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 أثر جلسات ارشادية حتفيزية لرفع مستوى الدافعية لدى العيب كرة الطائرة يف مدارس رعاية املوهبة الرايضية 
 م.م هليب امحد شاكر                    م.د حسني حسني زيدان                                  

 العراق-املديرية العامة لرتبية/ دايىل                           العراق    -املديرية العامة للرتبية /دايىل                     
 2018-12-03تاريخ القبول:                   2018-10-28تاريخ االرسال:

 لص امل
هدف البحث احلايل اىل إعداد جلسات ارشادية حتفيزية لتنمية ورفع مستوى الدافعية لدى العيب مراكز رعاية املوهبة الرايضية     

/ دايىل، اىل جانب التعرف على أثر تلك اجللسات االرشادية يف رفع مستوى الدافعية لدى العيب مراكز رعاية املوهبة الرايضية؛ 
ة دم الباحثان املنهج التجرييب ملالءمته مشكلة البحث، وقاما ابختيار عينة البحث من بني العيب الكر ولتحقيق ذلك فقد استخ

( العبا مت تقسيمهم اىل 16( سنة، وبلغ عددهم )16-14الطائرة يف مركز رعاية املوهبة / دايىل، ترتاوح أعمارهم بني )
( العب ليتم اجراء التجربة االستطالعية عليهما، 2ومت اخذ )( العبني لكل جمموعة، 7جمموعتني: جتريبية وضابطة بواقع )

 (.%87.5وبذلك بلغت النسبة املئوية لعينة البحث الرئيسة )
واظهرت النتائج أن اجللسات االرشادية التحفيزية النفسية املعدة، قد أثرت بصورة إجيابية يف رفع مستوى الدافعية لدى العيب 

ري من هبة الرايضية / دايىل، وأتثر الالعبون وتغريت نظرهتم للظروف احمليطة، كون التحفيز يرفع الكثالكرة الطائرة مركز رعاية املو 
 االفكار السلبية وحيوهلا او خيلق افكارا اجيابية جديدة.

 الكلمات املفتاحية: الدافعية؛ املوهبة الرايضة؛ الكرة الطائرة؛ االرشاد(
                 Abstract 

                The current research aims to prepare a number of motivational counseling sessions to 

develop and raise the level of motivation among the players of the sports talent centers / Diyala. 

The researcher used the experimental method to suit the problem of the research. The researcher 

selected the sample of the volleyball players from the center of talent care / Diyala at age (14-

16) years and they numbered (16) players and were divided into two: experimental and control 

groups (7) players per group was taken (2) player to conduct the pilot experiment, and thus the 

percentage of the main research sample (87.5%). 

              The results showed that the psychological stimulation sessions prepared positively affected 

the raising of the level of motivation of the volleyball players of the Sports Talent Center / 

Diyala, and the players were affected and changed their view of the circumstances as the 

stimulus raises many negative thoughts and turns them or creates new positive ideas. 

        Keywords:  motivation, talent, sport, volleyball, coaching. 

 

 املقدمة وأمهية البحث:

اصبحت الرايضة حمط أنظار الشعوب املتحضرة وال سيما الشباب، الذين منهم من يرى أن الرايضة متنحه املتعة، القوة ومجال     

اجلسد أو اإلجناز، ومنهم من يهتم ابلرايضة كحرفة؛ وكما للرايضة جانب جيد فلها جوانب أخرى خطرية ختلفها األساليب 

ايدة سات اليت خيسر فيها الفريق او الالعبني، مما تؤدي اىل خفض مستوى الدافعية او ارتفاعه ز اخلاطئة أو طريقة اللعب او املناف

عن احلد املطلوب، مما يسبب زايدة مفرطة يف الثقة وعدم معرفة حدود القدرة وحدود اإلمكانيات، وهذا ما دفع الباحثان اىل 

 ئرة ملركز رعاية املوهبة الرايضية / دايىل.التحري عن طرق تعاجل مستوى الدافعية لدى العيب الكرة الطا



