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   االهداءاالهداءاالهداء
فيها                       فيها                       فيها                       هديتها كنوز الدنيا و ماهديتها كنوز الدنيا و ماهديتها كنوز الدنيا و ماإلى التي أإلى التي أإلى التي أ    

   إلى التي قال فيها رسول اهلل عميه صالة و سالم"....أمك ثم أمك ثم أمك......"إلى التي قال فيها رسول اهلل عميه صالة و سالم"....أمك ثم أمك ثم أمك......"إلى التي قال فيها رسول اهلل عميه صالة و سالم"....أمك ثم أمك ثم أمك......"

لى لىإلى أمي التي سهرت عمى تربيتي وشقت في سبيمي تعميمي وا  لىإلى أمي التي سهرت عمى تربيتي وشقت في سبيمي تعميمي وا     إلى أمي التي سهرت عمى تربيتي وشقت في سبيمي تعميمي وا 

   كل أصدقائي و كل أصدقاء الدراسة الذين قضيت معهم أحمىكل أصدقائي و كل أصدقاء الدراسة الذين قضيت معهم أحمىكل أصدقائي و كل أصدقاء الدراسة الذين قضيت معهم أحمى

   أوقاتي و خاصة أصدقائي في الدفعة التي تخرجت منها.أوقاتي و خاصة أصدقائي في الدفعة التي تخرجت منها.أوقاتي و خاصة أصدقائي في الدفعة التي تخرجت منها.

   إلى كل من يحمل لقب مقدم و كل األحباب و األصحابإلى كل من يحمل لقب مقدم و كل األحباب و األصحابإلى كل من يحمل لقب مقدم و كل األحباب و األصحاب

   
   مقدم أسامةمقدم أسامةمقدم أسامة

   

   



 
 

   االهداءاالهداءاالهداء

   الحمد اهلل الذي بفضمه تتم الصالحات أما بعدالحمد اهلل الذي بفضمه تتم الصالحات أما بعدالحمد اهلل الذي بفضمه تتم الصالحات أما بعد

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أبي الغالي "الحاج محمد"الذي يسهر ويشقى من أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أبي الغالي "الحاج محمد"الذي يسهر ويشقى من أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أبي الغالي "الحاج محمد"الذي يسهر ويشقى من 

مستقبمنا مستقبمنا مستقبمنا    أجل سعادتنا و بناأجل سعادتنا و بناأجل سعادتنا و بنا    

إلى أمي العزيزة رقيقة الفؤاد "بختة"التي تحن عمينا و تفرح لفرحنا و تحزن لحزننا ،إلى إلى أمي العزيزة رقيقة الفؤاد "بختة"التي تحن عمينا و تفرح لفرحنا و تحزن لحزننا ،إلى إلى أمي العزيزة رقيقة الفؤاد "بختة"التي تحن عمينا و تفرح لفرحنا و تحزن لحزننا ،إلى 

لى كل العائمة و جميع األهل  و  لى كل العائمة و جميع األهل  و إخواني أحمد،الحاج،عمر و أتمنى لهم النجاح وا  لى كل العائمة و جميع األهل  و إخواني أحمد،الحاج،عمر و أتمنى لهم النجاح وا  إخواني أحمد،الحاج،عمر و أتمنى لهم النجاح وا 

،إسالم،إسالم،إسالماألقارب و باألخص إلى البراعم المشاغبة محمد عبد الحكيماألقارب و باألخص إلى البراعم المشاغبة محمد عبد الحكيماألقارب و باألخص إلى البراعم المشاغبة محمد عبد الحكيم    

إلى كل أصدقاء بمستغانم إلى كل أصدقاء بمستغانم إلى كل أصدقاء بمستغانم 

،مصطفى،يوسف،أمين،حسان،لخضر،عمي،بنسنية،حسامالدين،مجيد،حسام.،مصطفى،يوسف،أمين،حسان،لخضر،عمي،بنسنية،حسامالدين،مجيد،حسام.،مصطفى،يوسف،أمين،حسان،لخضر،عمي،بنسنية،حسامالدين،مجيد،حسام.:أسامة:أسامة:أسامة    

لى كل من عرفته بالحي الجامعي )مجدوب(مستغانم. لى كل من عرفته بالحي الجامعي )مجدوب(مستغانم.وا  لى كل من عرفته بالحي الجامعي )مجدوب(مستغانم.وا     وا 

دون أن أنسى أساتذة التربية البدنية و الرياضة بمستغانم و إلى كل هؤالء أهدى ثمرة دون أن أنسى أساتذة التربية البدنية و الرياضة بمستغانم و إلى كل هؤالء أهدى ثمرة دون أن أنسى أساتذة التربية البدنية و الرياضة بمستغانم و إلى كل هؤالء أهدى ثمرة 

   عممي هذا المتواضع.....عممي هذا المتواضع.....عممي هذا المتواضع.....

   

بن عائشة حكيم



 
 

ر وعرفانر وعرفانر وعرفانشكشكشك    
 

   إلنجاز هذا البحث العمميإلنجاز هذا البحث العمميإلنجاز هذا البحث العمميالحمد هلل الذي وفقنا الحمد هلل الذي وفقنا الحمد هلل الذي وفقنا 

   كما نتشرف بتقديم الشكر الجزيل إلى األستاذ كما نتشرف بتقديم الشكر الجزيل إلى األستاذ كما نتشرف بتقديم الشكر الجزيل إلى األستاذ 

   الذي قبل اإلشراف عمى هذا البحثالذي قبل اإلشراف عمى هذا البحثالذي قبل اإلشراف عمى هذا البحث   بمكبيش قادةبمكبيش قادةبمكبيش قادةالدكتور : الدكتور : الدكتور : 

   بتقديمه النصائح و التوجيهات القيمة ، و إلى الدكاترة الذين قبموا بتقديمه النصائح و التوجيهات القيمة ، و إلى الدكاترة الذين قبموا بتقديمه النصائح و التوجيهات القيمة ، و إلى الدكاترة الذين قبموا 

   مناقشة هذا العمل و إلى كل األساتذة الذين كان لهم الفضل في مناقشة هذا العمل و إلى كل األساتذة الذين كان لهم الفضل في مناقشة هذا العمل و إلى كل األساتذة الذين كان لهم الفضل في 

   إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل تكويننا ، و تكويننا ، و تكويننا ، و 

   من قريب أو بعيد.من قريب أو بعيد.من قريب أو بعيد.

 

 

 



 :ملخص البحث*

التفوق الرياضي للمستوى العالي لدوي االحتياجات الخاصة في دفع دوافع عنوان الدراسة "

التفوق الرياضي لدوي االحتياجات تيدف الدراسة إلى معرفة دافع ظيور " الجلة 
 الخاصةفي دفع الجمة و إيجاد دوافع التي تدفع الى وصول الى التفوق الرياضي 

لمتفوق الرياضي دوافع تأثر عمى ىدا التفوق لدى العبي دوي الفرض من الدراسة إن 
 .االحتياجات الخاصة

تم اختيارىا بطريقة  دفع الجمةفي  دوي االحتياجات الخاصةالعبي  العينة اشتممت
العبي جمعية االمل حاولنا فييا إشراك عدد كبير من العبين حيث تم اختيار 

العب من  51حيث تراوحت نسبتيا  ام بحجر عين تموشنت الرياضي لممعاقين حم
،األدوات المستخدمة قمنا باإلجراء مقابمة وىي نوع من األدوات  من ىده الفئة

استمارة استبيان تحتوي عمى األربعة المستخدمة في البحوث العممية كما قمنا بتوظيف 
ن ىناك عدة عوامل باو ذلك من أجل الوصول إلى أدق النتائج ،أىم استنتاج محاور 

عامة لتفوق دوي االحتياجات الخاصة لتقبل داتيم و المساىمة في التفوق الرياضي و 
ىدا ما يدفعيم لتفجير طاقاتيم الكامنة فالمحيط االجتماعي دور يدفع و يساعد ىده 
الفئة من خالل التشجيع عمى التأقمم اليسير مع المجتمع و تحقيق التفوق في النشاط 

ا لجانب النفسي دور حيث يساىم في اثارة دافعية ىده الفئة و يشجع عمى الرياضي كم
العمل بصورة جيدة من خالل الممارسة المستمرة ليدا النشاط و كدلك الحوافز المادية 
عي االلة المحركة ليده الفئة فتوفر المال يزيد من روح المثابرة لمعمل من اجل وصول 



لقاب و البطوالت و ىدا لتحقيق دافع الوطنية و رفع الى المستويات العالية و الفوز باأل
 .بار البمدان العالمسمعة و راية الوطن عاليا مع ك

تشجيع الجمعيات الخيرية عمى المساىمة في تفعيل الممارسة الرياضية اقتراح ىو 
انشاء بطوالت والئية وجيوية ووطنية وعالمية في مختمف الرياضات الفردية *لممعاقين 
االحتكاك بالدول العربية والغربية من لخاصة بيده الفئة والفئات األخرى*ا والجماعية

*اىتمام االسرة تقديم الخدمات األفضل ليده الفئةاجل مسيرة التطورات الحاصمة و 
 دماجو في النوادي الرياضية.بالطفل المعوق وا  

 الجمة. الكممات المفتاحية: دوافع التفوق الرياضي .الذي االحتياجات الخاصة . دفع

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de la recherche 

Le titre de l'étude est "Motivations de motivation pour le niveau 
élevé de besoins spéciaux pour pouvoir payer le tir". L'étude vise 
à déterminer la motivation pour l'émergence de l'excellence 
sportive pour les besoins spéciaux dans la conduite de la 
découverte et la motivation qui conduit à atteindre l'excellence 
sportive. 

L'hypothèse de l'étude est que la supériorité du sport a motivé à 
être affecté par cette excellence chez les joueurs ayant des 
besoins spéciaux. 

L'échantillon inclus les joueurs ayant des besoins spéciaux dans 
le paiement du coup a été choisi de manière à impliquer un 
grand nombre de joueurs où les joueurs ont été sélectionnés 
Association Amal Sports pour la pierre de bain handicapée Ain 
Temuchent, où le taux de 15 joueurs de cette catégorie, les 
outils utilisés nous avons mené une interview, La conclusion la 
plus importante est qu’il existe plusieurs facteurs généraux 
expliquant la supériorité des besoins particuliers de leurs élèves 
d’accepter leurs contributions et de contribuer à l’excellence 



sportive. C’est ce qui les motive à faire exploser leurs énergies 
potentielles. L’environnement social joue un rôle dans la 
promotion et la facilitation de cette catégorie en encourageant 
une adaptation facile à la société et en atteignant l’excellence 
dans l’activité sportive, ainsi que l’aspect psychologique en 
stimulant la motivation de ce groupe et en encourageant le 
travail de qualité grâce à la pratique continue de cette activité, 
La machine motrice de cette catégorie fournit l’argent nécessaire 
pour accroître l’esprit de persévérance afin d’atteindre des 
niveaux élevés et de remporter des titres et des championnats, 
et ainsi de réaliser le dynamisme national et de rehausser la 
réputation et la bannière de la nation avec les meilleurs pays du 
monde. 

Encourager et encourager les organismes de bienfaisance à 
contribuer à la promotion de la pratique sportive pour les 
personnes handicapées * Organiser des championnats 
nationaux, régionaux, nationaux et internationaux dans divers 
sports individuels et collectifs pour cette catégorie et d'autres 
catégories. * S'engager auprès des pays arabes et occidentaux 



afin de faire évoluer la situation et de fournir de meilleurs 
services. Clubs sportifs. 

Mots-clés: Motivation Motivation. Poussez le coup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research Summary 

The title of the study is "Motivational Motivational Motives for the 
High Level of Special Needs in Paying the Shot". The study aims 
at finding out the motivation for the emergence of athletic 
excellence for special needs in driving the discovery and finding 
motivation that leads to reaching athletic excellence 

The hypothesis of the study is that the superiority of sport 
motivated to be affected by this excellence in the players of the 
special needs. 

The sample included the players of the special needs in the 
payment of the shot was chosen in a way we tried to involve a 
large number of players where the players were selected Amal 
Sports Association for the disabled bath stone Ain Temuchent, 
where the rate of 15 players of this category, the tools used we 
conducted an interview, The most important conclusion is that 
there are several general factors for the superiority of the special 
needs of their students to accept their contributions and 
contribute to sports excellence and this is what motivates them 
to blow up their potential energies. The social environment plays 



a role in promoting and facilitating this category by encouraging 
easy adaptation to society and achieving excellence in sports 
activity. The psychological aspect also plays a role in stimulating 
the motivation of this group and encourages good work through 
the continuous practice of this activity, The driving machine for 
this category provides the money to increase the spirit of 
perseverance to work in order to reach high levels and win titles 
and championships and this to achieve the national drive and 
raise the reputation and banner of the nation high with the 
world's top countries. 

To encourage and encourage charities to contribute to the 
promotion of sports practice for the disabled * Establish national, 
regional, national and international championships in various 
individual and group sports for this category and other 
categories. * Engage with Arab and Western countries in order 
to advance developments and provide better services. Sports 
clubs. 

Keywords: Motivational Motivation. Push the shot. 
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 مقدمة-
تعددت التسميات التي أطمقت عمى األشخاص المعاقين باختالف أنواعيم وفئاتيم وىذه 
التسميات أطمقت حسب المستوى االجتماعي لمناس المتحدثين فمنيم من أطمق تسمية 

والعجزة ، وغير األسوياء ، والمعوقين وتم االتفاق في ذوي العاىات ، والخواص ، 
( عمى 1690المؤتمر السابع لخبراء الشؤون االجتماعية العرب المنعقد في القاىرة )

 تسميتيم بالمعوقين بدال من تعدد التسميات .

ويعرف المعوق عمى انو الشخص الغير السوي الذي تعوقو قدراتو الخاصة عن النمو 
 .  (1693)سيد،  إلعاقة أو التأخير أو التعويقوىي مشتقة من ا

" إلى ظيور مصطمح ذوي االحتياجات الخاصة في مجال التربية 1669وتشير ىدى "
 دىان الناس في مجتمعاتناأارتبط في  الرياضية بدال من مصطمح المعوقين والذي

 .(1696)حسين، 

وقد مارس رياضيي االحتياجات الخاصة رياضات متعددة منيا كرة السمة عمى الكراسي 
المتحركة ورفع األثقال والقوس والنشاب والمبارزة وكرة الطاولة والكرة الطائرة من 

من عمى الكراسي وىو  دفع الجمةالجموس باإلضافة إلى العاب الساحة والميدان ومنيا 
بحثنا والتي تمارس من قبل رياضيي االحتياجات الخاصة  الموضوع الذي سنتناولو في

المستخدم فييا والتي ليا  الجمةفئة الجموس وحسب فئاتيا والتي تحدد لكل منيا وزن 
والتي حددتيا القوانين الخاصة بيذه الفعالية باالعتماد  دفع قواعدىا الخاصة في عممية

من دفع الجمة عالية ، ورياضة عمى القانون الدولي لألصحاء مع بعض اإلضافات بالف
مكانياتوإالرياضات التي تسعى  الجسمية والفكرية  لى رفع قدرات الفرد الممارس ليا وا 

عداده تربويا وزيادة تقربو من المجتمع بعيدا عن حالة العزلة ا  وصقل شخصيتو و 
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تي واالنفراد وىي باإلضافة إلى ذلك من الرياضات ذات الكراسي المتحركة التنافسية وال
أثبتت الدراسات العممية فائدة مثل ىذه األنواع عمى تحسن التوازن واإلحساس العصبي 
لوضع رياضي االحتياجات الخاصة من ناحية ومن ناحية أخرى تقوي الصفات البدنية 

 منيا القوة العضمية وبخاصة عضالت الذراعين واألكتاف والصدر والجذع .

رسيا من خالل تدريبات األثقال التي تعد ويستطيع المدرب تسمية إمكانيات من يما
نجازىم لم مستوى الوسيمة الرئيسية لتنمية الصفات البدنية وتحسين ورفع قدراتيم وا 

كرتنا ىده بعنوان دوافع التفوق الرياضي مذو ىدا ما سنتطرق اليو في ل، األفض
 لمستوى العالي لدوي االحتياجات الخاصة في دفع الجمة .

و قد قمنا بتقسيم الدراسة الي بابين الباب األول الخمفية النظرية لمموضوع تنقسم الى 
دفع الجمة لدوي ي دوافع التفوق الرياضي الفصل الثانفصمين الفصل األول  

و الباب الثاني الجانب الميداني لمموضوع ينقسم الى فصمين االحتياجات الخاصة 
ات الميدانية و الفصل الثاني عرض و تحميل منيجية البحث و اإلجراءالفصل األول 

 11النتائج و قد تم اعتماد عمى المنيج الوصفي في الدراسة وقد بمغ حجم العينة 
من دوي االحتياجات الخاصة اعتمدنا في جمع البيانات عمى تقديم استمارة  رياضي

فع مادية، ،دوادوافع نفسية ،دوافع االجتماعية ،ر األساسيةاو مح ،الستبيان تحتوي عمى
دوافع وطنية كل محور يتكون من األسئمة مغمقة اإلجابة تكون بنعم او ال و تم 

بان ىناك عدة االعتماد عمى النسبة المئوية اما نتيجة النيائية التي توصل الييا ىي 
عوامل عامة لتفوق دوي االحتياجات الخاصة لتقبل داتيم و المساىمة في التفوق 

لتفجير طاقاتيم الكامنة فالمحيط االجتماعي دور يدفع و  الرياضي و ىدا ما يدفعيم
يساعد ىده الفئة من خالل التشجيع عمى التأقمم اليسير مع المجتمع و تحقيق التفوق 
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في النشاط الرياضي كما لجانب النفسي دور حيث يساىم في اثارة دافعية ىده الفئة و 
 رة ليدا النشاط و كدلكيشجع عمى العمل بصورة جيدة من خالل الممارسة المستم

الحوافز المادية عي االلة المحركة ليده الفئة فتوفر المال يزيد من روح المثابرة لمعمل 
من اجل وصول الى المستويات العالية و الفوز باأللقاب و البطوالت و ىدا لتحقيق 

 دافع الوطنية و رفع سمعة و راية الوطن عاليا مع كبار البمدان العالم .
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المشكمة:-  

نسان مند اىتمام اإل أثارتتعتبر قضية دوي االحتياجات الخاصة من القضايا التي 
طمق عمييم في ماضي أمرا غير مرغوب فيو، و قد أعاقة تشكل القدم، حيث كانت اإل

قعاد ن كممة اإلأو حتى منتصف القرن الحالي لفظ المقعدون ثم دوي العاىات باعتبار 
 ةما العاىأطراف و المصابين بالشمل، الطائفة عمى مبتوري األتوحي باقتصار تمك 

لى مصطمح إصابات المستمرة، ثم تغيرت تسميتيم كثر شموال بمبدالت اإلأفيي 
 ي جانب من جوانب الحياة.أي كل من بو صفة تجعمو عاجزا في أالعاجزون، 

ل تعريفيما لزغبي و احمد سممان العوالمة من خالما جاء بو كل من صالح عبد اهلل 
لممعاق عمى انو الشخص المصاب و غير القادر عمى القيام بالحركة و النشاط نتيجة 
 خمل حد من نموه العقمي و االجتماعي و االنفعالي مما يستدعي رعاية خاصة

 (2000)اهلل،سممان، 

 قسمين رئيسيين:لى إاجات الخاصة يحتوي االذو يقسم وليد احمد خميفة فئة 

 دوي االحتياجات الخاصة االيجابية:ويشمل فئة الموىوبين و المتفوقين عقميا .-ولىال 

عاقات البصرية،و دوي االحتياجات الخاصة السمبية:وتتضمن دوي اإل-الثانية
 ضطربات و الميارات الحركيةوي اإلذعاقات السمعية و عاقات العقمية،و اإلاإل

 (2009)السيداحمد، 

اجات يحتوي االذاضة حل من حمول البديمة لمساعدة نو يمكن اعتبار الريو أل
الخاصة، وىي تعمل عمى دفعيم لتخطي المشكالت و الصعوبات، و كدا تسييل 

خيار رياضة ما تتناسب مع نوع درجة أتكيفيم و اندماجيم مع المجتمع فالبد من 
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فعيتيم نحو ممارسة النشاطات الرياضية اد فراد وعاقة مع مراعات ميول األاإل
 المرغوبة، و من الرياضات البارزة رياضة دفع الجمة.

