، ا الدورى96الر أندية الع من العبا

ن ب إحصائيا دالة إرتباطية عالقة وجود إ البحث وتوصل (أ). ممتاز الطائرة لكرة املصرى

(ا الثالثة املنافسة قلق عاد وأ نجاز عدافعية املر أندية لدى بالنفس) الثقة ى البد ، ملعر

ع الفرق ولصا الطائرة لكرة املمتاز الدورى جدول قمة تصدرت ال  . الذ

كمال): ي (حما امسة: ا   الدراسة

دافعية بأنماط ا وعالق القدم كرة لالع ة املم نفعالية "السمات عنوان تحت دراسة

والعزو املسنجاز باالسلوب الوصفي املن كمال" ي "حما الباحث ا ف استعمل " ا الر

رة الظا لوصف الالزمة والبيانات املعلومات من عدد اك جمع ع عتمد إالذي إضافة

                                                             
1 scholar.google.com ،17/03/2017 ،13:04.مرجع سابق ، 
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اختيارالعينة قة طر و ا م املتواخات داف و الباحث ا قام ال ستطالعية الدراسة

حيث ا، اوخصائص عدد فئة500بلغ القدم كرة والعب بجاية والي مستوى ع ابر ا

البطوالت مختلف شطون ي الذين دراست ،سطيف اية الباحث تأكوتوصل إ يدھ

: املتمثلة   فرضياتھ

صرار،  - الرغبة، سمات عالية بدرجات ابر أ فئة القدم كرة الع يتم

التوت التحكم ساسية، الثقة،ا الذر، الضبط صية، ال ياملسؤولية  ا

و  - بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة لالع ة املم نفعالية السمات

غ إ السارة انفعاالت من املواقف حسب تختلف ن املدر نظر ة وج من سطيف

 سارة

س - و بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع ذاتيمتلك دوافع طيف

الفشل تجنب دافع و انجازالنجاح ،دافع القدرة دافع من ل عا  تقيم

م  - أدا و يجة الن سطيف و بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع عزو

خارجية عوامل  إ

نجا - دافعية وأنماط نفعالية السمات ن ب ي يجا النوع من ارتباط عالقة ز ناك

سطيف و بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع لدى ا  الر

ا  - الر الغزو وأنماط نفعالية السمات ن ب ي يجا النوع من ارتباط عالقة ناك

سطيف و بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع  لدى

نفعا  - السمات إحصائية داللة ذات فروق فئةناك القدم كرة الع لدى لية

املمارسة سنوات متغ وفق سطيف و بجاية والي مستوى ع ابر  أ

نجاز - دافعية أنماط و ا الر الغزو أنماط إحصائية داللة ذات فروق ناك

بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع لدى ا وفقالر سطيف و

املمارسة سنوات  1.متغ
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السابقة -7 الدراسات  :مناقشة

السابقةت الدراسات دافعيةناولت بمستوى املختلفة النفسية الضغوطات عالقة

ا دافنجازالر وتحقيق الدافعية تنمية النف انب با تمام مية وأ ،

اض نجازالر دافعية أن إ السابقة الدراسات نتائج خالل من الباحثون توصل ولقد ية،

القدم، كرة لالعب نفعالية ة ثار س و املنافسة وقلق نفعالية بالسمات تتأثر ا الر

إختلف نما ب نجاز دافعية ن و ات املتغ ذه ن ب ة معنو إرتباط عالقة ناك أن حيث

ذكرالباحثون رمن م فم ن س ا ن ب ا نجازالر بدافعية السمات ذه عالقة مدى

اما دراستھ، العامل ذا مل أ من م وم العالقة ذه مستوى م م س ا عامل أن

من البحث ي متغ حول تتمحور ا أ و بحثنا بموضوع الدراسات ذه ط ير الذي انب ا

ال نفعاالت تدرس و ة، الفشلج من وف ا أن حيث أخرى ة ج من ن الالعب لدى نفسية

نفعاالت. ذه أحد  و
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  تمھید: 

ن ب انفعاالتمن شــ ع اســانال أك من واحدا عت حيث وف ا حياتھ

فراد، مختلف حياة ا كب تباينا باين ت وال ا، ل ــــر ــ ــ ــ ــ حصـ ال عديدة بمواقف تأثر و ــــيوعا ــ ــ ــ ــ شـ

عمل قد ال القوى إحدى وف ا عت و والرعب، لع ال ذرإ ا مجرد من شــــدتھ نوع ت كما

ون صية ال ن و ت دم ال ع أو البناء اع   مو

من معينــــة ــائفــــة طــ لــــديــــھ ون ت فرد ــــل و يــــاة، ا من طبي جزء املعقولــــة واملخــــاوف

خطـار تجنــب إ الفرد يــدفع ممــا الــذات حفظ ع ــــاعــد ــ ــ ــ ــ ــ ســـ املخــاوف ــذه عض و املخــاوف،

أو ــيـارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ من وف ـا ) جـديـدة أمور لتعلم ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ ــ ــ ــ أســ املخـاوف ـذه ون ت وقـد ـا، املرتبطـة

يوانا ا عض من وف املؤذية).ا   ت

ــــل الفشــ من وف ا ــــ ــ ا الر املجال ا نجد ال وف ا أنواع م أ من حيثولعل ،

النجاح إ ــــول ــ ــ ــ ــ للوصــ م أمام حاجزا ــــبح ــ ــ ــ ــ يصــ ة بك ــــل ــ ــ ــ ــ الفشــ يفكرون الذين ن الالعب أن نجد

. ا الر املجال الالعب مستوى ع يؤثر الفشل من وف ا أن العلماء عند املر   ومن
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وف: -1 ا ف  عر

ّ سل أمر دوث قب امل سان عقل ب ص يُ شعور ھ بأنّ وف ا النفس علماء عّرف

أو ، حقيقياً ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ الشـ ذا ون ي وقد ن، خطرمع من رجعلھ و لھ. وجود ال م وو خيال مجرد

وف ا ب العلماءس ا صنف قد أسباب عدة نفسيةإ محض نواتج ا: بّأ النفسيون طباء و

اضـــطرابات ون ت وقد باملجمل، م ل ما ء ـــ حدوث قبون ي الذين فراد ا م ي عا وســـلوكيُة

ائف ا ص بال بالفعل محدق خطر وجود ا سبّ داخليةُ ة   .رمونيّ

بتعبئة  وذلك الذات، ع فاظ ا إ دف "إشارة بأنھ: وف ا عرف انياتو م

. ال ائن لل  1الفسيولوجية

ال   ل ا شعر طبيعية انفعالية "حالة بأنھ: أيضا عرف عضكما ية ا ائنات

والرعب"املواقف... لع وال ذر ا مجرد ن ب اوح ت درجات و متعددة ال أش ر   2فيظ

الوديةو  عصاب بدوره بھ في الدماغ نبض صورة ع وف ا منابدأ يھ طقلتن

مثل وف، ا ع تدل عالمات لتفرز واملعاء ن والرئت القلب مختلفة وأعضاء لد ا مختلفة

الودية عضاب و لق. ا وجفاف والتنفس النبض سارع و القلب وخفقات اليدين راح عرق

عصاب ايات عند تفرز و ن، نال در س مادة بواسطة ا عمل ائنتؤدي عضاءةال

مادة تفرزان الود، أعصاب يھ تن تأث تحت ما و ما نفس ن ناليت در ن الغدت وإن املعنية.

الودية عصاب شاط من ذه ضافية املادة يد ل الدم مجرى إضافية نالية  3أدر

تج   وت ن، نال در ا سب ال عراض جميع ع تنطوي وف ل املة ال فالصورة

من يؤديھ وما عمل من سم ا بھ يقوم بما العادة الفرد شعر وال ا، ذكر سبق وال عنھ

االت ا فقط وأنھ الودية. عصاب عمل تنظم الودية ة نظ عصاب ألن ذلك وظائف،

ثعتياديةغ س الغضب، القلق، وف، ا حاالت الوديةمثل عصاب تتحكم ارة،

عضاء.باألعص عض بوظيفة شعرالفرد ف الودية ة نظ   4اب

  

                                                             
 .  99، ص 1994، : مشاكل األطفال حین نفھمھامحمد أیوب الشحیمي 1
 . 8، ص 1993، : مخاوف الطفل وعدم ثقتھ بنفسھمالك جرجس 2
      128، ص 1979، : مشكالت األطفال والمراھقینشارلز شفیر وآخرون 3
  . 20، ص 1994عبد العالي الجسماني: عالجك النفسي بین یدیك،  4
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وف: -2 ا  أنواع

للمخاوف، م تقسيم ا اعتمدو ال ات املتغ حول النفس وعلماء الباحثون اختلف

ع ا ــــم ــ ــ ــ يقســ من م املعقولةفم املخاوف ــــاس ــ ــ ــ و أســ ــــاذة، ــ ــ ــ ــــاسوالشــ ــ ــ ــ أســ ع ا ــــم ــ ــ ــ يقســ من م م

ا ــــوع ــ ــ ــ ــ ــ موضـ ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ أســ ع ا ــــم ــ ــ ــ ــ ــ يقسـ من م وم ــــية، ــ ــ ــ ــ ــ سـ ا وغ ــــية ــ ــ ــ ــ ــ سـ ا أو مية والو الواقعية

ا وفيوطبيع التقسيمات:، ذه م أ ي   ما

معقول:-2-1 طبي   خوف

يطة. ا ذرأو ا إ ــــان ســ باإل يدفع الذي ــــارة الضــ ــــياء شــ من وف ا النوعو ذا و

ــــادف ــ ــ ــ أويصـ مفاجئة ــــورة ــ ــ ــ بصـ ــــيارة ــ ــ ــ سـ منبھ ــــماع ــ ــ ــ سـ عند ذلك ومثال اليومية حياتھ ــــان ــ ــ ــ سـ

زول و ال طو يدوم ال وف ا ذا و املفا وف با ــا ــ ــ أيضـ ــــ ــ سـ و ة. نار اطالقة ــــوت ــ صـ ــــــماع سـ

طر. ا زوال عد أي ظات   عد

عتيـاديو  وف بـا ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ أيضــ عليـھ معظمطلق ـا ل يتعرض طبيعيـة انفعـاليـة حـالـة ألنـھ

ــــدرالناس ــ ــ ــ مصــ ة بمعا وذلك وظة م بدرجة وتقليلھ تخفيفھ مكن و حقيقي ــــدره ــ ــ ــ مصــ ون و

. الفع وف   ا

شاذ:-2-2 طبي غ   خوف

مخيف غ الواقع و ان م أو موقف أو ء ــــ ـ من دائم خوف ألنھ ــــ ـ مر خوف و

. واق ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ أســ إ ند ــــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ الفرد،وال تفك عن ناتج ذا ــــانو ــ ــ ــ ــ ــ ســ لنففاإل يب الذي ــــو ــ ــ ــ ــ ھســـ

  1املخاوف.

وف -3 ا مية  أ

ز ج قد ــــان ــ ســـ ماية إن ا لھ تكفل ال ة الفطر الدوافع الغرائزأو من بمجموعة

مدة أطول إ ع والبقاء املحافظة ائالً دوراً يلعب وف ا أن أيضـــاً شـــك ولســـنا ممكنة

العليــا ــا نواع النــأي ع عمــل أنــھ إذا يــة ا ــائنــات ـاال ل ــــمن ــ ــ ــ ــ ــ ضـ و طر ا مواطن من

من املؤذية. السالمة العوامل ومن املحدقة  خطار

                                                             
: بناء مقیاس للمخاوف الریاضیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الوصل، مجلة وولید ذنون یوسف ناظم شاكر یوسف 1
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قد وف ا أن شياء والواقع مستوي إ املحسوسة شياء مستوى من يصعد أخذ

كذا و ة املعنو أو ــــر املعقولة ــ ــ ــ ــ ــ مباشـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ح وجود ا ل س ل ة كث ــــياء ــ ــ ــ ــ ــ أشـ من ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ســ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ صــ

باعتبار وف با الدين ن ــــتع ــ ــ ســ وإلزامھأنھ و هللا من ــــان ــ ــ ســ ب تقر فاعلية ذات ــــيلة ــ ــ وســ

ية الدي الوصايا فثمة باتباع الناس حياة من قتصادية الناحية اً كب دوراً وف ا لعب و

ــــدان فقــ اخطر خوف فمن والنوم ــــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والكســـ ــــذاء الغــ ــا ــ ــ م أ ومن البيولو ــاء ــ البقــ ــــات مقومــ

ال أن املخاوف خ و سان ا م عد رير ا وطأة تحت للعرى التعرض أو املجاعة دده

د ــــر وال ــ اضــ ا من خوفھ من اك ــــتقبل ــ املســ من يخاف ــــار ــ صــ ــــاري ــ ضــ ا ــــان ــ ســ أن والواقع

أن ولقد فتجد ــــ ــ الدرا أخرالعام عقد الذي متحان يرســــــب أن يذاكرخوف التلميذ

ع تجـد التخلف من أو طـاء ا الوقوع من ــــون ــ ــ ــ ــ ــ يخشـ بـأحداثالعلمـاء يتعلق فيمـا الركـب ن

ــــديدة ما ــ ــ ــ ســ ات نظر أو علمية ــــوف ــ ــ ــ كشــ من م ــــ ــ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ــ تخصــ مواد العلماء م أترا إليھ ــــل ــ ــ ــ توصــ

إ والواقع م يـــــدفع ــا ملـــ م أبنـــــا ع ـــــات م و بـــــاء قلوب املعتمـــــل زي الغر وف ا  أن

بأظافره شب ي خفاق من أو م تصي ال مراض خطارومن من م   .1ممستقبل حماي

وف: -4 ا فسرت ال النفسية ات  النظر

غ-4-1 ال جيمس ة   :James-Langeنظر

بة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ امل املختلفة ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ حسـ مجموعة بأنھ ة النظر ذه وفق وف ا ــــر ــ ــ ــ ــ ــ يفسـ

وره. ظ ب الســــــ وإنما نفعال يجة ن ــــت ســ ل و ــــية ســ را واملظا ة ــــو العضــ ات التغ

غ أمر ــة رؤ أن ــــميــةإذ ــ ــ ــ ــ جســـ ات غ يولــد ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ الشـ ــذا و وف ا ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ شـ لــدينــا يولــد مــألوف

ــــيولوجية ســ لم،ف إذا وف با ــــعر شــ ال نحن جيمس قول و مثال. رب ال ن مع ــــلوك ســ وكذلك

طراف. وتجمد البارد والعرق القلب بخفقان   2 نحس

4-2-: النف التحليل ة   نظر

غيرى  ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ سـ إال و ما وف ا أن د والذاتفرو والنوع س ا ع للمحافظة زي ر

ن. بو والسيما أسرتھ أفراد مع للطفل جتماعية ولية التفاعالت يجة ن شأ ي و   و
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ا مع ك شــــ ارجية ا العوامل انت وان داخلية عوامل إ وف ا د فرو ســــب و

ــاء الغر من وف ا ــارجيــة، ا العوامــل جملــة ومن وف ا وفاثــارة وا الوحــدة من وف وا

الظالم. ــــــبمن ــ ــ ــ ــ ســـ ت بــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ تتال ال طفولتــھ ص ــــــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــا ل يتعرض ال ات ا أن أي

حياتھ. طوال تھ ص دد وتبقى   الالشعور

: و وف ا موضوع طبيعة بحسب ن قسم إ وف ا د فرو قسم   و

 :عامة يكرمخاوف ال افة ــــياء ــ ــ ــ ــ ــ شـ من فيھ مبالغ خوف ن مثلعبارة جميعا الناس ا

املرض. من وف  ا

 :نوعية أو مخاوف ــــياء شـــ من وف اا تبعث ال ال ــــة اصـــ ا نفساملواقف وف

ص الضيقة.ال ماكن من وف ا  السوي

السلوكية:-4-3 ة   النظر

من واطســــون" "جون عد و واســــتجابة مث من ون يت ســــلوك ل بأن ة النظر ذه ترى

ــــرطي ــ ــ ــ ــ ــ الشـ التعلم ع اعتمدوا الذين وائل ومن ــــلوكية ــ ــ ــ ــ ــ السـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ للمدرســ وائل ن ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــ املؤسـ

ــــرطي ــ الشــ التعلم من نوع ا بأ ة النظر ذه ــــوء ــ ضــ ــــر ــ تفســ القدرةانطلقتفاملخاوف عفيھ

املث من ــــتجابة ــ ــ ــ سـ ــــاحداث ــ ــ ــ صـ باملث نت اق ال الظروف عض إ الطبي ــــ ــ ــ ــ صـ

املث ــــفات ــ ــ ــ ــ ــ صـ ــــرطي ــ ــ ــ ــ ــ الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ غ املث ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ســ يك ابط ال يجة ون طفولتھ قديمة حادثة

ـــذا من يخـــاف الفرد يجعـــل ال مخيف غ مـــا ء ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ وف ا انفعـــال ارتبـــاط إن إذ ، الطبي

آ ء أي من يخاف يجعلھ بل فحسب ء ھ.ال ش   خر

وف فـــــا منـــــھ نخـــــاف ــا مـــ نتعلم ــا وإنمـــ وف ا نتعلم ال ــأننـــــا بـــ ـــــة النظر ـــــذه ــد وتؤكـــ

فطري أمر ذاتھ وف وا بھ، ــــ ــ ــ ــ ــ ســـ و وف ا يث الذي ء ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ال يتغ وإنما يتغ ال حقيقتھ

عوامــل بتـــأث أو يحـــاء أو التعلم بفعـــل ــبـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ مك إنمـــا اتـــھ ومث ـــاتـــھ من ولكن الفرد حيـــاة

املختلفة. ئة   1الب
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ماكدوجل:-4-4 ة   نظر

ــــة ــــو ــ ــ ــ ــ ــ والعضـ ــــميــــة ــ ــ ــ ــ ــ سـ ا ات التغ ــــل بــــأن ــــة النظر ــــذه مكــــدوجــــل فكرة ص تت

ر مظ زة فالغر زي، الغر الفعل خدمة و و بيولو ــــ ـــ ــا ــ أســـ غرض ا ل لالنفعال ــــاحبة املصـــ

انفعا شــــاط و ا يث إدراك ا ل يوجد أنھ بمع عاد ي ثال ــــ وســــلوكنف ا بھيصــــاح ع

ا. نفس   عن

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ســ ن و الت امن زي غر ــــتعداد ــ ــ ــ ــ واســ ــــعور ــ ــ ــ ــ شــ وف ا أن ة النظر ذه وترى

للفرد ي والبد ــــ ــ ــ ــالنف ــ ــ ــ ن عد ي يأ وف با ــــاس ــ حســ وأن والعاطفاملراكزالال، ــــية ــ يةحســ

ا حـــالـــة ش ع ال فـــالفرد املركزي، ــــ ــ ــ ــ ــ ــ العصـ ـــاز ا من وأجزاء الـــدمـــاغ عــدالعليـــا إال وف

ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ حســ من مطلق ـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ متجردا ون ي ال ذلـك قبـل ولكنـھ الـدمـاغ منـاطق نمو اكتمـال

وف، التخوفبــــا عالمــــات يبــــدي أنــــھ ومواقفأي حــــاالت بــــآخر أو ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ــــذر وا دد وال

وال ــامنــة و موجودة وف ا بــذرة أن أي ر معينــة ــــتظ ــ ــ ــ ــ ـــ الن مرحلــة عــد إال املــألوف ــا ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

.   1العص

اء: -5 والذ وف  ا

عدامإن قلةا إ يرجع عادة وف ا عليل و للغاية، نادرا ون ي قد ما فرد وف ا

يضــــع فقد طروالضــــرر، ا مواقف ون يدر ال الذين العقول ضــــعاف ال ا و كما دراك

املوقف. طورة تقديره لعدم بضرر بھ يص ان م   يده

ناك أن ت ث املارتباطاوقد ن أقدرخاوفب اءا ذ ك اص ــــ فاأل اء والذ الواقعية

تقدير ع م غ منالعوامن ــــل ــ أفضـــ قة بطر ئة ــــ ــ الســـ اءقب الذ زاد لما ف اء. الذ ــــطي ــ متوســـ

خطار ن و ا بي التمي ع قدرة وأك قيقية باألخطارا وعيا ــــرع أســ ــــبح أصــ لما الفرد لدى

القدرة يملك ألنھ املتخيلة، مية املنطقي.الو التفك   2ع

دراكية، بالقدرات وثيقا ارتباطا يرتبط طر با الو اصإن ــــ ــ ــ ــ ــ ــ عونذكياءفاأل

يقــل ذكيــاء ــاص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أن كمــا ــــا، ــ ــ ــ ــ ــ ــ أيضـ بــاكر وقــت ــا عل تغلبون و بــاكر وقــت خطــار
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ــا اختبــ إ ميال أك م ف املتخيلــــة، املخــــاوف م اوقوع ــــبون ــ ــ ــ ــ ــ سـ ك و الواقع ــــر ــ ــ ــ ــ ــ بصـ ورةات

اءا. ذ قل اص من لالقتناع انفتاحا أك م و عة   1سر

وف -6 ا ب س تحدث ال ات  :التغ

الع-6-1 الة  لية:قا

باإلدراك: فيما-6-1-1  يتعلق

ائف ا أن ج املالحظ إدراك ســتطيع احســاســاتال من حواســھ إ يصــل ما إنميع ،

العقليـة جمـة ال و ــــل دراك ــ ــ ــ ــ ــ يصــ قملـا طر عن ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ ــ ــ ــ احســ من بـاملخ جمـة ال مراكز إ