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

162 
 

ويلعب االرشاد النفسي دورا مهما يف رفع مستوى الدافعية حنو اإلجناز، وذلك من خالل اجللسات االرشادية التحفيزية    

قيق أفضل حلالعبني، خصوصا إذا علمنا أن عينة البحث احلايل من أهم الفئات العمرية اليت حتتاج اىل توجيه ميداين مستمر لت

أنواع النتائج، مما سبق تكمن أمهية البحث يف وضع احللول املناسبة وذلك عن طريق إجراء جلسات ارشادية نفسية وتوليد 

 االندفاع لدى الرايضي وإجياد احلوافز له لتنمية وحتسني مستوى الدافعية لدى الالعبني.

 مشكلة البحث: .1

الالعب  ت من ضغوط كبرية على دافعية الالعبني، فقد يتقلب فيها الدافع لدىتكمن مشكلة البحث فيما ختلفه املنافسا      

من ارتفاع او اخنفاض شديد، مما يؤدي اىل زايدة او قلة عن املستوى املناسب للدافعية وهذا احد اسباب خسارة الالعب او 

 وتساهم يف لنفسية اليت جيب ان تقدم لالعبنيالفريق، وعدم اجادته لألداء املهارى وقلة الرتكيز، مع ضعف اخلدمات االرشادية ا

خفض القلق ورفع الدافعية وزايدة الرتكيز، ولذلك يرى الباحثان أن دراسة هذه املشكلة وحماولة منهما لوضع احللول املساعدة 

 (،16-14يف تنمية مستوى الدافعية لدى العيب مركز رعاية املوهبة الرايضية / دايىل بعمر )

ملوهبة وخاصة الرايضية اىل حالة من التوجيه واالرشاد املستمرين قصد املسامهة يف رفع مستوى التحفيز والدافعية، اذ حتتاج ا     

واليت تنعكس اجيااب على اداء اللعب وخاصة يف األلعاب الفرقية، كوهنا لعبة مجاعية مما حتتاج اىل دعم نفسي مستمر وحتقيق 

ك سلبا على فعندما يفقد الالعب التحفيز واالرشاد والتقومي والتحفيز املستمر، ينعكس ذلتوعية ابلقدرات وتعزيز الثقة ابلنفس، 

مستوى الدافعية، ومنه على النتائج اليت تتحقق، مما تربز املشكالت اليت يواجهها الرايضي يف هذه املرحلة العمرية اليت تقابلها 

 واهتم.ي حىت ال تؤثر على سلوكياهتم وشخصياهتم ونظرهتم لذمرحل مهمة من مراحل النمو، واليت جيب ان حتقق اشباع طبيع

 أهداف البحث: .2

 اعداد جلسات ارشادية حتفيزية لتنمية ورفع مستوى الدافعية لدى العيب مراكز رعاية املوهبة الرايضية / دايىل. -

 رايضية / دايىل.هبة الالتعرف على أثر تلك اجللسات االرشادية يف رفع مستوى الدافعية لدى العيب مراكز رعاية املو  -

 فروض البحث: .3

وجود فروق ذات داللة إحصائية للجلسات التحفيزية يف رفع مستوى الدافعية لدى العيب الكرة الطائرة ملركز رعاية املوهبة  -

 الرايضية / دايىل.

 



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

163 
 

 جماالت البحث: .4

 دايىل.اجملال البشري: جمموعة من العيب الكرة الطائرة ملركز رعاية املوهبة الرايضية /  -

 .20/4/2018ولغاية /  9/2/2018اجملال الزماين: من الفرتة  -

 اجملال املكاين: مركز رعاية املوهبة الرايضية / دايىل. -

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: .5

 منهجية البحث: .1.5

هج التجرييب املنحدد الباحثان من أجل الوصول اىل حقائق علمية وموضوعية البد من اختيار املنهج املناسب للبحث، لذا 

