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 شكر وعرفــــــــــان                     

الحمد والشكر هللا على فضله ونعمه في إتمام هذا العمل وعمال بقول رسول اهللا  

نا واجب الوفـاء  صّلى اهللا عليه وسلّم"من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"، يدعو 

والعرفـان بالجميل للتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف المتواضع مع طلبته  

"عيسات كمال" على قبوله اإلشراف على هذا العمل وعلى إرشاداته القيّمة وآرائه  

 النيّرة، وحرصه الشديد على تقديم هذا العمل بشكل الئق ومكتمل فجزاه اهللا خيرا.

وعظيم تقديرنا وامتناننا إلى األستاذة الفـاضلة المحترمة    كما نتوجه بشكرنا

"شهير فـايزة "التي رافقتنا في كل خطوة من هذا العمل بتوجيهاتها العلمية  

 البنـّاءة والتي أغنت بحثنا هذا كثيرا فجزاها اهللا خير الجزاء.

  كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير ألساتذتنا األفـاضل الذين كان لهم دور كبير

للمضّي قدما بهذا العمل ونخّص بالّذكر األستاذين "بوعموشة نعيم" و"بوزكرية  

 فوزي".

كما نتوجه بجزيل الّشكر واالمتنان لرؤساء األندية والمدربين والّالعبين لما أبدوه  

 من حسن تعاون.

 ولكلّ من ساهم في هذه الدراسة بالنصيحة والعون والتشجيع.
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 داءـــــــــــإه
 ي:ـدي عملـاه          

إلى أبي وأمي الغاليين على قـلبي إلى رمز الحّب والتضحية والّصبر  

والعطاء إلى أستاّذي األساتذة إلى من علّمان حّب العمل وإتقـانه إلى من  

لّمان كيف أسمو وارتقي بكالمي حين أناقش الكبار واستمع إليهم بكل  ع

احترام، إلى من كانا سرّا لنجاحي وتفوقي شكرا مع كثير من الخجل على  

التّقصير فـانا وان أشعلت لكما أصابعي شمعا فـلن أوفيكما حقكما، فـأنتما  

قطرة    بابان من أبواب الجنّة فشكر هللا على أّنكما في الحياة وشكرا لكل

 عرق نزلت ألجلي، فهنيئا لي بكما أيّها الوالدين العظيمين.

إلى من كانوا سندا لي العتالل ساللم النجاح ،إلى   إلى شموع حياتي إخوتي

 أساتذتي، إلى زميالتي والى كل من جمعني بهم رابط العلم.

 

 *حنـــان*                                                                                       
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 والدي الكريمينإلى  

 إلى إخوتي األعزاء

 إلى أقـاربي وأصدقـائي

 إلى كل طالب علم

أهديكم هذا الجهد المتواضع وأتمنى أن يعود بالنفع  
 على اختصاصنا.

 اهللا أن يجعله نبراسا لكل طالب علم  ونسأل
 

 عبــد السالم                                      
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  

والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في  

 ﴾19﴿النحل:  عبادك الصالحين"

 دناأهدي ثمرة جه

 والدينا الكرامإلى  

 إلى إخوتنا وأخواتنا

 إلى أصدقـائنا

قريب أو بعيد في إتمام  من  معنا  إلى كل من ساهم  

 .هذا العمل المتواضع
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 مقدمة
 

 مقدمة:

بتحقیق االنجازات الریاضیة من قبل إن المالحظ والمتتبع للواقع الریاضي سیلمس االهتمام الكبیر 

ة كعلم الفیسیولوجیا انفتاحها  على العلوم المختلفعد تطور الریاضة في العصر الحالي، و الالعبین خاصة ب

 الوصول بالریاضي إلى اكتساب الصفات الجسمیة وتكوین القابلیة الحركیة، وكذلك وعلم الحركة بهدف

في  بات له الفضل الكبیر هذا األخیر الذي س وعلم النفس الریاضيلم النفعانفتاحها  على مختلف العلوم ك

 ،تحقیق التوازن بین الصحة النفسیة والبدنیة، وذلك من خالل ضبط جملة من االنفعاالت السلبیة مثل التوتر

ت وهذا األمر من شانه أن یقف حاجزا  أمام تحقیقه لالنجاز الریاضي، واالهتمام في المقابل بالمیول والرغبا

االیجابیة لدى الفرد الریاضي والعمل على الحفاظ على ثبات مستواه، وقد یرجع السبب في زیادة االهتمام 

بعلم النفس إلى أن الالعبین المتنافسین قد یتمتعون بنفس المؤهالت والقدرات البدنیة والكفاءة العالیة لكنهم 

میول، دوافع ورغبات. لذلك أصبح التنافس اآلن یختلفون اختالفا كبیرا في جوانبهم النفسیة من استعدادات، 

على تنمیة الجانب النفسي لدى الریاضي باعتباره العامل الذي سیحدث الفرق والتفوق، فالریاضي كغیره 

"یتمتع بجملة من الصفات والخصائص النفسیة من إدراك، تفكیر، انفعاالت ناتجة عن تفاعله مع بیئته، 

، وكل هذه االستعدادات النفسیة لها تأثیرها الواضح على الریاضي )1(ریاضة"والّناتجة كذلك عن ممارسته لل

بعد المنافسة، فخالل  ما قبل المنافسة، مرحلة المنافسة، ومرحلة وهذا یبرز في ثالث مراحل أساسیة مرحلة ما

المراحل الّثالثة یتعرض الالعب لعدة مثیرات من ضغط، توتر، وخوف، واّلتي تنعكس على أداءه هذه 

إیجابا وذلك مرتبط بدرجة الوعي واّلتركیز على تطویر هذا الجانب من قبل المدربین   ودافعیته سلبا أو

 ورؤساء  األندیة الریاضیة.

 .25ص،2015 عمان، ،2ط لصفاء،ا دار النفس، وعلم الریاضة:وآخرون زاعلةالخ سلمان محمد)1(
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 مقدمة
 

ني ویدعمه بالتحضیر النفسي من خالل لدى فعلم النفس الریاضي جاء لیكمل دور التحضیر البد 

طرقه المختلفة كطریقة اإلبعاد، الشحن، االسترخاء، وغیرها من الطرق الحدیثة والمتطورة، لكن نجاح إحدى 

هذه التقنیات مرتبط بطریقة تنفیذها، هذا التنفیذ البّد أن یسبقه القدرة الكبیرة للمدرب أو األخصائي النفسي 

یق لشخصیة الالعب وسلوكه حتى یتمكن من تحدید الطریقة المناسبة التي تضمن الریاضي على الفهم العم

الوصول إلى النتیجة الجیدة واالیجابیة، فاستثارة الدافع لالنجاز لدى الالعب تحتاج إلى خبرة عالیة من 

 المدرب و المختص النفسي الریاضي.

ة، في المیدان الریاضي، وقد وقع التعرض لمعالجة ظاهرة نفسیة هام نحاولومن خالل هذا المنطلق 

االختیار على ریاضة  الكاراتیه دو على عینة شملت الالعبین المشاركین في المنافسة، وضمن هذا المسعى 

 :جانبینوالهدف انقسمت هذه الدراسة إلى 

 : وجاء بعد مقدمة واشتمل هذا اإلطار على أربعة فصول:الّنظري الجانب -1

تعرض فیه لتحدید إشكالیة الدراسة والفرضیات، وأسباب اختیار الدراسة، الفصل التمهیدي حیث تم ال

وأهمیة وأهداف الدراسة، باإلضافة إلى مفاهیم الدراسة والدراسات المشابهة، أما الفصل األول فتم تخصیصه 

للتحضیر النفسي الریاضي وأنواعه، مبادئه خطواته، وطرقه، في حین تضمن الفصل الثاني متغیر دافعیة 

االنجاز الریاضي واهم النظریات المفسرة له، أما الفصل الثالث فخصص للحدیث عن ریاضة الكاراتیه دو 

 والفئة العمریة( فئة األشبال).

 :واشتمل على ثالثة فصول:المیداني الجانب -2

:وقد تم تخصیصه لإلجراءات المنهجیة للدراسة حیث تضمن، الدراسة االستطالعیة الفصل الرابع

الدراسة(المجال المكاني، البشري، الزمني)، باإلضافة إلى المنهج وعینة الدراسة، والتقنیات  ومجاالت
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 مقدمة
 

المستعملة مع تحدید المتغیرات واألسالیب اإلحصائیة، أما الفصل الخامس فتضمن عرض للبیانات في 

 یات.الجداول وتحلیلها في حین تم تخصیص الفصل السادس لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرض

 و انهینا دراستنا بخاتمة مع إبراز قائمة المراجع والمالحق.
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 الفصل التمهيدي



 بالدراسة العام التعریف       :                                             التمهیدي الفصل

 

 :إشكالیة الّدراسة-1

عرفت البشریة الّریاضة مند العصور األولى إّال أن مفهومها تطور من مجرد وسیلة كان یعتمدها 

خر أكثر تطورا هو "التدریب الریاضي فاع عن نفسه إلى مفهوم آاإلنسان البدائي في تلبیة حاجاته الیومیة والدّ 

ها نحو تحقیق االنجازات الریاضیة وتحطیم األرقام القیاسیة في ام الریاضي متوجّ الّتنافسي"،وأصبح بذلك اهتم

 جمیع الریاضات جماعیة كانت أم فردیة.

وتعتبر ریاضة الكاراتیه دو من أهم الّریاضات الفردیة الّراقیة، كما تعد من أهم التخّصصات التي حضت 

والذین عملوا بدورهم على إیجاد ووضع الطرق باهتمام علماء ومختّصي التدریب الّریاضي عبر العالم 

التدریبّیة الفّعالة، واّلتي تقوم على األسس العلمّیة من اجل الوصول بالّریاضي إلى الفورمة الّریاضیة بغیة 

تحقیق أهداف العملّیة التدریبّیة وهي االنجاز الّریاضي،هذا األخیر یتطلب من ریاضي الكاراتیه دو تحضیرا 

یشتمل على تطویر الّصفات البدنّیة كالقّوة،الّسرعة،وبعض الصّفات الحركّیة  بدنّیا مستمرا

كالرشاقة،التوازن،التّنسیق،باإلضافة إلى إتقان المهارات الخاصة بهذه الّریاضة، إّال أّن اشتراك العب الكاراتیه 

ت في تحقیق الفوز رغم دو في المنافسات الّریاضیة واحتكاكه بمنافسیه اظهر انه یفشل في العدید من الحاال

الّتحضیر البدني المكّثف،األمر الذي دفع بالباحثین إلى بحث األسباب التي تقف وراء عجز الّالعب عن 

"  في دراسة له على أن الّریاضیین یفقدون تركیزهم قبل عباس جمال"تحقیق النتائج االیجابّیة،  حیث أكد

د أهم االنفعاالت المؤثّرة على الجانب النفسي والذي ینعكس المنافسة بسبب ارتفاع درجة القلق الذي یعتبر اح
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، كما توصل باحثون آخرون إلى أن ظروف المنافسة وأجوائها تؤثر بشكل )1(على النواحي البدنیة للریاضي

كبیر في نفسیة الریاضي وتتسبب له في ضغوط نفسیة قبل وأثناء المنافسة تترجم في تغیرات فسیولوجیة 

سبب بات راجع إلى تركیز وهرمونیة تظهر في سلوكه كالتوتر،الخوف،االنفعال،وفقدان الثّقة بالّنفس، ولعّل ال

والّتكتیكي وغیرها على حساب الجانب الّنفسي، مما یجعل  المدربین على تطویر الجانب البدني،المهاري،

الّالعب بمثابة آلة مما یؤثر على النواحي الّنفسیة لدیه ویقلل من عزیمته وٕاصراره في تحقیق النجاح كما یقلل 

لم یخضع لتدریب أو تحضیر نفسي یعزز ویرفع من حجم ومستوى من ثقته بنفسه وبقدراته، ألنه ببساطة 

الثّقة لدیه، لهذا فقد أّكدت العدید من  الدراسات على أهمیة الجوانب الّنفسیة في الممارسة الریاضیة منها 

المدرب العمل على تنمیة الجوانب النفسیة بالموازاة مع تنمیة  ،بحیث ینبغي على)2("اكیوان مراد"دراسة 

ام الجوانب التقنیة،التكتیكیة والبدنیة، فكلمة مدرب ال ینبغي حصرها في إطار الّتحضیر البدني فقط فاالهتم

بهذا الجانب قد ابرز بعض الّنقائص ومدى حدوده وفعالیته ،فالمدرب البد أن یكون بمثابة المنّشط الّنفسي 

خاصة إن كان یتعامل بشكل مباشر مع فئة المراهقة التي تعتبر فئة حّساسة واّلتي تحتاج إلى قدر كبیر 

 ة.  وكاف من االهتمام و الّرعایة الّنفسی

ّریاضي لیقّدم لمجال الّتدریب الّریاضي إضافات كبیرة في طرق وأسالیب الّتعامل لدى جاء علم الّنفس ال

مع الّریاضي باعتباره تركیبة نفسّیة معقدة من أحاسیس ودوافع وعملّیات نفسّیة، البد للمدرب أن یكون على 

ّكدته دراسة درایة تامة بها من اجل توجیهها بالطرق التي تضمن تحقیق النجاح وتجنب الفشل، وهذا ما أ

التحضیر النفسي الریاضي في ضوء الثنائیة الجدلیة البدنیة والروحیة في الوسط الریاضي النخبوي الجزائري،أطروحة  عباس جمال:)1(

 .246،ص 2008، 2007ائر،دكتوراه في اإلرشاد النفسي الریاضي النخبوي،جامعة الجز 

كرة القدم، مذكرة ماجیستیر في النشاط البدني  اكیوان مراد:تقنیات االسترخاء وتسییر التوتر النفسي المرتبط بالمنافسة لدى العبي)2(
 .160، ص2002، 2001النخبوي، دالي إبراهیم،
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حیث توّصل إلى أّن الّتقنیات الّنفسیة اّلتي بات یقدمها علم الّنفس الّریاضي تمثل دعما  )1(اكیوان مراد""

التكتیكي)وهذا ما یتیح للّریاضي التحكم األكثر واالمتیاز  -لتقنیات الّتدریب الّتقلیدي(التدریب البدني، التقني

 األداء. في

الریاضي الحدیث عملیة مدروسة ومخططة تخطیطا سلیما تعتمد على أسس علمیة مدروسة  فالّتدریب 

االتجاهات واألسالیب  هو تلكعصام عبد الخالق"في إطار تربوي متقن، فالتدریب الریاضي حسب الباحث "

ة لیكون بذلك ة والنفسیّ الخططیّ و  ةالتربویة التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات الالعبین البدنیة والمهاریّ 

وبالتّالي فهذه  ،)2(ة وصوال إلى مستوى أفضلالریاضي قادرا على بذل المجهود المطلوب بطریقة اقتصادیّ 

معرفي،وانفعالي)، وٕاحداث التوازن بینها تنمیة جوانب الشخصّیة الثالث(بدني، العملیة المقننة والمنضمة هدفها

بالّظروف  یؤثر ویتأثر ریاضي الكاراتیه دو كغیره من الریاضیینف الّشيء الذي یرفع دافعیة وعزیمة الّالعب

للّدعم والّتحضیر النفسي  مما یجعله دائما في حاجةالمحیطة به، وهي كفیلة بالتّأثیر في مستوى عزیمته، 

الّنفسي أو المدرب لكي یقوم باستغالل طاقاته الكامنة ویوجهها نحو تحقیق أهدافه، الكاف سواء من المحّضر 

 وتأسیسا على ما سبق ذكره تم طرح التساؤل الرئیسي التالي:

                      دو؟ النفسي دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه هل للتحضیر_

 فرعیة التالیة:وتندرج تحته التساؤالت ال

 هل للتحضیر النفسي "قبل المنافسة" دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟_

 هل للتحضیر النفسي "أثناء المنافسة" دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟_

 .185ع نفسه، صجالمر  ،اكیوان مراد)1(

 .10،ص2002مصر، المدرب الریاضي،المركز العربي، یحیى السید الحاوي: )2(
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 یة االنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟هل للتحضیر النفسي "بعد المنافسة" دور في تحقیق دافع_

 :الدراسة فرضیات -2

 :   ةالفرضیة الرئیسیّ 2-1

 الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟ فسي دور في تحقیق دافعیة االنجازللتحضیر النّ 

 :ةالفرضیات الفرعیّ -2-2

 دى العبي الكاراتیه دو.فسي "قبل المنافسة" دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي ل* للتحضیر النّ 

 * للتحضیر النفسي "أثناء المنافسة" دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو.

 الكاراتیه دو. * للتحضیر النفسي "بعد المنافسة" دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي

 أسباب اختیار الدراسة:    -3

 ة:األسباب الذاتیّ  3-1

 *رغبة شخصیة لدراسة مثل هذه المواضیع المتعلقة بالدوافع واالنجاز.

 حضیر النفسي في فرق الكاراتیه دو.ف على واقع التّ *محاولة التعرّ 

*توجه االهتمام إلى تناول موضوع في علم النفس الریاضي من خالل الحیویة التي لمسناها في هذا المقیاس 

 عند دراسته.
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ضوع عن الریاضة الفردیة بعد ما لمسناه من عزوف للطلبة عن تناول مواضیع في هذه *المیل إلى دراسة مو 

 الریاضة واالهتمام بالریاضة الجماعیة.

 األسباب الموضوعّیة: 3-2

 *أهمیة موضوع الّتحضیر الّنفسي في مجال الریاضة.

 راتیه دو بوالیة جیجل.*المساهمة في تقدیم اإلضافات والخروج بحلول عملیة للرفع من مستوى ریاضة الكا

ا الموضوع بجامعة محمد الصدیق بن یحیى بجیجل في حدود تطرقت إلى هذ*قلة المواضیع والدراسات التي 

 اطالعنا.

*محاولة إلثراء مجال البحث العلمي وتدعیم رصید المكتبة بالمراجع التي تخدم طالب علوم وتقنیات 

 ة.      ة والریاضیّ النشاطات البدنیّ 

 ة.ة والمیدانیّ ة تناول الدراسة من الناحیة النظریّ *إمكانی

 :أهداف الدراسة-4

وأهداف عملیة تساهم في بناء تصور  ألي دراسة أو بحث أهداف علمیة یسعى إلى الوصول إلیها و تحقیقها،

 حول الظاهرة المدروسة،ومن خالل هذه الدراسة نسعى إلى تحقیق عدة أهداف هي:

 یمكن االستفادة منها في إثراء البحث العلمي. *الوصول إلى نتائج میدانیة

 فسي قبل المنافسة في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي. *معرفة دور التحضیر النّ 

 فسي أثناء المنافسة في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي.رف على دور التحضیر النّ *التعّ 
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 یق دافعیة االنجاز الریاضي.فسي بعد المنافسة دور في تحق*معرفة ما إذا كان للتحضیر النّ 

 :أهمیة الدراسة-5

تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في التعرف على الدور الذي یلعبه الّتحضیر الّنفسي في المجال 

الّریاضي واإلشارة إلى أهمیة هذا األخیر في الخّطة التدریبّیة للمدرب كغیره من أنواع الّتحضیر األخرى 

الّتحضیر الّنفسي یكون من طرف  كان إذا ما باإلضافة إلى معرفةخططي، وال المهاريكالتحضیر البدني،

فنحن  مختّص أو یعتمد على خبرة المدرب أو الّالعب یقوم بتحضیر نفسه بنفسه اعتمادا على طرق تقلیدّیة

یمر الّالعب  من خالل هذه الّدراسة نحاول الوصول إلى إبراز أهمیة الّتحضیر الّنفسي في الریاضة نظرا النّ 

في العدید من الحاالت بخبرات الّنجاح والفشل التي تؤثر على نفسیته ودافعیته في بذل الجهد فهو في مثل 

والتي تولد لدیه  هذه الظروف یحتاج إلى الّتحضیر الّنفسي على اختالف طرقه لتحسین الحالة النفسیة له،

كما نسعى إلى التعریف بریاضة  ر،طالعزیمة مرة أخرى لالستمرار في العمل من اجل تحقیق الهدف المس

 الكاراتیه دو وٕاعطائها رواجا واهتماما أكثر للتشجیع على ممارستها في أوساط المجتمع.

 :مفاهیم الدراسة -6

 :الّتحضیر الّنفسي6-1

هو نسق دائم مع حیاة الریاضي أثناء مشواره، وهو موجه لهدف الرقابة والضبط من طرف  اصطالحا:6-1-1

 .)1(ره،اتجاهاته وأفعاله لكي یستطیع تغییرهاالفرد ألفكا

دى الریاضي وبعض الخاصیات لشخصیة مستوى تطور القدرات النفسیة الموجودة ل“*كما یعرف بأنه 

 .)2(”الریاضي التي تشترط اإلنهاء الجید والمناسب للریاضة في شروط المنافسة والتدریب

مذكرة ماجستیر في  ،الطقوس كوسیلة للتحضیر النفسي الریاضي عند العبي كرة القدم االحترافیة الجزائریةزعبار سلیم:)1(
 . 2002،2001جامعة الجزائر،اإلرشاد النفسي الریاضي، 

 . 26،ص1994، 1دار المعارف،ط،علم النفس الریاضيمحمد حسن عالوي: )2(
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وجهة نحو التكوین *كما یعرفه بعض العلماء بأنه صیرورة التطبیق العلمي للوسائل ومناهج معینة،محددة،وم

النفسي للریاضیین وهو تكیف نفسي للریاضیین من خالل تكوین وٕاتقان الصفات الشخصیة الهامة في 

 .)1(المنافسة

هو عملیة منّظمة ومقّننة تعتمد على األسس العلمّیة ولها طرق وتقنّیات تهدف في مجملها  ا:إجرائیّ  6-1-2

 إلى تهیئة الّریاضي وٕاعداده نفسیا للمنافسة أو التدریب.

 دافعّیة االنجاز الّریاضي: -6-2

 اصطالحا: 6-2-1

الّریاضي على أنها:"استعداد الّریاضي لمواجهة مواقف المنافسة الّریاضیة  فها علماء الّنفس*عرّ 

ق واالمتیاز في ضوء مستوى أو معیار من معاییر التفّوق واالمتیاز عن طریق إظهار قدر ومحاولة التفوّ 

 )2(ضیة".كبیر من النشاط والفعالیة كتعبیر عن الرغبة في الكفاح من اجل االمتیاز في مواقف المنافسة الّریا

" دافعیة االنجاز الریاضي بأنها:"دافع مركب یوجه سلوك الفرد كي باهي، جاد*كما عرف العالمین "

 )3(اح واضحة ومحددة."یكون ناجحا في األنشطة التي تعتبرها معاییر للتمییز والتي تكون فیها معاییر النج

التحضیر النفسي وأثاره على المعوقین حركیا في  ریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، مذكرة ماجستیر في عمریو زهیر:)1(
 .92، ص2003،2004اضیة،جامعة الجزائر،منهجیة التربیة البدنیة والری

 .53، ص1،2011ط،دار الرایة،علم النفس الریاضيماجد محمد الخیاط:، صالح محمد الزعبي)2(

: العالقة بین مفهوم الذات ودافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسیة في  نشوة سنان نایف هنداوي)3(

 .24،ص2012،نابلس،فلسطین،مذكرة ماجستیر في التربیة الریاضیةمدیریة جنین،
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ات التي توجه وتقود سلوك الفرد الریاضي لبدل هي مجموع االستعدادات والمیول والرغب إجرائیا: 6-2-2

 الجهد والكفاح من اجل تحقیق النجاح وتجنب الفشل.    

 ریاضة الكاراتیه دو 6-3

هو نظام قتال یستعمل األیدي واألقدام والركب والمرافق معا كأسلحة، تطورت هذه  اصطالحا: 6-3-1

 ن في أواخر القرن التاسع عشر.الریاضیة في جزیرة "اوكیناو" ثم تم نقلها إلى الیابا

، ولكن باالستخدام العقالني )1(*وعرفها البعض على أنها طریقة فنیة قتالیة یابانیة لیس باستخدام األسلحة

لید،المرفق،الساعد،القدم،الكعب....." على أن توجه لإلمكانیات الطبیعیة لجسم اإلنسان عن طریق "ا

 .)2(الضربات إلى األماكن الحیویة في جسم الخصم إلقصائه وذلك بنظام وقوانین خاصة ینفرد بها

ة الیابانیة النبیلة،التي یعتمد فیها الالعب على أجزاء جسمه لهزیمة هي فن من الفنون القتالی إجرائیا:6-3-2

 الخصم بطریقة نزیهة وفي حدود ما یسمح به القانون الخاص بهده الریاضة.

 :المراهقة-6-4

 اصطالحا: 6-4-1

تعني والمراهقة  "بأنها:المرحلة التي تسبق الرشد وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج،"البهي فؤاد السید*عرفها 

 .)3(المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد

 .12،ص2012مكتبة المجتمع العربي،األردن،الكاراتیه الحدیثة، سامر عبد الرحمن الفاعوري:)1(
(2)-Amara.Adoul, karate do, ou la voie de la main vide, eddahlab -alger ,1991 ,p13. 

 ,275،ص1975، 4فؤاد البهي السید:األسس النفسیة للنمو،دار الفكر،القاهرة،ط)3(
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المرحلة التي تسبق البلوغ وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج،أي بأنها  1882سنة ستالي هول"*وعرفها"

:هي المرحلة التي تسبق الرشد وتصل بالفرد إلى اكتمال احمد زكي"وعرفها "، )1(االقتراب من الحلم والنضج

 .)2(النضج

ى مراحل أخرى من النمو،والمراهقة بالمفهوم العام هي * كما تعرف كذلك بأنها مرحلة االنتقال من الطفولة إل

 ونفسیا، فترة زمنیة یمر بها كل إنسان في حیاته،ینمو فیها نموا جسمیا، فسیولوجیا عقلیا،انفعالیا،اجتماعیا

 .)3(وفیها تتغیر وظائف كل جهاز من أجهزة الجسم بدرجات متفاوتة

ي مرحلة من مراحل النمو التي یعرف فیها الفرد تغیرا في النمو الجسمي والعقلي، كما ه إجرائیا:6-4-2

 .تزید حساسیته تجاه بیئته الخارجیة،وتتمیز بعدة خصائص تمیزها عن مراحل النمو األخرى

 :الدراسات المشابهة -7

ي باحث إغفالها أو إهمالها نظرا لما عرفي والنظري التي ال یمكن ألالم تمثل الدراسات المشابهة التراث

ومن هذا المنطلق  وكذلك اختیار المنهج والعینة، الفرضیات، الفصول، لها من أهمیة في بناء اإلشكالیة،

 سنحاول تناول أهم الدراسات تناولت بعض المتغیرات عن موضوعنا:

 

 

 

 .379،ص2002، 1النفس النمو،دار النهضة العربیة،لبنان،طمریم سلیم:علم  )1(

 .315،ص1997محمود السید الطوب:النمو اإلنساني،دار المعرفة الجامعیة،مصر، )2(

 .100،ص2009 ،4طد م،  ة،دار هومعبد الرحمن الوافي:مدخل إلى علم النفس، )3(
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 الجزائریة: اتالدراس-7-1

لى: دراسة یحیاوي السعید،عزو التفوق والفشل الریاضي وعالقته بدافعیة االنجاز لدى الدراسة األو 

العبي كرة القدم،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة،جامعة 

 .2009،2008الجزائر،

 وجاءت أهم تساؤالت دراسته كما یلي:

الوطني الجزائري والعبي المنتخبات الوطنیة لكل من  هل توجد فروق بین العبي المنتخب -

 ي عزو التفوق الریاضي؟فتونس،لیبیا،المغرب،

هل توجد فروق بین العبي المنتخب الوطني والعبي المنتخبات الوطنیة لكل من تونس،المغرب،لیبیا،في  -

 عزو الفشل الریاضي؟

 وارتكزت الدراسة على الفرضیات التالیة:

لكل من  ذات داللة إحصائیة بین العبي المنتخب الوطني والعبي المنتخبات الوطنیةال توجد فروق  - 

 تونس،لیبیا،المغرب في عزو التفوق الریاضي.