فمراكز مس ا واس ا عيد إحدى حد إ ا عمل يبطل أو تضــعف باملخ دراكية جمة ال

وف با الشعور بأي أثناء لالرتطام عرضة ون ي ما اً كث ائف ا ص ال فإن ولذا

رب و و قھ طر وف يقف ا مصدر  .من

 :بالتذكرقيتعل فيما-6-1-2

ون  ي ال ــــائف ا عض إن و ــــا يتمتع أن أعتــــاد ال الــــذاكرة قوة بنفس متمتعــــا

ا ف ــــتو ــ ســ ال االت ــــية ا ــ ــــاســ ــ أســ ــــياء ــ أشــ ــــون ــ ســ ي م فا اص ــــ ــ ــ عض ع وف ا

ح يتعلق ما أو م اسم حيا ذلك بما م اص ائف.أقرببأ ا ص ال إ  الناس

ومنطقية-6-1-3 ار ف ب ت ب يتعلق  :التفكفيما

ال ائف ا ص الفكري فال سق ال املنطق يرا أن أو اره أف يرتب أن لھ س ي

وتجــد بعــھ ي ــــتوى الــذي ــ ــ ــ ــ ــ مسـ ون ي مــا و التفك من منحط ــــتوى ــ ــ ــ ــ ــ مسـ إ نزل قــد ــائف ا

طفالً  ان أيام ه سق تفك بال ة مبع لمات ون ت أن  2.وطبي

ائف:-6-1-4 ا    إرادة

املالمح ي: تحدد ائف ا ص ال إرادة ا تم ال سية  الرئ

 حيث رادة: من   قوة

ن ب نـــا تم نـــاك ـــائف ا إرادة ــعـــاف ــ ــ ــ ــ ــ ــ إضـ ع عمـــل وف ا أن من الواقع ن نوع

من ـا ا النمطي أو الروتي أو ـب الرت نوع و ول النوع ـار املنجزات يبت الثـا النوع أمـا

بالنقص ــــده ــ ــ ــ نقصـ وما بدا اري أالبت النوع و ص ف ــــــ ــ ـــ فال ي الثا النوع ذا و نجاز
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إبداعھ فإنھ أبدع وان يبدع أن ــــتطيع ــ ــ ــ ــ ــ سـ ال ائف يبدعھ ا بما س ق ما إذا جداً قليالً ون ي

خائف. غ ن مطم و  و

 حيث نجاز: من أو داء  نوعية

املرء يحفز ال وف أن ا نجــــد لــــديــــھ بــــداعيــــة القــــدرات عطــــل إنــــھ بــــل بــــداع ع

املادية افآت وامل وافز والثقة. ا نة الطمأن شيع و ار بت ع ع دبية  و

 حيث واملواصلة: من النفس  طول

بطول  ســــمح ال وف ع فا واملواظبة باملواصــــلة ســــمح ال أنھ نجازكما النفس

قــد ومــا العمــل ــيــد أداء ــ ــ ــ ــ ــ ــ رصـ غ ون ي إنمــا العمــل ع انتظــام من أو ــل طو نفس من يبــدو

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الرئ فــاملحــك ــــاط داخ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ وال الــداخ البــاعــث و اعتبــارنــا نــأخــذه أن يجــب الــذي

وحب صادقة رغبة عن وأجواء. الصادر ظروف من بھ يحيط وما لإلنجاز  قل

 حيث الع من ن ب أو العمل رفقاء ن ب جتماعية ور:العالقات م وا   امل

ون  ي ائف ا ص ــــــ ــ ــ ــ ــ ـ من فال ه غ مع التعامل لدى وحرص وترقب توجس حالة

أن ــاً أيضــ املالحظ ومن العمل الشــــديدة رفقاء الصــــرامة من حالة ون ي ائف ا ص ــــ ال

م من ــــعفمع وإذاأضــ ط منھ والر ل ا يده و ــــلطة بالســ متمتعاً ائف ا ص ــــــ ال ان

إذالل إ ينحو منفإنھ عنده. ل ة مص م  ل

 حيث لھ: من والبعيدة بة القر داف و العمل غرض م تف   مدى

ص ال أن املالمح فالواقع ومن يرمي ما م يف أن دون داء ع يركزفكره ائف  ا

ائف: ا ص ال ا يتم ال سية  الرئ

 العاجزة. رادة -

 املشلولة. رادة -

 املتحررة. رادة -

 املتذبذبة. رادة -

ة. رادة -  1املتضار
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ائف: سيكولوجية-6-2  ا

ر املظــا تلــك م أ بــھ من يــأخــذ عنــدمــا للمرء تقع ال الــداخليــة ات والتغ ــارجيــة ا

مأخذ: ل وف  ا

 ــــــف:الوجھ مالمح يتصــ ال ــــفات ــ ائف الصــ ا عي أن أوالً نالحظ فإننا ائف ا الوجھ ا

فون  ا بانفراج وذلك ــــعان ــ ــ ــ ــ ــ سـ دة ت ــــا ــ ــ ــ ــ ــ املشــ فإن الوقت نفس و دقة ا عن ا وابتعاد

متمركزة وغ ومتنقلة تة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ مشـ ون ن ت اجب ا فإن ذا إ ــــافة ــ ــ ــ ــ ــ اإلضــ و واحد ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع

مــا ا م عن   .الطبي يرتفعان

  ــــرة: لون ــ ــ شــ ب ال ــــ ــ ــ وفســ عامھا ــــم ــ ــ ســ وا الوجھ لون عد تحول ــــفر ــ ــ صــ اللون إ

الثالثة ومرحلة الوردي ــــتمراللون ــ ــ ــ ــ ــ سـ و ة ج من ــــتد ــ ــ ــ ــ ــ شـ وف ا ة من ج من لة طو ه ف

سوب امل زرق اللون إ ستحيل طراف و شرة ال لون فإن  بالصفرة. أخرى

 ات طراف: حر و ســـم الشـــديدا وف ا ذلك إن ون ي ما ور املفاصـــل تفكك ع عمل

نقل القلب يبذلھ الذي د ا إ أن  الدم راجعاً تجد لد ا ســطح ســرعانإ ائف ا

يحمل أن ــــتطيع سـ ال بحيث ارقواه ت أو ما ــاً ــ جالسـ رض ع ت ف رجليھ ع ــــمھ جسـ

 .ئمانا

 ــــــوت ــ ــــوتية: صــ ــ ــ الصــ وحبالھ حنجرتھ تحكمھ ومدى ائف عنا زه ــــيطرة يالحظ ــ ــ الســ

وإذا ســة با يصــاب وأنھ يجف قھ ر أن فتجد لديھ النطق زة أج أن  ع لم اســتطاع يت

صوتھ وافإن طبقة ستقر وال عشاً مر ون  .حدةي

 يقع ائف: ما ا جسم بدخيلة ات غ اتمن التغ : تقسم ي ما  إ

خاصة - ات ائلة. غ سرعة و شدة يدق فالقلب ة الدمو والدورة  بالقلب

التنفس - ــــدة ــ ــ التنفس شــ اد في ــــع ــ ــ الوضــ ينعكس االت ا عض و حركتھ ــــطراب ــ ــ واضــ

. تماماً  يتوقف

رمون  - الدم. تدفق شدة ن نال  در

كب - شاط حاالت حدوث عض و املخ مناطق عض خاصة و ازالعص ا

إ وف ا ا ف يصل الذعر. ال  حد

ــــات - ــ ــ ــ ــ تقلصـ ا حدوث فعل ردود ولكن ارج ا من د ــــا ــ ــ ــ ــ املشـ ا عل يقف ال داخلية عقلية

تت ا اسا ع للعيان. وا رة الظا   1العضالت
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عن-6-3 وف: التعب  ا

الواقع ــا نــــاك عمــ ــــا ليع ــــائف ا ــا ــ ــــتخــــدم ــ ــ ــ ــ ــ سـ ال ات التعب من ن مجموعت

 مخاوف: منخليتھادعتمل

 ر  وسائل الشعوري املخاوف:التعب عن  ادي

للنجدة التعب - كطلب بالقلم أو   باللسان

عن - وف التعب وفا ا مصدر عن والبعد ركة   با

عن - باإلقناع: التعب وف  ا

الغضب:و  ستعطاف - وصرف القلب ن تلي    محاولة

 الالشعور التعب  ة:وسائل

شكي - ال الف التعب والرسم:وسائل الكتابة   مثل

باهلتمثيلا - ن صرف  ومحاولة

إ الرغبة - الضغط.نتماء وتقليل ا أعضا ع عتماء أجل من ماعة   1ا

7- : ا الر املجال وف  ا

مؤثرةان عوامل النفســـــية والصـــــدمة اعة ـــــ وال وف با املتمثلة النفســـــية نفعاالت

أن معلوم و وكما عامة، ــــورة ــ ــ بصــ ــــ ــ ــ ــ ا الر ــــاط ــ ــ شــ وال املطلوب ــــ ــ ــ ــ ا الر ــــتوى ــ ــ املســ تحديد

ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ع وف ا عالمــات عليــھ ر تظ إذ معينــة ــــاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوضــ وف ا يــھ ع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا الر الفرد

ة. قو أو مألوفة غ حالةيجات ــــفھ ــ بوصــ وف ا وم ملف آنفا ور املذ ــــتعراض ــ ســ خالل ومن

طورة ا ملعرفة يحفزنا ألنھ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا الر املجال ة كب فائدة وف ل إن القول يمكننا طبيعية

قد م و عالية ة ــــعو ــ ــ صـ ذات ات حر بأداء يقومون مثال يك ــــ ــ ــ مناسـ ا فالعبو طر، ا ــــدر ــ ــ ومصـ

با ــــعروا ــ ــ ــ ــ ــ الشـ قد وف ا حالة فإن ــــة ــ ــ ــ ــ ــ التكرارواملمارســ حالة أما ركة ا علم أثناء وف

ر تظ وف ا حـاالت فـإن وعليـھ ـاز، بـا رتطـام أو ــــقوط ــ ــ ــ ــ ــ السـ من الالعـب يخـاف وال م، تـا ت

البداية ح حالة سيما وال ا الر شاط ال مزاولة أثناء ا    2.كث
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7-1-: ـــ ا الر املجال وف ا عضأســـباب ع أجراه الذي البحث ــــ ليف قســــم

: أقسام ثالثة إ وف ا أسباب ن اضي   الر

ول: ــــية:القســـــــم ــ ــ اضــ الر نات التمر تنفيذ ة ــــ ــ ــ ــ ب الثقة عدام ا ــــادرمن ــ ــ الصــ وف ا

ــــھ ــ ــ ــ ــ بنفســـ الثقة لتنمية يكفي ما ب التدر من ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ا الر ينال ال عندما يحدث ذا عو قدرتھ و

. ب ي كما ارة امل عليم ع م مدر بقدرة ن الالعب ثقة ضعف من ي يأ ما ر أو ن التمار   تنفيذ

ي: الثا ذاالقســـــــم و ارة امل تأدية أثناء ــابة ــ ــ ــ إصــ حدوث انية إم عن ــــادر ــ ــ الصــ وف ا

. ا للر حدثت سابقة ة تجر من ي يأ وف   ا

الثالث: معروفالقســــــــــم غ ء ــــ ــ ــ ــ ــ ــ من وف عنا ناتج ون ي أن يمكن ذا و ومحدد

ا للر ارى وامل ي البد عداد   ضعف

وكذلك ــــ ــ ــ ـــ ا للر ــــبة ــ ــ ســـ بال للمجازفة الذاتية االت ا ارتفعت لما أنھ البعض ــــ ــ ــ شـــ و

. ا الر لدى وف ا شوء احتماالت ازدادت ن التمار من ر تظ ال طورة ا   درجة

7-2-: ــــ ا الر املجال وف ا ال وفيأشــــ ل عدة ال ــــ أشـ ــــ ـ ا الر تاب ت أن مكن

ي: ا م   نوجز

ا. - ار وم بدنيا عليھ يتفوق الذي القوي املنافس من وف  ا

ة. - خ ك املنافس من وف  ا

مستقبال. - املنافسة من تحرمھ ال صابة من وف  ا

عنـدمـا - الالعـب يخـاف قـد أو ــــل) ــ ــ ــ ــ ــ الفشـــ من وف (ا املبـاراة مـة ز ال من وف يلعـبا

املنافس.  ملعب

صمھ. - ور م ا يع من وف  ا

والسالمة). - من وسائل توفر (عدم السباق إلجراء يدة ا غ رضية من وف  ا

صاحب - كم ا من وف سابقاا الالعب مع القاسية ة  1.التجر

  

                                                             
ناظم شاكر یوسف وولید ذنون یوسف: دراسة المخاوف الریاضیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل، مرجع  1

  .187سابق، ص 



 الخوف في المجال الریاضي.ـــــــــــــــــــــ ــــالفصل األول: 

23 
 

7-3-: ا الر املجال وف ا ع السيطرة  سبل

انفعال ع ــــيطرة ــ الســ ــــيةيمكن ــ اضــ الر بية ال مدرس وع ــــة ــ بالتكرارواملمارســ وف ا

ــــا عل ــــب التــــدر أو يــــدة ا ــــات ر ا أداء علم أثنــــاء الطالب عنــــد وف ا ــال انفعــ مالحظــــة

: ي ما ق طر عن وف ا ع السيطرة الالعب   ومساعدة

الصعب. - إ ل الس من التعليم  التدرج

املوجودة - املؤذية شياء عاد العوائق.إ عاد إ وكذلك  القاعة

ن. - خر ن الالعب قبل من أو (املدرب) قبل من ات ر ا  عرض

خطاء. - يح  ت

ي. - ر ا التصور لضمان الوا  الشرح

املتوقعة. - صابة بعاد واس للسقوط جيد ان م  يئة

منفردا. - ركة ا أداء ع وحثھ داء أثناء ا للر املساعدة  تقليل

أوتوماتيكيا.تكرا - ا الر قبل من داء يصبح بحيث عديدة ملرات ركة ا تنفيذ  ر

وف - ا حالة ع التغلب ما م دورا يؤدي الذي ــــتمرار ــ ــ ــ ــ ــ باسـ يع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ال مبدأ ــــتخدام ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

دد.  وال

باالطمئنان. - شعر ول ملساعدتھ الالعب بقرب املدرب ون ي السابقة املراحل  جميع

ت ال وف ا حــاالت عــد طبيعيــةو حــاالت ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا الر ــــاط ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ال مزاولــة أثنــاء حــدث

ئــــة الب من مؤلوفـــــة غ ـــــة قو ملؤثرات يجـــــة ن تحـــــدث ــا ــيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفسـ ــا ـــ تحليل يمكن ــاقـــــة إعـــ لعمليـــــات

املحفوفة املواقف من السلوك أنماط بمختلف التخلص ا الر حاول و والداخلية ارجية ا

با أساسا وف ا درجة قوة وترتبط لھ، سبة بال طر تية:با   لعوامل

- . ا الر ه يخت ي الذا طر ا م  ك

املحسوسة. - طرة ا املواقف ع  التعود

- ( العص از ا (نمط للفرد ي السلو النمط  نوع

ا. - وغ املواقف) (الدوافع، النفسية الصفات وضوح   1درجة
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وف: -8 ا  عالج

قــ طر من أك ــةةنــاك ملعــا ــــتخــدم ــ ــ ــ ــ ــ سـ النفس ــــعلم ــ ــ ــ ــ ــ سـ وف، أنا الفرد تطيع

مختص معا ا عل شرف و ا يقوم أو بنفسھ ا   يقوم

اطئة-8-1 ا املعتقدات ع تقوم ال املواقف  :عالج

مخاطب   ع سـلوب ذا الةيقوم اطئة ا عتقادات يح ـ وت الفرد لدى املنطق

ال إ ــــتقوده ــ تور عشــ الة ا ذِه املخاوف ون ت ما وغالبا وف، ــــيةقومبا ــ اضــ اف أمور ع

اسـتخداِ  من وف ا من عانون الذين اص ـ فمثال ص؛ ـ ال ا "فواِملصـعدميفكر ياأو

ــــيعانون ســ م وأ نفد، ــــ ســ واءَ ال فإن توقف لو ــــعد املصــ بأن عتقدون اص ــــ ــ أ م ــاعد"؛ ــ املصــ

ال و ختناق، ثم ن ــــ ــ ــ ك نقص وأفتمن واجس مجرد و م خوف ب ــــــ ســ فإن منار ا

علمية حقائق أو واقع ع يا مب َس ول ا، يح ت   .املمكن

الغالتع-8-2 قة بطر العالج أو وف ل املكثف  :رمرض

اِت   املث أو مخــاوفــھ ــة مواج ع ض املر إرغــام ق طر عن ون ي العالج من النوع ــذا و

أو بالتخيل ِة املواج ِق طر عن إما ذلك تم و وف، ا لھ ب س قيقيال ا ِة   .ةاملواج

بالتخ-8-3 ة  يل:املواج

تجعلــھ   ال ــيـــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ أو املواقف يتخيـــل أن ض املر من املعـــا يطلـــب ـــالـــة ا ـــذه

قلق وتث راحاخائفا عدِم و ٍ أك بخوف ــــعره ــ ــ شــ ل لديھ ه ث ــــ ــ ــ ســ و لھ يال ا ول و لديھ، اً ةكب

ال يتـدرج حيـث ، ــــأك ــ ــ ــ ــ ــ قـلشـ املواقف من وف بـا كعور إ ضإثـارة املر ــــبح ــ ــ ــ ــ ــ ليصـ إثـارة

ال القلق من ــالــــة ــــبحــ ــ ــ ــ ــ ــ لــــشـ طو ملــــدة حةديــــد منــــھ وف وا بــــھ والتفك يخيفــــھ، مــــا تخيــــل من

تخل و وف ا ذا جيا تدر منھ.يتحصن   1ص

بالواقع:-8-4  الغمر

مخاوفھ ة مواج ع ض املر يرغم الِة ا ــــذه ــــرشـــ مباشـــ بحيثل لة طو ات لف

.ي التدر باالنخفاض وف ا ذا يبدأ ذلك عد من ثم ذروتھ يصل ح يا س القلق تصاعد
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ال ــــدام ــــتخـ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ من وف ا من ي ــــا عـ ض املر ـــانَ ــ إذا ــــفمثال، ــ ــ ــ ــ ــ عسـ ه يج ــــا املعـ ــــإن فـ ــــارة يـ

ألك لٍة طو ــــافات ملسـ ا ــــتخدام ــــعراسـ شـ ف مرة المن بالقلق ض ــــاملر واشـ إطالةديِد من  وف

ي ح ــافـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمـــامـــااملســ زول و حـــدتـــھ تنخفَض ح كرار بـــالتّ ــا جيـ تـــدر القلُق ـــذا يقـــل ثم ـــا،

عنـــدمــا أك فعـــاليـــة ـــت تث قـــة الطر ـــذِه أن نـــا بـــالـــذكر ـــدير ا وف. ا من ض املر تخلص و

يقوم أن من معا ا بنفسھيقوُم ُض املر   1.ا
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الفضل:   خالصة

الفصل ذا ورد ما خالل إيجابيامن أمرا ون ي أن يمكن وف ا نقول أن يمكن

الوصـــول متھ عز ع ه وتأث درجتھ حســـب وذلك ســـلبيا، ون ي أن يمكن كما ـــ ا الر حياة

دافھ أ   .إ

تخلق ضــعيفة وف ا درجة ون ت افعندما دفھارتبا تحقيق ا وشــ ــ ا الر عند

م ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ منـــافســ فوزه أو ـــاره م علم ع دافعــاكقـــدرتـــھ وف ا ــــبح ــ ــ ــ ــ ــ يصـ ـــالـــة ا ـــذه و عينـــة

أك اد الالعب.لالج تاب ي الذي الشك ذا ع للقضاء وذلك ب   فالتدر

وقد بھ، وتدر عملھ مركز غ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الر تجعل ف ة كب وف ا درجة انت إذا أما

يجع مــا ــذا ــدفــھ، بلوغ من يتمكن لن ــد ج من بــذل مــا م أنــھ ــا ف يرى درجــة إ ــــل ــ ـــ ــ ــ ــ لــھيصـــ

ال ومما بھ. مباليا غ ــــبح ــ يصـ أو دف ال ذا عن نازل ــــتطيعي ــ سـ الذي و املدرب أن فيھ ــــك ــ شـ

ن. الالعب مستوى ادة وز ق الفر داف أ تحقيق دافعا منھ جعل و وف ا ذا ستغل  أن
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يد:   تم

العدي قلب لتواجده نظرا النفس علم ــــوعات ــ موضــ م أ من الدافعية ــــوع ــ موضــ دعد

و  العامة ــــية ــ ــ ــ اضــ الر ــــكالت ــ ــ ــ املشــ حمن من ل ب ــــــ ــ ــ ســ مثل:ذلك جتماعية ئات الب نمو ــــيلة ــ ــ ــ صــ

و  ، ا الر نسلوكياتالتنافس ادةاملدر ز أيضا مثل، السلوك ات متغ ع ا صرار،:تأث

داءالتعلم   .و

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ نو ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ـاضـ للر النتـائج ـذه ميـة أ ولـة،وء ــــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ م يف أن للفرد تيمكن مملـاذا

بالدافعية؟ ن   الباحث

اجو الر للمجال ا مالئم دافع،ابة سلوك ل وراء دافعة.،وألنھ قوة   أي

املأثور القول رإنك"إن ال إ ــــان ــ ــ ــ ــ ــ صــ ا تقود إن ــــتطيع ــ ــ ــ ــ ــ ال سـ تجولكنك ان ــــتطيع ــ ــ ــ ــ ــ أن سـ ه

املاء الدافعية’ شـرب لديھ ون ي عندما نفسـھ تلقاء من شـرب ع ألنھ ذا و وضـوحبللشـرب

التعلم ميـدان الـدافعيـة دور ــــعن ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـا الر ـب مـاوالتـدر ـذا ـذاو بـالتـدقيق نـاولـھ ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

  الفصل.
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الدافعية: -1 وم  مف

العقبــات ع للتغلــب الفرد ميــل أو ـدةرغبــة املجــا أو ــافحــة وامل القوى ــــة ــ ــ ــ ــ ــ وممــارســـ

ذلك. أمكن لما سرعة و جيد ل ش الصعبة ام امل   ألداء

ــــاطة ســ ب أو متيازوالتفوق من محدد ــــتوى مســ ــــوء ضــ داء ا بأ ا ف عر يمكن كما

النجاح.   الرغبة

الفرد سـ مدى يحدد صـية ـ ال يا سـ ثابت اسـتعداد ا بأ أيضـا عرف ابرتھومثو

من محدد ــــتوى مســ ــــوء ضــ وذلك ــــباع شــ من نوع عليھ تب ي نجاح بلوغ أو تحقيق يل ــــ ســ

  متياز.