املنهج الذي يقوم على أبنه "  Experimental Research))لكونِه األسلوب األنسب حلل مشكلة البحث، ويُ ّعرْف املنهج التجرييب 

: 2009)عساف،  .أساس التعامل املباشر والواقعي مع الظواهر املختلفة، ويقوم على ركيزتني أساسيتني مها املالحظة والتجربة أبنواعها

80) 

 . جمتمع البحث وعينته: 2.5

( 16( سنة، وبلغ عددهم )16-14قام الباحثان ابختيار عينة البحث من العيب الكرة الطائرة مبركز رعاية املوهبة / دايىل بعمر )     

( العب ليتم اجراء التجربة االستطالعية 2( العبني لكل جمموعة ومت اخذ )7العبا ومت تقسيمهم اىل جمموعتني جتريبية وضابطة بواقع )

(. ولغرض التأكد من تكافؤ عينة البحث قام الباحثان إبجراء تكافؤ %87.5بلغت النسبة املئوية لعينة البحث الرئيسة ) عليهم، وبذلك

 ملستوى الدافعية للتأكد من مستوى امتالك العينة ملستوى الدافعية كي يكون خط الشروع واحد لعينة البحث.
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 الوسائل واألجهزة واألدوات املستصدمة: . 3.5

 املصادر واملراجع العربية واألجنبية. -

 استمارات استطالع آراء اخلرباء واملختصني. -

 (.Internetشبكة املعلومات ) -

 كتب تسهيل املهمة لغرض السماح للباحثني ابستخدام القاعة اخلاصة مبركز رعاية املوهبة الرايضية / دايىل. -

 املقابالت الشخصية. -

 استمارات مقياس الدافعية. -

 (.acer) حاسوب نوع -

 . االختبارات املستصدمة يف البحث: 4.5

 قياس مستوى الدافعية : يهدف اىلمقياس مستوى الدافعية -

 ( فقرة لقياس مستوى الدافعية.20( مكون من )181: ص1998مقياس الدافعية مقياس مققن قام إبعداده )عالوي، 

 إجيابية وسلبية الغاية منها استخراج مستوى الدافعية لالعب.( فقرة موزعة بني 20قام الباحثان بتوزيع املقياس الذي يتضمن )

( دقيقة، مث مجع 15-10وقام الباحثان كذلك حبساب متوسط الوقت لإلجابة على مجيع فقرات املقياس والذي بلغ بني )   

لمقياس معتمداً يف ذلك ة لاالستمارات يف نفس اليوم الذي وزع فيه املقياس، وبعدها مت تفريغ البياانت واستخراج الدرجة الكلي

( درجة 20( درجة وأدىن درجة هي )100على مفتاح تقييم الفقرات حيث بلغ أعلى درجة يستطيع الالعب احلصول عليها )

( وتقسيمها 5-4-3-2-1( درجة اليت حصلنا عليها من نتائج مجع درجات مقياس التقدير وهي )60وتبلغ درجة احلياد )

 يت متثل عدد فقرات املقياس.( وال20( وضرهبا ب)5على )

 التجارب امليدانية االستطالعية: .6

 التجربة االستطالعية األوىل:   .1.6

( رايضيني ومت يف هذه 2على ) 2018/ 11/2املوافق  االحدقام الباحثان إبجراء التجربة االستطالعية األوىل بتاريخ يوم       

 التجربة توزيع مقياس الدافعية والغرض من ذلك ما أييت: 
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 التعرف على الزمن املستغرق لإلجابة على فقرات املقياس. -1

 التعرف على مدى مالئمة املقياس وقدرة الالعب على فهم فقرات املقياس واستيعاهبا. -2

 التعرف على املعوقات اليت تصادف الباحثان اثناء قيامهما بتوزيع املقياس واإلجابة عنه من قبل الالعبني. -3

