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 شكر وتقدير  

الحمد هلل والشكر هلل سبحانه وتعالى على نعمه وعونه في إتمام هذه المذكرة، نتقدم بخالص الشكر بعد 

على المجهدات التي بدلها معنا طيلة  قهلوز مراد"الجزيل والعرفان بالجميل واالحترام والتقدير للذكتور الفاضل "

فينا مبدأ  ة بناءة غرسمشوارنا الدراسي ) ليسانس، ماستر (، ولما قدمه من عون صادق وتوجيهات علمي

، وأضاف لنا العديد من الخبرات البحثية، وكان لتشجيعه المستمر عظيم األثر في إثراء هذه الدراسة المثابرة

 وإتمامها.

جزيل إلى جميع أساتدة قسم علوم وتقنيات النشاطات البذنية والرياضية، ونخص كما نتقدم بالشكر ال

بالفريطس ياسين، بولحليب مبروك، عيسات كمال، بوزكرية فوزي، آيت وازو محند واعمر، قبايلي بالذكر:" 

 .ليلية"

 عمها المتواصل وعلىعلى تشجيعها ود "شهير فايزةبعبارات شكر ومحبة إلى األستاذة "ونتقدم 

 سهرها وتعبها معنا ال لشيء إال لترانا األفضل.

 .وإدارييه شيهب عادلبدءا برئيسه الدكتور موصول كذلك للطاقم اإلداري للقسم والشكر 

 وختاما نتمنى من هللا عز وجل أن يوفق الجميع وهللا ولي التوفيق.
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 :المتواضع هذاالعمل أهدي

 وحشتها و األيام غربة وتحمل وشقى تعب من إلى

 الحبيب أبي هانهج و الحياة مبادئ عندي ف أرسى ونصائحه بدعواته رافقني من إلى

 الوجود، في أملكه شيء أروع إلى

 األمان، و للحنان الصافي المنبع إلى

 الغالية أمي تف ائلي و سعادتي و ثقتي مصدر إلى

 األعزاء أخواتي و إخوتي لحظة كل في والحيرة الفرحة وق اسموني جادوا الذين إلى

 الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و علوم قسم في زمالئي و أصدق ائي إلى

 المتواضع العمل هذا أهدي جميعا إليكم أحببت و وصادقت عرفت من كل إلى

 مذكرتي تسعهم ولم ذاكرتي وسعتهم من كل و ق لمي من سهوا سقط من كل إلى
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 أضاء الذي النور إلى وجل عز المولى) و بالوالدين إحسانا (    فيهما ق ال من إلى

 كرسا من إلى وعزائي شدتي في رجائي إلى ق لبي يحمله رمزا السعادة وجعل دربي

 تربيتي اجل من حياتهما في تعبا من إلى وإسعادي إعدادي سبيل في حياتهما

 الحب إال اليعرف ان اللذين الق لبين إلى الحياة مدى بجميلهما اعترف وسأظل وتعليمي

 التي والدتي  روح إلى والحنان العطف رمز إلى لساني نطقها كلمة أول إلى والعطاء

 لبس الذي وإلى جناته فسيح ويسكنها برحمته يتغمدها أن القدير لعزيز اللها أسأل

 جما حبا أحبهم من ،إلى العزيزأبي   إليك والهناء الراحة ثوب وألبسني التعب ثوب

 .إخوتي سندي إلى
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 : ــــــــــــــــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــ

الرياضة كمجهود عضلي وذهني الزمت الحياة البشرية مند القدم ومازالت إلى يومنا هدا فالمجهود 

فمع مرور الزمن ظهرت رغبة اإلنسان إلى هدا النشاط  ،هني جزء من حياة اإلنسان اليوميةالعضلي والذ

والدي كان الهدف منه الحصول على لقمة العيش ثم ظهرت بأسلوب جديد ومرة بمراحل مختلفة  ،الرياضي

تهدف إلى استغالل قدرات اإلنسان البدنية والروحية ولم تبقى كوسيلة الستهالك الطاقة الزائدة أو حبيسة 

 كمالي بل تحولت إلى علم من العلوم فأنشئت التربية البدنية وتكنولوجياتها وأصبحتالترفيه واالنشغال ال

 .ميدانا للدراسة والبحوث العلمية

وم على أسس منهجية أصبح للتدريب الرياضي مفهوم أوسع يق ،ومن خالل هده العناية بالرياضة

ن الرياضي بفوائد متعددة تمكنه م تستند إلى المادة العلمية البحتة تلك التي تعود على ،وعلمية مدروسة

 .ربح الوقت وتفادي الضرر البدني

إن الهدف من دراسة تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز عند العبي كرة القدم يأتي من أهمية 

المكانة التي أصبح يعطيها علماء النفس واالجتماع لكل من تماسك الفريق الرياضي ودافعية االنجاز في 

وذالك قصد محاولة الوقوف على األسباب التي تؤدي إلى تماسك الفريق الرياضي  ،وث النفسيةمجال البح

 .المكنيزمات المتداخلة فيما بينهاوكذا تحديد العوامل و 

لالعبين ومدى كما تبرز وخاصة في الوقت الراهن أهمية موضوع دافعية اإلنجاز الرياضي لدى ا

. حيث أن تفوق الرياضي أو الفريق وامل المؤثرة على تنميتهاأهم العمع تحديد  ،تأثيرها على األداء

. باعتبار البدني والمهاري والتكتيكي الرياضي يرتكز باألساس على دافع اإلنجاز إضافة إلى اإلستعداد

 . ، وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوكة في األداء الجيد وتحقيق النجاحدافعية اإلنجاز هي الرغب
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القول بأن مثل هكذا دراسات تكتسب أهمية ال يستهان بها خاصة عند العمل مع من كل ماجاء يمكن 

ولقد اهتم العديد من الباحثين في ميدان علم النفس الرياضي  ،بالذات ةماعة .. والجماعة الرياضيالج

ولقد ساهمت  ،الل دراسة شخصية الرياضي ودوافعهبدراسة الجماعات أو الفرق الرياضية وذالك من خ

ج والنظريات لى العديد من االستنتاجات والنماذنتائج الدراسات الحديثة في مجال علم النفس في التوصل إ

يتهم الهامة المرتبطة بالجماعة من حيث درجة تماسكها وتفاعل أعضائها وارتقائهم مما يزيد من دافع

 .لتحقيق أهم النتائج وأفضلها

ت بين أفراد الجماعة أو الفريق من أهم الركائز التي يتأسس عليها وعلى هدا األساس تعتبر العالقا

نجاح وفاعلية هذه الجماعة خصوصا في كرة القدم وقد تقوم هذه العالقة على التعاون واإلتحاد بين 

ففهم أسس وقواعد  ،كبير في تحقيق النتائج اإليجابيةأعضاء الفريق الرياضي ألن هده العالقة لها دور 

 .دوره على أحسن وجه وتحقيق الفوز عل الرياضي دائما لديه دافعية كبيرة إلنجازالتماسك تج

وهدا ما نحاول القيام به من خالل دراستنا هذه التي تتمحور حول دراسة تماسك الفريق الرياضي 

سيمها العلمية بتق دراساتوعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي كرة القدم وهي دراسة ميدانية قمنا بها ككل ال

ول تمثل في تماسك الفريق , الفصل األثالث فصول: جانب نظري تم تخصيصه في إلى قسمين

 .أما الفصل الثالث في كرة القدم ،ل الثاني تمثل في دافعية اإلنجازالفص الرياضي،

أما الجانب الثاني فهو خاص بالدراسة الميدانية والذي يحتوي على فصلين تطرقنا في الفصل األول 

والتي تحتوي على منهج الدراسة المتبع و ومجتمع الدراسة وعينة  ،هجية البحث وإجراءاته الميدانيةنمإلى 

أما الفصل  ،وإلى أساليب المعالجة اإلحصائية الدراسة باإلضافة إلى أدوات البحث وإجراءات تطبيقها

، وننهي دراستنا بـ ائجناقشتها والتوصل إلى أهم النتالثاني فقد خصص لعرض نتائج الدراسة تحليليها وم

 خاتمة وبعض اإلقتراحات والتوصيات.



 

 الفصل التمهيدي

 لعام للدراسةاإلطار ا
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 :اإلشكرلية .1

للفريق مع ضرورة توفر عنصري التجانس والتفاهم بين تتطلب األلعاب الجماعية جهودا متكاملة 
يتمثل . كما أن دور المدرب وضرورة وجود كفاءات فردية عالية األعضاء وكذلك عدم إهمال الدور الفردي

في العمل على التأثير في سلوك الالعبين لتحقيق نوع من التماسك فيما بينهم يعمل على دعم وحدة 
إن تماسك الفريق الرياضي من أهم عوامل نجاح الفريق وغالبا ما يعزز الالعبين والمدربين  ،الفريق تثبيثها

عندما ينهزم فريق في درجة عالية نجاح أو فشل الفريق إلى مدى عمل الفريق معا بوصفه وحدة متماسكة ف
, قد يعود ذلك إلى عدم اللعب بطريقة جيدة كفريق متماسك فوق واالمتياز من فريق أقل موهبةمن الت

 .بواجباته المحددة كعضو في الفريقواهتمام كل العب بإظهار مهاراته الفردية بدال من قيام كل العب 

يهتم بها المدرب فالمدربون الناجحون يؤمنون بأن ويعد تماسك الفريق من المجاالت الهامة التي 
 ،تماسك الفريق هو العامل الحاسم في نتائجه. لدا يهتم المدرب بالتفاعل الديناميكي بين أعضاء الفريق

فهناك اختالفات واضحة بين الفرق الرياضية من حيث انتظام أفرادها في أوجه النشاط المختلفة وتماسكهم 
 ،بعضويتهم والشعور بالفخر النتمائهم لفريقهم والدفاع والتضحية من أجل الجماعة والبقاء في عضويتها

هم وفي سهولة تفاهمهم كما يتضح أيضا أن هناك االختالف في شعور الالعبين بالرضا في اجتماعات
كما يجب على المدرب الرياضي أن يدرك بأن تماسك الفريق  ،ووصولهم إلى القرار بصورة جماعية

الرياضي يمثل لدى الالعبين الشعور القوي باالنتماء ومشاعر الود اتجاه زمالئهم في الفريق وسيادة الوالء 
 1ولية المشتركة للفريق.والحب بينهم واتجاههم نحو تحقيق هدف محدد وتحمل المسؤ 

ن تماسك الجماعة يتضح بين األفراد المشتركين في البرامج التدريبية حيث نالحظ أن هناك درجة إ
كبيرة من االلتزام اتجاه تلك البرامج حينما يقوم األفراد بتكوين صداقات مع األعضاء اآلخرين المشتركين 

إال أنه ال يمكننا في كافة األحوال أن نرجع النجاح  ،قفيها. وعلى الرغم من أهمية التماسك في نجاح الفري
إلى تماسك الفريق حيث نالحظ الكثير من الفرق تفوز على الرغم من النقص الواضح في التماسك بسبب 

 2.المشاحنات والتنافس بين أعضاء الفريق

 

                                                             

 .303ص ،7002 ،مركز الكتاب للنشر ،6ط ،محمد حسن عالوي: مدخل في علم النفس الرياضي 1 

 .112ص ،7002، 7ط ،القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ،: االجتماع الرياضيمد عبد الحفيظ , مصطفى حسين باهيإخالص مح2 
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ى مع أداء وفي مجال دافعية االنجاز يعرف االنجاز بأنه "سلوك موجه نحو العمل بطريقة تتماش
الفرد لمعايير داخلية وخارجية مفروضة" وقد يتم هذا اإلنجاز في مواقف يتنافس فيها الفرد لكن بخضوع 

 1.لتقييمات معروفة أدائه

وتفسر دافعية االنجاز األساس الذي يسعى الفرد من خالله تجاه تحقيق ذاته وتأكيدها إذ بفضلها 
الختيار نوع الرياضة التي سوف يمارسها وما مقدار تكرار هذا يمكن للرياضي أن يعرف ماذا يقرر عمله 

العمل لتحديد كمية الوقت والجهد الذي يستغرقها أثناء التدريب وكيفية إجادة وإتقان هذا العمل لمعرفة 
ودافعية اإلنجاز لم ينظر إليها على أنها وحدة موحدة ولكنها مركبة  .توى األمثل للدافعية في المنافسةالمس
في مستوى الذي حددها )هومتز(  والتي اختلف العلماء في تحديد أبعادها ومن بينهمد عدة أبعامن 

سلوك  ،اختيار الرفيق ،قبليالتوجيه المست ،إدراك الزمن ،توتر العمل ،المثابرة  ،المخاطر ،الطموح, السلوك
و التفوق وتحديد مستوى نح , السعيطيف( خليقة في الشعور بالمسؤولية. في حين حددها )عبد اللاإلنجاز
دها في . أما )محمد حسن عالوي( فقد حدالتخطيط للمستقبل ،الشعور بأهمية الزمن ،المثابرة ،الطموح

 . الفشلودافع تجنب  ،محورين دافع إنجاز النجاح

وانطالقا من الدور المحوري الذي قد تلعبه دافعية اإلنجاز الرياضي ببعديها انطالقا مما سبق ذكره 
هل توجد عالقة : نطرح التساؤل التالي شل في تحقيق التوافق داخل الفريق،النجاح ودافع تجنب الفدافع 

  ( سنة ؟11-12ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم)

 : التسرؤل العرم .2
  اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة هل توجد عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية

 ( سنة ؟11-12القدم)
 : التسرؤالت الفرعية .1.2

  هل توجد عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم
 ( سنة ؟11-12صنف )

  هل توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة
 ( سنة ؟ 11-12القدم صنف )

 
                                                             

1 Edgar thill –et cool- leducateur spotif ,edition vigot – paris,2éd 2005 . P336 . 
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 :الفرضية العرمة .3
  لدى العبي كرة  توجد عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي

 .( سنة11-12القدم)
 : الفرضيرت الفرعية .1.3

  العبي كرة القدم توجد عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى
 .( سنة11-12صنف )

  القدم توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة
 .( سنة11-12صنف )

  :أسبرب اختير  الد اسة .4
: أسباب همادراسة أسباب تدفع الباحث إلى دراستها دون غيرها وتنقسم هده األسباب إلى نوعين  لكل

 .داتية وأخرى موضوعية

 :أسبرب داتية 1.4
  ين للجانب النفسي خالل المنافساتالمدربإهمال . 
  عما هو مالحظ في الحصص التدريبيةانخفاض مستوى الالعبين خالل المنافسات. 
  النفسي لالعب في تفجير إمكانياتهعدم استغالل الجانب. 
  وتماسك الفريقعدم االهتمام أو اإللهام بسمة الدافعية. 
 قادمة وكل ما يتعلق بهذا الموضوعمحاولة إعطاء بعض الحلول تفيد األجيال ال. 
 تماسك الفريق ودافعية اإلنجازا عالقة بالرغبة في دراسة المواضيع التي له. 

 :أسبرب موضوعية 2.4
 تماسك الفريق في المجال الرياضي قلة الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت. 
 وع للدراسة الميدانية والتطبيقيةقابلية الموض. 
  التحضير البدني الرياضيكون موضوع الدراسة يندرج في إطار التخصص أال وهو. 

 :الد اسةأهمية  .5
اآلراء حول أساليب الفوز أو الهزيمة في رياضة كرة القدم لهده الدراسة راجع لتضارب إن اختيارنا 

ى عدم التنسيق أثناء المقابالت والمنافسات , فمنهم من يرجعهم ألساليب بدنية ومنهم من يوجهها إل
 .الجيد داخل الفريق
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زيادة على دالك فإننا كثير ما نشاهد مباريات بين فرق تكون على مستوى عالي من حيث الجوانب ) 
خر وهدا يعني أن البدنية والتقنية والتكتيكية ( إال أن الفوز في النهاية يعود لفريق على حساب اآل

 .رجح الكفة على حساب الفريق اآلخرالفريق األكثر تماسك ودافعية هو من ي
 :راستنا هده تنقسم إلى قسمين وهماوأهمية د 

 :همية العلمية   الظررةة األ 1.5
 تبر أحد أهم جوانب  كرة القدم في العصر الحديثطبيعة الموضوع الذي يع  . 
  العمل على تطوير التدريب وتوصيل الرسالة بأن تماسك الفريق والدافعية هما من العوامل

 .الفريق تحقيق الفوز في المبارياتالمهمة التي يستطيع 

 :تطبيقية األهمية العملية    2.5
 بغرض االعتماد عليهم مستقبال النهم  اإلنجازافعية تماسك الفريق ودإبراز أهمية االهتمام ب

 .يمثلون النواة للمستويات العالية
 - عند العبي كرة القدم في المرحلة  تماسك الفريقدى أهمية إثراء المجال العلمي بإبراز م

 .سنة( 11-12)العمرية  
 تعتبر القاعدة التي  نهاكو  سنة( 11-12) تمام بالفئات المتوسطةھالكشف عن محاسن اال

 .مستقبل أي فريق رياضي يهايبنى عل

 :أهداف الد اسة .6
فمن المالحظ أن البحوث من هدا النوع تعتبر ناقصة  يملئ هدا البحث فراغا في مكتبتنا،ربما 

, بالمقابل نجد أن هده البحوث رها المنشود من التقدم في بالدنابعض الشيئ وبالتالي لم تأخد دو 
 في

و في ضوء اإلطار المرجعي لمشكلة الدراسة و  ،المتقدمة حظيت بالعناية الالزمة المجتمعات
 : ف التي نسعى إلى تحقيقها كالتاليأهميتها وضعنا مجموعة من األهدا

 ملئ الفراغ الواسع في مكتباتنا. 
 في كرة ي يلعبه تماسك الفريق والدافعية في التأثير على مردود الالعب معرفة الدور الذ

 القدم.
 ك تعميم الفائدة في البحث العلميالغرض منه كدال. 
 .معرفة العالقة الموجودة بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز 
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  ياضيإثبات أن النقص في دافعية اإلنجاز لدى الالعب تؤثر على تماسك الفريق الر. 
  الفريق الرياضي و دوافع الالعبينمعرفة دور الالعب في تماسك. 
  المدرب في تماسك الفريق الرياضي االنتباه إلىلفت. 

 :مفرهيم الد اسة .7
 :قتمرسك الفرة 1.7

 .رابط أجزاء الشيئ حسيا أو معنوياهو ت: لغة
 : اصطالحر

لها والتمسك بمعاييرها وعضويتها، وتحدثهم عنها  هو شعور األفراد بانتمائهم إلى الجماعة والوالء
واستعدادهم لتحمل المسؤولية  ،معا في سبيل تحقيق هدف مشتركلهم تحدثهم عن أنفسهم وعم بدال من

 1 .في العمل كما يتضمن أيضا الروح المعنوية والعمل بروح الفريق وجادبية الجماعة
 .ي الواحد , والتي تمتاز بالصالبةهو العالقة التي تربط بين أعضاء الفريق الرياض: إجرائيا

 :الرةرضي دافعية اإلنجرز 2.7
 :اصطالحر

دافعية اإلنجاز هي رغبة أو ميل الفرد وممارسة القوى والمكافحة أو المجاهدة ألداء المهام 
 .بشكل جيد وبسرعة كل ما أمكن ذالكالصعبة 

تعرف أيضا دافعية اإلنجاز الرياضي بأنها استعداد الرياضي لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية 
يار معين من معايير أو مستويات التفوق واالمتياز ومحاولة التفوق واالمتياز  في ضوء مستوى أو مع

والفاعلية والمثابرة للتعبير عن الرغبة في الكفاح و النضال عن طريق إظهار قدر كبير من النشاط 
 2 .من أجل االمتياز في مواقف المنافسة

 : إجرائير
مقياس الدافعية  تعني اإلصرار والرغبة في النجاح معبرا عنها بالدرجة التي تحصل الالعبين على

 . ياضي المستخدم في الدرجة الحاليةاالنجاز الر 

 
 

                                                             
  62-66ص ،1117 ،بيروت ،دار المعارف  ،سيكولوجية الجماعة الرياضية  ، محمد حسن عالوي 1

  2محمد حسن عالوي ، مدخل في علم النفس الرياضي ، نفس المرجع السابق ، ص 12-16
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 :كرة القدم 3.7

 :اصطالحر
, وقبل أن ويمكن لمن يريد أن يمارسها ناس،كرة القدم هي رياضة جماعية يتكيف معها جميع ال

تعرف بأنها كما  ، أو على أي مساحة خضراء،ياضة كانت تمارس في كل مكان فارغتتحول إلى ر 
فوق أرضية  العب يستعملون كرة منفوخة، 11من  بحيث يتألف كل فريق ،لعبة مكونة من فريقين

  1.خضراء على شكل مستطيل
 : إجرائيا

كرة القدم هي لعبة ذات شهرة عالمية بغض النظر عن كرة القدم األمريكية تتألف هده اللعبة من 
 ،لالعبين موزعين على أنحاء الملعبا العبا منهم حارس مرمى وباقي 11فريقين كل فريق مكون من 

على شكل مستطيل ولها العديد من القواعد والقوانين التي يلتزم يتم ممارسة اللعبة على مساحة أرض 
 2 .بها الالعبون 

 : الد اسرت السربقة والمشربهة .8
 : الد اسة األولى

المقدمة في المؤتمر السنوي الثالث للبحوث  –دراسة الدكتور إبراهيم شوقي عبد الحميد 
حيث هدفت الدراسة إلى الكشف  7007ماي  1افريل و  31بجامعة اإلمارات العربية المتحدة يومي 

عن الدافعية لإلنجاز لدى عينة من الموظفين الملك، وعالقتها بتأكيد الذات حيث تم التوصل في هده 
 رجل أكثر منها لدى المرأة.الدراسة إلى أن الدافعية لإلنجاز لدى ال

توصيات المؤتمر الثامن عشر حول الدافعية لمنتديات البحرين بقلم األستاذ محمد الغصرة  -
والتي تهدف إلى دراسة الدافعية لدى الطالب في الفصل أما لها من دور كبير في رفع 

 .7002التحصيل الدراسي للطالب كما جريت فعاليتها في يناير 
د األمريكية بدراسة الدافعية ومن هذه الدراسات نذكر تلك التي قدمت في مؤتمر وقد اهتمت المعاه

 م.1162علم النفس الرياضي والذي عقد بالعاصمة اإليطالية روما عام 

                                                             
1 AR .WIKIPEDIA.ORG.WIKI 

 .02ص ،7010 ،عمان ،ية للنشر والتوزيعالجندار  ،بد ربه: كرة القدم رياضة الشعوبع2 
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 : مقاق كمال ثرنيةالد اسة ال
 لقسم األول لكرة القدم الجزائريةعالقة التحفيز بدافعية اإلنجاز عند العبي ا :عظوان الد اسة. 
 رسالة ماجستير 7006/7002:  الد اسة سظة. 
 هل هناك عالقة بين التحفيز ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي القسم مشكلة الد اسة :

 طني األول لكرة القدم الجزائرية ؟الو 
 هداف الد اسةأ  : 

أو نت تربوية إن الوسط الرياضي التنافسي له خصائص تميزه عن األوساط الرياضية األخرى سواء كا
فالوسط الرياضي له عدة مؤشرات واضحة المعالم منها المنافسة الحادة وهده  ،ترفيهية أو ترويحية

 :ولهدا فإن دراستنا هده تهدف إلى األخيرة لها عدة ضوابط وأسس تقوم من خاللها
  بأنواعه في الوسط التنافسيإبراز الدور الحقيقي للتحفيز. 
  بين التحفيز ودافعية اإلنجاز لدى العبي القسم الوطني معرفة طبيعة ودرجة العالقة الموجودة

 األول.
  على مردودية فرق البطولة الوطنيةإبراز أهمية التحفيز وأثره. 
 فرضيرت الد اسة: 

هناك عالقة بين التحفيز ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي القسم الوطني : الفرضية العامة

 .األول لكرة القدم الجزائرية
 :الجزئيةالفرضيرت 

للتحفيز دور في الرفع من دافع إنجاز النجاح لدى العبي القسم الوطني األول لكرة القدم  -
 .الجزائرية

وطني األول لكرة القدم لدى العبي القسم الللتحفيز دور في الرفع من دافع تجنب الفشل  -
 .الجزائرية

 م الباحث المنهج الوصفي التحليلياستخد :المظهج المتبع. 
  أربع فرق  تم اختبار العينة بطريقة قصدية وقد اشتملت على: الد اسة وكيفية اختير هرعيظة

 أهلي برج بوعريريج . ،اتحاد العاصمة, شباب بلوزداد ،وهي : مولودية الجزائر
 أدوات البحث: 
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اعتمد الباحث على مجموعة من المراجع والمصادر من كتب بالغتين العربية والفرنسية والتي لها  
 عالقة مباشرة بالموضوع .

كما استعمل استمارة استبيان وحددت األسئلة حيث كانت عبارة متمحورة حول التحفيز وعالقته 
دم مقياس دافعية اإلنجاز . كما استخقته باألداء والتنافسبمستوى الطموح ومستوى المثابرة وعال

 ولس " وتعريب " محمد حسن عالوي. "" جو و الرياضي من تصميم 
  البرحثأهم الظترئج التي توصل إليهر: 
 .ي زيادة التنافس أثناء المبارياتيمكن للتحفيز أن يكون له دور ف -

  : أصبح  سات السابقة لدراسة البحث الحالي،بعد عرض الدراالتعليق على الدراسة
 : مكان التعليق عليها وفقا لما يليباإل

 تشابهت دراستنا الحالية مع الدراسة في استخدام المنهج الوصفي : المظهج المستخدم
 .دراستها وصوال إلى تحقيق األهدافلمالئمتها وطبيعة المشاكل المراد 

 تحقيق األهداف المرجوة من البحث كانت العينة للدراستين قصدية وهدا من أجل: العيظة ,
لوطني األول لكرة القدم الجزائرية وكان االختالف في نوع الرياضة حيث اختار العبي القسم ا

 .بينما في دراستنا اخترنا العبي كرة القدم في قسم ما قبل الشرفي
 استخدمت كلتا الدراستين مقياس الدافعية " لمحمد حسن عالوي " مع : األدوات المستخدمة

  .استحدام الباحث االستبيان
 .محمد مداني :لثةالد اسة الثر

  تأثير التماسك االجتماعي على تحسين مردود الرياضي لدى العبي كرة : الد اسةعظوان
 القدم " صنف أكابر " 

 :3رسالة ماجستير , جامعة الجزائر  7002/7001 سظة الد اسة . 

 هل هناك تأثير للتماسك االجتماعي على تحسين مردود الرياضي لدى : مشكلة الد اسة
 العبي كرة القدم ؟

 أهداف الد اسة: 
 ي الناجح ألستاد التربية البدنيةالنمط القياد الكشف عن . 
  بية البدنية في المرحلة الثانويةالكشف عن السلوك المتعلق باإلنجاز أثناء حصة التر . 
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 ت القيادية التي تميل إلى السلطةالقضاء على بعض السلوكا. 
 ز للطلبة وإدراجها في وضع برنامجتسليط الضوء على دوافع اإلنجا. 
  الطلبة وتنميتها وفهمها وتوجيههااالهتمام بدوافع. 
  فشلهم أثناء حصة التربية البدنيةالتقليل من إخفاقات الطلبة و. 
 فرضيرت الد اسة : 

 تأثير للتماسك االجتماعي على تحسين مردود الرياضي لدى العبي هناك  :الفرضية العرمة
 "  .كرة القدم " صنف أكابر

 الفرضيرت الجزئية: 
  ودافعية االنجاز توجد عالقة ارتباطية في اتجاه موجب بين األسلوب القيادي االجتماعي

 .الرياضي
  األسلوب القيادي ودافعية االنجازتوجد عالقة ارتباطية في اتجاه موجب بين. 
  اإلثابة القيادي ودافعية اإلنجازتوجد عالقة ارتباطية بين كل من أسلوب. 
  العب  10تم اختبار العينة بطريقة قصدية وقد اشتملت على  :اختير هرعيظة الد اسة وكيفية

 .الفريق الرياضي لمحمد حسن عالوي  و اعتمد الباحث على مقياس تماسك
 الظترئج التي توصل إليهر البرحث أهم : 
 .ريقعلى المدرب مراعاة العالقات اإلنسانية واالجتماعية الرابطة بين أعضاء الف -
لالعبين من خالل أعضاء الفريق يؤدي إلى تنمية الجانب التنافسي لدى اإن التماسك بين  -

 .إحساسهم بالنجاح
 .ب الفرق الرياضية وحسب مستوياتهايختلف التماسك حس -

 . محمد وداك: رابعةالد اسة ال

 .السمات الشخصية للمدرب الرياضي و عالقتها بتماسك الفريق الرياضي: الدراسةعنوان 
 رسالة ماجستير. 7002/7001: سنة الدراسة

 هل هناك عالقة بين السمات الشخصية للمدرب وتماسك الفريق الرياضي ؟: مشكلة الد اسة 
 أهداف الد اسة : 
  المؤثرة في تماسك الفريق الرياضيالكشف عن العوامل الرئيسية. 
  ف على ظاهرة التماسك داخل الفريقالتعر. 
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 وتماسك الفريقاضي في عملية بناء تحديد دور المدرب الري. 
 شرف عليه باعتباره الكشف عن العالقة بين شخصية المدرب الرياضي وتماسك الفريق الذي ي

 .قائدا للجماعة

 مظهج البحث : 
ويعتبر هدا المنهج أكثر مناهج استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لمناسبته لطبيعة المشكلة 

واالجتماعية والرياضية ويهتم البحث الوصفي البحث استخداما وخاصة في مجال البحوث التربوية 
, ووصف الوضع الراهن وتفسيره وكدالك تحديد اف دقيقة علمية للظواهر المدروسةبجمع أوص

 .ند األفراد والجماعاتالممارسات الشائعة والتعرف على اآلراء والمعتقدات واالتجاهات ع

 فريق  16قصدية وقد اشتملت على  تم اختبار العينة بطريقة: عيظة الد اسة وكيفية اختير هر
مقياس السمات الشخصية : العبا واعتمد على مقياسين 120ار رياضي حيث تم اختي

 م 1112للمدرب الرياضي ومقياس تماسك الفريق الرياضي لمحمد حسن عالوي 
 الظترئج التي توصل إليهر البرحث أهم : 
 الرياضي ودرجة تماسك فريقهلمدرب وجود عالقة ارتباطية بين السمات الشخصية ل . 
 جيدة والفرق ذات النتائج الضعيفةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفرق ذات النتائج ال. 
 رق القسم الوطني الثانيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين فرق القسم الوطني األول وف. 