يم املفا ات املســـتو أع ع صـــول ل متياز أجل من النضـــال ا بأ أيضـــا عرف و

ا تحقيق نحو مباشرة تتجھ الدافعية وأن الفشل أو بالنجاح داء يتم وفيھ   دف.لاملختلفة

ع والتغلب صـــــعبة أعمال وإنجاز النجاح إ ــ للســـ املســـــتمرة الرغبة ا بأ عرف كما

داء. من مستوى أفضل و والوقت د ا من ممكن قدر. أقل و بكفاءة   1العقبات

لألعمال املتم داء الرغبة ا اب نجازع دافعية عرف يمكن سبق ما خالل من

ممك د وج وقت ن.بأقل   ن

الدوافع: -2 ية  ما

الدوافع:-2-1 ف   عر

دف إ للوصول ھ وج و الفرد سلوك يحرك داخ مث أنھ: ع أيضاً الدافع عرف

وتحقيق إشــباع أجل من ســلوك يقوم ألن الفرد تدفع ال القوة أنھ: ع الدافع عّرف و ن مع

امل ثارة سـ ال أشـ من شـكال الدافع عت و دف. أو أوحاجة شـاط ال من نوعاً تخلق ال ة

  الفعالية

بــأنــھ ــافز ا عرف حيــث والــدافع، ــافز ا ن ب عالقــة الــذينــاك ــار ا ــــوع ــ ــ ــ ــ ــ املوضـ :

لل الفرد التوتر.يحفز حالة من التخلص سلوك   2قيام
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تجنب أو حاجة ــــباع ــ ــ ــ ــ إلشــ عنھ عيداً أو نحوه الفرد ــــلوك ــ ــ ــ ــ ســ يوجھ ما الدافع: ع ا نم ب

مكن و وأذى. و ــــــ ــــ ــ ـــ دافع وع ا ئة الب موجود و و ــــــ ــــ ــ ـــ حافز الطعام ي بما ذلك ع التمثيل

داخ داخ،مث مث و و ـــ دافع العطش ئة الب موجود و و ـــ حافز   .املاء

مثل و متعلمة، غ بيولوجية ة فطر دوافع ا بأ املصادرالداخلية ذات الدوافع س و

وع ا ــــدافع ــ بــ ــــك ــ ذلــ حرارةع ع ــــة ــ ــــافظــ ــ واملحــ لم، من والتخلص س، وا والعطش، ،

ال جتماعية شــــئة الت عملية خالل من تج ت ا فإ ســــبة املك أو املتعلمة الدوافع أما ســــم. ا

خرى، شـــــئة الت مؤســـــســـــات ا و صـــــدقاء، مع ، ّ ال املدرســـــة، ســـــرة، الفرد ا ل يتعرض

من الدوافع ذه عزز و ومنوتنمو ما. مجتمع ثقافة ســود ال والعقاب الثواب عمليات خالل

وال للسـيطرة اجة ا للصـداقة، اجة وا التحصـيل، إ اجة ا ا: عل اجمثلة وا ةسـلط،

النا العمل   .إ

ـدة املجــا أو ــافحــة وامل القوى ــــة ــ ــ ــ ــ ــ وممــارســـ العقبــات ع للتغلــب الفرد ميــل أو رغبــة

ــــعبة ــ ــ الصـــ ام امل ذلك.ألداء أمكن لما ــــرعة ــ ــ ســـ و جيد ل ــــ ــ ــ ــــتمرةشـــ ــ ــ املســـ الرغبة ا بأ عرف كما

من ممكن قدر. أقل و بكفاءة العقبات ع والتغلب ــــعبة ــ ــ ــ ــ صــ وإنجازأعمال النجاح إ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للســ

داء. من مستوى أفضل و والوقت د   1ا

لألعمال املتم داء الرغبة ا اب نجازع دافعية عرف يمكن سبق ما خالل من

ن. ممكن د وج وقت   بأقل

الدوافع:-2-2 يف   تص

الواحد ــــلوك بالسـ ا ــل ــ صـ عقد و ا لتعقيد وذلك للدوافع واحد يف تصـــــ اقامة يصـــــعب

الد ان كما اص باختالفات تختلف ا ا ا ذلك ارجاع مكن يؤديو ان يمكن الواحد افع

ــــافة ــ ــ ــ ــ ــ باإلضـ ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ من مختلفة ألوان ــــلوكا ــ ــ ــ ــ ــ للسـ ان نجد قد اننا منا مجموعة الواحد

املختلفة:   2الدوافع
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الشعوري:-2-2-1 شعوري أساس ع يف   تص

ة:  -أ الشعور  الدوافع

ا تحديد ستطيع سان ان اذ والفطنة باإلدراك املرتبطة الدوافع تلك تفطنو و

أو ب للتـدر امللعـب ا ـاب ـالـذ ارادتنـا محض و عمـدا ـا نقوم ال عمـال ـل ف ـا لوجود

دة.   1املشا

يقوم الفرد الن عق ــــاط ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ نــاتج و ــا، و ع ون و ــا ــــعر ــ ــ ــ ــ ــ شـ الفرد ان كمــا

شبع ال ولية الدوافع ان واملعروف لتحقيقھ س الذي الدافع   .أوالباختيار

ة:  -ب الالشعور  الدوافع

وقســـــمت ب الســـــ ان ايا ــــلوك بالسـ قيامھ اثناء الفرد ا ــــعر شـ ال ة ــــعور الالشـ الدوافع

مراقبة او لتمحيص الفرد ا يدرك ان يمكن مؤقتة ا الدوافع ذه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ النف التحليل ــــة ــ ـــ ــ ــ مدرســ

ا نادت خاصة عالجية بطرق ا معرف الفرد ع يصعب دائمة واخرى عسلوكھ ات لمنظر

. النف التحليل مدرسة خاصة  2النفس

ا، ووجود ا وطبيع ا حدود إدراك ــــان ــ ســـ ــــتطيع ــ ســـ ال ة ــــعور ــ الالشـــ الدوافع ان كما

مكبوتة ات ذكر عن شــــا ت قد مراض عض أن فنجد الســــلوك، تأث ة الالشــــعور وللدوافع

الطفولة. مرحلة حدثت قديمة ات خ من   الالشعور

ا ــــدان ــ ــ الرشـــ غاية ا الطفولة من ــــان ــ ــ ســـ لدى ا و ت يبدا ة ــــعور ــ ــ الالشـــ ذالدوافع و

والديھع طرف من ان ــــواء ســـ الفرد ع ــــغط ضـــ حدوث عند ــــغ انھ صـــ و املجتمعو واو و

ايو كب  الكبت ا يؤدي ــــراع ــ ــ ــ ــ ــ الصـ ذلك حدث لما و الفرد، ذا حاجات تلبية دون ذلك حال

تحقق ال ال الرغبات الالشعوران سم تر ا يجعل ما و و للكبت تتعرض ألخرقد او ب لس

الالشعور محاو  وز ال ن ح ل   3.لة

ة:  -ت الفطر  الدوافع

ولية او ــــيولوجية ــ ــ ــ الفســ او ة ــــو ــ ــ ــ العضــ الدوافع ــــم ــ ــ ــ اســ ا عل ــــديطلق ــ ــ ــ قصــ يولدو ما ا

الوراثة، ق طر عن تقل ي ألنھ علمھ ا يحتاج وال بھ مزودا ــــان ــ ــ ــ ــ ــ العلماءســ عند عرف كما
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ومن ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ غي من بــالرغم موروثــة طبيعيــة ــداف ا التمــاس ا الفرد يــدفع دافع ــل انــھ

: ي ما الفطري الدافع   عالمات

- . جتما واملحيط واملواقف الظروف اختلفت ما م لھ النوع اك   اش

دليل - يتخذ ما كث الدوافع عض يوان ا مع سان اك تھ.اش فطر   ع

ة - ا من ــــائن ال ــــتفيــــد ــ ــ ــ ــ ــ سـ ان قبــــل اي مبكرة ــــن ــ ــ ــ ــ ــ سـ و امليالد عنــــد الــــدوافع ور ظ

  والتعلم.

سبة:  -ث املك  الدوافع

ــــتمرار اسـ ع ــــاعده سـ و جتما التطبع عملية خالل الفرد ا ــ ــ سـ يك ة ثانو دوافع

ــانية ــ ــ ــ ســ ــــلوكھالعالقات ــ ــ ســ وتنظم جتماعية او ــــباع ــ ــ اشــ وعدم ــــعوريؤ وعالقاتھ ــ ــ الشــ ا دي

والتعاسةبالقلق اب غ عو ا اساس ند س بل سبة املك الدوافع شا ت وال ارالذات، واحت ،

ةستعدادات بتالفطر تحتوتت ا يةتأث ثنايا البي جتماعيةالعوامل   .و

وخارجية:-2-2-2 داخلية دوافع أساس ع يف   تص

ا الداخلية:أ/   لدوافع

اجل من لذاتھ ــــ ــ ــ ا الر ــــاط ــ شــ ال ندماج ا الداخلية الدافعية ــ ــ ــ ــــتمتشــ ــ اعســ

ذاتھ ــــاط شــ ال اداء من ــــتقان املشــ ــا ــ ــــلوكھ.والرضــ ســ ــــيؤدي ســ داخليا مدفوعا الفرد ون ي فعندما

رادي النحو خـــــارجيـــــةع حوافز وجود عـــــدم من ــبـــــالرغم خـــ إجبـــــار أو ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املمـــــارسـ ع ار

اضــــية ــــ،الر ا بفالر للتدر ب يذ اراتألنھالذي امل من د املز لتعلم مرضــــيا و ممتعا يجده

ــــة ــ ــ ــ ــ اصـ ا املعارف أو طط ا ــــتھ،او ــ ــ ــ ــ اضـ ــــورةبر ــ ــ ــ ــ بصـ يتدرب الذي ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ا الر ــا ــ ــ ــ ــ ــ منتظمةأيضـ

باملحاول ــــتمتاع ــ ــ ــ ــ ــ لالسـ ــــتھ ــ ــ ــ ــ ــ اضـ ــــھر ــ ــ ــ ــ ــ نفســ ع التفوق لتحقيق ادة ا املختلة ارات امل إتقان و فة،

لدو  ا مدر ون ي ــــوف ــ ــ الداخلســ ــــةافعھ ــ ــ اصــ ا ــــتھ ــ ــ اضــ ر نحو ــــمحية ــ ــ سـ ال ــــطة ــ ــ شــ فاأل كذا و ،

شـــــ بفرصـــــة لھ ســـــمح ســـــوف لســـــلوكھ ره تقر و الكفاية، مشـــــاعر ة بخ فللفرد باك ســـــ ا

الداخلية   1.الدافعية

ارجيةب/ ا   :الدوافع

رالفرد تقر عدم سلوك ا ش حيث الداخلية عكس ارجية ا ه،ملصالدافعية

مثلذلكو  خارجية ات مث ق طر عن ثارفقط س سلوك(السلوك انھ افآت)اي منيأالامل ي

                                                
 ).109-108، ص (1998، دار الفكر العريب، القاهرة، علم نفس الرياضةصدقي نور الدين حممد:  1



 الفصل الثاني: ـــــــــــــــــــــــــــ دافعیة اإلنجاز الریاضي.

33 
 

الفرد و داخل ن، آخر افراد ق طر عن ي يأ عو لكنھ ذلك يتم يجا ــــواء ــ ــ ــ ــ ــ سـ التدعيم ق طر ن

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ السـ و او ي. و قـــد املـــاديـــة ـــافـــآت امل مثـــل مـــاديـــا وائزون يـــةا مثـــلالعي ـــا معنو ون ي وقـــد ،

و  يع   .رحاملال

و -2-2-3 مباشرة دوافع أساس ع يف مباشرة:تص   غ

املأ/ اباشرة:الدوافع م ا   :ومن

بالرضا - احساس الر شاط لل يجة كن شباع   .و

و  - وجمال رشــاقة ب ســ مالية ا للفرد،املتعة الذاتية ات ر ا ارة يو م ســ ع لنذكر

مبــاز ا و ،املثــال ، الث ع حلق منال ــا ــغ داءالر ــاقــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ برشـــ تتم ال ــــات ــ ــ ــ ــ ــ اضـــ

ات ر   .وا

ا - بات التدر ع للتغلب يجة كن باالرتياح ــــعور ــ ــ ــ ــ االشـــ ا ــــعو ــ ــ ــ ــ بصـــ تتم ال الو لبدنية

دارة وقوة رأة وا اعة ال من د املز   .تتطلب

- ) ــــات ــ ــ املنافســـ اك ــــ ــ ــ ركناشـــ عت ال ــــية ــ ــ اضـــ الر ات) ــاملبار ــ ــ ــ شـــ ال ان ار من اطاما

و  ا يرتالر متعددةما انفعالية ات خ من ا   .بط

و  - رقام و ايل و اثباتلبطوالت الفوز التفوق  .احراز

مباشرة الغ الدوافع ا:ب/ م ا   :ومن

و  - ة ــــ ال ســــاب اك البدنيمحاولة فاذااللياقة ، ــــ ا الر شــــاط ال ممارســــة ق طر عن ة

ــــأ ممار ســـ ــــباب اســـ عن الفرد ــــةلت اضــ الر امارس يجيب قد فانھ ــــ ـــ ا الر ــــاط شـــ ال ــــة ســـ

ع تحافظ ا و أل ة اال قو   .تجعل

ا - الر ي البد شاط ال امھممارسة العمإلس ع قدرات من الفرد مستوى لرفع

الو الفرد يمارس فقد انتاج الر عألنھشاط اداء ع قدرتھ ادة ز م لھمسا

انتاجھورفع   .العملمستوى

ا - الر شاط ال ممارسة بضرورة وزنحساس من يخفف ح السمنة  1.حالة
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الدوافع:-2-3 ا عل تقوم ال   سس

شاط:-2-3-1 وال الطاقة   مبدأ

القيام إ الدافعية و تؤدي ة ار م ات وحر ــــمانية ــ ــ ــ ــ ــ جسـ ات ــــــالتذبحر ــ ــ ــ ــ عضـ بتمديد لك

و  بالطاقة ســـــم شـــــاطا ال ذا نة ـــــ غ منتفر أو ارجية ا ئة الب من ســـــمانية ا ثارة باالســـــ

. ال ائن ال   داخل

الغرضية:-2-3-2     مبدأ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ال ـائن فـال معينـة ـداف وأ أغراض نحو ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ توجيـھ إ الـدوافع تؤدي

و  واملركز واملال ا ك والشر املاء الطعام ع صول ل ت.دائما   الب

التوازن:-2-3-3   مبدأ

بھ ــــد ــ ــ ــ قصــ متوازنةو ثابتة ة ــــو ــ ــ ــ عضــ بحالة يحتفظ أن ــــتعداد ــ ــ ــ ســ لديھ ال ائن ال أن

غ  ــــتعادهفإذا ــ اســ ــــم ــ ســ ا حاول تزان ــــليم،ذا ــ الســ ــــم ــ ســ ا ا° 37فحرارة يحتفظ ة مئو

م ــــم ــ ــ ــ ــ ــ سـ و ا و ا برودة أو حرارة ت غ ــــا التوازنمــ حفظ ــــة يولوعمليــ ــاالف ــ آليـ تتم ــــذه ــ

سان. جسم ا نظم   و

الديناميكية:م-2-3-4 تمية ا   بدأ

ـذه من و الـدوافع توجـد ــبـاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ـذه و ــبـاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ لـھ ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ ـل أن ـذا مع

و ما يولوالدوافع متعلف ســب مك و ما ا م تقومو أصــال انت إن و ســبة املك والدوافع ،

دوافع يولوجيع اةف اصة ا الدافعة ا قو ا ول ا ع مستقلة ا أ   1.إال

الدوافـــع-2-4 ات   :نظر

و نــاك   ــا تحليال تطرقــت ــات نظر وتعــدة ــيــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفسـ يم املفــا إ ــا ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمــاعيـةجفسـ

ــــاعدتنا ــ ــ ــ مسـ ا م محاولة الدافع وم مف عن املة ــــورة ــ ــ ــ صـ إعطاء ا مجمل حاولت حيث للدوافع

و ع ي سا السلوك ذا ل أعمق م واف تصور ن و و ت عنھ مة أ نجد:من ات   2النظر

ال-2-4-1 التحليل ة :نظر   نف

أي أن ة النظر ذه ترى حيث د) فرو ــــيغموند ــ ــ (ســـ ــــ ــ ــ الشـــ العالم إ ة النظر ذه ــــــب ــ ســـ ت

ــــان ــ ــ ــ ــ سـ لإل ــــاط ــ ــ ــ ــ والعدوانشـ س ا ما ن بدافع مدفوعا ون بأنھي الدافعية وم ــــرمف ــ ــ ــ ــ تفسـ كما ،
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ــــعو  لالشـــ ــــا ــــاســـ أســـ و عود أفعال من الفرد بھ يقوم فيما عر قدرتنا دور للكبت أن كما ات ــــلو ســـ

ور  امنة ال الدوافع معرفة أو و تحديد الفعل ذلك ان ــــواء ــ ــ ــ ســ ــــلوك ــ ــ ــ ســ أي غاء أو ــــوي ــ ــ ــ ســ ــــلوك ــ ــ ــ الســ

  1سوي.

اجة:-2-4-2 ا يم مفا ة   نظر

العالم" إ ا ــــول ــ ــ ــ ــ ــ أصـ ســــــــــنةترجع و 1938موراي الدافعة" القوة فإن ة النظر ذه ــــــب ــ ــ ــ ــ حسـ

من لديھ مما أصال تنطلق املشبعةحاجات،للفرد املواقف من تقل ي الفرد تجعل ال اجة وا

اجات ا ذه إشباع لھ تحقق مواقف   إ

عرف صـــــــاكما ي الالزمة)1972(ز املث ة يو ا البيولوجية ــــروط ــ ــ الشــ عن ــــأ ــ ــ شــ ت ا بأ اجة ا

سان. بقاء أو   فظ

يائية:-2-4-3 الف ة   النظر

ة النظر ذه ــــول ــ ــ ــ ــ ــ أصـ العالمعود ع"،1950"لورتزإ ي ر ا انب ا مية أ ز ي ا وف

ي. الوجدا انب   ا

قوى ناك أن إذ ارجية، ا الدافعة القوة إ إضافة الذاتية الدافعة بالقوة ا ر ي حيث

الـــداف القوة ـــذه ازدادت إذا حيـــث البي املث تمثـــل مـــا،خـــارجيـــة أفعـــاال الفرد ــــدر ــ ــ ــ ــ ــ ــ أصــ الـــذاتيـــة عـــة

دور و  ثانوي.أصبح ارجية ا   القوى

املعرفية:-2-4-4 ة   النظر

العالم إ ة النظر ذه ــــل ــ أصـــ ســــــون"يرجع ذه1958ســــــنةATKINSONأتكي ــــر ــ تفســـ و "

. مخ بل تصرفاتھ ع ا مج س ل سان أن ع الدافع ة   النظر

مؤدية فيھ ــــلة ــ متأصــ ذاتية بدافعية يزوده الفع الفرد ــــاط ــ شــ غايةفال و الذي ــــاط ــ شــ ال إ بذلك

سو  و ل للنجـــاح، ــيلـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموعـــةوسـ ذلـــك نتـــاج واون للمعلومـــات ـــة ــا معـ العمليـــات ـــاتمن ملـــدر

الفر  لدى املتوفرة ــــية ــ ــ ــ ــ ــ سـ فيھا املوجود املث ــــع ــ ــ ــ ــ ــ الوضـ يتد ــــبطبذلك ــ ــ ــ ــ الضـــ من عالية بدرجة متع

ي   2.الذا
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2-4-5-: جتما التعلم ة   نظر

  " ــ ــ خفاق1989فيديشـــ أو فالنجاح ــــادرالدافعية مصـــ م أ عت ــــابق الســـ التعلم أن "إ

شـــــياء م تف إ يؤدي معينة ســـــلبيةالســـــتجابة أو إيجابية نتائج إ تؤدي الال ثمة من و رغبة،

الـــدافعيـــة ــــول ــ ــ ــ ــ ــ أصـ يرجعون ـــة النظر ـــذه ـــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أ أن كمـــا النـــا ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ العمليـــاتتكرار إ

ا. وحد   جتماعية

ــة ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ ا الثقـــافيـــة املحـــددات للـــدافعيـــة جتمـــا ــــأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ بـــامل تقول ال ـــات النظر وتركز

سان. لإل الداف السلوك شكيل   ل

يخ ــــ ــ ــ ــ ا اف وم مف اجة ا أن من ــــھوانطالقا ــ ــ قياســ يمكن آلخروال فرد من فقدتلف ،

وسل اجات ا ذه فعالية تقييم ا أساس ع يمكن معاي "خمسة "موراي :حدد الفرد   وك

 السلوك يجتھ.و تراجع  ن

 .يجة الن تلك إ للوصل املتبع السلوك  نمط

  ودراك املوضوعات من ملجموعة محددة.نتقا ملؤثرات  ستجابة

  و نفعاالت عن بصراحة اجة.التعب ا بتلك تتصل ال  املشاعر

  و اجة ا تحقيق عن الرضا خفاقإبداء عند الرضا املعدم النتائج إ   1.رجوةالوصول

الوظيفية:-2-4-6 ة   النظر

العالم إ ة النظر ذه ســــب لدوافعو "ALLPORT1940ألبورت"ت أن ع ا أســــاســــ قوم

ط عن يتم حيـث الفرد مع وتنمو تتغ مرحليـة ــــتقالليـة ــ ــ ــ ــ ــ اسـ وظيفـة ــــان ــ ــ ــ ــ ــ امليســ التعـديـل ق ولر

و  ـا ـا واتجـا ـا قيم تفـاعـلالفرديـة الأنمـاط ــــر ــ ــ ــ ــ ــ عنـاصـ مختلف ـةالفرد واملعنو املـاديـة ئـة ذهو ،ب ل

ا: م أ املبادئ من مجموعة ة   النظر

 الوظيفيــة النظر :املرحلــة ــذه ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ و حسـ الفرد عنــد الــدافع طــاقــة ع طــاقــةــة من ــــتقــة ــ ــ ــ ــ ــ مشـ

دوما. تتجدد الفرد عند التعلم عملية أن خاصة  الالشعور

 و مادام الفرد نمو بمرحلة مرتبط أوتطالدافع ــــرطي الشـــ املث رفض ع ة النظر ذه حســـــــب وره

 لزامي.