 لثانية للجلسات االرشادية التحفيزية ملستوى الدافعية:. التجربة االستطالعية ا2.6
أجرى الباحثان التجربة االستطالعية الثانية على نفس العينة اليت أجريت عليها التجربة االستطالعية السابقة وذلك بتأريخ      

 والغرض من ذلك ما يلي: اجلمعة املوافق يوم  2/2018/ 16
 لباحثان أثناء تطبيق التجربة.التعرف على املعوقات اليت تصادف ا -1
 التعرف على مدى مالئمة اجللسات االرشادية ومستوى أدراك الالعبني هلا. -2
 التعرف على متوسط الزمن املستغرق للجلسة الواحدة. -3
 التعرف على مدى أمكانية تطبيق اجللسات االرشادية على عينة البحث وأثرها عليهم يف املستقبل. -4

 . االختبارات القبلية: 7

 18/2/2018بعد أن مت حتديد أفراد عينة البحث، مت إجراء االختبار القبلي على جمموعة البحث وذلك بتأريخ        

الساعة العاشرة صباحاً وقد مت توزيع استمارات املقياس على عينة البحث املذكورة سابقاً ومجع االستمارات االحد  املصادف يوم

 يف نفس اليوم.

 التحفيزية )التجربة الرئيسة(:  . اجللسات االرشادية8
 أهداف اجللسات االرشادية التحفيزية املقرتحة:   -

هتدف اجللسات االرشادية التحفيزية بشكل عام إىل رفع مستوى الدافعية لدى الرايضيني، وتوليد احلوافز الداخلية لديهم         
الية ويتطلب منهم كبرية يف اللعب وان مستواهم مناسب ملنافسة احلوتوجيه الالعبني على التفكري اإلجيايب وأهنم يكونوا ذو فائدة  

 سوى ان يتدربوا أكثر على املهارات ورفع مستواهم البدين كون الالعبني االخرين يعملون جبد لرفع مستواهم ايضاً.
 
 عدد اجللسات االرشادية:  -

( جلسات يف األسبوع الواحد، وقد استمرت اجللسة الواحدة 3( جلسة ارشادية حتفيزية مبعدل )12بلغ عدد اجللسات )    

 ( دقيقة لكل جلسة ويتم خالهلا توضيح معىن الدافعية وكيفية تنميتها وكيفية التخلص من األفكار السلبية.15-10من )

 حمتوى اجللسات االرشادية: -

حماور وحمورها الرئيس هو التحفيز، إذ اهتم الباحثان بتنويع االسباب اليت جيب ان حُيفز من اجلها  تضمنت اجللسات عدة

الالعب وذلك الختالف اسباب الالعبني ذاتياً، وتنوعت كذلك عناوين اجللسات االرشادية التحفيزية ومت استخدام العرض 
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ا العروض مع عناوين اجللسات االرشادية التحفيزية املرئي من خالل استخدام جهاز العرض مع كل جلسة، وترتبط هذ

 واهلدف االساس منها اضافة عنصر التشويق ملا فيها من مؤثرات مرئية وكالم حمفز واحداث وافالم تسرد خالل هذه العروض.

 . االختبارات البعدية: 9

الساعة العاشرة صباحاً وقد الثالاثء  ماملصادف يو  20/3/2018مت إجراء االختبارات البعدية على عينة البحث بتأريخ      

 مت أتباع اإلجراءات نفسها اليت مت استخدمها يف االختبارات القبلية.

 الوسائل اإلحصائية:  -

 ( الستخراج نتائج البحث.spssمت استخدام احلقيبة اإلحصائية )

 . عرض وحتليل ومناقشة النتائج:10
 ومناقشتها:.  عرض وحتليل نتائج مستوى الدافعية 1.10

(: يوضح قيم نتائج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( احملسوبة لعينة البحث التجريبية يف اختبار 2جدول رقم )
 مستوى الدافعية

عدية يف مستوى االختبارات الب( وجود فروق معنوية بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل 2يبني اجلدول )         