 مريجي يونس : خرمسةالد اسة ال

 النجاز لدى للمدربين وعالقتها بتماسك الفريق ودافعية االسمات الشخصية : عظوان الد اسة
 . العبي الفرق الرياضية

 :مذكرة تخرج ماستر 7016/7012 السظة الجرمعية , . 

 هل للسمات الشخصية للمدرب الرياضي عالقة ارتباطية بتماسك أعضاء الفريق : مشكلة الد اسة
 ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي الفرق الرياضية ؟ 

 :الكشف عن العالقة بين شخصية المدرب الرياضي ودافعية إنجاز العبي  الهداف من الد اسة
 . باره قائدا للجماعة وتماسك فريقهالفريق الذي يشرف عليه باعت
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  :عيظة الد اسة 

قام الطالب الباحث باختيار عينة عشوائية وهي التي تخدم أغراض الباحث، حيث تم اختيار 
العب، كذالك فريق رأس  17العب، وكذلك فريق شباب المهير  17فريق النادي الرياضي لبرج بوعريريج 

 مدربين للفرق المذكورة.  10العب و 17الواد 

 هو المنهج الوصفي: المظهج المتبع. 

  الد اسةأدوات : 
نجاح أي بحث يقوم أساسا على دقة البيانات المتحصل عليها والموظفة فيه ولعل هذا يتطلب من 
الباحث التحكم في األدوات المسخرة لجمع البيانات والمعلومات باختيار أدقها وأنسبها للمنهج المستخدم 

الشخصية، مياس تماسك  في الدراسة. حيث استعمل في هذه الدراسة مقاييس نفسية ) مقياس السمات
 الفريق، مقياس دافعية االنجاز ( وأيضا االستبيان وحدد أسئلة االستمارة بدقة. 

 :أهم الظترئج التي توصل إليهر البرحث 
 . لمدربين ودافعية االنجاز الرياضيوجود عالقة ارتباطية بين السمات الشخصية المميزة ل -
 .ميزة للمدربين وتماسك الفريقالم وجود عالقة ارتباطية بين السمات الشخصية -
 . الرياضي ودافعية إنجاز الالعبين وجود عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق -
 . ي كلما ارتفعت درجة تماسك الفريقكلما ارتفعت درجات سمات المدرب الرياض -
 .يؤثر سلبا على درجة تماسك الفريقإنخفاض درجات سمات المدرب الرياضي  -

 :على الد اسرت السربقة والمشربهة التعليق .9
, تبين السابقة المرتبطة بموضوع دراستي من خالل قراءتي واستطالعي لنتائج وتقارير األبحاث

ان هناك اتفاق كبير بين معظم الدراسات من حيث األهداف وكذا استخدامها لمنهج واحد أال وهو 
وتلتقي الدراسات السابقة  ،ثير من الدراساتتعتمد عليها الك المنهج الوصفي لكونه أدق المناهج التي

إذ أن كل منها اهتم بجانب  ،ضوء على بعض الجوانب التي تفيدنيمع دراستي هذه في كونها تسلط ال
يتمثل في دافعية من جوانب بحثي فالجانب األول يشمل تماسك الفريق الرياضي والجانب اآلخر 

في حين تناولت هذه الدراسة كال الجانبين تماسك الفريق الرياضي الذي يعني  ،االنجاز الرياضي
عية اإلنجاز الرياضي شعور األفراد بانتمائهم للجماعة ووالئهم لها ويشعر بها كمتغير مستقل وداف

 .كمتغير تابع
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كانت تها وبهذا يمكن القول أن هذه الدراسة جاءت مكملة للدراسات السابقة التي هي في حد ذا
 .مفاد لي في بعض الجوانب

 : ه االستفردة من الد اسرت السربقةأوج .1.9
إن وجود الدراسات السابقة والمشابهة في الدراسات و البحوث العلمية يعتبر شيئ مهم وضروري 

ستفادة من الدراسات , ومن بين أوجه االها و نستفيد منها كثيراومفيد أيضا في الدراسة التي سنقوم ب
 : السابقة نجد

 لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةالتعرف على أهم الدراسات ا. 
 ساسية الالزمة لعمل البحث العلميالتعرف على العناصر األ. 
  وعلى أهم الخطوات التي التي أنطلق منها. ف على كيفية القيام بدراسة معينةالتعر , 
 ير موجودة في الدراسات غ إبراز أهمية الدراسة التي أتناولها , وإدخال نقاط وعناصر جديدة

 . السابقة
 ا التعرف على ايجابياته وسلبياتهالتعرف على المنهج المناسب لدراستنا وأيض . 
 دوات والتقنيات المناسبة لدراستيالتعرف على األ . 

 

 

 

 

 



 

 

 الجانب النظري 



 

 

 

 الفصل األول
 تماسك الفريق الرياضي 
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 تمهيد :

الفريق الرياضي يعتبر من أهم عوامل نجاح الفريق وغالبا ما يرجع الالعبين والمدربين  أن تماسك

وكذالك تماسك الفريق بين األفراد  ،لفريق معا باعتباره وحدة متماسكةنجاح أو فشل الفريق إلى مدى عمل ا

المشتركين في البرامج التدريبية حيث هناك درجة كبيرة من االلتزام اتجاه تلك البرامج حينما يقوم األفراد 

 .  األفراد اآلخرين المشتركين فيها بتكوين صداقات مع

, وذلك ابط والوحدةقر إلى التماسك والتر يكاد يكون في السمات الرياضة صعوبة فوز فريق رياضي يفت

فالمفروض أن مشاعر المشاركة والتعاطف  ،اسك هو التحليل والتفرقة والتفسخألن البديل العكسي للتم

األمر الذي ينعكس في شكل أداء  فضل تعاون ممكن بين أعضاء الفريق،والتوحد وروح الفريق تقود إلى أ

  1 .عالية في مقابل الفريق المنافسالرياضي أكثر ف

 ،ن أسلوب جماعي إتحادي ودائم يدرك, يفكر ويرغب, مركز على تقنية موثوق منهايعبر ع التماسك

ز على فعل ورد فعل ثاني مع هده الوحدة تك ،خاصيات الوحدة واستقرارهاومقاومة مؤكدة تقدر حسب 

 .نفسها

ين في لالعب) الفريق الرياضي ( يمثل الظواهر األساسية باستمرار اإن تماسك الجماعة الرياضية 

إذ أن التماسك هو الخيط الذي يربط بين أعضاء الفريق والذي يبقي على  ،عضوية الفريق الرياضي

  2.العالقات بين مختلف أفراده

                                                             
1 RIOUX ( GEORGE) ET CHAPUS ( RYMAND ) :LA COHESION DE Lequipe , ed librairie vriw paris :1976 , 

p07. 

 .627-623ص  ،2991 ،7ط  ،بيروت ،دار المعارف ،محمد حسن عالوي: سيكولوجية التدريب والمنافسات 2 
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 :الفريق الرياضي .1

هناك العديد من التعاريف التي قدمها الباحثين لتحديد معنى ومفهوم الفريق والتي يمكن تطبيقها 
 . من حيث أنه جماعة منظمة ودائمةي في مجال تعريف الفريق الرياض

 :مفهوم الفريق الرياضي .1.1

بأنه العبين أو أكثر يسلكون طبقا لمعايير مشتركة ولكل فرد  2991 محمد حسن عالوي يعرفه 
)العب( في الفريق دور يؤديه مع تفاعل هذه األدوار بعضها مع البعض للسعي لتحقيق هدف 

  1.مشترك

 : الرياضيمفهوم السيكولوجي للفريق ال .1.1

يتفاعلون مع بعضهم البعض تفاعال  ،رياضي على أنه مجموعة من األفراديمكن تعريف الفريق ال
 .دة من أجل تحقيق هدف رياضي مشتركحركيا في إطار معايير محد

كما يشير أيضا إلى صفة التفاعل  ،ويشير هدا التعريف إلى صفة الجمع بين عدد من األفراد
يشير أيضا إلى صفة التفاعل كما  ،لى صفة الجمع بين عدد من األفرادكما يشير أيضا إ ،بينهم

وأخيرا يشير إلى هدف  ،لى وجود معايير تحكم هذا التفاعلوإ ،ظيفتهونوعية هذا التفاعل وو  بينهم،
  2.هذا الجمع من األفراد وبطريقة أخرى الدافع من ورائه

 :بناء الفريق الرياضي .1

فعلى سبيل المثال قد يالحظ  ،هاما في بناء الفريق الرياضيإن المدرب الرياضي يلعب دورا 
فريقه غير منسجمين واألعضاء الجدد لم يتعرفوا بعد على مدرب رياضي في نشاط ما أن أعضاء 

يستطيع وفي هذه الحالة  ،صداقات قوية وحميمية بين األعضاءزمالئهم في الفريق كذلك ال توجد 
المدرب تطوير مفهوم الفريق حيث يقوم بوضع خط للتنمية العالقات بين األعضاء مثل القيام ببعض 

                                                             

 .67ص ،2991 مرجع سابق ،: سيكولوجية الجماعات الرياضية محمد حسن عالوي 1 
 .21ص ،1002 ،القاهرة ،العربي دار الفكر ،: سيكولوجية الفريق الرياضيطارق بدر الدين-أحمد أمين فوزي 2 
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الرحالت وتنظيم المسابقات االجتماعية وإقامة مباريات رياضية في كرة السلة أو كرة اليد أو كرة 
  1.الطائرة

 ة:ق الرياضيأهداف الفر .3

فكل تعريف  ،في جميع أهداف الفريق الرياضي ليس هناك تعريف محدد يمكن االعتماد عليه
وبالتالي فإن طبيعة كل دراسة ومنهجها  ،معين في دراسة الجماعات الصغيرة قد يستوحى من منهج

وعموا البد من تسليم بضرورة أن يكون لكل فريق هذف  ،التي توصي بالتعريف المناسب لها هي
ا الهدف هو ذلك المثير الذي يدفعهم إلى ه وهذائه ويقتنعون بإمكانية تحقيقواضح يدركه جميع أعض

إن اختلفت حاجاتهم من أجل تحقيقه أو االقتراب إلى أقل مسافة منه و  بدل الجهد والتفاعل فيما بينهم
 .النفسية

كل فريق رياضي يسعى إلى تحقيق أهداف معينة ومدروسة يتم التخطيط لها قبل االنطالق 
ويكون الموافقة على هده األهداف باإلجماع من قبل طاقم  ،لشروع في تجسيدها على أرض الواقعوا

  2.الفريق سواء كان الطاقم الفني أو اإلداري وحتى الالعبين فهم أساس تحقيق هذه األهداف

 : تصنيف أهداف الفريق الرياضي .1.3

نستطيع تلخيص الغرض من استعراض أهداف الفريق الرياضي في مساعدة إدارته النفسية على 
األهداف وتحديدها مفصال ودقيقا يتناسب وطبيعة الغرض من الفريق الرياضي وطبيعة صياغة 

ويمكن وضع كل هذه األنماط التالية من  ،إليها المرحلة التي يمر بها وكذلك اآلمال التي يسعى
 :ار عند وضع أهداف الفريق الرياضياألهداف موضع االعتب

 ألهداف القريبة واألهداف البعيدةا. 
 الفرعية واألهداف األساسيةهداف األ. 
 هداف المرحلية واألهداف النهائيةاأل. 
 األهداف العاجلة واألهداف اآلجلة. 
 واألهداف الغير مباشرة األهداف المباشرة. 

                                                             

 .223ص ،مرجع سابق ،: االجتماع الرياضيحمد عبد الحفيظ/ مصطفى حسين باهيإخالص م1 
 .227ص المرجع،نفس 2 
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 األهداف الخفية واألهداف الظاهرة. 
 1.داف النظرية واألهداف اإلجرائيةاأله 

 :أنواع الفرق الرياضية .4

القات السائدة بين أنواع العهو التعرف على  ،الفرق الرياضيةاألساسي من تصنيف رض إن الغ
الفريق في كل نوع وأنماط التفاعل بينهم وطبيعة األهداف التي يسعى إليها أعضاء  ،أعضاء كل منها
 .من أنواع الفرق 

بالرغم من وجود الكثير من المحكات التي يمكن على ضوئها تصنيف الفرق الرياضية إال أن 
 فيما يلي:جميعها تتفق 

 االتصال بين أعضائها. 
 كم االتصال والتفاعل بين أعضائهاوجود قواعد تح. 
 هاوجود معايير تحكم سلوك أعضائ. 
 النتظام واالستمرارية في عضويتهاتوافر صفة ا. 
 االختيارية في االنظمام إليها. 
 التحالف بين أعضائه. 
 المجال الرياضي هو مصب أهدافه. 
 االصطناع هو محك تكوينها. 
 2.الفرق المناظرة هي محك أدائها  

 : وتختلف الفرق الرياضية من حيث

 حيث تختلف فرق الذكور عن فرق اإلناث الختالف المتغيرات البدنية والفسيولوجية  :الجنس
لمجتمع من حيث وكذلك المتغيرات النفسية واالجتماعية كما تعزى أيضا إلى أثر ثقافة ا

 .العادات والتقاليد

                                                             

 .227مرجع سابق ص ،االجتماع الرياضي :مصطفى حسين باهي ،ص عبد الحفيظإخال1 
 .16ص ،مرجع سابق ،: سيكولوجية الفريق الرياضيطارق بدر الدين- أحمد أمين فوزي 2 
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 تختلف فرق الصبية عن فرق المراهقين وفرق الشباب فلكل نوع من هده الفرق : العمر الزمني
 .ي والعقلي واالنفعالي واالجتماعيطبيعة خاصة تفرضها طبيعة النضج البدن

 حيث تتنوع الفرق مابين صغيرة مثل فرق زوجي التنس وفرق متوسطة الحجم مثل فرق : الحجم
ق كبيرة مثل كرة ي جميع األحزمة واألوزان المقررة وفر الجيدو والكاراتيه التي تشترك أعضاؤها ف

 . القدم وكرة اليد
 تتميز باستمرارياتها مثل فرق األندية األندية والهيئات وفرق موسمية الدوام هناك فرق  :الدوام

مثل المدارس والجامعات وفرق تدوم على فترات مثل المنتخبات الوطنية التي يرتبط تكوينها 
 .بطوالت سواء كانت محلية أو دوليةبالدورات وال

 تختلف الفرق من حيث طبيعة أدائها إن كانت محلية أو دولية كل عضو بمفرده مثل ألداءا :
 .لمالكمة أو جماعيا مثل كرة القدما
 يتصل أعضاء الفرق الجماعية اتصاال حركيا وفكريا وانفعاليا خالل المباراة بينما االتصال :

  1.وانفعاليا فقطدية اتصاال فكريا ستصل أعضاء األلعاب الفر 
 تصنف الفرق الرياضية تبعا لنمط التفاعل الذي يتم بين أعضائها إلى فرق يتم : نمط التفاعل

فيها التفاعل المباشر مثل فرق كرة القدم وهي أيضا الفرق التي يكون فيها االتصال مباشر 
وهي تلك الفرق  ،بين أعضائهاا التفاعل غير مباشر بين أعضائها وهناك فرق أخرى يكون فيه

التي يتصل أعضاؤها ببعضهم البعض اتصاال حركيا مباشرا بالرغم من اتصالهم الفكري 
 .نفعالي مثل فرق األلعاب الفرديةواال

مثل فرق الزوجي في  ،تصنف تبعا له بعض الفرق الرياضيةوهناك نمط ثالث من التفاعل 
التنفس وبالرغم من أن األداء في هده الفرق فردي إال أنه يعتمد على تعاون ومن ثم اتصال وتفاعل 

دء في الالعبين يتم بصورة مستمرة في التنس وبطريقة لحظية وقت التسليم والتسلم في العدو وعند الب
  2 .السباحة

 

 
                                                             

 .221ص  ،مرجع سابق، االجتماع الرياضي: يمصطفى حسين باه ،يظ فإخالص محمد عبد الح1 
 .12ص ،مرجع سابق ،طارق بدر الدين: سيكولوجية الفريق الرياضي-أحمد أمين فوزي 2 
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 :مفهوم التماسك .5

كبيرة في ميدان سيكولوجية الجماعات الصغيرة حيث يمثل هذا اكتسب موضوع التماسك أهمية 
كما يشير أيضا إلى استمرارية األفراد  ،جماعة أو قوة العالقة بينهمالمفهوم الرابطة التي تربط أفراد ال

 . ة وشدة وحجم ودرجة التفاعل بينهمفي عضوية الفريق وإلى درجة التقارب بين أفراد الجماع

اسك من خالل دراسة العالقات بين أفراد الجماعات الصغيرة " حيث ولقد ظهر مفهوم التم
 ،استهدفت دراسة هذه العالقات التعرف على حجم وشدة واتجاه العالقات التبادلية بين أفراد الجماعة

بين كل وكذلك الدرجة التي ينجذب بها كل فرد منهم إلى اآلخرين أو الدرجة التي تظهر قوة العالقة 
  1.ل نشاطهم في الجماعة أو خارجهاة أو قوة االتصال خالفرد في الجماع

مل اإليجابية لخصائصها فحين والواقع أن تماسك الجماعة يمثل الهدف النهائي لتحقيق العوا
  2.: أن الجماعة متماسكة داخليا نستطيع أن نصدر حكما بأنها قد حققت نفسها اجتماعيانقول

كما  ،لجماعة هي روابط تعبر عن التماسكأن الروابط بين أعضاء ا deutch دويتشوقد أكد 
الترابط وهو الشعور أيضا ب: مفهوم التماسك بين أعضاء الجماعة بأنه   cooleyوصف كولي 

البقاء في وحدة واحدة عة لاللتصاق معا وبفقد عبر عن التماسك بأنه " ميل الجما كارون أما  ،"النحن"
  3" .في سبيل تحقيقها

 :تماسك الفريق الرياضي  .6

يعتبر التماسك هو المحور الذي تدور حوله معظم اإلجراءات مع الفرق الرياضية خاصة تلك 
كما  ،فريق هو العامل الحاسم في نتائجهالفرق الناجحة فالمدربون الناجحون يؤمنون بأن تماسك ال
. الفرق المنخفضة في التماسكضل عن يشير السيكولوجيون أن الفرق عالية التماسك تؤدي أداء أف

 :وذلك من خالل إشاراتهم التالية

                                                             

 .19ص، 1003: القاهرة ،دار الفكر العربي ،: دراسات في علم النفس االجتماعيسماح خالد زهران1 
 .97ص مرجع سابق، ،: سيكولوجية الفريق الرياضيطارق بدر الدين- أحمد أمين فوزي 2 
 .91نفس المرجع السابق، ص6
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إن زيادة معدل االتصال والتفاعل داخل الفرق المتماسكة يمكنها من تنسيق مواردها ونشاطها  -
وهكذا يتحسن األداء في الفرق المتماسكة عن الفرق  ورة أفضل من الفرق الغير متماسكة،بص

  1."2911سنة  لوت ولوتاألخرى "
الفرق الرياضية التي تسجل درجات أعلى في مطلب التماسك التي تعمل معا لمواجهة وتحقيق  إن -

 . "2993سنة  جريففي إحراز النصر " األهداف لديها نسبة مؤوية أعلى

في الفرق الرياضية فال بد من التعرض للدالالت التجريبية واستكماال لدراسة ظاهرة التماسك 
 .ي هدا المجالالبحوث التي أجريت فونتائج 

أن فرق كرة السلة  ،ولي فاند فالدين بيتروسون  ،مارتنز ،كريستيان ،كاليند وجد كال من: فق
كما وجد سميث عالقة إيجابية بين  نجاحا من الفرق المنخفضة التماسك،عالية التماسك كانت أكثر 

تماسك الفريق و أداء التصويب في كرة السلة حيث أن الفرق المتماسكة تأخد فقط الفرص للتصويبات 
عالقة إيجابية بين تماسك الفريق في منتصف الموسم  كول وكارون كما وجد كذلك كل من  ،أكثر

أن الفريق كلما أكثر  ويد ماير مارتنحيث أكد  ،في نهاية الموسمالرياضي والنجاح الذي أحرزه 
  2.تماسكا كانت نتائج أدائه أفضل

فقد  ،وفي المقابل هذه النتائج التي تأكد على العالقة اإليجابية بين تماسك الفريق ونتائجه
كما أسفرت دراسة كل من  ،أسفرت بعض الدراسات عن عالقة سلبية بين التماسك ونتائج األداء

 . ايجابية بين تماسك الفريق ونجاحهأنه "ال توجد أي عالقة سواء سلبية أو  مانلك وتشمرز

هذه الدراسات بدورها قد أسفرت على أن البحوث التي اعتمدت على قياس التماسك من حيث 
أما البحوث التي كان يقاس التماسك  ،هو التعاون بين أعضاء الفريق لم تظهر نتائجها عالقة ايجابية

تفاعل بين أعضاء الفريق فقد أسفرت عن وجود عالقة ايجابية بين التماسك والنتائج خاللها بحجم ال
ضمون التماسك في وهكذا كان التعارض في نتائج البحوث العلمية عامال مهما في زيادة تفسير م

  3.الفرق الرياضية

                                                             
1 groupe sportif  :http//www.chenevezeh /index phb/ groupe sportif.cot .htm . 
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 :ماهية تماسك الفريق الرياضي .7

يتضمن شعور األفراد باالنتماء إلى جماعة معينة والوالء لها والتمسك بعضويتها في سبيل 
  1.تحقيق هدف مشترك يشير إلى جاذبية الجماعة ألفرادها

 : يكون في بعدين هما تماسك الجماعةتشير معظم التعريفات إلى أن 

 :مفهوم تماسك الفريق الرياضي .1.7

إن تماسك الفريق الرياضي يمثل الظواهر األساسية الستمرار الالعبين في عضوية الفريق 
( هو الخيط الذي يربط بين أعضاء الفريق والذي يبقي على cohesionالرياضي إذ أن )التماسك 
  2.العالقات بين مختلف أفراده

 دون في مجال دراسة الجماعة الرياضية أو الفريق الرياضي )شار بعض الباحثين وقد أ
إلى أنه يمكن تعريف  chelladurai )2910 وشيال دوراي carronكارون و   donnallyللي

 تماسك الفريق الرياضي من منظورين هما:

 :المنظور األول .1.1.7

 ،التي توجه الالعبين نحو الفريقة محصلة القو "إلى تعريف تماسك الفريق الرياضي بأنه يشير 
اي محصلة  ،أو محصلة القوة التي تجذب الالعبين على االستمرارية في عضوية الفريق الرياضي

. ويركز هدا المنظور على الفرد )الالعب( من حيث أنه الوحدة المرجعية "جاذبية الفريق ألعضائه
  3.بدرجة أكبر من التركيز على الجماعة )الفريق الرياضي(

 

 

                                                             

 ،2997 ،االسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،مدخل إلى علم النفس االجتماعي ،محمود شفيق زكي  ،محمود فتحي عكاشة 1 
 .21ص

رسالة ماجستير  ، أكاب صنف-مستوى دافعية االنجاز لدى العبي كرة السلة: تأثير تماسك الفريق الرياضي على يوسف عجيمي2 
 .71ص ،1021 ،جامعة مستغانم ،ضيفي نظريات ومناهج التدريب الريا

 .11ص  ،مرجع سابق ،ية الجماعات الرياضية: سيكولوجمحمد حسن عالوي 3 
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 : المنظور الثاني .1.1.7

بأنه محصلة القوة الدافعة "تماسك الجماعة الرياضية أو الفريق الرياضي يشير إلى تعريف 
ويركز هذا المنظور على قوة العالقة الرابطة بين أعضاء  ،"الستمرار بقاء الجماعة والمحافظة عليها

ة أو في أو مقاومة الجماعة للقوى التي تصدع أو تمزق الجماع ،الجماعة أثناء حاالت األزمات
  1.حاالت الهزائم المتكررة

  :أنواع تماسك الفريق الرياضي .8

 ينقسم تماسك الفريق الرياضي إلى نوعين أساسيين هما: 

 : تماسك المهمة .1.8

لنوع من التماسك يعكس درجة عمل أفراد الفريق معا لتحقيق أهداف مشتركة فقد يكون هذا ا
 الهدف العام للفريق الرياضي الفوز ببطولة معينة. 

تماسك المهمة في المجال الرياضي تكون غالبا اإلنجاز للفوز والذي يعتمد إلى حد ما على 
 2تنسيق الجهود والعمل المشترك .

 :التماسك االجتماعي .1.8

 .فريق الرياضي داخل وخارج التنظيميعكس العالقات التواصلية اإليجابية بين أفراد ال

لى أن التمييز أو التفريق بين عاملي تماسك المهمة والتماسك االجتماعي من األهمية وأشار كارون ع
  3.بمكان للقدرة على شرح كيفية مواجهة الفريق للصراعات والعقبات والعوائق إلحراز النجاح

 

 

                                                             

 .11ص ،مرجع سابق ،محمد حسن عالوي : سيكولوجية الجماعات الرياضية 1 
 .31ص ،مرجع سابق 1
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 .اضي: أنواع تماسك الفريق الري) ب (شكل

      :عوامل تماسك الفريق الرياضي .9

أهم المشاكل الرئيسية في مجال دراسة الفريق الرياضي هو محاولة االرتكاز على األسباب التي 
الحظ اختالفا واضحا بين الفرق الرياضية المتعددة . فكثيرا ما يد تؤدي إلى تماسك الفريق الرياضيق

من حيث تماسك أفراد كل فريق وإقبالهم على التدريب وانتظامهم في االشتراك في المنافسات 
 : نذكر من بين هذه  العوامل ما يلي ،الرياضية وتحقيق األهداف المحددة

 :الشعور باالنتماء للفريق  .1.9

في حاجة لالنتماء إلى جماعة األسرة أو جماعة األصدقاء أو غير ذلك كل فرد أو العب يكون 
لى االنتماء من الحاجات النفسية مائه إليها. فعندئد تصبح الحاجة عمن الجماعات التي يعتز بانت

  1.الهامة التي تدفع الالعب إلى االستمرار في عضوية الفريق

 إشباع الحاجات الفردية:  .1.9

في مدى ما يستطيع أن يقدمه لالعبين في إشباع عن اآلخر  إن كل فريق رياضي يختلف
وأهدافهم وكلما استطاع الفريق الرياضي مساعدة الالعبين على تحقيق حاجاتهم  ،حاجاتهم الفردية

 .يق الرياضي وكلما زاد عطاءه أكثركلما زاد تمسك الالعب بالفر 

 

 

                                                             

 . 71ص ،مرجع سابق  :يوسف عجيمي1 

 تماسك الفريق الرياضي 

 التماسك االجتماعي  تماسك المهمة 
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 :الشعور بالنجاح  .3.9

نتصارات األهداف أو تحقيق المزيد من االإن النجاح في الفريق الرياضي يؤدي إلى تحقيق 
والبطوالت إلى شعور الالعبين بالسعادة المشتركة وبالتالي زيادة الرابطة بينهم وحبهم ووالئهم للفريق 

  1.وزيادة جاذبيتهم نحوه واالستمرار في عضوية الفريق وتماسكه

 : . المشاركة4.9

 ،ها وهذا ما يجعله يشعر بعضويتهاقتراح تخطيط التدريبات وتنفيذعلى الالعبين االشتراك في 
مما يجعله يعمل على األداء الجيد لدوره وتحقيق المزيد من  ،بالفريق ارتباطه، ومدى وقيمته

 النجاحات. 