  و ب والتدر والنمو امل ضالت عوامل الفردالن لدى الدافعية ن و لت ة  .رور

                                                
سيدي عبد  ،عالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانويةط شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية و نمبن عبد السالم حممد:  1
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 ــــدما ــ ــ الصــ الفرد ياة املفاجئة حداث ــــ ــ ــ تفســ يمكن ا خالل من الوظيفية ة ــالنظر ــ ــ ــ العصــ يةت

ام و و التخيالت من املرضية.الناتجة   1املخاوف

الدوافع-2-5   : وظائف

يدور ملا يجة كن يحدث وإنما تلقائيا يحدث أن يمكن ال ــــلوك ــ ــ ــ ســـ أي عن فعل رد أي إن

الفرد ـــذا ـــا معينـــة نقـــاط تحقيق نحو تتجـــھ أغراض لـــھ ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ فـــالسـ ومنـــھ الفرد ــيـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفسـ

و ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ ــــيط ــ ــ ــ ــ ــ شـ لت ا تقوم وظائف عدة للدوافع أن ــــتخلص ــ ــ ــ ــ ــ سـ ومنھ وغرائزه حاجياتھ

  ثالثة:

بالطاقة:-2-5-1   السلوك

الــــذي التوتر ؤدي و الفرد بــــھ يقوم الــــذي ــــاط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ال ث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ الــــدوافع أن ذلــــك ومع

وتدل توازنھ وإعادة دفھ لتحقيق شاط بال قيامھ إ ال ائن ال لدى الدافع إحباط ب ي

كال اليوميـة يـاة ا التجـارب خالل من يوان وا ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ســ أن ع حـاملالحظـة طـاملامـا امال

والرغبات اجات ا ذه ــــباع إشــ أجل من شــــــط ي فإنھ رمان ل عرض إذا أما ــــبعة مشــ حاجاتھ

ع لھ افأة م جائزة لالعب يمنح فمثال بالطاقة الســــلوك يمد وتفالدافع قدراتھ ن اتحســــ ليل

أخبالنجاح ــــة ــ ــ ــ ــ ــ اضــ الر أن ق املرا أدرك إذا ا جاذبي افأة امل اتھ تفتقد ما ــــرعان ــ ــ ــ ــ ــ سـ لكن قال ،

ذه ففي افأة امل اجل من ون ت أن ةقبل ضرور غ افأة امل تصبح   .النقطة

ختيار-2-5-2 وظيفة   :أداء

مع   تفاعل و ســتجيب ال اضــة الر أو شــاط ال تختارنوع الدوافع أن ذلك تج او

خرى  ــــطة ــ ــ شـــ مل و ق كرةاملرا يكره نجده القدم كرة وى الذي مثال، ــــلة ــ ــ أ،الســـ اكما

الطر  كب ــــد ا أقر تحــــدد فقــــد أخرى، ملواقف ــــا ــــتجيــــب ــ ــ ــ ــ ــ سـ ال أنـــھقــــة " ألبورت جوردن

وامليو  للمواقف عــام اتجــاه ون ت التوترعنــدمــا حــالــة فقط يخلق ال فــإنــھ ــال ثــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــاروا ــ ــ ــ شـــ الن خفية ــــيلة ــ ــ ــ وســـ عمل بل امليل أو املوقف ــــبع ــ ــ ــ شـــ ر ظا ــــاط ــ ــ ــ شـــ إ لختيار فتؤدي

م ھسلوك وتوج بھ   .تصل
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دف-2-5-3 ال نحو السلوك   :توجيھ

والنمو ن ــــ ــ ــ ــ ــ ــ التحسـ إلحـداث يكفي وال يؤدي ال ق املرا حـالـة ع ــــا ــ ــ ــ ــ ــ الرضــ عـدم مجرد إن

فــالــدكتور ــا وتحقيق ــا إل ــــول ــ ــ ــ ــ ــ الوصـ يمكن معينــة ــداف أ نحو طــاقــاتــھ توجيــھ يجــب بــل عنــده

الدوافع وظائف ص ي امللي يحل   :فيما

للعمل - الداخلية املصادر تمثل ا أ أي الداخلية زة ج و ليات   إثارة

امل - مساعدة و الالزمة بالطاقة السلوالسلوك تث ال ارجية ا ات   .ث

وتحديد - شاط ال نوع   .اختيار

وقــــد - الفرد يقظــــة من ــــد يز ــا ممــ امللــــل دون تحول التعــــب ور ظ ــاهتــــأخ بــ ن ع رتــــھ

ت ش ال   1.ومقاومة

النفسية-2-6 اجات وا   :الدوافع

ــــوي    ــ ــ ــ ــ ــ عشـ ــــطفى ــ ــ ــ ــ ــ مصـ " رأينــايرى فــإذا دافع ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــل وراء أن عرف أن ب ي " أنــھ :

ع ا منطو صـــا أـــ ب ي ضـــدهنفســـھ ام ح تصـــدر وراءال الدافع عن ســـأل أن يجب بل ،

يث أو ا متك ان إن ءذلك ـــــ ال نفس املمارســـــة، أو العمل ل أاملشـــــا ب عنني ســـــأل

و  مالحظتــھ يمكننــا ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــل وراء ــتــھالــدافع ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراسـ ــد ــــنر ــ ــ ــ ــ ــ ـ النف التوتر من حــالــة فــالــدافع ،

ا يولو ـاوالف ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ شـ ال أو ـا ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ شـ ون ي قـد ــــاطـاتلـذي ــ ــ ــ ــ ــ شــ و بـأعمـال للقيـام الفرد تـدفع ،

التو  عادة التوترو من للتحقيق معينة حاجات إلشباع ات بصفوسلو للنفس أو للسلوك ةازن

ا.عامة و النفسية اجات ا عض نذكر نا يومن   :آل

طمئنانا - إ   اجة

التفوق -   حاجة

التبعية -   حاجة

واملعرفة - التعلم   . حاجة

النفسية-2-6-1   :الدوافع

ــ ــ ــ ــــاسـ ــ أسـ حاجات ل ــــ ــ شـ ع ــــيولوجية ــ فسـ انت ــــواء ــ سـ الدوافع ن ب كب ارتباط ةيناك

نفسية دوافع أو متعلمة، سبة مك حاجات أو ة   .اجتماعيةفطر
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بـالـدواف منع إ ـاجـة ا مثال ــيـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفسـ امع اح إ ـاجـة ا ـب ا إ ـاجـة ا ،

الذاتوتقدي تأكيد إ اجة وا الذات   ر

النفسيةأ/ الدوافع   :خصائص

  " أنھ عشــــوي مصــــطفى و شــــ ة فطر أســــســــا الدوافع ذه ل أن يبدو عواملال وال ة ــــ ا

رة. ظا ببيولوجية ترت ــــب ــ ــ حســـ الدوافع ذه ور ظ ونماذج أنماط ام دور بية وال للثقافة

الدوافع. ذه إشباع أنماط و ن   مع

ــــيطرة والســ التملك جتماعية الدوافع عن يولوجية الف الدوافع ذه ــــل فصــ يمكن ال

تكميل نظرة ــانيــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ الــذات إ النظر ب ي إذ ــة الفطر النــاحيــة من إال ذلــك توغ رايــة

دوافع مراعاة ــــرورة ــ ــ ــ ــ ضــ و عليھ التأكيد ب ي ومما جتماعية و ــــية ــ ــ ــ ــ والنفســ ة ــــــو ــ ــ ــ العضــ عاد

م وحاجا مالناس مع والتعامل م تصــــال قاعأثناء إدراكھ من انطالقا ذلك ل و امة، دة

دافع ــــلوك ــ ســ ل وراء أن و اص، ــــ ــ ــ ــــلوك ــ ســ وتقيد ــــ ــ يحددســ الذي الدافع نوع أن إال ،

الذي و آخرســــلوكھ إ ص ــــ من إيختلف موقف من يختلف أنھ كما فإنآخر، وعليھ ،

معرفة ع للمسـاعدة ـ سـا العامل و نفعالية و انية وامل الزمانية عاده بأ املوقف إدراك

الدواف أو ماالدافع اص أ أو ص لسلوك املحركة   1.ع

الدافعية: -3  خصائص

ي ما الدافعية خصائص   :من

  رضية:غلا-3-1

يوجھ ــــھ ــــاســ أســ الدافع ن،إن مع غرض نحو ــــلوك حاالســ منين ــــئة التوترالناشــ لة

اشباعھ   .عدم

شاط:-3-2   ال

ــــاط ــ شـــ ــــان ــ ســـ يبذل و اذ الدافع ــــباع ــ الشـــ تلقائيا ذاتيا زادتزدادا لما ــــاط ــ شـــ ال ذا

الدافع   .قوة

  ستمرار:-3-3

,ح عام بوجھ سان شاط استمر اوجد التوترال حالة اين عود ,و الدافع

تزان   .حالة

                                                
  .34، ص1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل إلى علم النفسمصطفى عشوى:  1
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  التنوع:-3-4

و  ســــلوكھ ع نو ب ســــان الياخذ عندما شــــاطھ اســــاليب الدافغي اشــــباع عســــتطيع

مباشر ق   .بطر

  لتحسن:ا-3-5

اثناء سـان سـلوك تحقيقيتحسـن ولة سـ عنھ تج ي مما الدافع الشـباع املحاوالت

التاليةاغر  املحاوالت تكرار عند   .اضھ

3-6-: الك   التكيف

الد إشباع عاما،يتطلب ليا تكيفا سان من سافع ل صغ و جزء ك تحر صورة

ــــم، ــ ــ ــ ــ ــ جسـ ز من لمـا ف تـھ حيو و الـدافع ميـة ا بـاختالف الك التكيف مقـدار يختلف قو و ةادت

الك للتكيف اجة ا زادت لما   .الدافع،

الغرض:-3-7   تحقيق

ــان الــذي ــدف ال اي الغرض تقيق يتم عنــدمــا و ــــلوك ــ ــ ــ ــ ــ السـ يتوقف عنــدمــا ذلــك يتم و

السلوك يتوقف عندئذ و الدافع اشباع يتم حيث و , تحقيقھ ا يرمي   .سان

النجاح أجل من ــــ ـــ ا الر يبذلھ الذي د ا ــــية اضـــ الر ــــة املنافســـ نجاز دافع ع

وامل الواجبات .انجاز ا لف ي ال   1ام

وم -4 نجاز:مف  دافعية

الــدوافع بــھ حظيــة ممــا أك تمــامــا ا النفس علمــاء نجــازمن دافعيــة ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراسـ لقيــت

ا بأ ا نا ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجات ل قائمتھ ــــمن ــ ــ ــ ــ ضــ ا قدم الذي "موراي" ا فعرف خرى ــانية ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ار  ف ع ن، خر وع ــــياء شــ ع ــــتقاللية ســ ــــيادة ــ الســ ــ ــ ب وذلك الذات، وتقديرات

وال يا ســـــ ة النا صـــــية ـــــ ال خصـــــائص من خاصـــــة اجة ا ذه و ا، نا ا ــ ـــ بة املو

بدراســـــة "ماكيالند" وقام املتوســـــطة. الطفولة بلور وت جتماعية، ــــئة شـ بالت ا جذور توضـــــع

أبنا يتم املتقدمة ــــعوب ــ ــ ــ ــ ــ الشـ أن فوجد وثقافات، ــــعوب ــ ــ ــ ــ ــ شـ عدة اجة ا ذهذه بقوة ا ؤ

أدى مما ــــادي قتصـــ والتفوق املادية م ئ ب ع ــــيطرة والســـ النجاح إ ــــعون ســـ ف م ف اجة ا

املختلفة. الشعوب نقيض ع واقتصاديا، تقنيا م شعو تفوق   2إ

                                                
 .167، ص2001الرياض العليا،، 4، مكتبة العبيكان، طم النفس التربويعل: وآخرونإمساعيل حممد الفقي  1
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ــــية   ــ صـ ــــ ــ ــ ال ثابت ــــتعداد ــ اســ إ ــ ــ ــ شــ لالنجازبأنھ الدافع وزمالؤه "ماكيالند" وعرف

الف ــــ ــ ــ ــ ــ ســ مدى ــــاء،يحدد ــ ــ ــ ــ رضــ من نوع عليھ تب ي نجاح لوغ و تحقيق يل ــــ ــ ــ ــ ــ ســ ومثابرتھ رد

شــــاط ال عرفوا كما متياز، من محدد مســــتوى ضــــوء داء تتضــــمن ال املواقف وذلك

ــــراع ــ الصـ ــــلة ــ محصـ وأنھ ممتازة ــــورة ــ بصـ يتم أن توقع و الفرد بھ يقوم الذي ــــاط ــ شـ ال بأنھ املنجز

الفر  عند ن متعارض ن دف ن الفشل.ب تحا إ امليل أو النجاح، تحقيق نحو   1د

ماكيالند   رى لالمتياز1961و محدد ــــتوى ــ ــ ــ ــ ــ مسـ ــــوء ــ ــ ــ ــ ــ ضـ داء نجاز دافعية أن م

راتب امل أسامة أما النجاح، والرغبة ا1997والتفوق الر يبذلھ الذي د ا ا أ يرى م

ب التدر ا لف ي ال ام إنجازامل أجل ــــلمن الفشــ ة مواج عند املثابرة كذلك ــــة املنافســ أو

ا. لف ي ال الواجبات إنجاز عند بالفخر   2والشعور

ومـدى   الـدافع، قوة من ـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشـ ي الثال املركـب ذلـك ـا أ ع ــــون" ــ ــ ــ ــ ــ سـ "أتك ـا عرف كمـا

أن إ التصور ذا ش و لھ، سبة بال قيمة من يمثلھ بما ذاتھ والباعث الفرد، نجاح احتمالية

عـــدة قـــل ع ــيـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفسـ النـــاحيـــة من يتحـــدد مـــا املجتمع فراد لـــدى نجـــازي التوجـــھ

:   عوامل

بالفخر - ــــاس ــ حسـ و دف، ال تحقيق د ا ذل و للعمل ــــاس ــ حسـ أو الدافعية ــــتوى ــ مسـ

الفشل. عند ل وا النجاح  عند

الفشل. - أو النجاح حدوث باحتمالية املتعلقة الفرد  توقعات

والفشل. - النجاح عن الناجمة تبان امل أو ذاتھ النجاح  قيمة

البــ ــا قــدم ال ــابقــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ فــات التعر خالل يمكنومن لإلنجــاز الــدافعيــة وم ملف احثون

لتحقيق التفوق نحو ــــ والســ ــــؤولية، املســ لتحمل الفرد ــــتعداد اســ نجاز دافعية ان القول

الزمن ميـــة بـــأ ــــعور ــ ــ ــ ــ ــ والشـ ـــھ تواج قـــد ال ــــكالت ــ ــ ــ ــ ــ واملشـ العقبـــات ع واملثـــابرة معينـــة ـــداف أ

للمستقبل.   والتخطيط
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دافع -5 مية اضةأ الر نجاز  :ية

تحقيقيم اجل من د ا لبذل ــــ ـــ ا الر ــــتعداد اســـ بأنھ " ــ ــ ـــ ا نجازالر ف عر كن

ن". مع  1دف

(عالوي  عرفھ نجاز1998و مواقف من ما موقف للتنافس الفرد ــــتعداد ــ ــ ــ ــ ــ اسـ بأنھ" (

الكفـاح الرغبــة متيــازوكــذلــك ــات ــــتو ــ ــ ــ ــ ــ مسـ أو معــاي من ن مع ــــتوى ــ ــ ــ ــ ــ مسـ أو معيــار ــــوء ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

للتفوق واملثابرة".والنضال والفعالية شاط ال من معيناً نوعاً ا ع نتج نجازوال   2مواقف

النجاحو  أجل من ــــ ا الر يبذلھ الذي د ا اضــــية الر املنافســــة نجاز دافع ع

ا لف ي ال ام وامل فيماانجازالواجبات ــــ ــ ــ ــ ا الر املجال نجاز دافعية مية أ وتتمثل

:   ي

شاطا-5-1 ال   :ختيار

اختيارمنافس   أو قدراتھ متقارب ملنافس ــــاط ــ ــ ــ شــ اختيارال ــــ ــ ــ ــ ــ أكيت أو منأقل

معھ يلعب   .قدراتھ

داف-5-2 تحقيق أجل من د     : ا

حضور مثل املمارسة كم أو مقدار ع سبوع%90و ب التدر جرعات   .من

  :املثابرة-5-3

ع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـا الر مقـدرة ع أجلو من ـد ا من ـد املز ـذل و ــــل ــ ــ ــ ــ ــ الفشـــ ات خ ـة مواج

يحقق وال ــــابقات ــ ــ ــ ــ ــ املســ عض ــــــ ــ ــ ــ ــ ـ النا ك ــــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ عندما ذلك عن ومثال دف ال لوغ و النجاح

ــ ــ ــ ــ ــ تحسـ أجل من ب التدر ــــتمر ــ ــ ــ سـ ذلك من الرغم و متقدمة ــــابقاتمراكز ــ ــ ــ املسـ ــــتواه ــ ــ ــ مسـ ن

 3.املوالية

الدافعية -6 اوظيفة الر    :املجال

ساؤالتمنوتتض ثالثة ع   :جابة

اضة - الر نوع اختيار تفعل؟ أن تقرر   .ماذا

العمل - تكرار مقدار ب؟ما التدر أثناء د وا الوقت   .كمية
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العمل - إجادة املسكيفية املنافسة؟ للدافعية مثل   .توى

ن  ــــؤال ــ ــ الســ عن باإلجابة يتعلق والثانفيما اختيارالالعبول ــــمنان ــ ــ يتضــ ما فإ نوعل،

شــــا شــــكال ثمة س ول املمارســــة، ومقدار ة وف ــــ ا الر عنط الدافعية فإن مرتفع، ون ت ةدما

معينة اضـــــة ر ذهنحو ل تمام مدى عكس ذلك فإن املمارســـــة، ســـــتمرار و اضـــــة أي،الر

ــــقل ــ ــ ــ ــ وصـــ ــــاب ــ ــ ــ ــ ســـ واك علم ــــمن ــ ــ ــ ــ يضـــ بما اد ا العمل إ ــــافة ــ ــ ــ ــ باإلضـــ ب التدر املثابرة إ تؤدي

ا اضةامل الر ذه اصة ا ركية ا   .رات

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ عن ــابـــة جـ ــــــوص ــ ــ ــ ــ بخصـ العمـــلأمـــا إجـــادة كيفيـــة عن ــالـــث الثـ وظيفـــةؤال فـــإن ،

ــــ مســ ــــ ــ تت ــــؤال الســ ذا ــــمون مضــ ثارةالدافعية ــــ ســ ) ــــيطية شــ الت الة ا مالئم )توى

ح ثارة س من املالئم املستوى العب ل املنافسةحيث وقت أداء أفضل   1.يحقق

ا -7 اأنواع الر شاط بال املرتبطة   : لدوافع

التالية: النقاط ا ر شاط أي بممارسة املرتبطة الدوافع   تتمثل

ا - الر لامليل الفرد أن أي ا، الر شاط ال ممارسة نحو ميل   .ھ

ج - و لتحقيقال ون ي ا الر شاط ال فبممارسة والراحة،   .املتعة

ونفســــية - عقلية نوا ســــاب فالفرداك ســــد ا ســــالمة مرتبطة العقل ســــالمة أن بما ،

ا الر شاط ال نيمارس سليم ونف عق نمو   .لتحقيق

سنةحيث علوي صا محمد بإ1970قام شاط، ال دوافع ع ليتعرف بحث جراء

للبن العالية ــــية ــ ــ ــ اضـ الر ات ــــتو ــ ــ ــ للمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا والبناتالر عن ال من ــــوائية ــ ــ ــ عشـ عينة ت واخت ،