لكل من  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین العبي المنتخب الوطني والعبي المنتخبات الوطنیة - 

 تونس،المغرب،لیبیا في عزو الفشل الریاضي.  

لك على المنهج الوصفي والمنهج واعتمد الباحث في ذأجریت هذه الّدراسة بالجزائر العاصمة،وقد    

دول من المغرب  4مین على سنة مقسّ 17العبا دولي من فئة 79نة الدراسة فاشتملت على المقارن،أما عیّ 

 نة بشكل قصدي غیر عشوائي.الجزائر،تونس،لیبیا،المغرب، وكان اختیار العیّ العربي، 
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 ة المقیاس واالستبیان.ق من فرضیاته  بتقنیّ عان الباحث للتحقّ واست

 الیة:لك إلى النتائج التّ وتوصل من خالل ذ

 ة.د إلى العوامل الذاتیّ عبون یعزون فوزهم وأداءهم الجیّ الالّ  -

 ة أكثر من الخارجیة.عبون یعزون انهزامهم إلى العوامل الذاتیّ الالّ -

ة بین العبي المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنیة لكل من تونس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیّ  -

 الفوز و الفشل.   المغرب لیبیا في عزوّ 

الطقوس كوسیلة للتحضیر النفسي عند العبي كرة القدم ، دراسة زعبار سلیم :انیةالدراسة الثّ 

، جامعة االحترافیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اإلرشاد النفسي الریاضي

 .2001،2002الجزائر،

 وكان الهدف من دراسته هو اإلجابة عن األسئلة التالیة:

هل االستعانة بهذه الطقوس یعود إلى الرهانات كرة القدم االحترافیة؟وما هي وظائفها في السیاق 

ب المعري لدینیة أم الغیر دینیة؟وما هي فعالیتها على الجانما هي األكثر استعماال، االریاضي التنافسي؟

 والسلوكي؟

وحاول من خالل ذلك التحقق من فرضیته األساسّیة التي نصت على انه الجدال في االستعمال الواسع      

للطقوس كوسیلة للّتحضیر الّنفسي عند العبي كرة القدم االحترافّیة الجزائرّیة، واندرجت تحتها الفرضیات 

 الجزئیة التّالیة:
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الحترافیة من األسباب الجوهریة للجوء الالعبین الجزائریین إلى استعمال تعتبر رهانات كرة القدم ا - 

 الطقوس.

 یتعلق العبي كرة القدم الجزائریة بالطقوس الدینیة أكثر منه بالطقوس األخرى. -

للطقوس وظیفة التحكم في السلوكیات الناتجة عن االنفعاالت األولیة والحد منها عند العبي كرة القدم  -

 ة الجزائریة.االحترافی

واختار الباحث أربعة نوادي من وسط البالد والموجودة في والیة الجزائر العاصمة، كمجال جغرافي 

للدراسة، والمتمثلة في نادي(مولودیة الجزائر،اتحاد الجزائر،شباب بلوزداد،اتحاد الحراش)حیث قام باختیار 

استخدام المنهج الوصفي للتعرف إذا كانت  العبا احترافیا. وتم44العینة بطریقة عشوائیة وقدر حجمها ب

هناك ممارسة للطقوس لدى العبي كرة القدم الجزائریة االحترافیة، كما اعتمد على االستبیان والمقیاس 

 كتقنیات للدراسة.

وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن هناك ممارسة واسعة لمختلف الطقوس ذات مصادر متعددة كما       

ستبیان والمقیاس إلى أن هناك ممارسة للطقوس ذات المصدر الدیني أكثر منه من توصل من خالل اال

الطقوس ذات المصدر الغیر دیني،وتكون الطقوس الدینیة على شكل صلوات قبل وبعد المنافسة وأدعیة دینیة 

ریقة و روتینیة ویظهر هذا الجانب في الدالالت الرمزیة التي تملكها من رموز كالتضحیة، والحركات وط

 األداء.
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 الدراسات العربیة: 2 -7

الدراسة األولى: هدیل عامر عمر أبو بكر، الهویة الریاضیة وعالقتها بدافعیة االنجاز الریاضي لدى 

 .2013العبي كرة الطائرة في الضفة الغربیة، مذكرة ماجستیر في التربیة الریاضیة، فلسطین،

 تالیة:تلخصت إشكالیة هذه الّدراسة في التساؤالت ال

 ما مستوى دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي كرة الطائرة في الضفة الغربیة؟ -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة ي مستوى دافعیة االنجاز الریاضي تعزى إلى متغیرات درجة  -  

 النادي، الخبرة، والمهمة الرئیسیة.

الفلسطیني لكرة الطائرة مجاال للدراسة،بحیث وقد اتخذت الباحثة من مقرات األندیة المنتسبة لالتحاد  

العبا من مختلف الدرجات،وقامت باختیارها بطریقة طبقیة عشوائیة مثلت ما 200اشتملت العینة على 

 العبا، واعتمدت المنهج الوصفي،والمقیاس كتقنیة للدراسة.684% من مجتمع الدراسة الذي یمثل29نسبته

جنب الفشل في دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي كرة وتوصلت في نهایة الدراسة إلى أن ت 

سنوات تعد عالمة فارقة في تحدید مستوى 10الطائرة في الضفة الغربیة كان متوسطا،كما أن اللعب الكثرمن

الهویة الریاضیة،باإلضافة إلى أن العالقة بین الهویة الریاضیة ودافع انجاز النجاح كانت قویة وایجابي لدى 

 الطائرة في الضفة الغربیة.العبي كرة 

الدراسة الثانیة دراسة:نشوة سنان نایف هنداوي،العالقة بین الذات ودافعیة االنجاز الریاضي لدى 

في التربیة الریاضیة،  العبي والعبات المنتخبات المدرسیة في مدیریة جنین، مذكرة ماجستیر

 .2012فلسطین،
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 لتالیة:تناولت الباحثة مشكلة الدراسة في التساؤالت ا

 ما مستوى دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسیة ي مدارس جنین؟_

هل توجد عالقة بین مفهوم الذات ودافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسیة في _

 مدارس جنین؟  

بي والعبات المنتخبات المدرسیة تبعا إلى هل یوجد اختالف في مستوى دافعیة االنجاز الریاضي لدى الع_

 متغیرات (الجنس،اللعبة،مكان السكن)؟

وتم إجراء هذه الدراسة في المدارس الحكومیة في مدیریة التربیة والتعلیم بجنین،على العبي والعبات 

عینة الدراسة المنتخبات المدرسیة في األلعاب الفردیة والجماعیة للمرحلة األساسیة العلیا،واعتمدت في تحدید 

العبة).  405العب،642(1047ر عددهمقدّ عبات والذي على طریقة الحصر الشامل لجمیع الالعبین والال

 كما اعتمدت المنهج الوصفي،والمقیاس كتقنیات للدراسة لقیاس مفهوم الذات ودافعیة االنجاز الریاضي.

  وتوصلت بذلك إلى النتائج التالیة:

ضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسیة في مدارس مدیریة جنین جاءت مستوى دافعیة االنجاز الریا*

 بدرجة كبیرة.

مستوى دافعیة االنجاز الریاضي لدى العبي والعبات المنتخبات المدرسیة في مدارس مدیریة جنین جاءت *

 بدرجة كبیرة لكال الجنسین وللذكور أعلى بقلیل.
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 عقیب على الدراسات المشابهة:التّ  -8

هو غیاب الدراسات التي تناولت وربطت بین المتغیرین  یالحظ من خالل عرضنا للدراساتما 

التحضیر النفسي ودافعیة االنجاز الریاضي(في حدود اطالعنا) لدى تّم االعتماد على ما هو متوفر من 

 دراسات عربیة وجزائریة ومما الحظناه في عرضنا لهذه الدراسات ما یلي:

 ).     2001،2013ضح من خالل العرض السابق للدراسات أنها أجریت في الفترة ما بین(یت:ةالفترة الزمنیّ  -

من خالل اطالعنا على مجموعة الدراسات ذات الّصلة بموضوع الدراسة تبّین لنا أن جمیعها قد المنهج:  -

 استخدمت المنهج الوصفي لإلجابة عن اإلشكال المطروح.

ة في عدد أفراد العینة حیث اتخذت كل دراسة العینة المناسبة والتي تتفق اختلفت الدراسات المشابهالعینة:  -

-44مع طبیعتها وأهدافها وقد كانت عینات الدراسة ممثلة في(الّالعبین والّالعبات) إذ تراوح عددها ما بین(

1047 .( 

في تقنیة المقیاس  اشتركت جمیع الدراسات في طریقة وأدوات جمع البیانات والمتمثلةأدوات جمع البیانات:  -

 واالستبیان. 

بعد عرضنا لهذه الدراسات وجود بعض المالحظات والتي یمكن أن نرجعها إلى اختالف كل  لمسنا كما

" في عزو التفوق والفشل الریاضي وعالقته "یحیاوي السعیدباحث في منهجیة عرضه،فبالرجوع إلى دراسة 

اؤالت الدراسة،بمعنى انه لم یفصل التساؤل الرئیسي عن بدافعیة االنجاز نالحظ انه لم یفصل في عرضه لتس

التساؤالت الفرعیة وكذلك بالنسبة للفرضیات إذ لم یحدد الفرضیة الرئیسیة والفرضیات الفرعیة كل على 
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حدا،أما من حیث العینة فقد أشار إلى حجمها وطریقة اختیارها، واعتمد المنهج الوصفي وهو األنسب 

 فتمثلت فیما یلي: زعبار سلیم"لناها في دراسة "ي سجّ ت التّ أما المالحظا ،لدراسته

د في عرضه للفرضیات نجده قد حدّ  لكن ة،ة و الفرعیّ لة بین الرئیسیّ حة ومفصّ تساؤالته لم تكن موضّ  -  

 أشار إلى حجمها وطریقة اختیارها.فنة العیّ  أما ة،ات الجزئیّ ة والفرضیّ ة األساسیّ الفرضیّ 

ة،حیث وجدنا بعض أوجه لناها في الدراسات العربیّ ي سجّ لمالحظات التّ نأتي اآلن لعرض أهم ا

"نجدها قد طرحت تساؤالتها بصفة "هدیل عامراالختالف في طرحهم لتساؤالتهم،ففي الدراسة التي أجرتها

ات فهي لم تقم ة،أما فیما یخص الفرضیّ ئیسي والتساؤالت الفرعیّ ساؤل الرّ مجملة بحیث لم تفصل بین التّ 

ریقة المتبعة وذكرت النسبة،واستعملت مقیاسین دة إذ أشارت إلى الطّ نة كانت محدّ ا إطالقا لكن العیّ بعرضه

"حیث عرضت تساؤالتها هدیل عامرفلم تختلف كثیرا عن دراسة ""نشوة سنان"أما دراسة  ،كأدوات رئیسیة

 ة.ئیسي من التساؤالت الفرعیّ بصفة غیر مفصلة بحیث أنها لم تحدد التساؤل الرّ 

بالرغم من عدم وجود دراسات سابقة حول موضوع دراستنا وذلك(في حدود اطالعنا)،إال أنه تم لكن و 

النظري  علیها في إثراء الجانب ها في ضبط تساؤالت ومفاهیم الدراسة الحالیة، كما تم االعتماداالستفادة من

الع اإلطّ  ة المناسبة كالمنهج وكذاوصیاغة اإلشكالیة والفرضیات، كما ساعدتنا في تحدید اإلجراءات المنهجیّ 

، وما توصلت إلیه من نتائج متعلقة بكل من على المناهج المستخدمة في هذه الدراسات وأدوات جمع البیانات

التحضیر النفسي ودافعیة االنجاز ورغم أهمیة هذه النتائج إال أنها لم تعالج الموضوعین معا وهذا ما سنتطرق 

انه  الریاضي، كماللكشف عن دور التحضیر الّنفسي في تحقیق دافعیة االنجاز إلیه في دراستنا الحالّیة 

تشابه دراستنا مع الدراسات التي استعرضناها في بعض المتغیرات إال أنها ستختلف في عدة وبالرغم من 

 أمور هي:
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 بالدراسة العام التعریف       :                                             التمهیدي الفصل

 

ل من مجال وزمان ومكان الدراسة، أهداف الدراسة، النتائج التي سوف نتوصل إلیها نظرا الختالف ك

األهداف والمجال التطبیقي، أما المنهج المستخدم في الدراسات التي تناولناها فهو المنهج الوصفي وهو 

 .المنهج نفسه الذي سنستخدمه في داستنا
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 الریاضي النفسي التحضیر                                                   :األول الفصل
 

 تمهید:

الّتحضیر الّنفسي یمثل احد أهم أبعاد الممارسة الّریاضیة نظرا لما له من أهمیة لدى                         إن 

 الفرق الریاضیة في إعداد العبیها لتنشیط المنافسات الریاضیة وتحقیق األلقاب وتحطیم األرقام القیاسیة

التنافس العالي التي تتمیز بقوة الضغوط النفسیة لدى الالعبین بسبب خاصة بعدما أصبحت تفرضه ظروف 

تقاربهم من حیث التحضیر البدني التكتیكي التقني،وبالتالي أصبح الفاصل في تحدید المتفوق هو التحضیر 

 .وسنتطرق في هذا الفصل إلى ماهیة الّتحضیر الّنفسي والطرق المتّبعة في ذلك، النفسي
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 حضیر الّنفسي الّریاضي:.التّ 1

 مفهوم الّتحضیر الّنفسي: 1-1

نة تعمل على تنمیة الدوافع واالتجاهات االیجابیة التي ترتكز على تكوین االقتناعات هي عملیة مقنّ 

باإلضافة إلى ، الحقیقیة والمعار العلمیة،كما یعمل على تطویر السمات اإلرادیة العامة والخاّصة الریاضي

 .                                                                                                                          )1(اد الّنفسي الریاضيالّتوجیه واإلرش

 :سينبذة تاریخیة عن الّتحضیر الّنف -2

 1876"ماناسیو"سنة على ید العالمین 100یعود تاریخ دراسة الّتحضیر الّنفسي إلى ما یقارب ال

، إذ توصال من خالل بحوثهما إلى أن التحضیر النفسي یعمل على عالج اآلالم 1897""بوتینكوو

التي عرت واألحاسیس المرضیة، كما عمل الهنود على وضع طرق للعالج في القرن الثاني قبل المیالد و 

باسم "الیوغا"، والتي تشتمل على عدة وضعیات للتنفس یستطیع الفرد من خاللها التحكم في بعض انفعاالته 

من خالل التصور للقوة الجبارة لرب الكون، كما اعتمدوا على تحسین وتطویر القوة الفكریة لدى الشخص 

 معتمدین في ذلك على مقولة الفكر أعظم قوة في الوجود. 

"الذي قدم طریقة للتدریب االیجابي للفرد تقوم على دمج "شولتربعدها جهود العالم األلمانيوجاءت 

الطریقة الداخلیة، والمتمثلة في تعلیم الفرد للتحكم في الحالة النفسیة مع الطریقة الخارجیة من اجل الوصول 

الحیویة لبعض أجهزة الجسم، بالفرد إلى أتم حاالت االسترخاء، باعتماد عبارات لها انعكاس على الوظائف 

 كالجهاز التنفسي والهضمي مثل:تنفسي منتظم.

 .273ص، 1998،مصردار المعارف، ، نومسابقات المیدا سباقات المضمار احمد بسطوسي:)1(
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 الریاضي النفسي التحضیر                                                   :األول الفصل
 

ومن الدراسات الحدیثة ظهور ما یسمى" بالتنویم المغناطیسي" كوسیلة لفهم وتفسیر السلوك اإلنساني،   

حیث نجد العالم"مسمر" الذي استعمل المغناطیس كوسیلة لتنقیة سوائل الجسم والدم من األمراض للحفاظ 

 .)1(ى صحة الفردعل

أما في السنوات األخیرة فقد عمل أخصائیو الطب النفسي الریاضي على إعداد الالعبین للمسابقات 

استرخاءه أثناء التدریب والمسابقات  وخوض المنافسات عن طریق رفع درجة االستعداد الذاتي وتهیئة

 )2(الریاضیة.

 :أهداف الّتحضیر الّنفسي الّریاضي-3

إن الغایة والهدف األسمى من الّتحضیر الّنفسي هو تعوید الفرد الّریاضي على االعتماد على نفسه، 

 یتوقف هذا على تطبیق وٕاتباع النقاط التالیة:و 

 تعوید الّریاضي على التحكم في نفسه وٕابعاده عن االنفعاالت واالنهیار الّنفسي. -

 شمولیة الّتحضیر الّنفسي إذ البد من تعمیم وٕاخضاع جمیع الّریاضیین للّتحضیر الّنفسي. -

قق له التوازن االیجابي مع مجمل المجتمع الوصول بالّریاضي إلى تحقیق الّضبط االنفعالي بما یح -

 اإلنساني.

 :                                          دور وأهمیة الّتحضیر الّنفسي -4

من أعضاء  یذهب رواد علم النفس إلى التسلیم بفكرة مفادها أن أي حركة واعیة تصدر من اإلنسان ال تصدر

 عقلیة من إحساس، إدراك، تذكر، تفكیر، خوف، قلق.جسمه فقط، بل هي نتاج تفاعل العملیات ال

 .15ص د س، التنویم المغناطیسي بین الحقیقة والخرافة، مكتبة القران، القاهرة، :مجدي محمد الشهاوي )1(

 .13ص ،1،1991ط د م،دار الفكر العربي،،اإلعداد النفسي للریاضیین عزت محمود كاشف: )2(
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 الریاضي النفسي التحضیر                                                   :األول الفصل
 

فالمدرب الجّید یجب أن یتفطن إلى االستثمار في اإلعداد أو الّتحضیر الّنفسي بالموازاة مع التحضیرین 

البدني والتكتیكي، فالفرد الریاضي یحتاج إلى التكوین النفسي الذي یعمل على بعث قواه وقدراته إلى حیّز 

لك القوى في الدافعّیة ویتمثل استثمارها في إمكانّیة زیادة أو خفض التعبئة الّنفسیة تبعا الوجود، وتتمثل ت

 :                                                                  ، كما تكمن أهمیة الّتحضیر الّنفسي في تطویر الّسمات التالیة)1(لطبیعة األهداف المسطرة

اكتساب إمكانیات التحكم في الضغوطات النفسیة، إال أن الضغط النفسي یعتبر عنصرا مجددا للطاقة  - 

مقبولة  اإلنساني فالفرد القادر على احتواء المتطلبات واالستمتاع باالستثارة التي تسببها الضغوط فإنها ستكون

العبء الكمي  ومفیدة، فالتحضیر النفسي یساعد الریاضي في توجیه ضغوطه نحو االتجاه االیجابي، وهما

بمعنى زیادة حجم العمل المطلوب انجازه ، والعبء الكیفي وهو أن العمل یتطلب مهاما صعبة في 

 )2(تحقیقها.

 :أسس ومبادئ التحضیر النفسي -5

إن عملیة التحضیر النفسي لیست بالعملیة العشوائیة بل هي عملیة مقننة و ممنهجة ولها مبادئها وأسسها 

 والمتمثلة فیما یلي: التي تقوم علیها

 :مبدأ اعتبار التحضیر النفسي عملیة تعلیمیة 5-1

ل على تزوید الفرد الریاضي بمختلف المعارف واألنماط السلوكیة الجدیدة التي تجعله التحضیر النفسي یعم  

":هو سلسلة من التغیرات في سلوك اإلنسان، فبالتحضیر "ثورندایكمختال عن غیره، فالتعلیم كما یعرفه العالم

 )3(النفسي سیتاح للفرد الفرصة لالطالع على أنماط سلوكیة جدیدة.

 .93ص، 2014، اإلسكندریةالوفاء،  دار ،نظریات وتطبیقات علم النفس الریاضيدرویش: وفاء)1(

 .96ص، 2001العربي، القاهرة،،دار الفكر القلق وٕادارة الضغوط النفسیةان: فاروق السید عثم)2(

 .16ص، 1978،الكویتة، عالم المعرف، دراسة مقارنة نظریات التعلمیة محمود هنا:اج، عطعلي حسین حج)3(
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 :مبدأ استعداد الریاضي للتحضیر النفسي 5-2

یرتكز هذا المبدأ على دور األخصائي النفسي الریاضي في مساعدة الریاضي، إذ یتوجب علیه  إقامة عالقة    

 توصلت العدید من الدراسات«ؤثر على استعدادات الالعب فقد ودیة مع الالعب، ومحاولة فهم المشاكل التي ت

، فكلما استطاع األخصائي النفسي )1(»إلى إثبات وجود ارتباط بین المعرفة بموضوع المشكلة بسهولة حلها

 ي فهم الالعب كلما كان قادرا بذلك على إظهار استعداداته. الریاض

 :مبدأ استمراریة التحضیر 5-3

الریاضیة العالیة  فالتحضیر النفسي عملیة مستمرة تبدأ من بدایة الممارسة الریاضیة إلى بلوغ المستویات

 وفیها یتعلم طرق التعامل مع التوتر من خالل بعض الخطوات التالیة:

 )2(ف المحیطة بالفرد جیدا لكي یستطیع أن یغیر كل ما یؤدي إلى التوتر.دراسة الظرو *

 یعزل الفرد نفسه عن المواقف التي تسبب التوتر ولو بعض الوقت یومیا حتى یمكنه ترتیب أفكاره وخططه.*

ه المواقف المثیرة للغضب مع تخفیف حدة محاولة أن یغیر الفرد األسلوب الذي یتبعه الفرد عندما یتصرف تجا*

 )3(رد الفعل الذي یقوم به.

 

 

 .291ص.سنة النشر، ددار الشروق، عمان،علم النفس المعرفي،الرحیم الزغول:عماد عبد ،رافع النصیر الزغول )1(

 .124ص مرجع سابق، وفاء درویش،)2(

 .125صالمرجع نفسه، (3)
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 مبدأ التقبل: 5-4

وهنا یجب التركیز على تقویة صلة التفاهم بین الالعب والمحضر النفسي لكي یحس باألمان والثقة     

اضي لما وضع جاء لیدرس الخصائص فعلم النفس الری«بالنفس، ویكون قادرا على تقدیم وٕاظهار مواهبه 

 .)1(»النفسیة عند الریاضي ویعالج شروط ووسائل إعداده 

 خطوات التحضیر النفسي الریاضي:-6

 حضر النفسي الریاضي قد عالج ما یلي:للوصول إلى تحضیر الریاضي نفسیا یجب أن یكون الم

 وتتمثل في ما یلي: *دراسة الخصائص أو الصفات الشخصیة لالعب

التي یؤمن بها الالعب مثل التضحیة  الدوافع، االهتمامات، الرغبات، المعتقدات، األفكار والمبادئ -

 )2(والجماعیة.

مع الوسط االجتماعي(عائلة، أصدقاء، منافسین)ومدى تقدیره للعمل الذي یقوم دراسة مدى تفاعل الریاضي  -

 ومدى احترامه وتقدیره لذاته. به

 معرفة سلوك الریاضي قبل وأثناء المنافسة. -

مظاهر النمو النفسي وما تشمله من الخصائص العامة للجهاز لعصبي الذي یعتبر المسئول عن سلوك  -

 .)3(الفرد

 .21ص ،2001، الجزء األول،دمشق الكتاب العرب، اتحاد، علم النفس في القرن العشرینمود:بدر الدین عا(1)

 .96ص درویش، مرجع سابق، وفاء)2(

 .48ص، 1986، اإلسكندریةدار المعرفة الجامعیة،، محاضرات في علم النفس الفسیولوجيق:احمد عبد الخال)3(
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 وتتضمن ما یلي: *اإلعداد النفسي لالعب والمتزامن مع التدریب الریاضي بهدف اإلتقان المهاري السریع

وث انقباض المؤذاة والمصحوب بالتفكیر بصوت عالي وتصور حد الحركات التصور السریع للتمرینات أو-

 للمجموعات العضلیة باستخدام عبارات.

وتجدر اإلشارة إلى أن المراحل التي سبق ذكرها تعمل على تهیئة نفسیة الالعب لإلتقان المهاري      

 السریع، وتستخدم لذلك العبارات اآلتیة:

 .1(اشعر بان ثقتي في نفسي تتزاید( 

 داد النفسي لالعب في المرحلة التحضیریة قبل المنافسة.* اإلع

 * اإلعداد النفسي لالعب قبل المسابقات بقصد التعبئة أو التجهیز لمواقف جدیدة.

 * اإلعداد النفسي لالعب بقصد مساعدته في التغلب على بعض المواقف السلبیة.

واقف السلبیة، ویمكن له تجاوزها بتنفیذ إذ یعتبر االنفعال السریع أو خشونة المنافس احد نماذج الم   

 واستخدام التعابیر التالیة:

 .أنا سأبقى هادئا دائما 

*اإلعداد النفسي لالعب قصد مساعدته على االسترخاء والهدوء عقب المسابقات ویحتاج هذا النوع من 

شفائي، من اجل الرجوع إلى اإلعداد أن یقوم به الریاضي بعد حمام وتناول الطعام وٕاجراء عملیة التدلیك االست

 حالة االسترخاء عقب األحمال العالیة في المسابقات.

 .100- 99 ص صسابق،  مرجع، وفاء درویش)1(
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والهدف من هذا هو  * اإلعداد النفسي لالعب بقصد مساعدته على تطویر بعض الصفات الشخصیة

االرتقاء بالصفات االیجابیة لالعب ومعرفة الصفات السلبیة، وقد وضع العلماء طرقا لمعرفة طبیعة 

 )1(ایلي:الشخصیة كم

 العنصر الجسمي الغالب الصفات المزاجیة

 الدم متفائل، آمل، دموي المزاج

 Black Bileالسوداء حزین، سوداوي

 yellow Bileالصفراء صفراوي، هائج(ثائر)، حاد المزاج

 البلغم ، خاملبلغمي، بلید

 یوضح الطرق التي وضعها العلماء لمعرفة طبیعة الشخصیة :1جدول رقم

 تعلیم الالعب األسالیب النفسیة المحفزة والمنبهة وتتكون هده الخطوة من أربع مراحل هي: *

 :  )2(استدعاء اإلحساس ببرودة الجلد وسطح الجسم الخارجي وذلك بإتباع التعابیر اللفظّیة الّتالیة*

 اإلحساس بالبرودة یمنحني شعورا باالنتعاش. -

 استدعاء اإلحساس بالخّفة:*

 ارغب أن تكون یدي الیمنى خفیفة. -

 استدعاء اإلحساس بالثّقة بالنفس:*

 .165ص، 2000،اإلسكندریة، الجامعیةدار المعرفة ، علم النفس العامالرحمن العیسوي: عبد)1(

 .99،98ص ص، فاء درویش:مرجع سابقو  )2(
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 إني واثق في نفسي بشكل لم یكن متوقعا من قبل. - 

 لدمویة والجهاز التنفسي:          *استدعاء اإلحساس بعمل القلب واألوعیة ا

 * التعرف على السمات النفسیة الضعیفة لالعب والتأكید علیها في برنامج اإلعداد النفسي. 