كر منيا ذاضة فيي كثيرة، نيما الدوافع التفوق التي تجعل ىؤالء ممارسون ىده الر أ
ىمية بالغة تدفع بالعبي أي يعد ذعمى سبيل المثال: الحوافز المادية، عامل التدريب ال

 فضل.لى األإدائيم الراقي بيم ألى رفع مستوى إدفع جمة 

دائو، و أمن  إلى مستوى معيني وصل ذو الشخص الأفالمتفوق رياضيا ىو دلك الفرد 
ن يحققوا من أوا ستطاعافراد الدين الحديث ىنا ينصب عل الناجحين رياضيا من األ

ييم من طاقات رياضية و وظيفية، و نفسية، و عقمية، و صحية ممتازة ما دل خالل ما
)حسن ز.،  و بعض ىده الطاقات.أمثاليم تحقيقو، الفتقادىم ليده ألم يستطيعوا 

2009) 

ىمية لما يقدمو ليؤالء من و باعتبار المحيط االجتماعي دافع يكتسب دور كبير من األ
عاقتيم و نسبة النقص لدييم من خالل ىدا إمساعدة و دعم و جعميم ينسون 

ي ذلى التحضير النفسي الإضافة يستطيعون التماشي مع المجتمع بصفة عادية باإل
لى تطوير الخصائص النفسية ليده الفئة في تعمم كيفية استخدام الطرق و إييدف 

ساليب التحكم ألك تعمم ذشتراك في المنافسات بنجاح و كالوسائل التي تضمن اال
ي ذعب المعاق الالداء الأعمى مستوى في أتقانيا لتحقيق إاتي في االنفعاالت و ذال

 شكال التالي:ثارة األألى إدى أكورة سابقا، وىدا ما ذيتحقق من خالل تفاعل العوامل الم

 سؤال العام:

العالي في دفع الجمة لدوي االحتياجات  ىي دوافع التفوق الرياضي المستوى *ما
 ؟الخاصة
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 التساؤالت الفرعية :

 ؟النفسي دور كبير في تحسين نتائج دوي االحتياجات الخاصة لدفع الجمة دافعمل ىل*

 ؟اقين الممارسين لدفع الجمةعفي تفوق فئة الم دافع الوطنية دورلمىل *

دوي االحتياجات الخاصة داء فئة أىل لمحوافز المادية دور في تحسين مستوى *
 ؟الممارسين لدفع الجمة

جتماعي دور في تفوق فئة دوي االحتياجات الخاصة الممارسين لدفع اليط احىل لمم*
 ؟الجمة

 هداف:ال-2

 حتياجات الخاصةالذوي ادوافع التفوق في لنشاط البدني المكيف لفئة *معرفة 

حتياجات الخاصة في االوالتحضير النفسي لدوري  التعرف عمى مدى فاعمية التدريب*
  . تحقيق النتائج الجيدة

وكذا معرفة الصفات والخصائص التي تميز ىذه الفئة قبل وأثناء المنافسة وبعد * 
 التفوق الرياضي. تحقيقيم لنتائج جيدة من اجل

 .معرفة أىم المشاكل التي تواجو ىذه الفئة*

 .ما ذا كان لمحوافز دور في تفوق ىذه الفئة معرفة*

 دفع الجمة.رياضي معرفة أىم الوسائل والعوامل التي تساعد عمى تفوق *

 و األسرة.جتماعي بدوره اتجاه ىذه الفئة بما فييا المجتمع *زيادة وعي المحيط اال
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 االحتياجات الخاصة. ىم المشاكل التي تعيق التفوق الرياضي لفئة دويأ*معرفة 

 *معرفة مدى حاجة ىده الفئة لمتدريب لتحقيق التفوق في ىدا النشاط الرياضي.

 ا كان لمحوافز دور في تفوق دوي االحتياجات الخاصة.ذأ*معرفة ما 

 ىم الوسائل و العوامل التي تساعد عمى تفوق العبي دفع الجمة.أ*معرفة وتحديد 

 الفرضيات :-3

 الفرضية العامة:-

و الحوافز و المجتمع دور في التفوق الرياضي  الوطنيةلكل من التحضير النفسي و *
 لفئة دوي االحتياجات الخاصة الممارسين لدفع الجمة.

 الفرضيات الجزئية :-

في التفوق  فئة دوي االحتياجات الخاصة الممارسين لدفع الجمة يساعدالنفسي  لدافعا*
 . الرياضي

 كبير في تفوق فئة المعاقين الممارسين لدفع الجمة. دور افع الوطنية و مدل*
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*لمحوافز دور كبير لمرفع من معنويات فئة دوي االحتياجات الخاصة الممارسين لدفع 
 الجمة.

*لممحيط االجتماعي دور كبير في تفوق فئة دوي االحتياجات الخاصة الممارسين 
 لدفع الجمة.

 /مصطمحات البحث :4

ألي كسون"الدافعية مجرد الرغبة في النجاح أو أنو النشاط الذي يقوم بو الفرد و  :يةافعد
 .يتوقع أن يتم بصورة ممتازة

فراد من التكوين أن يكون لدى أشكال التفوق البد أىو شكل من التفوق الرياضي:
لى مستوى إي وصل ذو الشخص الأالعام)الشامل( ما يؤىمو لدلك، بمعنى دلك الفرد 

 دائو.أمعين في 

نيا رياضة شبيية بحركة الباي المضغوط ،و التي تقوم باالنفراج بشكل أدفع الجمة:
عب جسمو و ظيره باتجاه المرمى، ثم القوة و بعنف كبير، و تكون بثني المفاجئ و ب

يعود بشكل معتدل بقيامو بدورة كاممة حول نفسو، ثم يقوم باالسترخاء لالستعداد من 
 طالق الطاقة.أاجل 

و أقدرتو عمى العمل  نعدمتاو أىو كل شخص نقصت االحتياجات الخاصة:دوي 
و النفسية أالعقمية  ويتمقبو اضطراب في أو االستقرار فيو، بسبب نقص أالحصول عميو 

 و مكتسبة.أ والديةسباب دلك تكون أو البدنية و أ

 الدراسات و البحوث المشابهة: -5
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البدنية و الرياضية و عالقتيا بدافعية التفوق الدراسي لدى  ربيةدبعاد ممارسة التأ/1
 عداد طالبان ميمود بكير حسين و مصحوط احمد إالطور الثانوي من  ذتالمي

 هدف البحث 

المرحمة  ذالتربية البدنية و الرياضية لدى تالمي لممارسةبعاد الصحيحة معرفة األ
 الثانوية

 المرحمة الثانوية ذالتربية البدنية و الرياضية لدى تالميبعاد العقمية لممارسة معرفة األ

 المرحمة الثانوية ذبعاد النفسية لممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميمعرفة األ

ثناء ممارسة حصة ت ب ر أبعاد الصحية و العقمية و النفسية تمثل األ مشكمة البحث:
 ىي عالقتيا بدافعية التفوق الدراسي؟ و ما

 يوجد ارتباط بين الدافعية الممارسة الرياضية  فرض البحث:

 الطور ثانوي  ذثير ايجابي لممارسة ت ب ر عمى التالميأيوجد ت

 منيج الوصفي  منهج البحث:

تالميد من المرحمة 100لقد اعتمدنا في بحثنا عمى عينة تتكون من  عينة البحث:
 الثانوية لثانوية وادي الجمعة لوالية غميزان

 استخدمنا طريقة االستبيان  دوات البحث:أ

 يوجد ارتباط بين الدافعية و الممارسة الرياضية  هم نتيجةأ

 طور الثانوي ذيوجد ارتباط ايجابي لممارسة ت ب ر عمى تالمي
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الزيادة في عدد حصص ت ب ر و ىدا تتوفر عميو من فوائد جمة عمى  هم توصيات:أ
 ..الخسواء كانت صحية نفسية عقمية ذالتالمي

لتفوقيم  ذن يعمل جاىدا عمى توفير الدعم و التحفيز لمتالميأت ب ر  أستاذعمى 
 الدراسي

 ات السمبية.يو دلك بالعمل عمى تعديل السموك ذالمتابعة الميدانية لسموك التالمي

لممستوى العالي و  الربا عاتالنفسية بين السباحات و  الضغوط/دراسة مقارنة في مستوى 2
 عداد الطالبان بن جمول عبد القادر و مزيني احمد إعالقتها بالتفوق الرياضي مت 

المستوى العالي في  ربا عاتالتعرف عمى الفروق بين السباحات و  هدف البحث:
 عراض الضغوط النفسية.أالمنافسة عمى مستوى 

لممستوى العالي في المنافسة عمى  الربا عاتالتعرف عمى الفروق بين السباحات و 
 بعاد التفوق الرياضي.أمستوى 

ىل توجد عالقة بين الضغوط النفسية و التفوق الرياضي لدى العبات  مشكمة البحث:
 ثقال ؟الي في رياضتي السباحة و رفع األالمستوى الع

توجد عالقة بين الضغوط النفسية و التفوق الرياضي لدى العبات  فرض البحث:
 ثقال.توى العالي في رياضتي السباحة و رفع األالمس

بعاد أبعاد الضغط النفسي و أحصائية بين إت داللة ذاتوجد عالقة ارتباط عكسية 
 التفوق الرياضي لدى العبات المستوى العالي في رياضتي السباحة و رفع الثقال .
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النوع من اعتمدنا المنيج الوصفي االرتباط المقارن لمالئمتو ليدا  منهج البحث:
 الدارسات.

ثقال لفرديتين السباحة و رفع األ لرياضتيالعبات المستوى العالي في  عينة البحث:
 سنة. 21لى 19عمارىن أالعبة متوسط 33البالغ عددىن 

  test2التوسط الحسابي و االنحراف المعياري اختبار  دوات البحث:أ

بناء و بخاصة مباشرة في تفوق األسر المتسامحة تساىم بطريقة غير ن األإ هم النتيجةأ
جتمع و تقاليده و مميات كي يتغمبن عمى طرق البحاجة لتسامح األ يبقيانناث التي اإل
 كور.ذال اختصاصلى التفوق لرياضي من إي ينظر ذال

 هم توصيات:أ

 مكانيات المادية و المعنوية لتحقيق التفوق الرياضي عبر العباتالبد من توفير اإل
 الفردية. اتالرياضلمستوى العالي في 

 /دوافع ممارسة رياضة السباحة عند مراهقي دوي االحتياجات الخاصة3

 2013-2012عداد طالبان شريف ميمود و شريفي عبد الحميم سنة إمن 

 براز دور الدافعية في ممارسة رياضة السباحة عند المعاق أهدف البحث:

 تدفع بالمراىق لممارسة رياضة السباحةالتعرف عمى الدوافع الحقيقة التي 

مدى مساىمة الدوافع الداخمية النفسية و الخارجية االجتماعية في تحفيز المعاق 
 لممارسة السباحة

 مختمف جوانبيا ببخصائص سن مرحمة المرىقة  إلماما
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 ىو دور الدوافع لنفسية في ممارسة السباحة  ما مشكمة البحث:

 لممارسة السباحة  ثير عمى المعاقأىل لمبيئة ت

 لدوافع الداخمية النفسية دور في تحفيز المعاق لممارسة لسباحة  فرض البحث:

 ثير عمى المراىق لممارسة السباحةألمبيئة ت

 اعتمدنا عمى منيج الوصفي المسحي منهج البحث:

و تممسان ثم اختيار عينة بطريقة  سباحين لوالية مستغانم رياضيينعينة البحث 
 صمي سباحا رياضيا من المجتمع األ31مقصودة 

 اختبار حسن المطابقة  2نسبة المئوية كا:البحث أدوات

 ات و الوجود.ذبات الإثىناك دافع داخمي متمثل في  هم نتيجةأ

 حدى الدوافع لممارسة السباحةإصدقاء االلتقاء باأل

 دوافع ممارسة السباحة  لى التعمم و المعرفةإالحاجة 

ساسية لترسيخ ىمية بالغة لمرحمة المراىقة باعتبارىا المرحمة األأ عطاءإهم توصيات:أ
 الخبرات النفسية و المكتسبات 

بعين االعتبار رغبات و ميول المراىقين الختيار نوع الرياضة التي يريدون  ذخاأل
 ممارستيا .

 /دوافع التفوق الرياضي لدى فئة المكفوفين الممارسين لكرة الهدف 4

 2019/2013عداد الطالب بن قدواد محمد سنة إمن 
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معرفة مدى حاجة ىده الفئة لمتدريب من اجل تحقيق التفوق في ىدا  هدف البحث:
 النشاط الرياضي المكيف .

 معرفة أىم المشاكل التي تواجو ىده الفئة -

 ما ذا كان لمحوافز دور في تفوق ىده الفئة  معرفة-

 معرفة أىم الوسائل و العوامل التي تساعد عمى تفوق العبي كرة ليدف.-

 ىي دوافع التفوق الرياضي لدى فئة المكفوفين الممارسين لكرة ليدف؟ مامشكمة البحث:

ىل لمتحضير النفسي دور كبير في تحسين نتائج فئة المكفوفين الممارسين لكرة 
 اليدف؟

لكل من تحضير النفسي و التدريب دور في التفوق الرياضي لفئة  فرض البحث:
 المكفوفين الممارسين لكرة اليدف.

 تم اختيارنا لممنيج الوصفي كأداة لمدراسة منهج البحث:

 العبا.11و تضم العبين كرة اليدف و كان عددىا  قصديوكانت :عينة البحث

 اختبار حسن المطابقة  2نسبة المئوية  كا أدوات البحث:

نشطة الرياضية المكيفة بما فييا ىمية األأأصبحنا نعرف من ىم المكفوفين و أهم نتيجة:
رياضة كرة اليدف التي تمعب دورا كبيرا في دمج ىده الشريحة من المجتمع و كسر 

عاقة و التي تؤدي بالفرد المصاب بالوقوع في كل الحواجز التي قد تزيد من شدة اإل
 .االضطرابات النفسية السموكية و االنفعالية 

 أهم الوصيات :
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 اىتمام األسرة بالطفل المعوق و إدماجو في النوادي الرياضية

توعية لجميور لحضور المنافسات الخاصة لدوي االحتياجات الخاصة و تشجيعيم من 
 يات المسئولة.خمل حمالت تحسيسية من طرف الج

 تعميق عمى الدراسات السابقة و المرتبط:

وكان عددىا أربعة أجريت  2013-2012أجريت ىذه الدراسات في الفترة الممتدة بين 
 في البيئة العربية وفيما يمي التعميق عن ىذه الدراسات من حيث المنيج المتبع،العينة

 وكيفية اختيارىا،األدوات المستخدمة وأىم النتائج المشتركة و الموصل إلييا.

اتضح من خالل الدراسات أنو تم استخدام كل من المنيج الوصفي و *المنهج المتبع :
 .المسحي و ذلك يرجع إلى طبيعة الدراسات و متطمباتيا

السنية فقد اشتممت من حيث المرحمة  31-11فقد تراوح حجم العينة ما بين *العينة :
 العينات)أكابر و أصاغر(.

اختمفت أدوات جمع البيانات وفقا لطبيعة الدراسات لكن نجد أن أدوات المستعممة :*
 معظم الدراسات استخدمت استمارة استبيانيو.

فقد اختمفت وفقا لطبيعة الدراسات فنجد أنو تم استعمال كل من حصائية :*الوسائل اإل
 .اختبار حسن المطابقة 2كا ،المعياريالموسط حسابي واالنحراف 

 .،و التدريبوجود تأثير متبادل لكل من جانب النفسي*النتائج المتوصل إليها :

 .توجد عالقة بين الضغوط النفسية و التفوق الرياضي لدى العبات المستوى العالي -
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دوافع التفوق نالحظ من خالل الدراسات السابقة الذكر أنيا تطرقت إلى ظاىرة *نقد :
دوافع التفوق الرياضي المستوى العالي في و الجديد في دراستنا أننا تطرقنا إلى  الرياضي

بالتعرف عمى دوافعو نستطيع أن نعالجو قبل البدء و  اجات الخاصةالجمة لدوي االحتي دفع
 .في المنافسة الرياضية

 *خالصة :

في ضوء الدراسات السابقة و البحوث المشابية سوف نعمل عمى صياغة فروض 
الدراسة الحالية فكانت ىذه البحوث المشابية مرشد بتحديد منيجية البحث و أدوات 

حصائية كما ساعدت في تحديد الخطوات إجمع المعمومات و اختيار انسب المعالجات 
 البحث وتغير نتائجيا.جراء البحث و كذلك اختيار عينة أالمتبعة في 

 

 

 

 

 

 



التفوق الرياضي  الفصل األول                                                            دوافع  

 

 16 

 

 تمهيد :

يعتبراإلنسان الوحيد من الكائنات الحية الذي بقدرتو معرفة ما يدفعو إلى القيام بتصرف 
ثارة  ما ،كما يعتبر أيضا موضوع الدوافع من أكثر موضوعات عمم النفس أىمية وا 

تفوق الناس جميعا ،فيو ييم األب و ييم المربي و المدرب في معرفة دوافع  الىتمام
األفراد عند ممارستيم النشاط الرياضي خاصة عند منافسة ،أو باألحرى معرفة دوافع 

 التفوق الرياضي.

لقد حظي موضوع الدافعية باىتمام عدد كبير من عمماء النفس و :مفهوم الدافعية/1
التعريف الذي يرى أن الدافعية محاوالت تعريفيا و من بينيا نذكر بالتالي تعددت  

ىي"المحركات التي تقف وراء سموك الفرد و الحيوان عمى حد سواء فيناك سبب أو 
عدة أسباب وراء كل سموك و ىذه األسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخمية عند 

)صالح محمد عمي،  جية أخرحدوث السموك من جية و بمثيرات البيئية الخارجية من 
 .(22بدون سنة، صفحة 

قد يكون نو حالة من التوتر النفسي و الفسيولوجيونجد الدافعية عند مصطفي عشوي "أ
سموكيات االشباع رد إلى القيام بأعمال و نشاطات و شعوري أو الشعوري يدفع الف

)مصطفي  و اعادة التوازن لمسموك و النفس عامةحاجات معينة لمتخفيف من التوتر 
 .(93، صفحة 1990ع.، مدخل إلى عمم النفس، 

أما عند ألي كسون"الدافعية مجرد الرغبة في النجاح أو أنو النشاط الذي يقوم بو الفرد 
 .(144، صفحة 1974)مصطفي أ.،  و يتوقع أن يتم بصورة ممتازة
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ونستخمصأن تعريف الدافع فد تعدد وتنوع و اختمف في مفاىيمو و ميما كان ىذا 
 .الخالف إال أنيا تبقى المحرك لسموك اإلنسان والتي تجعل الجسم في حالة نشاط

إن أي رد فعل عن أي سموك ال يمكن أن يحدث تمقائيا و إنما يحدث الدوافع:وظائف /2
كنتيجة لما يدور في نفسية الفرد و منو فالسموك لو أغراض تتجو نحو تحقيق نقاط 
معينة بيا ىذا الفرد حاجياتو و غرائزه ومنو نستخمص أن لمدوافع عدة وظائف تقوم بيا 

 لتنشيط السموك وىي ثالثة: 

ومعنى ذلك أن الدوافع تستشير النشاط الذي يقوم بو الفرد :طاقةالمد السموك ب/2/1
فيؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع لدى الكائن الحي إلى قيامو بالنشاط لتحقيق 

عادة توازنو أما إذا تعرض لمحرمان فإنو ينشط من أجل  إشباع ىذه الحاجات ،ىدفو وا 
فالدوافع تمد السموك بالطاقة فمثال يمنح لالعب جائزة مكافأة لو عمى تحسن ،والرغبات

المكافأة جاذبيتيا إذا أدرك المراىق أن لكن سرعان ما تفقد ىذه بالنجاح،قدراتو وتكميميا 
الرياضة أخالق قبل أن تكون من أجل المكافأة ففي ىذه النقطة تصبح المكافأة غير 

 ضرورية.