الدافعية لعينة البحث، ويرجع الباحثان هذه الفروق إىل اجللسات االرشادية التحفيزية النفسية املعدة من قبلهما، إذ أثرت أتثرياً 

فيها، وقد  ضإجيابياً يف رفع مستوى الدافعية لدى الالعبني وتغريت نظرهتم إىل مستقبلهم الرايضي بعد أن كان لديهم نسبة اخنفا

أسهمت اجللسات على االرتقاء بتفكريهم وتغري النظرة لديهم إىل أن الضغوط والظروف ما هي أال عائق مؤقت سيزول مبرور 

الزمن وينتهي وأن عليهم الرتكيز على اجللسات االرشادية التحفيزية واالهتمام ابلتفكري اإلجيايب ووضع اخلطط املستقبلية هلم 

جيع وافز اليت حتقق أهدافهم ابملستقبل واليت متثل عنصراً مهماً لزايدة دافعية اإلجناز، إذ تعد مصدر الطاقة والتشوإجياد الدوافع واحل

لإلجناز واملمارسة لألنشطة اليت حتقق هذه األهداف، وقد راعى الباحثان يف اجللسات االرشادية التحفيزية وضع أمهية كربى 

درجة  متغريات البحث
 القياس

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

فرق 
 األوساط

االحنراف 
 املعياري

قيمة ت 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

اختبار مستوى 
 الدافعية 

 1.345 55.857 مقياس  قبلي
 معنوي 0.000 19.833 3.773 28.285

 2.853 84.142 مقياس بعدي
 (0,05) > معنوي عند مستوى اخلطأ 
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مع واقع اجملتمع  وجعل هذه اجللسات االرشادية ابعث وحافز لتوليد الدافعية لدى ألهداف وأحالم الرايضيني مبا ينسجم 

 (294: ص2012الرايضي املصاب. )سليمان، 

أن التوقع وحده ليس هو املسئول عن زايدة قوة الدافع وإمنا قيمة الباعث أي اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه كذلك، حيث     

يه الرايضي إىل حتقيقه توقع املزيد من الدافع ومن مث استعداد الرايضي لبذل املزيد من كلما زادت قيمة اهلدف الذي يسعى إل

 (72: ص2007اجلهد من أجل الوصول إليه. )راتب، 

 . عرض نتائج اجملموعة الضابطة ومناقشتها:2.10

ابطة يف اختبار البحث الض (: يوضح قيم نتائج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( احملسوبة لعينة3جدول رقم )

 مستوى الدافعية

 
( نلحظ معنوية الفروق بني االختبار القبلي والبعدي، ويعزو الباحثان ذلك اىل ان قيمة 3من خالل االطالع على اجلدول )

لرتكيز على يتناسب مع مدى امهية ااهلدف الذي يرمسه املدرب هلم كبرية ابلرغم من الصعوابت اليت يواجهوهنا، ولكن هذا ال 

اهلدف بطريقة خاصة وهي اعداد جلسات ارشادية حتفيزية لشحذ مهم وطموح ومعنوية ودافعية الالعب حنو حتقيق اإلجناز؛ ختلل 

الوحدات التدريبية وهذا ال يوجد يف الوحدات اليت يقوم هبا املدربون، لكون هذا اختصاص اكادميي نفسي ويتفق مع ما ذكره 

(، إنَّ التوقع وحده ليس هو املسؤول عن زايدة قوة الدافع، وإمنا قيمة الباعث، أي اهلدف الذي 2007)أسامة كامل راتب، 

يسعى إىل حتقيقه كذلك، إذ كلما زادت قيمة اهلدف الذي يسعى الرايضي إىل حتقيقه توقع املزيد من الدافع ومن مث استعداد 

 ول إليه.الرايضي لبذل املزيد من اجلهد للوص

 

 

الوسط  الدرجة  متغريات البحث
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