*اإلعداد النفسي لالعب الذي یساعده في التغلب على بعض المواقف الصعبة والسلبیة سواء بالتدریب أو 

 )1(المسابقات.

 عوامل التحضیر النفسي الریاضي:  -7

 :المكونات اإلجتماعیة-7-1

ویقصد بها مكانة الفرد داخل الجماعة، سواء تعلق األمر بالریاضة الجماعیة أو الفردیة، فالفرد داخل 

 )2(یات ...ناتجة عن تفاعله مع الجماعات اإلنسانیة.الجماعة یأتي بتصرفات وسلوك

 المكونات العقلیة النفسیة:-7-2

 وتكون من خالل غرس الروح التشجیعیة وتحضیر الالعب لتحقیق هدف.

 :المكونات النور وبیولوجیة7-3

بالتركیبة العصبیة والبیولوجیة للشخص والتي تساهم في قدرته على القیام بعملیات  وتتعلق

عقلیة:كالتعلم، التذكر، فالریاضي البد أن یتمتع بقدر كبیر أو بقوة كبیرة على التذكر الذي یعبر عن استفادة 

 .77ص، 2002 1ط، عمان ، الدار العلمیة الدولیة،في التدریب والمنافسة الریاضیة علم النفس الریاضيناهد رسن سكر:)1(

 .18ص د س،، لبنان،دار الراتب الجامعیة، :أصول البحث السیكولوجين العیسويعبد الرحم)2(
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بأنه االستعادة اإلرادیة وهو « ، ویعرفه ابن سینا)1(الصور والمعاني التي سبق ذكرها في الزمان الماضي

 )2(.»خاص باإلنسان وحده

 : أنواع الّتحضیر الّنفسي الّریاضي-8

 :یل المدىالّتحضیر الّنفسي طو   8-1

هي عملیة تستغرق مدة زمنیة طویلة لتحضیر الریاضي للممارسة الریاضیة والمنافسات، إذ تعد عملیة 

معقدة تستغرق مابین سنة أو أكثر والهدف من هذه العملیة هو تطویر دوافع الریاضیین نحو الممارسة، 

یها من خالل عملیة االنتقاء والتوجیه بمعنى تطویر رغبة الریاضي في ممارسة اللعبة التي اختارها أو وجه إل

الریاضي، وال تقتصر هذه العملیة على مجرد إثارة دوافع الفرد لممارسة اللعبة وٕانما تهدف إلى إكسابه دوافع 

 .)3(جدیدة تساعده على االستمرار في الكفاح و بدل الجهد

 :المدىمبادئ الّتحضیر الّنفسي طویل 8-1-1

لقد أشار العدید من العلماء إلى ضرورة مراعاة بعض الّتوجیهات والمبادئ أثناء عملیة الّتحضیر 

 الّنفسي الّریاضي طویل المدى والمتمثلة في جملة النقاط التّالیة:

 االقتناع بأهمیة خوض غمار المنافسة. -  

 الفرح باالشتراك في المنافسة. - 

 ارجیة.عدم تحمیل الفرد أعباء خ - 

 .190ص، 1970 ،3ط، بیروت، دار الشروق، لحسي عند ابن سینا:اإلدراك امحمد عثمان نجاتي)1(

 .223،224ص  ص، 3،1957، طدار المعارف، :مبادئ علم النفس العامیوسف مراد)2(

 .82ص، ناهد رسن سكر، مرجع سابق)3(
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 معرفة الالعب بظروف المنافسة وخصائص المنافس. - 

مراعاة الفروق الفردیة، فالالعبین لیسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فیها العملیة التعلیمیة أو التدریبیة  - 

 .)1(فاألمر یتطلب برامج متنوعة تناسب الطبیعة المختلفة لألفراد

تنمیة وتطویر السمات اإلرادیة والخلقیة والمیول واالتجاهات وتتمثل في السمات االنفعالیة واالندفاعیة  -

 والمیل إلى الصحبة أو التواجد مع اآلخرین والتفاعل معهم.    

 لعمل على غرس الثقة بالنفس في الریاضي دون الوصول به إلى مرحلة الغرور.ا -

 والخططیة والبدنیة للریاضي بالموازاة مع تطویر الجانب النفسي. تطویر النواحي المهاریة -

ركزت على ما  "بافلوف" اللجوء إلى التحفیز الریاضي ضمانا لتطویر مستواه، فالنظریة الشرطیة للعالم -

لتعزیز الذي یشیر إلى انه عندما یعطى مثیر شرطي بصورة متكررة وال یعقبه المثیر الغیر الشرطي یسمى با

 )2(فان االستجابة لهذا المثیر تتوقف في نهایة األمر.

كالظروف، ویكون على ضرورة وضع الالعب في مواقف مشابهة لظروف المنافسة حتى یتأقلم مع تل -

استعداد للتعامل الجید مع تلك المواقف ففي العدید من الحاالت یغفل المدربون عن خلق ظروف تدریبیة 

فمن األشخاص أو الالعبین من « مشابهة لظروف المنافسة، لدى نجد الالعب یعبر عن توتره بالعنف

، ، مركز الكتابتخطیط برامج التدریب وتربیة البراعم والناشئین في كرة القدمالنمكي: جمال إسماعیلعمرو أبو المجد،  )1(
 .109ص، 1997،القاهرة

 .72ص، مرجع سابق، علي حسین حجاج، عطیة محمود هنا)2(
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لك من المشاعر التي تقوده إلى الفشل یضطرب ویختل توازنه أثناء المنافسة ویصبح نهبا للغضب وغیر ذ

 )1(».وبدل أن یخمن في حلول لمشكلته فإذا به یسلك أسالیب ال تدنیه من هدفه، بل تنأى به عنه

والثقة التامة باألسالیب المستخدمة ضرورة اقتناع الریاضي بصحة طرف نظریة التدریب المختلفة،  -

 .)2(من قبل المدرب

 :الخصائص النفسیة للمنافسات الریاضیة8-1-2

 تتمیز فسات التيوهنا یأتي دور التحضیر النفسي الریاضي طویل المدى لالعب قصد اشتراكه في المنا

 بالخصائص عدة هي:

الموقف التنافسي یختلف اختالفا كبیرا عن الموقف الغیر تنافسین فاألول یتمیز بزیادة دافعیة الفرد  *

 نحو تحقیق الفوز وبذل الجهد، إضافة إلى زیادة حجم ومستوى الضغوط النفسیة.

لیة نظرا الرتباطها بمواقف النجاح تعتبر المنافسات جوا تتداخل فیه العدید من الحاالت االنفعا*

 .)3(والفشل أو الفوز والهزیمة

تساهم المنافسات في تكوین سمات الشخصیة لالعب من خالل االحتكاك بالغیر، ما یكسبه بعض *

 السمات اإلرادیة والخلقیة(التعاون الروح الریاضیة).

مثل الشخص فقط عند إحرازه للفوز والنجاح وٕانما یعتبر كذلك عن بعض إن المنافسات ال ت*

 الخصائص االجتماعیة كاالنتماء إلى الوطن  والعمل على تشریفه.

 

 .469ص، 1968 ،7، طالقاهرةدار الكتاب العربي، ، أصول علم النفساحمد عزت راجح: )1(

 .249،250ص ص،1980، كلیة الریاضة، جامعة بغداد،علم النفس الریاضينزار مجید، كامل طه لویس:)2(

 .233صمرجع سابق، ، محمد الخزاعلة وآخرون )3(
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 :الّتحضیر الّنفسي قصیر المدى 8-2

 )1(والمقصود منه إعداد الریاضي لالشتراك في المنافسة ویشتمل على ثالث مراحل هي:  

: وتبدأ من لحظة معرفة الالعب بیوم الحدث حتى خوضه له، وهنا یشعر الالعب مرحلة التوّقع) 1

 بالقلق والخوف.

 :وهي الفترة التي تبدأ فیها الشدة وتستمر حتى التغلب على الموقف المهدد.المواجهة مرحلة) 2

 الطبیعیة.:وهنا یعود الالعب إلى الحالة االسترخاء مرحلة) 3

 :طرق الّتحضیر الّنفسي قصیر المدى 8-2-1

 :                                                           طریقة الّشحن -1

ویتم فیها جلب تركیز وانتباه الریاضي وتذكیره بأهمیة تحقیق الفوز والعمل على بذل الجهد لتجنب  

لریاضي إلى األمور االیجابیة من شانه أن یحقق له التقدم فاالنتباه الخسارة، فالقدرة على توجیه وضبط انتباه ا

المعرفي...، ویساعد على  كما یعرفه الباحثین"هو من أهم العملیات العقلیة التي تلعب دورا هاما في النمو

 .)2(اكتساب المهارات وتكوین  العادات السلوكیة الصحیحة بما یحقق له التكیف مع البیئة المحیطة به"

 :طریقة اإلبعاد -2

وهي العمل على توجیه تفكیر الالعب إلى أمور بعیدة عن المنافسة وأجوائها حتى ال یقع تحت 

خرجات ترویحیة كالقیام بنزهة، زیارة السینما، فهي كلها الضغط والقلق، ویفضل في هذه الطریقة برمجة 

 .216مرجع نفسه، ص، محمد الخزاعلة وآخرون)1(

، 1999 ،1، طالقاهرة بة النهضة المصریة،مكتاضطرابات االنتباه لدى األطفال،ر:فائقة محمد بد،السید علي سید احمد)2(
 .15ص
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تعمل على تدریب النفس على التعامل مع االنفعاالت السیئة...، ومن تم تتولد لدى الالعب الثقة بنفسه 

 .)1(وقدراته مما یدفعه لتقدیم األحسن واألفضل

 ویشمل اإلحماء العام والخاص. :اإلحماء -3

 :االهتمام بتخطیط التدریب -4

وهنا تجدر اإلشارة إلى أهمیة البرمجة العلمیة للحصص التدریبیة مع مراعاة فترات االسترجاع والراحة، 

وث لدى البد أن ال یلقي المدرب بجمیع األعباء والحموالت الشدیدة على الالعب من اجل تفادي حد

 اإلصابات من جهة،وتفادي اإلرهاق والتعب من جهة أخرى.

 :                                                                   التدلیك -5

والتخلص من "بالقلق الموضعي" الذي  وهو مهم جدا في الوصول بالریاضي إلى تحقیق الراحة النفسیة،

 .)2(د بالتوتر حیال مشكالت معینة،وتزول بزوال المؤثر مثل(المنافسة)"یعبر عن الحالة التي یشعر بها الفر 

 :المحافظة على عادات الفرد الیومیة -6

ذ هذا األمر بعین فالریاضي معتاد على نمط معین وعلى وقت للنوم واالستیقاظ لذلك البد أن یأخ

 بساعات التدریب. االعتبار عندما یبرمج  المدر

 :دور المدرب -7

 تتوفر فیها السمات التالیة: لدى البد أن فشخصیة المدرب

 أن یكون قادرا على خلق جو ودي مع العبیه والعمل على كسب ثقتهم.-1

 هم.أن یعمل عمل المحضر النفسي من خالل فتح أبواب الحوار والتواصل مع-2

 .161ص، 1990عالم المعرفة، الكویت، ، الحكمة الضائعة:عبد الستار إبراهیم )1(

 .124ص، 2003، القاهرة مكتبة االنجلو مصریة،:أسس علم النفس العام،طلعت منصور وآخرون)2(
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 أن تكون لدیه القدرة على بعث روح الحماس وغرس وتنمیة الدافعیة بهم.-3

 :تقنیات الّتحضیر الّنفسي -9

 :الّتقنیات الكالسیكّیة القدیمة9-1

عرف الّتحضیر الّنفسي مند العصور األولى حیث اعتمد اإلنسان البدائي خاصة الهنود على طرق 

ساعد الریاضي للوصول إلى الحالة النفسیة المثالیة،والتحكم الجید للتحضیر النفسي" كالتصور الذهني" الذي ی

في التوتر ومن جهة أخرى یساعد الریاضي على التحضیر للمنافسة من خالل الرفع من مستوى الدافعیة 

كما نجد بعض الالعبین ینتهجون طرقا ألجل التحضیر النفسي كممارسة الشعوذة لدى ، )1(والثقة بالنفس لدیه

 البعض أو ما یسمى بالطقوس والبعض ینتهج طرقا كالصلوات واألدعیة وقراءة القران. 

طرق  لكن مثل هذه الطرق لم تظهر النتائج االیجابیة المرجوة،األمر الذي دفع بالمختصین إلى إیجاد 

 أكثر فعالیة للوصول إلى تحقیق األهداف.

 : وتضم العدید من الطرق أبرزها:الّتقنیات العلمیة الحدیثة 9-2

 : تقنیة االسترخاء 9-2-1

تعتبر من الطرق التي تعمل على تحسین الحالة النفسیة لالعب وتساعده على ضبط انفعاالته، 

والسیطرة في أعضاء جسمه لمنع أو التخفیف من  تحكمفاالسترخاء كما یعرفه البعض"مقدرة الالعب على ال

باإلضافة إلى هذا ترتكز هذه التقنیة على تنظیم التقلص العضلي من اجل تحقیق ، )2(حدوث التوتر"

 )3(ازن.التو 

 

(1)psychologie de sport .la préparation psychologique et mentale.3LFEp.N ,Moulla .2016,201 ,7 p2. 

 ،1ط ،إسكندریة د، د،تطبیقات استراتیجیات التدریب العقلي والرجع البیولوجي:عشیبة عوض احمد ،یوسف حسن مجدي )2(
 .34ص ،2014

 )3( http׃/ /www.e-s-c-fr/préparation psychologique et mental.html. 
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 :طرق االسترخاء 9-2-1-1

:وتقوم هذه الطریقة على التناوب في المجموعات العضلیة وصوال طریقة االسترخاء التدریجي لجاكسون*   

 إلى تحقیق االسترخاء لكافة أجزاء الجسم.

 لشعور والعوامل المؤثرة فیه. :وهي تدرس االسفرو لوجیا*

:وهي تعتمد على تكرار بعض األلفاظ والتعابیر االیجابیة، باإلضافة إلى طریقة الّتصور والتكرار الّذهني* 

 الّتفكیر في ما هو ایجابي كالتفكیر بالفوز.                             

فس الجید، وهي تعمل على تحسین التركیز :هذه الطریقة تعتمد على تمارین الیوجا والتنتقنّیة التأمل* 

 والشعور بالراحة النفسیة. 

: تستعمل عقب أو بعد المنافسات الشدیدة والحصص التدریبیة العالیة الشدة، وتتمثل في طریقة جون سیر*

أداء االسترخاء بالوقوف في حالة التهیئة للمنافسة وعند االنتهاء من خوض المنافسات الشاقة بالجلوس 

 )1(أن تكون العملیة من الجزء العلوي إلى السفلي والعكس إن كان ي وضعیة الرقود. ویفضل

 

 

 

 

 

)1( psychologie de sport׃opsit,p4. 
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 خالصة الفصل:

في نهایة هذا الفصل یتبین أن التحضیر النفسي قد مر بعدة تطورات عقب الحقب الزمنیة المختلفة 

اصل في المجال الریاضي، من خالل انفتاح الریاضیة على عالم وهذا التطور جاء بالموازاة مع التطور الح

المنافسة والتنافس وأصبح للریاضي الرغبة الكبیرة في إظهار قدراته وتحقیق نجاحات تخلد اسمه في تاریخ 

الریاضة، األمر الذي دفع بالعلماء إلى العمل على إیجاد الطرق التي من شانها تحقیق األهداف التي یطمح 

لریاضي والرفع من مستوى األداء لدیهم من هنا یتضح لنا األهمیة البالغة لعلم النفس الریاضي الذي إلیها ا

استطاع أن یحجز مكانة له في المجال الریاضي من خالل اإلضافات التي یقدمها للریاضي بصفة خاصة 

 ولصورة ومستوى الریاضة بصفة عامة
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 تمهید:

یعد دافع االنجاز مكونا جوهریا في سعي الفرد تجاه تحقیق ذاته حیث یشعر اإلنسان بتحقیق ذاته من 

أعظم لوجوده  خالل ما ینجزه وفیما یحققه من أهداف وفیما یسعى إلیه من أسلوب حیاة أفضل ومستویات

الحاجات االجتماعیة التي یسعى  ىعلأتحقیق ذاته یمثالن  نجاز وحاجته إلىحاجة الفرد لإلفاإلنساني الواعي،

وفیما یلي سنتطرق بالتفصیل إلى الدافعیة ودافعیة ز، نجااإلاإلنسان إلى تحقیقها فهي تتضمن قدرة الفرد على 

 االنجاز الریاضي.
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 ماهیة الدافعیة:-1

 :                                                                                                         مفهوم الدوافع1-1

الدافع أوسع المحركات الداخلیة للسلوك مفهوما فهو یشمل في مفهومه الواسع جمیع األسباب السلوك 

الستمرار فیه مدة من الزمن حتى یتحقق وبواعثه ومحركاته الداخلیة التي تدفع اإلنسان إلى عمل معین وا

الهدف المقصود للشخص، وبذلك یشبع الدافع ویزول التوتر ویتحقق االستقرار، ویعرف "زهران" الدافع على 

انه: الطاقة الحیویة الكامنة أو االستعداد الفسیولوجي الذي ال ینتهي حتى تصل إلى أهدافه المحددة سواء 

 .)1(أو خفیا ال یمكن مشاهدتهكان ذلك ظاهرا یمكن مشاهدته،

 خصائص الدافعیة: 1-2

 تتصف عملیة الدافعیة بعدة خصائص من أبرزها:

 عملیة عقلیة علیا غیر معرفیة. -

 عملیة افتراضیة من نسج الخیال. -

 عملیة إجرائیة أي أنها قابلة للقیاس والتجریب بأدوات مختلفة. -

 فطریة ومتعلمة شعوریة وال شعوریة. -

 ناتجة عن التفاعل بین عوامل داخلیة وخارجیة أي تفاعل بین المفاتیح الداخلیة والخارجیة. -

ولكنها تختلف من  واحدة من حیث انتزاعها ( الفطریة والمتعلمة) عند كافة أبناء الجنس البشري، -

 شخص آلخر.

 تفسر السلوك ولیس وصفه. -

 .11،ص2006،عمان،الحامد مكتبة دار ،التربویة اإلدارة في والدافعیة القیادة علي احمد عبد الرحمن عیاصرة: )1(
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ومن ،)1(عملیة مستقلة ولكن یوجد تكامل بینها وبین باقي العملیات العقلیة المعرفیة وغیر المعرفیة -

ع ویظهر ذلك عندما یواجه الفرد موقفا صعبا و مستعصیا یحتاج خصائص الدافعیة كذلك قوة الداف

فاإلنسان غالبا ال یتعلم تحت تأثیر دافع واحد لكن  إلى أن یتصرف معه بسلوك أخر،والدافع المركب

 .)2(غالبا ما یكون الفرد واقعا تحت تأثیر مجموعة من الدوافع

 .)3(التعقید الذي یربط المحددات الدافعیة للسلوك بعضها ببعض -

 :وتتمثل في العناصر التالیةالمفاهیم المرتبطة بالدافعیة:1-3

 الحاجة: 1-3-1

ة لدى الكائن الحي ینشا عن انحراف الشروط البیولوجیة الحیویة الالزمة لحفظ بقاء وتعرف بأنها حال

 .)5(الحاجة هي حالة الحرمان أو النقص یحتاج إلى إشباع، ف)4(الكائن الحي

 :DRIVE الحافز  1-3-2

الحوافز هي تسهیالت مادیة ومعنویة تقدمها البیئة ، و )6(كل ما ینشط الفرد للسلوك ویهیئه للعمل هو

 المحیطة لألفراد لمساعدتهم في الوصول بدوافعهم إلى أهدافها.

 .23،ص2007،دار المسیرة،عمان،سیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالتمحمد محمود بني یونس: )1(

 .182،ص2001دار المسیرة،عمان،نظریة والتطبیقیة)،سیكولوجیة التعلم والتعلیم (األسس السامي محمد ملحم: )2(

 .67ص،1،2011ط د د، د م، ،اإلنسانیة الدافعیةبالرابح: محمد )3(

 .117ص، 2008،عمان ،المسیرة دار،والتطبیق) الدافعیة(النظریةغباري: احمد ثائر )4(

 .362صد س،  ار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،،دعلم النفساحمد محمد عبد الخالق: )5(

 .117صمرجع سابق،  ،ثائر احمد غباري )6(
44 

 

                                                             



 الریاضي اإلنجاز دافعیة                                                   :   الثاني الفصل
 

 الباعث: 1-3-3

الباعث هو عبارة عن مواقف وموضوعات یحتمل حین الحصول علیها أن تشبع الظروف 

 .)1(الدفاعیة،والدافع یختلف عن الباعث فالدافع داخلي والباعث خارجي

 أهمیة الدافعیة: 1-4

السلوك بتنشیط المیول الدافعة  إن الدافعیة هي الدعامة األساسیة  للعملیة السلوكیة فهي التي تثیر

للفرد،كما أن القدرات والمهارات والخبرات وغیرها ال تظهر فعالیتها إال بدعم من الدافعیة،فنجاح المتغیرات 

األساسیة ألي مشروع مثل المهارة والقدرة والتدریب والعوائد والحوافز وظروف العمل والكفایة اإلنتاجیة یتوقف 

أفضل المواقف التدریبیة هي تلك التي تعمل على تكوین دوافع عند الممارسین ،ف)2(على اقترانها بالدافعیة

لألنشطة الریاضیة،وهذه  الدوافع بدورها تعمل على إثارة الریاضي لعملیة اإلقبال على ممارسة وتنتج تدریب 

 هم الدوافع التي تعمل على إثارة الفرد للممارسة الریاضیة. وتعلم أفضل،ویعتبر دافع النشاط الریاضي من أ

إذ انه ال وجود ألي ممارسة بدون دوافع فال تعلم بدون دافع،وال تعلم بدون هدف وتطبیقا  لهذا األساس 

فیجب على المربي الریاضي أن یعمل على استثارة دوافع الریاضیین ویهتم بإتاحة الفرصة أمام الالعبین لكي 

وكذالك  ا اشتراكا فعلیا في اختیار األلعاب الریاضیة والمشكالت التي تمس نواحي هامة في حیاتهم،یشتركو 

في توزیع المسؤولیات وتقسیم العمل حتى یشعر كل منهم بوجود دافع حقیقي یدفعه للعمل،ویوفر لهم خبرات 

 .)3(تثیر دوافعهم الحالیة وتشبع حاجاتهم ومیولهم

 .117ص ،نفس المرجع )1(

 .41،42 ص ص سابق، مرجع ،بالرابح محمد )2(

لدى العبي كرة القدم،أطروحة دكتوراه في نظریة  االنجاز بدافعیة وعالقته الریاضي والفشل وقالتف عزو:السعید یحیاوي )3(
 .67ص،2008،2009ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة،جامعة الجزائر،
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 وظائف الدافعیة: 1-5

كل عام تساهم الدافعیة في تسهیل فهمنا لبعض الحقائق المحیرة في السلوك اإلنساني،ویمكن القول بش

الدافعیة  كما أن،أن الدافعیة مهمة لتفسیر عملیة التعزیز وتحدید المعززات وتوجیه السلوك نحو هدف معین

تلعب الدور األهم في مثابرة اإلنسان على انجاز عمل ما وربما كانت المثابرة من أفضل المقاییس المستخدمة 

 :)1(هذا المعنى تحقق أربع وظائف رئیسیة وهيأن الدافعیة ب في تقدیر مستوى الدافعیة عند هذا اإلنسان

فهي التي تحث اإلنسان على القیام بسلوك معین، وأفضل مستوى من الدافعیة تستثیر السلوك: 1-5-1

هو المستوى المتوسط الن المستوى المنخفض من الدافعیة یؤدي عادة إلى الدافعیة لتحقیق نتائج ایجابیة 

 الملل،والمستوى المرتفع یؤدي إلى ارتفاع القلق والتوتر.

وبالتالي ونشاطاتهم:  الدافعیة تؤثر في نوعیة التوقعات التي یحملها اإلنسان تبعا ألفعالهم 1-5-2

واحد منهم والتوقعات بالطبع على عالقة وثیقة بخبرات  فهي تأثر في مستویات الطموح التي یتمیز بها  كل

 النجاح والفشل التي كان اإلنسان قد تعرض لها.

 الدافعیة تؤثر في توجیه سلوكنا نحو المعلومات المهمة التي یتوجب علینا االهتمام بها 1-5-3

 ومعالجتها:

ات ترى أن الطلبة الذین لدیهم دافعیة ذلك إذ أن نظریة معالجة المعلوم وتدلنا على الطریقة المناسبة لفعل

 .)2(عالیة للتعلم ینتبهون إلى معلمیهم أكثر من زمالئهم ذوي الدافعیة المتدنیة في التعلم

 

 . 19،20ص صد س، ،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،لإلنجاز الدافع سیكولوجیةاهللا: عبد احمد مجدي )1(

 .20مرجع سابق،ص مجدي احمد محمد عبد اهللا،)2(
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 تصنیف الدوافع: 1-6

 ،حیث صنف الدوافع إلى:)1(من أشهرها تصنیف " ماسلو"

 الطعام،الماء، الراحة، تجنب األلم.والمتمثلة فیالدوافع الفسیولوجیة: 1-6-1

 واالنحرافات. الحمایة من الجریمةدوافع األمن: 1-6-2

القات الودیة مع الجماعات االجتماعیة الحب والتقبل من خالل إقامة الع:دوافع الحب واالنتماء 1-6-3

 واألصدقاء.

 .المركز والمكانة االعتراف، الكفاءة، التحصیل، وهي:دوافع التقدیر والتوقیر 1-6-4

 المعرفة. الفهم،االستكشاف،:الدافع إلى الفهم المعرفي 1-6-5

 إشباع طاقاتنا وٕامكاناتنا الفریدة .دوافع تحقیق الذات:  1-6-6

 جاز الریاضي:دافعیة االن -2

 خصائص دافعیة االنجاز: 2-1

تعتبر دافعیة االنجاز من أهم الطاقات والغرائز التي تنمي لدى الفرد جملة من  السمات والصفات،فهي 

ومن الخصائص كذلك أنها تمكن الفرد من تحدید ،تقود الفرد نحو اإلتقان والتمییز والقدرة على التنافس الذاتي

 .298،ص 2007د م، دار المعرفة الجامعیة،س أصوله ومبادئه،علم النفاحمد عبد الخالق،عبد الفتاح دویدار: )1(
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،كما تتیح له الفرصة الكتشاف البیئة الخارجیة والقدرة على تحمل )1(ذا الهدفالهدف والتخطیط لتحقیق ه

 المسؤولیة وتعدیل مساره وسلوكه في لحلة اعوجاجه.