وتوالع مصر العليا اضية الر ات املستو إبات العينة أفراد إجابات يف تص   :م

صية- ال اسب   امل

الدو-   التمثيل

املستوى - ن   تحس

ار- ا يع   ال

اجتماعية- نوا ساب   اك

دنية- و ونفسية عقلية نوا ساب   اك

خلقية- سمات ساب   اك
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اضية- الر   امليول

عنذا   كب حد ع ــــابھ ــ ــ شـــ ت ــــ ــ ــ ـــ ا الر ــــاط ــ ــ شـــ ال ــــاب ــ ــ ســـ اك دوافع فرادفإن جميع د

م أعمار   1.باختالف

ا -8 الر شاط ال دوافع   :تطور

ا شــاط بال املرتبطة الدوافع رإن الد أبد ســتمرثابتة ال ــ ا بلر ا ناول ت بل التبديل،

ال لة الطو ة الف اغضون الر شاط ال الفرد ا ف   .يمارس

واختيـار مطــالــب تحقق ح يــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ مرحلــة ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا الر ــــاط ـــ ــ ــ ــ ــ شــ ال دوافع تتغ إذ

د تختلف كما الفرد ا يمر ال ية ــــ الســ ــــاملرحلة ــ ا الر ــــتواه ملســ طبقا الفرد تختلف،وافع إذ

ا بدور تختلف وال ة الثانو املرحلة تلميذ الدوافع عن ــــية ــ ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ســ املرحلة التلميذ دوافع

ألن نظرا العا املستوى ذو الالعب دوافع اعن يتم ال دوافعھ مستوى   .ل

ساسية   اضية الر للمراحل طبقا ا الر شاط بال املرتبطة الدوافع " ي جو " يقسم

دوا اضية ر مرحلة ل ل أن الفرد يرى إذ ، الفرد ا يمر املراحلال ذه و ا اصة ا ا   :فع

ا - الر شاط لل ولية املمارسة مدة:مرحلة ون إ6وت   .سنة14سنوات

ا - امرحلة الر شاط لل التخصصية منملمارسة ون وت إ15: .18سنة   سنة

اض - الر ات املستو منمرحلة ون وت : العالية .18ية فوق فما   سنة

املرحلة   أن ما التطر و دون ا دوافع ــــيح ــ توضـــ ع ــــرنا ــ اقتصـــ ، منا ال إق الثالثة

خرى    .املراحل

الالعـــــب   دوافع ترتبط املرحلـــــة ـــــذه نوعو ــــــص ــ ــ ــ ــ ــــطــــةبـــــالتخصـ ــ ــ ــ ــ شـــ أنواع من ن مع

ــــ ــ ــ ا الر يرغب إذ ــــية، ــ اضــ ال الر ون ي اأن كرة مثالعبا ا أوجمباز القدم كرة أو ــــلة ــ .لســ

املرحلة: ذه الدوافع م أ   ومن

 ن مع شاط نحو خاص   .ميل

 خاصة معرف ساب   .اك

 املنافسات اك   .ش

 ونفسية عقلية نوا ساب   اك

 خاصة قدرات ساب   .اك

 وإرادي خلقية سمات ساب   2.اك
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نجاز -9 دافعية ومكونات عاد :أ ا   الر

ــــية ــ ــ ــ صــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ال ونات م م أ أن إ ــــ ــ ــ ــ ـــ ا الر النفس علم ن الباحث من ــــارالعديد ــ ــ ــ أشـــ

الفشل: تجنب ودافع النجاح النجاز   الدافعية

النجاح:9-1 إنجاز   دافع

ـــدفعــھ و معينـــة ــــطـــة ــ ــ ــ ــ ــ شـ أ نحو لإلقبـــال لالعـــب الـــداخليـــة الـــدافعيـــة يمثـــل الـــدافع ـــذا و

التفوق. تحقيق   ملحاولة

تجنب-9-2   :الفشلدافع

ــائج ونتــ عواقــــب املعر تمــــام يتمثــــل الــــذي وف بــــا يرتبط ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ نف ن و ت و و

ــــ ـــ وتحا تجنب محاولة م ــــ ســـ مما ــــارة ســـ غ بانفعاالتھ ــــعوري الشـــ والو داء ــــل الفشـــ

. ا الر نجاز   مواقف

عالوي حســــن محمد ضــــيف نجازتتصـــل1998و دافعية عاد أ أن "جولس" ن نقال

دافعية يمثـل الـذي ــــھ ــ ــ ــ ــ ــ مقيـاســ ـا ــــر ــ ــ ــ ــ ــ أقتصـ لكنـھ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ الفشــ تجنـب ودافع إنجـازالنجـاح دافع

الفشل. تجنب ودافع النجاح إنجاز دافع عدين ع ة املصر ئة الب ع ا الر   1نجاز

: التا النحو ع عالية إنجاز بدافعية سم ي الذي ا للر امة ال صية ال صاص ا   ومن

الت -1 متياز:الرغبة و  فوق

املرتفع. -2 باألداء ون يتم حيث املنافسات اك ش  امليل

د. -3 ا بذل ع  املثابرة

املخاطرة. -4 عض تتطلب ال ام امل وأداء  الطموح

الداخلية. -5 والدافعية بالنفس  الثقة

والقوان -6 وزمالئھ املدرب نحو ام ل و ا، لف ي اليت والواجبات ام بامل ام  2نل
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الر -10 شاط بال املرتبطة الدوافع عن   : انماذج

الدافعية-10-1 اضةنموذج الر من النا اب ا   :لتغي

اب ــــ والرغبةــ امليل عدم ــــاركة،أو ــــراملشــ تفســ ة نظر بناءات ثالثة ع حتوي و

اضة الر من النا اب ا   .أسباب

املنجزةأ/ داف لأل املعر   :التفس

ضــــوء يتحدد ــــ النا يتخذه الذي اب ــــ قرار أن إ النظري البناء ذا ب ذ و

إنجاز  ادرجة تحقيق لنجاح إدراكھ ومدى   .داف

الكفايةب/ دافعية ة   :نظر

ــ ــ النا إدراك مدى ضــــوء يتحدد ــــ النا يتخذه الذي اب ــــ قرار أن إ شــــ و

جتماعية و البدنية   واملعرفية.للنوا

للتوترالج/ نفعا املعر   :نموذج

ن ب التوازن عـــدم عن النـــاتج التوتر ـــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ون ي أن يمكن ـــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ قرار أن ع و

القـــدرة الفتقـــاده يجـــة ن أو املتطلبـــات ـــذه ـــة مواج ع ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ النـــا ومقـــدرة داء عمتطلبـــات

املنافسة عن الناتج   .التواتر

الدافعية-10-2 (نموذج ممارسة اضةلتفس للر امليل) أو   :الرغبة

أ ــ ـ و وأخرىو صـــية ـــ أســـباب ناك وتصـــنف موقفيھن إ، صـــية ـــ ال ســـباب

دنية و النفسيةنفسية سباب مقدمة ي أ و باملت، الشعور اضة: الر اك ش عة،دوافع

صدقاء ن و والفت النجاح لتحقيق ثارة و التحدي ة خ   .وز ،

ــا مقــدم ي فيــأ البــدنيــة، ــبــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــبــابأمــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ أمــا اللعــب ن وقوان ــارات م علم :

ــــةوقفيــةامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاضـ الر الالعــب اك ــــ ــ ــ ــ ــ ــ اشـ تمثــل اللعــبال ــــاركــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ املشـ مقــدار ق، الفر روح ،،

انيات م باستخدام املختلفةستمتاع زة ج و دوات   1.و
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الفصل:   خالصة

دافعية   متياز،عت بلوغ مة، امل التحكم لغرض املبذولة ود ا عن نجاز

عن التعب عند از ع و بالفخر حساس مع عا مردود وتقديم العقبات مختلف تجاوز

الفشل حالة صرار مع ن، مع ميدان بة واملو الفردية   .القدرات

ضرور    أمر اضيي و للر سبة الدافعنبال نتائجبدون أي إ الوصول يمكن ال ية

إجبار يمكن فال شاط، ال ذا ل دافعيتھ حسب لھ املناسب ختصاص يختار ا ر فأي

ن، مع ا ر شاط نحو الدافعية تتوفر فعندما ن، مع ا ر شاط ممارسة ع ص

املمارس ا الر شاط ال ات املستو أع إ للوصول وده ج أق الالعب   .يبذل



 

 

الثالث: الفصل  
ة كرة  رياض

القدم عند  
 األكابر



 .عند األكابرریاضة كرة القدم ـــ ـــــــــــــــــــــــالفصل الثالث: 
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يد:   تم

اللعبــــة القـــــدم كــــرة لعبــــة ــ ــ لعـــــابعت وإثـــــارةمــــن متعــــة مــــن ــا ـــ ف ــا ملــ ــالم العــ ــ ـــ شــــعبية ــــ ك

وصفوا ا ف ن ر م ن العب ور لظ نظرا ة، خ ونة ر با تطورا اللعبة ذه تطورت ولقد ق، شو و

عة را فردية ارات م من بھ ون يتم ملا باألساط   .ح

ا امل ألن العاونظرا املستوى الع ن ب ة متقار أصبحت البدنية والقدرات الفردية أصبح،رات

مختلـف يـتعلم فالالعـب اللعبة، ذه التفوق أساس و الذ والتحض النف انب با تمام

(أصــــاغر قـــة واملرا الطفولـــة مرحلـــة خــــالل امليـــدان ـــ ـــة وتجر ة ــــ خ ســـب ك و باللعبـــة اصـــة ا ـــارات امل

انب.واسط)وأ ا ع ك ال من أقل ابر عند ارات امل عليم و ي البد انب ا ع ك ال ون ي ذا ل

ططي املنافسات.ا قبل النف   والتحض

الفصــل ــذا خــالل مــن حاولنــا و ملــامولقـد ــا ــف والتعر اللعبــة ــذه ن ــذهبقـوان صــية

ابر) (أ النفاملرحلة نفعاالت املنافسة.ومعرفة خالل م تواج أن يمكن ال   سية
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القدم -1 كرة ف   :عر

خاصة ن قوان ضمن يمارس ا ر شاط عن تنظيعبارة يكال دقيقا،تملك لعبةميا و

ء ـــ ـــل ـــقبـــل أك يل ـــ ن ق الفـــر أحـــد يحـــاول ن، ق بفـــر تلعـــب جمـــا ع طـــا مـــنذات ممكـــن عـــدد

ال ــــو ــــون ي ـــي ـ ــاــــداف ــائز،فــ حــ م فــــ ــا بمــ ــا العبــ عشــــر أحــــد مــــن ــــق فر ــــل ــــون املرمــــى،يت يلعــــبرس

مستطيل ميدان ع قان ل،الفر لالش وسطصا حكم ا تحكيم ع شرف و ة مستو وأرضية لعب

ية ان ا طوط ل ن (وحكم ع را   .)احتياطوحكم

ك علمة ل:رة الش ة كرو اللعب املةأداة ون ت أن ط منو ةستدار ش مصنوعة ون ت أن

ال  لد صناعا تدخل أن الالعبيجوز ع خطر ل ش مادة أي   .ا

القدم -2 كرة عن خية تار   :نبذة

   :عامليا-2-1

ن الباحث عض ـعقال والرا الثالـث ن القـرن وجدت القدم كرة لعبة كأسـلوبإن املـيالد قبـل

ة الف التحديد وجھ وع ن الص عسكري ب سنةماتدر ن وسنة206ب م وردق25ق/ كمـا /م

الصيللاملصادرعض خ انت،تار صيو باسم تذكر شواللعبة سو )tsutchuو لبمع) ر

الكــرة ــ بمع والثانيــة فقــال.الكـرة آخــر مــؤرخ باليابـانجـاء القــدم كــرة انــت (لقـد باســم كيمــاريســ

kemari(منذ عرفت مضت14وقد مساحتھقرن ملعب تلعب مسطحا140انت عا مر ا   1.م

القدم كرة لعبة انت إيطاليا او الشيو(اسم نانت)calcio-ال مرت سا فلورا تلعب

املــؤرخالسـنة عــض وقــال الن. إن القــدم،: كــرة لعبــة م لــد انــت ســروسيونــان سك (اب باســم -تلعــب

episkgrosــــان الرومــ ــــدى لــ ــــت انـ و ــــرة) للكــ ــــرى أخــ ــــة ــــتملعبــ اســ ار ) ــــم باســ ــــب ــــــب)harpastom–تلعــ وذ

ــــ ــ إ ــانيون ــ يطــ ــــتدال واســ ي ــــ ــ إنجل ــــدم القــ ــــرة كــ ــــل أصــ ــــكالو أن ذلــ ــ ــ ــ أنبواع ــــ ــ ص ــــت تــ ــــة خيــ تار ــــة قعــ

ن مااحتلواالدانمركي ة ف ا نإنجل إ1016ب نجل 1042م وأن معركة،م م و عحار ان

ـــا نجإثر نـــود ا رأسأن قطعـــوا ـــ يل مالـــدنمر بأقـــدام عــــدوداســـوه و الكـــرة مثـــل ونھ يضـــر وأخـــذوا

بدلواذلــك اللعــباســ بكــرة شــري ال ــانو اوذكــرو الــرأس حذيــة ــ وال حفــاة مــن طفــال ــوناأن يل

ادث، ل نضرون يتقاذفونو طفال عض ر البقرظ جلد من ا كرو ـاجسما اللعـب فكرة شأة ف ،

  .باألقدام

                                                
  .11-7-1، ص 3، ط ، مكتبة املعارفكرة القدم لعبة الماليينسامل خمتار:  1



 عند األكابر.ریاضة كرة القدم ــ ــــــــــــــــــــالفصل الثالث:  
 

51 
 

إ الزمن بمرور كرةوتحولت العبة شاف واك اللعبة ور ظ وا واعت "القدم 1075– 1050و

ــانو م" رأساو ـــل ر ا يســـمو ذلـــكالـــدانمر عـــد ســـميت تخ)foot ball(ثــم اللعبـــةولـــم ـــذه ل صـــص

عدمبادئ إال ي وقا وقانون بالتدرجخاصة الزمن من ة   .ف

خ التـــوار عـــض تحديـــد مكـــن اضـــة،املو الر ـــذه ـــا مـــرت ـــ ال ـــرتمـــة ظ ـــ و ن عـــامالقـــوان

ب1580 س)ـم   .(فلورا

املؤسسات1845عام - مختلف ن متخصص قانوناجتمعوام س ذلكلتأس ان و موحد

  .)يدجكم(

ممارسةم1855عام - إنجتمت القدم خاصةلكرة ن قوان مؤسسة ل ل انت و   .ا

ر26 - أولتأسم1863أكتو لندناتحاديةس القدم   .لكرة

س1904سنة - تأس القدمالدوتحادم   .لكرة

رت1936سنة - ظ العالمم لكأس و   .البطولة

وموحدة - محددة أصبحت ثم البداية ل أس انت القدم كرة ن العالمقوان أنحاء   1.ل

ي:-2-2 العر   املغرب

ال كـرة ي العر املغرب املختلفـةعرف يطاليـة و سـية الفر يـوش ا ـق طر عـن شـأتقـدم وأ ـا ل

نديــــة، و الفــــرق ــا ــ عديــــدةل ــــات مبار أو وأقامــــت املحليــــة الفــــرق ن بــــ يـــــوشســــواء ا وفــــرق الفــــرق ن بــــ

يـــة، ـــاجن ل ـــون ـــا،خاصـــةاتحاديـــاتوت دورا ـــ ع شـــرف و ا شـــؤو ـــ ـــي،وتر العر املغـــرب فـــرق عـــد

زائــر، سا م،تــو أنــ علمنــا إذا خاصــة العامليــة الفــرق تســتوى ســية الفر ــةالفــرق مغار ن العبــ ضــم

العالم ن املمتاز ن الالعب من ون   .عت

زائر-2-3   :ا

املا القرن بداية زائر ا القدم كرة ةدخلت كب شعبية ا ل اضاتأكفأصبحت الر من

ــانخـرى  زائـر ا ــ نـادي سـنةpavent garde vie ou gronepou(اسـمھوأول مــن1895أســس م

الشيخ محمود(محمدطرف س)بن سنةرا القدم كرة فرع سنوات1917فتح ع بأر ا عد و يومم

ة.م1921أوت14 زائر ا ندية عميد ـولد زائر ا خـرىعدمولودية نديـة بقية تأسست ذلك

ــــة مولوديــ ــــع تجمــ ــــ ــ ال ــــات ــ املبار ــــت انــ نو ــــ يــ ور ــــع مــ ــــرى خــ ــــة ــ زائر ا ــــة نديــ ــــة قيــ و ــــر زائــ ــــةا خاصــ

ن سي سياسية،ا.الفر ات مواج ا ع طا نانتصار لن زائر ل سبة رمبال بمثابة ـان ع للتأكيد ز
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خضـــوعھ، وعـــدم تـــھ زائـــري حر ا لالعـــب القـــوي الـــدافع ـــان الـــوطن حـــب أن ـــ ع دليـــل أجـــلـــذا مـــن

ة ت زائر ا تھ و كبارستقاللعدسالمية،أكيد العبون لدينا ـة،ان برو ، صال شنان، أمثال:

م،االمبلوصيف، وغ ي تو سحيثوز إدر كمشاركة دولية محافل عدة زائر ا سنةأبابامثلوا

  م.1967

ســـنة املتوســـط1975ـــ بـــيض البحـــر ألعـــاب ـــ زائـــر ا شـــاركت زائـــرم ا حصـــلت ــأيـــن ـ ع

د بية،فوز الذ بامليدالية بـو الفر ق الفر حساب ات2– 3ع معنو من رفع الفوز ذا الفرقو

ســنة البطلــة لألنديــة قــي فر التــاج ــ ع حصــلت ــ ال زائــر ا مولوديــة خاصــة ــة زائر ومــعم1976ا

ــــق املتعلــ ــــوم املرســ ــــور ــ ــــنةظ ســ ــــ ــ ا الر ــــالح الال 1977باإلصــ ــــن مــ ــــل جيــ ــــور ــ ط ــــع مــ ــــك ذلــ ــــزامن تــ نم ــــ عبــ

أمثال ن و صاولة،بلومياملو بن ماجر، وآخرونعصاد، ؤالء دان ةز زائر ا الكرة أمجاد   .صنعوا

الــوطو  ـــق الفر ــل تأ ـــ ــ وا ل شـــ و صــالح بـــوادر قيـــاتجلــت إفر أمــم كـــأس ــ ائيـــة ال املبــاراة ـــ إ

ــــنة سـ يـــــا يج مم1980ب ـــــ ي ــا ــ ملـ املنتخـــــب ــــره ـ ــــنوق سـ ــبانيا ــ إسـ ــــديال ــــةم،1982ةونـ مجموعـ بفضـــــل

ن الالعب من سة ومتجا ين،متماسكة أل واملس عملون انوا رة،الذين والش وة ال ألجل ال الوطن جل

جيال توالت ما م أبدا ساه ي ولن لم الذي زائري ا الشعب عرس ذلك ان  .ف

  ةمعلو زائر ا القدم كرة مة م   :مات

الفافتا - شأة خ ر21ر   .م1962أكتو

ن - املنخرط سنةعدد  .منخرط3000م1960الفاف

ن - املنخرط سنةعدد  .منخرط79735م1988الفاف

سنة - الرابطات سنةرابطات،3م1962عدد ة48م1988و و ج ا م  رابطة

دا -3 اأ ر القدف ة كر  :مضة

ح   ـــ يق أن القـــدم كـــرة اضـــة ر مـــدرب ـــ ع نفـــسأيجـــب ر تطـــو أجـــل مـــن امـــة أساســـية ف ـــدا

اصة ا ماالصفات ا ع الطا ذات القدم كرة اضة اتھر ص ساسية وت :داف ي   فيما

م - يعابف اواس ا و مختلف ماعية ا اضية الر االت مع   .التكيف

مثل: - ما ا و التنظيم أنواع ومختلف الدفاع أو وم امراحلال كرة  لقدم.اللعب

و  - ماعية ا ونات وامل بالعناصر كرةالو اضة ر  القدم.الفردية

و  - الوضع ن سواءتحس ساسية ارات اللعب.امل مستوى الفردية أو ماعية  ا

املختلفة - الوضعيات يعاب واس ي التكني اللعب عناصر عن مصغرة ولو ة وا ة رؤ  .إعطاء

العالقاتإدماج - الالز وإدراك الالدفاعية يعابستحقمة التنفيذس ثم يد  1.ا
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القدم: -4 كرة   خصائص

بخصائص   القدم كرة ا:تتم م   أ

4-1-: ما ا    الضم

جماعيـــاو  عـــا طا ـــ تك إذ ماعيـــة ا اضـــات الر ـــ خاصـــية ـــم أ ــ عــــدة.ـ ـــا ف ك شـــ بحيـــث

كة مش داف أ لتحقيق ابطة وم املة مت وأدوار عالقات اص .أ جما   إطار

  :النظام-4-2

وصفة القدم كرة اضة ر ن القوان طبيعة الزمالء.تصالتحدد مع ا اكاملسموح حت و

عا طا ا يكس ما ذا و صم ن.با القوان تلك مع يتعارض ما ل بتجنب اللعب تنظيم ما   م

املتبادلة:-4-3   العالقات

العالقــــات بتلــــك القــــدم كــــرة اضــــة ر ــــ ـــــقتتم الفر خطــــوط جميــــع ــــ الــــزمالء ن بــــ ــلة إذاملتواصـــ