 : قوانين و معايير وتقاليد للفريق . وجود5.9

والتي تحدد العالقات بين أعضاء الفريق الرياضي فريق من العوامل التي تتضمن استمرار ال
  2.واألهداف الموضوعة هو وجود قوانين محددة للفريق البد عليه أن يتبعها

 :العالقات التعاونية بين الالعبين. توافر 6.9

فالفريق الرياضي  ،يزداد تماسك الفريق في حالة قيام عالقات بين الالعبين على أساس تعاوني
يسعى إلى تحقيق أهداف معينة وكل العب في الفريق يبذل قصارى جهده للتعاون مع اآلخرين نحو 

 .ن أن يزداد تماسك الفريق الرياضيتحقيق الهدف الجماعي وفي هذه الحالة يمك

 :. توافر القيادة المناسبة7.9

فاإلداري أو  ،وثيقا بتوافر القيادة المناسبةإن نجاح الفريق الرياضي في تحقيق أهدافه يرتبط ارتباطا 
المدرب أو رئيس الفريق من القيادات التي تلعب دورا هاما في العمل على تماسك الفريق الرياضي 

  3.ورفع الروح المعنوية له وبالتالي زيادة جاذبية الفريق ألعضائه

                                                             

 .27، ص1022، دار النشر، مصر، : سيكولوجية القيادة والجماعات الرياضيةوفاء درويش1 

 .17ص ،مرجع سابق ،محمد حسن عالوي: سيكولوجية الجماعات الرياضية2 
 .10ص ،1007اإلسكندرية،  للطباعة والنشر، طفى سايح: علم االجتماع الرياضي، دار الوفاءمص3 
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 : " لعوامل تماسك الفريق الرياضيcarronتصنيف كارون "  .11

 ،نموذجا لمحاولة تحديد أهم العوامل المؤثرة على تماسك الفريق الرياضي 2911 كارون قدم 
 :  ون هذا النموذج من أربع عوامل هيويتك

 العوامل البيئية. 
 العوامل الشخصية. 
 عوامل القيادة. 
 عوامل الفريق . 

 العوامل البيئية:  .1.11

وجود الفريق معا مثل كونهم أعضاء  العوامل البيئية أو الموقفية هي العوامل التي ترتبط بطبيعة
أو كنتيجة لعملهم في  ،في نادي معين أو تعاقدهم أو حصولهم على منحة دراسية للعب لفريق معين

وغير ذلك من العوامل  ،مؤسسة أو هيئة معينة لديها فريق رياضي مشارك في المنافسة الرياضية
  1.بمختلف المواقف البيئيةأو التنظيمية التي تدخل في نطاق المسؤولية التعاقدية 

 : العوامل الشخصية .1.11

تعود العوامل الشخصية إلى الخصائص الفردية ألعضاء الفريق الرياضي مثل دوافع االشتراك 
في الفريق أو االنظمام إليه ونوعية االنتماء نحوه ومدى جاذبيته لألفراد ودرجة رضاهم عن بقائهم 

  2.كأعضاء في الفريق الرياضي

 : قيادةالعوامل  .3.11

واألساليب المستخدمة في عملية القيادة ومدى  ،تربط بنوعية سلوك القيادة نحو أعضاء الفريق
والخصائص المميزة للقادة المسئولين عن الفريق الرياضي من حيث  ،مناسبتها للمواقف المختلفة

 .القياديةخبراتهم وخلفيتهم العلمية وسماتهم وقدراتهم وأساليبهم 

                                                             

لنيل شهادة الماستر  مذكرة مكملة ،صنف أكابر-ا بتماسك فريق كرة قدم: األنماط القيادية للمدربين وعالقتهقرارة عادل ،الواعر مراد1
 .20ص ،1001 ،جامعة أم البواقي ،تدريب رياضي

 .22: مرجع سابق، صقرارة عادل ،الواعر مراد1
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 . عوامل الفريق: 4.11

ومعايير إنتاجية الفريق واستمراريته وتوجهاته وقدراته  ،هي العوامل المرتبطة بخصائص مهمة الفريق
وعوامل الفريق تتأثر بصورة واضحة بكل العوامل البيئية )الموقفية( والعوامل  ،على تحقيق أهدافه

  1.الشخصية وعوامل القيادة

 : بناء تماسك الفريق الرياضي .11

 Terryتتكون الجماعة الفعالة من أعضاء يتصلون ببعضهم البعض بسهولة وفعالية ويؤكد 
orlike ( أن االتيري اورليك ) تصال يلعب دورا هاما في تماسك الجماعة. ويستلزم بناء الفريق مناخا

 .وبالفريقمن الوضوح مع تشجيع األعضاء على عرض المشاكل المتعلقة بهم 

 تماسك الفريق الرياضي:  بناء دور المدرب في  .1.11

قد يحدث تفكك الجماعة الرياضية نتيجة لبعض المظاهر السلبية لسلوك الالعبين مثل التمرد 
مما يتسبب في حدوث الصراع وتصدع الفريق وتفكك بعض أعضاء الفريق فتصبح  ،والعصيان

 الفريق.  دث الشقاق وانهياريحالجماعة غير متماسكة وإذا لم يتدارك المدرب التصدع فقد 

ا الحال يجب العمل على تقديم الخدمات النفسية ألعضاء األجهزة الفنية واإلدارية على هذ
والتخلص من التوتر االنفعالي الذي قد يسود بعض األعضاء وحل الصراعات والقلق الذي يؤثر على 

  2.تماسك الجماعة

ويجب على المدرب االهتمام بتدعيم  ،كذلك يجب االهتمام بتحسين المناخ االجتماعي للفريق
العالقات االجتماعية بينه وبين أعضاء الفريق وإزالة أسباب التمرد والعصيان وتقريب وجهات النظر 

  3.والفهم والتقبل المتبادل بما يؤدي إلى زيادة جاذبية الجماعة وتماسكها

 :ل عدة طرق وهيإن دور المدرب في تحقيق تماسك الفريق يتم من خال

                                                             

 .30ص  ،مرجع سابق ،حسن عالوي: سيكولوجية الجماعات الرياضيةمحمد 1 
ملخص رسالة دكتوراه, كلية التربية البدنية  ،سلوى عزالدين فكري: تأثير البناء االجتماعي للجماعة على نجاح فرق كرة اليد2 

  .17، ص2990 ،االسكندرية ،والرياضية
 .01ص ،1002 ،, االسكندرية2ط منشأة المعارف، ،التدريب : المدرب الرياضي أسس العمل في مهنةزكي محمد حسين6
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 األدوار الفردية في نجاح الفريق فسيرت. 
 ية االعتزاز بالنفس لدى الالعبينتنم. 
  األهداف التي تثير تحدي الالعبينوضع. 
 تشجيع هوية الفريق. 
  .تجنب تشكيل األحزاب والتكتالت االجتماعية 
 1.تجنب التحوالت الكثيرة  
  القائمعقد اجتماعات دورية للفريق لحل الصراع. 
  مناخ الفريقاالستمرار في. 
 2.الوعي باألحداث الشخصية لكل عضو في الفريق  

 :األدوار الفردية في نجاح الفريق . تفسير1.1.11

يجب على المدربين تحديد األدوار الفردية ألعضاء الفريق بكل وضوح والتركيز على أهمية دور 
على أنها غير هامة كل العب وإسهاماته في نجاح الفريق فكلما ازدادت رؤية األعضاء ألدوارهم 

نجد أن هناك بعض الالعبين الدين يجلسون  ،وعديمة القيمة كلما اتسمت تصرفاتهم بعدم المباالة
على كرسي االحتياط ويشتركون في المباراة في هذه الحالة البد على المدرب بتفسير األسباب التي 

درب تكليف الالعبين يجب على المأدت إلى عدم إشتراكهم مع منحهم الفرصة لالشتراك كذلك 
 3.بمالحظة وتسجيل جهود زمالئهم في الفريق في أوضاع مختلفة

 

 

 

 

                                                             

 .23مرجع سابق، ص ،المدرب الرياضي أسس العمل في مهنة التدريب :زكي محمد حسين1

 .03ص  ،مرجع سابق: زكي محمد حسين2
ماسك الفريق السماة الشخصية للمدرب الرياضي وعالقتها بت ،،تحضير بدني رياضيلنيل شهادة الماجستير رسالةمحمد وداك: 3 

 .232ص 1001/1009 ،الرياضي
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 : ية االعتزاز بالنفس لدى الالعبينتنم .1.1.11

يجب على المدربين العمل على تنمية االعتزاز بالنفس لدى الالعبين وتنمية ثقتهم في أنفسهم 
الفريق وبصفة خاصة هؤالء الدين في نفس كذلك فإن الالعبين يحتاجون إلى تأييد زمالئهم في 

  1.زالمرك

 : األهداف التي تثير تحدي الجماعة وضع. 3.1.11

بوضع أهداف معينة تثير تحدي أعضاء الفريق يؤدي إلى حدوث تأثير إيجابي  إن قيام المدرب 
وتحدد معايير عالية اإلنتاجية وتجعل الفريق يركز على استكمال ما يحتاج إليه  ،على أداء الجماعة والفرد

وعندما ينجح الالعبون في تحقيق األهداف البد أن يقوم المدرب بتشجيعهم واالفتخار بإنجازاتهم وتحقيق 
والبد أن تقوم  ،أهداف أخرى جديدة ويجب تحديد هذه األهداف بكل وضوح لتدعيم التماسك الجماعي
  2.األهداف على أساس األداء المرتبط بقدرات الالعبين وال تكون القائمة على أساس النتائج

 :هوية الجماعة شجيع. ت4.1.11
يمكن للمدرب أن يشجع هوية الفريق وذلك عن طريق اختيار مالبس خاصة بمواصفة معينة 

كذلك وضع كشف باألعمال االجتماعية للفريق فالبد أن يشكل ويشعر  ،يكون مختلفا عن الفرق األخرى 
  3.بأنه فريق خاص ويختلف في بعض االتجاهات عن الفرق األخرى 

 . تجنب تشكيل األحزاب أو التكتالت االجتماعية: 5.1.11
يالحظ في المجال الرياضي ظهور األحزاب االجتماعية وذلك عندما يخسر فريق ما أو حين 

أو حين يتم إشباع حاجات الالعبين وأن  ،المدربون بطرق ويعزلون عن بعضهم البعضيتعامل 
الهدف األساسي من وجود هذه األحزاب هو الضغط على األجهزة الفنية واإلدارية لالستماع 

المسئولين سرعة وتؤدي تلك األحزاب التي تمزق الفريق ويجب على المدربين وجميع  ،لمطالبهم
كذلك العمل على تحديد أسباب تشكيلها و اتخاد الخطوات المناسبة لتفريقها  ،التحرك الحتوائها

 .عليها والقضاء

                                                             

 ،1001، مصر أطروحة دكتوراه، ه بتماسك الفريق ودافعية اإلنجاز،: األسلوب القيادي عند المدربين وعالقتمحمد فايز أبو محمد1
 . 36ص

 .23ص  ،مرجع سابق ،التدريبالمدرب الرياضي أسس العمل في مهنة  زكي محمد حسين:2

 .23زكي محمد حسين: مرجع سابق، ص 3
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 :. تجنب التحوالت الكثيرة6.1.11

في إضعاف التماسك وتجعل من الصعوبة قيام األعضاء بإقامة تؤدي التحوالت الكثيرة 
البعض باإلضافة إلى تشككهم  عالقات وثيقة بينهم فنجد أن الالعبين ال يشعرون باألنفة اتجاه بعهم

فعلى سبيل المثال نجد أن الفرق الرياضية بالمدارس والجامعات يفقد عددا من  ،اتجاه تقدمية الجماعة
مساعدة الالعبين الالعبين كل عام بسبب التخرج وذلك يجب على الالعبين القدامى في الفريق 

  1.ةالجدد على االندماج مع الفريق لكي يشعر بالراحة واأللف

 . عقد اجتماعات دورية للفريق لحل الصراع: 7.1.11

يجب أن يهتم المدربون بعقد اجتماعات دورية مع أعضاء الفريق أثناء الموسم الرياضي 
كذلك يجب إتاحة الفرصة لالعبين للتعبير عن مشاكلهم  ،وذلك للتعرف على مختلف المشاكل

ن أجل تجنب الصراع اإليجابية والسلبية بصراحة ووضوح وبطريقة بناءة وتوجيههم وإرشادهم م
  2.الداخلي بينهم

 :. االستمرار في مناخ الجماعة8.1.11

باالحترام والحب يجب على المدرب االستعانة ببعض الالعب الذين يتمتعون بدرجة عالية 
في الفريق ولكي يكونوا على اتصال دائم باتجاهات ومشاعر الفريق وتقديم حالة االتصال هذه إلى 

تجاهات بخصوص ما المدربين والالعبين وسيلة هامة للتعبير عن اآلراء واألفكار والمشاعر واال
 .يحدث في الفريق

 :حدا  الشخصية لكل عوو في الفريق. الوعي باأل9.1.11

إن اهتمام المدرب بأعضاء الفريق كأفراد عاديين لهم اهتماماتهم ومشاكلهم من األهمية 
فيجب على المدرب بذل المزيد من الجهد للتعرف  ،ماسكهابمكان زيادة أهمية جاذبية الجماعة وت

على حياة الالعبين خارج الطاقة الرياضية وعلى سبيل المثال نجد معرفة المدرب لبعض المعلومات 
مثل معرفة ميالدهم أو تحصيلهم الدراسي وهذا ما يؤثر إيجابيا على الحالة صغيرة عن الالعبين ال

                                                             

 .231ص ،0299 ،السعودية ،اللجنة السرية ،: علم النفس الرياضييحي كاظم النقيب1
 .221-222ص  ،محمد وداك: مرجع سابق2 
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إلى المزيد من التماسك  النفسية لهؤالء الالعبين ويشعرون أنهم في دائرة اهتمام المدرب مما يدفعهم
  1.الجماعي

 :تماسك الفريق الرياضي بناء دور الالعب في  .1.11

مسؤولية المدرب وحده ولكن الالعب يشترك معه في تحقيق وحدة إن وحدة الفريق ليس 
الالعب وتماسكه وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها تحسين االتصاالت بين أعضاء 

هذه الطرق وهي  ومن بين ،اسكةالفريق من ناحية وبينهم من ناحية أخرى وكذلك بناء وحدة قوية متم
 :ما يلي

 .التعرف على زمالء الفريق  -
 .مالء الفريقمساعدة ز   -
 .قديم تعزيز إيجابي لزمالء الفريقت  -
 .تحمل المسؤولية  -
 .االتصال بالمدرب  -
 .حل الصراعات  -
  2.بدل الجهد  -

 :التعرف على زمالء الفريق .1.1.11

يجب أن يتعرف أفراد الفريق على بعضهم البعض بشكل أفضل ألن ذلك يجعل من السهل 
بينهم ويجب أن يأخد الالعبون الوقت الكافي للتعرف على زمالئهم في الفريق وبصفة  تقبل الفروق 

  3.خاصة األعضاء الجدد في الفريق

 

 

 
                                                             

 .27ص ،مرجع سابق ،المدرب الرياضي أسس العمل في مهنة التدريبزكي محمد حسين: 1 
 .31ص ،2991 ،ليبيا ،والتوزيع الجماهيرية للنشر  ،الحامدي: علم االجتماع الرياضي حاسب2 
 

 .237ص ،مرجع سابق ،التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضيعبد الحفيظ: محمد اخالص 3
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 :مساعدة زمالء الفريق. 1.1.11

ن فكلمة فريق تعني الالعبي ،يجب أن يهتم الالعبون بمساعدة بعضهم البعض كما أمكن ذلك
بطريقة مشتركة وأن مساعدة الفريق لبعضهم البعض في يكونون معتمدين على بعضهم البعض 

 .قق روح الفريق وتجعله أكثر تقرباالخارج تح

 تقديم تعزيز إيجابي للفريق: .3.1.11

البد أن يعمل على تدعيم زمالء الفريق بدال من توجيه النقد السلبي لهم فيجب أن يساعد 
الالعب زمالئه في الفريق على بناء الثقة والتأييد والبد أن يكون أعضاء الفريق ايجابيين عند تعاملهم 

لمدرب له حين يعاني زميل الفريق من كراهية امع المشاكل التي يعاني منها زمالء الفريق فمثال 
  1.فالمساعدة والتأيد المقدمان يساعدان أيضا الفريق

 :تحمل المسؤولية. 4.1.11

يجب أن يعود الالعبون على تحمل المسؤولية وعليهم االهتمام بالعمل إلحداث تغيرات 
ايجابية وبناءة لكي يضعوا أنفسهم مرة أخرى على الطريق الصحيح وعلى أعضاء الفريق عدم التعود 

توجيه اللوم لزمالء الفريق بسبب أدائهم الضعيف حيث أن ذلك يأدي إلى أي غرض مفيد بل على 
  2.يجب العمل على بث روح الجماعة وتحمل المسؤولية بين أعضاء الفريق

 :االتصال بالمدرب. 5.1.11

يجب أن يتصل أعضاء الفريق بالمدرب بطريقة صحيحة وواضحة فكلما استطاع كل العب  
 فهم الالعبين اآلخرين بشكل أفضل كلما كانت فرص النجاح واالنسجام في الفريق أفضل.في الفريق 

 :حل الصراعات. 6.1.11

يجب أن يعمل أعضاء الفريق في حل الصراعات على الفور فإذا كان أي عضو من أعضاء 
المواقف الفريق له شكوى أو صراع مع المدرب أو مع أحد زمالء الفريق فيجب أن يأخد المبادرة لحل 

                                                             

 .723ص ،مرجع سابق ،التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي: اخالص محمد عبد الحفيظ 1
 

2Cavin p , la cohesion des équipes éditions e s f , paris , 1979 , P74 . 
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ومن المهم االستجابة للمشكلة سريعا حتى ال تكون لدى األعضاء مشاعر  ،وتقنية جو الخالفات
  1.سلبية يصعب التكهن بنتائجها مستقبال

 :بذل الجهد .7.1.11

في جميع األوقات وأن يعملوا بجدية وبصفة خاصة في يجب على أعضاء الفريق بذل الجهد 
وتعتبر األوامر وااللتزام بها سلوكا يتحدى به لقدرة  ،الالعبين معاالتدريب والمساعدة على تماسك 

  2.الحسنة تعد مثاال جيدا ما يمكن له أن يؤثر تأثيرا ايجابيا على وحدة الفريق وتماسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .71ه بتماسك الفريق ودافعية اإلنجاز، مرجع سابق ص: األسلوب القيادي عند المدربين وعالقتمحمدمحمد فايز أبو 1 

 .239ص ،مرجع سابق ،التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي: اخالص محمد عبد الحفيظ2 
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 خالصة: 

وكذلك أهداف الفرق  ،من خالل ما تطرقنا إليه ذكرنا في البداية مفهوم الفريق وكيفية بناءه
الرياضية وبعدها تطرقنا إلى تماسك الفريق الرياضي وكون هذا األخير جماعة رسمية ومنظمة 

والدور الذي يلعبه المدرب في تنظيم هذه الجماعة وتدريبها من خالل المركز الذي يشغله داخل 
ولية وإدراك كل ودوره حتى ينمي فيهم روح المسؤ  ،الفريق عن طريق تعريف كل العب مسؤوليته

 وفي األخير عرضنا دور ،اآلخرين وكيفية االتصال بالمدربمنهم لطبيعة التفاعل بينه وبين زمالئه 
 .الالعب في تماسك الفريق الرياضي

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 دافعية اإلنجاز الرياضي
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 تمهيد :

تلعب الدافعية دورا كبيرا في حياة اإلنسان لسلوكه وأنشطة حياته المختلفة ويعتبر موضوع 
يع التي اهتم بها علم النفس. والتي تهتم وتبحث عن محركات أسباب السلوك. مواضالالدافعية من أهم 

 : لماذا يسلك اإلنسان هذا السلوك ؟لدافعية في اإلجابة عن التساؤالتوتكمن أهمية ا

ويعني هذا أن وراء كل سلوك إنساني دافع يحركه أو يثيره والدافعية ليست شيئا ماديا يمكن رؤيته 
  .مباشرة وإنما هي حالة في اإلنسان يستنتج وجودها من أنماط السلوك المختلفة

ر هده و ن أي أداء حركي مهما كان هدفه ال يتحقق إال بوجود دافعية تتغير وتتطكما سبق ذكره فإ
 .ل تطور اإلنسان في سلم نمو حياتهخالالدافعية 
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 تعريف الدافعية:  .1

عبارة عن حالة استثارة ": بأنها "الدافعية من خالل المحددات الداخلية"  young t ,pيعرف  "يونج" 
 1."لسلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معينوتوتر داخلي تثير ا

الدافعية بأنها خاصية ثابتة ومستمرة ومتغيرة ومركبة وعامة "  maslow,AHويعرف "ماسلو" "
الطاقات "الدوافع بأنها  ،مصطفى زيدان. ويعرف الدكتور تأثيرا في كل أحوال الكائن الحي تمارس

سن تكيف ممكن من البيئة التوازن الداخلي وتهيئ له أحالتي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق 
 2."الخارجية

حالة تساعد في تحريك واستمرارية سلوك ": بأنها الدافعية witting ,f-arnoوعرفها "أرنو ويتينغ" 
 3."تيان بالسلوك الذي سبق وأن تعلمهوبدون الدافعية قد يفشل الكائن في اإل ،الكائن الحي

البعض التمييز بين المفهومين, فإنه ال يوجد حتى اآلن من يبرز مسألة  تفرقتالرغم من عدم وعلى 
ويستخدم مفهوم الدافع كمرادف لمفهوم الدافعية حيث يعبر كالهما عن المالمح  ،الفصل بينهما

 4.دافعية هي المفهوم األكثر عموميةوإن كانت ال ،األساسية للسلوك المدفوع

 :مفهوم الدافعية .2

"الدافعية" تأخذ معاني عديدة ومختلفة في الحياة الميدانية تعريفها غالبا يكون إن كلمة 
 تعرف الدافعية:  ،غامضا إذ أننا ال نستطيع تحديده بدقة

  .ميزة داخلية للشخصية 
  يهزني لمباشرة فعالية ما. تأخر خارجي مثل القول أنا بحاجة إلى شيء ما 
  5.كنت راغبا جذا ومتحمسا لدرجة كبيرةأو نتيجة أو تفسير لسلوك ما مثل القول 

 

                                                             

 . 96ص ،0222 ،القاهرة ر،دار الغريب للطباعة والنش ،ف محمد خليفة: الدافعية لإلنجازعبد اللطي1 
 . 20ص ،5691 ،0، طالمملكة العربية السعودية دار الشروق،،علم النفس التربوي  ،نبيل السمالوطي ،محمد مصطفى زيدان2 
 . 220ص ،0222 ،5،األردن،طمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،محمد جاسم محمد: علم النفس التربوي وتطبيقاته3 
 . 256ص ،5662 ، القاهرة،مكتبة غريب ،معتز عبد هللا وآخرون: علم النفس العام ،عبد الحليم محمد السيد4 

 .6-9ص ،5669، القاهرة، لنشرللكتاب اتطبيقات, مركز أمينة إبراهيم شلبي: الدافعية نظريات و  ،حسن باهي مصطفى5 
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 : الرياضي مفهوم الدافعية لإلنجاز .3

تمثل دافعية اإلنجاز الرياضي أحد الجوانب المهمة في منظومة اإلنسانية والتي اهتم بدراستها 
 ،الباحثون في مجال علم النفس االجتماعي وبحوث الشخصية وكذلك المهتمون بالتحصيل الدراسي

ويرجع االهتمام بدراسة الدافعية لإلنجاز نظرا ألهميتها  ،واألداء العملي في إطار علم النفس التربوي 
ليس فقط في المجال النفسي ولكن أيضا في العديد من الميادين والمجاالت التطبيقية والعلمية 

عد الدافع لإلنجاز كالمجال االقتصادي والمجال الدراسي والمجال التربوي والمجال األكاديمي, حيث ي
أساسيا في سعي الفرد عامال مهما في توجيه سلوك المحيطين به كما يعتبر الدافع لإلنجاز مكونا 

وتوكيدها حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه وفيما يحققه من  ،تجاه تحقيق ذاته
وقد أظهرت  ،إلنسانيومستويات أعظم لوجوده ا ،أهداف, وفيما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل

الدراسة التي أجريت في هدا المجال أن دافع اإلنجاز يختلف من مجتمع آلخر طبقا لنوع الثقافة 
  1.والحضارة السائدة في المجتمع

 : الرياضي أهمية الدافعية لإلنجاز .4

 :عين سلوك اإلنسان بثالث جوانب هييت

 اختيار السلوك. 
 الشدة. 
 المثابرة. 

 . اختيار السلوك: 1.4

نحو سلوك يقصد باختيار السلوك اإلنجازي للمقدرة على اختيار من بين البدائل واالتجاه 
معين بمعنى أن اختيار الالعب لممارسة نشاط ما يتحدد عن طريق توقع الالعب للنجاح 

 . 2والقيمة العائدة من ممارسة هذا النشاط

 

                                                             

 .522ص ،5662، مصر، دار المعارف الرياضي،: المنهج في علم النفس محمد حسن أبو عبيدة1 
 .001ص، 0222 ،2القاهرة, ط،مركز الكتاب للنشر الرياضي،مدخل في علم النفس  :محمد حسن عالوي 2 
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 . شدة السلوك :2.4

ويعني قدرة الالعب على االستمرار في يقصد بشدة السلوك مستوى درجة تنشيط السلوك 
 1بدل الجهد ومزاولة التدريب الذي يتميز بشدة عالية وحجم مرتفع.

 . المثابرة على السلوك:3.4

يقصد بها استمرار الالعب لممارسة التدريب لفترات طويلة بمعنى دوام السلوك بينما 
ال يستطيع تحقيق  وإذا استمر ،يفتقر إلى المثابرة ينسحب من ممارسة النشاطالالعب الذي 

 2.إنجازات رياضية

 :الرياضي لالنجاز خصائص الدافعية .5

 هناك العديد من الخصائص الهامة لدافعية اإلنجاز الرياضي,ومن بين هذه الخصائص ما يلي: 

 : . الغرضية1.5

ينهي حالة التوتر الناشئة من عدم  ،معينإن الدافع في أساسه يوجه السلوك نحو غرض 
 شباعه.إ

 :. النشاط2.5

 ويزداد هذا النشاط كلما زادت قوة الدافع. اذ يبدل اإلنسان نشاطا ذاتيا تلقائيا إلشباع الدافع 

 :. االستمرار3.5

ويعود إلى حالة  ،يستمر نشاط اإلنسان بوجه عام, حتى ينهي حالة التوتر التي أوجدها الدافع
  3.االتزان

 :. التنوع4.5

 وتغيير أساليب نشاطه عندما ال يستطيع إشباع الدافع بطريقة مباشرة.يأخد اإلنسان بتنويع سلوكه 
                                                             

 .512ص ،5662 ،0القاهرة، ط ،دار الفكر العربي ،التطبيقات-: علم نفس الرياضة المفاهيماسامة كامل راتب1 
 .012ص ،مرجع سابق،: مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي 2 
 . 995ص ،0225، 2ط ،الرياض العليا ،مكتبة العيكان ،التبربوي إسماعيل محمد الفقي وآخرون: علم النفس 3 
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 :. التحسين5.5

اضه يتحسن سلوك اإلنسان أثناء المحاوالت إلشباع الدافع مما ينتج عنه سهولة في تحقيق أغر 
 .عند تكرار المحاوالت التالية

 :. التكيف الكلي5.5

وليس في صورة تحريك جزء صغير من  ،يتطلب إشباع الدافع من اإلنسان تكيفا كليا عاما
كلما زادت  ،ويختلف مقدار التكيف الكلي باختالف أهمية الدافع وحيويته فكلما زادت قوة الدافع، جسم

 .الحاجة للتكيف الكلي

 :. تحقيق الغرض5.5

وعندما يتم تحقيق الغرض أي الهدف الذي كان اإلنسان يرمي ويتم ذلك عندما يتوقف السلوك 
 لتحقيقه, وحيث يتم إشباع الدافع وعندئد يتوقف السلوك.

يعني دافع اإلنجاز في المنافسة الرياضية الجهد الذي يبدله الرياضي من أجل النجاح في انجاز 
 1الواجبات والمهام التي يكلف بها.

 :الرياضي لالنجاز الت الدافعيةحا .5

يدخل في نطاق الدافعية مجموعة من المصطلحات والمفاهيم مثل الدافع والحاجة والغريزة 
 :2والحافز والباعث والميل واالتجاه والتي يمكن تعريفها على النحو التالي

 : . الدافع1.5

عليه. كما ينظر إليه  حالة من التوتر تثير السلوك في ظروف معينة وتوجهه لتحيق هدف معين
 .وى داخلية تساهم في تحريك السلوكعلى أنه حالة أو ق

 

 
                                                             

 . 592ص ،مرجع سابق ،إسماعيل محمد الفقي وآخرون: علم النفس التبربوي 1 
 .055ص ،مرجع سابق ،مدخل في علم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي 2 



يدافعية اإلنجاز الرياض                                                                                     الفصل الثاني  

 
45 

 :. الحاجة2.5

هي حالة من حاالت النقص والعوز ترتبط بنوع معين من التوتر يزول عند قضاء الحاجة وسد 
 النقص وأشار العلماء أن هذا النقص قد يكون من الناحية الفسيولوجية كالحاجة إلى الدفئ. 