فرق 
 األوساط

االحنراف 
 املعياري

قيمة ت 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة 

داللة 
 الفروق

اختبار 
مستوى 
 الدافعية 

 1.718 55.571 مقياس قبلي
 معنوي 0.000 7.126 2.439 6.571

 1.951 62.142 مقياس بعدي

 (0,05) > معنوي عند مستوى اخلطأ 
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 . عرض نتائج اجملموعة الضابطة والتجريبية ومناقشتها:3.10
(: يوضح قيم نتائج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( احملسوبة لعينة البحث التجريبية والضابطة 4جدول رقم )

 يف اختبار مستوى الدافعية

( وجود فروق معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة، ويعزو الباحثان ذلك إىل أتثري اجللسات االرشادية التحفيزية 4يبني اجلدول )     

رجية االنفسية، حيث أهنا قد أثرت بصورة كبرية يف اجملموعة التجريبية، ويرجع ذلك إىل أن املتغري االنفعايل يعد أكثر أتثرًا ابملؤثرات اخل

وهذا ما عمل الباحثان على استغالله وهو اضافة أشرطة فيديو حتفيزية خالل اجللسات االرشادية التحفيزية اليت اعدهتا لعينة البحث 

التجريبية، وهذا يثبت مدى فاعلية اجللسات االرشادية يف رفع مستوى الدافعية للرايضيني وهذا يكون ذا مردود إجيايب للرايضي نفسه إذ 

دافعية مهمة لكل رايضي فهي اليت تدفعه إىل االستمرار يف ممارسة الرايضة وتعلم املهارات اجلديدة والتدرب عليها كما أشار إىل تعد ال

( من العملية التدريبية، وذلك ألن التفوق يف %90 -%70( ، أن استثارة الدافع الرايضي ميثل من )75: ص2997ذلك )راتب، 

العب النواحي املهارية واخلططية مث أييت دور الدافع ليحث الرايضي على بذل اجلهد والطاقة الالزمني رايضة معينة يتطلب اكتساب ال

 أوالً لتعلم تلك املهارات ، اثنياً للتدريب عليها بغرض صقلها وإتقاهنا.

 

 . االستنتاجات والتوصيات:11
 . االستنتاجات:1.11

ز رعاية ت بصورة إجيابية يف رفع مستوى الدافعية لدى العيب الكرة الطائرة مركإن اجللسات االرشادية التحفيزية املعدة قد أثر  -
 املوهبة الرايضية / دايىل.

أتثر الالعبني وتغريت نظرهتم للظروف احمليطة كون التحفيز يرفع الكثري من االفكار السلبية وحيوهلا او خيلق افكار اجيابية  –
 جديدة.

 

 الدرجة  متغريات البحث
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة ت 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة 

داللة 
 الفروق

اختبار مستوى 
 الدافعية 

 2.853 84.142 مقياس جتريبية
 معنوي 0.000 16.836

 1.951 62.142 مقياس ضابطة

 (0,05) > معنوي عند مستوى اخلطأ 
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 . التوصيات:2.11
ضرورة إدخال اجللسات االرشادية التحفيزية النفسية من ضمن التمارين التحفيزية لالعبني ملا هلا من مردود التأكيد على  -1

 إجيايب للرايضي.
استحداث جلسات ارشادية خاصة حتفيزية من قبل خمتصني لتنمية اجلانب النفسي لدى العيب مراكز املوهبة الرايضية   -2

 واالندية واملنتخبات. 
 ة ولعينات خمتلفة.إجراء حبوث مشاهب -3

 املصادر:
، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، طالتطورات املنهجية وعملية البحث العلمي( 2009عساف، عبد املعطي حممد وآخرون) -

 عمان.
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرةموسوعة االختبارات النفسية للرايضيني( 1998عالوي حممد حسن ) -
 ، مطبعة الفرات العلمية، بفداد.1، طالرايضيعلم النفس ( 2002سليمان، حامد ) -
 القاهرة. ، مطبعة الربدي،4، طاملفاهيم والتطبيقات –علم النفس الرايضة ( 2007راتب، أسامة كامل ) -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