ويتجمى ذلك في أن الدوافع تختار نوع النشاط أو الرياضة التي :تيارأداء وظيفة االخ/2/2
يستجيب ويتفاعل معيا المراىق وييمالألنشطة أخرى فالذي ييوى كرة القدم نجده يكره 

ستجيب بيا لمواقف أخرى فقد كرة السمة مثل : كما أنيا تحدد لحد كبير الطريقة التي ي
تجاه عام لممواقف والميول فإنو ال يخمق فقط " أنو عندما يتكون اجوردون البورتأقر "

يا فتؤدي إلى نشاط ظاىر يشبع الموقف أو الميل بل يعمل تحالة التوتر يسيل استشار 
)حممي، عمم النفس كوسيمة خفية االنتشار و اختيار كل سموك متصل بو و توجييو 

 .(95-94، الصفحات 1984المعاصر، 
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إن مجرد عدم الرضا عمى حالة المراىق ال يؤدي وال توجيه السموك نحو الهدف:/2/3
يكفي االحداث التحسن و النمو عنده بل يجب توجيو طاقتو نحو أىدافو معينة يمكن 

 .الوصول إلييا و تحقيقيا

 فالدكتور حممي المميحي يمخص وظائف الدوافع فيما يمي: 

 اثارة االليات و االجيزة الداخمية أي أنيا تمثل المصادر الداخمية لمعمل 

 مد السموك بالطاقة الالزمة و بمساعدة المثيرات خارجية التي تستثير السموك

 اختيار نوع النشاط و تحديده

تأخير ظيور التعب تحول دون الممل مما يزيد من يقظة الفرد و قدرتو عمى االنتباه و 
 شتت مقاومة الت

 .(95، صفحة 1984)حممي، عمم النفس المعاصر، 

 تصنيف و تقسيم الدوافع:/3

ع الدافعية ىو أن أحد الطرق المفيدة لفيم موضو  1977عام تصنيف الدوافع:/3/1
:الدافع الداخمي و الدافع الخارجي و يتفق ىما يوضح ساج SAGEتصنيفيا إلى فئتين 

العديد من الميتمين بالكتابة في مجال عمم النفس الرياضي مع التصنيف السابق  في 
تناوليم الموضوع الدافعية و عالقتيا باألداء الرياضي ومنيم عمى سبيل المثال 

 الحصر:

 -مانبفوس و تو TROPPMAN-et-FUROSSE  19981عام -

 ليولن و بموكز– LIEWELIN_ et _ BLUCKER 1982عام -
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 1983محمد عالوي :عام -

 سنجر 1984SINGER_عام 

 ىارس دورش: 1984DROTHY HARRISعام -

داخمية اثناء االداء و يعبر عن   مكافأةيعني الدافع الداخمي انو :الدافع الداخمي /3/1/1
عندما يقران الدافع الداخمي يعتبر جزءا مكمال  1980" عام  ىذا المعنى "مارتنز

لموقف التعمم و خاصة اذا كان الفرد  يسعى لمتعمم مستمتعا بالحصول عمى المعرفة 
وليس ىدفو من التعمم الحصول عمى المكافأة الخارجية و يتضح الدافع الداخمي في 

سة نشاط رياضي معني النشاط الرياضي عندما نالحظ اقبال بعض الشيء عمى ممار 
او االنضمام لفريق رياضي بدافع الرغبة و الحب في الممارسة او قد تستمر ىذه 
الرغبة  مادام النشاط او االداء الرياضي يمثل لو خبرة جيدة و ليس ىناك من ييدده او 
يعاقبو و يمنع استمراره ، فدافع االستمرار في الممارسة يكون نابعا من طبيعة النشاط 

الناشئ عندما يقبل عمى  أنالذي يستمتع بو و الواقع  األداءو  أحبوضي الذي الريا
ممارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنو يمارس النشاط الذي يريده و يرغب فيو 

 و ىده السعادة تفوق الحصول عمى مكسب مادي او مكافأة خارجية .

)أسامة، دوافع التفوق في ألداءا أثناء ان الدافع الداخمي ينبع من داخل الفرد ويحدث
 .(38، صفحة 1990النشاط الرياضي، 

يقصد بالدافع الخارجي حصول الالعب عمى مكافأة خارجية :الدافع الخارجي/3/1/2
ن السبب الرئيسي  في المنافسة و اإلقبال عمى  لالستمرارجراء األداء و الممارسة وا 

 األداء الرياضي ىو المكافأة الخارجية المنتظرة أن يحصل عمييا 
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فالدافع الخارجي عمى النحو السابق ينشأ من خارج الالعب و تحركو قيمة المكافأة 
، صفحة 1990)أسامة، دوافع التفوق في النشاط الرياضي،  الخارجية التي ينتظرىا

38). 

أسباب و دوافع الخوض في نشاط رياضي و عادة تقابل إذن نعني بالدوافع الداخمية 
الدافعية الداخمية دافعية الخارجية فالشخص المحفوز داخميا يتصرف حتى يتحصل 

عمى تأدية الدور ،بمعنى البحث عمى مكافأة مرتبطة بالفعل ذاتو فاىتمامو إذن مركز 
 .عن المذة التي قد يشعر بيا أثناء القيام بالفعل الرياضي

أما الشخص المحفوز خارجيا فيو يتصرف حتى يحصل عمى مكافأة خارجية عن فعمو 
فاىتمامو إذن يتركز في ىذه الحالة عمى الحصول عمى مكافأة مرتبطة بالفعل ال عمى 

 .الدور في حد ذاتو

 .ونقسميا إلى قسمين ىما الدوافع األولية و الدوافع الثانوية:م الدوافعتقسي/3/2

وتسمى أيضا بالدوافع الفسيولوجية أو الجسمانية وىي عبارة عن :الدوافع األولية/3/2/1
دوافع أو حاجات جسمانية تفرضيا طبيعة تكوين جسم االنسان و وظائف أعضائو و 

إلى الشراب ،الحاجة إلى الراحة ،الحاجة  من أمثمتيا :الحاجة إلى الطعام ،الحاجة
 .الجنسية ،الحاجة إلى المعب "عند األطفال"و الحاجة إلى الحركة و النشاط ...إلخ

وقديما كانت تسمى ىذه دوافع ب الغرائز إال أن الكثير من عمماء النفس في الوقت 
تخدمون لفظ مصطمح الغرائز لتفسير سموك االنسان إذ غالبا ما يس الحالي اليستخدمون

 .الغرائز لتفسير سموك الحيوان
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وتسمى أيضا الدوافع أو الحاجات المكتسبة أو االجتماعية إذ :الدوافع الثانوية/3/2/2
يكتسبيا الفرد نتيجة تفاعمو مع البيئة و تقوم الدوافع الثانوية عمى الدوافع األولية غير 
أنيا تستقل عنيا و تصبح ليا قوتيا التي تؤثر في السموك كنتيجة لتأثير العوامل 

لثانوية :الحاجة إلى التفوق و المركز أو االجتماعية المتعددة ،ومن أمثمة الدوافع ا
،السيطرة و القوة و األمن ،و التقدير و االنتماء و الحاجة إلى إثبات المكانة 

، صفحة 1987)محمد حسن ع.، سيكولوجية التدريب و المنافسة،  الذات...إلخ
205). 

يرى مصطفي عشوي أنو ينبغي أن نعرف اآلن أن وراء كل :الدوافع الحاجات النفسية/4
،بل سموك دافع فإذا رأينا شخصا منطويا عمى نفسو ينبغي أن ال نصدر األحكام ضده 

يجب أن نسأل عن الدافع وراء ذلك إن كان متكبرا أو يثير مشاكل في العمل أو في 
يمكننا مالحظتو و الممارسة ،نفس الشيء ينبغي أن نسأل عن الدوافع وراء كل سموك 

شعوريا لفيزيولوجي قد يكون شعوريا أو لنريد دراستو ،فالدافع حالة من التوتر النفس و ا
إلشباع حاجات معينة لمتخفيف من  وسموكيات،تدفع الفرد لمقيام بأعمال و نشاطات 

 .التوتر و اإلعادة التوازن لمسموك أو لمنفس بصفة عامة

 ية وىي كاألتي: و من ىنا نذكر بعض الحاجات النفس

 الحاجة إلى الطعام-

 حاجة التفوق -

 حاجة التبعية-

 (34، صفحة 1990)مصطفي ع.، مدخل عمم النفس،  حاجة التعمم و المعرفة-
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ىناك ارتباط كبير بين الدوافع سواء كانت فسيولوجية عمى شكل :الدوافع النفسية/4/1
فطرية أو حاجات مكتسبة متعممة أو دوافع نفسية اجتماعية نعني حاجات أساسية 

بالدوافع النفسية مثال:الحاجة إلى األمن ،الحاجة إلى الحب ،الحاجة إلى االحترام و 
، 1990)مصطفي ع.، مدخل عمم النفس،  تقدير الذات والحاجة إلى تأكيد الذات

 .(97صفحة 

يشير مصطفي عشوي أنو ال يبدو أن ليذه الدوافع أسسا النفيسة :خصائص الدوافع /4/2
فطرية واضحة و ال عوامل بيولوجية ظاىرة لمثقافة و التربية دور ىام في أنماط و 

)مصطفي  ظيور ىذه الدوافع ،حسب ترتيب معين في أنماط إشباع ىذه الدوافع نماذج
 .(90، صفحة 1990ع.، مدخل عمم النفس، 

ال يمكن فصل ىذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية كالتممك و السيطرة و 
غير ذلك إال من الناحية الفطرية إذ ينبغي النظر إلى الذات االنسانية نظرة تكميمية 

 .تراعي األبعاد العضوية و النفسية و االجتماعية

دوافع الناس و حاجاتيم أثناء االتصال  مرعياتما ينبغي التأكيد عميو ىو ضرورة و م
قاعدة ىامة تسير وتقيد سموك  بيم و التعامل معيم و كل ذلك انطالقا من إدراكو

االشخاص وىي أن وراء كل سموك دافع إال أن نوع الدافع الذي يحدد سموكو ىو الذي 
من موقف إلى أخر ،و عميو فإن إدراك  يختمف من شخص إلى أخر كما أنو يختمف

الموقف أبعاده الزمنية و المكانية و االنفعالية ىو العامل األساسي لممساعدة عمى 
 .معرفة الدافع أو الدوافع المحركة لسموك شخص أو أشخاص ما

يقسم "روديك" الدوافع المرتبطة بالنشاط :أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي/5
 إلى:الرياضي 
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 الدوافع المباشرة لمنشاط الرياضي و من أهمها:/5/1

 .كنتيجة لمنشاط الرياضي اإلشباعبالرضا و  اإلحساس -
الجمالية بسبب رشاقة و جمال و ميارة الحركات الذاتية لمفرد ونذكر عمى  المتعة -

التزحمق عمى الثمج و غيرىا من الرياضات التي تتميز –سبيل المثال الجمباز 
 .برشاقة األداء و الحركات

الشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتيا أو  -
 .من الشجاعة و الجرأة و قوة اإلرادة التي تتطمب المزيد

اإلشراك في المنافسات المباريات الرياضية التي تعتبر ركنا ىاما من أركان النشاط  -
 .الرياضي و ما يرتبط بيا من خبرات انفعالية متعددة

ثبات التفوق و -  .إحراز الفوز تسجيل األرقام و البطوالت وا 

محاولة اكتساب الصحة و المياقة و من أهمها:الدوافع غير المباشرة لمنشاط الرياضي /5/2
البدنية عن طريق ممارسة النشاط فإذا سألت الفرد عن أسباب ممارسة النشاط 

 .الرياضي فإنو قد يجيب أمارس الرياضة ألنيا تكسبني الصحة وتجعمني قوي

ممارسة النشاط الرياضي إلسيامو في رفع مستوى الفرد من قدرات عمى العمل و 
قد يمارس الفرد النشاط الرياضي ألنو يساىم في زيادة قدرتو عمى أداء عممو و االنتاج ف

 .رفع مستوى إنتاجو في العمل

 .االحساس بضرورة ممارسة الرياضة في حالة السمنة حتى يخفف من وزنو

إذ يرى الفرد أنو عميو أن يكون الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم عميو الرياضة 
رياضيا مشترك في األندية و الفرق الرياضية ويسعى االنتماء إلى الجماعة معينة و 
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، صفحة 1987)محمد حسن ع.، سيكولوجية التدريب و المنافسة،  تمثيميا رياضيا
208). 

ى دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند كما قمت "وداد الحامي"بإجراء بحث لمتعرف عم
فتيات الثانوية في وقت الفراغ ،و اختارت عينة عشوائية من األعضاء المشتركة في 

بعض الدوافع روديك مع األندية بالقاىرة و الجيزة،وشبيت ىذه الدوافع مع التي ذكرىا 
 االضافية ىي:

 .الرياضيالميل الرياضي أي الفرد لو الميل نحو ممارسة النشاط -

 .الترويح ،فممارسة النشاط الرياضي يكون لتحقيق المتعة و الراحة-

اكتساب نواحي عقمية و نفسية بما أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة الجسد فالفرد -
 .يمارس النشاط الرياضي لتحقيق نمو عقمي و نفسي سميمين

وافع النشاط بإجراء بحث ليتعرف عمى د 1970حيث قام محمد صالح عالوي في سنة 
اختيرت عينة عشوائية من الرياضي لممستويات الرياضية العالمية لمبنين و البنات و 

العبي و العبات المستويات الرياضية العالية في مصر وتم تصنيف إجابات أفراد 
 العينة إلى:

 المكاسب الشخصية-

 التمثيل الدولي-

 تحسين المستوى -

 التشجيع الخارجي-
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 ماعيةاكتساب نواحي اجت-

 اكتساب نواحي عقمية و نفسية والبدنية-

 اكتساب سمات خمقية-

 الميول الرياضية-

بيذا فإن دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابو عمى حد كبير عند جميع األفراد 
 .(162، صفحة 1987)محمد صالح،  باختالف أعمارىم

 التفوق الرياضي:تعريف /6

االصطالح،ثم تعريف  سنعتمد في ىدا المطمب عمى التحدث عمى التفوق في المغة،ثم
 التفوق الرياضي وبعدىا الشخص المتفوق رياضيا.

 تعريف التفوق/6/1

 .يءىو العمو و الرتفاع في الشلغة:6/1/1

)عيسى،  يقال رجل فاق في العمم أي متفوق عمى قومو في العمم. منيا: عظمأفوقيا:
سموك التنافس و عالقتو بمتوجو نحو بعاد التفوق الرياضي لدى تالميد اقسام لتربية 

 (2012/2013البدنية و الراضية، 

 يختص بالتفوق لعقمي.اصطالحا:6/2/2

و المتفوق عقميا ىو الشخص الدي يتفوق عمى اقرانو في لنشطات التي يقوم بو 
 (2003)الميمدي، العقل



التفوق الرياضي  الفصل األول                                                            دوافع  

 

 26 

 

 :التفوق الرياضي تعريف /7

"ان التفوق الرياضي بالنسبة لمفرد يعني ما يصل اليو الفرد في ادائو في رياضتو 
ات المجال)الرياضي( و عن غيره من ذمثالو العاديين في ألى مستوى إالتخصصية 

يكون ادائو ليدا المجاالت التي تعبر عن المستوى العقمي الوظيفي لمفرد، يشترط ان 
)حسن ه موضع احترام بينو و بين نفسو و بين االخرين.ذتخأي ذالمجال )النشاط( ال

االكتشاف الصالحية -الرعاية-الجوانب االساسية-المفيوم-ز.، التفوق الرياضي
 (2006الحركية، 

 تعريف المتفوق رياضيا: /8

ان المتفوق رياضيا ىو دلك الفرد او الشخص الدي وصل الى مستوى معين في "
ادائو، و الحديث ىنا ينصب عمى الناضجين رياضيا من االفراد الدين استطاعوا ان 

ما لدييم من طاقات رياضية و وظيفية، و نفسية، و عقمية، و صحية يحققوا من خالل 
)حسن فتقادىم ليده او بعض ىده الطاقات.ممتازة ما لم يستطيعوا امثاليم تحقيقو، ال

االكتشاف الصالحية -الرعاية-الجوانب االساسية-المفيوم-ز.، التفوق الرياضي
 (2006الحركية، 

 /خصائص انماط المتفوقين رياضيا:9

ت و النظريات التي تناولت التكوين الرياضي،و ما نتج عنو من ابحاث اشار سنتبع اإل
ىميا و كثرىا ارتباطا تمك التي اوضحت أو دراسات نتائج عديدة و نظريات،لعل من 

نواع القدرات الرياضية،و التي يتضمنيا كل ص انماط المتفوقين رياضيا تبعا ألخصائ
ضي في ضوء انماط اساسية لمتفوق الريا( 6نوع و ندكر ىنا اقتراح حد العمماء بوجود )
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 ألنماطالتفوق العقمي،مع مالحظة انو من الممكن ان تمتزج او تتداخل بعض من ىده 
 مع بعضيا البعض مكونة انماط اخرى، و فيما يمي عرض موجز ليده االنماط:

 وال:نمط لديه القدرة عمى االسترجاع:أ

ون استيعاب ما يقدم الييم من ميارات و يشمل ىدا النمط اولئك االفراد الدين يستطيع
حركية و معارف و معمومات كثرة عن تمك الميارات، وييل عمييم االحتفاظ بما 
استوعبوه، و استرجاعو بكفاءة و سرعة تفوق غيرىم من االفراد العاديين في نفس 

 المرحمة السنية.

 ثانيا:نمط لديه القدرة عمى الفهم لكن ادائه لم يرقى بعد:

ىدا النمط اولئك الدين يسيل عمييم فيم ما يقدم الييم من ميارات حركية و ويشمل 
معارف و معمومات عنيا، كما لدييم القدرة عمى ادراك العالقات بين مفردات الميارة او 
خصائصيا المختمفة، و عمى الوصول الى االداء المناسب، و لكن بعد فترة من النمط 

 سابق عمى االلية في االداء، اال بعد انقضاء فترة.االخر، كدلك ال يعتمدون كالنمط ال

 ثالثا:نمط لديه القدرة عمى حل المشكالت:

ىدا النمط اولئك االفراد الدين لدييم (، و يشمل التي قد تصادفو عند تنفيد الميارة) 
ليو من معمومات في إ الك ما وصمو ذو كالقدرة عمى استخدام ما تعمموه و تدربوا عميو،

الميارة او الميارات المختمفة و استغالليا لحل المشكالت في المواقف التي مجال اداء 
 من الممكن ان يصادفيا او التي يكون فييا.
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 رابعا:نمط لديه القدرة عمى االبتكار )اضفاء جديد عمى مهارات(:

و يشمل ىدا النمط اولئك االفراد الدين لدييم القدرة عمى استخدام قدراتيم البدنية 
و او الفسيولوجية او النفسية...الخ، و كدلك الحافز عمى ابتكار ميارات ا الخاصة

سمائيم مما يؤىميم لتقديم اضافة في بعض أحركات جديدة خاصة بيم و تسمى ب
لعاب القوى و الكرويات ، و الرقص عمى االلعاب او الرياضات مثل الجمباز و ا

 .الجميد

 خامسا:نمط رياضي دوي المهارات المتعددة:

يشمل ىدا النمط اولئك االفراد الدين لدييم القدرة عمى تكوين و تنمية ميارات اخرى  و
بجانب ميارات النشاط التخصصي او المعبة، كاستخدام ميارات حركية، او ميارات 

 حسن التصرف...الخ، و غير دلك من تمك الميارات.

 سادسا:نمط لديه القدرة عمى القيادة االجتماعية او الجماعية:

االخرين، و  يشمل اولئك الدين يمتازون عن غيرىم في قدرتيم عمى التعامل معو 
ديرىم، و احتالل مركز قيادتو بينيم، و ىدا النمط يمكن ان نجده قاكتساب احتراميم و ت

الجوانب -المفيوم-)حسن ز.، التفوق الرياضي.لدى ىؤالء ممارسي االلعاب الجماعية
 (2006االكتشاف الصالحية الحركية، -لرعايةا-االساسية

 (1998)عالوي، /التوجه نحو ابعاد التفوق الرياضي:11

 التوجه نحو ضبط النفس:11/1
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اصحاب الدرجات العمية في ىدا البعد يتميزون بالتحكم في االنفعاالت اثناء المعب، 
 أعصابيمالمنافس و السيطرة عمى  اءإيذن السيطرة عمى اندفاعاتيم نحو كما يستطيعو 

 .اليزيمةو)النرفزة( الواضحة عند أظيار العصبية إثناء المعب وعدم أ

 التوجه نحو االحساس بالمسؤولية:11/2

اصحاب الدرجات العالية في ىدا البعد يتميزون بالتوجو نحو بدل الجيد في التدريب و 
و التوجو االيجابي نحو االدوات و االجيزة الرياضية، كما  الرياضية،في المنافسات 

و لياقتيم البدنية، كما يظيرون توجيات ايجابية نحو  ميارتويحاولون التعرف عمى 
 المسؤولية العممية و المسؤولية الرياضية، كما ييتمون بما يوجو الييم من نقد .

 التوجه نحو احترام االخرين:11/3

ات العالية في ىدا البعد يظيرون توجيات ايجابية عالية نحو احترام اصحاب الدرج
المدرب و االداري او المعمم او الرئيس الفريق و الزمالء و المنافسين و الحكام و 

ثير بالغ عمى عممية عطاء الالعب داخل أور اد يعد البعد ميما جدا و دو تالجمي
الممعب، فعندما يكون الالعب عمى ثقة و احترام لمن ىم من محيطو، ستكون عممية 

و تطبيق خطط المعب المنوطة بو اد ان طبيعة و تفكيره منصبة عمى اداءه الفني 
 تحدد بنشاطو الخاص إنمالالعب  الميارةنوعية االداء و نجاح التصرفات الخططية و 

و تصرفات زمالءه في نفس الفريق و الدين ترتبط بيم ميام محددة لالعب نفسو 
ن االنجاز أي أبطريقة غير مباشرة من خالل الكرة و التفكير الخططي الجماعي 

 (2004)عنان، لمفريق يتحقق بصورة جماعية.
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 /العوامل المؤثرة و المرتبطة بالتفوق الرياضي:11

يمزمنا لتحديد معالم التفوق الرياضي عمى ىدا النحو التعرف عمى تصور معين عن 
طبيعة العوامل المؤثرة و المرتبطة بالتفوق الرياضي، ودلك من منطمق اننا نتحدث عن 

يقوم بو الفرد في مجال االنشطة و نشاط بدني و عقمي و نفسي و وظيفي...الخ،
ا ذحدث عن مستويات االداء في النية خاصة بي االلعاب الرياضية، كما اننا نتفيو و

النشاط)لتخصصي( ، فعميو فانو تصبح الرابطة بين كل من النشاط الرياضي المختار 
و مستوى االداء ىو في حقيقة امره محصمة لمعديد من العوامل تؤثر فيو و يناثر بيا، 

طواعية(، ىو  مع مالحظة امر ىام ان النشاط الرياضي المختار )الدي اختاره الفرد
صفة ظاىرية، و ىو يظير لنا، و ىو ايضا ما نالحظو و تخصصو لمدراسة العممية 
المعممية، كما يجب ان نعرف ايضا ان لكل صفة ظاىرية مكون وراثي او مكون 

 جيني.