 :الغريزة. 3.5

يقصد حالة فطرية تحدث دائما أو بصورة منتظمة الستجابات معينة ومركبة بين جميع أفراد 
 .نماط مميزة أو معينة مثل الميراثالجنس الواحد عند حدوث أ

 :. الحافز4.5

كبديل لمصطلح الغريزة على أساس أن الغريزة ماهي إال حافز فطري يستخدم هذا المصطلح 
أنواع من السلوك لتحقيق أهداف معينة والحافز حالة ناتجة عن الحاجات الفسيولوجية يعمل على إثارة 

  1.بحيث يرتبط بمثير معين

 : . الباعث5.5

دف الذي يسعى عبارة عن مثير خارجي يحرك الدافع وينشطه ويتوقف عن ذلك ما يمثله اله
 .الرياضي على تحقيقه

 :. الميل5.5

 . نتباه ألشياء معينة تثير وجدانهاستعداد لدى الفرد يدعوه إلى االيسعى باالهتمام ويقصد به 

 :. االتجاه5.5

 .معين من الدافعية المهيئة للسلوكينظر لالتجاه على أنه نوع 

الباحثين لمصطلح االتجاه ومن بينها أن وهناك العديد من التعاريف التي قدمها عدد كبير من 
  2.اه مجموعة خاصة أو معينة من المثيراتاالتجاه ميل لالستجابة بشكل معين اتج

 
                                                             

 .522ص مرجع سابق،: محمد حسن أبو عبيدة1 
 . 052- 050ص ،مرجع سابق ،النفس الرياضيمدخل في علم : محمد حسن عالوي 2 
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 أنماط القوى الدافعة داخل الفرد:  .5
 :ة الدافعة داخل الجسم يتمثالن فيهناك نمطين من القو 

 :. النمط اإليجابي1.5
بالشخص نحو مثل الرغبات والشهوات والحاجات التي ينظر إليها على أنها قوى إيجابية تدفع 

 .أشياء أو حاالت معينة
 :النمط السلبي. 2.5

الفرد من أشياء أو حاالت مثل المخاوف والمكاره التي ينظر إليها على أنها قوية سلبية تبعد 
. ويبدو السلوك الناتج عن كل هذه القوى مختلف تماما وعليه فإن كال النمطين من القوى له معينة

ن المهمتان والمعززتان وتامعنى متشابه وربما يكون متمايزا وكالهما ينظر إليهما على أنهما الق
 1.للسلوك

 :الرياضي لالنجاز وظائف الدافعية .8

 :ة يمكن إيجازها على النحو التاليتقوم الدافعية بأربع وظائف أساسي

 :. استثارة السلوك1.8

فالدافعية هي التي تحث اإلنسان على القيام بسلوك معين وقد بين علماء النفس أن المستوى 
)االستثارة( هو الذي يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ويرجع ذلك لكون أن المستوى المتوسط للدافعية 

يؤدي إلى ارتفاع  المنخفض من )االستثارة( يؤدي إلى الملل وعدم االهتمام كما أن المستوي المرتفع
 .القلق والتركيز

 :. توجيه السلوك2.8

لينا االهتمام كما أنها تدلنا على فالدافعية توجه سلوكنا نحو األفكار واألفعال التي يتوجب ع
الطريق المناسبة لفعل ذلك, فمثال الالعب الذي لديه دافعية عالية ألداء األنشطة البدنية والرياضية 

                                                             

 . 52ص ،مرجع سابق ،تطبيقاتالدافعية نظريات و : أمينة شلبي ،مصطفى باهي حسين1 
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مدربه أثناء التدريب أو المنافسة وذلك مقارنة بالعب آخر دو دافعية نجده ينتبه أكثر لتوجيهات 
  1.منخفضة

 :على مدى الحاجةة السلوك اعتمادا . تحديد شد3.8

إذا كان شعور الكائن الحي باالفتقاد إلى شيئ معين يمثل قيمة كبيرة له فإن الدافعية تثير السلوك 
فمثال شخص لم يأكل لمدة يوم أو أكثر  ،بشدة وذلك لزيادة فرص تحقيق الهدف وشعور الفرد بالرضا

كبيرة من أجل  ير السلوك بقوةتجد أن حاجته للطعام تكون كبيرة لذلك فإن دافع الجوع لديه يستث
 .الحصول على الطعام

 : حتى تحقيق الهدف وإعادة التوازن  . المحافظة على ديمومة واستمرارية السلوك4.8

مما الشك فيه أن الدافع الذي أثار السلوك وجهه لن يتوقف عن ذلك الفعل حتى يتحقق الهدف 
 2.افعية في استثارة السلوك وتوجيههدور الدالذي يزيل التوتر ويعيد التوازن والشكل التالي يوضح 

 

 

 .افعية في استثارة السلوك وتوجيهه: يوضح دور الد(ج  شكل تخطيطي)

 :الرياضي لالنجاز تصنيف الدافعية .9

و تصنيفها إلى المفيدة لفهم موضوع الدافعية هأن الطرق  5622( عام sageيوضح "ساج" )
ويتعلق العديد من المهتمين بالكتابة في  وافع الداخلية والدوافع الخارجية،: الدفئتين عرضيتين هما

مجال علم النفس الرياضي مع التطبيق السابق في متناولهم لموضوع الدافعية وعالقتها بتماسك الفريق 
" عام محمد حسن عالوي " 5695" عام فوس وتروبمان" لالرياضي ومنهم على سبيل المثا

  3.م5692

                                                             

 . 9ص ، 5692 ،د,ت ،دار المسيرة, بيروت ،: الشخصية في ضوء التحليل النفسيفيصل عباس1
 .22ص ،مرجع سابق :فيصل عباس2
 .96ص مرجع سابق،،لإلنجازف محمد خليفة: الدافعية عبد اللطي2
 

 دافع حاجة
استثارة السلوك 

 وتوجيهه
تحقيق 
 الهدف

 إعادة التوازن 
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 :. الدافعية الداخلية1.9

والتي يقصد بالدافعية الداخلية المرتبطة برياضة الحاالت الداخلية النابعة من داخل الفرد نفسه 
مثل الرضا والسرور والمتعة الناتجة  ،تشبعها الممارسة الرياضية أو األداء الرياضي كهدف في حد ذاته

والشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز  ،الرياضية   عن الممارسة 
أو بسبب المتعة الجمالية الناجمة عن  ،بصعوبتها والتي تتطلب المزيد من الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة

العب كذلك اإلثارة والتحدي في مواجهة بعض العقاب أو رشاقة وتناسق األداء الحركي الذاتي ل
 الصعاب المرتبطة باألداء. 

 1.فكأن الدافعية الداخلية تشير إلى أن االشتراك الرياضي أو األداء الرياضي ماهو القيمة في حد ذاته

 : . الدافعية الخارجية2.9

ألداء والمنافسة وإن السبب يقصد بالدافعية الخارجية حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء ا
الرئيسي الستمرار في الممارسة واإلقبال على أداء رياضي هو المكافأة الخارجية المنتظر أن يحصل 

وقيمة المكافأة التي يحصل  فالدافع الخارجي على النحو السابق ينشأ من خارج الالعب وتحركه ،عليها
 .عليها

الخوض في نشاط رياضي حيث عادة تقابل الدافعية إذن يعني بالدافع الداخلي أسباب ودوافع 
فالشخص المحفز داخليا يتصرف حتى يتحصل على مكافأة مرتبطة بالفعل  ،الداخلية بالدافعية الخارجية

بها ذاته فاهتمامه إذن مركز في هده الحالة على تأدية الدور بمعنى البحث عن اللذة التي قد يشعر 
 .أثناء القيام بالفعل الرياضي

ما الشخص المحفز خارجيا فهو يتصرف على يتحصل على مكافأة خارجية عن فعله فاهتمامه إذن أ
  2.على الحصول على مكافآة مرتبطة بالفعل ال على الدور بحد ذاتهيتركز في هده الحالة 

 

 

                                                             

 . 052ص ،مرجع سابق ،مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي: 1 
 .29ص ،5662 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،أسامة كامل راتب: دوافع التفوق في النشاط الرياضي2 
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  1.: يوضح مصادر الدافعية لسلوك واألداء(د  الشكل)

 : الرياضي لالنجاز تقسيم الدافعية .11

 .الدوافع الثانوية ،األوليةإلى قسمين هما : الدوافع ونقسمها 

 :. الدوافع األولية1.11

الفسيولوجية أو الجسمانية وهي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانية وتسمى أيضا بالدوافع 
 تفرضها طبيعة تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن أمثلتها:

                                                             

)تحضير مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،القدمعية اإلنجاز لدى العبي كرة : عالقة سمة قلق المنافسة الرياضية بدافسابق مهدي1 
 .29ص ،0252 ،جامعة أم البواقي ،بدني رياضي(

 مصادر الدافعية 

 من البيئة الخارجية  من داخل الفرد نفسه 

 دافعية خارجية  دافعية داخلية 

 التشجيع الخارجي 

 المكافآة 

 الجوائز 

 الرضا

 المتعة والسرور

 اإلثارة والتحديد وغيرها 

 السلوك واألداء
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إلى اللعب )عند األطفال( , الحاجة إلى الراحة , الحاجة إلى الطعام, الحاجة إلى الشراب الحاجة
 اجة إلى الحركة والنشاط .... .والح

وقديما كانت تسمى هذه الدوافع "بالغرائز" إلى أن كثير من علماء النفس في الوقت الحالي ال 
  1.يستخدمون لفظ الغرائز لتفسير سلوك الحيوان

 :. الدوافع الثانوية2.11

االجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعل مع البيئة الدوافع أن الحاجات المكتسبة أو تسمى أيضا 
غير أنها تستقل عنها وتصبح لها قوتها التي تأثر في السلوك  ،فع الثانوية على الدوافع األوليةوتقوم الدوا
الحاجة إلى التفوق والمركز أو  ثير العوامل االجتماعية المتعددة، وأمثلة الدوافع الثانوية،كنتيجة لتأ

  2.واالنتماء والحاجة إلى إثبات الذات والسيطرة والقوة واألمن والتقدي،المكانة 

 :لدافعية لإلنجاز في مجال الرياضةا .11

سة من أجل تحقيق أفضل لقد سبق وأن عرف الدافع لإلنجاز في المجال الرياضي على "أنه المناف
ى حد التنافس في . وحتى يستطيع الرياضي تحقيق أفضل أداء ممكن يؤهله للوصول إلأداء ممكن"

المستويات العالمية, يجب عليه أن يمارس مختلف األنشطة الرياضية التي يكتسب من خاللها مختلف 
عناصر اللياقة البدنية والخبرات الحركية ومختلف المهارات الفنية التي تساعده على الميل نحو نشاط 

ب لتحسين مستواه حتى يستطيع رياضي معين ومحاولة التخصص فيه والمواظبة على بذل جهد والتدري
الوصول تدريجيا ألعلى المستويات الرياضية دون أن يعترض سبيله عائق أو مانع يقف حجر عثرة في 

  3.طريقه نحو التقدم بمستواه أو يحمله على السقوط في منتصف الطريق ويعوقه عن ممارسة الرياضة

وحاالت من الدافعية ترتبط بالمراحل " إلى أن هناك أنواع puni" 198ولقد أشارت دراسات "بوي"
 األساسية للممارسة الرياضية وهده المراحل هي:

 

 
                                                             

 .021ص ،5692 ،5ط،مصر ،رفاالمعدار  ،: سيكولوجية التدريب والمنافسةمحمد حسن عالوي 1 
 .902ص ،: مرجع سابقمحمد حسن عالوي 0

 .10: مرجع سابق، صسابق مهدي3 
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 :الممارسة الرياضية التخصصيةدافعية مرحلة . 1.11

في هذه المرحلة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص في نوع معين من األنشطة الرياضية إذ يرغب 
كما ترتبط دوافع أيضا محاولة  ،أو الكرة الطائرة مثالالفرد في أن يكون العبا في كرة اليد أو كرة القدم 

 .نادي معينالوصول لمستوى رياضي معين كمحاولة تمثيل الفريق ل

 :ميل خاص نحو نشاط رياضي معين .2.11

في هده المرحلة يتكون لدى الفرد الميل الخاص نحو نوع معين من النشاط يثير اهتمامه ويسعى 
الميل عن نواحي ذاتية لدى الفرد تدفعه لممارسة نشاطه المختار المحب إلى ممارسته, وقد ينتج هذا 

إلى نفسه نظرا لفائدته على صحته أو قد ينتج بسبب وجود نوع من العالقات بين أصدقاء له يمارسون 
  1.نفس النشاط أو قد يكون بسبب توجيه معين من أفراد أسرته

 :اكتساب قدرات خاصة .3.11

فيسعى إلى تنميتها وتطويرها قد يكتسب الفرد قدرات خاصة من نوع معين من األنشطة الرياضية 
إذ أن إتقان الفرد للمهارات الحركية الرياضية لنوع من  ،عن طريق المثابرة عن ممارسة هذا النشاط

قاء بمستوى أنواع النشاط الرياضي يجذبه نحو الممارسة يدفعه إلى مواصلة التدريب للعمل على االرت
قدراته إلى أقصى مدى وعندئذ تصبح ممارسة هذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطلب من الفرد 

  2.محاولة إشباعها كما يصبح المجهود البدني المرتبط بممارسة النشاط الرياضي عادة يعتادها الفرد

 :اكتساب معارف جيدة. 4.11

د الفنية والخططية تعتبر من النواحي التي تحمس الفر إن معرفة الفرد لقواعد لعبة معينة ونواحيها 
 .تدفعه لتطبيق هده المعارف فنيا

 

 

                                                             

 .001ص ،مرجع سابق، التدريب والمنافسةسيكولوجية : محمد حسن عالوي 1 

 . 20ص ،5662 ،5ط ،بدون بلد ،دار الفكر العربي ،لتدريب الناشئين وأولياء األمور : اإلعداد النفسيأسامة كامل راتب2 
 



يدافعية اإلنجاز الرياض                                                                                     الفصل الثاني  

 
52 

 :االشتراك في المنافسات. 5.11

إن السبب المباشر لمواظبة الفرد على التدريب الرياضي وبذل أقصى الجهد يتأسس على محاولة 
االنفعالية مرتبطة الظهور بمظهر الئق وتحقيق أحسن النتائج باإلضافة إلى ذلك فإن الخبرات 

  1.بالمنافسات

 :تعني الدافعية في المجال الرياضيماذا   .12

دله الناشئ في التدريب ببساطة اتجاه وشدة الجهد الذي يبتعني الدافعية في المجال الرياضي 
 .والمنافسة

 :شدة الجهد. 1.12

: الالعبان أحمد ، فعلى سبيل المثاليعني مقدار الجهد الذي يبدله الناشئ أثناء التدريب أو المنافسة
 د يبدللكن من حيث شدة الجهد نالحظ أن أحم ،التدريب في األسبوع حصصن جميع ومحمد يحضرا

 .جهدا أكبر من محمد

 :اتجاه الجهد .2.12

أو اختيار مدرب معين يفضل أن يتدرب معه  ،يعني اختيار الناشئ لنوع معين من النشاط يمارسه
  2 .أو نادي معين يمارس فيه رياضته المحبة .....الخ

 :العالقة بين االتجاه وشدة الجهد .3.12

على المثال الناشئ, الذي يواظب على حضور يالحظ وجود عالقة وثيقة بين اتجاه وشدة الجهد 
جميع جرعات التدريب )اتجاه الجهد( يبذل جهدا كبيرا في جرعات التدريب المختلفة التي يحضرها 
)شدة الجهد( وفي المقابل فإن الناشئ الذي كثيرا ما يتأخر أو يتغيب عن جرعات التدريب يظهر جهدا 

  3.قليال عندما يشارك في التدريب

 

                                                             

 . 001ص ،مرجع سابق ،سيكولوجية التدريب والمنافسة: محمد حسن عالوي 1 
 .22مرجع سابق، ص، : الدافعية لإلنجازعبد اللطيف محمد خليفة2 

 . 22ص ،مرجع سابق ،لتدريب الناشئين وأولياء األمور : اإلعداد النفسيأسامة كامل راتب3 
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 :فعية اإلنجاز نحو النشاط الرياضيدا مكونات .13

 : تعبر عن العالقة بين

  مفهوم القدرة. 
  صعوبة الواجب. 
  الجهد المبذول. 

 :نجاز يشمالن مفهومان مختلفان هما" أنه يوجد هدفان أساسيان لإلنيكولزوعلى نحو خاص أوضح "

o هدف االتجاه نحو األداء. 
o هدف االتجاه نحو الذات. 

ق نحو النشاط الرياضي نستنتج أنها عبارة التكلم عنه عن دافعية االنجاز أو التفو من خالل ما تم 
واجب معقد( بقدر كبير من  –عن إرادة ومثابرة الفرد من أجل تجاوز العقبات )تمرين صعب 

  1.الفاعلية والسرعة

 وظيفة الدافعية في المجال الرياضي:  .14

 :هيتتضمن اإلجابة على ثالث تساؤالت 

 أن تفعل ؟ اختيار نوع الرياضي. ماذا تقرر 
  كمية الوقت والجهد أثناء التدريبما مقدار تكرار العمل ؟. 
 توى األمثل للدافعية في المنافسةكيفية إجادة العمل ؟ المس. 

فإنهما يتضمنان اختيار الالعب لنوع النشاط  جابة عن السؤالين األول والثاني،فيما يتعلق باإل
فإن الدافعية عندما تكون مرتفعة نحو رياضة  ،الرياضي وفترة ومقدار الممارسة, وليس ثمة شك

 أي تؤدي لهذه ،لهذه الرياضة واالستمرار في الممارسةهتمام الفإن ذلك يعكس مدى ا ،معينة

                                                             

 .55ص ،5669 ،5ط ،مصر ،دار الفكر العربي ،: المشاركة الرياضية والنمو النفسي لألطفالصدوقي نورالدين1 
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مثابرة في التدريب باإلضافة إلى العمل الجاد بما الرياضة واالستمرار في الممارسة، أي تؤدي إلى ال
 1يضمن تعلم واكتساب وصقل المهارات الحركية الخاصة بهذه الرياضية.

فإن وظيفة الدافعية في  ،ؤال الثالث عن كيفية إيجاد العملأما بخصوص اإلجابة عن الس
)االستثارة( حيث كل العب مضمون هذا السؤال تتضح في مستوى مالئم في الحالة التنشيطية 
 2.المستوى المالئم من االستثارة حتى يحقق أفضل أداء في وقت المنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .02سابق، ص  أسامة كامل راتب: علم النفس الرياضة، مفاهيم، تطبيقات، مرجع1 
 . 01مرجع سابق، ص 2 
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 خالصة :

إن موضوع الدافعية من أهم المواضيع السيكولوجية نظريا وتطبيقيا فمن الناحية الرياضية فإن 
ة والميكانيزمات المختلفة للدافعيموضوع الدافعية قد أصبح مجاال لصياغة عدة نظريات تفسر األسس 

ومن الناحية التطبيقية فإن موضوع الدافعية واآلليات التي تقوم عليها تمكن الباحثين  ،التي تقوم عليها
ي أو واإلداريين من تخطيط برنامج يحفز األفراد الذين يتعاملون معهم سواء كان ذلك في الميدان الصناع

 .العيادي أو المدرسي ....الخ

: تجنيد الطاقة النفسية ع اإلنتاج أو تحسين النوعية مثالكان لبذل جهد أو ألجل رف سواء
الجسمية لعالج مريض سواء كان مريض نفسي أو جسمي أو تجبير التالميذ على االجتهاد في 

 .ن األفراد للحصول على نتائج أفضلالدرس أو المنافسة بي
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 تمهيد :

, لما فيها من متعة وإثارة وتشويق تعتبر لعبة كرة القدم لعبة من األلعاب األكثر شعبية في العالم
نظرا لظهور العبين مبهرين فيها وصفوا حتى  ،ولقد تطورت هذه اللعبة تطورا باهر في اآلونة األخيرة

 باألساطير لما يتميزون به من مهارات فردية رائعة.

أصبح  ،تقاربة بين العبي المستوى العاليونظرا ألن المهارات الفردية والقدرات البدنية أصبحت م
يتعلم مختلف فالالعب  ،ني هو أساس التفوق في هذه اللعبةاالهتمام بالجانب النفسي والتحضير الذه

طفولة والمراهقة )أصاغر و المهارات الخاصة باللعبة ويكتسب خبرة وتجربة في الميدان خالل مرحلة ال
. لهذا يكون التركيز على الجانب البدني وتعليم المهارات عند األكابر أقل من التركيز على الجانب أواسط(
 .ي والتحضير النفسي قبل المنافساتالخطط
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 : كرة القدم تعريف .1
 : التعريف اللغوي  .1.1

( هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم فاألمريكيون يعتبرون )الفوت foot ballكرة القدم )
أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها  ،بالريقبي أو كرة القدم األمريكيةبول ( ما يسمى عندهم 

 soccer.1تسمى 

 :اصطالحا. 1.2

وفي نهاية كل طرف من  العبا يستعملون الكرة، 22نهما من فريقين يتألف كل مهي لعبة تتم بين 
بغية  ،طرفي الملعب مرمى هدف يحاول كل فريق إدخال الكرة في مرمى خصمه عبر حارس المرمى

خالل اللعب ال يسمح إال  ،يتم تحريك الكرة باألقدام والرأسو  هدف والتفوق على الفريق المنافس، تسجيل
رمى أن يمسك الكرة بيده داخل المنطقة التي تعرف بمنطقة الجزاء كما يشرف على تحكيم هذه لحارس الم

 54وتوقيت المباراة شوطين لكل شوط  ،لمراقبة الوقتحكم رابع  مباراة حكم رئيسي وحكمين مساعدين،ال
بلة كأس( فيكون إذا انتهت المباراة بالتعادل )في حالة مقا ،دقيقة 24ينهما فترة راحة تقدر ب دقيقة وب

طر الحكم إلى إجراء ضربات وفي حالة التعادل يض دقيقة، 24هناك شوطين إضافيين وقت كل منهما 
 2.الجزاء

موزعين على فريقين مع سبعة العبين  العبا أساسيا، 11"رياضة يمارسها  :كما يمكن تعريفها بأنها
, في شباك خصمه دون استعمال األيديفي احتياطيين من كل جهة يسعى فيها كل فريق إلى إدخال الكرة 

 3.دقيقة 54عة على شوطين في كل شوط دقيقة موز  09فترة تقدر ب 

 :تاريخية عن كرة القدم في العالم نبدة .2

ين. تعتبر كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا في العالم , وهي األعظم في نظر الالعبين والمتفرج
المدارس من قبل طلبة  ،م2214وأول من لعب الكرة كان عام  ،نشأة كرة القدم في بريطانياحيث 

                                                             

 .94ص ،2091 ،1ط ،بيروت ،دار النفائس ،: فن كرة القدمرومي جميل1 
 . 121ص ،2000 ،2ط ،عمان ،دار النظير عبور ،: موسوعة كنوز المعرفة الرياضيةرشيد فرحات وآخرون 2 
 ،م1999 ،2ط،عمان األردن ،ناشرون وموزعون  دار الهداية ،معجم مصطلحات التربية وعلم النفس: هبة محمد عبد الحميد3 

 .214ص
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( بتحريم لعبة كرة القدم في المدينة نظرا ادوار الثانيم قام الملك )2335وفي سنة  ،االنجليزية
وهنري الخامس رتشارد الثاني ( وادوار الثالثلالنزعاج الكبير كما استمرت هذه النظرة من طرف )

. كما ظهرت هذه اللعبة قديما س السلبي لتدريب القوات العسكريةعكام( نظرا لالن2543 –م 2313)
فعرفت باسم آخر وهو " أما في هدا الزمان ايبسكيروسفي اليونان فكانوا يسمونها باسم "

 1."هاربارستوم"

مفتوح من األمام  وذلك في طريق طويل ،مدينة لندن بعشرين العب لكل فريقأول مرة في  لعبت
كما لعبة مباراة أخرى في  بات الطويلة والمناوالت األمامية،حيث حرمت الضر  ،ومغلق من الخلف

م وسجل هدفان في تلك 4,4, وعرضها م229من الالعبين في ساحة طولها  )ايتون( بنفس العدد
 . المباراة 

لى ضربات الهدف والرمية الجانبية، بحيث تم التعرف ع ،م2939بدأ وضع بعد القوانين سمة 
م 2959عام  كمبرج( كما أخرج القانون المعروف بقواعد hourdتسلل قانون هاور )وأسس نظام ال

: م أنشأت القوانين تحت عنوان2911 وفي عام ،ة األولى لوضع قوانين لكرة القدموالتي تعتبر الخطو 
"اللعبة األسهل" حيث جاء فيه تحريم ضرب الكرة بكعب القدم وإعادة الالعب للكرة إلى داخل الملعب 

  2.بضربة باتجاه خط الوسط حين خروجها

م أسس اتحاد الكرة على نفس القواعد وأول بطولة أجريت في العالم كانت عام 2913وفي عام 
سس االتحاد م تأ2913وفي عام  ،أين بدأ الحكم باستعمال الصفارة م )كأس اتحاد الكرة(2999

 .ق دانمركيفري 24البطولة بــــــ , وأقيمت كأس الدانمركي لكرة القدم

هولندا  ،وذلك بمشاركة كل من فرنسا FIFAم تشكل اإلتحاد الدولي لكرة لقدم 2095في عام 
م وفازت 2039غواي عام و وأول بطولة لكأس العالم أقيمت في االر  ،بلجيكا سويسرا و الدانمرك

  3.بها

والتطور أصبح كمنافسة بين القارات الخمس واشتد  في العالم موضوع ليس له حدود، ملقدإن تطور كرة ا
ي وأصبح مقياس التطور ف ،روبية السائدة في جميع المنافساتصراع التطور بين القارتين األمريكية واألو 

                                                             

 . 31, ص 2095بيروت  ،دار العلم للماليين  ،: كأس العالم لكرة القدم ابراهيم عالم1 
 . 92ص ، 2019 ،القاهرة  ،مصر  ،مطبعة خمير  ،: كرة القدم , مبادئها وأصول تدربها محمد األفندي2
 . 90, ص 2009 ،لبنان  ،بدون طبعة  ،دار الفكر ،: اإلعداد الوظيفي لكرة القدم موفق مجيد المولى3 
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فسة الكأس العالمية عام وبدأ تطور كرة القدم مند أن بدأت منا ،كرة القدم هي منافسة كأس العالم
 1.م2039

 : التاريخي لتطور كرة القدم لتسلسلوفيما يلي ا

 .سس االتحاد البريطاني لكرة القدم: أ2913 
 .بلة دولية بين انجلترا واسكتلندا: أول مقا2913 
 .تأسيس االتحاد الدولي لكرة القدم: 2095 
 .ل كأس عالمية فازت بها األروغواي: أو 2039 
 : أول دورة باسم كأس العرب.2011 
فرق  4منتخب من بينها 31وفازت بها وألول مرة نظمت بـــ : دورة كأس العالم في فرنسا 2009 

 .من افريقيا

 تاريخ كرة القدم في الجزائر : .3

وهذا بفضل  ،والتي اكتسبت شعبية كبيرة ،م من بين أول الرياضات التي ظهرتتعد كرة القد
م أول فريق الرياضي جزائري تحت 2904الذي أسس سنة  ،علي رايس"الشيخ "عمر بن محمود" و "

, وفي م2021القدم في هذه الجمعية عام  .( وظهر فرع كرة) طليعة الحياة في الهواء الكبيراسم 
" مولودية الجزائرم تأسس أول فريق رسمي لكرة القدم يتمثل في عميد األندية الجزائرية "2012اوت 1

م. بعد تأسيس 2012طينة هو أول نادي تأسس قبل الرياضي لقسنغير أن هناك من يقول أن النادي 
  2.االتحاد اإلسالمي الرياضي للجزائر ست عدة فرق أخرى منها غالي معسكر،تأس مولودية الجزائر،

اإلنظمام والتكتل لصد  الشعب الجزائري الماسة لكل قوى أبنائها من أجل ونظرا لحاجة 
الفرق حيث كانت مقابالت تجمع  ،هذه الوسائل المحققة لذلكدم أحد فكانت كرة الق ،االستعمار

وبالتالي كانت فرق المعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية الجزائرية  الجزائرية مع فرق المعمرين،
مع هذا تم تفطن السلطات الفرنسية إلى  ،مل على زيادة وزرع الروح الوطنيةاإلسالمية التي تع

حيث في سنة  ،شعب التجمع والتظاهر بعد كل لقاءطي الفرصة ألبناء الالمقابالت التي تجري تع

                                                             

 .22ص ، 2099 ،بيروت  ،مكتبة المعارف  ،: كرة القدم لعبة الماليين مختار سالم1 
معهد التربية  ،: دور الصحافة الرياضية المرئية في تطوير كرة القدم الجزائرية الجابري عيساني ،لوصيف مزهود  ،بلقاسم تلي 2 

 .51ص  ، 2001جوان  ،مذكرة ليسانس  جامعة الجزائر، ،دالي ابراهيم ،البدنية والرياضية 
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م وقعت اشتباكات عنيفة بعد المقابلة التي جمعت بين مولودية الجزائر وفريق اورلي من ) 2041
بولوغين حاليا ( التي على إثرها اعتقل العديد من الجزائريين مما أدى بقيادة الثورة إلى  ،اوجينسانت 

م تجنبا لألضرار التي تلحق بالجزائريين وقد عرفت 2041مارس  22طات الرياضية في تجميد النشا
م الذي كان مشكل من 2049افريل  29الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية في 

نت اتيان، أحسن الالعبين الجزائريين أمثال رشيد مخلوفي الذي كان يلعب أنداك في صفوف فريق سا
 ... 1ابرير رمالي , زوبا، كريمو،سوخان ، ك