عضاء ل ود بمج امال مت كال ل و ش التنظيمـات عـن ناتج بدور ذا اتالتقنيـاتو ـ ف معظـم خـالل

  .املنافسة

  :التنافس-4-4

لوس القدمابالنظر كرة اضة ر وكذلك.ئل وامليدان ـومالكرة وال والـدفاع صم ا إ بالنظر

ذ ل العواملوالرمي إه مة حوافزم اععت تنافسيةطا ةبحثھصيغة ف خالل الالعب يبقى إذ

مســـتمرة حركــة ـــ حــدةاللعــب مـــن ــد يز مـــا ـــذا و صــم ا ـــات تحر ملراقبــة ة ـــ صـــمومتغ با ـــاك حت

بھ مسموح إطار اللعبة.ولكن ن قوان   وتحدده

4-5-:   التغي

الكب  بالتغي القدم الةتمتازكرة با مرتبط ذا و ا نا و اللعب خطط تواجھواملتنوع ال

املناف خالل ق واملنافسةالفر صم ا طبيعة حسب أي   .سة

   :ستمرار-4-6

ــد يز البطولــةتمــامممــا طبيعــة ــو القــدم كـــرة اضــة ـــا،بر البطولـــةإذف برنــامج ــا ف ــون ي

ومستمر)، (سنوي بامطول تقر أسبوع لمقارنـةل شـ ـ ا منافسـ تجـري ـ ال الفرديـة اضـات الر مـع

  1.متباعد
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ة:-4-7 ر   ا

القدم، كرة ةارتباطھرغماللعب كب ة حر يملك أنھ إال ما ا دف ال و اللعببزمالئھ

ذا و ارات امل أداء بداع و العبالفردي ل وقدرات انيات بإم مقيـد)(الفرديةمرتبط س لـ أنـھ إذ

ةاءبأد ر ا لديھ بل الفردية اضات الر أغلب ال ا و كما ثابت والتعرفتق حسبالتفاعل

صم ا أمام ا ف ون ي ال ممتعاالوضعية قيا شو عا طا القدم كرة اضة ر يكسب ما ذا   .1و

القدما -5 كرة اضة لر ة بو ال  :لقيمة

الشــب لــدى امــة ال شــطة مــن القــدم كــرة اضــة ر ــ ــعت إ بــالنظر ماب تمــام ــا مالكب وإقبــال

ا ممارســ ــ ع ايــد ء.امل ــ يــدلوال ــبوضــوحالــذي ةع الضــرور م حاجيــا مــن للعديــد ســتجيب ــا أ

واملتـوازن يـد ا النمو ع م ساعد اتإطالقـاال التأشـ توضـيح الضـروري مـن أنـھ الحظنـا ـذا مـن

و  اضة الر ذه ل تقتصر اليجابية نال مع جانب جوانبع عدة شمل بل افحسب م الفرد عند

انب يا بوي،والبد ال ، جتما والعق :ذهومنوالص ي ما نذكر ات   التأث

ر - تطــو ــ القــدم كــرة م للشــبابســا ي البــد انــب نا بتحســ العديــدوذلــك ر الصــفاتوتطــو مــن

السـرعة واملقاومـة،الرشـاقة،املرونـة،التحمـلالقـوة،،البدنيـة فـة صـفاتا ـ الشــبابو تجعـل

ي ا ة بال  دة.يتمتع

تحسـنانطالقـا - ـا فإ ورة املـذ البدنيـة الصـفات ن تحسـ سـم،مـن ا قـوام للشــبابمـن عطـي ممـا

را حساسمظ من بالتخلص م ل سمح ـرجميال واملظ ي البد الضعف عن ينجم الذي بالنقص

انـــبا ا ـــذا و مالئـــم ـــ جـــدا،لغ ـــم ـــم إ صـــوص با ـــق املرا بالشـــباب أدى ألنـــھتمـــامممـــا بـــھ

يطمح ور دائما صورةللظ  .بأحسن

ماعية - ا الروح ية تر مة م اموسيلة نواح  .خر

جماعيـــا، - شـــاطا ا ابصـــف لصـــا العمـــل مـــن ـــ ا الر تخلـــص ـــ لصـــاف للعمـــل وتدفعـــھ ـــاص

ماعة.  ا

ا - بالتكســـــب حســـــاس عتمـــــادملســـــؤولية،العـــــب الـــــنفسو ــ ــ ـ ــــلإنطالع داخـ بـــــدوره ــام القيـــ مـــــن ــا قـــ

ق  .الفر

مــن - إنطالقــا الشــباب ن بــ الصــداقة عالقــات توســيع ــ فعالــة مة مســا م مســا ــاك ماحت ببعضــ

 .البعض
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القدرةر ت - الشباب لدى ,ي ي الذا التقييم اع وجود خالل من الزمالءلإن جماعة ضمن  .العب

مقا - نفسھستطيع صيةرنة ال انتھ م وتحديد ن وانبباآلخر ا جميع من م  .بي

النقد - تقبل روح لديھ افتن ع طأ،و اممنبا الزمالءاح آراء وح ام وا املدرب  قرارات

م - دارة،ســــا و اعة ــــ ال صــــف تنميــــة ــ ــاءــ أثنــ صــــم ا منافســــة ــــ ع الالعــــب عــــود خــــالل مــــن

منوتاتاملبار  نانيةخلصھ و ل وا دد  .ال

و  - شاط ال ع الالعب مول عود وا الكسل عن وتبعده ة يو  .ا

ع - الالعب ي خاللنضباطتر من امھوالنظام التدال نامج املستمرةر ب واملنافسة  .ب

انــــب - ا مـــن خاصـــة بالفائـــدة عــــود ســـليما ـــا توج الشـــباب عنـــد الزائــــدة الطاقـــة توجيـــھ ـــ م ســـا

متمتصإذالص لد الطاقـة،مـنما ـ ءفـائض ـ مال سـا ـمالـذي دوافع مـن التخفـيض ـ

والعدوانيــة)املكبوتـة ســية ب(ا ســ ــون ت قــد ــ تركــتوال مــا إذا ئة الســ التصــرفات مــن ــ الكث ــ ا

ضبط غ  وتوجيھ.من

الذساعد - تنمية واملتغاءع العديدة املواقف من إنطالقا ذا و الالعبوالتفك تصادف ال ة

التغلــبنــاءأث ــ ائــھ ذ اســتعمال ــ ع ا ــ مج نفســھ الالعــب يجــد ــاالت ا مــن ــ الكث ــ إذ املنافســة

مما صم ا تصادفھع ال الوضعية حسب ل ا يفكر مرة ل  1يجعلھ

الرشد: -6 مرحلة ف  عر

املرحلة ذه يصل سان ألن النضوج مرحلة الرشد راشدمرحلة نضوج امل ت إ

عاده أ يةجميع و وعقلھالت سنوانفعالھجسمھ من املرحلة ذه وتمتد 50إ20ومجتمعھ

  سنة.

مرحلة ا: بأ أيضا عرف يتماكتمالو ا وف صية والبدءستكمالال ، نخراطالرس

أامل ن و وت معھ شة املع علم و ياة ا ك شر واختيار دء، و ا، توج ع شراف و ا ورعاي سرة

جماعات أو جماعة ن و ت مع الوظيفية ا ةاجتماعيةمسؤولي ف اية من املرحلة ذه وتمتد ،

قة شافاملرا الشيخوخةواك بداية ح ة املتم تھ و ل   2.الشاب

القول يمكن السابقة ف التعار مناومن متفنھ دقيق زمن تحديد ةالصعب لف عليھ ق

ناك س ل ألنھ الرشد.اتفاقالرشد ة لف معينة سنوات تحديد حول العلماء ن   ب
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الرشد: -7 مرحلة  أقسام

ما: ن ت جزئ ن مرحلت إ الرشد مرحلة   تنقسم

املبكر-7-1 الرشد   1:مرحلة

مر  ت ال املرحلة ذه يم ما م وأ العمر. من ن ع ر إ ن والعسر ادية ا سن حلةمن

و قة تماماملرا حالةا أما جتماعية عالقاتھ نجاح حالة ن خر مع املودة ن و بت الفرد

للعزلة. سة فر يقع فإنھ العالقات ذه نجاح   عدم

أك ونون ي ة و ال تبلور مرحلة خالل إيجابية تجارب عاشوا الذين فراد للتفتحاستعدادإن

مع  حسنة عالقات شاء موإل و و م أنفس يثقون ال الذين فراد فإن العكس و ن، خر

وتحمل ديدة ا املواقف يتحاشون م، العناية أو ن باآلخر تمام عدم وإ العزلة إ يميلون

ن.نفعاالت خر من التقرب ا يتطل   2ال

شاطھ توجيھ املرحلة ذه ص لل سية الرئ مة امل لنفسھإن تھ رؤ تحقيق اتجاه

لنموه ة الضرور وقراراتھ اختياراتھ لھ يحدد أساس تصبح ا فإ ا الرؤ تلك انت وكيفما وأحالمھ

  وتطوره.

لنيوجارتن سبة بال ادةNewgartenأما ز معھ يحمل الن إ قة املرا من نتقال فإن

والكفاءة. ستقالل من عديدة وجوانب ات، وا شاطات   3ال

املتأخر-7-2 الرشد   4:مرحلة

نتاجية ن ب يختار أن الراشد ع ون و الصراعات ستمر ن، الست إ ن ع ر سن من تمتد

شغال "أو وضع وقد يلكلبالذات، ول للمستقبل سالم س إ ش ل نتاجية مصط سون"

أن عتقد إنھ ديد، تماما مورا ن ب أفضل انا م العالم جعل ومحاولة م ي ورفا شط ال الناس

أما الذات، وتخدم عظم ودشغالال الر إ فيؤدي بالذات امل   5.ال

  

  

                                                
  . 37، ص 2010وموزعون، عمان، ، دار الفكر ناشرون 1، طالطفل من الحمل إلى الرشد إمساعيل حممد عماد الدين: 1
  55ص  2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، طمدخل إلى علم النفس المعاصرعشوي مصطفى:  2
  .451، ص 2006، دار النهضة العربية، بريوت، 1، طالشامل في المدخل إلى علم النفسسليم مرمي والشعراين إهلام:  3
  .38، ص2001، دار وائل للطبع، األردن، 1، طسيات التمريض في المراض النفسية والعقليةأساأبو اخلري عبد الكرمي قاسم:  4
  .40، ص 2001، املكتبة اجلامعية، االزاريطة، 2، طالصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةالشاذيل عبد احلميد حممد:  5



 عند األكابر.ریاضة كرة القدم ــ ــــــــــــــــــــالفصل الثالث:  
 

57 
 

الرشد: -8 مرحلة  خصائص

(صت لوك" "Hurlok; 1980((الرشد (مرحلة العمر أوساط لطور العامة صائص ا

التالية:   النقاط

والسلوكية - سمية ا صائص ا عن الفرد ا ف يتخ اليت ة الف العمر أوساط مرحلة إن

ذه ومع جديدة، وسلوكية جسمية خصائص فيھ شأ ت جديد د ع الدخول بدأ و للراشد،

الراشد يبدأ ات جديدة.التغ سلوكية أنماط  علم

العمر - وسط التكيفطور أن ولو ة، املتغ دوار و سمية ا ات للتغ التكيف إعادة يتطلب

التكيف ذلك ومن شاقا، ون ي ديدة ا دوار ابلبعض ياةق ا رفيق ووفاة التقاعد من

. بناء...إ من ت الب وخلو حيان،  عض

العمر - وسط عدادطور ثمارسنوات ج و داء قمة إ املرء يصل ففيھ نجاز، وقت و

ال والعمل ل منالطو افيا قدرا حصل قد املرء ون ي وفيھ السابقة، طوار و املراحل شاق

مما سانية والعالقات ة للعالقاتيا يد ا التقسيم أو يح، ال كم ا ع قدرة لھ

 جتماعية.

ستقرار - ومرحلة الن إتمام إ والوصول الفرد إنتاج ذروة مرحلة العمر وسط مرحلة عت

ستقاللية نجاب.و و الزواج  ومرحلة

وسط - مرحلة مرحلةعت ياة.اتخاذالعمر ا فلسفة وتحديد  1القرار

التنافس. - شدة إ تدعو ال عمال من  التخفيف

قد - بأنھ الفرد اشعور ع عزوفھ أو حياتھ، بدء ا رسم ال داف االستحالةحقق تحقيق

العمر. من لھ بقي  فيما

ياة. - ا أعباء من كث من لتخففھ يجة ن تھ حر ادة بز الفرد  شعور

ذاتھ. - عن للتعب املتعددة الفرص حياتھ من املرحلة ذه الفرد  2يجد

الرشد: -9 مرحلة  مطالب

الرش مرحلة نذكرعت املطالب ذه م أ ومن املطالب ومتعددة الفرد حياة حاسمة د

ا: م   أ
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ا. - مع والتوافق سمية ا ات التغ  تقبل

املعرفية. - العقلية ات ا  توسيع

.-الزوجار اختي - الزوا التوافق وتحقيق  الزوجة

سري. - التوافق وتحقيق سرة ن و  ت

ن. - ق واملرا طفال ية  تر

ع - جتماعية.تمام واملسؤولية جتما التطبيع  ملية

- . امل التوافق وتحقيق نة امل  ممارسة

مستوى - ن و مناسب.اقتصاديت  ومادي

والشيوخ. - الوالدين  تقبل

اجات. - ا وإشباع وايات ال  تنمية

ياة. - ا فلسفة ن و  ت

- . نفعا تزان  1تحقيق

أ يجب العمر وسط مرحلة املطالب ن ب التوافقومن ات مستو إنجاز الرجل تتوافر ن

  تية:

ا. - ف فعاال عنصرا عت و بجماعة نفسھ الفرد ط ير  أن

ا. - مع تكيف و يولوجية الف ات التغ  يتقبل

م. - ش عا أن يلزم مما ول والك ن املسن باء سلوك مع  يتوافق

وامل - ة سر و جتماعية ات املستو النجاح من درجة للراشدين.يحقق  دنية

عليھ. - حافظ و سب أ مع مستوى  يحقق

ن. - مسؤول سعداء راشدين ليصبحوا طفال و ن ق املرا شئة ت  عاون

الرشد: - 10 ملرحلة املفسرة ات  النظر

10-1-: النف التحليل ة   نظر

من دف ال وتمثل البلوغ، وت النمو ة خ و التناسلية املرحلة تمثل الرشد النمومرحلة

ن، باآلخر تمام إ ن جسي ال أسلوب يتغ املرحلة ذه و قيقي، ا الن تمثل كما ، الطبي

ن ب ختالف مواضع ملعرفة النفسية الطاقة وتكتمل ا، أقصا إ سية ا اللذة تصل وكذلك

                                                
 .85عجاج سيد أمحد: مرجع سابق، ص  1



 عند األكابر.ریاضة كرة القدم ــ ــــــــــــــــــــالفصل الثالث:  
 

59 
 

ن توجد واكتمال ور بظ د" "فرو الحظ وقد مشبعة سية ج عالقات ون وت ن، س الغرائزا مو

املخالف. س ا صوب وتتجھ وتت سية   1ا

(أزمة عديدة وأزمات ليبدية ات غ الراشد عرف جتماعية ياة وا العاطفي املجال

أثار ا ل ون ي قد أيضا ولكن الن إ تقود قد مختلفة أخرى ات وخ العمر) منتصف أزمة الوالدية،

  2مدمرة.

النمو-10-2 ة غلي"لنظر   :"و

و ياة ا دورة من ي والثا ول النصف خالل مختلفة خطوات ع صية ال تتطور

التوسع عملية الفرد ون و ياة ا دورة من ي والثا ول متدادالنصف قوىو ارج، ا إ

نحو  التوجھ الشباب يتعلم ، ار ا العالم مع للتعامل ا قدرا وتنطلق نا نمو توجھ ن،الن خر

م وسع ما فعلون و وأسرا أعماال يؤسسون املجتمع، تدعيم من م يمك ما أك كسب حاولون و

وطبقا املرحلة ذه خالل النجاح، م س إ رتقوا و انبليتقدموا ا من معينة درجة "فإن غ لـ"ليو

ال ع السيطرة ع نفسھ يدرب أن إ يحتاج فالشاب ة، ضرور عت سالواحد ول ، ار ا عالم

وك ش من م داخل بما جدا ن شغل م ونوا ي أن للشباب سبة بال صوص ا وجھ ع املفيد من

عن ارجية ا ئة الب بمطالب ع أن و م امل ألن الداخلية، م بطبيع ن شغل م ونوا ي أن أو وخياالت

م لد ون ت ن ساطي ن فراد أن املتوقع ومن وتأكيد، مماثقة سر أ بوقت م وق قضاء فرصة

ة الف ذه نطوائيون   3.ستطيع

ك-10-3 أر ة جتماعية(يكسون:النظر النفسية ة   :)النظر

ة النظر ذه الذيعتبار تأخذ جتما باملحيط عالقتھ للفرد ولو السي النمو

خصائص ثالث ناك أن كسون إر رى و فيھ، ش صيةع الفعالةلل السيطرة : السليمة

ا إدرا والعالم الذات إدراك ع والقدرة صية ال وحدة من ارقدر إلظ ئة الب ع يجابية و

  يحا.

رى السليمةيكسون الو صية ال تنمية ذاتھأن تحقيق ع قادرا الفرد تجعل ة السو أو

إ الوصول عد إال يتم ال ة السو صية ال تلك تحقيق أووأن زمات من لعدد مقبولة حلول

ساسية جتماعية النفسية لاملشكالت وجد و زمات من ا غ أزمة ل ترتبط حيث عة املتا
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إيجابية حلول إ الفرد يتوصل ن وح ا ل اسمة ا ظة ال إ الوصول قبل آخر أو نحو ع ا م

وال القصوى القوة م س ذلك فإن ا م ل الناميةل صية لل ي ا ال   1.شاط

سوليفان:-10-4 ة   نظر

"سوليفان" لدى يكن النلم تمثل ال الرشد مرحلة عن صية،واكتمالالكث ال نمو

و قيقي، ا ب ا ع والقدرة صية ن الب التفاعالت من ة فا ة ذخ وجود ع يدل ولرشد

و  ن خر الناس ون ي عندما ال الة ةا الف ذه ش و تماما، الفرد كذات م مي أ م ول ن ا

أن غ "فروم" عند الفعال أو املنتج التوجھ مرحلة أو د" "فرو عند التناسلية للمرحلة ة خ

الفعال التوجھ ذا يبلغوا ي ل الراشدين ؤالء ل املتاحة الفرصة بخصوص متفائل غ ان "سوليفان"

يقول  ولذلك أكاملجتمع، قة املرا قبل ما مرحلة عد الناس، ألغلب سبة بال أنھ أعتقد أنا :

سانية إ بحياة الفرد ا ف ينعم ال املراحل أك أو شر ال حياة اضطرابات ع تحتوي ال املراحل

مر  ى اد ة اتور ار صورة إ م تحول ال ا ومطل ياة ا توترات تبدأ ا عد ومن ملامستقرة، تبة

مستقبال. عليھ ون   2سي

الرشد: - 11 مرحلة  مشكالت

: ي ما نذكر الرشد مرحلة ر تظ ال املشكالت م أ  من

معرفية:-11-1 نفسية :مشكالت   وتتمثل

 :دراك  اضطرابات

لوسات: - السمعيةإدراكوال لوسات ال مثل ار ا الواقع موجود ح ملث خاطئ

ة واللمسية.والبصر والذوقية  والشمية

داع: - والشمإدراكوا والبصر السمع ق طر عن داع ا وجد و ، ح مث وجود مع خاطئ

واللمس.  والتذوق

 : التفك شمثلاضطرابات أوتال وتأخر ام و ةءبطيو الفكر والبالدة والوسواس التفك

سبھ غامضة بة غر ار بأف التفك ھ شو )  .فلسفية)والسفسطة

 الكالم وتأخرالكالم:اضطرابات الكالم احتباس الكالمةوالمثل وسرعة الكالم وقلة

وتكرارالكالم. دد وال بدال  و

                                                
 11بن صغري مساء، مرجع سابق، ص  1
 .145.146عبد الرمحان حممد السيد: مرجع سابق، ص  2
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 :اتية سيكو وعدماضطرابات الزائدة والسرعة ابية ر والعمليات والقتل والسرقة دمان مثل

ام .اح املرور...إ  إشارات

 :التوافق وسوءمثلسوء سري التوافق وسوء الزوا التوافق وسوء جتما التوافق سوء

. الص التوافق وسوء امل  التوافق

 :سية ج املومساتمشكالت ونحو مادية موضوعات نحو نحرافات و املثلية سية ا مثل

الذات.  ونحو

 :زوجية ومالمشكالت العقم الزوجية، ياة ا مع التكيف عدم آثارصدمةتتمثل من ھ

الزوجية. ياة ا أمل دم ع عنيفة  نفسية

 نية:اجتماعيةمشكالت لقيةوم وا سمية ا ا أثار ا ول ية العزو جتماعيةمثل ،و

 1التقاعد.