 فالتفوق الرياضي ىو:

 ىو ما نممسو بعد تحقيق طاقات ورثيا الفرد.-

الفرد محققا بدلك ما لديو من طاقات و  ايضا التفوق الرياضي ىو نشاط يقوم بو-
قدرات بدنية و عقمية و نفسية و وظيفية، و ىو تكوين معقد و الدي يرتفع في ادائو في 

 نشاطين التقدير المجتمع و مسئوليو

كما ان التفوق الرياضي ىو شكل من اشكال التفوق، ال بد من ان يكون لد افراده من -
 و لدلك.التكوين العام)الشامل( مما يؤىم
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قد يكون لدييم مكونات عامة و شاممة ال غير ان ىناك احتمال لوجود افراد اخرين، 
تختمف كثيرا عن المكونات العامة او الشاممة لممتفوقين، و لكنيم ال يصمون في ادائيم 
الى المستوى الدي يعتبرون عنده متفوقون، ودلك الن مستوى الرياضي الفني، بل و 

و الدي يستثمر فيو الفرد طاقاتو الكاممة)المكونات العامة من بدنية نوع النشاط المختار 
 اجتماعية( يتوقف عمى الكثير من العوامل البيئية.-عقمية-وظيفية نفسية)انفعالية(

و نستطيع في ىده الحالة ان نصف ىده االفراد، بانيم دو طاقة عمى التفوق الرياضي، 
ث ان التعريف لدي اشرنا اليو، يمزمنا حي–و لكنيم لم يصموا الى مستوى المتفوقون

و ىو مستوى االداء الفني المتميز لمفرد في نشاط معين  بمحك واحد لمتفوق الرياضي،
)حسن  يرتبط بالتكوين العام، ينال من خاللو الفرد احترام و تقدير المجتمع و مسئوليو.

االكتشاف الصالحية -الرعاية-اسيةالجوانب االس-المفيوم-ز.، التفوق الرياضي
 (2006الحركية، 

 الخالصة:

فمن خالل ، الرياضي وتوتره دافع التفوقنستنتج أن وراء كل سموك دافع بمعنى وراء 
وأننا من خالل ىذا ،ما قدمناه نستطيع القول أن الدوافع موضوع عميق وواسع المعالم

بسيطة عن دوافع و دافعية  ولو فكرةالعرض البسيط والعام حاولنا أن نقرب أو نعطي 
محدد في ضوء مستوى اداء الفرد في النشاط يرتبط بالتكوين العام التفوق الرياضي

 الشامل و الدي سبق االشارة اليو، و يحظى بتشجيع افراد المجتمع و مسوليو .
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 تمهيد:

تصنف مسابقة دفع الجمة ضمن المسابقات التي تحتاج الى مواصفات خاصة في 
العبييا حيث يتميز العب الجمة بالطول لتحقيق عمى اساسو قاعدة كمما ارتفعت نقطة 

لى العب دفع الجمة يجب ان إضافة باإلالتخمص كمما طالت و ازدادت مسافة الرمي 
و الحجم تمكن من التغمب عمى المقاومة  ةالكتمز بزيادة وزنو و حجمو الن زيادة يمتا

 بسيولة وىي وزن الجمة.

 داء الحركي في فعالية دفع الجمة:/الطرق الفنية لأل4

داء الحركي لفعالية دفع الجمة عبر الزمن و التاريخ فيشير لقد تعدد الطرق الفنية أل
داء الحركي فقد كانت تدفع الجمة من عمى تطور طرق الفنية لأل يضاكمال جميل الري

الثبات ثم من الحركة الجانبية و كان ابرز ابطاليا فيوكس حيت واجو مقطع الرمي 
م و مازلت 18قدره  1908بظيره و الوقوف في مؤخرة الدائرة و سجل رقما جديدا عام

ىده الطرقة مستخدمة حتى وقتنا الحالي، و لكن ىناك طريقة اخرى تسمى طريقة 
ران حيث تكمن مكتشفيا كيرون بروك من زيادة مسافة سير الجمة في الدائرة و الدو 

لكن ىناك عدد قميل جدا من ابطال يستخدمون ىده الطريقة، و لكن الطريقة االكثر 
عمى و  (2005)الربضي، شيوعا و االفضل انجازا ىي طرقة الزحمقة)طريقة اوبرين(

 تي:كثر شيوعا و ىما كاألتخمص بان ىناك طريقتين االنجاز و األدكر ما سبق نس

 /طريقة االنجاز بالزحمقة )تكنيك ابراين(:4/1/
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)زاهر عداد، الزحف، الرمي، التغطية "و تنقسم ىده الطريقة الى عدة مراحل و ىي "اإل
خص الطالب الباحث ىده أبو (2009ع.، ميكانيكية التدريب مسابقات العب القوى، 

 تي:المراحل كاأل

 /المرحمة االولى)المسك و القبض عمى الجمة(:4/1/1

طرق لمقبض عمى الجمة و تناسب طول  ثالثيشير فراج عبد الحميد عمى وجود 
 الشخص و حجم اليد:

صابع الطويمة يكون مسك الجمة بحيث ثالث اصابع ي يتميز باألذالالعب ال-1
ى و البنصر خمف جمة مباشرة بنما االبيام و الصغير يقومان بسند السبابة و الوسط

 الجمة من الجانبين .

صابع الصغيرة و الحجم اليد الصغيرة تكون اليد و االصابع ي يتميز باألذالالعب ال-2
 منتشرة حول الجمة و ترتكز الجمة عمى اليد بكامميا .

متوسطة تكون االصابع منتشرة صابع الصغيرة و حجم اليد ي يتميز باألذالالعب ال-3
كما يؤكد قاسم حسن "ان مسك  (2004)توفيق، حول الجمة عمى قمة راحة اليد 

الصحيح لتقل لو اثر كبير عمى مسافة القدف، ادن اي خطاء في المسك يؤدي الى 
كما يمخص ، س(-ب-)حسناختالف في زاوية االنطالق التي تؤثر عمى مسافة القدف
 عبد الرحمن عبد الحميد ىده المرحمة في اربعة خصائص:

 تركيز الجمة عمى السالميات و قواعد االصابع.-

 االصابع متوازنة و منتشرة قميال.-
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 توضع الجمة عند الجزء االمامي من الرقبة و االبيام عمى عظمة القوة.-

 (2009)زاهر ع.، مع الجسم ° 45المرفق الخارج -

 / المرحمة الثانية )وقفة االستعداد و التحفز(:4/1/2

 /وضع الرجمين:4/1/2/1

يقف الالعب بحيث تكون المسافة بين القدمين  باتساع الحوض و مشط القدم الخمفية 
الثقل الجسم عمى الرجل االمامية التي  مامية و يحمل مركزكعب القدم األ اةذبمحا

يكون مشطيا مالحق كافة الدائرة الخمفي و القدم بكامميا في االرض بينما ترتكز القدم 
 الخمفية عمى المشط.

 /وضع الدرعين:4/1/2/2

درجة من الجدع بينما الدراع الحرة 45الدراع الحاممة الجمة و فييا يضع العضد زاوية 
سا الجسم ممتدة بارتفاع او مرفوعة اعمى الراس و كدلك توضع اما ان تكون اسا

)توفيق، في المرفق بحيث تقرب اليد من الراس  اءنتنبارتخاء او توضع بحيث يوجد 
الصابات -العمل العضمي-التكنيك-النواحي الفنية لممسابقات الدفع و الرمي

رة الدائرة و ظير باتجاه الراميمعتدال عند مؤخفيبدا (2004قانون الدولي، -الشائعة
 رض .مام موازيا لأليقاف بثني الجدع لأللوحة اإل

يتزن الجسم في االرتكاز الفردي، نثني رجل االرتكاز بينما نمدد الرجل الحرة اتجاه 
 (2009)زاهر ع.، مؤخرة الدائرة "

 :/المرحمة الثالثة )الزحف(4/1/3
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سفل في نفس الوقت الدي تمتد فيو الرجل الخمفية لمخمف و بقوة و لألو يبدا بدفع 
من الرجل االساسية و مع ° 90الرجل االساسية مع ارتفاع الجدع ليستقيم ليصبح زاوية

حركة رد الفعل الرجل الخمفية المندفعة لمخمف و االسفل تبدا الزحف عمى كعب الرجل 
القدم الى منتصف دائرة بحيث يشير المشط الداخل و االساسية لمخمف، بحيث يصل 

يتوقف زحف الرجل االساسية بيبوط قدم الرجل الخمفية عمى االرض و عمى المشط 
الدي يشير لمخارج ايضا و قريب جدا من حافة الدائرة االساسية و ىدا ليصل الجسم 

مقطع الرمي و  بحيث يكون الجدع عمى استقامة الرجل الخمفية و الظير مواجية تقريبا
 الرجل االساسية مثنية من الركبة استعدادا لمرحمة الدفع.

 /المرحمة الرابعة )الدفع(:4/1/4

من وضع االستعداد لمدفع المكمل لمرحمة الزحف السابقة يقوم الالعب بعممية المد 
الدوراني و فيو تمتد الرجل االساسية مع دورانيا عمى المشط في نفس المحظة تدوير 

ساسية لينتقل د الرجل األفي اتجاه الرمي ليسقط اسفل الكتفين و يستمر مالحوض 
قل الجسم من فوقيا في اتجاه الرمي فوق القدمين ليستمر مع دوران الرجل ثمركز ال

قل ثقطع الرمي،  و ىنا ينتقل مركز الالخمفية المالصقة لموحة االيقاف ليواجو مشطيا م
الحركة يتم الدفع بقدم الرجل  اثناء ىده الجسم ليكون فوق الرجل الخمفية و في

رض ، لتنتقل الحركة الى الجدع، فالدراع الدافعة مع مساعدة الرجل ساسية لألاأل
محصمة دفع واحدة و مع انتقال قوة ل الدفع ليمتقي دفع الرجمين مكونينالخمفية في 

الحوض فين مساندة مع دوران يو الحوض و الكث ذالدافع من القدمين لمساق و الفخ
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السريع في اتجاه الرمي، كل ىده القوى تتجمع في الدراع الدافعة و التي تمتد في اتجاه 
 درجة لتطمق االداء تاركة اخر جزء من اليد وىي االصابع. °45الراس و زاوية 

 /المرحمة الخامسة )التغطية و االتزان(:4/1/5

يضطر الالعب االندفاع اتي ذخير قوة القصور الأعد االنتياء من عممية الدفع و بتب
خمف االداة و ادا تم دلك سيخرج الالعب من الدائرة و بالتالي تحسب لو محاولة فاشمة 

)توفيق، النواحي الفنية لممسابقات الدفع و و لدلك يتحتم عمى الالعب حفظ اتزانو
 (2004قانون الدولي، -االصابات الشائعة-العمل العضمي-التكنيك-الرمي

 /طريقة االنجاز بالدوران:4/1

 المرحمة االولى )حمل و مسك الجمة(:/4/1/1

 تحمل الجمة في ىده الطريقة كما ىو الحال في حمل و مسك الجمة في طريقة الزحمقة.

 /المرحمة الثانية )وقفة االستعداد(:4/1/2

كون محموال يقف الالعب داخل دائرة الرمي و ظير مواجو لقطاع الرمي و الجسم ي
تناسب الالعب و غالبا ما  عمى القدمين بالتساوي و ىما متباعدتين بعضيما مسافة

تساع الصدر و زيادة عن دلك بقميل، و لكن ربما تكون القدم اليسرى منحرفة باال تكون
 قميال لمجية اليسرى و دلك لتسييل عممية الدوران .

 /المرحمة الثالثة )الدوران(:4/1/3
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عممية الدوران عمى القدم اليسرى التي تعتبر محور ارتكاز لمحركة و ىده "......تبدا 
بعادىا عمى أزن و الحركة تكسب الالعب سرعة ابتدائية تساعد الرجل اليمنى عمى التوا

مكانيا الحقيقي في وسط الدائرة و معيا يتحرك محور الكتفين  ذخأن تألى إالجسم 
بحركة موازية لحركة الحوض و نتيجة لدفع القدم اليسرى ينتج عن دلك فترة تسمى 

بمحظة الطيران تنتيي ىده المحظة بعد وصول القدم اليمنى الى مركز الدائرة ، بعد دلك 
حوليا الى ان توضع في مكانيا تكون القدم اليمنى ىي مركز لدوران القدم اليسرى 

قل الالعب عمى القدم اليمنى التي تكون مثنية من مفصل ثصبح مركز الأالنيائي و 
ه ذخأي يذالركبة وىي القدم الخمفية، و ىدا الوضع النيائي يشبو تماما الوضع ال

 (2009)الربضي، الجديد في العاب القوى، الالعب بطريقة الزحمقة "

 / المرحمة الرابعة )الرمي(:4/1/4

 يبدا انطالق دراع الدفع بعد امتداد الكامل لمرجمين و الجدع.-

 نثني الدراع اليسرى و تثبت قريبة من الجدع.-

 ج بعد الرمي(.ر صابع لمخاحتى ما قبل امتداد الرسغ )تمف األ االتساع يستمر-

 االرضي.يتم رمي الجمة فورا بعد فقدان االتصال -

 /المرحمة الخامسة )التغطية(:4/1/5

 تتبدل الرجالن بسرعة بعد الرمي.-

 تثني الرجل اليمنى.-
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 ينخفض الطرف العموي من الجسم .-

 لمرجح الرجل اليسرى لمخمف.-

 (2009مسابقات العاب القوى، -)زاهر ع.، ميكانيكية التدريبسفلتنظر العينان أل-

 القواعد الخاصة بالجمة: /4/3

 الكرة الحديدية : /4/3/1

ية معدن اليقل ليونة عن النحاس ، أو من أو النحاس أتصنع الجمة من الحديد الصمب 
 و يجب ان تكون كروية الشكل .

 كمغ .4كمغ و لمنساء  76265-76260وزن الجمة لمرجال  -

 سم.11-965ء من سم و لمنسا13سم و االعمى 11الحد االدنى لقطر الجمة  -

 دائرة الرمي : 4/3/2

 الفوالذ أوم و تكون حافتيا مصنوعة من طوق من الحديد 26135يكون قطرىا الداخمي 
و تكون حافتيا العميا في مستوى الرض، يشاد داخل الدائرة من االسمنت او الزفت و 

سم عن مستوى الحافة الخارجية لمدائرة 2يكون سطحيا مستويا و ادنى مستوى
 (2005)الربضي، الجديد في العاب القوى، 
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 لوحة االيقاف : 4/3/4

تصنع الموحة من الخشب او اية مادة مناسبة و تدىن بالون االبيض و تكون عمى 
شكل قوس بحيث يطابق حدىا الداخمي لمدائرة و تكون موضوعة في منتصف المسافة 

رض، الطول الداخمي لموحة حكام مع األإيثبت ب نأما بين خطي طول المقطع عمى 
سم 102لى إسم 98رتفاع من إسم و 112متر و العرض  1623متر الى 1621من 

 بالنسبة لمستوى الدائرة داخميا.

 قطاع الرمي : 4/3/5

يكون قطاع الرمي اما من تراب الفحم او النحيل او اي مادة مناسبة بحيث تترك اثر 
قصى المميل المسموح بو لقطاع الدفع في الحديدية عمييا الحد األوط الكرة عند سق

و ينبغي ان يكون قطاع الدفع محددا بخطوط  1000/ 1اتجاه الرمي ينبغي اال يزيد 
 من منتصف الدائرة .°40سم و الممتدان لقري المقطع بزاوية 50بيضاء بعرض 

ضع عمى جانبي و يجيز عمم او عالمة لبيان افضل رمية لكل متنافس عمى ان تو 
خارجي خطي مقطع المقطع و يجيز عمم مميزا او عالمة ايضا بغرض الداللة عمى 

)توفيق، النواحي الفنية الرقم الحالي و كدلك الرقم القاري او الوطني تبعا لممنافسة
قانون -االصابات الشائعة-العمل العضمي-التكنيك-لممسابقات الدفع و الرمي

 (2004لدولي، ا
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 القواعد عامة : /4/4

ال يجوز ربط اصبعين معا او اكثر برباط من شانو مساعدة المنافس عمى الدفع و ال -
 يسمح بو اال في حالة تغطية جرح مفتوح.

لمحصول عمى قبضة افضل يسمح لممتنافس باستخدام مادة مناسبة عمى ايدييم و  -
 قنيم .ذ

من اجل حماية العمود الفقري من االصابة، يمكن لممنافس ارتداء حزام من الجمد او -
 اي مادة مناسبة 

 ال يجوز لممنافس رش او نثر اية مادة داخل الدائرة او عمى حدائو . -

يتم قياس الرمية من اقرب حدث نتيجة سقوط الجمة باتجاه لوحة االيقاف عمى امتداد  -
)الربضي، الجديد في العاب القوى، ط الى مركز الدائرة .خط يمر من نقطة السقو 

2005) 

 االخطاء االكثر شيوعا في فعالية دفع الجمة : /4/5

 في وقفة االستعداد : /4/5/1

 : وقوف مواجية بالجنب منطقة الدفع .ءالخطا -

 التكنيك . تعابسالسبب: تصور خاطئ لمحركة نقص في  -

 (1997)احمد، التصحيح : الوقوف الظير مواجو منطقة الدفع  -
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 راع الحاممة لمجمة عاليا.ذ: رفع مرفق الءالخطا-

 ف و ليس فوق الترقوية.يالسبب : تصور خاطئ لمموضع ، حمل الجمة عمى الكث -

المسافة  الدراع في منتصفالتصحيح : بقاء اليد خمف الجمة و ليس بجانبيا، بقاء  -
)زاهر ع.، موسوعة فسولوجيا مسابقات فيفقي لمكثبين الجدع و المستوى األ

 (2001تدريب لمكفاءاة الفسيولوجية و الحركية و المهارية(، 1000الرمي)

كما  يشير محمد درويش و عادل محمود بوجود خطا :التصاق المرفق بالجسم او  -
 °.90بعاده في زاوية ا

)الحافظ، °45الصواب :وضع اليد خمف الجمة بحيث تكون اتجاه المرفق لمخارج بزاوية 
1994) 

 في الزحف :/4/5/2

 :مرجحة القدم اليسرى لمخمف باتجاه جانبي. ءالخطا -

تساعد بتحريك الجسم السبب : اعتقاد الالعب ان مرجحة القدم اليسرى بيده الطريقة  -
 عبر دائرة الرمي.

التصحيح : تدريب الالعب عمى مرجحة القدم اليسرى بالطريقة الصحيحة بحيث  -
 (2005)الربضي، الجديد في العاب القوي، تكون في خط مستقيم 

 : مسافة زحمقة قصيرة . ءالخطا -
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صحيح لمحركة، مرجحة قميمة من الرجل  السبب :ضعف رجل االرتكاز، عدم تخيل -
 الحرة .

التصحيح : تدريبات زحمقة مختمفة في مجموعات بدفع الكرات طبية مع مالحظة  -
 المسافة.

 ثناء عممية الزحمقة اتجاه منطقة الدفع .أ: دوران الجدع ءالخطا -

 التكنيك . استيعابالسبب : استعجال لحركة الدفع ، نقص في  -

 زحمقة بمساعدة مسك يدى الزميل مع عدم تغير وضع الجدع .التصحيح : ال -

 : عدم دوران قدم الزحمقة في اتجاه منطقة الدفع اثناء الزحمقة . ءالخطا -

 التكنيك . استيعابالسبب : عدم تصور صحيح لمحركة، نقص في  -

 (1997)احمد ب.، نتصفممع خط ال° 120التصحيح : التركيز عمى دوران القدم  -

 في االستعداد لمرمي : /5/5/3

 :خروج الثقل الجسم عن الرجل اليمنى. ءالخطا -

السبب : امتداد لمجدع الخاطئ مما يسبب عدم استقرارىا عمى االرض كعامل  -
 )فرممة( وىي ممتدة، ثني الركبة الحرة .
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التصحيح : التدريب الدائم عمى توقيت ىبوط الرجل الحرة في الوقت المناسب مع  -
و مد الرجل اليسرى عند مالحظة ان ثقل الجسم يكون مرتكز عمى الرجل اليمنى 

 رض.ىبوطيا لأل

 لخطا : المواجية ناحية اليسار و عدم البقاء لممواجية الخمفية . -

 استمرار دوران الجسم اثناء الزحف .السبب : سقوط المقعدة خمفا،  -

التصحيح : اىمال الجزء العموي من الجسم اثناء الزحف كما ىو قبل و اثناء الزحف  -
 عدم الشد لمدراع الحرة  لمخمف .