وقد عرفت كرة القدم  ،تلف المنافسات العربية و الدوليةوكان هذا الفريق يمثل الجزائر في مخ
م 2011حيث تم تأسيس أول اتحادية جزائرية لكرة القدم سنة  ،أخرى الجزائرية بعد االستقالل مرحلة 

 229999ويبلغ عدد الممارسين لهذه اللعبة في الجزائر أكثر من  ،وكان "محند معوش" أول رئيسا لها
 .رابطات جهوية 1والية و  59ة ضمن جمعية رياضي 2529رياضي يشكلون حوالي 

إلتحاد م وفاز بها فرق ا2013-2011وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل الموسم 
م وفاز بها فريق وفاق سطيف الذي 2013نة ونظمت كأس الجمهورية س ،الرياضي اإلسالمي للجزائر

م كان أول لقاء 2013مثل الجزائر أحسن تمثيل في منافسات الكؤوس اإلفريقية وفي نفس السنة أي 
وأول منافسة رسمية للفريق الوطني مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض  ،للفريق الوطني 
 2.لذهبيةم وحصوله على الميدالية ا4201المتوسط لسنة 

, وفاز بكأس أمم إفريقيا مرتين واحدة بالجزائر سنة م2099رك في اولمبياد موسكو لسنة كما شا
, وشارك في أربع في مصر م حيث نظمت1920م حيث كانت هي البلد المنظم والمرة الثانية سنة 2009

لثالثة في جنوب إفريقيا وا م2091م والثانية بالمكسيك سنة 2091دورات لكأس العالم األولى بإسبانيا عام 
, ودون ذلك لم يحظى المنتخب الوطني م1925خيرة كانت في البرازيل عام م والمرة األ1929سنة 

رغم إنجابه  1929حيث أقصيا من تصفيات كأس العالم البقية وآخرها مونديال روسيا  ،يرةببتتويجات ك
  3.لعدة العبين أكفاء

 

                                                             

 24ص ،مرجع سابق ،موقف مجيد المولى: اإلعداد الوظيفي لكرة القدم1 
 . 51مرجع سابق ص: جابري عيسانيال ،لوصيف مزهود  ،لقاسم تلي 2

3https://ar.m.wikipedia.org. 
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 : هم منافسات كرة القدم في الجزائرأ  .4

ف منافسات كرة القدم حسب اختالف المستويات التي تلعب فيها الفرق أو كذلك حسب الرقعة تخل
 :مستوى الوطني الجزائري تنقسم إلى, وطني ( وعلى ا التي تنظم على مستواها ) والئيالجغرافي

 : . منافسات البطولة1.4

عدد المباريات من كل وهي دورات رياضة طويل المدى تلعب على مرحلتين متساويتين من حيث 
مرحلة أو تفصل بينهما فترة راحة تدعى بمرحلة "الميركاتو" وتقوم فيها الفرق باستقدام الالعبين وتسريح 

, وكذلك معالجة اإلصابات واستغاللها في العبي الفريق إذا كان ذلك مالئم آخرين أي إعادة النظر في
 .اصلة المرحلة الثانية من البطولةد لمو إعطائهم الراحة واالسترجاع لالعبين والتحضير الجي

ولعل ما يميز هذه المرحلة هذه المنافسات هو لعبها على شكل ذهاب وإياب من جهة وكذلك اختالف 
فكل فريق يلعب في بطولة المستوى الذي ينشط فيه واختالف  فيها الفرق المشاركة، المستويات التي تنشط

 : 1األهداف أيضا وهذه المستويات هي

 : . منافسات بطولة القسم األول1.1.4

والتنافس في هذه البطولة من أجل الحصول على المراتب األربعة األولى  وتضم ستة عشر فريقا،
حيث أن الفريق الحائز على المرتبة األولى يتوج ببطولة العام الوطنية باإلضافة إلى حصوله على 
المشاركة في المنافسة القارية والتي تتمثل في منافسة " كأس رابطة أبطال إفريقيا " الفريق المتحصل على 

رتبة الثانية يشارك في نفس المنافسة القارية مع الفريق األول والمتحصل على المرتبة الثالثة تمنح له الم
( أما الفريق المتحصل  C A Fشارة المشاركة في منافسة قارية أخرى هي " كأس الكنفدرالية اإلفريقية " ) 

في " الكأس العربية الممتازة " أما على المرتبة الرابعة فيحصل على شارة المشاركة على المستوى العربي 
, تلعب بكل إمكانياتها من أجل االبتعاد على ن أجل البقاء في القسم األول فقطالفرق األخرى فتلعب م

  2.المراكز الثالثة األخيرة لتجنب السقوط إلى األدنى ) القسم الثاني (

                                                             

 معهد علوم وتقنيات النشاطات ،مذكرة ليسانس ،توليد العنف في مالعب كرة القدم : أثر التحكيم فيباطلي ياسين ،عمران المين 1 
 . 20ص ،1923 ،مسيلة ،البدنية الرياضية

مذكرة ليسانس، تربية بدنية  ،ساتدة التربية البدنية والرياضية: "كرة القدم" المدرسة العليا ألالحق ولحمر عبد ،رشيد عياش الدليمي2 
 .12, ص 2001 ،الجزائر  ،جامعة مستغانم  ورياضية،
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 : . منافسات بطولة القسم الثاني2.1.4

ويتم التنافس فيها على المراتب الثالثة األولى بهدف الصعود إلى  فريق، 29وتضم هذه البطولة 
القسم األعلى ) القسم األول ( واالبتعاد عن المراتب الثالثة األخيرة قصد تفادي السقوط إلى القسم األدنى 

معينين من لجنة التحكيم  قسم مابين الرابطات ويكون التحكيم في هذه المنافسات بحكام فدراليين ودوليين
 .الوطنية

 :. منافسات مابين الرابطات3.1.4

فريق وهي  21وهي تحتوي على ثالث مجموعات على المستوى الوطني وكل مجموعة تضم 
لكل رابطة جهوية مثل  مجموعتها على مستوى الجهوي األول،الفرق المتحصلة على المرتبة األولى في 

قسنطينة ...الخ ويتم التنافس فيها من أجل الحصول على المراتب  ،رانلرابطة الجهوية لكرة القدم وها
  1.األولى قصد الصعود إلى القسم الثاني وتجنب السقوط إلى القسم األدنى

 ،ا ) فدراليوتدار هذه المنافسات أو البطولة من قبل حكام مابين الرابطات وحتى حكام الدرجات العلي
 .( FAFهو األمر في المباريات الصعبة ويتم تعيينهم من طرف ) دولي ( إن اقتدت الضرورة مثل ما 

 :. منافسات بطولة الجهوي 4.1.4

فس أو الفرق التي تتبع ن ،ى مستوى فرق الرابطة الجهوية فقطوتكون المنافسة في هذه البطولة عل
 : الرابطة الجهوية وهي تقسم إلى

 :بطولة القسم الجهوي األول -أ

ويختلف عدد الفرق المشاركة باختالف الرابطة الجهوية ولكل رابطة عدد معين يتم فيها التنافس 
على احتالل المرتبة األولى من أجل الصعود إلى القسم األعلى ) مابين الرابطات ( واالبتعاد عن 

 المراتب الثالث األخيرة لتجنب السقوط. 

 

 

                                                             

 . 11: مرجع سابق، صولحمر عبد الحق ،رشيد عياش الدليمي 1 
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 :بطولة القسم الجهوي الثاني  -ب

ولى قصد الفرق المشاركة من رابطة ألخرى وتتنافس على احتالل المرتبة األويختلف عدد 
 ،وتفادي السقوط إلى القسم الشرفي , وتلعب الفرق األخرى من أجل البقاءالصعود إلى الجهوي األول

  1.وتختلف عدد الفرق الصاعدة حسب متطلبات المستوى األعلى

 : بطولة القسم الشرفي  -ت

الفرق المتنافسة باختالف الرابطة الجهوية التي تنتمي إليها وتلعب تختلف عدد المجموعات و 
ن فريق وتتنافس للحصول على المرتبة األولى للصعود إلى القسم الجهوي الثاني وقد يصعد أكثر م

, ويتم إدارة هذه المنافسة لمختلف األقسام الجهوية من طرف حكام حسب متطلبات القسم األعلى
 . وحكام فدراليين إن اقتدت الضرورةن الرابطات جهويين وحتى حكام مابي

 : بطولة القسم الوالئي  -ث

, وتختلف عدد الفرق من والية ية فقط الو فسة في هذه البطولة على مستوى الوتكون المنا
وقد تتعدى إلى صعود  ولى قصد الصعود إلى القسم الشرفي،ألخرى ويتم التنافس لظفر المرتبة األ

ألنه ال  ،ق األخيرة فهي تلعب من أجل اللعبأما الفر  ،أكثر حسب احتياجات القسم األعلى فريقين أو
وتدار مباريات هذه البطولة من  ، بما أنه القسم ألدنى،هناك إقصاء أو سقوط إلى قسم آخر يوجد

  2.طرف حكام والئيين وحتى جهويين وحكام مابين الرابطات في المقابالت الصعبة

 : كأس الجمهورية. منافسة 2.4

كونها إقصائي بالنسبة لكل األقسام واألدوار وتبدأ هذه تتميز مبارياتها على مباريات البطولة 
مابين الرابطات ( ويديرها حكام جهويين و  ،جهوي  ،ى األقسام الدنيا ) والئيالمنافسات على مستو 

ية وهذا في الدور التمهيدي بعدها والئيين وحكام مابين الرابطات ويتم تعيينهم من طرف الرابطات المعن
تشارك الفرق المتأهلة من هذا الدور من فرق القسمين األول والثاني في عملية القرعة ويديرها حكام 

وهذه المباريات تلعب  ،سب نوعية المباراة ودرجة صعوبتهامابين الرابطات وحكام فدراليين ودوليين ح
                                                             

قسم علوم وتقنيات  ،مذكرة ليسانس  ،صنف أشبال وأواسط –: األبعاد التربوية للرياضة الجماعية للفرق الرياضية زيدان وآخرون 1 
 .51ص ،2004 ،جامعة الجزائر  ،لبدنية والرياضية النشاطات ا

 
2 La fédération Algériens foot ball « les règlement generaux » 2006 – P23 
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عب التي تلعب فيها المباراة من طرف ) الفاف ( وتجرى في مالعب محايدة ويتم تعيين الحكام و المال
  1.هذه المنافسات على نفس الوتيرة إلى غاية الدور النهائي

 : . منافسات الكأس الممتازة3.4

وتجمع بين الفريق الحائز على البطولة الوطنية للقسم األول مع الفريق المتوج بكأس الجمهورية 
 . دوليين معينين من طرف ) فاف(كام في نفس العام ويديرها ح

, وهي عبارة عن منافسات إما إقليمية لدرجة هذه المنافسات هناك منافسات وديةإضافة إلى 
والوقوف على إمكانات العب أو فريق ما وهي تنحصر  ،2تحضير الفرق أو انتقائية العناصر الشابة

 .المستويات العليا غالبا على فرق 

 المجتمع:أهمية كرة القدم في  .5

إذ تعتبر وسيطا جيدا لحدوث التفاعل االجتماعي بين أفراده  ،للرياضة دور كبير داخل المجتمع
 وكرة القدم باعتبارها رياضية جماهيرية تؤدي بدورها أدوار عديدة يمكن تلخيصها في العناصر التالية: 

 :. الدور االجتماعي1.5

معتبرة من العالقات بشتى أنواعها سواء حيث تقدم لنا شبكة كرة القدم هي نظام اجتماعي 
 ،األمانة ،الصداقة ،الحب ،المثابرة ،ين مختلف أفراد المجتمع كالتعاون خاصة بالفرد بحد ذاته أو ب

. كما تعمل هذه الرياضة كباقي الرياضات األخرى على تكوين شخصية متزنة التسامح .....الخ
  3.اجتماعيا

 

 

 

 
                                                             

 .00ص ،2009 ،لبنان ،دار البحار ،: كرة القدم اللعبة الشعبية العالمية محمد رفعت1 
2 La fédération Algériens foot ball,opcit – P33 

 .39ص ،2011 ،بغداد ،المطبعة الجامعية ،: كرة القدم وعناصرها األساسية واثق ناجي ،تامر محسن 3 
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 : . الدور النفسي والتربوي 2.5

تلعب كرة القدم دورا هاما في سد الفراغ القاتل الذي يعاني منه األفراد كما تلعب كذلك دورا مهما في 
ة وتقبل اآلخرين كالروح الرياضيترقية المستوى األخالقي لألفراد ونذكر أهم هذه الصفات األخالقية 

  1.تقبل القيادة والتمثيل من الغير ،الصالة ،اكتساب المواطنة

 :الدور االقتصادي. 3.5

لم تزدد أهميته إال مؤخرا حيث ظهرت إن هذا الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع 
دراسات متعددة حول اقتصاديات الرياضة ويعتقد أحد علماء اجتماع الرياضة الهولندية أن تكامل 

 2.ة االجتماعيةكانة رفيعة في الحيااألنشطة الرياضية مع المصالح االقتصادية قد أدى احتالل م

شهار, التمويل وباعتبار كرة القدم رياضة إحدى هذه الرياضات فدورها االقتصادي يتجسد في ) اإل
 تفطنت, أسعار الالعبين ....( قد تعاظم مع مرور الوقت فبعد الحرب العالمية الثانية مداخيل المنافسات

 .دعاية مجال إشهار واسع االنتشار المؤسسات التجارية إلى أن الرياضة تمثل وسيلة

" أن موضوع دراسة اقتصاديات الرياضة لن تطرح البحث malenfantوذكرت خبيرة االقتصاد "
والدراسة إال مؤخرا ذلك أن الرياضة ظلت لمدة طويلة من الزمن ليست أحد اهتمامات علم االقتصاد بالرغم 

اغ وبالقيم االستهالكية وبالصحة واإلنتاج ومجابهة من أن الشواهد الحديثة تدل على اتصالها بوقت الفر 
  3.البطالة

 :. الدور السياسي4.5

لم تقتصر الرياضة وكرة القدم في المجتمع على الخصوص على األدوار السالفة الذكر بل تعدتها 
إلى الدور السياسي فأصبحت مختلف الهيئات السياسية في العالم تحاول كسب أكبر عدد من الجمعيات 
الرياضية لصالح أهدافها السياسية كما تلعب دورا هاما في التقارب بين مختلف وجهات النظر والتخفيف 
من حدة النزاعات مثلما جرى في أجسبورغ حيث أجريت بين فريقي االتحاد السوفيتي سابقا وألمانيا 

لدى الشعب لبلدين خاصة ت انطباعا طيبا بين ا, وتركلتوتر بين البلدينالفدرالية سابقا في سبيل تقليل ا

                                                             

 .41ص ، 5201 ،الكويت ،دار الكتاب الحديث ،: األسس العلمية في تدريب كرة القدمحنفي محمود مختار1 
 .91ص ، 2001 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب , الكويت  ،أمين أنور الخولي: الرياضة والمجتمع عالم المعرفة 2 
 .43، مرجع سابق، صاألسس العلمية في تدريب كرة القدم :حنفي محمود مختار3 
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م 2009كما ساهمت المباراة التاريخية بين الواليات المتحدة األمريكية و إيران في مونديال  األلماني،
 1.جائزة الروح الرياضية للمونديال بفرنسا والتخفيف من حدة النزاع ونالت تلك المباراة 

 :القدممبادئ كرة  .6

اريات الغير رسمية مابين خاصة في اإلطار الحر ) المبإن الجاذبية التي تتمتع بها كرة القدم 
سبعة  ومع ذلك فهناك ،فليس ثمة تعقيدات في هذه اللعبة ( ترجع أساسا إلى سهولتها الفائقةاألحياء

ولكن مازالت باقية إلى اآلن حيث  ، وهذه القواعد سارت بعد تعديالت،عشر قاعدة لسير هذه اللعبة
من قبل لى ثالث مبادئ أساسية جعلت من اللعبة مجاال واسعا للممارسة سبق أول قوانين كرة القدم إ

 : وهذه المبادئ هي الجميع،

 إن هذه اللعبة تمنح لممارس كرة القدم فرص متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته : المساواة
 .وهي مخالفات يعاقب عليها القانون أو المسك الفردية دون أن يتعرض إلى الضرب أو الدفع 

 وهي تعتبر روحا للعبة وبخالف الخطورة التي كانت عليها في العهود العابرة فقد  :مةالسال
وضع القانون حدودا للحفاظ على سالمة وصحة الالعبين أثناء اللعب مثل تحديد مساحة 

 الملعب وأرضيتها 
 بكفاءة عا إلظهار مهاراتهم وتجهيزهم من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك المجال واس

 2.عالية
 يجدها الالعب لممارسة كرة  وهي إفساح المجال للحد األقصى من التسلية والمتعة التي :التسلية

ر عن الالعبين اتجاه فقد منع المشرعون لقانون كرة القدم بعض الحاالت والتي تصد القدم،
 3.بعضهم البعض

 :كرة القدم قانون  .7

 : تنظم وتسير هذه اللعبة وهي مادة 21يتكون قانون كرة القدم من 

 

                                                             

 .233-231ص  ،أمين أنور الخولي: مرجع سابق1 
 . 14-15ص ،2001, 5ط ،بيروت  ،دار العلم للماليين  ،: المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم حسن عبد الجواد2 
 .10ص ،2091,  2ط ،العراق ،دار الكتب للطباعة والنشر ،سامي الصفار: كرة القدم3 
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 ميدان اللعب:  

أرضيته من عشب طبيعي أو  الشكل وتكون  أن يكون ميدان اللعب مستطيل يجب
دنى للعرض بينما يكون الحد األ ،م219م والحد األقصى 09دنى للطول ويكون الحد األ ،اصطناعي

 . م09م والحد األقصى 54

سم , كخط التماس وخط 21يزيد عرضها عن تحديد ميدان اللعب بواسطة خطوط ال يتم 
 .ى وجميع الخطوط داخل ميدان اللعبالمرم

ويبلغ طول المرمى من الحافة  ن وعارضة من حديد أو مادة مناسبة،يتشكل المرمى من قائمي
 1.م1.55وارتفاع العارضة عن األرض  م1.31الداخلية للقائم األيمن إلى القائم األيسر 

 الكرة : 

غ وال يقل عن 549مستديرة ومصنوعة من مادة مالئمة وال يزيد وزن الكرة عن يجب أن تكون 
 .غ ويجب أن تكون الكرة مكبرة ومتنوعة من مادة سالمة529

ضغط جوي أي ما  229-1صيد جوي أي ما يساوي  9-9.2ويكون الضغط الجوي داخلها مابين 
 1غ/سم229-11يساوي 

ة في المكان الذي ف اللعب واستبدال ثم يستأنف اللعب بإسقاط الكر إذا تلفت الكرة أثناء المباراة يتم إيقا
 .توقف فيه اللعب

  الالعبون : 

كحد أقصى ويكون أحدهم حارس  العب 22يتألف كل منهما من  تقام مباراة كرة القدم بين فريقين
  2.العبين 1وال يجوز بدأ المباراة أو استمرارها في حال أن أي من الفريقين يتكون من أقل من  مرمى،

 

                                                             

 .1ص ،1924 ،بدون دار نشر ،الكويت ،حمد العلى : قانون كرة القدمأخالد البديوي , 1 
 .99مرجع سابق، ص :احمد العلى ،خالد البديوي 2
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كما يجب إعطاء أسماء البدالء  العبين كحد أقصى، 3اريات الرسمية ويكون عدد البدالء في المب
  1.قبل بداية المباراة وال يمكن إشراك أي العب لم يتم إدراج اسمه في قائمة البدالء

 : معدات الالعبين 

, لتالية المنفصلة: قميص دو أكمام, سروالتتألف معدات الالعبين اإللزامية من األغراض ا
 .يا يجب أن تكون بنفس لون الجواربجوارب وأي شريط الصق أو أي مادة يتم ارتدائها خارج

 واقي الساقين: 

 . تغطيتها بالجوارباية لالعب ويتم يجب أن يكون مصنوع من مادة مالئمة لتوفير حم

 يةأحذ : 

بقية كما يجوز لحارس المرمى ارتداء السراويل وبذلة رياضية وأن تكون البذلة بلون مغاير عن 
, يجب على كال الفريقين ارتداء ألوان مغايرة لكي يتم التفريق ينهم من الالعبين وعن حكام المباراة 

  2.طرف حكام المباراة 

 الحكام:  

 .المتعلقة بالمباراة الذي له السلطة الكاملة في تطبيق قوانين اللعبة تدار المباراة بواسطة حكم 

 الحكام المساعدين:  

حكمين مساعدين إضافيين  انب الحكم الرئيسي حكمين مساعدين، حكم رابع،يكون إلى ج
 وحكم رئيسي احتياطي.

 مدة المباراة : 

دقيقة وتكون هناك راحة بين الشوطين  54كل شوط المباراة على مدى شوطين متساوين تقام 
 وفي حال كانت مباراة كأس وانتهت المباراة بالتعادل يضيف الحكم شوطين ،دقيقة 24تقدر بــــــ 

                                                             

 . 51ص ،1921 ،األردن ،الخبر  دار ،: قانون كرة القدم اليوميمحمد 1 
 . 33، مرجع سابق، ص: كرة القدمسامي الصفار2 
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لحكم ضربات الترجيح في حال لم يتم التسجيل خاللهما يجري ا دقيقة، 24إضافيين كل واحد منهما 
 1.ويحدد الفائز

 بداية اللعب: 

وركلة البداية على القرعة بقطعة نقدية وللفريق الفائز بالقرعة  ،الملعبيتحدد اختيار نصفي 
 .ى ناحيتي الملعب أو ركلة البدايةاختيار إحد

 الكرة في الملعب أو خارج الملعب:  

عندها يوقف الحكم اللعب  ا تعبر كلها خط المرمى أو التماس،خارج الملعب عندمتكون الكرة 
 .تهاوتكون الكرة في الملعب في جميع األحوال األخرى من بداية المباراة إلى نهاي

 طريقة تسجيل الهدف: 

 2.لمرمى بين القائمين وتحت العارضةيحتسب الهدف كلما اجتازت الكرة خط ا

 التسلل: 

في اللحظة التي تلعب  يعتبر الالعب متسلال إذا كان أقرب من خط مرمى خصمه من الكرة
 .فيها الكرة

 :ة استالم الالعب الكرة مباشرة منوال توجد مخالفة التسلل في حال

 .ركلة مرمى 
 ركلة تماس. 
 ركلة ركنية . 

 األخطاء و سوء السلوك : 

 : كاب مخالفة من المخالفات التاليةيعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد ارت

 ركل أو محاولة ركل الخصم. 

                                                             

 . 214مرجع سابق ,صمحمد اليومي : 1 
 . 144ص ،2091 ،الجماهيرية العربية الليبية بدون دار نشر، ،ليفة العنشري وآخرون: كرة القدمعلي خ2 
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  لساقين أو األنحاء أمامه أو خلفهمثل محاولة إيقاعه باستعمال اعرقلة الخصم. 
 دفع الخصم بعنف. 
  الخصمالوثب على. 
 ضرب أو محاولة ضرب الخصم باليد. 
 ك الخصم باليد بأي جزء من الذراعمس. 
  لعب الكرة باليد إال حارس المرمىيمنع. 
 تف من الخلف إال إذا اعترض طريقهدفع الخصم بالك. 
  ث تنقسم إلى قسمينحي :الحرةالضربة: 
 1.وهي التي يجوز فيها إصابة مرمى الفريق المخطأ مباشرة :مباشرة  
 جميع الالعبين تضرب الكرة من عالمة الجزاء وعند ضربها يجب أن يكون  :غير مباشرة

 .خارج منطقة الجزاء
 تخرج الكرة بكاملها من خط التماسعندما  :رمية التماس. 
 عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فيما عدى الجزء الواقع بين القائمين  :ضربة المرمى

 .من الفريق الخصمويكون آخر من لعبها 
 ا عدى الجزء الواقع بين عندما يخرج الخصم الكرة من خط المرمى فيم: الضربة الركنية

 2.القائمين

منه فقد تغيرت معظم لكن مع هذا الوباء الذي ضرب كل سكان العالم ونحن بالذات نعاني 
سلوكات الفرد في كل المجاالت وحتى المجال الرياضي ولم يسلم من ذلك وقاموا بتعديل الكثير من 

 ،الخاص الذي يعشه كل سكان العالم القوانين الرياضية في كرة القدم حتى تتماشى مع هذا الوضع
إلى طبيعتها يعود حين عودة الحياة و  ،غير لكن تعتبر تعديل القوانين خالل هذه الفترة تعديال مؤقت ال

 .كل شيئ كالسابق

 

 

                                                             

 . 14ص ،1999 ،2ط بدون دار نشر، بدون بلد النشر، ،الغامدي : حقيقة كرة القدمذياب بن سعد آل حمداني 1 
 . 13ص ، 2001,  2ط ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،حنفي محمود مختار : التطبيق العلمي في تدريب كرة القدم2 
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 :مميزات العبي كرة القدم .8

يحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة , تالئم هذه اللعبة وتساعد على األداء الحركي الجيد 
 :ميدان ومن هذه الخصائص نذكر منهافي ال

 : الصفات البدنية .2.9

وألن اعتقادنا  لجميع مهما كان تكوينهم الجسماني،ا من مميزات كرة القدم أن ممارستها في متناول
قصه المعنويات هو الالعب ذكي ال تن ،الجسماني قوي البنية جيد التقنيةأن الرياضي مكتمل التكوين 

فال نندهش إن شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبون يختلفون من حيث الشكل واألسلوب  ،المثالي
, فقد يتفوق العب صغير الحجم نشيط ترتكز دوما على الصفات البدنية ولنتحقق أن معايير االختيار ال

وذلك ما  ،لمخدوع بحركات خصمه غير المتوقعةماكر يجيد المراوغة على خصمه القوي الحازم الشريف ا
. ويتطلب السيطرة في الملعب على االرتكازات األرضية ومعرفة تمرير الساق يضيف صفة العالمية للكرة

  1.وتوجيهها بتناسق تامعلى ساق أخرى من أجل التقاط الكرة والمحافظة عليها  عند التوازن 

 :. التكنيك2.8

لكل لعبة رياضية مبادئها األساسية أو ما يدعها بالمهارات الفنية وهكذا الحال مع كرة القدم التي 
العبيها وهذه المهارات يكاد يكون فيها النصيب األوفر بين األلعاب من هذه المبادئ والمهارات التي تميز 

تتجسد عند حيازة الالعبين لكرة القدم بالمناولة بأنواعها أو التهديف أو استقبال الكرة أو إخمادها بأنواع 
مختلفة أو الجري بالكرة ... كما أن هناك مهارات يؤديها اللعب بدون كرة أهمها الجري ألخد المكان 

  2.إلى المهارات الدفاعيةالمناسب والمشاغلة واالنفتاح ... باإلضافة 

 :عبل. خطط ال3.8

يختلف الالعبون في كرة القدم في مدى إتقانهم المبادئ األساسية للعبة فبعضهم يتقن المهارات 
الذين يميلون إلى إتقان مهارات , فمهمة الدفاع تستند إلى الالعبين لدفاعية أكثر من الهجومية والعكسا

تستند مهمة الهجوم إلى الالعبين الذين يتمتعون بمهارات هجومية  ،وغيرهامكاتفة وإبعاد الكرة التشتيت وال

                                                             

 . 00ص   ، مرجع سابقة القدم اللعبة الشعبية العالميةمحمد رفعت : كر 1 
 .21مرجع سابق , ص ،الشعوبعبد ربه : كرة القدم رياضة 2 
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كالدحرجة بسرعة وإخماد الكرة الجيد في مساحة صغيرة والقدرة على المراوغة الذكية والتهديف وهكذا نجد 
 1.عبيه في المكان الصحيح والمناسبأن المدرب الجيد هو الذي يوظف ال

 :الصفات النفسية. 4.8

تعتبر الصفات النفسية أحد الجوانب الهامة لتحديد خصائص العب كرة القدم وما يمتلكه من 
 : الصفات النفسية نذكر منها ما يليالسمات الشخصية ومن بين 

 وتثبيته على مثير معين أو االحتفاظ لتركيز على أنه " تضييق االنتباهيعرف ا: التركيز ,
يجب أن يقتصر على المعنى  أن مصطلح التركيز باالنتباه على مثير محدد" ويرى البعض

سمى هذه : ) المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثير محدد لفترة من الزمن وغالبا ما تالتالي
 . الفترة ب مدى االنتباه (

 أو تركيز  ،بين العديد من الموضوعات الممكنةيعني تركيز العقل على واحدة من  :االنتباه
العقل على فكرة معينة من بين العديد من األفكار ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن 

التي يرتكز  بعض األشياء حتى يتمكن من التعامل بكفاءة مع بعض الموضوعات األخرى 
  2.ضطراب والتشويش والتشتت الذهني, وعكس االنتباه هو حالة االعليها الفرد انتباهه

 وسيلة عقلية يمكن من خاللها تكوين تصورات الخبرات السابقة أو تصورات  :لعقليالتصور ا
ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية  ،تحدث من قبل لغرض اإلعداد لألداءجديدة لم 

الخريطة العقلية بحيث كلما كانت هذه الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن لمح إرسال 
 .واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب إشارات

 ال تتطلب هو توقع النجاح واألكثر أهمية االعتقاد في إمكانية التحسن و  :الثقة بالنفس
الثقة فبالرغم من عدم تحقيق المكسب أو الفوز يمكن االحتفاظ ب بالضرورة تحقيق المكتسب،
  3.بالنفس وتوقع تحسن األداء

 

 
                                                             

 .19-40ص ،1922 ،2ط ،األردن ،بة المجتمع العربي للنشر والتزيعمكت ،: سيكولوجية كرة القدمعامر سعيد الخيكاني1 
 . 195ص مرجع سابق، ، ي: علم النفس الرياضيحي كاظم النقيب2 
 .221ص ،1999 ،2ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ية)التطبيقات في المجال الرياضي(: تدريب المهارات األساس باتأسامة كامل ر 3 
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 :مدارس كرة القدم .9

وكذلك  ،شرا من الالعبين الذين يمارسونهاعن األخرى بأنها تتأثر تأثيرا مبا كل مدرسة تتميز
 .تصادية والجغرافية التي نشأ فيهاالشروط االجتماعية واالق

 . التشيك( ،المجر ،وسطى ) النمسامدرسة أوروبا ال -2
 .المدرسة الالتينية -1
  1.مدرسة أمريكا الجنوبية -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .11ص ، 2099 ،بيروت، دار النهضة العربية  ،: "سيكولوجية النمو" عبد الرحمان عيساوي 1 
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 :خالصة

يلعب تطورات التي عرفتها كرة القدم عبر مراحل التاريخ سواء في أرضية الميدان التي إن ال
يدة تتماشى و , استوجب من القائمين عليها قوانين ومكانيزمات جدعليها أو في طريقة ممارستها

 . الشكل الجديد عليها

 هاأصبحت رياضة كرة القدم في مقدمة الرياضات التي يجب تطويرها والنهوض بحيث 
وهذا ال يتسنى إال إذا عرفنا متطلبات هذه الرياضة واألكيد أن أهم  ،للوصول إلى المستوى العالمي

والخصائص التي يجب  عضو في هذه الرياضة هو الالعب ولهذا يجب االهتمام به ومعرفة الصفات
ظيم هذه اللعبة ولتن ،المعادلة وإعطاء النتائج المروجةكي يكون دوره ايجابيا في هذه  ،أن تتوفر فيه

بين وضع مختصون مجموعة من المبادئ والقوانين لتنظيم هذه اللعبة والمحافظة على سالمة الالع
 .حتى يتمكنوا من تقديم األفضل



 

الجانب 
 التطبيقي
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 : تمهيد

بعد تطرقنا إلى الجانب النظري في دراستنا البد من التطرق إلى الجانب التطبيقي والذي تحاول من 
خالله إيجاد حل اإلشكالية المطروحة مسبقا وذلك إلثبات صحة فرضيات الدراسة أو نفيها وهذا من خالل 

وتصنيفها مل على ترتيبها القيام بتوزيع االستمارة على العينة التي تم اختيارها ثم جمع المعلومات والع
وفي الفصل الميداني  لوقوف على ثوابت الموضوع المدروس،وتحليلها من أجل استخالص النتائج وا

سوف نتعرض إلى مجاالت تحديد الدراسة والمتمثلة في المجال المكاني والزماني وكذا المنهج المستخدم 
بحث والتي سنتطرق ميدانية التي تم موضوع المع تحديد األدوات المناسبة لجمع البيانات والمعلومات ال

 .إليها بالتفصيل
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 : الدراسة االستطالعية .1

بعد االطالع على الدراسات المشابهة وبعض الكتب المتخصصة في الميدان استخلصنا 
النادي زيارة الدراسة االستطالعية التي قمنا بها إلى هذه  األسئلة التي تخدم دراستنا وتهدفمالمح 

 الذي سنقوم بإجراء اإلختبارات معه.