یتمتعون بمثل هذه الصفات تكون لهم فرصة  وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن األشخاص الذین

كبیرة لتحقیق النجاح،فدافعیة االنجاز الریاضي تعتبر بمثابة الحافز والباعث نحو تحقیق الفوز وتجنب 

الفشل.لذلك جاء علم النفس الریاضي كمكمل لعملیة التدریب لیقوم بإبراز طاقات الریاضي وتوجیهها بما 

،كما یتمیز األشخاص ذوي الدافعیة العالیة "ماكلیالند"وهي االنجاز الریاضي یحقق أهداف العملیة التدریبیة 

" بكونهم أكثر واقعیة وتناسقا في عملهم وذوي تفكیر عمیق وجید،باإلضافة إلى ماكلیالندحسب " لإلنجاز

 .)2(تمتعهم ببعد رؤیة كبیر یتوقعون من خالله أحداث مستقبلیة

 :الّریاضي أنواع دافعیة االنجاز 2-2

 :)3(إلى نوعین لدافعیة االنجاز هماشارلز سمیث"والعالم " "ضیروف"لقد أشار كل من العالم 

 :دافعیة االنجاز الذاتیة 2-2-1

 از.والمقصود بها تطبیق المعاییر الداخلیة أو الشخصیة في مواقف االنج

 

 .65،ص2013محمد عبد العزیز سالمة:مقدمة في سیكولوجیة التعلیم الحركي،دار ماهي،اإلسكندریة،)1(

 ،2001دار الوفاء،القاهرة،نشئة االجتماعیة األسریة ودوافع االنجاز المدرسیة،أسالیب التمحمد فتحي فرج الزلیتني:)2(

 .178ص

مذكرة  صة التربیة البدنیة والریاضیة عند تالمیذ الطور الثانوي،: عالقة اإلصابات الریاضیة بدافعیة االنجاز لحبلبول فرید )3(
 .107ص،2008،2009جامعة الجزائر،دنیة والریاضیة،مكملة لنیل شهادة الماجستیر في نظریة ومنهجیة التربیة الب
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 دافعیة االنجاز االجتماعیة: 2-2-2

إال أن ، وتشمل معاییر التفوق التي تعتمد على المقارنة االجتماعیة،بمعنى مقارنة أداء الفرد مع أقرانه

هذین النوعین یمكن أن یعمال معا في الموقف نفسه،إال أن قوتهما تختلف تبعا لألكثر سیطرة على 

 جاز االجتماعیة هي المسیطرة على الموقف فدافعیة االنجاز الذاتیة تتبعها.الموقف،فلو اعتبرنا أن دافعیة االن

 أسالیب تنمیة دوافع االنجاز: 2-3

یحدد علماء النفس أربعة أسالیب أساسیة لتنمیة وتطویر دوافع االنجاز عند األفراد مع العلم أن هذه 

تساعد في تنمیتها ومن هذه األسالیب األسالیب لیس بإمكانها أن تخلق مواضیع االنجاز لدى الفرد،لكنها 

 هي:

 وضع معاییر رقابیة لقیاس االنجاز: 2-3-1

یمكن للفرد وضع معاییر رقابیة لقیاس االنجاز بما یتناسب ویتالءم وٕامكاناته وظروفه وقدراته لقیاس 

ز الذي االنجاز الذي حققه في موضوع معین وخالل فترة زمنیة محددة،فإذا الحظ الفرد أن مستوى االنجا

حققه اقل من المعاییر التي وضعها أمكنه بعد ذلك أن یبذل جهدا اكبر النجاز المزید لحین الوصول إلى 

 .)1(مستوى المطلوب

 االحتذاء بانجازات اآلخرین: 3-2 -2

ت اآلخرین وحینها یقوم الفرد بتقلیدهم ویكون ذلك من خالل االطالع الدائم والمتابعة المستمرة النجازا

 للوصول إلى درجة علیا من االنجاز.

 .179ص، مرجع سابق ،محمد فتحي ربح الزلیتني)1(
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 التصور الشخصي لالنجاز:  2-3-3

یمكن للفرد بهذا األسلوب أن یتصور نفسه على مستوى معین من االنجاز  من اجل تحقیق أو 

 الوصول إلى مستوى عالي من االنجاز.

 :مراقبة األوهام والخیال 2-3-4

ة یمكن للفرد كبح جماح خیاله حتى یبقى في الواقع والسیطرة على عواطفه ولو جزئیا بهذه الطریق

وتتغلب قوة اإلرادة على بذل الجهد والعمل الجید،وبالتالي یسیر نحو تحقیق االنجاز األكبر عن طریق 

 السیطرة الواقعیة والموضوعیة على سلوكه العملي.

 الذي یتضمن الخطوات التالیة: )1(ب العالم" شولر"ومن أسالیب تنمیة دافعیة االنجاز نجد أسلو 

 ركز انتباه المشاركین فیما یجري اآلن. -

 قدم خبرات متكاملة ألفكار جدیدة وانفعاالت وسلوك جدیدین.  -

مفاهیم یمكن ساعد المشاركین على استخالص معنى لهذه الخبرات وذلك بتقدیم العناصر الخبیرة في ال -

 تعلمها.

 ساعد المشاركین على إدراك العالقة بین تلك الخبرات وبین قیمهم وأهدافهم عن الذات واآلخرین. -

 التدریب على األفكار االیجابیة وتثبیتها. -

 

 .109صمرجع سابق، بلبول فرید، )1(
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 طرق قیاس دافعیة االنجاز الریاضي: 2-4

 ي:وضع العلماء والباحثون مقاییس وطرق لقیاس دافعیة االنجاز عند الفرد ه

 لطریقة اإلسقاطیة: ا 1- 2-4

وتقدم هذه الصور ،حیث تحتوي على صور ورسوم قابلة لتفسیرات متعددة "بوتتمثل في اختبارات"التات

وعند تقدیر الدافع إلى االنجاز تتم  للمبحوثین ویطلب من كل واحد منهم أن یضع قصة للصور التي أمامه

ات محددة لالنجاز، وذلك وفقا لطریقة تحلیل المضمون قراءة كل قصة ثم یتخذ قرار عام حول وجود مكون

 .)1(لیتم التوصل إلى مؤشر كمي لقوة دافع االنجاز عند فرد معین

 طریقة االستخبارات:  2-4-2

 وتشمل ثالثة مقاییس لقیاس دافعیة االنجاز هي:

 نس".هوما"استخبار دافع االنجاز )1

 للتوجه نحو االنجاز. "أیزنك ویلسون"مقیاس  )2

 -سؤاال یجاب عنها بنعم 14للدافع لالنجاز: وضع في السبعینیات ویتكون من  راي لن"مقیاس " )3

 .)2(وبرهن "راي" على صدقه واستخرج معاییر له في أربع دول ،ال -غیر متأكد

 س التوجه نحو االنجاز:مقیا )4

بندا یجاب عنها بنعم  30المزاج التجریبي / المثالي،ویتكون المقیاس من  یتضمن سبعة مقاییس فرعیة تقیس

 غیر متأكد وال.

 .173،174مرجع سابق،ص ص، محمد فتحي فرج الزلیتني)1(

 .39مجدي احمد محمد عبد اهللا،مرجع سابق،ص )2(
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 النظریات المفسرة لدافعیة االنجاز الریاضي: 2-5

 نظریة جدارة الذات: 2-5-1

اإلحساس بالفشل یجب تجنبه فاإلخفاق له ترتكز هذه النظریة على أن النجاح له قیمة وان الشعور و 

 معنى واحد وهو انخفاض القدرة الذاتیة واستسالمه للفشل.

لذلك فهذه النظریة ترتكز على ضرورة تجاوز هذا اإلخفاق والفشل بصیاغة أهداف مقبولة وسهلة تكون 

یرتبط بشكل كبیر بنمو مستوى  كفیلة بتحقیق النجاح،الذي یبقى دائما مرهونا بادراك الفرد لقدرته وٕامكاناته،كما

الخبرة لدیه،كما یلعب المدرب دورا كبیرا إذ تتوقف علیه مهمة صیاغة األهداف التدریبیة وهذه األهداف البد 

"جابر عبد أن تتسم بالسهولة والمالئمة، بمعنى أن تتوافق مع القدرات وٕامكانات  الالعب وهذا ما أكده 

ین إدراك الفرد لقدراته وٕامكاناته من جهة توقعات انجازه من جهة هناك ارتباطا ب«في قوله أن الحمید"

 .)1(»أخرى

 :نظریة العزو 2-5-2

ي المجال الریاضي فیقصد بهذا المصطلح العزو جملة ، أما ف)2(العزو یعني نسب الشيء إلى سببه

التعلیالت السببیة المدركة، سواء كانت من قبل الالعب أو المدرب أو اإلطار الفني أو الجمهور لنتائج األداء 

وضع بوادر  ،)3(في المنافسات الریاضیة، وغالبا ما یتعلق األمر بحاالت التفوق أو الفشل أو الفوز والهزیمة

 .77،78مرجع سابق،ص ص،محمد عبد العزیز سالمة)1(

 .431،ص1884:مختار الصحاح،دار الرسالة،الكویت،محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، )2(

 .41،ص1998مركز الكتاب،القاهرة،مین إبراهیم شلبي:الدافعیة (نظریات وتطبیقات)،أ،مصطفى حسن فهمي )3(
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إذ أكد أن تفسیر السلوك یكون استنادا إلى أمرین أساسیین األول "فیرتز هایدر"هذه النظریة العالم األلماني 

 د ما بتأثیر البیئة الخارجیة.یتعلق  باألمور الداخلیة لدى الفرد، أما الجانب الثاني فهو مرتبط إلى ح

وعلیه فهذه النظریة جاء لیدرس المعلومات والتبریرات التي یصفها الریاضي أو الفرد لنتائجه،أي أن 

 الریاضي في حالة فشله فهو ینسب ذلك الفشل إلى أمور عدة.

لدى األفراد  لذلك فقد جاءت هذه النظریة ببرامج لتغییر العزو والمتمثلة في تحویل القدرات المنخفضة

، فالریاضي إذا )1(إلى عوامل یمكن السیطرة علیها مثل ( جهد غیر كافي، استخدام إستراتیجیة غي مناسبة)

اعتقد أن فشله یتعلق بانخفاض مستوى قدراته فهذا األمر سیجعله ال یبذل جهدا، لكن لو استطاع  المدرب 

قاده وربط فشله بأمور یمكن العمل على تحسینها فستكون عنده الدافعیة لتحقیق ذلك.ومن جهته تغییر اعت

 :)2(یؤكد العالم "هایدر" بان هناك أسباب أو عوامل داخلیة لدى الفرد تؤثر على سلوك الفرد هي

 أي كلما كان الوعي الداخلي للفرد قویا  كلما استطاع تحقیق ما یطمح إلیه.القوة الشخصیة:●

:فالدافع هو الذي یحرك اإلنسان بمثیرات داخلي أو خارجي لیقوم بنوع معین من السلوك الجهد أو الدافع●

 .)3(لمدة محدودة

 وهي جملة من العوائق الخارجیة التي تعمل وتؤثر على أداء اإلنسان.صعوبة المهمة:●

 

 

 .167ص مرجع سابق، ،سالمة العزیز عبد محمد)1(

 .126ص ، 2003العراق، جامعة الموصل، عبد الكریم سلیم علي:موقع الضبط النظریة والمفهوم، )2(

 .152ص ،2007،السعودیة دار الحامد، ،تحفیز التعلم عبد اللطیف حسین فرج: )3(
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 نظریة التنافر المعرفي: 2-5-3

وتعود هذه النظریة إلى العالم" لیون فستنجر" وتقوم على أن لكل إنسان عناصر معرفیة تمكن من 

مع عنصر آخر بحیث یوجد واحد وغیاب األخر فانه االطالع على ذاته وذلك،لكن إن حدث وتنافر عنصر 

 سیؤدي إلى خلق خلل وفراغ من شانه أن یولد التوتر األمر الذي یقتضي التخلص منه.

لفرد تؤثر على قدرته في ،أن تمت ضغوط یتعرض لها ا)1(وقد أكد "لیون" من خالل  هذه النظریة

تحقیق االتساق بین معارفه وسلوك،وقد ارجع السبب إلى عاملین األول یتمثل في آثار ما بعد اتخاذ القرار،فقد 

یحصل وان یقوم الفرد باتخاذ قرار متسرع دون التفكیر في نتائجه،والعامل الثاني فیتمثل في آثار السلوك 

م االتجاه المعرفي بفهم السلوك اإلنساني والتركیز على العملیات المضاد للمعتقدات واالتجاهات،كما اهت

الداخلیة لدى الفرد من انتباه،إدراك،وترمیز،وتخزین واسترجاع للمعلومات حتى تظهر االستجابة للسلوك 

  .)2(خارجیة كانت أو داخلیة

 ظریة التوقع: ن 2-5-4

 وتعتبر هذه النظریة من أهم النظریات التي فسرت السلوك اإلنساني بإرجاعه إلى جملة المؤشرات التالیة:

وتتمثل في الحاجة والرغبة الشدیدتین لتحقیق األهداف،فالشخص ذو الحاجة لالنجاز المتغیر الدافعي: •

جة إلى االنجاز المنخفض،فكلما كانت لدى المرتفع یتمیز بأداء أفضل لمهنته بالمقارنة بأصحاب الحا

 .)3(الفرد الرغبة الشدیدة العالیة،كلما استطاع بذلك تحقیق هدفه بسهولة

 .46ص ،2000 القاهرة، دار غریب، الدافعیة لالنجاز، عبد اللطیف محمد خلیفة:)1(

 .18،ص2004،دار المسیرة،عمان،علم النفس المعرفي عدنان یوسف العتوم:)2(

 .98ص ،2001 ،4ط اإلسكندریة، الوفاء، دارمعالم علم النفس المعاصر،  :الطویل العظیم عبد عزت)3(
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 ق له هدفه.ویتمثل في قوة إدراك الشخص بأن ما یقوم به سیحقمتغیر التوقع: •

 .)1(ویتلخص في أهمیة وقیمة الهدف بالنسبة للفرد متغیر الباعث: •

كما تمكنه من" إبداع أشكال سلوكیة جدیدة "بدال من التكیف والرضا باألشكال  فكل هذه المؤشرات

 وهذا بطبیعة الحال ما أعدته المدرسة اإلنسانیة.)2(،واألنماط السلوكیة القائمة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .107ص، سابق مرجع، خلیفة محمد اللطیف عبد)1(

 .48،ص2010، 3ط الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة علم النفس المعاصر، مدخل إلى مصطفى عشوي:)2(
55 

 

                                                             



 الریاضي اإلنجاز دافعیة                                                   :   الثاني الفصل
 

 :خالصة الفصل

من خالل ما سبق نستنتج أن الدافعیة ذات أبعاد  متعددة، كما أنها تساعدنا في الكشف عن محتویات 

معرفة النظریة والعملیة حول أهمیة ما نعتقد ونتوقع وكیف نسیر حیاتنا بشكل الطبیعة البشریة وتزودنا بال

أفضل لذا فهي مهتمة بالعوامل الداخلیة والخارجیة التي تدفع بالفرد ألداء سلوك معین ونفسر أسباب دلك 

تفوق السلوك،كما أنها تعد مصدر للطاقة البشریة التي تمد السلوك وتستثیر نشاطه وتوجهه نحو أهداف ال

 واالمتیاز في األنشطة التي یمارسها الفرد.
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:الثالـثل  ــالفص  
الكاراتيــه دو  

 والمراهقـة



 والمراهقة دو الكاراتیه                                                         :الثالث الفصل
 

 تمهید:

تعد ریاضة الكاراتیه دو من الفنون القتالیة التي تعود جذورها إلى شعوب الحضارات القدیمة التي 

اعتمدتها كوسیلة للدفاع عن النفس لتحقیق البقاء في ظل ظروف الحیاة السائدة آنذاك،والكاراتیه دو تمثل 

في مضمونها كل من الجانب الروحي والدیني في الحركة الجسمانیة فهي إحدى أهم الریاضات التي تحمل 

بذلك تهدف إلى إعداد الفرد من النواحي التربویة والدینیة،لذلك أصبحت في اآلونة األخیرة محل اهتمام العدید 

من الفئات العمریة لممارستها، خاصة فئة المراهقین هذه المرحلة التي تعرف عدة تغیرات 

 ة،نفسیة وعقلیة.جسمیة،جنسی

مما یزید من اهتمام المراهق بنفسه وبمن حوله وبآرائهم نحوه،األمر الذي یدفعه في العدید من الحاالت 

 إلى اختیار نوع من الریاضة التي تمكنه من تحقیق ذاته.

وفیما یلي سنتطرق للحدیث عن ریاضة الكاراتیه دو إلى جانب الحدیث عن المراهقة و التغیرات التي 

 ث بها،باإلضافة إلى التطرق إلى أهم مشاكل وحاجات المراهق ودور النشاط البدني في التقلیل منها.  تحد
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 والمراهقة دو الكاراتیه                                                         :الثالث الفصل
 

 أوال:ریاضة الكاراتیه دو:

 لمحة تاریخیة عن ریاضة الكاراتیه:  -1

هناك عدة مصادر عن نشأة الكاراتیه وأقرب هذه المصادر للصحة تقول بأن تاریخ الكاراتیه یرجع إلى 

بحیث أنه قام برحلة من الهند إلى الصین  " بودي دارما"جل البوذي الهندي من العائلة المالكة واسمه الر 

واستقر فیها لتعلیم سكانها الدیانة البوذیة، واستغل هذا الفن القتالي كأسلوب تربوي دیني هدفه توحید الجسم 

" ، وقد أسس )1(واإلنسانیة  ة لصالح الخیروالروح للعبادة والتأمل العمیق في المخیلة في ضوء مبادئ البوذی

عدة مجموعات من الحركات القتالیة عندما بدأ ینقل عدد من الرهبان الدین اتبعوه بسبب القتل من  دارما"

قتالي للدفاع عن أنفسهم وذلك في )2(اطور، وقد طوروا طریقتهم إلى فن قطاع الطرق ومن جنود اإلمبر 

وكان التدریب على هذه الفنون القتالیة یعتمد على تقویة وتنمیة الجسم والرقي بالعقیدة  شولین "معبدهم " 

التي كانت مستعمرة یابانیة أنداك وتطورت هذه  جزیرة "أوقیتا"قلت هذه الفنون إلى البوذیة،ومع الوقت انت

وتعلم بذلك السكان هذا الفن  "أوكیناوا"وامتزجت بفنون القتال الموجودة ب " شولین"الفنون التي  كانت في 

حربي للقضاء على القتالي وأصبحوا یمارسونه خفیة وأصبحت هذه الفنون القتالیة من أخطر أنواع القتال ال

الخصم والسیطرة علیه حسب اإلدارة.أما الفضل في تطور هذا الفن القتالي فیعود إلى السكان األصلیین 

وفي بدایة القرن العشرین اتفق أساتذة " أوكیناوا" من بینهم ، االوكیناوین من خالل احتكاكهم بالصینیین

،حیث أدى أولى عروضه في الیابان والتي نالت على نشر وتعلیم فنهم القتالي كوشي" جیشنفینااألستاذ"

فقد أكملها "جیشن "دو، أما مسیرة     إعجاب الجمیع ومن تلك الفترة بدء االهتمام الكبیر بریاضة الكاراتیه

 وبقیت أعمالهم خالدة إلى یومنا هذا.أوشي تاكي فینا كوشي"،ابنه بحیث كان له الفضل الكبیر في تطویر"

 .6-3ص د د، د م، د س،"،األسرار الفنیة والفلسفیة للفنون الدفاعیة"كاراتیه دو غربي عبد الكریم:)1(

 .9ص، 1963، الجزائر،الكاراتیه للمبتدئین، دار الحدیث للكتابسبع احمد: )2(
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 و:الكاراتیه د أهداف-2

إن الكاراتیه الحقیقي هو بذل الجهد لتدریب العقل على تطویر الوعي الصافي الذي یمكن الفرد من 

مواجهة العالم بشكل واقعي،وفي نفس الوقت العمل على تطویر القابلیة الحركیة  والقدرات البدنیة من 

ة، كما تهدف كذلك لتحقیق أما التواضع فهو شرط أساسي لممارسة هذا النوع من الفنون القتالیسرعة..قوة،

 أمور عدة منها:

 األهداف القریبة:2-1

 تحویل المهارات القتالیة إلى عادات سلوكیة. -

 تربیة المتدرب على تقنیات التأمل والبحث والمالحظة. -

 التواضع، الثقة بالنفس، التحكم في الذات، إكساب المتعلم جملة من الخصائص والقیم كالصبر، -

 والشجاعة).

 األهداف البعیدة: 2-2

تتمثل هذه األهداف  في تعریف المتدرب بجسده والقوى الكامنة لدیه واستغالل تلك الملكات الفطریة (النفسیة 

 والبدنیة) في تحقیق غایات سامیة.

 قواعد الكاراتیه دو: -3

 لیة:ي بجملة الصفات التابد لریاضي الكاراتیه دو التحلّ : الالقواعد الذهنیة والنفسیة 3-1
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فهي  : إن الكاراتیه دو یزود ممارسه بقدرة هائلة في التحكم في انفعاالته،التحّكم في الّذات 3-1-1

تعمل على إبقاء ذهن الریاضي حاضرا دائما في جمیع مراحل التدریب لیكون قادرا على التحكم في أداء 

 لذا وجب السیطرة على هذا األخیر. )1(حركات الجسم التي تأتي من الحقل الذهني

فوجودها  وتعتبر أهم الصفات التي یجب أن یتحلى بها ممارس هذا الفن القتالي، اإلرادة: 3-1-2

 یجعله یقوم بتنفیذ كل حركة فنیة بعزم شدید وٕاال فان تلك الحركة لن تكون ذات نتیجة.

 تشتمل ریاضة الكاراتیه دو على العدید من الوضعیات هي:وضعیات الكاراتیه دو: -4

  1952تاریخ التأسیس  -تشیتوریو : المؤسس جوتشوكوتشیتوس                     -1

 

 1963شوتوكان ریو : المؤسس جین تشن فوناكوشي،تاریخ التأسیس                      -2

 

 .1920قوجوریو : المؤسس تثوجنمیاجي،تاریخ التأسیس                      -3

 

 .1953إیشتریو : المؤسس تاتسوشیمابوكو،تاریخ التأسیس                      -4

 

 

 مع اختالف المصادر. 1930شیتوریو : المؤسس كینوا مابوني،تاریخ التأسیس                      -5

 

 .27،28ص ص، مرجع سابق، سبع احمد)1(
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 .1800تشورین ریوء : المؤسس سوكن ماتسومو،تاریخ التأسیس                     -6

 

 . 1952تاریخ التأسیس  -تشي ثوریو : المؤسس جوتشوكو تشي توس                       -7

 

 

 1963 )1(شوتوكان ریو : المؤسس جین تشن فوناكوشي،تاریخ التأسیس                       -8

 

 1920)2(قوجوریو : المؤسس تثوجنمیاجي،تاریخ التأسیس                         -9

 

 1953زونكوتسوداشي : المؤسس تاتسوشیمابوكو،تاریخ التأسیس                      -10

 

 مع اختالف المصادر.1930شیتوریو : المؤسس كینوا مابوني،تاریخ التأسیس                      -11

   

 .1800شورین ریوء : المؤسس سوكن ماتسومور،تاریخ التأسیس                       -12

 

 .27،28ص ص،مرجع سابق، سبع احمد)1(
(2)www.shotokancrsa.com/01/2018et h14.00 
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 ،وتعرف بوضعیة الفارس.1930كیباداشي : المؤسس كالكینتویاما،تاریخ التأسیس                    -13

 

 .1931سانشین داشي : المؤسس هیرونوریأونسوكا                     -14

 

 .)1(1951كیوكو شنكاي كان : المؤسس كایتشوناكامورا عام                     -15

 ولكن یبقى هدا التقسیم محل اختالف وتباین بین العلماء وأهل االختصاص.

 أسالیب الكارتیه:-5

 :ا كوشيأسلوب فین5-1

 وقد عرف باسم " شوتوكان" والذي یعني:  

 : معبد أو مدرسة . كان: تموج أو تدبدب،  تو : شجرة الصنوبر، شو

وكانت هذه الطریقة رائدة بین مختلف األسالیب التي تطورت الحقا وقد نتج عنه "الوادوكاي " 

 .)2(كاتا26و"الشوتوكاي"،وللشوتوكان 

 :shito-ryuأسلوب الشیتوریو5-2

"،إذ أن هذا األسلوب Higshionnaو""ITOSUكان المؤسس هو " كانوا مابیني" والذي یعتبر تلمیذ ل"

 كاتا. 47یعتمد على تسهیل الوضعیات وتقویة التقنیات،ویحتوي الشیتوریور على 

)1(www.shotokancrsa.com/01/2018et h14.00  

(2)Sanette Smit:Karaté ,les arts martiaux simples et pratique,maxi- livre,2003,p12. 
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 :Wado-ryuسلوب الوادریوأ5-3

 : تعني مدرسة. ري: وتعني المنهج،  وادو

" ویعتمد على التهرب باستعمال OtsukaHironoriهرونوريو ویعني الطریق إلى السالم من تأسیس" 

 الهفوات. 

 :Gojur-ryuأسلوب القوجوریو5-4

الرشاقة،وتدرس فیه التقنیات من تأسیس " شوجانمیاجي" وهو تلمیذ هیقوانا ویعتمد هذا األسلوب على القوة و 

 البطیئة والمتوترة ونتج عنه "الشوتوكان"و"الكوجیكاي".

 مسابقات وأقسام ریاضة الكارتي: -6

والمنطقیة  وهي سلسلة من الحركات المتتالیة المدروسة والمرتبةمسابقات الكاتا ( الجملة الحركیة): 6-1

 .)1(للدفاع والهجوم واللكم ضد خصم في مختلف االتجاهات"

 مسا بقات القتال الفعلي ( الكومیتیه):6-2

وهي نزال بین العبین متكافئین من حیث الفئة(الوزن،السن،درجة الحزام)وذلك خالل زمن محدد یتم فیه 

 .)2(القانونیةتسجیل النقاط وفقا للقواعد 

 

 

 

 .17ص،  1999د م، ،وكالة نیوزویك، فنون الكاراتیه الحدیث بین التطویر والتحدیثجابر محمد:خلف، )1(
 .35ص، 2009دبي، د د،الكاراتیه رائد الفنون القتالیة(الكاتا ومرحلة التأسیس)،هشام محمود:سري،  )2(
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 الكیهون:6-3

یعني الطاقة القاعدّیة أي بمعنى الكتاب أو القاعدة المنبع وأیضا تفسر على "أنها عملیة نقل وتدریب 

والتي یتعلمها الالعبین الجدد و المتقدمین، وهو مهم في مراقبة )1(هالمعلومات والحركات األساسیة في الكاراتی

 .)2(الالعبدرجة االستیعاب لمحتوى الدراسة والمستوى التقني الذي یصل إلیه 

 فئة العمریة(االشبال):ثانیا:ال

 أهمیة دراسة المراهقة:-1

تساعد هذه الدراسة المراهق نفسه لمعرفة ممیزات هذه الفترة من حیاته واكتشاف األفاق المجهولة 

إلیه، كما تهم اآلباء لمعرفة ما یدور في حیاة أبنائه،حتى یتمكنوا من فهم وٕادراك القوى التي یخبأها  بالنسبة

ألبناء المراهقین هو قلة وعیهم ، فالعدید من المشاكل هذه الفترة خاصة بین اآلباء وا)3(أبنائهم مند الطفولة

بخصائص هذه المرحلة العمریة وراجع كذلك إلى ضعف نقاط التحاور والتواصل بین الطرفین،وهنا تكمن 

إیجاد الطرق ا أهمیة دراسة هذه المرحلة، كما تساعد المدربین في معرفة سلوك المراهق مما یسمح له

 واألسالیب المناسبة للتعامل معه.