 في االرسال : /4/5/4

 ي اتجاه.: ميل الجسم أل ءالخطا -

في اتجاه الصحيح و سوء التوافق الحركي،  الشتمةالسبب : عدم من الرجل اليمنى  -
 الرمي بزاوية اقل معدل .

التصحيح : التدريب المستمر عمى الدائرة عمى التركيز عمى مد الرجل اليمنى و  -
 الجسم بالكامل و يمكن استعمال وسائل مساعدة و تمرينات لتقوية الرجمين .

 : عدم مد الدراع بالكامل . ءالخطا -

 ابعة الالعب لمجمة الى ابعد مدى ممكن  .السبب :عدم مت -

 (2001)الزاهر، التصحيح : دفع الجمة من فوق ىدف مرتفع -
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 في الحركة كاممة : /4/5/5

 ظيور فترة التوقف خالل االنطالق من الزحمقة الى القدف . : ءالخطا -

خر وضع الساق اليسار بعد أضعف التقمص في العضالت الساق، ت السبب : -
 . المنخفضةلى المنطقة إالزحمقة عدم وصول الثقل 

التصحيح : االداء المباشر لحركة القدف بعد النزول في الوسط الدائرة )االبتداء من  -
 كيد عمى الساق اليسرى بوضعيا عمى االرض .أالمفصل القدم الساق اليمنى يجب الت

ف الثقل في طريق مستقيم الى سبب اضافة كما يرجع عبد الحميد في " خطا قد 
ف في المرحمة االبتدائية في القدف، خفض الساق اليمنى و ياستمرار الحركة من الكث

ف في بداية الزحمقة حتى الوصول الى وضع االبتداء يفي التصحيح يجب تثبيت الكث
داء حركة االستقامة قبل الزحمقة و خالل التقمص لعضالت ف و دلك ألذفي الق

 .(2004)توفيق ف.، لساقين "ا

 اجات الخاصة:يمفهوم دوي االحت/1

تتعدد تعريفات فئة االحتياجات الخاصة و من بينيا تعريف "عبد المطمب القريطي 
ولئك الدين ينحرفون عمى المستوى العادي او المتوسط في خاصية ما من أنيم أب

لى الدرجة التي تحتم إكثر من الجوانب الشخصية،أو أالخصائص، او جانب ما، 
قرانيم العاديين، و دلك لمساعدتيم ألى إلى خدمة خاصة،تختمف عما يقدم إاحتياجيم 

 عمى تحقيق اقصى ما يمكن بموغو من لنمو و التوافق"

 (2007)السويدان، 
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 الفئة عن غيرىا.االنحراف ىو الميزة التي تتميز بيا شخصية ىده 

 و يقسم وليد السيد احمد خميفة فئة دوى االحتياجات الخاصة الى قسمين رئيسيين:

دوي االحتياجات الخاصة االيجابية : و يشمل فئة الموىوبين و المتفوقين  -"االول
 عقميا.

دوي االحتياجات الخاصة السمبية: و تتضمن دوي االعاقة البصرية و  -و الثانية
)خميفة، االعاقة العقمية، و االعاقة السمعية، ودوي االضطرابات و الميارات الحركية"

2006) 

 و يفيم من ىدا ان فئة الموىوبين و المتفوقين عقميا ليست حكرا عمى الفئة العادية.

ون لخدمات التربية الخاصة، و تعريف اخر نجد "انيم االفراد الدين يحتاج و في
ىيل و الخدمات الداعمة ليما ليتسنى ليم تحقيق اقصى ما يمكنيم من قابميات أالت

 (2009)الحديدي، انسانية "

تتوفر فييا كل المستمزمات التي تقمل من  ىده الفئة تحتاج الى رعاية و تربية خاصة،
 نقائصيم و 

قمم مع حاالتيم، و التكيف مع المجتمع من اجل تحقيق القابمية أتساعدىم عمى الت
 االنسانية.

 /مفهوم االعاقة: 2

 .لقد تعددت مفاىيم االعاقة و تضاربت فيما يخص تحديد معنى مشترك ليا
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 /التعريف المغوي :2/1

يعوقو عوقا، و التعويق يعني المنع في  يءعاقة الشإكالتالي "ابن منظور" عرفيا"
 االستعمال العربي يطمق مفيوم التعويق عمى كل من يقف امام المرء .

نشاطو بكيفية عادية، سواء كان ىدا العائق ماديا او حسيا اي  أذامن ىنا يمنعو عن 
كل العقبات و العوائق و انواع العجز التي تقف في طريق الشخص سوء داخمية او 

 خارجية.

 /التعريف االصطالحي:2/2

من الصعب تقديم تعرف دقيق االعاقة، و في الواقع توجد تعريفات عديدة تتفاوت من 
 حيث لصحة و لدقة:

 ب الروس ىي"نقص ما يجعل صاحبو في حالة قصور"حس-

 قصور ينبغي تحممو" أوحسب روبار الصغير ىي"نقص -

حسب القاموس الطبي لفالماريونيي"نقص ناجم عن قصور او عجز يزعج صاحبو -
 او يحد من قدرتو عمى الضطالع بدوره االجتماعي"

بعين االعتبار ما جاء بو  ذخألى حد ما، يإانو، إذحدث خير ىو األو ىدا تعريف األ
(التصنيف الدولي لممعوقين CIH،المنظمة العالمية لمصحة)1980الدي وضعتو سنة

(OMS) 
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و تعتبر المنظمة الدولية لممعوقين ان االعاقة ىي نتيجة مرض)او حادث(.وبدال من 
نيا تعرفيا من خالل اصابة الجسد)القصور(، و كدلك من خالل ما إربطيا بسبييا،ف

ىدا القصور من صعوبات او استحالة في القيام بنشاطات الحياة  ينجر عن
)الدين، اليومية)العجز( اضافة الى المشاكل االجتماعية الناجمة عن دلك)الضرر(.

1983) 

 الشخص المعوق:/3

انو ال يمكن التكمم عن االعاقة دون التطرق لممعوق و معرفتو حق المعرفة اد نجد 
 ن في ىدا المجال:يخصائيختالف و تضرب في المفاىيم حسب األا

 حسب التعريفات ندكر عمى سبيل المثال:

ما جاء بو كل من صالح عبد اهلل لزغبي و احمد سممان العواممة من خمل تعريفيما 
لممعاق عمى انو"الشخص المصاب و غير القادر عمى القيام بالحركة و النشاط نتيجة 

العقمي و االجتماعي و االنفعالي مما يستدعي رعاية خمل حد من نموه 
 (2000)العوالمةاحمد، خاصة"

ي لديو عائق جسدي يمنعو من القيام ذن المعوق:دلك الشخص الأسيو فيرى اما و ل
بوظائفو الحركية و ىده االعاقة ولدت معو او نتجت عن مرض  او اصابة في 

في القدرة الحركية او الحسية في االطراف السفمى و العميا احيانا  العضالت او فقدان
او الى اختالل في التوازن الحركي و في االطراف، و يحتاج ىدا الشخص الى برامج 
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 بأكبرالحياتية العيش  أىدفوطبية و نفسية و تربوية و مينية لمساعدتو عمى تحقيق 
 (2000بيد، )عقدر من االستقاللية.

 اقسام فئة دوي االحتياجات الخاصة:/4

 تتعدد فئات دوي االحتياجات الخاصة حسب نوع االعاقة كاالتي:

 handicap mental"االعاقة العقمية.

 handicap physiqueاالعاقة الحركية)الجسمية(.-

 le handicap،ضعاف البصر(الصم البكمعاقة الحسية )المكفوفين،اإل-
sensoriel. 

  le handicap des maladie chroniqueمراض مزمنة.أعاقة باإل-

 . le handicap socialاالعاقة االجتماعية-

 la retard mentalالتخمف العقمي:-

 les trouble da prentissageاضطرابات التعمم.-

)خميفة،  les trouble des forse motricesاضطرابات الميارات الحركية"-
 (2006التخمف العقمي ،  -االتجاهات الحديثة في مجال التربي الخاصة 

 برامج فئات دوي االحتياجات الخاصة: /5

 تنوعت برامج ىده الفئة و تعددت حسب طبيعة االعاقة كاالتي:



                       الفصل الثاني                                             دفع الجمة لدوى االحتياجات الخاصة 

 
 

 51 

 lesprogrammers de preventionالبرامج الوقائية:-

 تعمل عمى منع المشكالت المحتممة و تزداد فاعمية البرامج كمما بدات مبكرا.

 programmestherapeutiquesالبرامج العالجية:-

 ىي التغمب عمى جانب العجز لدى المتعمم من خالل التعميم او التدريب.

  programmes de qualification professionnelleهيل المهني:أبرامج الت-

ضمن اعداد المتعمم لتطوير عادات العمل المناسبة لديو و تدريبو عمى ىي التي تت
 (2009)الحميد، ميارة تتناسب مع قدراتيم.

  programme de compensationالبرامج التعويضية:-

تيدف الى تعويض الفئة الخاصة التي تممك عجز في جانب ما من خالل مساعدتيم 
 (2008)السعايدة، ميارات بديمة.في تعمم 

 عاقة تصنيفات و من بينيا طبقا لمنوع و تنقسم الى:إلعاقة:/تصنيف اإل6

 و ىي تنقسم الى قسمين:/اعاقة جسمية:6/1

طراف بوظائفو في و األأم الجسم ىدا نوع يحول دون قيااعاقة جسمية معقدة:/6/1/1
التي يحتاج الييا و التي قد يستطيع االفراد العاديون القيام بيا و  عمال اليوميةاأل ديةأت

 تؤثر عمى بقائو في الحياة، و من امثمة ىده االعاقات:

 شمل الرباعي االطراف-
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 الشمل المخي الشديد-

 بثر جميع االطراف -

 االمراض المزمنة-

يام الجسم و ىدا النوع من االعاقة يؤثر عمى ق اعاقات جسمية غير معقدة:/6/1/2
يؤثر عمى الكفاءة الحركية، و الوظيفية لمجسم و لكنو ال يمنع الفرد  بقد رمابواجباتو 

 من ممارسة الحياة بشكل معين في حدود ما تسمح بو قدراتو.

 و من االمثمة االعاقات غير المعقدة:

 بثر احد الدراعين-

 شمل االطفال-

 انحرافات قومية-

 (2005)الميل، الصرع-

ىي عبارة عن ضعف في مستوى القدرات العقمية بسبب قصور في  /اعاقة عقمية :6/2
التعامل و في التعمم و النضج، و يحدث عدم تكيف مع المجتمع، و من امثمة 

 االعاقات العقمية:

 مودون-

 ابمو-
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 (2005)الميل د.، معتوه-

 و تنقسم الى قسمين: :/اعاقة الحسية6/3

ىي عبارة عن خمل في اجيزة السمع او المراكز العصبية  االعاقة السمعية:/6/3/1
 (2006)عميوة، المسئولة عد دلك، و من امثمة ىده االعاقة الصم و البكم.

 يعد فقدان حاسة السمع من المعوقات التي تفرض سياحا من العزلة حولالصم:-
بالغة الدقة تواجو  الشخص الدي فقد سمعو، كما ان فقدان ىده الحاسة يعد مشكمة

 ين سمعيا.قىيل و تربية المعو أالمشتغمين بت

ي ال يمكنو استخدام حاسة السمع ذنو دلك الشخص الأصم بيعرف األتعريف الصم:
دلك الطفل نيائيا في حياتو اليومية كما يعرفو الدكتور عبد الفتاح عثمان "االصم بانو 

 الدي حرم من حاسة السمع مند الوالدة"

 ينقسم الى نوعان:انواع الصم :/6/3/1

من المجتمع  %60و ىو الدين ولدوا صما و يمثمون حوالي الصم الخمقي )الوالدة(:-أ
 حاالت الصمم تقريبا.

ىو الدي ولدوا بحاسة سمع عادية و لكنيم اصيبوا بالصم  ب/الصم العارض )المكتسب(:
 (2005)فهمي، حدى مراحل حياتيم نتيجة لمرض او حادث.في ا

و ىي الفقدان الكمي لمقدرة عمى االبصار او االحساس بالضوء  االعاقة البصرية:/6/3/3
 (2006)عميوة د.، و من امثمة ىده االعاقة المكفوفون.
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 /المكفوفون:6/3/4

 ندكر منيا:ىناك عدة تعاريف لفئة المكفوفون منيا طبية و تربوية و اجرائية 

ولئك الفاقدين لمبصر كمية او ىم اولئك الدين يكون لدييم أىم mititerيعرفيم ميتمر
البصر  البصر شديد القصور و الضعف بحيث يتطمب تربية بمناىج ال تتضمن حاسة

 خرى.أو طرق  و تعتمد عمى طريقة برايأل

تعرفيم احالم حسن "عمى انيم االطفال الدين فقدوا ابصارىم كمية او بمغت حدة  و
في كمتا العينين معا او في العين االقوى بعد العالج و  6/60االبصار لدييم اقل من 

)السيد، التصحيح بالنظارات الطبية، و اصيبوا  بدلك مند والدتيم او قبل سن الخامسة.
2002) 

 :قضايا و مشكالت دوي االحتياجات الخاصة/7

 جماليا في مايمي:أعاقة و يمكن ه الفئة حسب نوع اإلتختمف قضايا و مشكالت ىد

 "قضية الدمج االكاديمي و االجتماعي.

 قضية الحقوق و التشريعات.

 قضية القياس و التشخيص.

 قضية البرامج و المواد التعميمية.

 قضية االحالة.
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 (2009)الروسان، الوقاية و التدخل"قضية 

 الخالصة :

رقام بشكل لعاب القوى و التي تتحطم فييا األان مسابقة الدفع و الرمي مسابقات ا
ىل و سريع نظرا لمتقدم اليائل في جميع مناحي الحياة و التطور العممي و اعتمادىا ذم

زياء الحيوية و الميكانيكية الحيوية و يىو عمم الفالكبير عمى عمم من اىم العموم و 
كانيكية ينين و النظريات العممية في مادتي الفيزياء و الماالتي تشمل من خالل القو 

ىدا ما يساعد االشخاص من دوي  (2004)توفيق ف.، مرجع سابق، الحيوية
تقديم االضافة حقيقية لممجتمع دون االحتياجات الخاصة عمى تحقيق احالميم في 

 احساس باي مركب نقص يمنعيم لتحدي صعاب و تحقيق االلقاب
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 تمهيد:

إن أىمية أي دراسة تكون بتأكد من صحة الفرضيات المقدمة في الجانب النظري ،ليذا 
يتطمب من الباحث توخي الحذر و عمل بأكثر دقة في المنيج العممي المناسب 

حسن اختيار العينة و كذلك الوسائل االحصائية لمموضوع و األدوات جمع المعمومات 
 و توظيفيا وىذا من أجل الوصول إلى نتائج ذات داللة و دقة عممية.

و في ىذا الفصل سنوضح أىم االجراءات الميدانية التي تم اتباعيا في الدراسة و 
األدوات و الوسائل االحصائية المستخدمة و المنيج المتبع و كذلك تحميل النتائج و 

 مناقشتيا بدقة و موضوعية.  

 /منهج البحث:1

لطبيعة ىذه الدراسة ،الذي نحاول من  لمالئمتوتم استخدام المنيج الوصفي و ذلك 
دوافع التفوق الرياضي المستوى العالي في دفع الجمة لدوي االحتياجات خاللو معرفة

ج المتبع من يضا من خالل دراسات المشابية لدرستنا تم استخدام نفس المنيأ، الخاصة
 .يج الوصفي ليذا النوع من الدراسةطرفنا ما يذل عمى مناسبة المن

 :/مجتمع و عينة البحث 2

تتراوح أعمارىم ما ،لذوي االحتياجات الخاصة العبا 15الدراسة تشتمل عينة 
سنة ،وقد كان اختيارنا ليؤالء الالعبين بطريقة حاولنا فييا اشراك اكبر عدد 35و21بين

 .لمستوى العمي لدوي االحتياجات لخاصةالعبي ممكن من 
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صة ألكبر عدد ممكن من لقد كان اختيار العينة بطريقة عشوائية ن وذلك لعطاء الفر 
 .العبا 15وقد تم تحدد عدد المطموب لإلحصاء ب الالعبين ،

 :/متغيرات البحث 3

 .الرياضي دوافع التفوقتحديد المتغير المستقل:

 .االحتياجات الخاصة:تحديد المتغير التابع

 /مجاالت البحث:4

في حين قدرت عينة  العب10اشتممت الدراسة االستطالعية عمى  /المجال البشري :4/1
 . دوي االحتياجات الخاصةمن  العب15ب التجربة الرئيسية  

 ، تموشنت حمام بوحجر االحتياجات الخاصة  بالعبي ذوي /المجال المكاني :4/2

 مايحتى  إلى نياية شير   2019  فريلأشرعنا في البحث أواخر :/المجال الزماني4/3
 2019/ ماي 4عينة األساسية في الفترة مابينالبحث عمى ال توزيع استمارةوتم  2019

 .2019/ماي/22إلى غاية 

 /أدوات البحث:5

 في دفع الجمة  العبي لدوي االحتياجات الخاصةلقد قمنا بإجراء محادثة مع /المقابمة :1
 .بعض أسئمة عمييم المتعمقة بالبحث وقد تم طرح 

 في هده الدراسة تم االعتماد عمى االستبيان في جمع البيانات المعمومات

ج يضم مجموعة من األسئمة توجو الى االفراد من ذنو نمو و يعرف محمد عمى محمد بأ
 اجل الحصول عمى المعمومات حول موضوع او مشكمة معينة و تساعد ىده الطريقة
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عمى جمع اكبر عدد من المعمومات ممتدة مباشرة من المصدر تيدف لمكشف عمى 
(1983)محمد، الحقائق في الميدان  

:األسس العممية االختبارات المستخدمة   

:محتوي االستبيان  

فيو يحتوي عمى مجموعة من األسئمة عمى شكل أسئمة مغمقة ىدا نوع من األسئمة يحدد 
الباحث األجوبة مسبقا و التحديد ليده اإلجابات يعتمد عمى أفكار او أغراض بحثو و 

 بالنتائج المنتظرة من البحث و تعين اإلجابة بنعم او ال

:كومترية األداةيالخصائص الس  

 :/صدق المحكمين1

اساتدة من 6قام الطالبان بعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين متكون من 
معيد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم و دلك بغرض معرفة مدى وضوح 

 ق الرياضي و عباراتو لما يخدم موضوع بحثنا ىدا.التفو مقياس 

 ة المحكمون بجممة من المالحظات و االقتراحات و ىي كاالتي ذساتحيث تفضل األ

 من المحكمين%75عبارات المقياس واضحة و مفيومة باتفاق يفوق 

 :المقياسالثبات 

يعتبر الثبات شرطا أساسيا من شروط أدوات القياس الفعالة في قياس الظاىرة موضوع 
القياس و يقصد بثبات االختبار ان يعطي نتائج متماثمة و متقاربة في قياس لمظير ما 
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بطرق من مظاىر السموك ادا ما استخدم دلك المقياس اكثر من مرة او ادا ما استخدم 
 (1996)الروسان، أخرى

 :تم حساب ثبات المقياس  معاماللفاكرونباخ

بعاده المختمفة عن طريق حساب معامل معامل الثبات الكمي لممقياس و أل تم حساب
و ىو معامل ثبات  0.99ووجد يساوي spssالفاكرونباخ  عن طريق برنامج الحاسوب

 مرتفع 

 :اتيالصدق الذ

لالختبار  ىو عبارة عن الدرجات التجربية لالختبار وو يقصد بو الصدق الداخمي 
الحقيقية الخالية من أخطاء القياس و يقاس عن طريق حساب الجدر منسوبة لمدرجات 

 (2006)رضوان، التربيعي لمعامل ثبات األداة 

 0.9  =0.90=      الثباتاتي في دراستناىوذو منو الصدق ال

  الدراسات اإلحصائية:/6

 /مج العينة111=عدد التكرارات *:النسبة المئوية*

 .(68، صفحة 2006)أخرون، 

 2التكرار التوقع(-=   )التكرار الفعمي          2*كا

 التكرار المتوقع                             

 

 



ول                                              منيجية البحث و اإلجراءات الميدانيةاألالفصل   
 

 62 

 الخالصة:

في ىذه الدراسة تم طرح كل مراحل و العناصر التي اعتمدنيا فمقد وظفنا في ىذا 
الجانب من الفصل عدة طرق ووسائل إلحصائية و أدوات التي ساعدتنا في الكشف 
عن بعض الحقائق و الوصول إلى النتائج التي من خالليا يمكن التحقق من صحة 

حصائية لتحقق من إعن طريق دراسة  الفرضيات ،وقد تم تحميل النتائج المحصل عمييا
 صحة الفرضيات.
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 :تمييد

مناقشتيا ألنيا محاولة البرىنة عمى النتائج و  تحميلتتطمب منيجية البحث عرض و 
فاء بعرض البيانات دون تفسيرىا وتحميميا يفقد البحث قيمتو الفرضيات لذلك فإن االكت