القدم - 12 كرة لالع النفسية صائص   ا

تفصيالت ناول ن ان صائص  قبل كرة النفسية ا العبو ا ال يحتاج من القدم ال البد ،

الن علماء ان منمعرفة نوع اي من اك بدرجة تؤثر اضة الر ممارسة ان ع يؤكدون ا الر فس

ذا ة كث دراسات نتائج ذلك ت اث ،وقد صية لل رادية الصفات ر تطو شاط ال انواع

دراسة ا م ر "املوضوع جتماعية Cooper" "و ا م بصفات ه غ من ا الر تم ا اشارت ال

السيط التحملوحب وقدرة للتنافس وامليل بالنفس والثقة جتما والتكيف  .2رة

ن ب انما وحسب ه وغ ا الر ن ب س ل صية ال فروقات ناك ان و نا ذكره املفيد ومن

يتم نفسية خصائص ا ر ل ل ان نجد حيث املمارس ا الر شاط ال حسب م انفس ن اضي الر

دا لطبيعة تبعا اضيةءا الر لعبتھ ضمن يؤديھ الغطسالذي رأة وا اعة ال يتطلب من ا فم ،

التعاون ع القدرة تتطلب وثالثة والسباحة العدو مثل الفعل رد سرعة تتطلب واخرى مبازمثال، وا

نم خر ماعيةاأللعابع  3مثال.ا

ان ندرك سبق وتأليومما بناء يخص فيما ومتطلبات شروطا اضة لعبةر و صية ال ن و

جاء  القدم  كرة منإف "Ogilvy" أوجيلفيدراسةكما صائص ن مة ا امل صية نال لالعب

ة ال عن ساطية النفسية فضال ن نحو امليل ون العودو "جتماعية"ي الشكيمة"صالبة  "قوة

                                                
  .784عجاج سيد أمحد: مرجع سابق، ص  1
  .   42، ص 1978سات، دار المعارف بمصر، القاھرة محمد حسن عالوي: سیكولوجیة التدریب والمناف 2
  .99، ص 1995أسامة كامل راتب: علم النفس الریاضي، دار الفكر العربي،  3
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نتم ا اجة وا السيطرة وحب والشدائد الضغوط تحمل ع العالية والقدرة بالنفس اوالثقة اء

ا وغ والطموح والتنظيم نضباط و ن  . خر

الصفات م ا من ان كرة النفسية ونرى العبو ا يتمتع وأن البد  : ي القدم ال

مة - العز وقوة واملثابرة  .رادة

الفوز  - اجل من والكفاح  .التصميم

ع - والقدرة اعة سمال  .ا

بالنفس -  الثقة

ام - ح و  .الطاعة

يثاراالتع - و  .ون

 .بداع  -

اء  -  1.الذ
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  :خالصة

إليـ   أشـرنا ما خالل من استخالصھ يمكن ما إيجابيـةإن ذات ـا أ , القـدم وكـرة اضـة الر حـول ھ

ــ و تر وســيلة ــ عت ــ ف الفــرد حيــاة ــ ة وضــرور لعديــدة فعالــة وقائيــة ،ة ــ ا تــلر مــا اإذا اســتغالل م

ومســتمرة منظمــة سـا،بصـفة ــقو املرا صـية نــاء و ر تطــو ــ وقــت،م اســتغالل ــ ع سـاعده ــ ف

بــدال  ملــل دون إيجابيــا يعفراغــھ تضــ فائــدةمــن دون الشــارع ــ ن،ھ بــ مــن فإنــھ ســلبيا الفــراغ ــان وإذا

وقــــوع ــــ ع املســــاعدة نحر العوامــــل عــــض الســــوءــــ جماعــــة ــــ إ نضــــمام و انضــــم،افــــات إن حيــــث

وجـبالعبال ـ و لـة الو فمـن ـذا ـ وع نحـراف فـخ ـ وقوعـھ فـرص من يقلص القدم كرة ق لفر

كر  اضة ر ون ت منظمأن القدم بة ي كما ة وموج .،ة سامية ة و تر غايات   نحو

فالفرد الصفات من العديد وتن صية ال توازن ع تحافظ القدم كرة لعبة أن القول يمكن ذا و

ا. وغ املسؤولية وتحمل بالنفس والثقة   االجتماعية



 

 

الجانب  
تطبيقيال  



 
 

: الخامسالفصل  
البحث    منهجية

واجراءاته  
 الميدانية
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املتبع: -1  املن

املن مية أ تكمن حيث املستخدم املن نوع تحدد ال املوضوع طبيعة إن

نتائج إ للوصول الباحث مسعدة ااملستخدم ق طر عن يمكن ال الوسيلة و و علمية

ا صالحيا من للتأكيد ا اختيار ومحاولة املواقف من موقف أي قيقة ا إ الوصول

ا.مواقف عميم و   أخرى

عن ودقيقة افية معلومات ع املرتكز التحليل أساليب من أسلوب بأنھ عرف حيث

صول ا اجل من وذلك معلومة، زمنية ات ف أو ة ف خالل من محدد موضوع أو رة عظا

رة.نتائج للظا الفعلية املعطيات مع م ي ما و موضوعية قة بطر ا تفس تم   1عملية

الذيواملن الوصفي املن و الدراسة ونوعية طبيعة مع يتوافق الذي سب

أننھ ع الشاطي ن ياس فيصل عرفھ والذي الوصفي املن أنھ ع صا ش عرفھ

العالقة وإيجاد عليھ ما ع التعليمية أو ة بو ال ر الظوا من رة ظا ع ينص "استقصاء

ال خرى ر الظوا ن و ما الواقع.بي يص دف ال بقى و ا عالقة ا   2ل

والعينة: -2  املجتمع

املراحل م أ من العينة اختيار ة عمليّ اعت عرفوأبرز حيث العل البحث

امليدانية البيانات منھ تجمع الذي الدراسة مجتمع عن عبارة ا أ ع عت العينة جزءاو

الذي للمجتمع ممثلة ون ت أن ع املجتمع أفراد من مجموعة تؤخذ انھ بمع ل، ال من

. ص املجتمع أفراد من معية سبة أو جزء إذا فالعينة الدراسة، عليھ   3تجري

أيضا عرف جميع.و من عض أو ل من جزء ا أ   4ع

الق كرة اندية الدراسة ذه ل البحث مجتمع الذينوتمثل البوا أم لوالية دم

شطون البطولةي ذه املنتخبات عدد بلغ و ة. و ا للبطولة الثالثة منتخب12الدرجة

بـ: شارك منتخب املجتمع18ل أفراد عدد بلغ ذا و   العب.216العب،

                                                             
 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ــــ األردن، ،منهجية البحث العلمي ــــ القواعد والمداخل والتطبيقات ـــــحممد وآخرون:  عبيدات1

1999 ،46. 
 .23، ص 1992اجلامعية، اجلزائر،  ، ديوان املطبوعاتنظريات وطرق التربية البدنية :فيصل ياسني الشاطي2
 .19، ص2002، رة، اجلزائ، دار هوم1، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية: رشيد زروايت 3
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الدراسة عينة شملت قدم36ولقد كرة قصديةالعب قة بطر م اختيار 18"تم

ف من والعب نة فكر لبلدية ا الر النجم ق ذه18ر وتمثل عمان" سوق ق فر من العب

افية%  16.67العينة سبة و املجتمع،   لتمثيل

الدراسة: -3 ات متغ   ضبط

املستقل-3-1 و املتغ عالقة: ا ل أخرى ات متغ قيم التأث إ فيھ التغ يؤدي الذي و

ا املتغ وحدد وبھ، و بحثنا الفشل.ملستقل من وف   ا

ع-3-2 التا اتو :املتغ متغ قيم ع قيمتھ تتوقف الذي الباحثو أن ذلك ومع أخرى

اتحدثتحينما املستقلغ املتغ قيم التع تلك نتائج ر اتتظ املغ قيم عع التا تغ

بحثنا القدموحدد كرة الع لدى نجاز دافعية   .بمستوى

  الدراسة:أدوات -4

نجاز:-4-1 دافعية   مقياس

يتضمن عالوي، حسن محمد إنجازالدكتور من مقياس فقرة،فقرة37و ل

أبدا). عليا تنطبق ال عليا، تنطبق ة، كب بدرجة ع (تنطبق إجابات ثالث   أعطيت

فقرات إ الفقرات ذه (وتنقسم -13-11- 10-09-08-07-06-05-04-03-02إجابيھ

سلبية)25-26-28-30-31-33-36-37- 14-15-21-22-23-24 -19-18-17- 16-12-01(وأخرى

20-27-32-34-35(: التا معينة نقطة إجابة ل ل   واعطيت

 :يجابية الفقرات يخص  فيما

- ) ة: كب بدرجة عليا نقاط.3تنطبق ( 

- ) عليا: ن.2تنطبق نقطت ( 

- ) إطالقا: عليا تنطبق واحدة.1ال نقطة ( 

 :السلبية الفقرات يخص  فيما

- ) ة: كب بدرجة عليا واحدة.1تنطبق نقطة ( 

- ) عليا: ن.2تنطبق نقطت ( 

- ) إطالقا: عليا تنطبق نقاط.3ال ( 
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الفشل:-4-2 من وف ا   مقياس

العظيم عبد سيد ود. معوض التواب عبد محمد د. ن: إنجازالباحث من مقياس و

ع املقياس ذا يحتوي أحيانا،32محمد. (نادرا، إجابات عة أر فقرة ل ل أعطيت فقرة،

إيجابية فقرات املقياس ذا تضمن و دائما)، ا، سلبية)21-19-18-11-03(كث -01(وأخرى

02-04-05-06-07-08 -09-10-12-13-14-15-16-17-20-22-23-24-25-26 -27-28-29-30-

31-32(: ي كما معينة نقطة إجابة ل ل   وأعطيت

 :يجابية الفقرات يخص  فيما

واحدة)1(نادرا: -  نقطة

ن.)2(أحيانا: -  نقطت

ا: - نقاط.)3(كث  ثالث

نقاط)4(دائما: - عة  .أر

 :السلبية الفقرات يخص  فيما

- ) نقاط.4نادرا: عة أر ( 

- ) نقاط.3أحيانا: ثالث ( 

- ) ا: ن.2كث نقطت ( 

- ) واحدة.1دائما: نقطة ( 
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ستطالعية: -5  الدراسة

من ألنھ ساسية الدراسة الشروع قبل امة محطة ستطالعية الدراسة عت

ا صدق مدى حيث من ا خصائص ومعرفة البيانات جمع لألداة و ب التجر يتم ا خالل

ا تؤثروثبا قد وال الواقع ر تظ ال املشكالت عض نكشف أن ستطيع ذلك إ إضافة

مستوى ن ب توافق عدم أو الدخيلة ات املتغ عض ور ظ ذلك ومثال النتائج صدق ع سلبا

أي مثال، البنود عض ن املستجو لألفراد املعر واملستوى البيانات جمع أداة بنود صياغة

الق خالل لألداةمن ائية ال الصورة ع يقف أن الباحث ستطيع ستطالعية بالدراسة يام

ساسية. الدراسة إجراء يل س عائق ل ش أن نھ ش من ما ل وضبط البيانات   جمع

مقياس غي إحداث يجب انھ إ توصلنا ستطالعية بالدراسة قيامنا عد و

فرضي مع ناسب ي ح نجاز تمددافعية ال ال سئلة عض بحذف فقمنا الدراسة ات

وتقسيم صلة بأي الدراسة رادةبافرضيات نضباط، : سية رئ عاد أ ثالث إ سئلة

: ي كما وذلك النجاح تحقيق   والثقة

سئلة

  املحذوفة

ول: البعد أسئلة

  نضباط

ي: الثا البعد أسئلة

  رادة

البع الثقةأسئلة الثالث: د

النجاح   تحقيق

04-09  

15-37  

03-10-14-16  

17-20-24-26  

32-34-36  

02-05-07-08-11  

13-21-22-23-28  

30.  

01-06-12-18-19  

25-27-29-31-33  

35.  

رقم دول نجاز.02ا دافعية مقياس اسئلة ع توز :  

دول نجاز03ا دافعية محاور ع املقياس اسئلة ع توز :  

لتناسبھأما عليھ غي أي بإجراء الباحث يقم لم الفشل من وف ا ملقياس سبة بال

الدراسة.  مع

س: -6 املقاي وثبات  صدق

يحات الت وإجراء ا، تقييم لغرض املؤطر ستاذ ع الدراسة أداة عرض عد

عد و كرونباخ، ألفا معامل خالل من الدراسة أداة وثبات صدق بقياس القيام ثم ة، املطلو

ل%60سبة ل سب ال ل أن املقابل دول ا خالل من ونالحظ إحصائيا، مقبولة كرونباخ ملعامل

أك انت ا.عاد بأس ال ثبات معدالت ا ل يان ست فقرات أن ع يدل مما سبة ال ذه  من
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الثبات  املقياس   معامل

الفشل من وف ا   0.91  مقياس

نجاز دافعية   0.82  مقياس

نجاز لدافعية نظباط   0.93  عد

نجاز لدافعية رادة   0.74  عد

لدافعية  النجاح تحقيق الثقة اعد الر   0.87  نجاز

رقم دول ن.01ا املقياس لنتائج الثبات معامل :  

حصائية: -7   الوسائل

) برنامج ع عتماد املعتمدةSPSSتم ة املركز عة ال س مقاي انت و النتائج ساب (

: التا   التحليل

ي. - سا ا  املتوسط

املعياري. -  نحراف

رتباط معامل إ ينباإلضافة املتغ ن ب عالقة ناك ان إذا لتحديد سون" "ب

العينة. أفراد لدى نجاز دافعية يؤثر الفشل من وف ا ان إذا ما التا   و



 

 

: سادسالالفصل  
تحليل نتائج  
الدراسة  
 ومناقشتها
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نتائج -1 وتحليل  :الفرضية

القدم كرة الع لدى نظباط ومستوى الفشل من وف ا ن ب ارتباط   ناك

ي   سا ا املعياري   املتوسط رتباط  نحراف   معامل

الفشل من وف   10.48  49.28  ا
  

0.87  
  3.55  23.26  نظباط

) رقم دول الفش03ا من وف ا ن ب رتباط معامل ن يب نظباط.): و   ل

  
  

  

  التحليل:

الفشــــــل ــــن مـ ـــــوف ا ــــدرجات لــ ــــة املمثلـ ــــة النقطيـ ابة ــ ــ ــ وال ــــدول ـ ا ــائج ــ نتـ ــــة مالحظــ خـــــالل ــــن مـ

ــــان حيــــث الفشــــل ــ ــ ــــوف ا مــــن منخفظــــة بدرجــــة ون ــــ يتم العينــــة أفــــراد أغلــــب أن نجــــد نظبــــاط و

لـــھ ي ســـا ا معيـــاري49.28املتوســط لالنظبـــاط10.48بــانحراف ي ســـا ا املتوســـط ــان نمـــا 23.26ب

قدره معياري مـن3.55بانحراف بـھ بـأس ال بمسـتوى ون ـ يتم العينـة أفـراد أغلب أن ع يذل ما ذا و

  نظباط.

ان ف نضباط و الفشل من وف ا ن ب رتباط معامل يخص ما ـ0.87أما ع يـدل ذا و

ما بي قوي   ارتباط
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نتائج -2 الثانية.تحليل   الفرضية

القدم كرة الع لدى رادة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط   ناك

ي   سا ا املعياري   املتوسط رتباط  نحراف   معامل

الفشل من وف   10.48  49.28  ا
  

0.84  
  3.55  25.77  رادة

) رقم دول رتب04ا معامل ن يب و ): الفشل من وف ا ن ب   .رادةاط

  

  
  التحليل:

ــــل الفشــ ــــن مـ ـــــوف ا ــــدرجات لــ ــــة املمثلـ ــــة النقطيـ ابة ــ ــ ــ وال ــــدول ـ ا ــائج ــ نتـ ــــة مالحظــ خـــــالل ــــن مـ

ـا ل ي سـا ا املتوسـط ـان حيـث رادة مـن جيـدة بدرجة ون يتم العينة أفراد أغلب أن نجد رادة و

قدره25.77 معياري   .3.55بانحراف

ـــ ا ن بـــ رتبـــاط معامـــل يخـــص مـــا ـــ ـــانأمـــا ف رادة و الفشـــل مـــن ـــ0.84وف ع يـــدل ـــذا و

ما بي قوي   ارتباط
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الثالثة -3 الفرضية نتائج  تحليل

كـرة ـ الع لـدى النجـاح تحقيـق ـ الثقـة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط ناك

  القدم

ي   سا ا املعياري   املتوسط رتباط  نحراف   معامل

الفشل من وف   10.48  49.28  ا
  

0.71  
النجاح تحقيق   2.97  25.56  الثقة

) رقم دول رتب05ا معامل ن يب النجاح): تحقيق الثقة و الفشل من وف ا ن ب   .اط

  

  
  التحليل:

والثقة الفشل من وف ا لدرجات املمثلة النقطية ابة وال دول ا نتائج مالحظة خالل من

حيثتحقيق النجاح تحقيق الثقة من جيدة بدرجة ون يتم العينة أفراد أغلب أن نجد النجاح

ا ل ي سا ا املتوسط قدره25.56ان معياري   .2.97بانحراف

ــان ف النجـاح تحقيـق ــ والثقـة الفشـل مــن ـوف ا ن بـ رتبــاط معامـل يخـص مــا ـ 0.71أمـا

ما بي قوي ارتباط ع يدل ذا   و
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سية:تحل -4 الرئ الفرضية نتائج  يل

كــرة ـ الع لــدى ـ ا الر نجـاز دافعيــة ومسـتوى الفشــل مـن ـوف ا ن بــ ـة معنو ارتبــاط عالقـة نـاك

  القدم

ي   سا ا املعياري   املتوسط رتباط  نحراف   معامل

الفشل من وف   10.48  49.28  ا
  

0.92  
ا الر نجاز   9.48  74.64  دافعية

) رقم دول و06ا الفشل من وف ا ن ب رتباط معامل ن يب ا): الر نجاز   .دافعية

  

  
  التحليل:

الفشــــــل ــــن مـ ـــــوف ا ــــدرجات لــ ــــة املمثلـ ــــة النقطيـ ابة ــ ــ ــ وال ــــدول ـ ا ــائج ــ نتـ ــــة مالحظــ خـــــالل ــــن مـ

داف من جيدة بدرجة ون يتم العينة أفراد أغلب أن نجد ا نجازالر اودافعية الر نجاز عية

ا ل ي سا ا املتوسط ان قدره74.64حيث معياري   .9.48بانحراف

ــان ف ــ ا الر نجــاز ودافعيـة الفشــل مــن ـوف ا ن بــ رتبــاط معامــل يخـص مــا ــ 0.92أمـا

ما بي قوي ارتباط ع يدل ذا   و
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الفرضيات: -5  مناقشة

و-5-1 الفرضية نتائج   :مناقشة

ن خــــالل يــــةمــــن التدر صــــص ا بمواعيــــد ن م ــــ مل ن الالعبــــ اغلــــب ان نالحــــظ يان ســــت ــائج تــ

ــ ــ ـــ م ــ ــ وقـــ ــــم معظـــ ــــاء قضـــ ــــون يحبــ ــا ــ كمـــ ــــق، ـــ الفر ــــدرب مـــ ــــدى لــ م ــــ بحرصـــ ن ــــروف معـــ ــــوا ونـــ ي ألن ــــعون ســ و

ــــون مـــ يل ال م ــــ مــ ــــبعض الـــ ــا ــ نمــ ب ــــباط، نضــ ــــن مـــ ــا ــ عــ ــــتوى بمســـ م ــــ ــ تم ــ ــ ــ ع ــــدل يـــ ــا ــ مــ ــــدا ــ ب،و التدر

ــق الفر ادارة ــمبتعليمــات ا كمــا بــاالذى صــابة مــن خوفــا ب التــدر ــ ديــة ا عــن تعــدون و واملــدرب

ــــن مـــ ــــنخفض مــ ــــتوى بمســ م ــــ ــ تم ــ ــ ــ ع ــــدل يــ ــا ــ مــ ــــذا ـــ و ب، ــــدر التــ ات ــــ ــ ف ــــول تطــ ــــدما عنــ ــــل بامللــ ــــعرةن شــ

ــــر ذكــ ــــا وكمــ ــــق ــ الفر ــاء ــ باعضــ ــــال تصــ ــــة قــ وطر ــــدرب املــ ــــلوب اســ ــ ــ ــ إ ــــباط نضــ ــــدا ــ ــع ــ رجــ و ــــباط. نضـ

فان امل اسامة وروحالدكتور نضـباط ـا م خلقيـة صـفات تھ مسـ خـالل ب يكسـ القـدم كـرة العـب

عليـــھ التغلـــب أجـــل مـــن ب والتـــدر ـــد ا بـــذل مـــن ـــد يز الفشـــل مـــن ـــوف ا ان كمـــا ـــاد، ج و املثـــابرة

. املر مختار م اليھ اشار كما الفشل ع التغلب بدافع س ما ذا   1و

) ـدول ا نتائج مالحظة خالل نجـد3ومن مـن) ـوف وا نضـباط ن بـ قـوي ارتبـاط نـاك أن

ومســتوى الفشــل مــن ــوف ا ن بــ معنــوي ارتبــاط نــاك : ــ و الفرضــية ة ــ يحقــق مــا ــذا و الفشــل

ــــوف ا ب ســـ وتجنــــب ـــذر ا ــ ــ إ يـــؤدي وف بــــا الشـــعور ان حيــــث القـــدم، كــــرة ـــ الع لــــدى نضـــباط

للمنافسة. يد ا التحض من بد ال الفشل   ولتجنب

ــــھو  اليـ ــــل توصـ مـــــا ــــذا ـ ان ــــول القـ ــا يمكننـــ ــــابقة السـ الدراســـــات ــــائج نتـ ــــع مـ يجـــــة الن ــــده ـ ــة مقارنـــ

وجـدالباحـث حيـث كمـال ي نـاكحمـا وأنمـاطان نفعاليـة السـمات ن بـ ي يجـا النـوع مـن ارتبـاط

سطيف و بجاية والي مستوى ع ابر أ فئة القدم كرة الع لدى ا الر نجاز  دافعية

الثانية:م-5-2 الفرضية نتائج   ناقشة

العينـــــة   أفــــرا أغلــــب أن نجــــد يان ســـــت نتــــائج ظــــة مال خــــالل مـــــنمــــن جيــــدة بدرجــــة ون ــــ يتم

من يبذلونھ ما م وال ا ف الفوز من البد تحديات سلسلة عن عبارة ات املبار ان ون عت حيث رادة،

د ج أك بذل م عل يجب ذا ل لقاب إ للوصول الزمن مع سباق م ف الغاية، ذه لتحقيق د ج

ــــھ إليــ ــــل توصـــ ــــا مـــ ــــذا ــ و ــــرار واســـ ة ــــ ــ كب ــــة مـــ بكز ــــ ــ ــــماتوالتح "الســـ ــــتھ: دراســـ ــــ ــ ــال ــ كمـــ ي ــــا حمــ الباحـــــــث

ـذه نتـائج فمـن ،" ـ ا الر والعـزو نجـاز دافعيـة بأنمـاط ـا وعالق القـدم كرة لالع ة املم نفعالية

ون يتم ابر أ فئة القدم كرة الع أن ساسية،الدراسة ا صرار، الرغبة، سمات عالية بدرجات

الثقة، التوتر، الذاملالتحكم الضبط صية، ال ي.سؤولية   ا

                                                
 .88أسامة كامل راتب: مرجع سابق، ص  1
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) ـــدول ا نتـــائج مالحظـــة خـــالل الفشـــل04ومـــن مـــن ـــوف وا رادة ن بـــ قـــوي ارتبـــاط نـــاك (

رادة ومســتوى الفشــل مــن ــوف ا ن بــ معنــوي ارتبــاط نــاك الثانيــة: الفرضــية ة ــ يحقــق مــا ــذا و

والعمل ة كب مة عز إ تحتاج فاملنافسة القدم، كرة الع سارة،لدى ا فرص تقليل   ع

ــإذا فــ خوفــــھ بمــــدى ــأثر تتــ ــــائف ا إلرادة ان ــــ إ الشــــرقاوي خليــــل مصــــطفى الباحــــث أشــــار ولقــــد

س ق إذا جدا قليل ون ي إبداعھ فإن أبدع وإذا يبدع أن يمكنھ فال إرادتھ نقصت وف ا عليھ سيطر

كمـــ منخفظـــة ودرجتـــھ ســـيط خوفـــھ ـــان إذا امـــا وخـــائف، ن مطمـــ ـــو و يبدعـــھ ســـبةبمــا بال ـــال ا ـــو ا

ــادة ز ـ با سـ ـوف ا مـن النــوع ـذا صـبح و رادة مـن جيـد بمســتوى ـ يتح فإنـھ العينـة أفـراد ملعظـم

  1إرادتھ.