فقد قمنا بزيارة إلى نادي أوالد عسكر لكرة القدم لمعرفة وقت الحصص التدريبية للفريق الذي 
وكذا اإلمكانيات المتوفرة وهذا من أجل  ( سنة، 71-71وهو فريق األواسط )  نجري معه االختبارات

ل العمل وتجنب العراقيل التي يمكن أن تواجهنا خال التوصل إلى أفضل الظروف إلجراء االختبارات
 .الميداني

خاص بسبب  لكن بسبب الظروف الصحية التي يمر به العالم بصفة عامة والجزائر بشكل
فقد قمنا بحصة مغلقة مع الالعبين من أجل إجراء االختبارات التي يجب  ،71جائحة كورونا كوفيد 

القيام بعملية تعقيم  ، وضع الكمامة،وتوكول الصحي ) التباعدعلينا القيام بها وهذا مع تطبيق البر 
اليدين قبل توزيع االستمارات وبعد استالمها ( ألن الوزارة لم تصرح بعد بانطالق كل البطوالت 

  .الوطنية منها ما قبل الشرفي التي ينشط فيها هذا النادي

 : مجاالت الدراسة .2
 تم إجراء البحث الميداني على مستوى بلدية بوسيف أوالد عسكر مع فريق : المجال المكاني

  –أواسط  –صنف  العب، 71أوالد عسكر لكرة القدم ووقع اختيارنا على 
 ا به في هذه الدراسة إلى مرحلتينانقسم المجال الدراسي الذي قمن :المجال الزمني : 

 شرعنا في انجازه في فترة امتدت من قسم خاص بالجانب النظري والذي : المرحلة األولى
 . م (0207لى غاية منتصف شهر أفريل ) نهاية شهر جانفي إ

 قسم خاص بالجانب التطبيقي امتد من تاريخ تسليم االستمارات إلى  :المرحلة الثانية
 . م0207جوان  0أفريل إلى غاية  02الالعبين ابتداءا من 
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 :مجتمع وعينة الدراسة .3

 : الدراسة. مجتمع 1.3

والمتكون  -أواسط–صنف  ،مجتمع دراستنا هنا يتكون من العبي نادي أوالد عسكر لكرة القدم
 العب. 71من 

 . عينة الدراسة وكيفية اختيارها : 2.3

تماسك الفريق الرياضي وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي لدى : دراسةانطالقا من موضوع ال
–العب من فريق أوالد عسكر  71تم اختيار عينة غير عشوائية قصدية تتمثل في  ،العبي كرة القدم

 .-صنف أواسط

 منهج الدراسة :  .4

إذ نجد كيفية جمع  م المراحل في عملية البحث العلمي،إن اختيار منهج البحث يعتبر من أه
وانطالقا من موضوع البحث والذي يهتم بدراسة  والمعلومات حول الموضوع المدروس، البيانات

 -صنف أواسط–"تماسك الفريق الرياضي وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم " 
فإن المنهج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع هو المنهج الوصفي الذي يعتبر بأنه  ،لنادي أوالد عسكر
 أو مجموعة من األفراد أو أحداث أو أوضاع.  رة أو موقف معين،دة المرتبطة بظاهدراسة الوقائع السائ

 : األدوات المستخدمة في الدراسة .5

لكل دراسة أو بحث علمي مجموعة من األدوات والوسائل التي يستخدمها الباحث ويكيفها 
للمنهج الذي يستخدمه ويحاول أن يلجأ إلى األدوات التي توصله إلى الحقائق التي تسعى إليها 

 : اعتمدنا على دراستناحصل على القدر الكافي من المعلومات والمعطيات التي تفيدنا في موضوع ولي

 .االستبيان

 سؤال: 01حيث استعملنا في هذا االستبيان ثالث محاور أساسية، و

 أسئلة في هذا المحور. 1: محور البيانات الشخصية: المحور األول 
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 العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى توجد عالقة ارتباطية بين : المحور الثاني
 سؤال(.70)  ( سنة71-71العبي كرة القدم صنف )

 توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي  :المحور الثالث
 سؤال(.70)  ( سنة71-71لدى العبي كرة القدم صنف )

 ضبط متغيرات الدراسة : .6

إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة للدراسة يتوفر على األقل على متغيرين أولهما يسمى 
 المتغير المستقل واآلخر المتغير التابع . 

 . المتغير المستقل : 1.6

 . تماسك الفريق الرياضيفي دراستنا هذه المتغير المستقل هو 

 . المتغير التابع : 0.2

 . دافعية اإلنجاز الرياضيالمتغير التابع في دراستنا هو 

 : إجراءات التطبيق الميداني .7

عرض هذه اإلستمارة في صيغتها األولية على بعض األساتذة المتخصصين ) المحكمين ( وتمت  بعد
بعد أخد الموافقة من طرف األستاذ صياغة االستبيان في صورته النهائية انطالقا من مالحظاتهم، 

–المشرف قمنا بطباعة االستمارة الخاصة باالستبيان الموجهة لالعبي فريق أوالد عسكر لكرة القدم 
دافعية اإلنجاز لالعبي بالدراسة لمعرفة آراءهم حول تماسك الفريق الرياضي وعالقته ب -صنف أواسط

على  هممساءا بعد جمع 02/42/0207يوم  الدراسةعينة  على كرة القدم. حيث تم توزيع االستماراة 
 نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البالد بسبب فيروس كورونا .شكل حصة تدريبية مغلقة 

واستشارته في طريقة التحليل مع المشرف  ستبيان الخاص بالالعبين قمنا بالتحدثبعد جمع اال
 . شة هذه النتائج لفريق أوالد عسكرومناق

 

 



 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية                         الفصل الرابع                   

 
82 

 :اإلحصائي سالي األ .8

 . قانون النس  المؤوية:1.8

هناك قانون يعتمد عليه الباحث لحساب النسب المؤوية لتحليل النتائج في جميع األسئلة بعد 
 حسب عدد التكرارت لكل منها وهو كاآلتي:

 / مجموع التكرارت (.  722× النسب المؤوية = ) عدد التكرارات 

 : 2. اختبار كا8.2

القيمة الموجودة في  2كاا كانت قيمة ذبمعنى أنه إ رفض الفرض الصفري أو  لقبول 2كايستخدم 
 نقول أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية. 2.27أو  2.21الجدول عند مستوى الداللة 

 2طريقة حساب كا: 

 (ت ح−ت ن)2= مجموع  2كا

 ت ن
  

 : يمثل القيمة المحسوبة من خالل االختبار.2كاحيث 

 الحقيقية ) الواقعية أو المشاهدة (. ت ح: تمثل عدد التكرارات

 ت ن: تمثل عدد التكرارات النظرية ) المتوقعة (.

 : دراسةصعوبات ال .9
 . عوبة جمع االستمارات بعد توزيعهاص -
 .نتيجة التنقل لمكان تواجد الفريقمشاكل مادية  -
االستمارات توقيف النوادي الرياضية مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى الالعبين لتوصيل  -

 .واسترجاعها
 . لى هذا الموضوع بشكل مباشر ودقيققلة األبحاث التي تتعرض إ -
 .وضوع ألنه يدخل في الجانب النفسيصعوبة الم -
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عدم إعطاء الوزارة الوصية الترخيص ببداية قلة تدريب الفريق وأحيانا انعدام التدريبات نتيجة  -
 . لوبائية التي تعاني منها البالداالتدريبات لنوادي ما قبل الشرفي بسبب الوضعية 

مما صعب علينا الدخول إلى الجامعة  ،71الدراسة عن بعد وعبر دفعات بسبب فيروس كوفيد  -
لعدم وجود ترخيص يسمح لطلبة الثانية ماستر الدخول إلى الجامعة في الوقت الذي يحتاجون 

 .ى عسر الوصول إلى الكتب والمراجعأدى إللذلك مما 
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 : خالصة

لقد اعتمدنا في هذا الفصل على إبراز المنهجية المتبعة في الدراسة وطرق البحث والتي قادتنا إلى 
اف البحث لتي واجهتنا للوصول إلى تحقيق أهداحتواء أهم المتغيرات التي ساعدتنا في تخطي الصعوبات ا

 تي تمثلت في االستمارة ) االستبيان(. بواسطة االعتماد على تقنيات جمع المعطيات والمعلومات وال

متغيرات  ،منها المنهج المتبع ،ولقد تناولنا فيه أهم العناصر التي سهلت لنا السير الحسن للدراسة
 .ث، والعمليات اإلحصائية ... الخالبح



 

 الفصل الخامس 
 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة 
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 تمهيد : 

 في الفصل الرابع الدراسة االستطالعيةو دراستنا للجانب النظري وتحديد االجراءات المنهجية  بعد 
حيث سنقوم بعرض النتائج المتوصل إليها  ،نحاول التطرق في هذا الفصل إلى مناقشة وتحليل نتائج س

ئج الدراسة وسيتم عرض نتا SPSSبعد المعالجة اإلحصائية للبيانات المتحصل عليها باستعمال برنامج 
 .طبقا لتسلسل فرضياتها
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 : نتائج الدراسة ومناقشة عرض وتحليل .1
 : نتائج المحور األول ومناقشة عرض وتحليل .1.1

 ؟الالعب: سن 11السؤال 

 .يمثل أعمار عينتنا من الالعبين: 11الجدول رقم 

النسب  تكرارات االقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة 

 كا

 المجدولة

 مستوى 

 داللةال

درجة 
 الحرية

 الداللة 

71 6 04%  

 

8.2 

 

 

9.55 

 

 

 

4.49 

 

 

48 

 

غير 
 دالة

72 7 0..1% 

75 2 71.1% 

 %744 15 مجموع

 .دائرة نسبية تمثل أعمار الالعبين: 11رقم الشكل 

  

العب والذي  71نالحظ أن أغلبية الالعبين البالغ عددهم  7من خالل قيم الجدول والشكل رقم 
 75العبين فهم في سن  8والبالغ عددهم  ،سنة 72إلى  71منهم تتراوح أعمارهم من  % 21يعادل نسبة 

 . سنة

40%

47%

13%

17

18

19
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عدم وهذا ما يدل هناك اختالف في أجوبة الالعبين يتضح أن  47من خالل نتائج الجدول رقم 
( حيث بلغت قيمة 48( ودرجة الحرية)4.49ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )على وجود فرق ذ

 .( 9.55المجدولة التي بلغت )  8من قيمة كا أصغر( وهي 8.2المحسوبة ) 8كا

 . سنة 72إلى  71عمارهم تتراوح بين عبين نستنتج أن معظمهم أ إجابة الال خالل من

 ؟ المستوى التعليمي لألب: 10السؤال 

 .ل المستوى التعليمي لألب: يمث10الجدول رقم 

النسب  التكرار االقتراحات 
 المؤوية 

 كا

  المحسوبة

 كا

  المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  %84 1 متوسط

 

77.8 

 

 

9.55 

 

 

 

4.49 

 

 

48 

 

 

 دالة

 %11.1 77 ثانوي 

 %1.. 7 جامعي

 %744 15 مجموع

 .ب المستوى التعليمي لألبمثل نسدائرة نسبية ت :10الشكل رقم 

 

20%

73%

7%

متوسط 

ثانوي

جامعي
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نالحظ أن أغلبية الالعبين المستوى الدراسي آلبائهم هو  8من خالل قيم هدا الجدول والشكل رقم 
العبين  1أما الالعبين اآلخرين فهناك  %11العبين والذي يعادل نسبة  77حيث بلغ عددهم  ثانوي ال

هو  والدهفالمستوى الدراسي ل العب واحدأما  %84أي نسبة  متوسطالمستوى الدراسي آلبائهم هو ال
 .%1أي بنسبة  الجامعيمستوى 

 عبال 78من الالعبين والمقدر عددهم  %24يتضح أن نسبة  8من خالل نتائج الجدول رقم 
وهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  جامعيوال الثانوي المستوى الدراسي آلبائهم بين 

( وهي أكبر من قيمة 77.8المحسوبة ) 8حيث بلغت قيمة كا 48( ودرجة الحرية  4.49مستوى الداللة ) 
 . ( 9.55المجدولة التي بلغت )  8كا

 . الثانوي والجامعيمعظم الالعبين المستوى الدراسي آلبائهم هو بين 

 .المستوى التعليمي لألم: 10السؤال 

 .يمثل المستوى التعليمي لألم :10لجدول رقم ا

 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية 

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %84 3 دون المستوى 

 

8... 

 

 

5.05 

 

 

 

 

4.49 

 

 

40 

 

 غير

 دالة

 %11.1 5 ابتدائي

 %1.. 1 متوسط

 %84 3 ثانوي 

 84% 3 جامعي

 %744 15 مجموع
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 .مثل نسب المستوى التعليمي لألمدائرة نسبية ت :10الشكل رقم 

 

(  %11الالعبين والمقدرة ب ) نالحظ أن أكبر نسبة من  1من خالل قيم هدا الجدول والشكل رقم 
( مستوى الثانوي %84( أمهاتهم دون مستوى و ) %84ثم تليها نسبة )  أمهاتهم بمستوى اإلبتدائي،

 ( مستوى جامعي, وأخيرا الالعبين الذي تمتلك أمهاتهم مستوى المتوسط المقدرة بنسبة %84وكذلك ) 
(1%.) 

فة مدى تطابق أو ت المبينة في الجدول لم نستطع معر وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارا
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا ...8المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

 8. وبعد المقارنة نجد أن كا48وعند درجة الحرية  4.49لداللة عند مستوى ا 9.55نجدها تساوي 

ة وجود فروق دات داللة إحصائية بين التكرارات الدالعدم المجدولة مايدل على  8من كا أصغرالمحسوبة
 .على نسب المستوى التعليمي لألم

 . من خالل إجابات الالعبين وتحليلها نستنتج عدم تحديدهم للمستوى التعليمي لألم

 ؟المستوى الدراسي :10السؤال 

 .يمثل المستوى الدراسي لالعب :10الجدول رقم 

 

20%

33%
7%

20%

20%

دون المستوى

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة 

 مستوى 

 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %84 0 متوسط

 

..41 

 

 

1.20 

 

 

4.49 

 

 

47 

 

 

 دالة

 %24 78 ثانوي 

 %744 15 مجموع

 

 .مثل نسب المستوى التعليمي لالعبدائرة نسبية ت: 10الشكل رقم 

 

(  %24نالحظ أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب )  0هدا الجدول والشكل رقم من خالل قيم 
 .واهم الدراسي هو المستوى المتوسط( فمست%84أما نسبة )  لهم هو مستوى الثانوي، المستوى الدراسي

 78( من الالعبين والمقدر عددهم ب  %24يتضح أن نسبة )  40من خالل نتائج الجدول رقم 
م الدراسي هو المستوى الثانوي وهذا ما يدل على وجود فرق ذات داللة إحصائية عند العب مستواه

وهي أكبر من قيمة  41..المحسوبة  8( حيث بلغت قيمة كا47( ودرجة الحرية )4.49مستوى الداللة )
 .1.20المجدولة التي بلغت  8كا

 من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن معظم الالعبين مستواهم الدراسي هو الثانوي .  :اإلستنتاج

20%

80%

متوسط

ثانوي



 

                                                                     مناقشة وتحليل نتائج الدراسة                                                           الفصل الخامس 

 
92 

 .سنوات الخبرة: 10السؤال 

 .: يمثل سنوات الخبرة لدى الالعبين10الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة 

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

7 2 71.1%  

 

8.8 

 

 

77.41 

 

 

 

 

4.49 

 

 

49 

 

 

غير 
 دالة

8 4 8..1% 

1 3 84% 

0 3 84% 

9 1 ..1% 

. 2 71.1% 

 %744 15 مجموع

 .ل نسب سنوات الخبرة لدى الالعبينمث: دائرة نسبية ت10الشكل رقم 

 

 

13%

27%

20%

20%

7%

13%

1

2

3

4

5

5
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 :تحليل ومناقشة النتائج

ون عامين ( يمتلك%81أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب)  49رقم  جدولنالحظ من خالل ال
سنوات خبرة في  0إلى  1( من الالعبين يمتلكون من %84ثم تليها نسبة ) كسنوات خبرة في الميدان،

( من الالعبين يمتلكون خبرة سنة واحدة ونفس النسبة من العبين يمتلكون %71ثم تليها نسبة )  الميدان،
هذا معناه أن معظم سنوات خبرة،  9عبين الذين يمتلكون ( من الال%1وأخيرا نسبة ) خبرة، سنوات .

 .بين لديهم خبرة من عامين فما فوق الالع

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 8.8تحصلنا على  المحسوبة 8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

أكبر  جدولةالم 8وبعد المقارنة نجد أن كا ، 8وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  77.21تساوي 
ى نسب وجود فروق دات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة علعدم مايدل على  حسوبةالم 8من كا

 . سنوات الخبرة لدى الالعبين

ه يوجد اختالف في خبرة الالعبين حول ممارستهم لكرة من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن اإلستنتاج :
القدم, فهناك من سمحت له الفرصة ومارسها منذ الصغر وهناك من لم تتيح له الفرصة في ذلك وحتى 

 مارسها في هذا السن.

بين العوامل القيادية ودافعية العالقة : المحور الثانينتائج  ومناقشة عرض وتحليل. 0.1
 اإلنجاز الرياضي.

 ؟هل تتأثر بأسلوب مدربك أثناء التدريب  :10السؤال 
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 .يتأثر بأسلوب مدربه أم ال يمثل رأي الالعب ما إذ :10الجدول رقم 

 .يتأثر بأسلوب مدربه أم ال يمثل رأي الالعب ما إذ: .4الشكل رقم 

 
 تحليل ومناقشة النتائج :

يانا من الالعبين أح %11( تبين أن نسبة .4رقم ) الجدولمن خالل النتائج المتحصل عليها من  
في حين  ما يأثر فيهم أسلوب المدرب، دائمامن الالعبين  %4.أما نسبة  فقط يأثر فيهم أسلوب المدرب،

. وهذا إن دل على شيئ فأنه يدل على يأثر فيهم أسلوب المدرب نادرا مامن الالعبين  %1أن نسبة 
هناك مدرب يأثر وبقوة كبيرة على الالعبين الطريقة التي يعتمد عليها كل مدرب في تعامله مع العبيه ف

7%

33%

60%

نادرا

احياناا

دائما

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 ك

 المجدولة 

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %1.. 1 نادرا

 

..0 

 

 

9.55 

 

 

 

4.49 

 

 

48 

 

 

 دالة

 %11.1 0 احيانا

 %4. 9 دائما

 %744 15 مجموع
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وهناك من ليس له خبرة وعالقة كبيرة في التعامل مع الالعبين  فتكون  ،فمنطقيا تكون النتائج إيجابية
 النتائج سلبية. 

عند  9.55المجدولة المقدرة ب  8أكبر من كا 0..المحسوبة المقدرة ب  8كما يتضح أن نسبة كا
ات الالعبين وبالتالي توجد فروق دات داللة إحصائية بين إجاب ،48ودرجة الحرية  4.49وى الداللة مست

 .(.4على السؤال رقم )

  اإلستنتاج :

كما  بأسلوب مدربهم في عملية التدريب، من خالل ما سبق نالحظ أن معظم الالعبين يتأثرون 
العملية التدريبية والتي يقودها  تتسم عملية التدريب الرياضي في كرة القدم بالدور القيادي للمدرب خالل

والعمل على تربية الالعب الالعب باإلعتماد على علم  د واجبات وجوانب وألشكال التدريب،من خالل تنفي
النفس واالستقالل في التفكير واالبتكار المستمر والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وتخطيط 

 1 .التدريب

 ما يطلبه منك مدربك على أكمل وجه ؟هل تأدي كل : 10السؤال رقم 

 يمثل ما إدا كان الالعب يؤدي كل ما يطلبه منه مدربه .: 10الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة 

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %44 4 نادرا

2.0 

 

9.55 

 

4.49 

 

8 

 

 %04 6 احيانا دال

 %4. 5 دائما

 %744 15 مجموع

                                                             
 ،8447 ،االسكندرية ،7مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ط ،يثة في التخطيط وتدريب كرة القدمحسن السيد أبو عبده : اإلتجاهات الحد1

 .82-81ص
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 .العب يؤدي كل ما يطلبه منه مدربهيمثل ما إدا كان ال: 10الشكل رقم 

 

 :ليل ومناقشة النتائجتح

 دائما من الالعبين %4.تبين أن نسبة ( 41رقم ) الجدول من خالل النتائج المتحصل عليها من
ا من الالعبين أحيانا ما يقومون بكل م %04أما نسبة  ما يطلبه منهم المدرب في التدريب،يقومون بكل 

 في حين أنه ال يوجد العب نادرا ما يقوم بما يطلبه منه المدرب. يطلبه منهم المدرب،

ة مدى تطابق وعند مقارنتنا بهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معرف
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا 2.0المحسوبة تحصلنا على  8اومنه قمنا بحساب ك أو اختالف التكرارات،

المحسوبة  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،8وعند درجة الحرية  4.49الداللة عند مستوى  9.55نجدها تساوي 
المجدولة مايدل على وجود داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء الالعبين  8أكبر من كا

لالعب يؤدي دائما كل ما يطلبه منه مدربه أم أحيانا ما يقوم بما يطلبه منه أم نادرا ما اما إدا كان حول 
 . ذا ما يسفر وجود تباين بين النسبوه ،يؤدي تلك المطالب

  :اإلستنتاج

وهذا شيء إيجابي  من خالل ما سبق نالحظ أن أغلب الالعبين يقومون بكل ما يطلبه منهم المدرب
فكل طرف هنا يصبح مكمل للطرف اآلخر ويصبح العمل بطريقة ممتازة  ،درببالنسبة لالعب أو الم

 واحترافية.

0%

40%

60%
نادرا

احياناا

دائما
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فحسب هاشم ياسر حسن "إن اإلستعاب له أهمية كبيرة في عملية التدريب الرياضي فعلى الالعب أن 
وبدون إستيعاب ال يستطيع الالعب أن يؤدي ماهو مطلوب منه وغالبا  ،يستوعب أهداف التدريب

  1مايختلف اإلستعاب من العب آلخر )الخبرات الرياضية(.

  عندما ينتقدك مدربك , هل تنفعل وتتأثر ؟: 18السؤال رقم 

 .قاذ المدرب لهم هل يتأثروا أم الآراء الالعبين عند إنت يمثل :18الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية 

 كا

 المحسوبة

 ك

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية 

 الداللة

  %84 1 دائما

 

1.. 

 

 

9.55 

 

 

4.49 

 

 

48 

 

 

 دال

 %.... 74 احيانا

 %71.0 8 نادرا

 %744 15 مجموع

 .ال قاذ المدرب لهم هل يتأثروا أمآراء الالعبين عند إنت يمثل: 18الشكل رقم 

 

 

                                                             

 ..8, ص8471كرة القدم التدريب البدني, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, اإلسكندرية,  هاشم ياسر حسن :1 

20%

67%

13%

دائما

احياناا

نادرا
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 تحليل ومناقشة النتائج :

من الالعبين تأثر  %1.تبين أن نسبة  (،42الجدول رقم )من خالل النتائج المتحصل عليها من 
ا تأثر فيهم انتقادات فدائما م %84أما نسبة  هم مما تجعلهم يتفاعلوا سلبيا،فيهم أحيانا انتقاد المدرب ل

فنادرا ما تأثر فيهم انتقادات المدرب لهم أي هذه الفئة من الالعبين  %71في حين أن نسبة  المدرب لهم،
 . انتقادات مدربهم وهذا شيئ أيجابيال يتأثروا اطالقا من 

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارت المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 1..ة تحصلنا على المحسوب 8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

المحسوبة أكبر  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،8وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  9.55تساوي 
المجدولة ما يدل على وجود داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب آراء الالعبين عند  8من كا

 نفعلوا ويتأثروا دائما أم أحيانا أم نادرا ما ينفعلوا. انتقاد المدرب لهم هل ي

من خالل ما سبق نالحظ أن أغلب الالعبين أحيانا ما يتأثروا باالنتقادات التي يوجهها المدرب  :اإلستنتاج
لهم وهذا شيئ إيجابي بالنسبة لالعبين ألن الالعب الذي يطمح ويحلم بالوصول إلى المستويات العليا 

في كل الظروف ويتقبل كل اإلنتقادات خاصة من مدربه ألنه يقدم له نقائص بناءة يمكنه  البد أن يصبر
العالم ويتعرضون ألن أشهر الالعبين في  والوصول إلى القمة التي يحلم بها،من خاللها تطوير نفسه 

 . النتقاذات شديدة

 هل يعاملك مدربك معاملة خاصة ؟: 19السؤال رقم 

 .عامل الالعبين معاملة خاصة أم اليمثل ما إذا كان المدرب ي :19الجدول رقم 
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النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %...0 1 نادرا

1.. 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %91.0 8 احيانا دال

 %44 4 دائما

 %744 15 مجموع

 .عامل الالعبين معاملة خاصة أم اليمثل ما إذا كان المدرب ي :19الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

من الالعبين يرون  %01تبين أن نسبة  (،45لمتحصل عليها من الجدول رقم )من خالل الننتائج ا
وم نظرهم أحيانا ما يق من الالعبين فحسب %91أما نسبة  يعاملهم معاملة خاصة،نادرا ما  أن المدرب

 مايقوم المدرب بمعاملته دائمامن الالعبين  ه اليوجد العبفي حين أن المدرب بمعاملتهم معاملة خاصة،
 . معاملة خاصة

وجود اختالف في إجابات  45يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49ئية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة )مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصا الالعبين،
المجدولة التي بلغت  8( وهي أكبر من قيمة كا1..المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )

(9.55). 