األمر إلى تحميل النتائج تحميال موضوعيا مع إعطاء حوصمة عال ىذا أساس اقتضى و 
لكل النتائج التوصل إلييا بإضافة لعرض ىذه النتائج في جداول ثم تمثيميا في أشكال 

 بيانية لتوضيحيا أكثر.
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:عرض وتحميل النتائج-  

:المحور األول الدوافع االجتماعية   

 ولياء؟الممارسة من طرفكم من طرف األاضة ىل ىناك اىتمام بالريالسؤال األول:

 .ولياءمام بالرياضة الممارسة من طرف األا كان ىناك اىتإذمعرفة ما  :الغرض منو

 ولياء بالرياضة الممارسة من طرفيم.إجابة الالعبين حول اىتمام األ :01الجدول رقم

           جوبةاأل
 نعم

           
 ال

 المجموع    

 05          5 01 التكرار   
 011         33.3 66.66 النسبة المئوية   

عند  0.005وقيمة الدالة 1.66تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 0من خالل الجدول رقم
 مما يدل عمى وجود داللة إحصائية 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

اضة الممارسة دلو بان ىناك اىتمام بالريمن ىده الفئة أ %66.6نسبة ىي كما نالحظ 
ال يوجد دلو بان من ىده األخيرة أ %33.3ياء و نسبة ولمن طرفيم من طرف األ

 ولياء.اضة الممارسة من طرفيم من طرف األاىتمام بالري

ممارسة من طرفيم من ن ىناك اىتمام بالرياضة المن اغمب األفراد العينة أنستنتج:
 ولياء.طرف األ

 

عند  داللة إحصائية درجة الحرية قيمة داللة 2كا
  1.15مستوى 

 دال            0 1.15 0.66
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اضة الممارسة من طرفيم من طرف ن ىناك اىتمام بالريل أيمث:10رقم  شكل

 .ولياءاأل 

 تحفيزكم من طرف المحيط العائمي ؟ىل يتم :السؤال الثاني

 .عبينالالىو دور المحيط العائمي في تحفيز  معرفة ما:الغرض منو 

 .عبينإدا كان لممحيط دور في تحفيز الال عبين حول ماالإجابات ال:12الجدول رقم 

 المجموع  ال            نعم        جوبةاأل
 05 6 9 التكرار

 011 41 61 النسبة المئوية
عند  داللة إحصائية درجة الحرية قيمة داللة 2كا

 1.15مستوى 

 عدد الالعبين

 ال نعم
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 دال  غير    0 1.115 1.6
عند  0.005وقيمة الدالة 0.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 2من خالل الجدول رقم

 ةإحصائيوجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ال يتم  %40يتم تحفيزىم من طرف المحيط العائمي و نسبة  %60نسبة كما نالحظ 
 .تحفيزىم من طرف المحيط العائمي

 فراد العينة يتم تحفيزىم من طرف المحيط العائمي .أن اغمب أ:و منو نستنتج

 
 .تم تحفزىم من طرف المحيط العائميعبين يل أن اغمب الاليمث: 12رقم  شكل

ميما كان نوعيا باالحترام و تقدير و المعاممة ىل تختصكم اإلدارة :السؤال الثالث
 الحسنة ؟

 .عبينمعرفة ما إدا كانت اإلدارة تحترم و تقدر الال:الغرض منو 

 .عبين حول االحترام و تقدير اإلدارة لالعبينإجابات الال:13الجدول رقم 

 عدد االعبين 

 ال نعم 
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 المجموع  ال       نعم         األجوبة 
 05  7 8 التكرار

 011   46.6 53.3 النسبة المئوية
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال  غير    0 1.115 1.16

عند  0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 3من خالل الجدول رقم
 يةإحصائوجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

دير من قبل اإلدارة و نسبة االحترام و تقنيم يختصون بأدلو أ 53.3%نسبة نالحظ  كما
 .تختصيم باالحترام و تقدير و المعاممة الحسنة ال  ن اإلدارة أدلو أ 46.6%

عبين باالحترام و التقدير و تختص الالن اغمب اإلدارة ميما كان نوعيا أ:و منو نستنتج
 المعاممة الحسنة .

 

 عدد االعبين

 ال نعم
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حترام و تقدير و المعاممة تختص اإلدارة ميما كان نوعيا باال يمثل: 13رقم  شكل
 الحسنة.

 لفة و الديمقراطية في النادي ؟ىل يتوفر جو من المحبة و األ:السؤال الرابع

 .لفة و الديمقراطية في الناديف ما إذا يتوفر جو من الحبة و األمعر :الغرض منو 

واء النادي عمى جو من الحبة و مدا احتإجابات الالعبين عمى ما : 14الجدول رقم 
 لفة و الديمقراطية .األ

 المجموع  ال           نعم         األجوبة 
 05   12 03 التكرار

 011    03.3 86.6 النسبة المئوية
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال      01 1.115 8.16

عند  0.005وقيمة الدالة 8.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 4رقممن خالل الجدول 
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

لفة و من ىده الفئة أدلو عمى وجود جو من الحبة و األ 86.6%نسبة كما نالحظ  
وفر النادي و ال يتنمن ىده األخيرة أدلو بأ% 13.3نسبة الديمقراطية في النادي و 
 لفة و الديمقراطية عمى جو من الحبة و األ

ي يتوفر جو من المحبة و ن في الناداألفراد العينة أ ايجاباتمن اغمب :و منو نستنتج
 لفة و الديمقراطية بين الالعبين.األ
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 .لفة و الديمقراطية في النادييمثل يتوفر جو من الحبة و األ : 14رقم  شكل

 ىل تشعر بعدم االىتمام من قبل السمطات  ؟:السؤال الخامس

 .عبدا كانت السمطات تيتم بالالفة ما إمعر :الغرض منة 

 .عبين حول شعور بعدم اىتمام من قبل السمطات إجابات الال: 15الجدول رقم 

 المجموع  ال   نعم     األجوبة 
 05  5   01   التكرار

 011   33.3 66.6 النسبة المئوية
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  داللة  قيمة 2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 0.66

عند  0.005وقيمة الدالة 1.66تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 5من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

 عدد االعبين 

 ال نعم 
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من ىده الفئة يشعرون بعدم اىتمام من قبل السمطات و نسبة  %66.6نسبة كما نالحظ 
 .من ىده األخيرة تشعر باىتمام من قبل السمطات  %33.3

 فراد العينة يشعرون بعدم االىتمام من قبل السمطات .أن اغمب األ:و منو نستنتج

 
 .يمثل يشعرون بعدم اىتمام من قبل السمطات :15رقم  شكل

تعرضكم االنيزام ىل تتمقون التشجيع و الرفع من المعنويات من ثناء أ: السؤال السادس
 قبل السمطات ؟

يتمقون التشجيع و الرفع المعنويات من قبل السمطات  ادا كانو إمعرفة ما :  الغرض منو
 .عند االنيزام

عبين حول مساىمة السمطات في رفع المعنويات و التشجيع إجابات الال : 6الجدول رقم 
 عند االنيزام 

 المجموع ال  نعم  األجوبة 

 عدد االعبين 

 ال نعم
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 15 8 7 التكرار
 100 53.33 46.66 النسبة 

داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
 0.05مستوى 

 دال  غير   1 0.005 0.06
عند  0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 6من خالل الجدول رقم

 يةإحصائوجود داللة  عدم  مما يدل عمى 0.05 وىي قيمة أصغر من 1درجة الحرية 

نيم ال يتمقون التشجيع و رفع المعنويات من من ىده الفئة بأ %53.33نسبة كما نالحظ 
يتمقون التشجيع و رفع المعنويات من  %46.66و نسبة السمطات عند االنيزام 
 السمطات عند االنيزام.

نيم ال يتمقون التشجيع و رفع المعنويات من انو اغمب األفراد العينة يرون أ استنتاج: -
 السمطات عند االنيزام 

 

 عدد االعبين 

 ال نعم 
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ثناء تعرضيم االنيزام ىل تتمقون التشجيع و الرفع المعنويات من قبل أيمثل : 16رقم شكل 
 السمطات 

الدوافع النفسية :المحور الثاني  

؟اليزيمةعندما اشترك في المنافسة فإنني اشعر بالقمق من ىل : السابعالسؤال  -  

 .عب يشعر بالقمق من اليزيمة في المنافسةمعرفة ما إدا كان الال:الغرض منو -

 .دا كانوا يشعرون بالقمق من اليزيمة في المنافسةإعبين ما إجابات الال7:الجدول رقم  -

 المجموع  ال  نعم  األجوبة 
 05 7 8 التكرار
 011 46.66 53.33 نسبة 

داللة إحصائية  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
 مستوى عند

1.15 
 دال  غير     0 1.115 1.16

عند  0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 7من خالل الجدول رقم
 يةإحصائوجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ىده الفئة يشعرون بالقمق من اليزيمة عند اشتراك في  من 53.33%نسبة كما نالحظ 
 ال تشعر بالقمق في المنافسة  46.6%المنافسة و نسبة 

 فراد العينة يشعرون بالقمق من اليزيمة عند اشتراك في المنافسة أن اغمب أ :استنتاج -
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 ك في المنافسة فإنني اشعر بالقمق من اليزيمة يمثل ىل عند اشترا:17رقم  شكل

في صالحي فان ثقتي في نفسي تقل كمما  ةعندما تكون نتيجة المبارا:الثامنالسؤال -
؟من االنتياء  ةقاربت المبارا  

 ثقتي في نفسي تقل عند االنتياء المنافسة دا كانت إمعرفة ما :الغرض منو

دا كانت ثقتي في نفسي تقل كمما قاربت إإجابة الالعبين حول ما  :8الجدول رقم 
 ن االنتياءالمنافسة م

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 3 02 التكرار

 011 21 81 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال       0 1.115 5.2

 عدد االعبين 

 ال نعم 



 الفصل الثاني                                                            عرض و تحميل النتائج
 

 75 

عند  0.005وقيمة الدالة 5.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 8من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

قتيم في نفس تقل عندما تقارب المنافسة من االنتياء ثن أ اجابو أ %80نسبة كما نالحظ 
 .قتيم في النفس عندما تقارب المنافسة من االنتياء ثتقل ال يرون انو  %20و نسبة 

 .تقل عندما تقارب المنافسة من االنتياء  ن ثقة في النفس أ:استنتاج

 
ي ل تقل كمما يمثل عندما تكون نتيجة المنافسة في صالحي فان ثقتي في نفس :18رقم  شكل

 قاربت المنافسة من االنتياء 

 ؟المنافس إيذاءون ىل تتحكم في انفعاالتك د:التاسع السؤال -

 .اء المنافسذيإدا يتحكمون في انفعاالتيم دون إ ما:الغرض منو

اء ذيإيتحكمون في دون نفعاالتيم دا كانوا اإإجابة الالعبين عن ما :9الجدول رقم 
 .المنافس 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 4 00 التكرار

 011 26.66 73.33 النسبة 
إحصائية عند  داللة درجة الحرية  قمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال     0 1.115 3.2

عند  0.005وقيمة الدالة 3.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 9من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

اء المنافس و نسبة ذيإيتحكمون في انفعاالتيم دون  73.33%نسبة كم نالحظ 
 .اء المنافس ذيإال يتحكمون في انفعاالتيم دون  26.66%

 اء المنافس ذيإانو اغمب الالعبين يتحكمون في انفعاالتيم دون :استنتاج 

 
 ء المنافس ذايإيمثل تتحكم في انفعاالتك دون : 19رقم شكل

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 زمالئك بانتقادىل تقوم :السؤال العاشر

 .زمالئوعب بانتقاد الدا كان الإمعرفو ما :الغرض منو

 .كانوا ينتقدون زمالئيم  داإ إجابة الالعبين حول ما:01الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 00 4 التكرار

 011 73.33 26.66 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال     0 1.115 3.2

عند  0.005وقيمة الدالة 3.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 01من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

مون و يق 26.66%مون بانتقاد زمالئيم و نسبة و ال يق 73.33%نسبة كما نالحظ 
 .بانتقاد زمالئيم 

 .زمالئيم مون بانتقاد و ن اغمب الالعبين ال يقأ:استنتاج
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 يمثل تقوم بانتقاد زمالئك  :01رقم شكل 

قدرتك عمى تيدئة واسترخاء نفسك ىل من صفاتك الواضحة :الحادي عشرالسؤال 
 ؟بسرعة قبل اشتراك في منافسة رياضية 

دا كان الالعب عمى تيدئة ة استرخاء بسرعة قبل اشتراك في إمعرفة ما :الغرض منو
 .المنافسة 

إجابة الالعبين حول تيدئة نفسيم و استرخاء قبل اشتراك في :00الجدول رقم 
 .المنافسة 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 3 02 التكرار

 011 21 81 النسبة 
 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
  1.15مستوى 

 دال      0 1.115 5.4
عند  0.005وقيمة الدالة 5.4تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 00من خالل الجدول رقم

 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ليم صفة تيدئة نفسيم و استرخاء بسرعة قبل اشتراك في  80%نسبة كما نالحظ 
 .ة ال يقدرون عمى تيدئة نفسو و استرخاء قبل المنافس 20%المنافسة و نسبة 

ن اغمب الالعبين ليم صفة استرخاء و تيدئة النفس بسرعة قبل اشتراك في أ:استنتاج
 .المنافسة الرياضية 

 
يمثل من صفاتك الواضحة قدرتك عمى تيدئة و استرخاء نفسك بسرعة قبل اشتراك 00:رقم  شكل

 في المنافسة رياضية 

 ؟ثناء المنافسةأىل ينتابك االنزعاج عند ارتكاب بعض األخطاء :الثاني عشرالسؤال 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 ثناء المنافسة أدا كان ينتابك االنزعاج عند ارتكاب األخطاء إمعرفة ما :الغرض منو

دا كانوا ينتابيم االنزعاج عند ارتكاب بعض إإجابة الالعبين ما :02الجدول رقم 
 ثناء المنافسةأاألخطاء 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 6 9 التكرار

 011 41 61 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال  غير      0 1.115 1.6

عند  0.005وقيمة الدالة 0.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 02من خالل الجدول رقم
 يةإحصائوجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ثناء المنافسة أمن الالعبين ينزعجون عند ارتكاب األخطاء  %60نسبة كما نالحظ 
 .ثناء المنافسة أال ينزعجون من ارتكاب األخطاء  40%ونسبة 

 .ثناء المنافسة أن اغمب الالعبين ينزعجون من ارتكاب بعض األخطاء أ:استنتاج
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 ثناء المنافسة أيمثل ينتابك االنزعاج عند ارتكاب بعض األخطاء  :02رقم  شكل

 ؟ احتاجوا لك إذاىل تساعد زمالئك :الثالث عشرالسؤال 

 دا كان الالعب يقد مساعد لزميموإمعرفة ما :الغرض منو

 دا كانوا يقدمون مساعدة لزمالئيمإإجابة الالعبين حول ما :03الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 1 05 التكرار

 011 1 011 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال    01 1.115 05

عند  0.005وقيمة الدالة 15تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 03من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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ال يساعدون  %00نسبة ليم و  احتاجوا داإيساعدون زمالئيم  100%نسبة كما نالحظ 
 .زمالئيم  

 .دا احتاجوا لياإانو اغمب الالعبين يقدمون مساعدة لزمالئيم :استنتاج

 
 دا احتاجوا لك إيمثل تساعد زمالئك  03:رقم  شكل

م ال أتعرضت لمسخرية من أي طرف ىل يؤثر ذلك عمى نفسيتك  إذا:الرابع عشر السؤال
 ؟تبالي

 م ال عند تعرضو لمسخرية من أي طرف أدا مكان الالعب يتأثر إمعرفة :الغرض منو

 .م ال عند تعرضيم لمسخريةأعبين حول تأثرىم جابة الالا04:الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 8 7 التكرار

 011 53.33 46.66 النسبة 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
 1.15مستوى 

 دال  غير   0 1.115 1.16
 0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 04من خالل الجدول رقم

وجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05من وىي قيمة أصغر  1عند درجة الحرية 
 يةإحصائ

ال يتأثرون عند تعرضيم لمسخرية من أي طرف كان  53.33%نسبة كما نالحظ 
 .دا تعرضوا لمسخرية من أي طرفإيتأثرون  46.33%ونسبة 

ال يبالون عند تعرضيم لمسخرية من أي طرف ن اغمب الالعبين ال يتأثرون و أ:استنتاج
 .كان 

 
 دا تعرضت لمسخرية من أي طرف ال يؤثر دلك عمى نفسيتي وال ابالييمثل إ:04رقم  شكل

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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ي دفعك لممارسة ىدا ىل الحصول عمى األلقاب ىو الذ:الخامس عشر السؤال

 ؟االختصاص
دا كان حصول عمى األلقاب ىو دافع لممارسة ىدا إمعرفة ما :الغرض منو

 .االختصاص 
 إجابة الالعبين حول مساىمة األلقاب في ممارسة ىدا االختصاص :05الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 5 01 التكرار

 011 33.33 66.66 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

 1.15مستوى 
 دال  غير   0 1.115 1.83

 0.005وقيمة الدالة 0.83تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 05من خالل الجدول رقم
وجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

ن ىي األلقاب ىي التي تدفع أمن ىده الفئة يقولون  66.66%نسبة نالحظ كما 
ي الذ ليس حصول عمى األلقاب ىو %33.33لممارسة ىدا االختصاص و نسبة 

 .يدفع لممارسة ىدا االختصاص
ي يدفعيم لممارسة ىدا عبين أن حصول عمى األلقاب ىو الذاغمب من الال:استنتاج

 ؟االختصاص
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 ي يدفع لممارسة ىدا االختصاص يمثل الحصول عمى األلقاب ىو الذ:05رقم شكل

؟ىل حبك لالختصاص دفع الجمة ىو الذي دفعك لممارستيا:السادس عشرالسؤال -  

.دا كان حب االختصاص دفع الجمة ىو دافع لممارستومعرفة ما إ:الغرض منو  

إجابة الالعبين حول ما مدى دور حب االختصاص دفع الجمة في :06الجدول رقم 
.ممارستو   

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 3 02 التكرار

 011 20 80 النسبة 
داللة إحصائية عند 

  1.15مستوى 
داللة  قيمة درجة الحرية    2كا 

 5.4 0.005 1 دال 
عند  0.005وقيمة الدالة 5.4تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 06من خالل الجدول رقم

يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية   

 عدد الالعبين 

 ال نعم 
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ي لون حب االختصاص دفع الجمة ىو الذمن ىده الفئة يقو  80نسبة كما نالحظ 
ي دفعيم أن ليس حب االختصاص دفع جمة ىو الذيرون  20دفعيم لممارستو و نسبة 

.لممارستو   

ي دفعيم لممارستو االختصاص دفع الجمة ىو الذ ن حبأغمبية الالعبين أمن :استنتاج  

 
 ي يدفع لممارسة ىدا االختصاصمثل حب االختصاص دفع الجمة ىو الذي:06رقم  شكل

 

 ىل ساىم المحيط االجتماعي في ممارستك الختصاص رمي:السابع عشرالسؤال  -
؟الجمة   

دا ساىم المحيط االجتماعي في ممارسة االختصاص رمي إمعرفة ما  :الغرض منو
.الجمة  

حيط االجتماعي في ممارسة رمي مإجابة الالعبين حول مساىمة ال :07الجدول رقم 
.الجمة  

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 4 00 التكرار

 011 26.66 73.33 النسبة 
داللة إحصائية عند 

  1.15مستوى 
2كا قيمة داللة  درجة الحرية   

دال          1 0.005 3.2 
عند  0.005وقيمة الدالة 3.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا17من خالل الجدول رقم

يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية   

م في ممارسة االختصاص رمي حيط االجتماعي ساىمن الأ 73.33نسبةنالحظ  كما
.ن محيط االجتماعي لم يساىم في ممارسة رمي الجمةأيرون  26.66نسبة الجمة و   

ىم في ممارسة االختصاص دفع ن المحيط االجتماعي يساأمن اغمب إجابات :استنتاج
 الجمة.