الثالثة:-5-3 الفرضية نتائج   مناقشة

) رقـم ـدول ا نتـائج خـالل مـن الباحث ـان05توصل حيـث الثالثـة الفرضـية ة ـ تأكيـد ـ إ (

ن ب معنوي ارتباط القـدم،ناك كـرة ـ الع لـدى النجـاح تحقيـق ـ الثقـة ومسـتوى الفشـل من وف ا

يدخل جعلھ و ثقتھ، درجة ع يؤثر ما ذا و النجاح ا ش الالعب لدى يزرع الفشل من وف فا

عطـوة الباحـث اليـھ توصـل مـا ـدا و خـرى نفعـاالت مـن ا وغ والتوتر اضية الر املنافسة قلق حالة

عطو  دراستھ.متو   ة

ة ـــــ خ حســــب النجـــــاح ــ ــ إ وصـــــولھ ــــ الالعـــــب وثقــــة الفشـــــل مــــن ـــــوف ا ن بــــ العالقـــــة وتختلــــف

عتمــد الــذي بالالعــب ــق الفر أعضــاء بــا ــ بالثقــة يتعلــق فيمــا وخاصــة النفســية وخصائصــھ الالعــب

خائ ـــان لـــو ــ ـ فح الفشـــل مـــن ـــوف ا عليـــھ يـــؤثر ال ماعـــة ا بـــروح تمتـــع و ـــق الفر أعضـــاء ـــ مـــنع فـــا

ــ ن الالعبــ بــا أن عــرف ــو ف املنافســة خــالل قـوي منــافس أمــام لــھ ســتحدث ــ ال الفرديــة الصـراعات

إليــھ أشــار مــا ــذا و الفــوز ــ ع للمحافطــة ء ــ أي يفعلــون ــم أل قــة طر بــأي أخطائــھ ســيغطون قــھ فر

. ا الر املجال وف ا ع السيطرة سبل يوسف شاكر ناظم   2الدكتور

العامة:م-5-4 الفرضية نتائج   ناقشة

أوال الفرعيـــــة الفرضــــيات مختلــــف يــــدرس العامــــة الفرضـــــية تحقيــــق ــــ إ للوصــــول باحــــث ــــل إن

دول ا نتائج خالل يحة،ومن العامة الفرضية ون ت الفرعية، الفرضيات مختلف تتحقق فعندما

) دافعية6رقم مستوى و الفشل من وف ا ن ب معنوي أرتباط ناك أن نجد (. ا الر   نجاز

دافع عدين إ تنقسم ا الر نجاز دافعية أن إ عالوي حسن محمد الدكتور أشار ولقد

ــــ إ دفعـــھ و معينـــة شـــطة أ نحــــو وإقبالـــھ الالعـــب إرادة بمـــدى يتـــأثر الــــدافع ـــدا و النجـــاح إنجـــاز تحقيـــق

                                                
 .286مصطفى خلیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
 .48وصل، مرجع سابق، ص ناظم شاكر یوسف وولید ذنون یوسف: بناء مقیاس للمخاوف الریاضیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة ال 2
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ا مــن ـــوف ا زاد لمــا ف الفشــل تجنـــب دافــع ـــو ف الــدافع أمـــا النجــاح. زادتتحقيــق الالعـــب لــدى لفشـــل

داء ـ الفشـل ونتـائج عواقـب ـ املعر تمام يتمثل و ف الفشل، تجنب ملحاولة الدافع ذا قوة

مواقـــف ـــ الفشـــل ـــ وتحا تجنـــب محاولـــة ـــ م ســـا ممـــا الســـارة ـــ الغ بانفعاالتـــھ الشـــعوري والـــو

ــ فــإن مــنخفض الالعــب مســتوى ــان لــو ــ فح ، ــ ا الر الطــرقنجــاز ســب أ يختــار يجعلــھ الــدافع دا

ق للفر فرصة يح وت فضلية تفقده قد فردية ات مواج يدخل أن يحاول فال الفشل، من للتخلص

النجاح. لتحقيق صم   1ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .181محمد حسن عالوي: مرجع سابق، ص  1



79 
 

العام: -6 تاج  ست

)،واع ا الر نجاز دافعية الفشل، من وف (ا ن املقياس نتائج تحليل خالل عمن تمادا

: ي ما تمثلت النتائج من مجموعة إ توصلنا السابقة الدراسات نتائج و النظري انب ا   معطيات

و - نضباط من متوسطة درجة و ، الفشل من وف ا ضعيفة بدرجة العينة أفراد يتم

رادة. من ة قو بدرجة م تم ا باإلضافة النجاح، تحقيق  الثقة

عال - القدم،ناك كرة الع لدى نظباط مستوى و الفشل من وف ا ن ب ة معنو ارتباط قة

محققة. و الفرضية يجعل ما ذا   و

القدم - كرة الع لدى رادة مستوى و الفشل من وف ا ن ب ة معنو ارتباط عالقة ناك

محققة. الثانية الفرضية يجعل ما ذا  و

ا - ن ب ة معنو ارتباط عالقة لدىناك النجاح تحقيق الثقة مستوى و الفشل من وف

محققة. الثالثة الفرضية يجعل ما ذا و القدم كرة  الع

لدى - ا نجازالر دافعية مستوى و الفشل من وف ا ن ب ة معنو ارتباط عالقة ناك

محققة. سية الرئ الفرضية يجعل ما ذا و القدم كرة  الع

الفرضي جميع فإن التا الدراسةو ذه خالل من تحققت قد البحث ذه املوضوعة ات

ا. ألجل وضعت   ال
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  مة:خات

ن جميعفان من علمية دراسة إ تحتاج القدم كرة العب ا يمر ال النفسية عاالت

أو اضتھ بر متعلقة انت سواء ضغوط عدة يمر فالالعب ا، عل السيطرة تتم ح عاد

ع تؤثر الضغوطات ذه ل ياة، ا ات وصعو شية املع بضروفھ أو فيھ ش ع الذي باملجتمع

ا. وغ والتوتر القلق ة كث بانفعاالت يمر وتجعلھ تھ   نفس

جميعا ا ومعا ا اسبا حصر يصعب ألنھ نفعاالت ذه ع القضاء يمكن ال قد

ا معرف عند ا م د ا يمكن عو،والكن تؤثر و خاصة ، ا للر النف انب با تمام

تحقيق امامھ حاجزا وتقف آدائھ   النجاح.مستوى

التعامل املدرب ا بع ي ال قة الطر من يبدأ نفعاالت ذه عالج ان فيھ شك ال ومما

ن الالعب من،مع د املز بذل أجل من والتحف يع ال ومن ب للتدر املالئم و ا توفر ومن

د، معتقداا بتغي سواء تابھ. ت ال املخاوف ع التغلب الالعب مساعدة اومن اطئةتھ

ات فاملبار كدمجھ الواقع ة ملواج دفعھ أو لھ، الناس ام اح من يقلل الفشل بان كشعوره

والس املنافسة من رب ال وعدم ب التدر ادة بز أدائة ر تطو يمكنھ وأنھ باملسؤولية، سھ وتحس

مستوى. اع ا   للوصول

ال عند الفشل من وف ا من التخلص قة طر ون ت ما اغالبا درج بتخفيض ن اضي ر

يج ن مع مستوى إ وصوال جيا النجاح،تدر اجل من والكفاح د ا لبذل دافعا وف ا من عل

جعلھ و مل يفقده ما ذا ز بال الالعب شعر مر بداية حينماففي الكن ، وفھ سلم س

خوفضينخف ومستوىھمستوى القدرات شك إ ر بال الشعور ما،داءيتحول ذا

أكھيدفع يصاحبھللمثابرة الذي الشك ذا من التخلص أجل  .من
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الحقـــــالم  



 

الفشل: -1 من وف ا   مقياس

  

  

  دائما  كثیرا  أحیانا  نادرا  العبارة  الرقم 
          أشك في قدرتي على تحمل الفشل  01
          تقلقني نظرة الناس لي إذا فشلت  02
          أحاول تحقیق المكسب في المنافسة مھما كان  03
          یشغلني ویؤثر على أدائي كثیرا نظرة الناس إلي  04
          أستطیع تكرار المحاولةحینما أفشل ال   05
          أشك في قدرتي على إنجاز ما أكلف بھ  06
          اشعر بالدونیة حینما أخسر منافسة ما   07
          الخوف من الفشل یجعلني مترددا   08
          أعتقد أن عدم كفاءتي مسؤول عن فشلي   09
          قیمتي في نظر اآلخرین تعتمد فقط على نجاحي  10
          المنافسة الطریق الوحید للنجاحأعتقد أن   11
          أخاف مواجھة اآلخرین إذا فشلت  12
          أشعر بالعجز عن مواصلة العمل خوفا من الفشل   13
          أعتقد أن الفشل یقلل من تقدیر الذات  14
          أھرب من تحمل المسئولیات خوفا من الفشل  15
          أخا ف من الفشل حینما أتنافس مع اآلخرین   16
          لوم اآلخرین یزید خوفي من الفشل  17
          أعتقد أن الفشل یزیدني تصمیما على النجاح  18
          أعتقد أن الشخص الفاشل یقلل احترام الناس لھ  19
          أعتقد أن الفشل یجعلني مرفوضا من اآلخرین  20
          أشعر بالكفاءة فقط حینما أتغلب على أقراني  21
          عدم قدرتي على التخطیط السلیم یزید خوفي من الفشل   22
          لدي القدرة على تحویل الفشل إلى نجاح  23
          تنقصني القدرة على النجاح  24
          أعتقد أن األعمال التي تفتقد المنافسة دائما فاشلة   25
          خوفي من الفشل یقلل من عزیمتي على العمل   26
          سبب في فقدان األصدقاءأعتقد أن الفشل   27
          أعجز عن وضع األھداف التي تحقق النجاح  28
          أعتقد أن الفشل یدفعني للتروي والتریث  29
          أفتقد االجتھاد في العمل   30
          أعتقد أنني سأفقد إحترام الناس إذا فشلت  31
          كثیرا ما أفشل في تحقیق أھدافي  32



 

دافعية -2 :مقياس ا الر   نجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البعد األول: االنضباط.
تنطبق علیا   العبارة  الرقم

  بدرجة كبیرة
تنطبق 

  علیا
ال تنطبق 
  علیا أبدا

       التزم بتعلیمات ادارة الفریق والمدرب  01
       ألتزم بمواعید الوحدات التدریبیة.  02
تعودت منذ بدایة حیاتي الریاضیة أن أعتمد على نفسي   03

 التمرین.ي ف
      

       أفكر في ترك ریاضتي.  04
أدخل الوحدة التدریبیة من دون أن أعرف بحجمھا   05

 وشدتھا.
      

       اشعر بأن المھن الحرة أنفع لي من ممارسة الریاضة  06
       أحب قضاء أكثر وقتي بالتدریب.  07
       أسعى ألن أكون معروفا بحرصي لدى مدربي اللعبة.  08
       من التدریب عندما تطول فتراتھ.أشعر بالملل   09
       أبتعد عن الجدیة في التدریب كي ال أصاب بأذى.  10
       التدریب.نا من الذین یقضون أوقاتھم في ا  11

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البعد الثاني: االرادة
تنطبق علیا   العبارة  الرقم

  بدرجة كبیرة
تنطبق 

  علیا
ال تنطبق 
  علیا أبدا

ً غلب فیھا ألأتان  وعلىتحدیات المباریات ھي سلسلة   01        عتبر نفسي متفوقا
       طموحيھد في المباریات ان كان ذلك یحققال یھمني ما ابذلھ من ج  02
       الفوز.أنا في سباق مع الزمن من أجل تحقیق   03
       الفریق.أمیل الى التنافس مع زمالئي ألكون العب أساسي في   04
       .ریاضتيرغم مشكالتي العائلیة أسعى ألكون متفوقا في   05
       .العالیة في الفریق ةأسعى لتبوء المركز المناسب والمكان  06
       أسعى ألن أكون من الالعبین البارزین في الفریق.  07
       .بل فترة طویلة ألحراز أھداف فیھاأتھیأ للمباریات ق  08
       .األفضل في المباریاتأكون الالعب أتألم عندما ال  09
       .نجاز من أجل التفوق في كرة القدملدى رغبة عالیة في اال  10
       .وبجھد أكبر من زمالئیالالعبین أرغب في التدریب لوقت أطول  11

  البعد الثالث: الثقة في تحقیق النجاح
تنطبق علیا   العبارة  الرقم

  بدرجة كبیرة
تنطبق 

  علیا
ال تنطبق 
  علیا أبدا

       اعاني من شرود الذھن داخل الملعب  01
       المباراة.أعتمد على زمالئي في الفریق أثناء   02
       .فردات المنھج التدریبي معقدراتيیصیبني الیأس عندما التنسجم م  03
       ال أرغب بالمشاركة في المباریات الصعبة خوفا من الخسارة.  04
       .من المنافسةنصة االحتیاط ألتخلص أرغب الجلوس في م  05
        یریحني فوز فریقي في أي منافسة اشترك فیھا  06
       .لجد والمثابرة حتى اتفوق بریاضتيال أجد من یشجعني على ا  07
       .یھتم المدربون لوجودي في الفریق ال  08
        النجاح في المباراة یقوم على الكفاح وبذل الجھد  09
       .أبواب المستقبل ي األداء المتمیزأتوقع أن یفتح ل  10
       .في كرة القدمباإلنجازوالتفوق ال أمتلك رغبة  11

 



 

ن -3 املقياس  :نتائج

من  الرقم وف ا درجة

  الفشل

درجة

  نضباط

رادة الثقة  درجة درجة

النجاح   تحقيق

نجاز دافعية درجة

ا   الر

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

34,00  

45,00  

62,00  

65,00  

36,00  

52,00  

55,00  

41,00  

69,00  

61,00  

46,00  

63,00  

37,00  

41,00  

56,00  

40,00  

50,00  

58,00  

35,00  

63,00  

47,00  

31,00  

37,00  

60,00  

51,00  

55,00  

42,00  

46,00  

61,00  

35,00  

44,00  

56,00  

39,00  

48,00  

60,00  

53,00  

17,00  

20,00  

28,00  

24,00  

21,00  

26,00  

27,00  

23,00  

29,00  

28,00  

23,00  

24,00  

19,00  

20,00  

27,00  

21,00  

24,00  

26,00  

17,00  

25,00  

22,00  

17,00  

18,00  

27,00  

26,00  

25,00  

24,00  

25,00  

27,00  

18,00  

25,00  

27,00  

19,00  

22,00  

27,00  

23,00  

22,00  

23,00  

27,00  

31,00  

20,00  

27,00  

26,00  

20,00  

31,00  

29,00  

24,00  

28,00  

22,00  

25,00  

29,00  

28,00  

25,00  

30,00  

21,00  

31,00  

29,00  

19,00  

26,00  

29,00  

26,00  

27,00  

27,00  

26,00  

28,00  

20,00  

22,00  

28,00  

22,00  

27,00  

28,00  

25,00  

20,00  

24,00  

28,00  

28,00  

19,00  

25,00  

29,00  

22,00  

29,00  

27,00  

25,00  

30,00  

21,00  

27,00  

28,00  

30,00  

28,00  

28,00  

23,00  

29,00  

27,00  

22,00  

25,00  

27,00  

25,00  

29,00  

26,00  

24,00  

25,00  

22,00  

23,00  

27,00  

21,00  

28,00  

25,00  

24,00  

59,00  

67,00  

83,00  

83,00  

60,00  

78,00  

82,00  

65,00  

89,00  

84,00  

72,00  

82,00  

62,00  

72,00  

84,00  

69,00  

77,00  

84,00  

61,00  

85,00  

78,00  

56,00  

69,00  

93,00  

77,00  

81,00  

77,00  

75,00  

80,00  

60,00  

70,00  

82,00  

62,00  

77,00  

80,00  

72,00  

 



 

برنامج -4 بواسطة حصائية ة املعا  .SPSSنتائج

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري.
 الدافعیة الثقة االداردة االنظباط الخوف 

Moyenne 49,2778 23,3611 25,7778 25,5556 74,6389 

N 36 36 36 36 36 

Ecart-type 10,48158 3,55490 3,43188 2,97076 9,47524 
 
 

 معامل االرتباط بین الخوف من الفشل واالنضباط
 االنظباط الخوف 

 الخوف

Corrélation de Pearson 1 ,867** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 36 36 

 االنظباط

Corrélation de Pearson ,867** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 36 36 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

 معامل االرتباط بین االرادة والخوف من الفشل
 االداردة الخوف 

 الخوف

Corrélation de Pearson 1 ,835** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 36 36 

 االداردة

Corrélation de Pearson ,835** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 36 36 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

النجاحمعامل االرتباط بین الخوف من الفشل والثقة في تحقیق   
 الثقة الخوف 

 الخوف

Corrélation de Pearson 1 ,710** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 36 36 

 الثقة

Corrélation de Pearson ,710** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 36 36 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 



 

بین الخوف من الفشل ودافعیة االنجاز الریاضي:معامل االرتباط   
 الدافعیة الخوف 

 الخوف

Corrélation de Pearson 1 ,918** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 36 36 

 الدافعیة

Corrélation de Pearson ,918** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 36 36 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
  



الدراسة ص   :م

معرفة إ الدراسة ذه نجازدفت دافعية ومستوى الفشل من وف ا ن ب العالقة

القدم، كرة الع لدى ا خالالر من التاليةوذلك الية ش طرح عالقة:ل ناك ل

القدم؟ كرة الع لدى ا نجازالر ودافعية الفشل من وف ا ن ب ة معنو   ارتباط

التالية الفرضية الباحث وضع الية ش ذه ل أو و ارتباطكحل عالقة ناك ل

القدم. كرة الع لدى ا الر نجاز ودافعية الفشل من وف ا ن ب ة اعتمدمعنو كما

الدراسةانالباحث الوصفي املن للدكتورانمستخدمع الفشل من وف ا مقياس ا

معوض التواب عبد نجازمحمد دافعية مقياس إ باالضافة محمد، العظيم عبد وسيد

عل عديالت إجراء تم ولقد عالوي حسن محمد للدكتور ا اليةالر اش مع ناسب لي يھ

وفرض اياتھ،البحث قدر عينة ع الدراسة ة أجر كرة36ولقد فر تجسدت العب

أم بوالية عمان سوق لدية و نة فكر لبلدية ،القدم سبةالبوا تمثل من%16.67و

عدده بلع الذي شطون216املجتمع ي اية12العب الباحثان توصل ولقد ق. فر

التالية: النتائج إ   الدراسة

  ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط القدم.ناك كرة الع لدى  نضباط

 الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط القدمناك كرة الع لدى رادة  .ومستوى

 تح الثقة ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط العناك لدى النجاح قيق

القدم.  كرة

 ومستوى الفشل من وف ا ن ب معنوي ارتباط اناك الر نجاز العدافعية لدى

القدم.  كرة

 