 سنة(المراهقة الوسطى):17الى14في المرحلة العمریة  خصائص النمو-2

 تتمیز هذه المرحلة من النمو بعدة تغیرات موضحة كما یلي:

 موسوعة األسس العلمیة والتطبیقیة لتخطیط البرامج التدریبیة للجملة الحركیة الكاتا بریاضة الكاراتیه، جالل زي وآخرون:)1(
 .45،46ص ص، 2003

 .5ص د س،، الجزائر،الكاراتیه(التاریخ والماهیة)والمتطلبات واألسالیب الفنیةعبد السالم الریمي، )2(

 .26ص،  2012دار الوراق، األردن، سیكولوجیة المراهقة ومشكالتها، صالح حسن احمد الداهري: )3(
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 النمو الفسیولوجي:2-1

في هذه الفترة یعرف المراهق نموا فسیولوجیا سریعا لیصل إلى النضج التام،فیرتفع بذلك معدل ضغط 

ت في التكوین الداخلي للمراهق ویتضح ذلك في زیادة سعة الدم وتنخفض معه نبضات القلب،كما تحدث تغیرا

 .)1(األوعیة الدمویة

 النمو الجسمي:2-2

داد في الطول والوزن زیادة ملحوظة،األمر تعرف هذه الفترة تباطآ في النمو الجسمي،إال أن المراهق یز 

،كما تعرف نموا في الجدع واألطراف حیث یسیر )2(و.. وبصحته الجسدیة الذي یجعله یبدأ باالهتمام بمظهره

ألطراف عن طریق بالوتیرة نفسها مع الوزن والسبب أن الزیادة في الوزن البد أن تأخذ مكانها في الجدع وا

 .)3(نموها طوال وعرضا

 النمو الجنسي:            2-3

وفي هذه المرحلة حیث یعرف فیها كل من المراهق نموا في أعضائه التناسلیة حیث یحصل تأكید  

كما تعرف زیادة في إنتاج  )4(نس لألنثى أو للذكر بفعل التغیرات التي تصیب األعضاء التناسلیة،للج

تكون الهرمونات الجنسیة خالل الطفولة قلیلة جدا حتى یأتي «الهرمونات الجنسیة،ویقول في ذلك"بوخریص":

 .)5(»لوجي والجنسي قویاالطور الحاسم في سن البلوغ،وفیه یكون االنبعاث البیو 

 .154ص، 1975، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العاممحمد مصطفى زیدان: )1(

 .165ص، مرجع سابق، عبد الرحمن الوافي)2(

 .132ص، 2003، 1، دار المنهل، لبنان، طعلم نفس النمو من الطفولة إلى الشیخوخةامتثال زین الدین الطفیلي: )3(

 .145ص، نفس المرجع )4(

 .209ص، 1991،تونس، دار التونسیة، علوم التربیة احمد شیشوب:)5(
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 النمو االنفعالي: 2-4

في هذه الفترة تظهر لدى المراهق االنفعاالت التي ال یستطیع التحكم فیها،وقد تكون طریقة للتعبیر عن 

كما تنمو لدیه "العواطف  سبب فقدان الثقةیشعر بالنقص ب ذاته ورغبته في االستقالل عن اآلخرین،لكنه قد

 .)1(ومشاعر الحب التي تقابلها أیضا مشاعر الغضب والعصبیة والتناقض الوجداني وكذا تقلب المزاج"

 :النمواالجتماعي2-5

حد العلوم أ"،هو ونوهارتیجنكالیتو"لوسیل دبرمان"مفهوم االجتماعیة أو علم االجتماع حسب " ذیأخ

إثبات ذاته وٕاظهار وجوده من خالل  ، فالمراهق هنا یحاول)2(االجتماعیة التي تدرس سلوك الكائنات اإلنسانیة

 .)3(االهتمام بمظهره الخارجي وطریقة تواصله مع األخر

 النمو العقلي:2-6

في هذه الفترة تنمو بصفة تامة القدرات العقلیة التي یحتاجها المراهق كاالبتكار،التذكر،التفكیر المجرد، 

البسیط إلى المعقد أي من اإلدراك الحسي والحركي إلى إدراك  یجعل حیاة المراهق تسیر من«فالنمو العقلي

 .)4(»العالقات المعقدة والمعاني المجردة

 النمو األخالقي والدیني:2-7

ي إقدامه على العبادة والصالة،أما النمو األخالقي فیبدأ من ینمو الجانب الدیني للمراهق فیظهر ف

فمهمة «،)5("هاغلوكایلیس"اكتساب المعاییر والقیم األخالقیة،وهنا تزید حاجته إلى العنایة وهذا ما أكده العالم 

 .165-163ص، مرجع سابق، عبد الرحمن الوافي )1(

 .18صد س، ، دار النهضة العربیة، بیروت، :أسس علم االجتماعمحمود عورة )2(

 .19،18ص ص، د س، 1ط، القاهرة، دار الفكر العربي، )مبادئ علم النفس الریاضي(المفاهیم والتطبیقاتفوزي: حمد أمینأ)3(

 .103ص، 1999، دار الراتب الجامعیة، بیروت،ي تفسیر السلوك اإلنسانيف:دراسات عبد الرحمن محمد العیسوي)4(
(5)Ellis,H studies in the psychology of sex,New york׃randow House1928vol,2pt3.p64. 
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لمربي هي مساعدة الغیر على تجاوز أنماطه السلوكیة القدیمة وٕایجاد أنماط بدیلة...التي تساعده المرشد أو ا

 .        )1(»على التوافق مع محیطه

 مراحل المراهقة: -3

لقد اختلف الباحثون في تحدید فترة المراهقة متى تبدأ؟ومتى تنتهي؟وهذا احد التقسیمات المعمول بها 

 لدى البعض:

 المراهقة األولى أو المبكرة: 3-1

،وتتمیز بعدة تغیرات أبرزها انتقال الطفل إلى المرحلة متقدمة حیث 14الى ىسن12تبدأ من سن

 .)2(وجنسیة كما تعرف تغیرات جسمیة،فسیولوجیة،عقلیة،انفعالیة،اجتماعیة معها السلوك الطفلي،یتضاءل 

 المراهقة الثانیة أو الوسطى: 3-2

،وفي هذه المرحلة یشعر المراهق بالنضج الجسمي وباالستقالل الذاتي 17الى سن14وتبدأ من سن

 نضجا في المظاهر الخاصة بهذه المرحلة. نسبیا كما یعرف

 المراهقة الثالثة أو المتأخرة: 3-3

ویسمیها البعض بمرحلة الشباب،إذ تعتبر مرحلة االستقاللیة في اتخاذ  21الى سن17وتبدأ من سن

وفي هذه المرحلة یزید االهتمام بالمظهر الخارجي واالعتماد على النفس واالهتمام كذلك بطریقة ، القرارات

 .)3(الكالم والمیل إلى تكوین العالقات االجتماعیة

دار الفاروق ، :اإلرشاد النفسي في حیاتنا الیومیة في ضوء الوحي اإللهي والهدى النبويرشاد علي عبد العزیز موسى)1(
 .10ص، 1،2001ط، القاهرة، الحدیثة

 .102، صمرجع سابقلرحمن الوافي، عبد ا)2(

 .263ص، القاهرة،الكتاب عالم،الطفولة والمراهقةحامد عبد السالم زهران:)3(
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 أنواع المراهقة:-4

 هناك عدة تقسیمات للمراهقة هي:

 المراهقة المنحرفة: 4-1

الجسمیة تسبب غالبا بعض عن وجوده، فالتغیرات  نحرافي للتعبیروهنا یلجا المراهق إلى السلوك اإل

المشكالت االنفعالیة واالجتماعیة عند المراهقین، فیصبح بذلك غیر قادر على التحكم في حركاته وسلوكا 

 كالسرقة. فیلجا إلى المجتمع إلظهارها في سلوكیات منحرفة ،)1(ته

 المراهقة المتكیفة: 4-2

و تتمیز باالعتدال في النواحي العاطفیة االنفعالیة للمراهق،واالستقرار العاطفي والمیل إلى تكوین 

 العالقات االجتماعیة مع اآلخرین،واكتساب احترام وتقدیر المجتمع. 

  المراهقة المنطویة: 4-3

والسبب في ذلك هو شعوره بالنقص، وهنا ینفر  ین،وهنا یمیل المراهق لالنطواء والعزلة عن اآلخر 

وقد یلجا هنا المراهق لالنتحار نتیجة العزلة «المراهق من تكوین العالقات االجتماعیة مع اآلخرین

 .)2(»االجتماعیة

 المراهقة العدوانیة المتمردة: 4-4

یسمى بالمراهق العدواني الذي كان ولید لغیاب استعداده لجملة التغیرات  إن الواقع المعاش اظهر ما

التي طرأت علیه سواء التغیرات العقلیة الجنسیة ..الخ، كما تتسم شخصیته هنا بصفات عدیدة كالتشتت،عدم 

 .289ص،  1985،القاهرة، دار النهضة العربیة، مقدمة في علم النفسجابر عبد الحمید وآخرون:)1(

 .233ص، مرجع سابق ،امتثال زین الدین الطفیلي )2(
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لذلك یحتاج إلى توفر البیئة المنتظمة  ،)1(بخیل)-كفر)،اجتماعي،انعزالي،(كریم-الثبات،التغیر،(تدین

 المستقرة،ألجل مساعدته على اكتساب القیم والعادات الحسنة. 

 حاجات المراهق:-5

 الحاجات النفسیة:5-1

 الحاجة إلى اكتشاف الذات:5-1-1

د یسلك المراهق في العدید من الحاالت سلوكیات وهنا یزید اهتمام المراهق بنفسه وبرأي الناس حوله،وق

 طائشة، مما یدفع بالراشدین إلى ولومهم وهذا فعل خاطئ.

 الحاجة إلى تأكید الذات:5-1-2

وهنا ینتقل المراهق إلى محاولة فرض نفسه على المجتمع وٕایجاد مكانته بین أفراده،فنجده یتحمل بعض 

 ي تتوافق ومستواه المعرفي والفكري.المسؤولیات ویحاول الخوض في النقاشات الت

 الحاجة إلى تجسید األفكار:5-1-3

وفي هذه المرحلة تزید رغبة المراهق في تجسید أفكاره وان كانت خاطئة لكن إن لم یستطع یقوم 

كل ما هو إثارة  األنا الهو هو كل ما هو مكبوت«"في نظریة التحلیل النفسي یقولفرویدبكبتها،وهذا ما أكده"

 ، لكن ذلك الكبت سیظهر من خالل سلوكه فقد یمیل إلى العدوانیة.)2(»ثلة..الشعوري بصورة و كلیةغیر مم

 الحاجة إلى االستقالل:  5-1-4

السلطة،فنجده یحاول إقامة حیاة خاصة به بعیدا عن  د سواءوهنا یرفض المراهق أن یمارس علیه اح

 .)3(تحكم اآلخرین في أفعاله وسلوكیاته

 .110ص،  2،2005ط، عمان، دار الفكر، فس العامعلم الن:عبد الرحمن عدس، یوسف قطامي)1( 
 .12ص، 2002،دمشق، منشورات وزارة الثقافة، األنا العلیا، األنا، الهو، مراجع الشخصیةمجموعة من المؤلفین: )2(

 .65ص، 1،2006ط، األردن، مكتبة المجتمع العربي،المراهقةمحمود محمد إقبال: )3(
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 الحاجات االجتماعیة: 5-2

 الحاجة إلى الحب والتفهم:5-2-1

 الحاجة إلى األمن:5-2-2

جة الشعور بالحمایة فالمراهق البد أن ال یتعرض للنقد أو اللوم أو العقاب من تتضمن هذه الحا

"في ظاهرة الهروب من "الكاشمحیطه، حتى ال یدفعه في العدید من الحاالت إلى الهرب،وهذا ما یؤكده العالم

ن إن الهرب یحمل معان متنوعة هرب من المحیط،حریة نحو الجدید نحو المجهول،هرب م«المنزل یقول:

 .)1(»الذات

عن مكانة بین أهله  إن المراهق بعد نضجه یبحثالحاجة إلى التقدیر والمكانة االجتماعیة:5-2-3

ومجتمعه،فیحرص أن یكون إنسانا صالحا ویتبع تعالیم دینه من خالل تحمله للمسؤولیة داخل المجتمع ولكن 

 .)2(اته وقدراته المتواضعةفي حدود إمكانی

 الحاجة إلى اإلعداد االجتماعي:5-2-4

مبكر،    و هنا تأتي مسؤولیة األسرة والمدرسة بتوجیه المراهق و تعویده تحمل المسؤولیة  في وقت 

 .)3(لعنایة التي یتلقاها من والدیه اآلخرینمن خالل ا

 دور وأهمیة النشاط البدني في عالج مشاكل المراهق:   -6

 .241ص، مرجع سابق، امتثال زین الدین الطفیلي )1(

 .246ص، 2000، 1ط، بیروت، دار الجامعیة، عبد الرحمن العیسوي:اضطرابات الطفولة والمراهقة وعالجها)2(

 .16ص، 4،1994ط، القاهرة، مكتبة النهضة، كونستانیس فوستر:تربیة الشعور بالمسئولیة عند األطفال )3(
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، كما تنمو لدیه الشجاعة تكمن أهمیتها في غرس الخصال الحمیدة والحسنة لدى المراهق وتوجه غرائزه

على ضبط الضغوط  والثقة بالنفس واحترام األخر والتحلي بالروح الریاضیة وتحمل المسؤولیة،كما تعمل

النفسیة التي تسبب له المشاكل كالقلق،والعدوانیة،كما تعتبر طریقة ناجعة في شغل وقت الفراغ بدل 

بعض الخبرات في شتى المیادین لدى البد للمدرب أن االستسالم للكسل، فبالریاضة یستطیع المراهق اكتساب 

 .)1(یقوم بتشجیع العبه حتى یساهم في إعداد الفرد الصالح القادر على تحمل المسؤولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .15ص، 1986، 2معروف رزیق:خطایا المراهقة، دار الفكر، دمشق، ط )1(
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 والمراهقة دو الكاراتیه                                                         :الثالث الفصل
 

 خالصة الفصل:

اراتیه دو واهم المهارات والوضعیات  التي تشتمل لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى تعریف ریاضة الك

علیها،باإلضافة إلى إعطاء لمحة تاریخیة عن تطورها،كما تطرقنا إلى مفهوم المراهقة وخصائصها والمتمثلة 

في النمو الجسمي،النفسي،العقلي البیولوجي.كما أشرنا إلى دور النشاط البدني في التقلیل من حدة التأثیرات 

یعتبر وسیلة للتقلیل من السلوك العدواني  لتغیرات التي تحدث في هذه المرحلة من النمو، إذالتي تفرضها ا

  للمراهق ووسیلة ناجعة لتكوین وٕاعداد المراهق للحیاة االجتماعیة.
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 الجانب التطبيقي



 

:رابعال  الفصل  
اإلجراءات  

للدراسة المنهجية  



 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

 تمهید:

 بعد انتهاءنا من انجاز اإلطار النظري للدراسة والمتمثل في جملة المعلومات والحقائق النظریة من

سنتطرق إلى الجانب المیداني وذلك لربط كل ما هو نظري كیفي بالواقع،واألكید أن هذا ، مذكرات مراجع

 في هذا الفصل منهج الدراسة، المجتمع والعینة علمي دقیق، ولهذا فسنتناولاألمر ال یتحقق إال ببناء منهجي 

 التقنیات، مجاالت الدراسة، الدراسة االستطالعیة والنظریة وكذا األسالیب اإلحصائیة.
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

 الدراسة االستطالعّیة:-1

نفي بالتوّجه إلى الّنوادي نظرا ألهمیة الدراسة االستطالعّیة في أي دراسة أو بحث فقد قمنا في شهر جا

المعنیة بهذه الدراسة، بهدف تحدید مدى إمكانیة دراسة موضوع الّتحضیر الّنفسي ودافعیة االنجاز 

الّریاضي،حیث قمنا بمقابلة بعض مدربي أندیة الكاراتیه دو وطرحنا علیهم بعض األسئلة تمحورت حول طرق 

لنفسي لالعبین، عدد المشاركین في المنافسات وأوقات الّتحضیر الّنفسي، المسئول عن التحضیر ا

 .الریاضیة،وتوصنا من خالل هذه األسئلة إلى تحدید عینة الدراسة وكذا صیاغة أسئلة االستمارة

 مجاالت الدراسة: -2

 :المجال المكاني 2-1

 أجریت هذه الّدراسة في خمس أندیة لریاضة الكاراتیه دو بوالیة جیجل هي:

 شبال المستقبل(بلدیة تاكسنة).الّنادي الّریاضي أ -

 الّنادي الّریاضي لحّي االستقالل(بلدیة األمیر عبد القادر). -

 نادي الكورنیش الجیجلي(بلدیة جیجل). -

 الّنادي الّریاضي الهّواة النمور(بلدیة الطاهیر). -

 الّنادي الّریاضي الهاوي الوفاق للریاضات الفردیة والجماعیة (تاسوست). -
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

:                                                                                البشري المجال2-2

نادي حسب  22في خمسة أندیة بوالیة جیجل(من أصل  -فئة األشبال ذكور -ویتمثل في العبي الكاراتیه دو

 )2(أنظر الملحق رقم (العب.58) والمقدر عددهم2معطیات الرابطة الوالئیة لریاضة الكاراتیه دو ملحق رقم

 المجال الزمني:2-3

تم االنطالق في الدراسة بشقیها النظري والتطبیقي بعد االتفاق مع األستاذ المشرف على العنوان وقبوله 

 ،وتم العمل وفق مرحلتین أساسیتین هما:                   2017وكان ذلك في شهرنوفمبر

ى شهر فیفري وهي مرحلة البحث الّنظري حیت تم خاللها وامتدت من شهر دیسمبر إل :*المرحلة األولى

 جمع المعلومات ذات الّصلة بالموضوع.

وامتّدت من شهر مارس حتى شهر ماي وخّصصت للجانب المیداني والمتمّثل في توزیع :*المرحلة الثّانیة

 .االستمارة وتحلیلها ومناقشة النتائج المتحصل علیها

 منهج الدراسة:-3

استنا هذه تتطلب الوصف والتفسیر والتحلیل فقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي الذي باعتبار أن در 

 .)1(»أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكزة على معلومات كافیة ودقیقة« یعتبر

ي فالمنهج الوصفي هو األسلوب األنسب واألصلح لهذه الدراسة،نظرا لما تملیه طبیعة هذه وبالتال

الدراسة التي تتطلب تجمیع المعلومات وبیانات تسمح لنا بوصف الظاهرة وصفا دقیقا وتفسیرها وصوال إلى 

 نتائج دقیقة یمكن تعمیمها.

 .46ص، 1999 ،2ط، عمان، دار وائل، محمد عبیدات وآخرون:منهجیة البحث العلمي القواعد المراحل والتطبیقات )1(
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

 مجتمع الدراسة: -4

العب موزعین على   58یه دو لفئة األشبال ذكور والمقدر عددهم بتمثل مجتمع الدراسة في العبي الكارات 

 خمسة أندیة للكاراتیه دو بوالیة جیجل موضحة في هذا الجدول:

 یبین توزیع العبي الكاراتیه دو فئة أشبال ذكور على خمس أندیة بوالیة جیجل: :2جدول رقم

 العدد الكلي لألشبال اسم الّنادي

 العب34 مستقبل(تاكسنة)الّنادي الریاضي أشبال ال

 العبین7 الّنادي الریاضي لحي االستقالل(األمیر عبد القادر)

 العبین7 الّنادي الریاضي الهواة النمور(الطاهیر)

 العبین3 نادي الكورنیش الجیجلي(جیجل)

الّنادي الریاضي الهاوي الوفاق للریاضات الفردیة 
 والجماعیة (تاسوست).

 العبین7

إن الغایة من اختیار العینة هي الوصول إلى معلومات عن المجتمع األصلي للدراسة، :عینة الدراسة-5

غیر احتمالیة  عینة الدراسةت لتعمیم على المجتمع، وكانالن االختیار الجید للعینة یجعل النتائج قابلة ل

موزعین العب  40حیث روعي في االختیار مشاركة الالعبین في المنافسات،والذي قدر عددهم ب قصدیة

 )2(انظر الملحق رقم كما یلي:
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

 في الخمسة أندیة. یبین عدد الالعبین المشاركین في المنافسة :3جدول رقم

 المشاركین في المنافسة اسم النادي

 العب19 الّنادي الریاضي أشبال المستقبل(تاكسنة)

 العبین7 الّنادي الریاضي لحي االستقالل(األمیر عبد القادر)

 العبین4 یاضي الهواة النمور(الطاهیر)الّنادي الر 

 العبین3 نادي الكورنیش الجیجلي(جیجل)

الّنادي الریاضي الهاوي الوفاق للریاضات الفردیة 
 والجماعیة (تاسوست).

 العبین7

 تقنیات الدراسة:  -6

 االستمارة: 6-1

عها على المبحوث تعرف على أنها أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع،بحیث یقوم الباحث بتوزی

وبدوره یقوم بتعبئتها، ویستخدم االستبیان لجمع المعلومات بشان معتقدات ورغبات المستجوبین وكذلك 

الحقائق التي هم على علم بها،ولهذا تستخدم االستبیانات بشكل رئیسي في مجال الدراسات التي تهدف 

، وعلیه تم اختیار تقنیة االستمارة 1ألفرادالستكشاف حقائق الممارسات الحالیة واستطالعات الرأي ومیول ا

 محاور أساسیة: 3سؤال موزعین على 21الدراسة،بحیث اشتملت على كأداة رئیسیة للتحقق من صدق

خاصة بدور التحضیر النفسي قبل المنافسة في تحقیق دافعیة االنجاز یتضمن البیانات ال :ولالمحور األ  -

 .8إلى السؤال1 أسئلة محددة من السؤال8ویضم الریاضي،

 .172ص،2004 ،2ط،دمشق، دار النمیر، عبود عبد اهللا العسكري:منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة)1(
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

ویتضمن بیانات تتعلق بدور التحضیر النفسي أثناء المنافسة في تحقیق دافعیة االنجاز  :المحور الثاني -

 .14إلى السؤال9أسئلة محددة من السؤال 6الریاضي،ویضم

یحتوي على بیانات تتعلق بدور التحضیر النفسي بعد المنافسة في تحقیق دافعیة االنجاز  :المحور الثالث -

 ).1(انظر الملحق رقم. 21إلى السؤال 15أسئلة محددة من السؤال7الریاضي،ویضم 

 تحدید متغیرات الدراسة: -7

:                                                                                  المتغیر المستقل 7-1

 ویتمثل المتغیر المستقل في هذه الدراسة في"التحضیر النفسي".

 المتغیر التابع: 7-2

 وتمثل المتغیر التابع في هذه الدراسة في "دافعیة االنجاز الریاضي".

 األسالیب اإلحصائیة: -8

ألسلوب اإلحصائي" بأنه الخط األمین في أي دراسة لمواجهة مشكلة معینة حالیة أو متوقعة یعرف "ا

 ،ولتكون نتائج االستمارة ذات معنى وداللة یشترط على الباحث القیام بمعالجة إحصائیة لجمع1من اجل حلها

 نتائجه،وقد اعتمد في ذلك على أسلوب لمعالجة النتائج هو:

واعتمد الباحث في ذلك على النسب المئویة وذلك بتطبیق القاعدة الثالثیة وصیغتها  :األسلوب الكمي 8-1

 /عدد أفراد العینة.x100النسبة المئویة% =عدد التكرارات كالتالي:

 .32، ص2002إسكندریة، د د،ناجي بدر إبراهیم:األسالیب الكمیة في علم االجتماع، )1(
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 للدراسة المنهجیة اإلجراءات                     :                               الرابع الفصل
 

 الصة الفصل:خ

ات العلمیة والمنهجیة التي اعتمدها في جمع المعلومات والبیانات في هذا الفصل تم تقدیم أهم الخطو 

وكذا طرق وأسالیب تحلیلها،باإلضافة إلى التعرف على مدى مالئمة كل من المنهج والتقنیات لموضوع 

الدراسة،كما قمنا بتحدید مجاالت الدراسة والمتمثلة في المجال البشري الزمني والجغرافي، وكل هذه الخطوات 

كقاعدة األساسیة لالنتقال إلى المرحلة التي تلیها وهي تحلیل وتفسیر بیانات الدراسة ومن ثم  اهااتخذن

 الوصول إلى نتائج دقیقة.
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:خامسالفصل ال  
عرض وتحليل  
 نتائج الدراسة



 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

 تمهید:

یعتبر الجانب المیداني احد الجوانب المكملة والمتممة للجانب النظري لدى یولى له االهتمام الكبیر 

نظرا لما یتطلبه من لمسة خاصة بالباحث، فبعد توزیع االستمارة على عینة البحث تم الحصول على كم من 

الدراسة سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة البیانات المعطیات الواقعیة، وللوصول إلى إجابة عن إشكالیة 

 والمعطیات المحصل علیها من األدوات البحثیة المذكورة سالفا وذلك من خالل عرضها في جداول وتحلیلها. 
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 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

التحضیر النفسي قبل المنافسة وتحقیق دافعیة :عرض وتحلیل نتائج المحور األول -1

 االنجاز الریاضي.

المحور استعراضا وصفیا للبیانات الخاصة بالفرضیة الجزئیة األولى القائلة:للتحضیر النفسي ویتضمن هذا 

اسئلة في هذا المحور قصد اإلحاطة 8قبل المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، وقد تم صیاغة 

 بكل أبعادها ومؤشراتها.

 مالحظة الملل على العبیه. عند ین اجتناب المدرب التدریب البدنيیب: 04الجدول رقم

 

 

 

 

% من أفراد الفئة المبحوثة اقروا بان مدربهم ال یتجنب 75أن نسبة یتضح من خالل الجدول أعاله

% أكدت عكس 25ي عندما یالحظ الملل على الالعبین، في حین أن نسبةالتحضیر أو التدریب البدن

أن المدرب ال یتوقف عن إخضاع العبیه للتدریب البدني بالرغم من مالحظة الملل لدیهم،  ذلك.ومنه نستنتج

وهذا ما یؤكد نقص خبرته في مجال علم النفس و إهماله لعنصر تخطیط التدریب التي سبق اإلشارة إلیها في 

لفیة النظریة، بمعنى إهمال عنصر البرمجة العلمیة للحصص التدریبیة التي تتطلب مراعاة فترات الخ

 االسترجاع والراحة .