47%

53%

0%

نادرا

احياناا

دائما
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 اإلستنتاج : 

يقوم المدرب بمعاملتهم معاملة خاصة وهذا في  نادرا ما إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبهم خالل من
ا يدخل في إطار مبدأ تكافأ إطار العمل على كسب الالعبين وتطوير كل العب للجانب الذي ينقصه وهذ

حيث يجب أن يعلم المدرب أن هناك واجبات تعمل على "  ،الفرص أي وضع جميع الالعبين سواسية
افسة وأن هناك مستوى أمثل من التعبئة النفسية يجب أن زيادة إعداد الالعب نفسيا لخوض غمار المن

مساعدة الالعب  ل أداء ومن بين هذه الواجبات نجد،يتميز به أداء الالعب قبل المنافسة لتحقيق أفض
  1."على إنجاز أهداف أداء شخصية تتميز بالصعوبة والواقعية

 هل تجد صعوبة في التعامل مع مدربك ؟: 11 السؤال رقم

 يمثل ما إدا كان الالعبين يجدون صعوبة في التعامل مع المدرب أم ال .: 11رقم الجدول 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %1... 10 نادرا

 

2.0 

 

 

9.55 

 

 

4.49 

 

 

48 

 

 

 دال

 %...8 4 احيانا

 %1.. 1 دائما

 %744 15 مجموع

 .عوبة في التعامل مع المدرب أم اليمثل ما إدا كان الالعبين يجدون ص :11الشكل رقم 

 
                                                             

 .841-.84ص  ،مرجع سابق ،: اإلتجاهات الحديثة في التخطيط وتدريب كرةحسن السيد أبو عبده1 

67%

27%

6%

نادرا

احياناا

دائما
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 تحليل ومناقشة النتائج : 

 ال من الالعبين %1.تبين أن نسبة  (،74من الجدول رقم )من خالل النتائج المتحصل عليها 
قط يصعب من فئة المبحوثين فيؤكدون أنه أحيانا ف %81, أما جدون صعوبة في التعامل مع مدربهمي

 من الالعبين يجدون صعوبة في التعامل مع مدربهم. %.في حين أن نسبة  عليهم التعامل مع المدرب،

وجود اختالف في إجابات  74يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) , مما يدل على وجود فروق ذات داللةالالعبين
المجدولة التي بلغت  8( وهي أكبر من قيمة كا2.0المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )

(9.55). 

 : اإلستنتاج

يدل  يجدون صعوبة في التعامل مع مدربهم  وهذا ما ال إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبهم خالل من
على العالقة الجيدة والحسنة التي يحظى بها المدرب مع الالعبين والنجاح في التعامل معهم بطريقة 

  ممتازة جعلت الالعبين ال يجدون أي مشكل في تعاملهم مع مدربهم وهذا سر نجاح الفريق.

أثناء وهنا شكل العالقة بين المدرب والعبيه تؤثر على عملية التدريب وكذا مستوى الالعبين 
المنافسات فإذا كانت هذه العالقة طيبة ومفيدة أتت بفائدتها على روح الفريق وساهم ذلك في زيادة أواصر 
المحبة والتعاون بيهم وخففت كثيرا من حدة الخالفات والتوتر الذي قد يحدث بين المدرب والعبيه وبالتالي 

الفريق ي اتجاه عكسي فإن هذا يؤثر على نتائج تكون نتائجها إيجابية أما إدا كانت العالقة سلبية وتسير ف
ففي أحيان كثيرة تنتهي هذه العالقة باستبعاد الالعب من الفريق وتؤدي إلى  وكذا مستوى أداء الالعبين،

  1.نتائج سلبية في غير مصلحة الفريق

 هل تشجيع المدرب لك يجعلك تحاول تقديم أداء أفضل من أجل الفريق ؟: 11 رقم السؤال

 ما إدا كان تشجيع المدرب لالعب يجعله يقدم أداء أفضل من أجل الفريق أم ال. يمثل :11الجدول رقم 

                                                             

 ،7، طالمركز العربي للنشر ،التدريبالتقنية الحديثة في مجال : المدرب الرياضي بين األسلوب الرياضي و يحي السيد الحاوي 1 
 ..8-89ص ،8444
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 ما إدا كان تشجيع المدرب لالعب يجعله يقدم أداء أفضل من أجل الفريق أم ال. يمثل:  11الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

من الالعبين يرون  %24تبين أن نسبة  (،77من الجدول رقم )من خالل النتائج المتحصل عليها 
فحسب رأيهم أنه في  %71أما نسبة  يقدموا أداء أفضل من أجل الفريق، أن تشجيع المدرب لهم يجعلهم

في حين أن نسبة  قديمهم ألداء أفضل من أجل الفريق،بعض األحيان يكون لتشجيع المدرب دور في ت
 . لفريقل ايجعلهم يقدموا أفضل أداء من أج ال أقرت بأن تشجيع المدرب لهم 1%

وجود اختالف في إجابات  77يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %1.. 1 نادرا

70.2 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %71.1 2 احيانا دال

 %24 12 دائما

 %744 15 مجموع

7%

13%

80%

نادرا

احياناا

دائما
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ة التي بلغت لالمجدو  8( وهي أكبر من قيمة كا70.2المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )
(9.55). 

 اإلستنتاج :

ما يؤثر فيهم تشجيع المدرب  دائماإجابة الالعبين نستنتج أن األغلبية القصوى منهم  خالل من
وهذا يدخل ضمن التحضير النفسي العب وتحفيزه من أجل , يقدموا أداء أفضل من أجل الفريق ويجعلهم

تقديم أداء أفضل وعمل المدرب على إخراج كل قوة الالعب عن طريق تحفيزه وتشجيعه بأنه يستطيع 
 تقديم أكثر مما يقوم به. 

إن الحافز في المجال الرياضي أيا كانت نوعيته مادية أو معنوية هو مثير خارجي يستثير حاجة 
وهذه الحاجة المستثارة هي التي تدفعه إلى النشاط وتوجه سلوكه وتواصله من أجل  ،ى الرياضيداخلية لد

 1تحقيق الهذف أو الحصول على اإلنجاز.

 هل عالقتك مع مدربك جيدة ؟: 10لسؤال رقم ا

 .بين الالعب ومدربه جيدة أم ال يمثل ما إدا كانت العالقة :10الجدول رقم 

 النسب التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %1.. 1 نادرا

77.8 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %84 3 احيانا دال

 %11.1 11 دائما

 %744 15 مجموع

 

 

                                                             

 . 747ص ،8441 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،التطبيقات ،: مبادئ علم النفس الرياضي المفاهيمأحمد أمين فوزي 1 
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 .بين الالعب ومدربه جيدة أم ال العالقةيمثل ما إدا كانت  :10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :ومناقشة النتائجتحليل 

ما تكون  دائما( %11أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 78رقم نالحظ من خالل الجدول 
مدربهم فهي  ( من الالعبين حسب عالقتهم مع%84ثم تليها نسبة ) العالقة بين الالعب والمدرب جيدة،

( الممثلة لالعبين الدين يمتلكون %1في حين أن النسبة الموالية المقدرة ب ) جيدة في بعض األحيان،
 .األوقات أغلبمع مدربهم في  سيئةعالقة 

وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معرفة مدى تطابق أو 
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا 77.8المحسوبة تحصلنا على  8اختالف التكرارت , ومنه قمنا بحساب كا

المحسوبة  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،8وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  9.55ا تساوي نجده
المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  8أكبر من كا

 .لالعبين حول عالقاتهم مع مدربيهما

 اإلستنتاج : 

وهذا هو أساس إجابة الالعبين نستنتج أن معظمهم تربطهم عالقة جيدة مع مدربهم  خالل من
نجاح أي فريق رياضي حيث أن بوجود عالقة جيدة بين الالعب والمدرب يعني تشكيل فريق متماسك 

 وناجح من كل النواحي وتحقيق نجاحات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى.

7%

20%

73%

نادرا

احياناا

دائما
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 ،قوله "المدرب الرياضي هو العمود الفقري لعملية التدريب وهذا ما أكده أكرم زكي خطابية حسب
والمدرب يجب أن يكون دائما قائدا تربويا متفهما لواجباته من  ،حيث تقع على عاتقه هذه المسؤولية

 ،كما أن عليه أن يكون مثال أعلى لكل الالعبين من الناحية التعليمية, وخاصة الناشئين ،الناحية التربوية
 1ة إلى أن سلوكه في الحياة العامة يجب أن يتصف باإلدراك الكامل بمسؤوليته. هدا باإلضاف

 هل تلتزم بتنفيذ توجيهات قائد الفريق داخل الملعب ؟: 10السؤال رقم 

 .بتنفيذ توجيهات قائد الفريق داخل الملعبيمثل مدى إلتزام الالعبين  :10الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية 

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %91.1 2 دائما

1 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %1..0 1 احيانا دال

 %44 44 نادرا

 %744 15 مجموع

 .بتنفيذ توجيهات قائد الفريق داخل الملعبيمثل مدى إلتزام الالعبين : 10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

                                                             

 .147ص ،.755 ،األردن ،عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر ،7ط ،أكرم زكي خطابية: موسوعة الكرة الطائرة الحديثة1 

53%
47%

دائما

احياناا
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 :النتائجتحليل ومناقشة 

من الالعبين دائما  %91تبين أن نسبة  (،71لمتحصل عليها من الجدول رقم )خالل النتائج امن 
منهم أحيانا ما يلتزموا  %01في حين نرى أن نسبة  ،بتنفيذ توجيهات قائد الفريق داخل الملعبما يلتزمون 

 . وقرارات قائد الفريق داخل الملعببتنفيد توجيهات 

وجود اختالف في إجابات  71إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم  يتضح لنا من خالل
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،
 .(9.55المجدولة التي بلغت ) 8( وهي أكبر من قيمة كا1المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )

 : اإلستنتاج

 إجابة الالعبين نستنتج أن معظم أفراد العينة يلتزمون بتوجيهات قائد الفريق داخل الملعب  خالل من
وهذا من أجل تحقيق أحسن النتائج واإلبتعاد عن الفوضى الجماعية حيث يصبح جميع الالعبين يحدثون 

 . بعض وهذا ما يضر بالفريق الرياضيضجة داخل الملعب بين بعضهم ال

" محمد حسن عالوي " مصطلح "القائد" على الفرد في أي جماعة تشكل مؤسسة أو  حيث يطلق
منظومة رياضية أو جماعة الفريق الرياضي والذي يقوم بعملية التوجيه والتأثير على سلوك األفراد بهدف 

 .  1دفعهم برغبة صادقة نحو تحقيق األهداف المشتركة

 داخل الملعب ؟ هل يستمع قائد الفريق لرأيك: 10السؤال رقم 

 .ق لرأي الالعب داخل الملعب أم اليمثل ما إدا كان يستمع قائد الفري: 10الجدول رقم 

 

 

 

                                                             

 .71ص  ،مرجع سابق ،سيكولوجية الجماعات الرياضية: محمد حسن عالوي 1 
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 .اخل الملعب أم اليمثل ما إدا كان يستمع قائد الفريق لرأي الالعب د: 10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

( أحيانا ما يستمع %4.أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 70رقم نالحظ من خالل الجدول 
( من الالعبين يقررون أنه دائما ما يقوم قائد %84ثم تليها نسبة ) لرأيهم قائد الفريق داخل الملعب، لهم و

( من %84وفي األخير نجد أن نسبة) داخل الملعب وأخده بعين اإلعتبار،الفريق باإلستماع لرأيهم 
 . لفريق باإلستماع لهم داخل الملعبالالعبين نادرا مايقوم قائد ا

فة مدى تطابق أو نا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر وعند مقارنت
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 0.2المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %84 3 دائما

0.2 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %4. 9 احيانا غير دال

 %84 3 نادرا

 %744 15 مجموع

20%

60%

20%

دائما

احياناا

نادرا
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 أصغرسوبة المح 8وبعد المقارنة نجد أن كا ،8وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  9.55تساوي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  عدم المجدولة مايدل على 8من كا

 .ما إدا كان يستمع قائد الفريق لرأي الالعب داخل الملعب أم ال الالعبين حول

 اإلستنتاج : 

أن معظم الالعبين أحيانا ما يستمع قائد الفريق لرأيهم داخل  من خالل إجابة الالعبين نستنتج 
نفيد قرارات المدرب مع باقي وهدا شيئ بديهي وعادي ألن قائد الفريق مهمته داخل الملعب هو ت الملعب،

عبين أي هو ممثل المدرب داخل المستطيل األخضر وال يحق له اإلستماع لرأي كل الالعبين حيث الال
 . اضيةفرض رأيه الخاص الذي من المحتمل أنه ال يخدم الجماعة الري أن كل العب يريد

"فالقيادة الرياضية هي عملية يقوم بها فرد من أفراد جماعة رياضية منظمة بتوجيه سلوك األفراد 
الرياضيين , أو األعضاء المنظمين للجماعة الرياضية من أجل دفعهم برغبة صادقة نحو تحقيق هدف 

 . 1مشترك بينهم" 

 ماذا تفضل في شخصية المدرب ؟: 10السؤال رقم 

 .يفضله الالعبين في شخصية المدرب الشيئ الذي يمثل: 10الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %71.1 8 الهدوء

2.4. 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %1..2 71 التحفيز دال

 %744 15 مجموع

 

 

                                                             

 .791ص ،مرجع سابق ،ولوجية الفريق الرياضي: سيكطارق بدر الدين-أحمد أمين فوزي 1 
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 .يفضله الالعبين في شخصية المدرب الشيئ الذي يمثل :10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

حسب من الالعبين  %21تبين أن نسبة  (،79لمتحصل عليها من الجدول رقم )خالل النتائج امن 
من الالعبين  %71في حين أن نسبة  التحفيز،لونه في شخصية المدرب هو رأيهم أن الشيئ الذي يفض

 . يء الذي يفضلونه في شخصية المدربيرون أن الهدوء هو الش

وجود اختالف في إجابات  79يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،
المجدولة التي بلغت  8( وهي أكبر من قيمة كا.2.4المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )

(1.20). 

 : اإلستنتاج

, فتحفيز التحفيز في شخصية المدرب أال وهونستنتج أن معظم أفراد العينة يفضلون شيء واحد 
الالعبين خاصة في أرضية الميدان يعتبر عامل من أكبر العوامل التي تعود باإليجاب على الالعبين 

 ،رياضيوعلى مستواهم ونتائج الفريق من الدرجة األولى فهو عامل مهم يجب أن يتمتع به أي مدرب 
ة لتحفيز الالعبين وتقديم أداة ناجح وأيضا هناك التحفيز المادي الذي انتشر في اآلونة األخيرة ويعتبر

 .األفضل

13%

87%

الهدوء

التحفيز
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وى الكامنة لدى الموارد "فالتحفيز هو تلك العملية التي بموجبها يتمكن المدربين من إشباع كافة الق
وتزيد رغبتهم في بذل الجهود المطلوبة ألداء مهامهم بمستويات عالية من اإلنتاجية لتحقيق  البشرية،

  1" .أهدافهم وأهداف مؤسساتهم

 ؟ هل تشعر بتفضيل مدربك لبعض الالعبين على بعض داخل الفريق: 10السؤال رقم 

 .يفضل بعض الالعبين على بعض أم اليمثل ما إدا كان المدرب : 10الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %84 3 دائما

1.. 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %1... 10 احيانا دال

 %71.1 2 نادرا

 %744 15 مجموع

 .يفضل بعض الالعبين على بعض أم اليمثل ما إدا كان المدرب  :10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .854ص ،8442، بيروت ،دار المنهل اللبناني ،: اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة وتحديات الميرينكامل برير1 

20%

67%

13%

دائما

احياناا

نادرا
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 تحليل ومناقشة النتائج :

من الالعبين أحيانا  %1.تبين أن نسبة  ،(.7)من خالل النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
فدائما ما يالحظون أن المدرب  %84أما نسبة  ،يل المدرب لبعض الالعبين على بعضما يشعرون بتفض

درب بتفضيل فيقولون بأنه نادرا مايقوم الم %71في حين أن نسبة  ،م بتفضيل بعضهم على بعضيقو 
 . بعض الالعبين على بعض

فة مدى تطابق أو كرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل الت
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا ..1المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا ،اختالف التكرارت

المحسوبة أكبر  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،8وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  9.55تساوي 
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء المجدولة ما 8من كا

 .بعض الالعبين على بعض أم الالمدرب يفضل  ما إدا كانالالعبين حول 

 اإلستنتاج : 

نستنتج من خالل ما سبق أن معظم الالعبين أحيانا ما يشعرون بتفضيل المدرب لبعض الالعبين 
الحه وفي ال يقوم المدرب بمثل هذه التصرفات التي لن تكون في ص على بعض أي أنه على األغلب

فأول شيء يجب أن يتعلمه ويتعامل به المدرب الرياضي هو المساواة بين  صالح الفريق بصفة عاملة،
 .أعضاء الفريق وتحقيق نتائج أفضل الالعبين  من أجل نشر روح تماسك الجماعة بين

 طرف قائد الفريق في اتخاذ القرارات المهمة للفريق ؟ هل يتم إشراككم من: 10السؤال رقم 
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 .ت المهمة للفريقاما إدا كان قائد الفريق يتم إشراك الالعبين في اتخاد القرار يمثل : 10رقم الجدول 

 .ت المهمة للفريقاما إدا كان قائد الفريق يتم إشراك الالعبين في اتخاد القرار يمثل : 10الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

ما يتم  دائما( %11من الالعبين والمقدرة ب )أن أكبر نسبة  71رقم نالحظ من خالل الجدول 
ما  أحيانا( من الالعبين %84أما نسبة ) ،في اتخاد القرارات الهامة للفريقإشراكهم من طرف قائد الفريق 
( فنادرا مايتم %1في حين أن نسبة ) الفريق في اتخاد القرارات الهامة،يتم إشراكهم من طرف قائد 
 .في اتخاد القرارات الهامة للفريقإشراكهم من طرف قائد الفريق 

النسب  التكرار اإلقترحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %11.0 77 دائما

77.8 

 

9.55 

 

4.49 

 

48 

 

 %84 1 احيانا دال

 %... 7 نادرا

 %744 15 مجموع

73%

20%

7%

دائما

احياناا

نادرا
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الف في إجابات وجود اخت 71يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،
المجدولة التي بلغت  8كبر من قيمة كا( وهي أ77.8المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا48الحرية )

(9.55). 

 اإلستنتاج :

ما يتم إشراكهم من قبل قائد الفريق في اتخاد  دائمانستنتج من خالل ما سبق أن معظم الالعبين 
فليس كل العب  مالفريق في مهمته أعضاءالقرارات الهامة للفريق وهذا راجع إلى الخبرة التي يمتلكها 

و ذواتخاد القرارات الهامة في الفريق تستوجب شخص محنك و  و خبرة في الميدان،ذه قائد فريق و يعني أن
 .همة المطلوبة والعمل على إنجازهاخبرة كبيرة والقدرة على استيعاب وتقدير الم

العالقة بين اإلجتماعية  لمحور الثالث:با المتعلقة نتائجال ومناقشة عرض وتحليل.0.1
 ودافعية اإلنجاز الرياضي.

 هل لألسرة دور في اختيارك لرياضة كرة القدم ؟ :18السؤال رقم 

 يمثل ما إدا كانت لألسرة دور في اختيار الالعب لرياضة كرة القدم أم ال . :18الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %24 78 نعم

9.0 

 

 

1.20 

 

 

4.49 

 

 

47 

 

 

 %84 1 ال دال

 %744 15 مجموع
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 .ر الالعب لرياضة كرة القدم أم اليمثل ما إدا كانت لألسرة دور في اختيا: 18الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

دور في ( يرون أنه لألسرة %24حظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب )نال
( من الالعبين %84في حين أن النسبة المتبقية المتمثلة في ) ،ختيارهم لممارسة رياضة كرة القدما

 . أنه ليس لألسرة دخل في ممارستهم لكرة القدميعتبرون 

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 9.0المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا ،اختالف التكرارت

المحسوبة أكبر  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،7وعند درجة حرية  4.49ى الداللة عند مستو  1.20تساوي 
المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  8من كا

 .الالعب لممارسة كرة القدم أم ال لألسرة دور في اختيار ما إدا كانالالعبين حول 

 اإلستنتاج : 

كرة ختيارهم ممارسة لألسرة دور في ا كانتأغلبهم من خالل إجابة الالعبين وتحليلها نستنتج أن 
حيث ينتج لنا فرد صالح وحتى الالعب يستطيع وهذا شيئ إيجابي لالعب وحتى للمجتمع ككل  ،القدم

تحقيق طموحه وحلمه للوصول إلى المستويات العليا من اإلحتراف في هذه الرياضة المحبوبة عالميا أال 
 وهي كرة القدم. 

80%

%20

نعم

ال
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 القدم ؟هل للمستوى المعيشي دور في اختيارك لكرة : 19السؤال رقم 

 الالعب لرياضة كرة القدم أم ال. يمثل ما إذا كان للمستوى المعيشي دور في اختيار : 19الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة  
 الحرية

 الداللة

  %51.1 70 نعم

77.8. 

 

 

1.20 

 

 

4.49 

 

 

47 

 

 

 دال

 

 %1.. 7 ال

 %744 15 مجموع

 الالعب لرياضة كرة القدم أم ال. يمثل ما إذا كان للمستوى المعيشي دور في اختيار:  19الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

( يؤكدون بأن %51أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 75رقم نالحظ من خالل الجدول 
( يجزمون أنه %41في حين أن نسبة ) الالعب لممارسة كرة القدم،اختيار للمستوى المعيشي دور في 

 .اختيار الالعب لممارسة كرة القدمليس للمستوى المعيشي دور في 

93%

7%

نعم

ال
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وجود اختالف في إجابات  75يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49مة عند مستوى الداللة )مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قي الالعبين،
المجدولة التي بلغت  8( وهي أكبر من قيمة كا.77.8المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا47الحرية )

(1.20). 

 اإلستنتاج : 

اختيار  فيمن خالل إجابة الالعبين وتحليلها نستنتج أن أغلبهم يؤكدون أنه للمستوى المعيشي دور 
وهذا يعود للجانب المادي والمعنوي الذي يمتلكه الرياضي عندما يكون  الالعب لرياضة كرة القدم،

وى المعيشي إيجابي أي يصبح في ظروف تسمح له بممارسة الرياضة التي يمتلك موهبته فيها تالمس
 .ستويات العلياويستطيع حتى الوصول إلى الم

 هل والدك مع ممارستك لكرة القدم ؟: 01السؤال رقم 

 يمثل ما إذا كان الوالد مع ممارسة ابنه لكرة القدم أم ضد . :01الجدول رقم 

 يمثل ما إذا كان الوالد مع ممارسة ابنه لكرة القدم أم ضد . :01الشكل رقم 

 

 

 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %11.1 77 نعم

1.8. 

 

 

1.20 

 

 

4.49 

 

 

47 

 

 

 غير دال

 

 %1..8 0 ال

 %744 15 مجموع

73%

27%

نعم

ال
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 تحليل ومناقشة النتائج :

ما إذا كان الوالد مع ممارسة ابنه لكرة من خالل الجدول أعاله والموضح لنسب أراء الالعبين حول 
ممارستهم لكرة مع من الالعبين يؤكدون أن أوليائهم  %11ومن خالل النتائج نالحظ أن  ،القدم أم ال 

 فكرة ممارسة أبنائهم لرياضة كرة القدم.ضد من الالعبين أوليائهم  %81, في حين نجد أن نسبة القدم

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا 8.1.المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

المحسوبة  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،7وعند درجة حرية  4.49عند مستوى الداللة  1.20نجدها تساوي 
على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب المجدولة مايدل عدم  8من كا أصغر

 .ممارسة ابنه لكرة القدم أم ضدمع كان الوالد  ما إداأراء الالعبين حول 

 اإلستنتاج : 

وهذا إن  ممارسة أبنائهم لرياضة كرة القدم،مع األولياء  أغلب خالل أجوبة الالعبين نستنتج أنمن 
حقوقه التي يجب أن يتمتع بها خاصة في  كلإلبنه  يمنحو  لى أن الوالد مسؤولدل على شيء فهو يدل ع

إلى جانب ولده وتلبية  بالوقوف الوالد فهنا يقومهذا السن الحساس الذي يمر به الرياضي ) المراهقة ( 
 من ممارسته للرياضة وغيرها من األمور التي تعود باإليجاب على الرياضي.الرغبات التي يطلبها اإلبن 

ها أهمية بالغة األثر في تكوين المراهق وشخصيته حيث تحقق له فرص إن التربية البدنية والرياضية ل
اكتساب الخبرات والمهارات الحركية التي تزيده رغبة وثقة في الحياة وتجعله يحصل على القيم التي قد ال 

 1يكتسبها في المنزل.

 هل والدتك مع ممارستك لكرة القدم ؟: 01السؤال رقم 

 

                                                             

جامعة  ،اإلعالم الرياضي المتلفز وأثره في إختبار المراهقين للرياضات الفردية ،بالقتيش محمد: مذكرة ليسانس بعنوانوليد رضا, 1 
 .17ص ،8447 ،الجزائر
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 .لكرة القدم أم ضد يمثل ما إذا كانت الوالدة مع ممارسة ابنها: 01الجدول رقم 

 مع ممارسة ابنها لكرة القدم أم ضد.يمثل ما إذا كانت الوالدة : 01الشكل رقم 

  

 

 

   

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

ع ممارسة ابنها من خالل الجدول أعاله والموضح لنسب أراء الالعبين حول ما إذا كانت الوالدة م
من الالعبين يؤكدون أن أمهاتهم مع ممارستهم  %744ومن خالل النتائج نالحظ أن  لكرة القدم أم ال،

  ، أي كل الالعبين بدون استثناء.لكرة القدم

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 79المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،

المحسوبة أكبر  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،47وعند درجة حرية  4.49الداللة  عند مستوى  1.20تساوي 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %744 79 نعم

79 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %44 4 ال دال

 %744 15 المجموع

100%

0%

نعم

ال
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المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  8من كا
 م ضد .كانت الوالدة مع ممارسة ابنها لكرة القدم أ ما إداالالعبين حول 

 اإلستنتاج :

فاألم هي  ممارسة أبنائهم لرياضة كرة القدم،األمهات مع  كلمن خالل أجوبة الالعبين نستنتج أن 
المنبع األساسي للحب والحنان الذي يتمتع به الطفل من صغره إلى أن يصبح رجال وهي أداة مهمة في 

الجنة تحت أقدام األمهات ( وهذا شيء  المجتمع لتنشأة األجيال على التربية والطاعة والخلوق الحسن )
 أكيد على أن األم لن تقف حاجزا أمام حلم إبنها وهو ممارسة رياضة كرة القدم .

 من شأنها أن تؤدي بالطفل س من اإلحترام والتقدير والتشجيع،إن معاملة األمهات للطفل على أسا
 .  1فضال عن نمو قدراته الذاتية وامتالك مهارات التعامل مع اآلخرين إلى اإلحساس بالسعادة واالرتياح،

 هل والدك يدعمك ماديا لممارسة كرة القدم ؟: 00السؤال رقم 

 .أم ال لممارسة كرة القدم يمثل ما إدا كان الوالد يدعم إبنه ماديا: 00الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 الؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %...2 71 نعم

1.1. 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %71.0 8 ال دال

 %744 15 المجموع

 

 

 

 

                                                             

 .12ص ،8448 ،الرياض ،مكتبة جرير ،: األسلوب المثل لتنمية احترام الذات لدى الطفلبيكارد , كارل أي1 
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 أم ال . كرة القدميمثل ما إدا كان الوالد يدعم إبنه ماديا لممارسة :  00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

عم ابنه لممارسة والموضح لنسب أراء الالعبين حول ما إذا كان الوالد يدمن خالل الجدول أعاله 
دعمونهم ماديا من الالعبين يؤكدون أن أوليائهم ي %21ومن خالل النتائج نالحظ أن  كرة القدم أم ال،

يقومون بتدعيمهم لممارسة  ال من الالعبين أوليائهم %71في حين نجد أن نسبة  لممارسة كرة القدم،
 كرة القدم.رياضة 

وجود اختالف في إجابات  88يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في الجدول رقم 
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،
لة التي بلغت المجدو  8( وهي أكبر من قيمة كا.1.1المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا47الحرية )

(1.20). 