 
 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 في ممارستي الختصاص رمي الجمة يمثل المحيط االجتماعي يساىم:07رقم  شكل

الدوافع الماديةالمحور الثمث   

؟ثناء المنافساتأىل تتمقون حوافز مادية عند فوزكم :الثامن عشرالسؤال -  
.ثناء المنافساتألمادية عند فوزىم دا كانوا يتمقون حوافز اإمعرفة ما :الغرض منو  

.حول تمقييم حوافز المادية عند فوزىم اثنا المنافسات عبينإجابة الال: 18الجدول رقم   
 المجموع  ال نعم  األجوبة 

 05 6 9 التكرار
 011 40 61 النسبة 

داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
  1.15مستوى 

 دال   غير     0 1.115 1.6
عند  0.005وقيمة الدالة 0.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 08من خالل الجدول رقم

 يةإحصائوجود داللة  عدم  مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ثناء المنافسات و نسبة أنيم يتمقون حوافز المادية عند فوزىم أ 60%نسبة كما نالحظ 
 .ال يتمقون حوافز المادية اثنا الفوز %40

 .ثناء المنافسات أعبين يتمقون حوافز المادية عند فوزىم أن اغمب الال:استنتاج



 الفصل الثاني                                                            عرض و تحميل النتائج
 

 89 

 
 ثناء المنافسات أيمثل يتمقون حوافز مادية عند فوزىم :08رقم شكل 

ىل تعانون مشكل مع إدارة فريقكم في نيل مستحقاتكم المادية :التسع عشرالسؤال  -
؟طوال البطولة   

مستحقاتيم المادية طوال عانون مشكل في نيل دا كانوا يإما معرفة : الغرض منو
 البطولة من إدارة فريقيم 

نيميم لمستحقاتيم المادية من إدارة  تيم فيمعنا  عبين حولإجابة الال:09الجدول رقم 
 .طوال البطولة 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 9 6 التكرار

 011 16 41 النسبة 
 

 

 عدد لالعبين 

 ال نعم
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داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا
  1.15مستوى 

 دال  غير     0 1.115 1.6
عند  0.005وقيمة الدالة 0.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 09من خالل الجدول رقم

 يةإحصائوجود داللة  عدم  مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ستحقاتيم المادية طوال البطولة م يعانون مشاكل في نيلال  نيمأ 60%نسبة كما نالحظ 
 .مستحقاتيم المادية طوال البطولة يعانون مشاكل في نيل %40نسبة و 

مستحقاتيم المادية  يعانون مشكل مع اإلدارة في نيلال عبين أن اغمب الال:استنتاج
 .طوال البطولة

 
 ق في نيل مستحقات المادية طوال البطولة مشكل مع إدارة فريعدم وجود يمثل  :09رقم  شكل

ىل اخترت ىذه الرياضة لكثرة االمتيازات المادية الممنوحة :العشرونالسؤال  -
 ؟لرياضييا

 عدد الالعبين

 ال نعم
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 دا كان اختيار ىده الرياضة لكثرة االمتيازات المادية إمعرفة ما :الغرض منو

 دا كان لمحوافز المادية دور في اختيار الرياضة إحول ما عبين إجابة الال:21الجدول رقم

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 4 00 التكرار

 011 26.66 73.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 3.2

عند  0.005وقيمة الدالة 3.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 21من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ونسبة قالوا لمحوافز المادية دور في االختيار الرياضة  %73.33نسبة كما نالحظ 
ختاروا ىده الرياضة لكثرة االمتيازات المادية الممنوحة لم ينيم قالوا بأ 26.66%

 .لرياضييا 

الرياضة لكثرة االمتيازات المادية الممنوحة يختارون ن اغمب الالعبين أ:استنتاج
 .لرياضييا
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 يمثل اختيار الرياضة لكثرة االمتيازات المادية الممنوحة لرياضييا :21رقم  شكل

؟ىل الوصول لمشيرة ساعدك في حياتك الشخصية :الواحد و العشرونالسؤال  -  
معرفة مادا كان وصول لمشيرة يساعد في حياة الشخصية :الغرض منو  

دا تساعد الشيرة في حياة الشخصية إجابة الالعبين حول ما إ:20الجدول رقم   

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 03 2 التكرار

 011 86.66 13.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال       0 1.115  8

عند  0.005وقيمة الدالة 8تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 20من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

 عدد الالعبين

 ال نعم
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اتيم الشخصية و الشيرة في حيمن ىده الفئة ال تساعدىم  86.66%نسبة كما نالحظ 
 ن شيرة ساعدتيم في حياة الشخصية يرون أ 13.33%نسبة 

 ن اغمب الالعبين الوصول لمشيرة ال يساعدىم في حياتيم الشخصيةأ:استنتاج

 
 يمثل الوصول لمشيرة ال يساعدىم  في حياتيم الشخصية   :20رقم  شكل

ىل تعرفت عمى شخصيات مرموقة من خالل مشاركتك في :الثاني و العشرونالسؤال -
 ؟البطوالت الرياضية

دا تعرف الالعبين عمى شخصيات مرموقة خالل بطوالت معرفة ما إ:الغرض منو
 .الرياضية

إجابة الالعبين حول تعرفيم عمى شخصيات مرموقة خالل مشاركة في :22الجدول رقم 
 .البطوالت

 المجموع  ال نعم  األجوبة 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 05 9 6 التكرار
 011 60 40 النسبة 

داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة    2كا
  1.15مستوى 

 دال   غير    0 1.115 1.6
عند  0.005وقيمة الدالة 0.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 22من خالل الجدول رقم

 يةإحصائوجود داللة  عدم  مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

خالل البطوالت من ىده الفئة لم يتعرفوا عمى شخصيات مرموقة  %60نسبة كما نالحظ 
 .نيم تعرفوا عمى شخصيات مرموقة خالل البطوالتقالوا بأ %40و نسبة 

ن اغمب الالعبين لم يتعرفوا عمى شخصيات مرموقة خالل مشاركتيم في أ:استنتاج 
 .البطوالت الرياضية

 
 من خالل مشارك في البطوالت الرياضية يمثل لم نتعرف عمى شخصيات مرموقة :22رقم  شكل

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 ؟ىل حققت لكم المنافسات الشيرة:الثالث و العشرون السؤال  -
 دا حققت المنافسات الشيرة لالعبين ما إ :معرفةالغرض منو 

 دا حققت ليم المنافسات الشيرة عبين حول ما إإجابة الال:23الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 01 5 التكرار

 011 66.66 33.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال       0 1.115 0.6

عند  0.005وقيمة الدالة 1.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 23من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

افسات الشيرة و نسبة من ىده الفئة لم تحقق ليم المن %66.66نسبة كما نالحظ 
 ن المنافسات حققت ليم الشيرة يرون أ %33.33

 ن اغمب الالعبين لم تحقق ليم المنافسات الشيرة أ:استنتاج
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 تحقق لنا المنافسات شيرة  اليمثل  :23رقم  شكل

بالتمتع  فوزكم بالبطوالت والمنافسات مكنكمن ىل ترون أ:الرابع و العشرون السؤال -
 ؟بالحقوق أكثر

 كثر بطوالت و المنافسات يمنحيم حقوق أدا كان فوز بالمعرفة ما إ:الغرض منو

فازو بالبطوالت و المنافسات فأنيم يتمتعون دا إجابة الالعبين حول ما إ:24الجدول رقم 
 كثر بالحقوق أ

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 8 7 التكرار

 011 53.33 46.66 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

  1.15مستوى 
 دال   غير     0 1.115 1.16

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 24من خالل الجدول رقم
وجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

كثر عند فوزىم بالبطوالت و ال يتمتعون بحقوق أنيم يرون أ %53.3نسبة كما نالحظ 
كثر عند فوزىم بالبطوالت و يرون بان ليم حقوق أ %46.66و نسبة المنافسات 
 المنافسات 

دا فازو بالبطوالت و في اغمب اإلجابات بأنيم ال يتمتعون بحقوق أكثر إ :استنتاج
 المنافسات 

 
 كثر عند فوزىم بالبطوالت و المنافسات يمثل ال يتمتعون بحقوق أ:24رقم شكل 

 لبشك ىل تقوم إدارة فريقكم بتنظيم رحالت لمرياضيين:الخامس و العشرون السؤال  -
 ؟منتظم

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 ين يدا كانت إدارة تنظم رحالت لرياضمعرفة ما إ:الغرض منو

ين بشكل يما مدى تنظيم إدارة لرحالت لرياضإجابة الالعبين حول :25الجدول رقم 
 منتظم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 02 3 التكرار

 011 80 20 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 5.4

عند  0.005وقيمة الدالة 5.4تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 25من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ين بشكل منتظم يرياضال تقوم إدارة فريقيم بتنظيم رحالت ل %80نسبة كما نالحظ 
 ين ييرون بان إدارة تنظم رحالت لرياض 20%نسبة و 

ين بشكل ين إدارة فريقيم ال تنظم رحالت لرياضن اغمب الالعبين يرون أ:استنتاج
 منتظم 
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 ين بشكل منتظم ييمثل إدارة فريق ال تنظم رحالت لمرياض:25رقم  شكل

الدوافع الوطنية المحور الرابع   

؟ىل قمتم بتمثيل الوطن في المحافل الدولية:السادس و العشرونالسؤال   
دا تم تمثيل الوطن في المحافل الدولية إ معرفة ما:الغرض منو  

إجابة الالعبين حول تمثيميم لموطن في المحافل الدولية :26الجدول رقم  

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 02 3 التكرار

 011 80 20 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 5.4

 عدد الالعبين 

 ال نعم 
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 0.005وقيمة الدالة 5.4تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 26خالل الجدول رقممن 
مما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

 %20لم يقوموا بتمثيل الوطن في المحافل الدولية و نسبة  %80نسبة كما نالحظ 
 قاموا بتمثيل الوطن في المحافل الدولية 

 عبين لم يقوموا بتمثيل الوطن في المحافل الدولية أن اغمب الال:استنتاج

 
 موا الوطن في المحافل الدولية يمثل اغمب الالعبين لم يمث:26رقم  شكل

 ؟ىل فزتم بالبطوالت في الخارج :السابع و العشرونالسؤال -
 دا فازوا بالبطوالت في الخارج معرفة ما إ:الغرض منو
 إجابة الالعبين حول فوزىم بالبطوالت في الخارج :27الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 04 0 التكرار

 011 93.33 6.66 النسبة 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا
  1.15مستوى 

 دال      0 1.115 00.2
 0.005وقيمة الدالة 11.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 27من خالل الجدول رقم

مما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 
 يةإحصائ

في الخارج و نسبة من ىده الفئة لم يفوزا بالبطوالت  93.33%نسبة كما نالحظ 
 .فازوا بالبطوالت في الخارج  من ىده األخر %6.66

 .لخارج ن اغمب الالعبين لم يفوزا بالبطوالت في اأ:استنتاج

 
 اغمبيم لم يفوز بالبطوالت في الخارج يمثل  :27رقم  شكل

؟الرياضية ىل تشاركون بصفة منتظمة في البطوالت:الثامن و العشرونالسؤال  -  

دا كانوا يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت الرياضية إمعرفة ما :الغرض منو  

إجابة الالعبين حول مشاركتيم بصفة منتظمة في البطوالت :28الجدول رقم   

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 7 8 التكرار

 011 46.66 53.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

 1.15مستوى 
 دال  غير    0 1.115 1.16

 0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 28من خالل الجدول رقم
وجود داللة  عدم مما يدل عمى 0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

نيم يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت أقالوا  53.33%نسبة كما نالحظ 
 ال يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت  %46.6الرياضية و نسبة 

 صفة منتظمة في البطوالت الرياضيةن اغمب الالعبين يشاركون بأ:استنتاج 

 
 يمثل يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت الرياضية :28رقم  شكل

في ىذه البطوالت؟ ىل حققت ما كنت تطمح فيو من مشاركة:العشرونالتاسع و السؤال     

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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.دا حققت ما كنت تطمح لو من المشاركة في البطوالت معرفة ما إ:الغرض منو  

إجابة الالعبين حول تحقيق ما تطمح لو من المشاركة في ىده  :29الجدول رقم 
.البطوالت   

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 01 5 التكرار

 011 66.66 33.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال       0 1.115  0.6
 

 0.005وقيمة الدالة 1.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 29من خالل الجدول رقم
مما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

و من من ىده الفئة لم يحققوا ما كانوا يطمحون ل 66.66%نسبة كما نالحظ 
من نيم حققوا ما يطمحون لو يرون أ %33.33نسبة المشاركة في ىده البطوالت و 
 .المشاركة في ىده البطوالت

ن اغمب الالعبين لم يحققوا ما كانوا يطمحون لو من المشاركة في ىده أ:استنتاج
 البطوالت 
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 حقق ما كنت اطمح فيو من مشاركة في ىده البطوالت يمثل لم أ:29رقم  شكل

؟الوطن الوطنية ىل يؤثر فوزك عمى الرفع بسمعة:الثالثونالسؤال -  

.دا يؤثر فوزىم عمى رفع بسمعة الوطن معرفة ما إ:الغرض منو  

مى الرفع من سمعة الوطن إجابة الالعبين حول تأثير فوزىم ع:31الجدول رقم   

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 3 02 التكرار

 011 20 80 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال    0 1.115 5.4

عند  0.005وقيمة الدالة 5.4تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 31من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

 عدد الالعبين 

 ال نعم 



 الفصل الثاني                                                            عرض و تحميل النتائج
 

 105 

ن فوزىم يؤثر عمى الرفع بسمعة الوطن و من ىده الفئة يقولون أ %80نسبة كما نالحظ 
 .م عمى الرفع بسمعة الوطن يرون انو ال يؤثر فوزى %20نسبة 

 .ن اغمب الالعبين يرون انو يؤثر فوزىم عمى الرفع بسمعة الوطنأ:استنتاج

 
 يمثل يؤثر فوز عمى الرفع بسمعة الوطن   الوطنية :31رقم  شكل

؟ىل تفضل دائما االشتراك في المنافسات المصيرية:و ثالثون دواحالسؤال  -  

دا تفضل دائما االشتراك في المنافسات المصيرية معرفة ما إ:الفرض منو  

 إجابة الالعبين حول تفضمييم دائما االشتراك في المنافسات المصيرية :30الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 5 01 التكرار

 011 33.33 66.66 النسبة 
 

 عدد االعبين 

 ال نعم
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داللة إحصائية عند 
  1.15مستوى 

2كا قيمة داللة  درجة الحرية   

دال       1 0.005 1.6 
عند  0.005وقيمة الدالة 1.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 30من خالل الجدول رقم

يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية   

المصيرية راك في المنافسات من ىده الفئة يفضمون دائما االشت 66.66نسبة كما نالحظ 
.يريةىده األخيرة ال يفضمون االشتراك في المنافسات المص من 33.33نسبة و   

االشتراك في المنافسات المصيرية. ن اغمب الالعبين يفضمون دائماأ:استنتاج  

 
 يفضمون دائما االشتراك في المنافسات المصيرية يمثل  :30رقم  شكل

 ؟دائك في المنافسة ىل أدائك أثناء التدريب أفضل من أ: الثاني و ثالثونالسؤال  -

 فضل من المنافسة رفة ما إدا أدائك أثناء التدريب أمع:الغرض منو

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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فضل من أدائيم في ن حول ما كان أدائيم في التدريب أإجابة الالعبي:32الجدول رقم
 .المنافسة 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 01 5 التكرار

 011 66.66 33.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

  1.15مستوى 
 دال    0 1.115  0.6

 0.005وقيمة الدالة 1.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 32من خالل الجدول رقم 
   يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

في  فضل من أدائيمأثناء التدريب ليس أ يرون أن أدائيم 66.66%نسبة كما نالحظ 
 فضل من أدائيم في المنافسة يرون أن أدائيم في التدريب أ 33.33%المنافسة و نسبة 

 فضل من أدائيم في المنافسة أن اغمب الالعبين أدائيم أثناء التدريب ليس أ:استنتاج

 

 عدد الالعبين 

 ال نعم 
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 المنافسةثناء التدريب ليس أفضل من أداء في يمثل أدائيم أ :32رقم  شكل

 ؟ثناء المنافسات الرسمية ىل تكون مرتاح نفسيا أ:الثالث و ثالثونالسؤال -

 .دا يكونون مرتاحون نفسيا اثنا المنافسات الرسمية معرفة ما إالغرض منو: 

ثناء المنافسات إجابة الالعبين حول إدا يكونون مرتاحون نفسيا أ: 33الجدول رقم 
 .الرسمية 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 4 00 التكرار

 011 26.66 73.33 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 3.2

عند  0.005وقيمة الدالة 3.2تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا33من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ثناء المنافسات الرسمية و نسبة ن أنيم مرتاحون نفسيا أيرو  %73.33نسبة كما نالحظ 
 ثناء المنافسات الرسمية أال يكونون مرتاحون نفسيا  26.66%

 ثناء المنافسات الرسمية الالعبين يكونون مرتاحون نفسيا أ ن اغمبأ:استنتاج
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 ثناء المنافسات الرسمية يمثل يكونون مرتاحون نفسيا أ :33رقم  شكل

بطال ل تظير قدراتك وميارتك الحقيقية أثناء منافسة األىالرابع وثالثون:السؤال -
 ؟العالميين في دفع الجمة

بطال في دفع ميارتك الحقيقية أثناء منافسة األو  دا تظير قدراتكمعرفة ما إ: الغرض منو
 الجمة 

ثناء ظير قدراتيم و ميارتيم الحقيقية أدا تالالعبين حول ما إإجابة : 34الجدول رقم 
 بطال افسة األمن

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 2 03 التكرار

 011 13.33 86.66 النسبة 
 

 

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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إحصائية عند  داللة درجة الحرية  قيمة داللة   2كا
  1.15مستوى 

 دال      0 1.115 8.6
عند  0.005وقيمة الدالة 8.6تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 34من خالل الجدول رقم

 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

ظير أثناء راتيم و مياراتيم الحقيقية تن قدأمن ىده الفئة  %86.66نسبة كما نالحظ 
راتيم و يرون انو ال تظير قد %13.33بطال في دفع الجمة و نسبة منافسة األ

 .بطال ميارتيم أثناء منافسة األ

بطال في أثناء منافسة األن اغمب الالعبين تظير قدراتيم و مياراتيم الحقيقية أ:استنتاج
 دفع الجمة 

 
بطال العالمين في دفع أثناء منافسة األيمثل تظيري قدرتيم و مياراتيم الحقيقية :34 رقم شكل

 الجمة 

 عدد الالعبين

 ال نعم
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 ؟و القاريةم بعض األرقام القياسية الوطنية أىل لك:الخامس و ثالثونالسؤال  -

 و قارية  ا كان ليم األرقام قياسية وطنية أدمعرفة ما إ:الغرض منو

 و القارية ن بعض األرقام القياسية الوطنية أدا يممكو إجابة الالعبين إ:35الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 05 1 التكرار

 011 100 0 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة  2كا

 1.15مستوى 
 دال     0 1.115  05

عند  0.005وقيمة الدالة 15تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 35من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1درجة الحرية 

يممكون % 00نسبة و قارية و األرقام قياسية وطنية أال يممكون  100%نسبة كما نالحظ 
 األرقام قياسية 

 و قارية  يمتمكون األرقام قياسية وطنية أن اغمب الالعبين الأ:استنتاج
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 و قارية ة وطنية أيمثل اغمبيم ال يمتمكون األرقام قياسي: 35رقم شكل

 ؟ىل كنتم تشاركون بصفة منتظمة في البطوالت:السادس و ثالثونالسؤال  -

 دا كنتم تشاركون بصفة منتظمة في البطوالت معرفة ما إ:الغرض منو

 إجابة الالعبين حول اشتراكيم بصفة منتظمة في البطوالت :36الجدول رقم 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 8 7 التكرار

 011 53.33 46.66 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 غير دال      0 1.115 1.16

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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 0.005وقيمة الدالة 0.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 36من خالل الجدول رقم
وجود داللة عدم مما يدل عمى  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

 يةإحصائ

اركون بصفة منتظمة في البطوالت من ىده الفئة ال يش %53.33نسبة كما نالحظ 
 تتم مشاركتيم بصفة منتظمة في البطوالت  %46.66نسبة و 

 ن اغمب الالعبين ال يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت أ:استنتاج 

 
 يمثل ال يشاركون بصفة منتظمة في البطوالت  :36رقم  شكل

داء أعضاء ألمستوى المعبة يكون نتيجة ىل االرتقاء باالسابع و ثالثون: السؤال  -
 ؟الفريق

 دا كان االرتقاء بالمستوى المعبة ىو نتيجة ألداء أعضاء الفريق معرفة ما إ:الغرض منو

 عدد الالعبين 

 ال نعم
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دا يساىم ألداء أعضاء الفريق في االرتقاء إجابة الالعبين حول ما إ:37الجدول رقم 
 بالمستوى المعبة 

 المجموع  ال نعم  األجوبة 
 05 2 03 التكرار

 011 13.33 86.66 النسبة 
داللة إحصائية عند  درجة الحرية  قيمة داللة   2كا

  1.15مستوى 
 دال      0 1.115 8.16

 0.005وقيمة الدالة 8.06تساوي  2الذي يعطينا قيمة كا 37من خالل الجدول رقم
 يةإحصائمما يدل عمى وجود داللة  0.05وىي قيمة أصغر من  1عند درجة الحرية 

ن االرتقاء بالمستوى المعبة يكون نتيجة من ىده الفئة يرون أ 86.66نسبة كما نالحظ 
باالرتقاء يرون انو ال عالقة نتيجة ألداء أعضاء  13.3ألداء أعضاء الفريق و نسبة 

 بالمستوى المعبة 

ن االرتقاء بالمستوى المعبة يكون نتيجة ألداء أن اغمب الالعبين يرون أ:استنتاج
 أعضاء الفريق 
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 بالمستوى المعبة يكون نتيجة ألداء أعضاء الفريقاالرتقاء يمثل  :37رقم  شكل

 :مناقشة فرضيات -

 :مناقشة الفرضية األولى*

 :دوافع االجتماعية -

تقول ىده الفرضية بان الدوافع االجتماعية تساعد في عممية تفوق ىده الفئة و دفعيم 
من اجل تحقيق النتائج الجيدة و المرضية و ىدا ما  لممارسة ىدا النشاط و تشجيعيم
و نسبة  %66.66ول ىي األ ن نسبةأ إذ 12و  10يتبين من خالل الجدول رقم 

لك يتم الرياضة الممارسة تنال اىتمام األولياء و كذقالوا بان ىده   % 61الثانية ىي 
تحسن الحالة تحفيزىم من طرف المحيط العائمي  فيي عممية التكيف مع المجتمع فت

النفسية ليده الفئة فتصبح تعمل جاىدة من اجل تحقيق النتائج لمفت انتباه المحيط 
تعمل ىده الفئة لمحصول  تحسين صورة ىده الفئة أمام أفراد المجتمع إذاالجتماعي و 

نسبة  .الدي 14و  13عمى مكانة اجتماعية و يبرز ىدا من خالل الجدول رقم 

 عدد الالعبين 

 ال نعم 
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و كذلك  ارة باالحترام و تقدير و المعاممة الحسنةتخصيم اإلد %86.6و 53.3%
لفة و الديمقراطية في النادي وىدا يعتبر دافع و حافزا لمعمل يتوفر جو من المحبة و األ

و ممارسة ىدا نوع من النشاط من اجل تحقيق الرضا النفسي و رضا المحيط و الزيادة 
ىدا ما تفق مع في دفعيم من اجل تحقيق النتائج اإليجابية و التفوق   و 

حيط االجتماعي يمعب دورا كبيرا حيث يعكس مدا ن الماي وجد . الذ)التفوق(دراسة
اىتمام المجتمع بيده الفئة و بالتالي مدى انتمائيم ليدا المجتمع و ضرورة تحقيق 

رضاء نفسو أوال ثم إرضاء المحيط و بيده الفرضية األولى صحيحة إلالنتائج اإليجابية 
. 