 النسبة المئویة%    التكرار   االقتراحات

 % 25 10 نعم

 %75 30 ال

 %100 40 المجموع

25% 

75% 

یبین اجتناب المدرب التدریب : 01شكل رقم
 .البدني عن مالحظة الملل على العبیھ

 نعم

 ال
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 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

 : یبین متابعة واستمراریة المدرب في تحضیر العبیه من الجانب النفسي.05الجدول رقم

 

 

 

 

 

% من إجابات المبحوثین أقرت بوجود متابعة 100من خالل الجدول أعاله یتضح أن النسبة األعلى

واستمراریة من طرف المدرب في تحضیر الالعبین من الجانب النفسي.ومنه نستنتج أن الفترة التي تسبق فترة 

فسة تزداد فیها الضغوط النفسیة من توتر، خوف، قلق، وهذا راجع إلى تأثیر جو المنافسة الذي تتداخل المنا

إذ  ، فالموقف التنافسي یختلف اختالفا كبیرا عن الموقف الغیر تنافسي1فیه العدید من الحاالت االنفعالیة

یة الفرد نحو تحقیق الفوز وبذل الجهد، إضافة إلى زیادة حجم ومستوى الّضغوط، لهذا یمیل یتمیز بزیادة دافع

 المدربون حسب خبرتهم إلى تقدیم الّدعم الّنفسي لّالعبین لیكونوا في أتم استعدادهم للمنافسة ومواقفها.

 

 

 

 .233صسابق، مرجع وآخرون، زاعلةالخ سلمان محمد )1(

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 %100 40 نعم

 %0 0 ال

 %100 40 المجموع

100% 

0% 

یبین استمراریة ومتابعة :02شكل رقم 
المدرب في تحضیر العبیه من الجانب 

 .النفسي 

 نعم

 ال
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 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

 : یبّین تخصیص المدرب لحصص الّتمدید العضلي.06الجدول رقم 

 

 65یتبین أن المدرب یقوم بتخصیص حصص للتمدید العضلي أحیانا وذلك بنسبةمن الجدول أعاله 

لجوء المدرب لحصص التمدید العضلي یكون  %من آراء أفراد الفئة المبحوثة فیؤكدون بان32,5%، أما 

 % أقرت بان المدرب ال یخصص أبدا حصصا للتمدید العضلي. ومنه نستنتج 2,5دائما، في حین أن نسبة 

ضرورة برمجة حصص الّتمدید العضلي ضمن تخطیط الّتدریب فهي تعمل على تحسین السلوك التقني 

م في انفعاالته، كما تعتبر طریقة ناجعة لتحضیر الالعب لالعب والرفع من مستوى أدائه وتمكینه من التحكّ 

 من خالل الرفع من مستوى دافعیة الالعب وثقته بنفسه.1للمنافسة 

 

 

(1)Psychologie de sport.opsit.p2. 

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 %32,5 13 دائما

 %65 26 أحیانا

 %0 0 نادرا

 %2,5 1 أبدا

 %100 40 المجموع

 دائما
32% 

 احیانا
65% 

 نادرا
0% 

 ابدا
3% 

یبّین تخصیص المدرب لحصص : 03شكل رقم
 .التمدید العضلي
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 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

:یبّین فعالیة تمارین التمدید العضلي في شعور الّالعبین بالّراحة الّنفسیة واالستعداد 07الجدول رقم

 للّتدریب.

 النسبة المئویة% التكرار قتراحاتاال
  نعم نعم

40 
39  

100% 
97,5 % 

 % 2,5 1 ال

 0 ال
 

0% 

 %100 40 المجموع
% من أفراد العینة المبحوثة اقروا بان خضوعهم لتمارین التمدید 100یبین الجدول أعاله أن نسبة

ید من استعدادهم للتدریب وذلك بنسبة العضلي یشعرهم بالراحة النفسیة، حیث أكدوا أن مثل هده التمارین تز 

 أن حصص التمدید العضلي تساعد الالعب في تحقیق الراحة النفسیة مما %. ومنه نستنتج 97,5قدرت 

یجعله یقبل على التدریب بشكل كبیر، فتمارین التمدید العضلي ذات أهمیة كبیرة في تحضیر الالعب لمواقف 

 .1المنافسة المختلفة

 

(1)htt  //www.esc fr/préparation psychologique et mentale.html. 

100% 

0% 

انعكاس تمارین  یبین: 04شكل رقم
التمدید العضلي على شعور الالعب 

 .بالراحة النفسیة

 نعم

 %97,50 ال

2,50% 

یبین فعالیة هذه التمارین في : 05شكل رقم
 .جعل الالعب مستعدا للتدریب

 نعم

 ال
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 : یبین اعتماد المدرب أسلوب تبادل الحدیث مع الالعبین.08الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 % 92,5 100 37 40 نعم نعم

 %7,5 3 ال

 %0 0 ال

 %100 40 المجموع

 

بات المبحوثین أقرت بان المدرب یلجا إلى الحوار مع الالعبین وذلك من الجدول أعاله یتضح أن إجا

%، أي أن اعتماد المدرب على أسلوب تبادل الحدیث مع العبیه یقوم وفق طریقة الشحن 100بنسبة 

% أنها  7,5%، في حین أكدت ما نسبته 92,5باألفكار االیجابیة،وهذا ما أكدته آراء العینة المبحوثة بنسبة

أن طریقة الحوار التي تعتمد على الشحن باألفكار االیجابیة  الشحن باألفكار االیجابیة. ومنه نستنتجال تتلقى 

طریقة ذات أهمیة كبیرة في تحضیر الالعب نفسیا وذلك عن طریق توجیه تركیزه وانتباهه نحو تحقیق الفوز، 

كله ومخاوفه مما یجعل المدرب كما تعتبر طریقة ناجعة لدراسة الظروف المحیطة بالفرد والتعرف على مشا

 .1قادرا على التحكم فیها، فالمدرب كلما استطاع فهم الالعب استطاع بذلك تقویة وٕاظهار استعداداته

 

 

 .291رافع النصیر الزغول، عماد عبد الرحیم  الزغول، مرجع سابق، ص )1(
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 .:یبّین فعالیة األفكار االیجابیة في تجنیب الالعب التفكیر في المنافسة ونتائجها09رقم الجدول

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 %57,5 23 نعم

 %42,5 17 ال

 %100 40 المجموع

% من آراء أفراد العینة المبحوثة تؤكد على فعالیة األفكار 57,5سبتهیبین الجدول أعاله أن ما ن

% ترى عكس 42,5االیجابیة التي تتلقاها في تجنب التفكیر في المنافسة ونتائجها، في حین أن ما نسبته

أن لألفكار اإلیجابیة األثر الواضح في تعدیل  طریقة التفكیر لدى البعض في حین أن  ذلك. ومنه نستنتج

رها لدى البعض یبقى نسبیا، وهو مرتبط إلى حد كبیر بخبرة المدرب ومدى كفاءته من عدمها في تغییر تأثی

طریقة وأسلوب تفكیر العبیه، فمقدرة المدرب على توجیه وضبط انتباه الالعب إلى األمور االیجابیة من شانه 

والمتمثلة في قدرته على 1یة للریاضيأن یحقق للفرد التغذیة الرجعیة، كما یرتبط كذلك بكفاءة القدرات العقل

 .190ص، مرجع سابق، محمد عثمان نجاتي)1(

100% 

0% 

یبین اعتماد المدرب : 06شكل رقم 
 .اسلوب تبادل الحدیث مع العبیھ

 نعم

 %92,50 ال

7,50% 

یبین اعتماد المدرب طریقة :07شكل رقم
 .الشحن باالفكار االیجابیة

 نعم

 ال
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التركیز واالنتباه، فضعف هذه القدرات یؤدي إلى ضعف استجابة الریاضي  القیام بالعملیات العقلیة كالتذكر

 وبالتالي لن تكون هناك تغذیة رجعیة أو تأثیر لهذه األفكار على نفسیة الالعب.

 

 : یبین قیام المدرب بخلق أجواء شبیهة بالمنافسة، وانعكاس هذه األجواء على الالعبین.10الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 

 نعم

  رالتخلص من التوت

 

40 

6  

 

100% 

15% 

تزید من حماسك 
 لمواجهة منافسك

21 52,5% 

 %32,5 13 أخرى تذكر

 0 0 ال

 %100 40 المجموع

 

% من أفراد العینة المبحوثة تؤكد أن المدرب 100تبین اإلحصائیات الواردة في الجدول أعاله أن نسبة

العبین، كما أكدت ذات النسبة أن مثل هده یعتمد على خلق أجواء شبیهة بالمنافسة كطریقة لتحضیر ال

57,50% 

42,50% 

یبین فعالیة االفكار االیجابیة في تجنیب  الالعب : 08شكل رقم
 .التفكیر في المنافسة ونتائجها

 نعم

 ال
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% فأقرت بان 32,5%أما نسبة 52,5المقابالت التحضیریة تزید من حماسها لمواجهة الخصم وذلك بنسبة

مثل هذه المقابالت تساعد في تحضیر الالعب فكریا وبدنیا وكذا التخلص من الخوف والتوتر والشعور بالثقة 

هارات وتعلم كیفیة توظیف المكتسبات والتعود على جو المنافسة مما یزید بالنفس، كما تعد فرصة لتجریب الم

% فتساعدها مثل هذه المقابالت في 15من درجة جاهزیة واستعداد الالعب للمنافسة، في حین أن ما نسبته

 التخلص من التوتر. ومنه نستنتج أن للمقابالت التحضیریة تأثیرا كبیرا على النواحي النفسیة لالعب، فمن

لها  1المنافسة، فالمقابالت التحضیریة         خاللها یكون الالعب قادرا على التعامل الجید مع مواقف 

 نفعاالته.هدف یكمن في وضع الالعب في أجواء شبیهة بالمنافسة حتى یكون قادرا على التحكم وضبط ا

 

 

 

 

(1)Special.olympics:guided’entrainement ,préparer l’athlète a la compétition. 

100% 

0% 

یبین قیام المدرب بخلق : 09شكل رقم 
 .اجواء شبیهة بالمنافسة

 نعم

 ال

15% 

52,50% 

32,50% 

یبین تاثیر المقابالت :10شكل رقم
 .التحضیریة على الالعبین

 التخلص من التوتر

تزید من حماسك 
 لمواجھة منافسك

 اخرى تذكر
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 : یبین تنظیم النوادي للرحالت الترویحیة،ودورها في تخلیص الالعب من ضغط المنافسة.11الجدول رقم

 االحتماالت
 

 النسبة المئویة% التكرار

 
 
 

 نعم

 دائما
 

 
 
 

10 

7  
 
 

25% 

17,5% 

 %0 0 نادرا

 أحیانا
 

3 7,5% 

 أبدا
 

0 0% 

 ال
 

30 75% 

 المجموع
 

40 100% 

توضح النتائج المحصلة في الجدول أعاله والمتعّلقة بمدى تنظیم الّنوادي للّرحالت الترویحّیة باّن 

%، أقروا بان إدارة النادي ال تنّظم رحالت ترفیهیة 75الغالبیة من أفراد العینة المبحوثة والمقدرة نسبتهم ب

الترفیهیة،   % من عینة البحث أكدت أن إدارة الّنادي تلجا لتنظیم الرحالت 25 لالعبین، في حین أن نسبة
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%. 17,5كما أكدت هذه النسبة أن مثل هذه الرحالت تمكنها من الّتخلص من ضغط المنافسة دائما بنسبة

دي مع ومنه نستنتج أن عزوف إدارة الّنادي عن تنظیم مثل هذه الرحالت یرجع إلى قّلة الّدخل المالي للنا

، إال أن الرحالت الترویحّیة الفرق" مدربيارتفاع الّتكالیف المخّصصة لتدریب الّالعبین وهذا ما أّكده لنا احد "

مهمة في توجیه تفكیر الالعب إلى أمور بعیدة عن المنافسة وأجوائها مما یزید الشعور بالراحة عند الّریاضي 

 واألفضل. 1حتى یتمكن من تقدیم األحسن

 

عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني:التحضیر النفسي أثناء المنافسة وتحقیق دافعیة  -2

 االنجاز الریاضي.

یتضمن هذا المحور البیانات الخاصة بالفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة:للتحضیر النفسي أثناء المنافسة 

أسئلة وذلك لإلحاطة بأبعاد ومؤشرات هذه  6في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، وقد بلغ عدد األسئلة دور 

 الفرضیة.

 

 .161صهیم،مرجع سابق،براإ الستار عبد)1(

25% 

75% 

یبین تنظیم النوادي رحالت : 11شكل رقم 
ترویحیة لالعبین لالبعادهم عن جو 

 .المنافسة

 نعم

 ال
17,50% 

0% 

7,50% 0% 

یبین مساهمة الرحالت : 12شكل رقم 
الترویحیة في تخلیص الالعب من ضغط 

 .المنافسة

 دائما

 نادرا

 احیانا

 ابدا
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 : یبین قیام المدرب بشحن العبیه بالعبارات التشجیعیة قبل المنازلة.12الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

عبارات الدعم  نعم
 والتشجیع

 

 

39 

 

 

26  

 

97,5% 

65% 

عبارات النصح 
 والتوجیه

13 32,5% 

 %2,5 1 ال

 %100 40 المجموع

%من أفراد عینة البحث أكدوا أنهم یتلقون الشحن  97,5من خالل الجدول أعاله یتضح أن نسبة

%بان العبارات التي كانت تتلقاها 65بالعبارات التشجیعیة من المدرب قبل بدء المنازلة، حیث أكدت نسبة 

عبارات دعم وتشجیع تمحورت حول تجنب الخوف والثقة بالنفس و عبارات أنت قوي ومستواك أفضل، هي 

% فأكدت تلقیها لعبارات النصح والتوجیه و المتمثلة في حث الالعب على التركیز والسرعة 32,5أما نسبة

بالنسبة للمدرب هو ما  في بدء الحركة، وتجنب األخطاء واللعب ألجل الفوز. ومنه نستنتج أن أهمیة المنافسة

یدفعه للبحث طرق للرفع من معنویات العبیه وتخلیصهم من الضغط الذي تسببه، كما یعكس كذلك االهتمام 

الذي یولیه المدرب ألجل معرفة سلوك العبه قبل المنافسة، كما یبین اهتمام المدرب بطریقة  الشحن 

95 

 



 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

على بعث الراحة في نفسه، وبالتالي العمل على خفض حجم ومستوى توتره وخوفه مما  التي تعمل 1العبارات

 .یزید من ثقته بنفسه

 

 : یبین انعكاس العبارات التشجیعیة على الالعبین.13الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 %25 10 الراحة النفسیة

 %47,5 19 االستعداد

 %10 4 تزید من مسؤولیتك

 %15 6 أخرى تذكر

 %100 40 المجموع

 

 .96ص سابق، مرجع ،درویش وفاء)1(

97,50% 

2,50% 

یبین قیام المدرب بشحن : 13شكل رقم 
 العبیه بالعبارات التشجیعیة

 نعم

 ال

67% 

33% 

 .یبین نوع هذه العبارات: 14شكل رقم 

عبارات الدعم 
 والتشجیع

عبارات النصح 
 والتوجیھ
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% من أفراد العینة المبحوثة أقرت بان تلقیها لعبارات التشجیع من 47,5یتبین من الجدول أعاله أن ما نسبته 

%بان هذه العبارات تبعث فیها 25المدرب یجعلها على استعداد كبیر لخوض المنافسة، كما أكدت نسبة

أخرى منها أن العبارات التشجیعیة تزید من الحماس % فقد عبرت بعبارات 15الراحة النفسیة،أما ما نسبته 

والثقة بالنفس وكذا اطمئنان النفس، كما تزید من درجة االنتباه والتركیز و االندفاع ألجل تحقیق الفوز، في 

% فتجد في تلك العبارات زیادة كبیرة من حجم مسؤولیتها. ومنه نستنتج أن للعبارات 10حین أن نسبة 

اهتمام المدرب  ر على نفسیة الالعب ووسیلة مثالیة إلعداده لمواقف المنافسة، كما یعكسالتشجیعیة اثر كبی

، أما تأثیر هذه 1بالعبه، خاصة إذا تعلق األمر بالمراهق الذي یحتاج دائما إلى الفهم واالهتمام والتشجیع

 سلوب المدرب.  العبارات على نفسیة الالعب فمرتبط إلى حد ما بأ

 

 

 

 

 

 

 

 .15صمعروف رزیق، مرجع سابق، )1(

25% 

47,50% 

10% 
15% 

یبین انعكاس العبارات التشجیعیة على :15شكل رقم 
 .الالعبین

 الراحة النفسیة

 االستعداد

 تزید من مسؤولیتك

 اخرى تذكر

97 

 

                                                             



 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

 .: یبین وجود المدرب أثناء المنازلة، ودوره في إعطاء الالعب دفعا قویا لتحقیق الفوز14الجدول رقم

 االحتماالت
 

 النسبة المئویة% التكرار

 
 نعم

 
 

 نعم
 

 
37 

37  
92,5% 

92,5% 

 ال
 

0 0% 

 %7,5 3 ال

 المجموع
 

40 100% 

بالنظر إلى البیانات الرقمیة التي تضمنها الجدول أعاله والمتعلق بمدى اهتمام الالعب بوجود مدربه 

لبحث أكدت أن وجود المدرب وقت المنازلة مهم جدا % من عینة ا 92,5أثناء المنازلة، یالحظ أن ما نسبته

%، في حین  92,5بالنسبة لها إذ أن ذلك یعطیها دفعا قویا لتحقیق الفوز وذلك بنسبة قدرت هي األخرى ب

أن اهتمام األغلبیة  % فأكدت بان وجود المدرب من عدمه ال یقدم لها أیة إضافة.ومنه نستنتج 7,5أن نسبة

لمنازلة یرجع بدرجة كبیرة إلى العالقة الطیبة والحسنة التي تربط المدرب بالعبیه أثناء بوجود المدرب أثناء ا

من  ، فكلما استطاع المدرب خلق جو ودي مع العبیه أمكنه ذلك1الحصة التدریبیة وصوال إلى فترة المنافسة

 كسب ثقتهم، وسهل علیه تطبیق خططه وتوجیهاته.

 

 .82ص،  2003مصر، د د،،األلعاب الجماعیة المدرب الریاضي في:وآخرون البیك فهمي علي(1)
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 عب لتحقیق الفوز.:یبین تعلیمات المدرب أثناء المنازلة، ومساهمتها في زیادة عزیمة الال15الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات
 

 نعم
 
 
 

 نعم
 

40 40  
100% 

100% 

 ال
 

0 0% 

 ال
 

0 0% 

 المجموع
 

40 100% 

% من عینة البحث أكدت أن المدرب یقوم 100أن نسبة  تؤكد اإلحصائیات الواردة في الجدول أعاله

ازلة، بحیث أكدت أن تلقیها لهذه التعلیمات یزید من عزیمتها في بتقدیم التعلیمات الالزمة لالعبیه أثناء المن

%. ومنه نستنتج بأن قدرة المدرب على التقرب من العبیه وفهمهم مكنه بشكل 100تحقیق الفوز وذلك بنسبة

 كبیر من نیل احترامهم، األمر الذي یجعلهم یعملون بنصائحه لتحقیق الفوز.

92,50% 

7,50% 

یبین اھتمام الالعب : 16شكل رقم 
 .بوجود مدربھ اثناء المنازلة

 نعم

 ال
92,50% 

0% 

یبین مساھمة وجود المدرب :17شكل رقم  
 .في اعطاء الالعب دفعا قویا لتحقیق الفوز

 نعم

 ال
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% من عینة البحث أكدت أن المدرب یقوم 100 أن نسبة تؤكد اإلحصائیات الواردة في الجدول أعاله

بتقدیم التعلیمات الالزمة لالعبیه أثناء المنازلة، بحیث أكدت أن تلقیها لهذه التعلیمات یزید من عزیمتها في 

%. ومنه نستنتج بأن قدرة المدرب على التقرب من العبیه وفهمهم مكنه بشكل 100تحقیق الفوز وذلك بنسبة

 م، األمر الذي یجعلهم یعملون بنصائحه لتحقیق الفوز.كبیر من نیل احترامه

: یبین تشجیع المدرب لالعبیه عند األداء الجید،ومساهمة ذلك في زیادة رغبة الالعب لبذل 16الجدول رقم

 جهد مضاعف لتحقیق نتیجة ایجابیة.

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات
 

 نعم نعم
 

 
40 

40  
100% 

100%  

 ال
 

0  0% 

 ال
 

0 0% 

 %100 40 المجموع

100% 

0% 

یبین تقدیم المدرب : 18شكل رقم 
 .التعلیمات الالزمة لالعبه اثناء المنازلة

 نعم

 ال
100% 

0% 

یبین مساهمة تعلیمات المدرب : 19شكل رقم
 .في زیادة عزیمة الالعب في تحقیق الفوز

 نعم

 ال

100 
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% من العینة المبحوثة أكدت 100یتضح أن نسبة من خالل استقراء البیانات المدونة في الجدول أعاله

أنها تتلقى التشجیع من المدرب عند القیام بأداء جید،كما أكدت بان التشجیع الذي تتلقاه یعمل على زیادة 

أن اهتمام  المدرب بتقویة صلة التفاهم  ابیة. ومنه نستنتجالرغبة في بذل جهد مضاعف لتحقیق نتائج ایج

عن طریق انتهاج أسلوب التشجیع له اثر في شعور الالعب باألمان والثقة بالنفس، مما یزید  بینه وبین العبه

 من قدرته على تقدیم وٕاظهار مواهبه وبذل المزید من الجهد مستقبال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

یبین مساھمة التشجیع في :21شكل رقم
زیادة رغبة الالعب لبذل جھد مضاعف 

 .لتحقیق نتیجة ایجابیة

 نعم

 %100 ال

0% 

یبین تشجیع المدرب :20شكل رقم 
 .لالعبھ عند االداء الجید اثناء المنازلة

 نعم

 ال
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:یبین ضغط المدرب على الالعب في اللحظات الحاسمة من المنازلة،وردة فعل الالعب تجاه 17الجدول رقم

 .ذلك

 

 

% من أفراد العینة المبحوثة تتعرض 70توضح البیانات الرقمیة الواردة في الجدول أعاله أن نسبة

لضغط المدرب في اللحظات الحاسمة من المنازلة، حیث أكدت أن ضغط المدرب یجعلها تستجیب بسرعة 

أن الضغط یفقدها التركیز والقدرة على التحكم  %17,5،%15%،في حین أكدت ما نسبته 20وذلك بنسبة 

% فقد قدمت أراء متباینة فمن جهة تعتبر ضغط المدرب زیادة في حجم قلقها 12,5في األداء، أما نسبة  

ومسؤولیتها ومن جهة أخرى تعتبره زیادة في دافعیتها لبدل الجهد وفرصة كبیرة لتدارك األخطاء وٕایجاد 

% 30% فالضغط یسبب لها اإلحباط، إال أن نسبة 5من تسجیل النقاط، أما نسبةالحركات التي تمكنه 

أن أجواء   فأكدت عدم ممارسة المدرب ألي نوع من الضغط على العبیه في مثل هكذا مواقف. ومنه نستنتج

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 

 

 نعم

  فقدان التركیز

 

 

28 

7  

 

 

70% 

17,5% 

عدم التحكم في 
 األداء

6 15% 

 %5 2 اإلحباط

 %20 8 تستجیب بسرعة

 %12,5 5 أخرى تذكر

 %30 12 ال

 %100 40 المجموع
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ب النفسیة سواء للمدر  المنافسة تختلف اختالفا كبیرا عن غیرها وذلك لما تفرضه من زیادة في حجم الضغوط

، لدى ینبغي على المدرب اختیار الوقت واألسلوب 1أو الالعب نظرا الرتباطها بمواقف النجاح والفشل

المناسبین لتقدیم الدعم لالعب، والبد كذلك أن یراعي ما یواجهه الّالعب من ضغوط من شانها التأثیر على 

 التركیز والقدرة على التحّكم في األداء.الّالعب مما یفقده 

 

 

 

 

 

 .233ص، مرجع سابق، وآخرون محمد سلمان الخزاعلة)1(

70% 

30% 

یبین ضغط المدرب على : 22شكل رقم
العبھ في اللحظات الحاسمة من 

 .المنازلة

 نعم

 ال

17,50% 

15% 

5% 

20% 

12,50% 

یبین ردة فعل الالعب تجاه :23شكل رقم
 .ضغط المدرب

 فقدان التركیز

عدم التحكم في 
 االداء

 االحباط

 تستجیب بسرعة

 اخرى تذكر
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عرض وتحلیل نتائج المحور الثالث:التحضیر النفسي بعد المنافسة وتحقیق دافعیة  -3

 االنجاز الریاضي.

ئلة:للتحضیر النفسي بعد المنافسة یتضمن هذا المحور البیانات الخاصة بالفرضیة الجزئیة الثالثة القا

اسئلة وذلك لإلحاطة بأبعاد 7دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، وقد بلغ عدد أسئلة هذا المحور 

 ومؤشرات هذه الفرضیة.

 

عند الفوز، ومساهمتها في دفعه لتقدیم مزید من  : یبین تلقي الالعب لعبارات المدح والثناء18الجدول رقم

 .الجهد مستقبال

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات
 نعم

 
 نعم

 
 

38 
38  

95% 
95 % 

 ال
 

0 0% 

 ال
 

2 5% 

 المجموع
 

40 100 

 

% من آراء أفراد العینة المبحوثة یؤكدون أنهم یتلقون المدح 95یتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة

ح والثناء عند الفوز یزید من عزیمتهم ودافعیتهم والثناء في حالة الفوز، كما اقروا بان تلقیهم لعبارات المد
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 %ال تتلقى هذه العبارات في حالة الفوز. ومنه نستنتج5لتقدیم المزید من الجهد مستقبال، في حین أن نسبة 

بان عبارات المدح والثناء لها األثر الواضح والجلي على نفسیة الالعب، إذ تعتبر من األسالیب الناجعة 

 .1لى بذل الجهد والكفاح لتحقیق الفوزلتعوید الریاضي ع

 

 

 

 عب مقابل تحقیقه للنتائج االیجابیة.: یبین مدى االهتمام بتقدیم المكافآت لال19الجدول رقم

 االقتراحات
 النسبة المئویة% التكرار

الشكر والكالم  
 االیجابي

 2  5% 

 .117صمرجع سابق،  ،غباري احمد ئرثا)1(

95% 

0% 

یبین مساھمة ھذه العبارات : 25شكل رقم
في دفع الالعب لتقدیم المزید من الجھد 

 .مستقبال

 نعم

 ال
95% 

5% 

یبین تلقي الالعب لعبارات :24شكل رقم
 .المدح والثناء من مدربھ عند الفوز

 نعم

 ال
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شهادات میدالیات  نعم
 كؤوس ونقود

 

 

30 

17  

75% 

42,5% 

جوائز وهدایا(لباس 
 قفازات) -ریاضي

11 27,5% 

 %25 10 ال

 %100 40 المجموع

 

% من أفراد العینة المبحوثة قد أكدوا أنهم 75في الجدول أعاله أن نسبة تؤكد اإلحصائیات الواردة

یتلقون مكافآت مقابل تحقیقهم للنتائج االیجابیة وتتباین هده المكافآت من شهادات میدالیات كؤوس ونقود 

%، إال أن 27,5%، وجوائز وهدایا تمثلت في ألبسة ریاضیة وقفازات وذلك بنسبة 42,5وذلك بنسبة 

 %25% فأقرت بان المكافآت التي تتلقاها من مدربها هي عبارة عن كالم شكر وتشجیع، أما ما نسبته5نسبة

فأكدت عدم تلقیها ألي نوع من المكافآت.ومنه نستنتج بأن تخصیص المكافآت لالعبین شيء مهم لكنه یرتبط 

ثل هذه المكافآت لدى الّالعب وكذا بدرجة الوعي من عدمه بأهمیة م مباشرة بالعائدات والدخل المادي للنوادي

 نفسه.

