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 إهــــــذاء

 
 .إلى روح أبي وأمي تغمدىما اهلل برحمتو الواسعة وأسكنهما فسيح جنانو

 .رحمو اهلل" بوحجر" إلى روح أخي 

 .إلى زوجتي امتنانا لصبرىا معي

 " يونس" ، "بهاء الدين بوحجر"، "سلسبيل نور الهدى"إلى أبنائي 

 .إلى جميع اإلخوة و األخوات و جميع األقارب

 " .فاتح أحمد" الدرب رفيقإلى 

 .إلى شهداء الجزائر

 . إلى جميع أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية بوىران
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 شكش و رمذَش
     

 :عن أبوا عطاء اهلل السكندري 
 " .من لم يشكر النعم تعرض لزوالها، ومن شكرىا فقد قيدىا بعقالها "         

 .     الحكم العطائية
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك و نعمك التي ال تحصى و ال تعد، وأن 

 . الدكتوراه، وبعد أطروحةوفقتني إلتمام
الذي جعل من " بومسجد عبد القادر"أتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان للدكتور المشرف 

علمو ومعارفو نبراسا ينير لي دربي، وأسأل اهلل العظيم أن يجازيو خير جزاء و أن يكتب صنيعو في 
 .ميزان حسناتو

ويدعوني واجب الوفاء و العرفان بالجميل أن أترحم على من فقدناىم من أساتذة المعهد كل من 
شعالل عبد المجيد راجين من العلي .القيسي و د قصي محمود المهدي. لحمر عبد الحق، د.د

 ,القدير أن يسكنهم جنات الفردوس
د قاصد علي الحاج .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مدير معهد التربية البدنية بمستغانم أ

قاسمي ,د عطاء اهلل أحمد ومدير معهد التربية البدنية بوىران د,محمد، رئيس المجلس العلمي أ
 .بشير على كل المساعدات خاصة المعنوية منها والتي زادت من دافعيتنا نحو إتمام ىذه األطروحة

وال يفوتني في ىذا المقام أن أوجو عبارات الشكر و العرفان إلى كل من كان لنا عونا في إنجاز ىذا 
بن سي قدور . بن قالوز التواتي، د.أحسن أحمد، د. د رمعون محمد، د.البحث وأخص بالذكر أ

مهيدي .ناصر عبد القادر، د, بلكحل منصور، د. مقراني جمال، د.حرشاوي يوسف، د.الحبيب، د
 و إلى كل أساتذة معهدي التربية البدنية Gill lecocq Prبن قناب الحاج ، , محمد، د

 .والرياضية بمستغانم ووىران
كما أشكر كل العاملين في مكتبة معهد التربية البدنية بجامعة مستغانم واألخ الزميل كادي بوعزة 

 .على لتسهيالت المقدمة لنا
خنتاش ومن .بوخريريس و أ.شكري موصول أيضا إلى فريق العمل من طلبة وزمالء وأخص بالذكر أ

 .أمدونا بيد العون في ميدان الترجمة السيدة سميرة، وطالبة الدكتوراه بجامعة باريس رقاني أحالم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب " لن أنسى صنيعكم ما حييت "           إلى كل ىؤالء أقول 

 .العالمين
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 لــــبئًخ اندــذاول
 

 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــــــــجدول الصفحة
رقم 

 الجدول

 01 .على الرياضيين  السلبي لخبرات النجاح و الفشل ويوضح التأثير اإليجابي 53

 02 .يوضح توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية األولى 147

 03 .يوضح العبارات المعدلة في استمارات الدراسة اإلستطالعية األولى 148

 04 .يوضح معامالت الثبات لإلستبيان الخاص بالمدربين 149

150 
يوضح بعض عبارات المحور األول بالنسبة لالستمارة الموجو لمدربي كرة القدم و 

 .الجيدو
05 

 06 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو 150

 07 .يوضح بعض عبارات المحور األول لالستمارة الموجهة للمسيرين 151

 08 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو 151

 09 .يوضح بعض عبارات المحور األول لالستمارة الموجهة لألولياء 151

152 
يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة ألولياء رياضي كرة القدم 