 :مناقشة الفرضية الثانية*

 :دوافع النفسية 

و تدني نتائج فئة بير في تحسين أن لدوافع النفسية دور كانية عمى أتنص الفرضية الث
من الجدول رقم الممارسين ليدا االختصاص انطالقا  دوي االحتياجات الخاصة

ن يدرج التحضير النفسي ضمن البرنامج السنوي لمتدريب و الدي يبين انو يجب أ17
ير النفسي و افتقاد التحضى أىمية كدت عمالتي أ.. %53.33الدال عمى دلك نسبة 

مر منوطا بو و يجب يزيد من ميام المدرب حيث يصبح األخصائي النفساني ألنادي 
رحمتين ن التحضير النفسي يمر بمرة عمى تحضير الالعبين نفسيا إذ أن تكون لو القدأ

لى ممارسة ىدا النشاط و الثانية تكون قبيل بداية كل األول من اجل دفع المعاق إ
و ىدا يبين من خالل إجابة عمى تكون حسب أىمية المنافسات و البطوالت  منافسة و

درجة فقدان ثقة نياء المنافسة و الذي يبين صعوبة اإل   %81بنسبة 18 رقم السؤال
تحضير النفسي يشجع عمى العمل بصورة جيدة كما ن يذل عل أ في النفس ىدا ما
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حيث خمصت )الرياضي(راسةاتفق مع دىدا ما يساعد عمى التحرر من المكبوتات و 
الوسائل ىده الفئة كيفية استخدام الطرق و لى تعمم إن التحضير النفسي ييدف إلى أ

يب التحكم في االنفعاالت لك تعمم أسالكذن االشتراك في المنافسات بنجاح و التي تضم
 عمى مستوى في األداء.لتحقيق أ

 :مناقشة الفرضية الثالث*

 :دوافع المادية 

معب دور كبير و فعال إذ يعتبر األلة جاءت الفرضية كما يمي بان دوافع المادية ت
وافز سيعممون من اجل نيل المزيد دا كان عناصر الفريق يتمقون حالمحركة لمفريق و إ

ئج التي حققيا الفرق الحظنا دلك خالل الزيارة الميدانية و يبرز دلك من خالل النتا إذ
طوالت ما و عدم و و البالفوز في المنافسة ألى الحوافز التي يتمقونيا عند اجع إو ىدا ر 

فراد الفريق و اإلدارة في نيل مستحقاتيم يخمف جو مناسب لمواصمة جود مشاكل بين أ
دا كانت الحوافز التي يتمقونيا مكسبيم ل و تحقيق النتائج اإليجابية و كذلك إالعم

الجدول رقم الوحيد فيدا يجعميم يعممون بجد من اجل التفوق و ىدا ما تبين لنا في 
الجدول لك كذادية عند فوزىم اثنا المنافسات و يتمقون حوافز الم %61ان نسبة ..08
ادية مع اإلدارة فريقيم في نيل مستحقاتيم الم تيممعاناعدم  %61..بنسبة 09رقم

 طوال البطوالت 

نيا ترفع من كما أوتفجير الطاقة الكامنة و اإلمكانات يعمل تطوير المستوى و ىدا 
)الخاصة، تفق مع دراسةىدا ما ي نقص و يشعرون بأتجعميم ال المعنويات و 

ن ىناك عدة دوافع ىامة لتفوق دوي االحتياجات الخاصة خمصت إلى أ(2012/2013
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شباع حاجات الفرد ما يجعميم دفع الجمة منيا الحافز المادي الذي يعمل عمى إلرياضة 
 يشعرون  ال

 .بالنقص وبالتالي يصبح دافع ومحرك لمتفوق وىدا ما يجعل الفرضية الثالثة صحيحة 

 :مناقشة الفرضية الرابعة *

 :دوافع الوطنية -

قيق التفوق الرياضي و الفرضية الرابعة بان لدوافع الوطنية دور كبير في تح تنص
نو دافع دو أىمية من خالل الزيارة الميدانية بأعمى المستويات كما تبين لنا الرقي إلى أ
فراد الفريق و تحضيرىم بدنيا من اجل يعمل عمى تنمية روح التعامل بين أبالغة بحيث 

عب عمل ما فانو دولية ليدا النشاط الرياضي فادا أحب الاللتمثيل الوطن في المحافل ا
خالل جدول رقم ينجح فيو و يعمل عمى تطويره و ىدا ما يتبين لنا من 

يتم مشاركتيم بصفة منتظمة في البطوالت الرياضية و حيث ..%53.33بنسبة...28
 دلك بالوسائل و التجييزات التي تساعد عمى التدريب لتحقيق الغرض و اليدف

انو  86.66%بنسبة 34السؤال رقم المرغوب وىدا ما يتبين لنا من خالل إجابة عمى 
 بطال العالمين في دفع الجمة الالعب الحقيقية أثناء منافسة األتظير قدرات و ميارات 

و تحقيق مراتب مشرفة تحاكي ما  %80بنسبة  كما يؤثر الفوز في رفع سمعة الوطن
 .لك الفرضية الثانية  تصح كذقتو الدول المتقدمة و بيذا حق
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 :اقتراحات -

تتجمى لنا بعض وعمى ضوء النتائج المحصل عمييا من خالل دراستنا الميدانية 
تتجمى ىده ىده الشريحة و الحمول التي يمكن اعتبارىا التخفيف من معاناة التوصيات و 

 التوصيات عمى النحو التالي 

 ي تفعيل الممارسة الرياضية لممعاقين *تشجيع الجمعيات الخيرية عمى المساىمة ف

نشاء بطوالت والئية وجيوية ووطنية وعالمية في مختمف الرياضات الفردية *إ
 والجماعية الخاصة بيده الفئة والفئات األخرى.

*االحتكاك بالدول العربية والغربية من اجل مسيرة التطورات الحاصمة وتقديم الخدمات 
 األفضل ليده الفئة.

 دماجو في النوادي الرياضية.ألسرة بالطفل المعوق وا  *اىتمام ا

المعنية لمنيوض *التدعيم المادي والمعنوي مع التكفل التام من طرف الدولة والجيات 
 رقى مستوي ممكن يساير الركب الحضاري.بيذا النشاط إلى أ
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 :عامة خالصة -

صبحنا و تحميل نتائج الجانب التطبيقي أ لى الجانب النظري و عرضبعض التطرق إ
نعرف من ىم دوى االحتياجات الخاصة و أىمية األنشطة الرياضية االختصاص دفع 
الجمة التي تمعب دورا كبيرا في دمج ىده الشريحة من المجتمع و كسر كل الحواجز 

ت ضطرباؤدي بالفرد المصاب بالوقوع في اإلالتي تزيد من شدة اإلعاقة و التي قد ت
النفسية السموكية و االنفعالية و بعد عرض الجانب النظري تعرفنا عمى الدوافع في 
المجال الرياضي و عمى التفوق الرياضي و كدا فئة المعاقين و تاريخ و لميارات 

كد بان ىناك بعرض و تحميل نتائج و مناقشتيا تأاألساسية لرياضة دفع الجمة ثم قمنا 
اتيم و المساىمة في التفوق حتياجات الخاصة لتقبل ذوق دوي االعدة عوامل عامة لتف

الرياضي و ىدا ما يدفعيم لتفجير طاقاتيم الكامنة فالمحيط االجتماعي دور يدفع و 
قمم اليسير مع المجتمع و تحقيق التفوق عمى التأيساعد ىده الفئة من خالل التشجيع 

ارة دافعية ىده الفئة و ثلجانب النفسي دور حيث يساىم في أ في النشاط الرياضي كما
ممارسة المستمرة ليدا النشاط و كذلك يشجع عمى العمل بصورة جيدة من خالل ال

لة المحركة ليده الفئة فتوفر المال يزيد من روح المثابرة لمعمل الحوافز المادية عي األ
لقاب و البطوالت و ىدا لتحقيق ى المستويات العالية و الفوز باأللوصول إمن اجل 

 الوطنية و رفع سمعة و راية الوطن عاليا مع كبار البمدان العالم . دافع

 و من خالل المناقشة و النتائج المتحصل عمييا تحققت فرضيات البحث.
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*عسيصواشي"سموك التنافس و عالقته بالتوجه نحو أبعاد التفوق الرياضي لدى ثالميد أقسام 
 .2012/2013التربية البدنية و الرياضية"مدكرةماجستر جامعة باتنة

أفاق الرعاية و التأهيل"مؤسسة شباب -المبدعون-الموهوبون-المنعم"المتفوق*الميمدي عبد 
 .2003،الجامعة،اإلسكندرية

 الكتاب لمرياضيين"مركز النفسية االختبارات حسن"سرعة  محمد *عالوي

 .1998،القاهرة،1لمنشر،ط

 .2004الرياضة" في الدافعية محمود"التعممو *عنان

 .2005،لبنان،3القوى"وائمبيروت،ط العاب في جميل"الجديد كمال ي*الربض

 الكتاب القوى"مركز العاب مسابقة التدريب الحميد"ميكانيكية الرحمن عبد *زاهر

 .2009،القاهرة،1لمنشر،ط

-العضمي العمل-التكتيك-الرمي و الدفع لممسابقات الفنية الحميد"النواحي عبد فراج *توفيق
 .2004،اإلسكندرية،1نشر،ط و لمطباعة لدنيا فاء الدولي"دار نونقا-الشائعة اإلصابات

 األولى المرحمة الميدان و السباحة العاب فعمية العممية النظرية قاسم"األسس س ب *حسن

 بغداد. جامعة ر،مطبعة ب ت لكميات

 الفكر تدريب"دار-التكنيك تعمم-الميدان و المضمار سبطوسي"مسابقات *أحمد

 .1997ة،،القاهر 1العربي،ط

 لمكفاءاة تدريب100الرمي) مسابقات فسيولوجيا الحميد"موسوعة عبد الرحمن عبد *زاهر

 .2001،القاهرة،1لمنشر،ط الكتب المهارية"مركز و الحركية و الفسيولوجية

 المسابقات و الرمي القوى المعاب عبد"موسوعة محمود درويش،عادل محمد *الحافظ

 .1994المعرف، الجري"دار

 .2007،القاهرة،1الخاصة"مركزالكتاب،ط التربية في التكنولوجيا أمل"إستخدام *السويدان



 مراد العقمي"دار التخمف-الخاصة التربية مجال في الحديثة أحمد"االتجاهات السيد وليد *خميفة

 .2006،اإلسكندرية،1عمي،ط

 التربية إلى صحبي"مدخل مني الخطيب محمد جمال الحديدي*

 .2009ن،،عما1الخاصة"دارالفكر،ط

 .1983بوالق، ،مطبعة1العرب"ط جمال"لسان منظور أبن *الدين

 الصفاء الخاصة"دار لمحاالت الرياضية سممان"التربية الزغبي اهلل عبد *العوالمةأحمد،صالح

 .2000،عمان،1لمطباعة،ط

 .2000،عمان،1توزيع،ط و لمنشر صفاء السيد"اإلعاقةالعقمية"دار ماجد *عبيد

 االحتياجات لدوي التشخيص و عبد"التقييم كمال سعيد *الحميد

 .2009،اإلسكندرية،1الخاصة"دارالوفاء،ط

 التربية في حديثة توجيهات و ناجي"قضايا القمش مصطفي *السعايدة

 .2008،عمان،1الخاصة"دارالمسيرة،ط

 "مدينةالخاصة االحتياجات لدوي البدنية و الرياضية أبو"التربية أحمد عمي،د سعد طه *الميل

 .2005،1التوزيع،ط و لمنشر حالفال

-الرياضي تأهيل- الخاصة االحتياجات لدوي الصحية محمد"التربية الدين عالء *عميوة
 .2006،1النشر،ط و الطباعة لدنيا الوفاء تغدية"دار

 الجماعي الخاصة"،المكتب االحتياجات لدوي سيد"التأهياللجتمعي محمد *فهمي

 .2005الحديث،

 اإلسكندرية الخاصة"مركز االحتياجات دوي األطفال "سيكولوجيةالرزاق عبد خالد *السيد

 .2002لمكتاب،

 .2009،عمان،2الخاصة"دارالفكر،ط التربية مشكالت و *الرويسانفاروق"قضايا



 .1983العربية،بيروت، النهضة االجتماعي"دار البحث محمدعمي"مقدمة *محمد
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 .2006التوزيع،األردن، و النشر و الميسرة "دارالعممي
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 لدوافع المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة

 

فً إطار إنجاز مدكرة تخرج ضمن متطلبات نٌل شهادة الماستر 

 فً ت ب ر تخصص نشاط بدنً رٌاضً مدرسً 

وي لمستوى العالي لذي لتفوق الرياضالدوافع "تحت عنوان     

    "في دفع الجلة الخاصة اإلحتياجات

و مساعدتكم و ستمارة و نرجلنا الشرف أن نضع بٌن أٌدكم هده اإل

البحث  ن نتائج هدادلك إدا تفضلتم باإلجابة على األسئلة التالٌة أل

و اال بعض الدقائق من وقتكم ، خدأتتوقف علٌها ، فإننا لن ن

الكشف  ن إجابتكم تحاط بالسرٌة التامة و نعدكم بعدمنحٌطكما بأ

 عن هوٌتكم .

:مالحظة  -      

ها صائبة و مام العبارات التً ترا( أ*)الرجاء و ضع عالمة 

جل التوصل إلى النتائج دقٌقة تفٌد مناسبة  حسب راٌك من أ

 دراستنا.

شرافتحت اال      عداد الطالبان                                من إ  

كبيش قادةبلمقدم أسامة                                                   

 بن عائشة حكيم

 

 السنة الجامعية:  9109/9108

 استمارة استبيان
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 معلومات خاصة بالعينة

 العمر................

 مدة التدرٌب ........

 حالة العائلٌة.........

نس ..............الج  

 

 المحور األول

 

 الدوافع االجتماعية

هتمام بالرٌاضة الممارسة من طرفكم من إهناك هل -/0

 نعم          ال             ؟ولٌاء األطرف

 

 نعم      ال    ؟ٌتم تحفٌزكم من طرف المحٌط العائلً  هل-/9

 

تختصكم اإلدارة مهما كان نوعها باالحترام و تقدٌرو  هل-/3

 نعم       ال          ؟المعاملة الحسنة  

 

لفة و الدٌمقراطٌة فً النادي ٌتوفر جو من الحبة و األ هل-/4

 نعم       ال                                                                               ؟

 

 ال       نعم       ؟السلطات قبل ن هتمام ماإلتشعر بعدم  هل-/5
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من  رفع هل تتلقون التشجٌع و ال نهزاماثناء تعرضكم لإل-/6

 نعم       ال       ؟المعنوٌات من قبل السلطات

 المحور الثاني

 : الدوافع النفسية 

 ؟شعر بالقلق من الهزٌمةننً أمنافسة فإالشترك فً أ ماعند-/7

 نعم        ال         

فً  ن ثقنًعندما تكون نتٌجة المنافسة فً صالحً فإ-/8

 نعم          ال             ؟نتهاءنفسً تقل كلما قاربت المنافسة من اإل

 ال      نعم   ؟المنافس  إٌذاءنفعاالتك دون تتحكم فً إ هل-/9

 نعم         ال   ؟زمالئك نتقادتقوم بإ هل-/01

ة قدرتك على تهدئة و إسترخاء من صفاتك الواضحهل -/00

 ال      نعم    ؟فً منافسة رٌاضٌة شتراكنفسك بسرعة قبل إ

ثناء ٌنتابك اإلنزعاج عند إرتكاب بعض األخطاء أ هل-/09

 نعم        ال       ؟المنافسة

 نعم      ال         ؟لك ا حتاجوإ إذاتساعد زمالئك  هل-/03

هل ٌؤثر دلك على تعرضت للسخرٌة من أي طرف إذا-/04

 نعم         ال  ؟         م ال تبالًنفسٌتك أ

 

الحصول على األلقاب هو الذي دفعك لممارسة هدا  هل-/05

 نعم         ال      اإلختصاص؟     

هل حبك إلختصاص دفع الجلة هو الذي دفعك -/06

 نعم        ال                   ؟                    لممارستها
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إلختصاص هل ساهم المحٌط اإلجتماعً فً ممارستك -/07

 نعم         ال        ؟                 رمً الجلة

  

 المحورالثالث:

 :الدوافع المادية 

 ؟ثناء المنافساتتلقون حوافز مادٌة عند فوزكم أت هل-/08

 نعم         ال                                                   

 مستحقاتكمإدارة فرٌقكم فً نٌل  معتعانون مشكل  هل-/09

 نعم         ال    ؟طوال البطولة المادٌة 

تٌازات المادٌة ماإل ه الرٌاضة لكثرةإخترت هذ هل-/91

 نعم          ال         ؟الممنوحة لرٌاضٌها

 ؟الوصول للشهرة ساعدك فً حٌاتك الشخصٌة هل-/90

 نعم         ال                                                  

تعرفت على شخصٌات مرموقة من خالل  هل-/99

 نعم        ال          ؟مشاركتك فً البطوالت الرٌاضٌة

 نعم        ال     ؟شهرة  المنافساتحققت لكم  هل-/93

والمنافسات مكنكم  ن فوزكم بالبطوالتهل ترون أ-/94

 ال       نعم         ؟كثر بالحقوق بالتمتع أ

للرٌاضٌن بشكل هل تقوم إدارة فرٌقكم بتنظٌم رحالت -/95

 نعم         ال                  ؟منتظم 
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 المحور الرابع:

 :الدوافع الوطنية 

 نعم       ال   ؟قمتم بتمثٌل الوطن فً المحافل الدولٌة  هل-/96

 نعم        ال    ؟البطوالت فً الخارج بفزتم  هل-/97

 ؟تشاركون بصفة منتظمة فً البطوالت الرٌاضٌة  هل-/98

 نعم        ال                                                      

هده حققت ما كنت تطمح فٌه من مشاركة فً  هل-/99

 ؟البطوالت

 نعم        ال                                                        

 ؟الوطنٌة سمعة الوطن برفع العلى  كٌؤثر فوز هل-/31

 نعم        ال                                                        

 ؟رٌةٌاك فً المنافسات المصشتراإل دائماتفضل  هل-/30

 نعم       ال                                                          

 

 أدائك أثناء التدرٌب أفضل من أدائك فً المنافسة؟ هل-/39

 نعم       ال                                                         

 ؟ثناء المنافسات الرسمٌةفسٌا أنتكون مرتاح  هل-/33

 نعم       ال                                                         

بطال و مهارتك الحقٌقٌة أثناء منافسة األتظهر قدراتك  هل-/34

 نعم          ال                  ؟دفع الجلة فٌالعالمٌن 

 ؟و القارٌة م بعض األرقام القٌاسٌة الوطنٌة ألك هل-/35

 نعم         ال                                                       

 ؟بصفة منتظمة فً البطوالتهل كنتم تشاركون -/36

 نعم        ال                                                      
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ألداء أعضاء قاء بالمستوى اللعبة ٌكون نتٌجة رتاإلهل -/37

 نعم          ال      ؟       الفرٌق
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