 

5% 

42,50% 

27,50% 

یبین نوع المكافات المقدمة :27شكل رقم
 .لالعب

الشكر والكالم 
 االیجابي

شھادات میدالیات 
 كؤوس ونقود

لباس (جوائز وھدایا
 106 )قفازات-ریاضي
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 لمواصلة سلسلة النجاحات. : یبین مساهمة المكافآت في زیادة إصرار الالعب20الجدول رقم

 

 

 

 

 

75% 

25% 

یبین مدى االھتمام بتقدیم : 26شكل رقم
 .المكافات لالعب مقابل النتائج ایجابیة

 نعم

 ال

 النسبة المئویة% التكرار االقتراحات

 %95 38 نعم

 %5 2 ال

 %100 40 المجموع

107 

 



 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

من أفراد العینة المبحوثة أكدت فعالیة المكافآت في زیادة إصرار %95یتبین من الجدول أعاله أن نسبة

ه المكافآت ذالالعب في مواصلة سلسلة النجاحات، في حین أكدت أقلیة من عینة البحث على عدم فعالیة ه

أن للمكافآت تأثیرا وأهمیة  %.ومنه نستنتج5في استثارة إصرارها لمواصلة سلسلة النجاحات ودلك بنسبة

والحصول على مكانة له بین أقرانه وبین المجتمع، وبالتالي  1العب(المراهق) یبحث دائما عن التقدیركبیرة،فال

فالمكافآت تعتبر وسیلة لیحس من خاللها الالعب بوجوده وقیمته، وبالتالي البد من تثمین مجهود الالعب  

 ص ذلك من عزیمته.بالمكافآت والتشجیع حتى ال ینق

 

 

 

 

 

 

 : توبیخ المدرب لالعبه عند تضییعه الفوز لسبب بسیط، وردة فعل الالعب تجاه ذلك.21الجدول رقم

 النسبة المئویة% التكرار االحتماالت

 %12,5  5  الشعور باإلحباط 

 .246ص، مرجع سابق،العیسوي الرحمن عبد)1(

95% 

5% 

یبین مساھمة المكافات في زیادة   : 28  شكل رقم
 .اصرار الالعب  لمواصلة سلسلة النجاحات

 نعم

 ال

108 

 

                                                             



 الدراسة نتائج وتحلیل عرض                                             :الخامس الفصل

 

 

 

 نعم

  6 الشعور بالغضب

 

 

67,5% 

15% 

االنقطاع عن 
 التدریب

0 0% 

 اإلصرار على

تحقیق نتائج أفضل 
 مستقبال

10 25% 

 %15 6 أخرى تذكر

 %32,5 13 ال

 %100 40 المجموع

% من أفراد العینة المبحوثة أقرت بتعرضها للتوبیخ من طرف 67,5یتضح من الجدول أعاله أن نسبة

%بان تلقیها للتوبیخ یزید من إصرارها في تحقیق 25دت نسبةالمدرب عند تضییع الفوز لسبب بسیط حیث أك

% أن 15% فإن التوبیخ یشعرها بالغضب، كما أكدت ذات النسبة اي15نتائج أفضل مستقبال، أما ما نسبته 

التوبیخ یسبب لها الندم الشدید إال أن ذلك یكون بمثابة الحافز للعمل وبذل الجهد وعدم االستسالم واالبتعاد 

كیر السلبي، كما تجد في التوبیخ وسیلة لتصحیح األخطاء القبلیة والعمل على تحقیق نجاحات كبیرة عن التف

%من أفراد  32,5% فترى في التوبیخ سبب مباشر للشعور باإلحباط، إال أن 12,5في المستقبل، أما نسبة

ب طبیعیة ومحتمل عینة البحث فأكدت عدم تعرضها للتوبیخ من المدرب.ومنه نستنتج أن ردة فعل المدر 

حدوثها نظرا لما یبذله المدرب من مجهود في تحضیر العبیه للمنافسة، فهو من خالل ذلك یطمح أن یصل 

بالعبه إلى تحقیق الفوز الذي یضمن له ولفریقه المكانة الجیدة بین الفرق، أما عن ردة فعل الالعب تجاه 
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العب المتعود على تحمل نتیجة أخطاءه فانه سیتقبل التوبیخ فهو مرتبط إلى حد ما بحس المسؤولیة لدیه، فال

 ذلك التوبیخ بكل روح ریاضیة وبمزید من الجهد والعمل.

 

 

 

 قابل أداءه الجید. :یبین شعور الالعب عند خسارته أمام منافسهم22الجدول رقم

 النسبة المئویة التكرار االقتراحات

 35% 14 خیبة أمل

 5% 2 استسالم

 7.5% 3 تفقد الثقة

67,50% 

32,50% 

یبین توبیخ المدرب لالعبھ :29شكل رقم 
   .عند تضییعھ الفوز لسبب بسیط

 نعم

 ال

19% 

22% 

0% 

37% 

22% 

یبین ردة فعل الالعب تجاه :30شكل رقم
 .التوبیخ

 الشعور باالحباط

 الشعور بالغضب

االنقطاع عن 
 التدریب

االصرار على 
تحقیق نتائج افضل 

ال  تق
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% من عینة البحث اقروا بأنهم یشعرون بخیبة أمل عند 35یتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة

% أكدت أن 20% فأكدوا أن ذلك یشعرهم بالفخرونسبة32,5انهزامهم بعد تقدیم أداء جید،في حین أن نسبة

 7,5ن الثقة في حین أشارت بعض آراء عینة البحث إلى أن ذلك یجعلها تفقد الثقة بنسبةذلك یكسبها المزید م

% من العینة المبحوثة أن االنهزام بعد تقدیم األداء الجید یجعلها تشعر 5%،كما أقرت نسبة 

ن حدث باالستسالم.ومنه نستنتج أن الریاضي عند تقدیمه ألداء جید فانه بذلك یحاول تحقیق الفوز فقط لكن إ

وانهزم فان ذلك یشعر البعض بخیبة أمل وفقد الثقة لدى اوجب وضع أهداف تتناسب مع قدرات الالعب، 

كما یتوجب على المدرب تغییر اعتقاد العبه فإذا "استطاع ربط فشله بأمور یمكن العمل على تحسینها 

 .1فستكون لالعب الدافعیة لتحقیق النجاح"

 لالعبه عند الهزیمة، وشعور الالعب تجاه ذلك. یبین تشجیع المدرب :23الجدول رقم

 .167صسابق، ، مرجع مد عبد العزیز سالمةمح(1) 

35% 

5% 
7,50% 

32,50% 

20% 

یبین شعور الالعب عند :31شكل رقم
 خسارته

 .امام منافسه مقابل اداءه الجید 

 خیبة امل

 استسالم

 تفقد الثقة بالنفس

 الشعور بالفخر

 كسب الثقة

 32.5% 13 الشعور بالفخر

 %20 8 ةكسب الثق

 %100 40 المجموع
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نة البحث أكدت تلقیها التشجیع والدعم المعنوي من یتضح من الجدول أعاله أن األغلبیة الكبرى من عی

%،كما أقرت بان تلقیها للتشجیع والدعم 95المدرب في حالة عدم الفوز بالمنازلة، وذلك بنسبة قدرت ب

95% 

5% 

یبین تشجیع المدرب :32شكل رقم 
 لالعبھ عند الھزیمة

 نعم

 ال

0% 

42,50% 
52,50% 

شعور الالعب عند :33شكل رقم 
 .تلقیھ التشجیع من مدربھ

 الفخر

 الحماس

 كسب الثقة

 النسبة المئویة% التكرار االحتماالت

 نعم

 

 

 

  الفخر

38 

0  

95% 

 

0 % 

 %42,5 17 الحماس

 %52,5 21 كسب الثقة

 % 5 2 ال

 %100 40 المجموع
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%، في حین 42,5%، كما یزید من حماسها وذلك بنسبة52,5المعنوي یكسبها الثقة وذلك بنسبة قدرت ب

%عدم تتلقیها أي تشجیع أو دعم معنوي من المدرب عقب 5لممثلة بنسبةأقرت األقلیة من عینة البحث وا

 التعرض للهزیمة.

ومنه نستنتج بأن لجوء المدرب إلى تشجیع العبیه رغم الهزیمة والرفع من معنویاتهم یعتبر أمرا مهما 

 لدفع الالعب لتقدیم المزید وتحقیق الفوز.  

 

 

 

 

 

 تلقاها الالعب من مدربه في حالة الفوز والخسارة.یبین نوع المعاملة التي ی: 24الجدول رقم

 النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 %72.5 29 نعم

 27.5% 11 ال
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% من أفراد عینة البحث أقرت بأنها تحظى 72,5تؤكد اإلحصائیات الواردة في الجدول أعاله أن نسبة 

بالمعاملة نفسها في حالة الفوز والخسارة، حیث أكدوا أن المعاملة تكون حسنة وجیدة بحیث یتلقون المدح 

المبذولة والرفع من المعنویات وكذلك الشحن بالطاقة االیجابیة  والنصح إضافة إلى تقدیر الجهودتشجیع وال

%من أفراد العینة المبحوثة أنها ال تتلقى 27,5والحث على االستمرار في التدریب، في حین أقرت ما نسبته

لفوز حیث یتلقون المدح المعاملة نفسها في حالة الفوز والخسارة بحیث تكون المعاملة جیدة في حالة ا

والتشجیع والحث على مواصلة التدریب، أما في حالة الهزیمة تكون ردة فعل المدرب سلبیة نوعا ما والمتمثلة 

في الغضب على العبیه والشعور بخیبة األمل بعد الجهود التي قدمها طوال السنة لكن أكدوا انه ومع ذلك 

ات من عب. ومنه نستنتج انه من الطبیعي حدوث مثل هذه الردّ فان المدرب یحاول التقلیل من خیبة أمل الال

الفعل من قبل المدرب وذلك نظرا للمجهود الذي یبدله المدرب في تدریب العبیه طوال البرنامج التدریبي 

مجهوده بتحقیق الفوز والنتائج المرضیة، لكن قدرته على ن السنوي، فهو یطمح في نهایة البرنامج أن یثمّ 

 ى سلوك واحد في تعامله شيء مهم بالنسبة لالعب.الثبات عل

 خالصة الفصل:

72,50% 

27,50% 

یبین نوع المعاملة التي :34شكل رقم
یتلقاها الالعب  من  مدربه في حالتي 

 .الفوز واالنهزام في المنازلة

 نعم

 ال

 100% 40 المجموع

114 
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بعد االنتهاء من جمع البیانات المتعلقة باستجابات المبحوثین، قمنا بعرضها في جداول حتى یسهل 

تحلیلها وأرفقنا هذه الجداول بأشكال بیانیة(دوائر نسبیة)، واستنتاجات تفسیریة لكل جدول باالستعانة بما جاء 

 طار النظري وما تحصلنا علیه من معلومات خالل دراستنا االستطالعیة.في اإل
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:سادسالفصل ال  
مناقشة نتائج  

 الدراسة



 الدراسة نتائج مناقشة  :                                               السادس الفصل
 

 تمهید:

بعد انتهاءنا من عرض وتحلیل النتائج التي كشفت عنها الدراسة،سنقوم في هذا الفصل بمناقشة هذه 

النتائج في ضوء فرضیات الدراسة محتكمین في ذلك إلى واقعها وحقیقة ما جاء في التراث النظري والمعرفي 

نفي صحة هذه الفرضیات،واإلجابة عن تساؤالت للموضوع،وذلك للوصول إلى نتائج أكثر دقة لتأكید أو 

 الدراسة ومن تم التوصل إلى توصیات واقتراحات في ضوء النتائج المتحصل علیها.
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 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات: -1

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى القائلة:  1-1

 ."نافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضيللتحضیر النفسي قبل الم "

 تبین لنا ما یلي: 11-4من خالل الجداول رقم

 75 من أفراد العینة المبحوثة یؤكدون بان مدربهم ال یتجنب التدریب البدني عند مالحظة الملل%

الذي یركز كما جاء في الخلفیة النظریة،و  "تخطیط التدریب"علیهم،وهذا ما یعكس إهمال المدرب لعنصر 

على االبتعاد عن تعریض الالعب لألحمال واألعباء التدریبیة المرتفعة الشدة واالهتمام ببرمجة فترات 

االسترجاع والراحة ألجل تفادي شعور الالعب باإلرهاق والتعب المؤدیان إلى الملل من جهة وتراجع 

عة واستمراریة من طرف % یؤكدون وجود متاب100،كما نجد )04(جدول رقم مستواه من جهة أخرى 

المدرب في تحضیر الالعبین من الجانب النفسي وهذا یذل بدرجة كبیرة على وعیه بأهمیة هذا 

الجانب،فالمدرب الجید هو الذي یستثمر في اإلعداد النفسي للریاضي حتى یمكنه من بعث قواه وقدراته 

،بمعنى توجیه طاقات وٕامكانیات الالعب بما یحقق )1("وفاء درویش"إلى خیر الوجود حسب الباحثة 

"مبدأ استمراریة النجاح والتفوق،كما أن اهتمام المدرب بالجانب النفسي لالعبیه یعكس احترامه ل

"،كما أن وجود متابعة للحالة النفسیة لالعبین تمكن المدرب من التعرف على الظروف المحیطة التحضیر

ویضیف درویش"، وفاءثم یستطیع أن یحكم ویغیر كل ما یؤدي إلى توتره حسب الباحثة" بالریاضي ومن

بان المتابعة في التحضیر تمكن من تغییر األسلوب الذي یتبعه الالعب عندما )2("بدر الدین عامود"

 .123،124ص سابق، مرجع، درویش وفاء)1(

 .21ص مرجع سابق، بدر الدین عامود،)2(
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%من 65ماأ)،05جدول رقمالذي یقوم به( یتصرف تجاه المواقف المثیرة للغضب مع تخفیف حدة رد الفعل

)،كما 06أفراد العینة المبحوثة فیقرون بتخصیص المدرب لحصص التمدید العضلي أحیانا(جدول رقم 

% بان خضوعهم لتمارین التمدید العضلي یشعرهم بالراحة النفسیة،وهذا یؤكد وعي  100أكدوا بنسبة

إكسابه للدافعیة التي تقوده إلى تحقیق الفوز والتغلب  المدرب بالجانب االسترخائي لالعب والذي یساهم في

على الصعوبات،كما تعزز من ثقته بنفسه مما یجعله قادرا على التخلص من الضغوطات النفسیة من جهة 

ا ،وأضافو )psychologie de sport"")1والتركیز على هدفه من جهة أخرى وهذا ما جاء في كتاب 

،كما نجد أیضا )07(جدول رقم% 97,5كذلك أن مثل هذه التمارین تزید من استعدادهم للتدریب بنسبة

%من أفراد العینة المبحوثة یؤكدون لجوء المدرب للحوار مع الالعبین وهذا إن دل على شيء إنما 100

واصل مع العبیه،كما یدل على العالقة االتصالیة بین المدرب والعبه وحرصه على فتح أبواب الحوار والت

كلما استطاع فهم العبه  )2(رافع نصیر الزغول وعماد عبد الرحیم الزغول"أن المدرب حسب الباحثین"

لمدرب أمكنه ذلك من تقویة و إظهار استعداداته وتوجیهها على النحو االیجابي ،یضف لهذا فاعتماد ا

(جدول % 92,5على أسلوب الحوار مع الالعبین یقوم وفق طریقة الشحن باألفكار االیجابیة وذلك بنسبة 

%من عینة البحث تساعدهم في تجنب التفكیر 57,5وان مثل هذه  األفكار  حسب ما أكدته نسبة )8رقم

بقى منعدما بالنسبة %بان تأثیر هذه األفكار ی42,5في المنافسة ونتائجها، في حین أكدت ما نسبته

لها،وهنا یمكن القول أن فعالیة األفكار االیجابیة من عدمها یمكن إرجاعها إلى أسباب،فالسبب األول قد 

إلى المكونات النور وبیولوجیة  )3("محمد عثمان نجاتي"یرجع إلى خبرة المدرب،والسبب الثاني فیرجعه

قدرته على القیام بالعملیات العقلیة،فكفاءة هذه القدرات تمكن الالعب من استعادة الصور  لالعب ومدى

(1)Psychologiede sport:opsit.p4 

 .291صلرحیم الزغول، مرجع سابق،ا عبد عمادالزغول، النصیر رافع)2(

 .190محمد عثمان نجاتي، مرجع سابق، ص )3(
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"السید والمعاني واالستفادة منها بما یحقق تجنب التفكیر في المنافسة،كما أن قدرة المدرب حسب الباحثین

على توجیه وضبط انتباه الالعب إلى األمور االیجابیة من شانه أن  )1(علي سید احمد"،"فائقة محمدبدر"

% من أفراد عینة البحث اقروا باعتماد مدربهم 100،كما توصلنا إلى ان)9(جدول رقمیحقق للفرد التقدم

على خلق أجواء شبیهة بالمنافسة،حیث أكدوا  بان هذه األجواء تزید من حماسهم لمواجهة الخصم 

عدهم في التخلص من التوتر،فالمقابالت التحضیریة تهدف حسب وتسا

"إلى وضع الالعبین في جمیع الظروف حتى یتمكنوا من السیطرة على )spécialolympique)2دلیل

یجة إلهمال هذا الجانب من التحضیر إلى التعبیر عن خوفه مختلف االنفعاالت،والتي تؤدي بالالعب وكنت

إلى  الالعب إلى استعمال العنف سبب لجوء" )3(وآخرون محمد سلمان الخزاعلةوتوتره بالعنف،ویرجع "

،وتوصلنا كذلك )10(جدول رقمتوترعدم قدرته على إدارة وتسییر الضغوط النفسیة واالنفعاالت كالقلق،ال

%من أفراد العینة المبحوثة أكدوا أن إدارة النادي ال تقوم بتنظیم رحالت ترویحیة لالعبین،في 75إلى ان

% بان إدارة النادي تلجا لتنظیم الرحالت الترفیهیة وان هذه الرحالت تمكنها من 25حین أكدت نسبة

وعلیه یمكن القول أن تنظیم النوادي للرحالت الترفیهیة % 17,5التخلص من ضغط المنافسة دائما بنسبة

مرتبط بالعائدات أو بالدخل المالي للنادي، وهذا ما لمسناه خالل إجراءنا لمقابلة مع مدربي األندیة هذا من 

جهةومن جهة أخرى فقد یكون راجع إلى قلة وعي رؤساء األندیة بأهمیة مثل هذه الّنشاطات وما تتركه من 

عبد ة على الّالعب،فالمیل إلى برمجة هذه الرحالت الترویحّیة ضمن نشاطات الّنادي حسب "أثار نفسی

"مهم جدا في توجیه تفكیر الّالعب إلى أمور بعیدة عن المنافسة وأجوائها،حتى یتمكن )4(الستار إبراهیم

 .15صسابق، ،مرجعبدر محمد فائقةالسید علي السید احمد، )1(
(2)Special.olympics:guided’entrainement ,préparer l’athlète a la compétition. 

 .  233محمد سلمان الخزاعلة وآخرون، مرجع سابق، ص)3(

 .161ص، مرجع سابق، عبد الستار إبراهیم)4(
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).وعلیه 11(جدول رقمتقدیم المستوى األحسن واألفضل بذلك من التخلص من الضغط،ویكون قادرا على

 یمكن القول أن:

  إدراج حصص للتمدید العضلي ضمن الحصص التدریبیة یزید من شعور الالعب بالراحة

 النفسیة،كما یزید من درجة استعداده للتدریب.

 نب التفكیر في اعتماد المدرب على لغة الحوار والشحن باألفكار االیجابیة یساعد الالعب في تج

 المنافسة ونتائجها.

 .وضع الالعب في أجواء مشابهة ألجواء المنافسة یزید من حماسه ویقلل من حدة توتره 

من خالل النتائج المتوصل إلیها یتضح أن للتحضیر النفسي قبل المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز 

 محققة .الریاضي،وبناءا على هذا نخلص إلى أن الفرضیة األولى 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة:  1-2

 ."للتحضیر النفسي أثناء المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي"

 یلي: توضح لنا ما17-11من خالل الجداول

 97,5ازلة،وهذا % من أفراد العینة المبحوثة یتلقون الشحن بالعبارات التشجیعیة من مدربهم قبل المن

یعكس اهتمام المدرب بفهم سلوك العبه قبل المنازلة من خالل تعویده على األسالیب النفسیة المطمئنة 

والتي تعمل على خفض حجم ومستوى التوتر  )1(فصل التحضیر النفسي"والمهدئة كما اشرنا إلیه في "

% من أفراد عینة البحث تؤكد 47,5،كما نجد)12جدول رقم(والخوف مما یزید من ثقة الالعب بنفسه

فعالیة العبارات التشجیعیة وقدرتها على جعل الالعب في أتم استعداده، ویبقى تأثیر هذه العبارات في 

 .96سابق،ص وفاءدرویش، مرجع)1(
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نفسیة الالعب مرتبط بطریقة المدرب فقد تكون نبرته فیها تشجیع لالعب دون البحث عن النتیجة، في 

ن غایتها البحث عن الفوز فقط،وهنا تصبح هذه العبارات من دافع لالعب حین قد تكون تشجیعیة لك

إلى عائق یسبب له الخوف من ردة فعل مدربه،كما أن تأثیر هذه العبارات مرهون بمدى قوة الصلة بین 

وجود  )1(الزغول" وعماد الزغول "رافعالمدرب والعبه وبمدى قدرته على فهم مشاكله،إذ یؤكد الباحثان

ارتباط بین المعرفة بالموضوع وسهولة حله، بمعنى انه كلما استطاع المدرب فهم العبه والتقرب منه 

،كما اتضح )13(جدولرقمكلما أمكنه ذلك من إیجاد العبارات لتقویة وٕاظهار استعداداته 

لعینة المبحوثة یهتمون بوجود المدرب أثناء المنازلة،حیث أكدوا %من أفراد ا 92,5ان)14(الجدولرقممن

علي فهمي البیك وهنا نجد " % بان وجود المدرب یعطیهم دفعا قویا لتحقیق الفوز 92,5بنسبة 

نهما في مواقف یؤكد أن حاجة الالعب لمدربه ترجع إلى قوة العالقة االتصالیة بی )2(واخرون"

التدریب،المنافسة،أو خارج نطاق اللعب،یضف لهذا فكون الالعب مراهقا فتزید حاجته إلى األمن 

والشعور بالحمایة فظروف المنازلة ووجود الخصم تعتبر بمثابة موقف خطر بالنسبة لالعب لدى فوجود 

%من أفراد 100"،كما نجده دواحد مدربي الكاراتیمدربه یوفر له اإلحساس باألمان وهذا ما أكده لنا "

العینة المبحوثة قد اقروا بان المدرب یقوم بتقدیم التعلیمات الالزمة لالعبیه أثناء المنازلة،وأكدت ذات 

النسبة بان هذه التعلیمات تزید من عزیمتهم في تحقیق الفوز وهذا یعكس كذلك العالقة االتصالیة بین 

%من أفراد 100،كما أكدت نسبة)15بیك"،(جدول رقم"علي فهمي الالمدرب والالعب حسب ما أكده

العینة المبحوثة بتلقیها التشجیع من المدرب عند القیام بأداء جید،بحیث أن التشجیع یزید من رغبتها في 

"غالب بذل جهد مضاعف لتحقیق نتائج ایجابیة،فتشجیع الالعب المراهق شيء مهم وهذا ما أكده

 .291صماد عبدالرحیم الزغول، مرجع سابق،عالزغول،رافع النصیر )1(

 .82، مرجع سابق،صوآخرون البیك فهمي علي)2(
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حیث أشار إلى أن الحاجة إلى الحب في المراهقة تعتبر شیئا ضروریا إلكساب المراهق ،)1(مصطفى"

الصحة النفسیة،فتشجیع المدرب لالعبه یغطي جزءا كبیرا من هذه الحاجة وبالتالي یكون الالعب قادرا 

%من أفراد العینة 70كما نجد أیضا )،16(جدول رقممن الجهدعلى إظهار مواهبه وتقدیم المزید 

المبحوثة تتعرض لضغط المدرب في اللحظات الحاسمة من المنازلة ولكن الضغط یجعلها أحیانا 

تستجیب بسرعة وأحیانا یفقدها التركیز،وهذا یعكس أهمیة المنافسة لكل من الالعب والمدرب،فالضغط 

إن استطاع الالعب إدارته فسیتحول من عائق إلى  )2("ن"فاروق السید عثماحسب ما جاء به

حافز،فالفرد القادر حسبه على احتواء المتطلبات واالستمتاع باالستثارة التي تسببها الضغوط فإنها 

 )17ل رقم(جدوستكون مقبولة ومفیدة وستدفعه نحو االتجاه االیجابي(بذل المزید من الجهد) 

 :وبناءا على ما تم الحصول علیه من نتائج یمكن القول أن 

  اعتماد المدرب على أسلوب الشحن بالعبارات التشجیعیة یجعل الالعب في أتم استعداده،كما

 یشعره بالراحة النفسیة.

 .وجود المدرب أثناء المنازلة یعطي الالعب دفعا قویا لتحقیق الفوز 

 عب أثناء المنازلة تزید من عزیمته في تحقیق الفوز.تعلیمات المدرب لال 

  تشجیع المدرب لالعب عند تقدیمه أداء جید یزید من رغبته في بذل جهد مضاعف لتحقیق

 نتائج ایجابیة.

من خالل النتائج المتوصل إلیها یتضح أن للتحضیر النفسي أثناء المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز 

 ى هذا نخلص إلى أن الفرضیة الثانیة محققة.الریاضي،وبناءا عل

 .40، 38 ص،1987، مكتبة الهالل، لبنان،والمراهقة الطفولة سیكولوجیة:طفىمص غالب)1(

 .96صمرجع سابق،  ،عثمان السید فاروق )2( 
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 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الثالثة: 1-3

 ."للتحضیر النفسي بعد المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي "

 یتضح أن:24-18من خالل تحلیلنا للجداول 

 95ح والثناء من المدرب عند الفوز،وأن هذه %من أراء أفراد العینة المبحوثة أكدوا تلقیهم لعبارات المد

العبارات تزید من عزیمتها ودافعیتها لتقدیم المزید من الجهد مستقبال،فعبارات المدح والثناء حسب ما جاء به 

" في الخلفیة النظریة" تمثل حافزا یعمل على تنشیط الفرد للسلوك،كما تعد طریقة ناجعة ثائر احمد غباري"

یتوقف على اقترانها محمد بالرابح" والفوز حسب ما جاء به " األداءاضي، فتحقیق الستثارة دوافع الری

بالدافعیة،فكلما استطاع المدرب إیجاد العبارات أو الطرق الستثارة دوافع الریاضي كلما زاد ذلك من حماس 

تؤكد % من أفراد عینة البحث ف75،اما)18(جدول رقمالالعب وعزیمته في مواصلة بذل الجهد مستقبال.