 اإلستنتاج : 

من خالل أجوبة الالعبين نستنتج أن أغلب الالعبيبن يقومون أوليائهم بتدعيمهم ماديا من أجل 
إلى وقوف األولياء إلى وهذا راجع حسب رأي الالعبين  ايتهم المفضلة أال وهي كرة القدم،ممارستهم لهو 

جانب أوالدهم وتدعيمهم خاصة في الجانب الرياضي إلستفادة األبناء صحيا وأيضا تجنبهم لآلفات 

13%

87%

نعم

ال
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اإلجتماعية التي أصبحت منتشرة في وقتنا هذا وبنسبة كبيرة، إذ أن الوالد أصبح يفضل أن ينفق على 
 لمجتمع.مقابل ممارستهم الرياضة و إبعادهم عن أضرار اأبنائه ماديا 

 هل والدتك تدعمك ماديا ومعنويا لممارسة كرة القدم ؟: 00السؤال رقم 

 أم ال .كرة القدم لممارسة  ومعنويا ماديا ادعم إبنهة تالوالد تيمثل ما إدا كان :00الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة  
 الحرية

 الداللة

  %24 78 نعم

9.0 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %84 1 ال دال

 %744 15 المجموع

 أم ال .كرة القدم لممارسة  ومعنويا ماديا ادعم إبنهة تالوالد تيمثل ما إدا كان:  00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

( يؤكدون أن %24والمقدرة ب )أن أكبر نسبة من الالعبين  81رقم نالحظ من خالل الجدول 
( من الالعبين حسب %84في حين أن نسبة ) ومعنويا من أجل ممارسة كرة القدم،أمهاتهم تدعمهم ماديا 

 .معنويا من أجل ممارسة كرة القدم إجاباتهم فأمهاتهم ال تقوم بتدعيمهم ال ماديا وال

80%

20%

نعم

ال
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فة مدى تطابق أو الجدول لم نستطع معر وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في 

المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 9.0المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا اختالف التكرارت،
المحسوبة أكبر  8وبعد المقارنة نجد أن كا ،47وعند درجة حرية  4.49الداللة  عند مستوى  1.20تساوي 
ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  المجدولة مايدل على وجود فروق  8من كا

 .كرة القدم أم ضدماديا ومعنويا لممارسة  ابنها تدعمكانت الوالدة  ما إداالالعبين حول 

 اإلستنتاج : 

من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن أغلب األمهات تقوم بتدعيم إبنها ماديا ومعنويا من أجل 
فالالعب هنا يسعى لتحقيق طموحه  إيجابي بالنسبة لالعب أو المجتمع،ممارسة كرة القدم وهذا شيء 

جتماعية ا عن اآلفات اإلوالمجتمع يستفيد من فرد صالح بعيد ير موهبته بعيدا عن كل الضغوطات،و وتط
 . والمشاكل

 هل أنت من عائلة رياضية ؟: 00السؤال رقم 

 .ان الالعب من عائلة رياضية أم اليمثل ما إدا ك: 00الجدول رقم 

 

 

 

 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %91.1 2 نعم

4.4. 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %1..0 1 ال غير دال

 %744 15 المجموع
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 .ان الالعب من عائلة رياضية أم اليمثل ما إدا ك: 00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

من خالل الجدول أعاله والموضح لنسب أراء الالعبين حول ما إذا كانوا من عائلة رياضية ومن  
( من %01في حين نجد نسبة ) ،لالعبين ينتمون لعائلة رياضية( من ا %91خالل النتائج نالحظ أن ) 

 . ينتمون إلى عائلة رياضيةال لالعبين ا

وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معرفة مدى تطابق أو 
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا .4.4المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا ،اختالف التكرارت

 8, وبعد المقارنة نجد أن كا47وعند درجة حرية  4.49الداللة  عند مستوى  1.20نجدها تساوي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة  عدم المجدولة مايدل على 8من كا أصغرالمحسوبة 
 ضية أم ال.كانوا من عائلة ريا ما إداعلى نسب أراء الالعبين حول 

 :اإلستنتاج

وهذا ما يساعدهم نفسيا  ينتمون إلى عائلة رياضية، من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبين
وأيضا من جانب الخبرة التي تملكها العائلة حول الرياضة وطريقة النجاح فيها وتحقيق نتائج ممتازة 

قبل الالعب، أي العائلة عندما تكون  والوصول إلى المستويات العالية في نوع الرياضة الممارسة من
 رياضية تساعد كثيرا الالعب من كل الجوانب.

47%

53%

نعم

ال
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 هل تتلقى الدعم في منطقتك لممارسة كرة القدم ؟ :00السؤال رقم 

 .منطقته لممارسة كرة القدم أم ال يمثل ما إذا كان الالعب يتلقى الدعم في: 00الجدول رقم 

 .منطقته لممارسة كرة القدم أم ال يمثل ما إذا كان الالعب يتلقى الدعم في: 00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :ومناقشة النتائجتحليل 

( يؤكدون أنهم %51أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 89رقم نالحظ من خالل الجدول  
يقدمون لهم الدعم ال ( من الالعبين %1في حين أن نسبة ) ،عم في منطقتهم لممارسة كرة القدميتلقون الد

 .منطقتهم من أجل ممارسة كرة القدمفي 

وجود اختالف في إجابات  89الجدول رقم  يتضح لنا من خالل إجابات الالعبين المدونة في
( ودرجة 4.49مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية ألكبر قيمة عند مستوى الداللة ) الالعبين،

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة  
 الحرية

 الداللة

  %51.1 70 نعم

77.8. 

 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %1.. 7 ال دال

 %744 15 المجموع

7%

93%

نعم

ال
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المجدولة التي بلغت  8( وهي أكبر من قيمة كا.77.8المحسوبة ) 8( حيث بلغت قيمة كا47الحرية )
(1.20). 

 : اإلستنتاج

ممارستهم لكرة القدم  ين نستنتج أن أغلبيتهم يتلقون الدعم بكل أشكاله من أجلمن خالل إجابة الالعب
وهذا شيء إيجابي بالنسبة لالعبين من أجل إبراز قدراتهم الرياضية والعمل على تطويرها  ،في منطقتهم

وأيضا تشجيع المجتمع لهم من خالل إنشاء جمعيات ونوادي رياضية تكون في خدمة الرياضي والرياضي 
 ي المجتمع. ف

وهذا ما أكده خوزيه كاجيكال بقوله "عندما ننظر إلى الرياضة نجد أنفسنا أمام نوع من التمرين البدني 
أو من الحركة الجسمانية التي ال يقوم بها اإلنسان استجابة إلى دافع حياتي، ولكن يقوم بها تعبيرا تلقائيا 

الذي جعل منها قوة اجتماعية والذي يتوقف  عن تأصيل نفسي حيوي يجسد جوهرة الرياضة وروحها فهو
 1".نجاحه أو فشله على استعدادات المجتمع الذي يحتويه

 ؟هل لديك أخوة يمارسون الرياضة : 00السؤال رقم 

 .يمثل ما إذا كان لالعب أخوة يمارسون الرياضة أم ال: 00الجدول رقم 

 

 
                                                             

 .15، ص7524 مصر، ،7والمجتمع، سلسلة كتب ثقافية، دار الفكر العربي، طأمين أنور الخولي: الرياضة 1 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة  
 الحرية

 الداللة

  %...2 71 نعم

1.1. 

 

1.20 

 

4.49 

 

47 

 

 %71.0 8 ال دال

 %744 15 المجموع
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 .يمثل ما إذا كان لالعب أخوة يمارسون الرياضة أم ال: 00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

( يؤكدون أنهم %21نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) أن أكبر .8رقم نالحظ من خالل الجدول 
يمتلكون أخوة يمارسون ال ( من الالعبين %71في حين نجد أن نسبة) ،الرياضةيمتلكون أخوة يمارسون 

 .الرياضة

فة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معر 
المجدولة  8وبمقارنتها مع كا .1.1المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا, اختالف التكرارت

 8وبعد المقارنة نجد أن كا ،47وعند درجة حرية  4.49الداللة  عند مستوى  1.20نجدها تساوي 

المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على  8المحسوبة أكبر من كا
 كانوا يمتلكون أخوة يمارسون الرياضة أم ال. ما إداء الالعبين حول نسب أرا

 :اإلستنتاج

وهذا شيئ إيجابي من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبيتهم لديهم أخوة يمارسون الرياضة 
 .مستوى جيد ويتلقى الدعم من األخيتشجع ويقدم بالنسبة لالعب ما يجعله 

 ممارسة كرة القدم ؟من شجعك على : 00السؤال رقم 

87%

13%

نعم

ال
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 الالعب لممارسة كرة القدم. واشجع نص الذياشخ: يمثل األ81الجدول رقم 

النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %.... 74 والديك

2.0 

 

9.55 

 

4.49 

 

 

 

48 

 

 %1..8 0 اخوتك دال

 % 1.. 7 أقاربك

 %744 15 المجموع

 يمثل األشخاص الذين شجعوا الالعب لممارسة كرة القدم.: 00الشكل رقم 

 :تحليل ومناقشة النتائج 

( يؤكدون أن %..أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 27رقم نالحظ من خالل الجدول 
( من %81في حين نجد أن نسبة ) والديهم هما المشجعان الرئيسيان لممارستهم رياضة كرة القدم،

الالعبين يصرحون بأنهم تلقوا التشجيع لممارسة رياضة كرة القدم من قبل اإلخوة، أما النسبة المتبقية 
 ( فهم وجدوا الدعم في أقاربهم من أجل ممارسة كرة القدم. %1المتمثلة في )

66%

27%

7%

والديك

اخوتك

اقاربك
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ل لم نستطع معرفة مدى تطابق أو وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدو 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا 2.0المحسوبة تحصلنا على  8اختالف التكرارت, ومنه قمنا بحساب كا

المحسوبة أكبر  8، وبعد المقارنة نجد أن كا84وعند درجة حرية  4.49عند مستوى الداللة  9.55تساوي 
المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  8من كا

 على من شجعهم لممارسة كرة القدم. الالعبين 

 : اإلستنتاج

من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبيتهم الوالديهم هم من شجعهم من أجل ممارستهم لرياضة 
 كرة القدم. 

واجباتهم اتجاهه ح أو فشل ولدهم وهم سبب فرح أو حزن إبنهم لذلك يقوموا بكلفاألولياء هم أساس نجا
 بدون تقصير من أجل إيصاله إلى المستوى الذي يريده في أي نوع من الرياضة الممارسة.

في تكوين شخصيته، فالطفل الذي تقوم وعالقة الوالدين بالطفل وكيفية معاملته، تلعب دورا هما 
ساس قدر من اإلشباع المناسب للحاجات البيولوجية والنفسية، نتوقع له شخصية عالقته بأبويه على أ

 1مستقلة سليمة، تتوافر لها دعائم االتزان االنفعالي والقدرة على التوافق والتعاون.

 ؟ من اكتشف موهبتك: 08سؤال رقم 

 يمثل من اكتشف موهبة الالعب. :08جدول رقم 

 

 

 

 

 

                                                             

 .15، ص.844عبد الفتاح، محمد دويدار: علم النفس اإلجتماعي أصوله ومبادئه، دار المعرفة الجامعية، مصر،1 
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النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %71.0 8 والديك

1.. 

 

9.55 

 

4.49 

 

8 

 

 %84 1 معلمك دال

 %.... 74 مدربك

 %744 15 مجموع

 يمثل من اكتشف موهبة الالعب.: 08الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

( اكتشفت %1.أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 82رقم نالحظ من خالل الجدول 
 ( من الالعبين فتم%84موهبتهم عن طريق مدربهم في الفريق الذين كانو منخرطين فيه، أما نسبة )

اكتشاف موهبتهم في الرياضة الموهوب فيها الالعب عن طريق معلمهم في المدرسة، في حين أن نسبة 
 ( من الالعبين فاكتشفت مهبتهم عن طريق الوالدين.71%)

وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم نستطع معرفة مدى تطابق أو 
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا ..1المحسوبة تحصلنا على  8اختالف التكرارت, ومنه قمنا بحساب كا

المحسوبة أكبر  8، وبعد المقارنة نجد أن كا48وعند درجة حرية  4.49الداللة عند مستوى 9.55تساوي 

13%

67%

20%

والديك

مدربك

معلمك



 

                                                                     مناقشة وتحليل نتائج الدراسة                                                           الفصل الخامس 

 
130 

المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  8من كا
 الالعبين حول من اكتشف موهبتهم في كرة القدم.

 اإلستنتاج: 

المدرب هو من قام باكتشاف موهبتهم في رياضة كرة  من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبيتهم
القدم،وهذا عمل المدرب بطبيعة الحال فمهمته هي مراقبة الالعبين الموهوبين انتقائهم ثم توجيههم إلى نوع 

 الرياضة المناسبة.

 حيث أكد العالم البولندي أنه توجد ثالث مراحل الكتشاف المدرب للمواهب الرياضية: 

والمدرسون األطفال الصغار لإللتحاق بمجموعة تدريب الصغار وذلك لتعليمهم المدربون يدعو  -أ
 األساسية لألنشطة الخاصة. المهارات 

أثناء التدريب األساسي تظهر المواهب المناسبة والمرتبطة بالعمر البيولوجي والصحة والذكاء  -ب
ل هؤالء ووضعهم في والشخصية )االنضباط والمسؤولية ...الخ( والخلفية اإلجتماعية، ويتم فص

 مجموعة تدريب خاصة.
 يتم االختيار النهائي لذوي األداء العالي استنادا إلى المعايير اآلتية: -ت

 .الخصائص الشخصية واالتزان النفسي, توفير القدرات الفزيولوجية الخاصة باألنشطة المعنية 
 .سرعة التعلم والتكيف للمهارات الخاصة 
  .1قدرة العمل الوظيفي 

 ما هي طموحاتك وتطلعاتك في كرة القدم ؟: 85السؤال رقم 

 : يمثل طموحات الالعب وتطلعاته في كرة القدم.85الجدول رقم 

 

 

                                                             

 ..82، ص7551بريقع عصام حلمي: التدريب الرياضي، منشأ المعارف، بدون بلد النشر، 1 
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النسب  التكرار اإلقتراحات
 المؤوية

 كا

 المحسوبة

 كا

 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة

  %.... 10 االحتراف

 

1.. 

 

 

9.55 

 

 

4.49 

 

 

8 

 

 

 دال

 

 %84 3 نيل البطوالت

 %71.0 2 الشهرة

 %744 79 مجموع

 : يمثل طموحات الالعب وتطلعاته في كرة القدم.09الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل ومناقشة النتائج

( يعتبر االحتراف %1.أن أكبر نسبة من الالعبين والمقدرة ب ) 85رقم نالحظ من خالل الجدول 
( من الالعبين فيطمحون لنيل أكبر %84وتطلعاتهم مستقبال في كرة القدم، أما نسبة )من أهم طموحاتهم 

( من الالعبين فطموحهم %71في حين أن نسبة )عدد من البطوالت خالل مشوارهم في كرة القدم، 
 وهدفهم المستقبلي هو الشهرة. 

نستطع معرفة مدى تطابق أو  وعند مقارنتنا لهذه النسب التي تقابل التكرارات المبينة في الجدول لم
المجدولة نجدها  8وبمقارنتها مع كا ..1المحسوبة تحصلنا على  8ومنه قمنا بحساب كا ،اختالف التكرارت

67%

20%

13%

االحتراف

البطوالت

الشهرة
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المحسوبة أكبر  8، وبعد المقارنة نجد أن كا48وعند درجة حرية  4.49عند مستوى الداللة 9.55تساوي 
إحصائية بين التكرارات الدالة على نسب أراء  المجدولة مايدل على وجود فروق ذات داللة 8من كا

 الالعبين حول تطالعتهم وطموحاتهم في كرة القدم.

 اإلستنتاج: 

من خالل إجابة الالعبين نستنتج أن أغلبيتهم يعتبر االحتراف من أهم طموحاتهم وتطلعاتهم مستقبال 
ر عدد من البطوالت وينال في كرة القدم، فاالحتراف هو أساس مستقبل الرياضي وبه يتحصل على أكب

 شهرة كبيرة في عالم كرة القدم.

وهذا ما أكده حسن أحمد الشافعي بقوله "االحتراف الرياضي هو وسيلة لتعيش صاحبه وإشباع 
وهو  -كرة القدم-حاجاته وهو نظام كامل تقوم به الدولة، ويعني احتراف جميع عناصر األنشطة الرياضية

ب الرياضية جماعية أو فردية وظيفة ومهنة مثل بقية المهن األخرى في بصفة عامة جعل ممارسة األلعا
 1حياتنا االجتماعية.

  في ضوء الفرضيات الدراسة نتائجمناقشة تفسير: 
  :مناقشة نتائج الفرضيات 

بين تماسك الفريق الرياضي  الموجودة عالقة ارتباطيةالقمنا في دراستنا بتسليط الضوء على 
وقد قمنا بمحاولة التحقق من الفرضيات المقدمة من قبل  ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم

رتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز االعالقة الجد اتو حول حيث تركزت الفرضية العامة 
توجد عالقة وقدمنا فرضيتين جزئيتين تمثلت في: ، ( سنة75-71الرياضي لدى العبي كرة القدم)

ة، ( سن75-71العبي كرة القدم صنف )ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى 
العبي كرة القدم صنف توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى 

 .( سنة71-75)

  توجد عالقة ارتباطية بين  اسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى القائلة "مناقشة نتائج الدر

 ".العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم
                                                             

 .8.0، ص8449، مصر، 7الشافعي: المنظور القانوني عامة والقانون المدني في الرياضة، دار الوفاء، طأحمد حسن 1 
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د عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز و وجفي  تتمثل الفرضية الفرعية األولى
 .( سنة75-71)العبي كرة القدم صنف الرياضي لدى 

من خالل تحليلنا إلجابات الالعبين ضمن أسئلة المحور الثاني التي تضمنتها اإلستمارة و المتشكلة 
نتج أن العبي كرة القدم في مجتمع نست 71إلى السؤال  .سؤال وجهت لالعبين من السؤال  78من 

ومنه الفرضية الفرعية  عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لديهم توجد دراستنا
 األولى محققة. 

 " توجد عالقة ارتباطية بين  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى القائلة
 ".العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم

عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز  أنه توجد فيرضية الفرعية الثانية تتمثل الف
 .( سنة75-71القدم صنف )العبي كرة الرياضي لدى 

من خالل إجابة الالعبين ضمن أسئلة المحور الثالث التي تضمنتها اإلستمارة والمتشكلة من 
نستنتج أن العبي كرة القدم في مجتمع دراستنا  85إلى السؤال  72سؤال وجهت لالعبين من السؤال 78

ضية الفرعية . ومنه الفر عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لديهم توجد
 الثانية محققة. 

 توجد عالقة ارتباطية التي تنص على:  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الرئيسية
  ( سنة.19-10بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم)

بما أن الفرضيتين الفرعيتين هي مؤشرات مستخرجة من الفرضية العامة وبما أنها تحققت فإن 
توجد عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الفرضية العامة التي تنص على أنه 

 ضية محققة.ر هي ف ( سنة.75-71الرياضي لدى العبي كرة القدم)

 اإلستنتاجات:  .0
  :اإلستنتاجات 

كل النتائج التي تحصلنا عليها من تحليلنا لنتائج اإلستبيان وإثبات الفرضيات المذكورة سابقا من خالل 
 وإثبات الفرضية العامة يمكننا الخروج باإلستنتاجات التالية: 
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دليل أن ، بتوجد عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم -
العوامل القيادية تستخدم في كرة القدم عند جميع الالعبين لتشكيل فريق قوي متماسك بين الالعب 
ومدربه وتحقيق أحسن النتائج، يضيف لهذا فإن العوامل القيادية تساهم في اكتساب الالعب مهارات 

العبين يحترمون قرارات معظم الوقوة نفسية داخلية وخارجية وإعداد نفسي ناجح) خاصة قائد الفريق(، 
المدرب بحيث ينفدون كل ما يطلبه منهم بشكل جيد وهذا ما يزيد من تحسين العالقة بين الالعب 
ومدربه، يساهم المدرب في خلق جو من من الحماس والمتعة بين الالعبين وذلك بالمساواة بينهم و 

يلتزمون بتوجيهات قائد الفريق  تحفيزهم ماديا ومعنويا للوصول إلى نتائج أفضل، كما أن الالعبين
داخل الملعب بصفته يمتلك خبرة أكبر في الميدان وصاحب قرار ولتجنب اإلحتكاك الكبير بين 

 الالعبين.
، بدليل توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم -

وبقدر كبير في اختيار الالعب للرياضة التي يمارسها، إذ نجد أن العوامل اإلجتماعية غالبا ما تساهم 
أن لألسرة والمستوى المعيشي دور في اختيار الالعب للرياضة الممارسة، كذلك نجد بأن المدرب هو 
من قام باكتشاف الموهبة الرياضية لالعبين وهذا هو عمل المدرب المحترف للوصول بالالعب 

له حلمه الذي لطالما عمل وصبر من أجله، يضيف أن جميع  الموهوب إلى أعلى مستوى ويحقق
الالعبين يطمحون مستقبال لالحتراف الرياضي بعيدا عن الشهرة وهذا هو التفكير الصحيح لالعب 

 الموهوب.

  اإلقتراحات والتوصيات: 

ا من خالل الدراسة التي قمنا بها ارتأينا إلى وضع جملة من االقتراحات والتوصيات والتي نلخصه
 فيما يلي: 

 االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية ألعضاء الفريق. -
 دراسة عالقة الالعبين فيما بينهم لمعرفة جميع نقاط الضعف والقوة لديهم. -
على المدرب الرياضي الناجح أن يبادر في إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها الفريق الرياضي مع  -

 المساواة بين جميع الالعبين.
 استعمال قوة التعاون بدال من اإلنفراد وهذا يعد عالجا وقائيا لالعبين خالل المنافسات الرياضية. -
 االهتمام بالجانب اإلنساني والعالقاتي في العملية التدريبية للفريق. -



 

                                                                     مناقشة وتحليل نتائج الدراسة                                                           الفصل الخامس 

 
135 

 تحفيز الالعبين على التماسك داخل الفريق. -
 يسوده التعاون واأللفة.  دعم جميع الجوانب الشخصية لالعبين وتحفيزهم على األداء في جو -
 متابعة المدرب المستمرة ألحوال الالعبين االقتصادية، اإلجتماعية، النفسية، والتعليمية.  -
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــة :

إن دراستنا لهذا الموضوع لم تكن عشوائية أو من قبل صدفة بل كانت نابعة من اقتناع لما قد 
 ينعكس ايجابيا أو سلبا على العبي كرة القدم في النوادي الرياضية . 

وانطالقا من الجانب التمهيدي للدراسة والتي تم من خالله صياغة اإلشكالية والمتمثلة في معرفة 
العالقة بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم، ومن خاللها خرجنا 

النظري الذي يمثل  بمجموعة من الفرضيات الجزئية باعتبارها حل مؤقت لإلشكالية مرورا إلى الجانب
والذي من خاللها يتم معرفة ما إذا كانت الفرضيات النظرية الخلفية للدراسة وصوال إلى الجانب التطبيقي 

 صحيحة ومعرفة ما إذا توصلنا إلى تحقيق الهذف.

ولقد ارتكزنا في دراستنا على مقياسين ) تماسك الفريق ودافعية اإلنجاز الرياضي ( الذي دكرهم 
مد حسن عالوي وآخرون في مواضيع كثيرة وفسروهم بعبارات كثيرة جدا والذي تعلمنا منهم وعرفهم مح

ومن علمهم بطبيعة الحال إلعتبارهم علماء في هذا المجال، وبعد القيام بتوزيع اإلستبيان على الالعبين 
رة القدم ( العب لفريق أوالد عسكر لك51وجمع اإلستمارات و وضعها في جدول العينة المتمثلة في )

سنة( وبعد تدوين النتائج ووضعها في جداول والقيام بإجراء جميع المعامالت اإلحصائية التي  51-51)
تم الوصول إليها، ثم قمنا بتحليل ومناقشة نتائج الفرضيات وتفسيرها ووضع إستنتاج لكل فرضية ثم 

هذه الدراسة التي قمنا بها والتي واستنادا إلى وضعنا إستنتاج عام لدراستنا هذه وعلى ضوء اإلستنتاجات 
أكدنا بها صحة فرضياتنا وكذا الدراسات السابقة، توصلنا إلى كشف العالقة بين تماسك الفريق الرياضي 

 والدور الذي يلعبه دافع اإلنجاز لدى العبي كرة القدم.

ريبي أيضا وال شك فيه أن الوقوف على مثل هاته المواضيع أمر هام جذا في المسار الدراسي والتد
خاصة ونتمنى أن يفتح البحث الحالي المجال للمزيد وهام كذلك للبحث العلمي في الجامعات الجزائرية 

 من الدراسات الممثالة حتى يستفاد منها الالعبون خصوصا والمجتمع عموما.

بل إنها  ألن النتائج التي أسفرت عليها المناقشة والتحليل في هذه الدراسة ال تعتبر نهائية أو عامة،
 في الحقيقة ترتبط بنوع العينة التي طبقت عليها الدراسة وبحدود المنطقة والقطاع الذي اختيرت منه.
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 التحكيم في الدراسة في شكلها النهائي بعد االستمارة المستخدمة                   الملحق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 -  جيجل - جامعة محمد صديق بن يحيى

 تاسوستالجامعي قطب ال

 واالجتماعية  اإلنسانية العلوم كلية

 والرياضية  البدنية  النشاطات وتقنيات علوم قسم

 إستمارة  

في علوم وتقنيات البدنية و   رمذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة  الماست نحن بصدد إعداد 

 ني رياضيتخصص تحضير بد   الرياضية
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نقوم به إلنجاز مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  الالعبين في إطار البحث الميداني الذي  أعزائنا  
التربية البدنية والرياضية تحت عنوان : " تماسك الفريق وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي كرة القدم )  

 سنة ( بنادي أوالد عسكر " . 17-19
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 .................................................................ملخص الدراسة 
 ملخص الدراسة:

 عنوان الدراسة : 
 ى العبي كرة القدمالرياضي و عالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي لد تماسك الفريق-  

 .سنة(71-71) 

 هدف الدراسة : 
 ى العبي كرة إبراز العالقة الموجودة بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي لد

 . سنة ( 71-71القدم ) 

  الدراسةإشكالية: 
  هل توجد عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى

 ( سنة ؟71-71العبي كرة القدم)

 الفرضية العامة: 
 لدى العبي كرة  توجد عالقة ارتباطية بين تماسك الفريق الرياضي ودافعية اإلنجاز الرياضي

 .( سنة71-71القدم)

  10الفرضية الفرعية: 
   العبي كرة القدم صنف توجد عالقة ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى

 .( سنة71-71)

  10الفرضية الفرعية: 
   العبي كرة توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى

 .( سنة71-71القدم صنف )

 :إجراءات الدراسة الميدانية 

من نادي أوالد عسكر  العب 71تم اختيار العينة قصديا من مجتمع الدراسة المقدر ب  دراستنا في
 .فئة األواسط



 

 .................................................................ملخص الدراسة 
 إلى غاية شهر  0207ي : ابتداءا من أواخر شهر جانفالجانب النظري  :المجال الزماني ,

 .0207جوان 
 العب من نادي أوالد عسكر صنف أواسط 71شملت الدراسة على : المجال المكاني  ,

 . ينشطون في بطولة ماقبل الشرفي

 منهج الدراسة: 
 اعتمدنا على المنهج الوصفي. 

 األدوات المستعملة: 
سؤال بالمجمل موجه لالعبين احتوت على  01للدراسة على استمارة استبيان تضم  اعتمدنا كأداة 

 .الشخصية ومحورين أساسيينمحور البيانات 

 النتائج المتوصل إليها: 
 .ارتباطية بين العوامل القيادية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدمتوجد عالقة  -
 .توجد عالقة ارتباطية بين العوامل االجتماعية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة القدم -
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Résumé de L’étude ................................................................................. 

Résumé de L’étude 

 Titre de l'étude: 

 La cohésion de l'équipe sportive et sa relation avec la motivation de la 

réussite sportive chez les joueurs de football - (17-19 ans). 

 But de l'étude: 

 Mettre en évidence la relation entre la cohésion de l'équipe sportive et la 

motivation de la réussite sportive chez les joueurs de football (17-19 ans). 

 Le problème de l'étude: 

 Existe-t-il une corrélation entre la cohésion de l'équipe sportive et la 

motivation de la réussite sportive chez les footballeurs (17-19) ans? 

 Hypothèse générale: 

 Il existe une corrélation entre la cohésion de l'équipe sportive et la 

motivation de la réussite sportive chez les joueurs de football (17-19) ans. 

 Sous-hypothèse 01: 

 Il existe une corrélation entre les facteurs de leadership et la motivation 

pour la réussite sportive chez les joueurs de football (17-19) ans. 

 Sous-hypothèse 02: 

 Il existe une corrélation entre les facteurs sociaux et la motivation de la 

réussite sportive chez les joueurs de football (17-19) ans. 

 Procédures d'étude sur le terrain: 

 Dans notre étude, l'échantillon a été choisi intentionnellement dans la 

population d'étude estimée à 15 joueurs du club Awlad Askar dans la 

catégorie moyenne. 

 Le domaine temporel: l'aspect théorique: de fin janvier 2021 à juin 2021. 

 Domaine spatial: L'étude a inclus 15 joueurs du club "Awlad Askar", la classe 

moyenne, qui sont actifs dans le championnat pré-honoraire. 
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 Approche d'étude: 

- Nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive. 

 Les outils utilisés: 

- Comme outil d'étude, nous nous sommes appuyés sur un formulaire de 

questionnaire contenant 29 questions au total adressées aux acteurs qui 

comprenait l'axe des données personnelles et deux axes principaux. 

 Résultats: 

- Il existe une corrélation entre les facteurs de leadership et la motivation 

pour la réussite sportive chez les joueurs de football. 

- Il existe une corrélation entre les facteurs sociaux et la motivation de la 

réussite sportive chez les joueurs de football. 

 