إذ تؤكد على فعالیة المكافآت في زیادة إصرار )،19جدول رقمتلقیها للمكافآت مقابل تحقیق النتائج االیجابیة(

،فالمراهق یحتاج )1("الرحمن العیسوى عبدالالعب في تحقیق النجاح،فتثمین مجهود الالعب مهم جدا حسب"

علي إلى التقدیر و نیل اهتمام الغیر به حتى یستمر في العطاء،كما یحتاج إلى التحفیز حسب ما جاء به"

" حتى یضمن تطور مستوى الالعب،وهذا إسقاطا على ما جاءت به )2(حسین حجاج وعطیة محمود هنا

رطیة للعالم"بافلوف" والتي سبق اإلشارة إلیها في اإلطار النظري فمقابلة مجهود الالعب النظریة الش

بالالمباالة من إدارة النادي أو المدرب فسیؤدي في النهایة النطفاء وتراجع مستوى الالعب،یضف لهذا فان 

یمیل نحو  )3(""محمد حسن عالويتخصیص المكافآت لالعبین یعكس شخصیة المدرب الموجه فهو حسب 

 .246سابق،ص مرجع وعالجها، والمراهقة الطفولة اضطرابات :العیسوي الرحمن عبد)1(

 .72سابق،ص مرجع، هنا محمود عطیة حجاج، حسین علي)2(

 .31،ص1997مصر، الكتاب، مركز الریاضیة، القیادة سیكولوجیة:عالوي حسن محمد)3(
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مساعدة العبیه وتشجیعهم ویكثر من عملیات الثواب والمكافأة عند تحقیق االنجازات......وهذا من شانه 

البحث  % من عینة 67,5،كما نجد ایضا)20(جدول رقمالتأثیر في نفس الالعب ودفعه لتحقیق النجاح 

تتعرض لتوبیخ المدرب عند تضییع الفوز لسبب بسیط،بحیث أن التوبیخ یزید من إصرارها في تحقیق نتائج 

%.وهنا یمكن القول أن لجوء المدرب لتوبیخ الالعب لتضییعه الفوز لسبب 25أفضل مستقبال بنسبة 

البد أن یراقب تصرفاته،كما والبد أن تتوفر فیه صفة )1(" "حنفي محمود مختاربسیط،فالمدرب كما یؤكد

بغض النظر عن أي نتیجة یحقها الالعب،أما فیما یتعلق بردة فعل الالعب تجاه توبیخ  االتزان االنفعالي

وبیخ بمزید من الجهد وقد یرفضه المدرب له فهي مرتبطة إلى حد ما بشخصیة الالعب نفسه،فقد یقبل الت

بحیث یحدث له إحباط وهذا متعلق بدرجة كبیرة بحس المسؤولیة لدیه،لذلك فوجود العالقة االتصالیة بین 

علي فهمي البیك الالعب ومدربه من عوامل نجاح المدرب في أداءه لمهامه حسب الباحث "

%من أفراد الفئة المبحوثة تؤكد شعورها بخیبة أمل 35.كما نجد أیضا ما نسبته)21ول رقم،(جد)2(وآخرون"

عند االنهزام باألداء الجید. لدى فاألهداف البد أن توافق مع قدرات الالعب حتى ال یصدم إذا لم یحقق 

االنجاز الریاضي عن إمكانیة لجوء الریاضي إلى وضع في فصل دافعیة )3("فرج الزلیتني"النجاح، كما تحدث

معاییر رقابیة بما یتالءم وٕامكانیاته لیستطیع بذلك قیاس االنجاز الذي حققه خالل فترة زمنیة محددة، ومن 

%من أفراد  95.یضف لهذا فان)22(جدول رقمتم یكون قادرا على التعرف على مستواه والعمل على تطویره

لقى التشجیع والدفع المعنوي من المدرب عقب الهزیمة،بحیث یساهم ذلك في كسبها للثقة العینة المبحوثة تت

إلى تشجیع )4("محمد حسن عالوي%،وهذا یعكس شخصیة المدرب الموجه الذي یمیل حسب"52,5بنسبته

 .24،25ص ،ص1998الكتاب،مصر، مركز القدم، لكرة الفني المدیر:ختارم محمود حنفي)1(

 .82سابق،ص مرجع،وآخرون البیك فهمي علي)2(

 .178مرجع سابق، ص، الزلیتني فرج)3(

.31سابق،ص مرجع ،الويع حسن محمد (4) 
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%من أفراد العینة المبحوثة فأكدت 72,5 ،أما)23(جدولرقمالعبیه واإلكثار من عملیات الثواب والمكافأة

)،وطبیعة هذه المعاملة كانت في مجملها جیدة 24(جدول رقمتلقیها للمعاملة نفسها في حالة الفوز والخسارة

التدریب،فاستقرار سلوك المدرب في الحالتین فوز  وتقوم على المدح والتشجیع والحث على االستمرار في

یعتبر من العوامل المهمة في تحسین االتصال بین المدرب والعبه،وهذا ما  وخسارة أمر في غایة األهمیة إذ

وعلیه البد للمدرب الثبات على سلوك واحد أمام العبه في الحالتین فوز  ،)1(أسامة راتب كامل"أكده الباحث"

 ة.             وخسار 

 وبناءا على ماتم التوصل إلیه یمكن القول أن: 

 .تلقي الالعب لعبارات المدح والثناء یزید من عزیمته لتقدیم المزید من الجهد مستقبال 

 .منح المكافآت لالعب یزید من إصراره في تحقیق النجاح 

 نتائج أفضل مستقبال. اعتماد المدرب أسلوب التوبیخ یزید من إصرار الالعب في تحقیق 

من خالل النتائج المتوصل إلیها یتضح أن للتحضیر النفسي بعد المنافسة دور في تحقیق دافعیة االنجاز 

 الریاضي،وبناءا على هذا فان الفرضیة الثالثة محققة.

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الرئیسیة: 1-4

من صدقها فان ذلك یعبر بشكل كبیر عن صدق الفرضیة بما أن الفرضیات الجزئیة الثالث تم التحقق 

الرئیسیة والتي مفادها أن للتحضیر النفسي دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي،بحیث أكدت نتائج 

الدراسة على دور التحضیر النفسي في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي،فمن خالل النتائج یتبین انه كلما كان 

النفسي لالعبین كلما عمل ذلك على زیادة دافعیتهم،فالتحضیر النفسي أضحى واقعا االهتمام بالتحضیر 

 وطریقة وأسلوبا ناجعا لدى الفرق لتحقیق انجازاتها الریاضیة.

.53، 52ص ص،2000، مصر،العربي الفكر دار، النفسیة المهارات تدریبات :كامل راتب أسامة (1) 
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 خالصة الفصل:

من خالل مناقشة النتائج توصلنا إلى إثبات صدق وصحة الفرضیات الفرعیة الثالث، وبناءا على هذا 

 لقائلة بان "للتحضیر النفسي دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي" محققة.فان الفرضیة الرئیسیة ا
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 االستنتاج العام:

جابات المبحوثین تم التوصل إلى النقاط من خالل تحلیل ومناقشة النتائج المتحصل علیها  من است

 التالیة:

*التحضیر النفسي لالعب قبل المنافسة له دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، بدلیل أن االهتمام  

ببرمجة الحصص االسترخائیة لالعبین ضمن الحصة التدریبیة یزید من شعور الالعب بالراحة كما یزید من 

هذا  فان اعتماد المدرب على شحن العبیه باألفكار االیجابیة یساعدهم في تجنب استعداده للتدریب، یضف ل

التفكیر في المنافسة ونتائجها، كما أن وضع الالعب في ظروف تدریبیة شبیهة بالمنافسة واالهتمام بتنظیم 

ى تركیزه  الرحالت الترویحیة كلها أمور تزید من حماس الالعب وتخلصه من الضغوط النفسیة، وبالتالي یبق

 منصبا على تحقیق الفوز والتفوق.

*التحضیر النفسي أثناء المنافسة له دور في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، فاهتمام المدرب بشحن العبیه 

بالطاقة االیجابیة عن طریق اعتماده لبعض العبارات وكذا اهتمامه بتشجیع العبیه عند األداء الجید، وتقدیم 

ح كلها عوامل تزید من عزیمة الالعب لتحقیق الفوز وبذل المزید من الجهد لتحقیق النتائج التعلیمات والنصائ

 االیجابیة.

*التحضیر النفسي بعد المنافسة له دور كبیر في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي، بدلیل أن االهتمام بتقدیم 

لتحفیز، وتشجیعه رغم الهزیمة،وكذا المدح والثناء لالعب عند الفوز، وتثمین مجهوده بالمكافآت كطریقة ل

استقرار سلوك المدرب  على حال واحدة في تعامله مع العبه في حالتي الفوز والخسارة، هي عوامل مهمة 

 تزید من إصرار الالعب لتحقیق نتائج أفضل مستقبال.  
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 :المستقبلیة التوصیات

ّنفسي في تحقق دافعیة االنجاز الّریاضي إن الهدف األساسي من هذه الّدراسة هو معرفة دور الّتحضیر ال

لدى العبي الكاراتیه دو صنف أشبال ذكور، وحسب النتائج المتوصل إلیها توصلنا إلى جملة من االقتراحات 

 هي:

 .یجب أن تكون استمرارّیة ومتابعة في تحضیر الّالعبین من الجانب الّنفسي 

 خصائي نفسي في أي حالة غیاب یجب أن یخضع المدرب لتكوین في المجال الّنفسي ف

الفریق،فعملیة الّتحضیر الّنفسي عملیة حساسة تتطلب خبرة وكفاءة عالیة إلظهار استعدادات 

 الالعب وتوجیهها على النحو الصحیح.

  یجب أن یتخلل البرنامج الّتدریبي فترات ترفیهّیة وبعض تمرینات الّتمدید العضلي واالسترخاء حتى

 لملل وتقّل دافعیته لمواصلة الّتدریب وهذا احتراما لمبدأ الجهد والراحة.ال یشعر الّالعب با

 .ضرورة إدراج حصص للّتحضیر الّنفسي ضمن المخّطط الّسنوي الفریق 

  ینبغي اختیار التقنیات والطرق المناسبة للّتحضیر الّنفسي لّالعبین كل حسب حالته النفسیة ومدى

 حاجته لهذا الّتحضیر.

  االستعانة بما تقدمه علوم الّنفس من مقاییس واختبارات نفسّیة، وتوزیعها على الالعبین البد من

 لمعرفة حالتهم االنفعالیة، وذلك الختیار الطرق المناسبة للتعامل مع كل حالة.

  االهتمام بتحفیز وتشجیع الّالعب وتخصیص المكافآت في حال تحقیقه للفوز، فالمراهق شخص

 ن المدح والّثناء والّتقدیر من مجتمعه والحصول على مكانة ممیزة بین أقرانه.حساس یبحث دائما ع

  یجب أن یتمتع المدرب بقدرة كبیرة على ضبط نفسه وانفعاالته ومراقبة أفعاله وسلوكه أمام العبیه

 حتى یزید ذلك من ثقة الّالعب بنفسه لتقدیم األفضل.
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 ان الّریاضة الجماعیة، وتدعیمها بمحّضرین نفسانیین، ضرورة االهتمام بالریاضة الفردّیة شانها ش

ألّنها تخبا طاقات واستعدادات هائلة إن أحسن استغاللها فهي مستعدة لتمثیل الجزائر أحسن تمثیل 

 في المنافسات.

  ضرورة تمتع المدرب بنظرة تحلیلّیة وان یكون دائم المالحظة لالعبیه ومحاولة التقرب منهم والّتعرف

 تهم النفسیة واخذ كل تلك النقاط بعین االعتبار في برنامجه التدریبي.على حال

  ینصح كذلك أن تكون العالقة بین المدرب والعبه ودیة مبنیة على الحوار والّتفاهم مما یتیح لالعب

 فرصة الّتعبیر عن شعوره وحالته دون خوف.

 وط المنافسة.ضرورة تخصیص خرجات ورحالت ترویحّیة لّالعبین للتخّلص من ضغ 

 بصفة عامة وعلم النفس الریاضي  البّد للمدرب أن یكون على اطالع دائم بتطورات علوم النفس

 حتى یتسنى له إیجاد الّسبل لتحفیز وٕاثارة دوافع النجاح لدى الّالعبین.بصفة خاصة، 

 الّنمو  البّد أن یكون المدرب على درایة تامة بالتغیرات التي تفرضها المراحل الحساسة من

كالمراهقة، لكي یكون حذرا في تعامله معها وٕایجاد الطرق التي تجعله یستغل هذه الّطاقات بشكل 

 ایجابي.

  حرص المدرب على تشجیع الّالعبین واختیار األلفاظ المناسبة في الّتعبیر عن غضبه في حالة

 الخارجّیة(المجتمع، األسرة).إخفاق الّالعب في تحقیق الفوز، فالمراهق شدید الحساسّیة تجاه البیئة 

  ضرورة تكامل جهود األخّصائي الّنفسي مع المدرب، فاألخّصائي الّنفسي هو من یمتلك الخبرة

العالیة في تنمیة الّصفات النفسّیة والدافعّیة، وتحدید نقاط ضعف وقّوة كل العب وتسجیلها ومن ثم 

المناسبة مع كل حالة احتراما لمبدأ اطالع المدرب علیها حتى یتمكن من وضع برامج التدریب 

 الفروق الفردیة، لدى البد من المسئولین عن الریاضة إدراج اخصائي نفسي في كل نادي ریاضي.
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 خــــــــــــــــاتــــمــة



 خاتمة
 

 خاتمة:

وان كانـــت فردیـــة فهـــي تلقـــى االهتمـــام  إلـــى أن ریاضـــة الكاراتیـــه دو فـــي ختـــام هـــذه الدراســـة تـــم التوصـــل

والممارسة لدى جمیع الفئات العمرّیة خاصة فئة األشـبال،األمر الـذي دفـع بنـا الختیـار هـذا الّنـوع مـن الممارسـة 

 ال اّلــذي ســبق وطــرح فــي بدایــة الدراســة وهــدفنالیكــون المجــال واإلطــار المیــداني لإلجابــة عــن االنشــغال واإلشــك

فقـد  تسـاؤالت الدراسـةانتهـاج طریقـة للوصـول إلـى إجابـة عـن  ینـاولّما كان لزامـا عل هو تشخیص منبع المشكلة،

تحدیـــد فرضـــیات الّدراســـة وأهـــدافها وكـــذا الّتقنیـــات والمـــنهج المالئـــم  مـــن كانـــت انطالقتهـــا نا خطـــة بحثیـــةرســـم

المنافســـة  العبـــا مـــن المشـــاركین فـــي40للّدراســـة،إذ تـــم اختبارهـــا فـــي میـــدان الكاراتیـــه دو علـــى عینـــة قـــدرت ب

بإطـــار نظـــري تــــّم نـــا دراســــتناهذه اندیـــة بالوالیـــة فكانـــت النتــــائج محققـــة بنســـب ایجابیــــة، وهـــذا بعـــد أن دّعم5ب

الّتعـــرض فیـــه للّتحضـــیر الّنفســـي وكـــذا إلـــى دافعیـــة االّنجـــاز الّریاضـــي والكاراتیـــه دو والمراهقـــة، حیـــث تبـــّین أن 

یاضــي، كمــا تبــّین كــذلك اّنــه وان كانــت عملیــة الّتحضــیر للّتحضــیر الّنفســي دور فــي تحقیــق دافعیــة االّنجــاز الرّ 

الّنفسـي تقــوم علــى طــرق كالســیكیة معتمـدة فــي ذلــك علــى خبــرة المـدرب فــي المیــدان الّریاضــي، إّال أّن الّالعــب 

یحتـاج إلــى هـذا الّنــوع مـن الّتحضــیر فـي إظهــار اسـتعداداته، ومیوالتــه ودوافعـه وتوجیههــا بمـا یحقــق لـه االّنجــاز 

االّطـالع واالنفتـاح علـى علـوم الـنفس وعلـم الـّنفس الّریاضـي لیسـتطیع  علـى المـدرب ینبغـي ح والفوز، لـدىلّنجاا

خاصــة بعــدما أظهرتــه نتــائج الّدراســة مــن فعالیــة قّوتــه لیحقــق التفــّوق لــه ولالعبــه  فهــم الریاضــي ومعرفــة نقــاط

إذ  عیـة االنجـاز الّریاضـي،فـي تحقیـق داف قبـل ، أثنـاء، وبعـد المنافسـةودور الّتحضیر الّنفسي بمراحلـه الـّثالث 

ال یمكن الحدیث عـن األداء الجّیـد أو الفـوز والّنتـائج االیجابّیـة إّال إذا كـان هنـاك تكامـل لـدور الّتحضـیر البـدني 

وبـــاقي التحضـــیرات مـــع الّتحضـــیر الّنفســـي، ویبقــــى إظهـــار اســـتعدادات الّالعـــب وتطویرهـــا وتوجیههـــا بــــالطرق 

االنجــاز الّریاضــي، وفــي األخیــر  دافــع العلمیــة والحدیثــة النقطــة الفاصــلة والرابحــة فــي تحقیــق والّتقنیــات الّنفســیة

نأمــل أن ال تكـــون هـــذه الّدراســة هـــي نقطـــة الّنهایــة وٕاّنمـــا نطمـــح أن تكــون دفعـــة جدیـــدة لفــتح المجـــال لدراســـات 
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 خاتمة
 

ن البحــث العلمــّي مــن ونقاشــات أكثــر تعمــق حــول هــذا الموضــوع المتشــّعب، والهــدف فــي األخیــر هــو إثــراء میــدا

 جهة، وٕاثراء میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بدراسات أكثر توسعا من جهة أخرى.
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 قـائمة المالحق



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 -جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحیى

 إلنسانیة واالجتماعیةكلیة العلوم ا
 قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

 :استمارة بحث بعنوان
 
 
 
 
 
 

تدریب ریاضي  تخصص شهادة اللیسانس في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة:مذكرة مكملة لنیل 
 تنافسي

أخـي (الریاضـي) نرجــو تعـاونكم معنـا فــي هـذا البحــث ومـلء هـذه االســتمارة وذلـك باإلجابــة 
على األسئلة المطروحة بكل مصداقیة،حتى یتسنى لنا الوصول إلى نتائج دقیقة، ونحـیطكم علمـا 

 الواردة في هذه االستمارة سریة ولن تستخدم إال في خدمة أغراض البحث العلمي. أن اإلجابات

) أمام اإلجابة المناسبة.x( اإلجابة تكون بوضع عالمة مالحظة:  

 تقبلوا منا فائق الشكر واالحترام والتقدیر.٭

 

 

 

 

 2017/2018السنة الجامعیة:

التحضیر النفسي ودوره في تحقیق دافعیة االنجاز الریاضي لدى 

 العبي الكاراتیه دو صنف أشبال ذكور

 -جیجل- دراسة میدانیة ببعض أندیة الكاراتیه دو  بوالیة 



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 فعیة االنجاز الریاضي.التحضیر النفسي قبل المنافسة وتحقیق دا المحور األول:

 هل یتجنب مدربك الّتدریب البدني عندما یالحظ الملل لدى الّالعبین؟-1

 نعم                              ال

 هل هناك استمرارّیة ومتابعة من طرف المدرب في تحضیر الّالعبین من الجانب الّنفسي؟ -2

 نعم                             ال

 ؟Etirementهل یخصص مدربك حصصا للّتمدید العضلي-3

 أبدا                  أحیانا                    نادرا       دائما                 

 لّراحة الّنفسیة؟هل تشعرك تمارین الّتمدید العضلي با-4 

 نعم                          ال

 *في حالة اإلجابة بنعم،هل تجعلك تمارین الّتمدید العضلي مستعدا للّتدریب؟

 نعم                         ال

 هل یقوم مدربك بتبادل الحدیث مع الّالعبین؟-5

 نعم                         ال

 *في حالة اإلجابة بنعم، هل یقوم مدربك بشحنك باألفكار االیجابّیة؟



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 نعم                        ال                          

 هل ُتجنبك األفكار االیجابّیة الّتفكیر في المنافسة ونتائجها؟-6

 نعم                       ال

 ة(مقابالت تحضیرّیة بین الّالعبین)؟هل یقوم مدربك بخلق أجواء شبیهة بالمنافس-7

 نعم                       ال

 في حالة اإلجابة بنعم،هل تساعدك المقابالت التحضیرّیة في: ٭

 التخلص من التوتر                       تزید من حماسك لمواجهة منافسك

 .....................................................أخرى تذكر

 هل تقوم إدارة نادیك بتنظیم رحالت ترویحّیة لالعبین لالبتعاد عن جّو المنافسة؟-8

 نعم                        ال                      

التخّلص من *في حالة اإلجابة بنعم،هل تعتقد بان الرحالت الترویحّیة تساعد الالعب في 

 ضغط المنافسة؟

 دائما            نادرا                   أحیانا                    أبدا

 المحور الثّاني:الّتحضیر الّنفسي أثناء المنافسة وتحقیق دافعّیة االنجاز الّریاضي.



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 ارات الّتشجیعیة، قبل بدء المنازلة؟هل یقوم مدربك بشحنك بالعب-9

 نعم                        ال

 *في حالة اإلجابة بنعم، اذكر بعض العبارات .........................................

 هل تشعرك العبارات الّتشجیعیة ب:-10

 االستعداد                  تزید من مسؤولیتك                     الراحة الّنفسیة

 أخرى تذكر........................................................................

 هل تهتم كثیرا لوجود مدربك أثناء المنازلة؟ -11

 نعم                            ال

 في حالة اإلجابة بنعم، هل یمنحك وجود مدربك دفعا قویا للفوز؟*

 ال      نعم                     

 هل یقدم لك مدربك التعلیمات الّالزمة أثناء المنازلة؟ -12

 ال                                  نعم                     

 ،هل یزید ذلك من عزیمتك في تحقیق الفوز؟*في حالة اإلجابة بنعم

 ال   نعم                       



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 هل یشجعك مدربك عندما تقوم بأداء جّید أثناء المنازلة؟-13

 ال        نعم                 

رغبتك في بذل جهد مضاعف لتحقیق *في حالة اإلجابة بنعم، هل یزید تشجیع مدربك من 

 نتیجة ایجابّیة؟

 نعم                       ال

هل یضغط علیك مدربك عندما یكون خصمك متقدما علیك في الّلحظات الحاسمة من -14

 المنازلة؟

 نعم                      ال                         

 *في حالة اإلجابة بنعم، كیف تكون ردة فعلك؟

 فقدان الّتركیز                 عدم الّتحكم في األداء                تشعر باإلحباط      

 تستجیب بسرعة

 أخرى تذكر.........................................................................

 حضیر الّنفسي بعد المنافسة وتحقیق دافعّیة االنجاز الّریاضي.المحور الثّالث:التّ 

 عندما تفوز في منافسة،هل تتلقى المدح والثّناء من مدربك؟-15

 نعم                      ال                   



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

 من الجهد مستقبال؟ *في حالة اإلجابة بنعم،هل تدفعك عبارات المدح والثّناء لتقدیم المزید

 نعم                       ال

 هل تقدم لك مكافآت نظیر ما تحققه من نتائج ایجابیة؟-16

 نعم                       ال                           

 .................................... ما نوع هذه المكافآت *في حالة اإلجابة بنعم،

.............  

 هل تزید المكافآت من إصرارك في مواصلة سلسلة النجاحات؟ -17

 نعم                     ال

 هل یقوم مدربك بتوبیخك عندما تضیع الفوز لسبب بسیط أثناء المنافسة؟-18

 نعم                     ال

 *في حالة اإلجابة بنعم،كیف تكون رّدة فعلك؟

         الشعور باإلحباط             الشعور بالغضب           االنقطاع عن التدریب

 اإلصرار على تحقیق نتائج أفضل مستقبال

 تذكر................................................أخرى 

 ما هو شعورك وأنت تخسر المنازلة أمام منافسك بالرغم من أدائك الجّید ؟ -19



بالالعبین خاصة استمارة                                                   :01 رقم ملحق  
 

                          الشعور بالفخر            تفقد الثقة              استسالم           خیبة أمل     

 كسب الثقة

                                                                                                               

 هل یقوم مدربك بتشجیعك والرفع من معنویاتك في حالة عدم الفوز بالمنازلة؟-20

 ال                              نعم

 *في حالة اإلجابة بنعم،هل تشعر ب:

 الفخر                          الحماس                  كسب الثقة      

 نهزامك أثناء المنازلة؟هل تحظى  بالمعاملة نفسها من قبل مدربك في حالة فوزك أو ا -21

 نعم                                 ال

.......................................في كلتا الحالتین كیف تكون معاملته.................٭  



 

في تحقیق دافعیة فسي"قبل" "أثناء" و"بعد" المنافسة حضیر النّ ف على دور التّ هدفت الدراسة للتعرّ 

 وكان تساؤل الدراسة كما یلي: ،االنجاز الّریاضي

اتیه دو؟ وتأسیسا علیه هل للتحضیر النفسي دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكار 

 كانت التساؤالت الفرعیة كما یلي:

 هل للتحضیر النفسي قبل المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟

 هل للتحضیر النفسي أثناء المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟

 بعد المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو؟هل للتحضیر النفسي 

هذه التساؤالت إندرج تحتها فرض رئیسي هو: للتحضیر النفسي دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي 

 لدى العبي الكاراتیه دو، هذا الفرض اندرج تحته الفرضیات الفرعیة التالیة:

 المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو.للتحضیر النفسي قبل  -

 للتحضیر النفسي أثناء المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو. -

 للتحضیر النفسي بعد المنافسة دور في تحقیق دافعیة اإلنجاز الریاضي لدى العبي الكاراتیه دو. -

والتي وزعت على عینة تم اختیارها  ،ستخدمنا المنهج الوصفي وكأداة تم استخدام االستمارةوقد ا

عین غلى خمس أندیة بوالیة جیجل، وتم إجراء العبا مشاركا في المنافسة موزّ 40رت ب ه قدّ بطریقة عمدیّ 

 الیة:لنتائج التّ ة اّلتي أظهرت اكرارات و النسب المئویّ ة للبیانات باستعمال التّ المعالجة اإلحصائیّ 

 یاضي.فسي لالعب قبل المنافسة له دور في تحقیق دافعیة االنجاز الرّ حضیر النّ *التّ 

 یاضي.فسي أثناء المنافسة له دور في تحقیق دافعیة االنجاز الرّ حضیر النّ *التّ 

 یاضي.  فسي بعد المنافسة له دور كبیر في تحقیق دافعیة االنجاز الرّ حضیر النّ *التّ 
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