 .والجيدو
10 

152 
 لمدربي كرة القدم ةيوضح بعض عبارات المحور الثاني بالنسبة لإلستمارة الموجو

 .والجيدو
11 

 12 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لإلستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو 153

 13 .يوضح بعض عبارات المحور الثاني لالستمارة الموجهة للمسيرين 153

 14 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لالستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو 154

 15 .يوضح بعض عبارات المحور الثاني لالستمارة الموجهة لألولياء 154

154 

يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لالستمارة الموجهة ألولياء رياضيي كرة القدم 
 16 .والجيدو

يوضح بعض عبارات المحور الثالث بالنسبة لإلستمارة الموجو لمدربي كرة القدم  155 17 
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 .والجيدو
 18 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لالستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو 155

 19 .يوضح بعض عبارات المحور الثالث لالستمارة الموجهة للمسيرين 156

 20 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لإلستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو 156

 21 .يوضح أىم عبارات المحور الثالث لالستمارة الموجهة لألولياء 156

157 
يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لالستمارة الموجهة ألولياء رياضيي كرة القدم 

 22 .والجيدو

 23 .يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية والفرق والجمعيات الرياضية المنتمية لها 161

 24 يوضح مواصفات عينة البحث ككل و حسب النشاط الرياضي 162

 25 .يوضح أرقام عبارات بعدي المناخ الدافعي المدرك 164

 26 .يوضح أرقام العبارات بعدي مقياس إدراك النجاح 166

 27 .يوضح أرقام عبارات أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة 167

 28 .يوضح نسبة إتفاق المحكمين حول عبارات مقياس المناخ الدافعي المدرك 170

 29 .يوضح العبارات التي مستها التعديالت في مقياس المناخ الدافعي المدرك 171

172 
يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد بالنسبة لمقياس المناخ 

 30 .الدافعي المدرك 

 31 .يوضح استقاللية أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك 172

173 
يوضح داللة الفروق بين الربيع األعلى و الربيع األدنى في بعدي مقياس المناخ الدافعي 

 32 المدرك

174 
يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك بإستعمال طريقة 

 33 .تطبيق وإعادة التطبيق 

 34 .يوضح ثبات أبعاد مقياس المناخ الدافعي بطريقة التجزئة النصفية 174

175 
يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للبعد بالنسبة لمقياس إدراك 

 35 .النجاح

 36 .يوضح الفروق بين درجات األعلى و األدنى في بعدي مقياس إدراك النجاح 176

 37 .يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس إدراك النجاح بطريقة تطبيق وإعادة التطبيق 177
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 38 .يوضح ثبات أبعاد مقياس إدراك النجاح بطريقة التجزئة النصفية 177

 39 .يوضح نسبة اتفاق المحكمين حول عبارات مقياس حالة قلق المنافسة 178

 40 .يوضح العبارات التي مستها التعديالت في أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة 179

179 
يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس حالة قلق 

 41 .المنافسة

 42 .يوضح الفروق بين ربيع األعلى و الربيع األدنى في أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة 180

181 
يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس حالة قلق المنافسة بطريقة تطبيق وإعادة 

 43 .التطبيق

 44 .يوضح ثبات أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة بطريقة التجزئة النصفية 181

188 
يوضح قيم المتوسط الحسابي، الوسيط، اإلنحراف المعياري و معامل اإللتواء ألبعاد 

 45 .مقاييس البحث بالنسبة لعينة البحث حسب النشاط الرياضي

 46 يوضح مستويات أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك بالنسبة لالعبي كرة القدم 189

190 
يوضح عدد و نسبة العبي كرة القدم األواسط ذوي مدركات العالية نحو كل من مناخ 

 47 المنافسة و مناخ التمكن

 48 .يوضح توزيع الالعبين في فرقهم حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي 191

 49 .يوضح مستويات أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك بالنسبة لرياضي الجيدو 192

193 
يوضح عدد و نسبة رياضيي الجيدو األواسط ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة 

 50 .ومناخ التمكن

195 
يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد توجو الهدف بين العبي كرة القدم أصحاب 

 51 .مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

196 
 يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد توجو الهدف بين رياضي الجيدو أصحاب

 52 .مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

199 
يوضح شدة أبعاد حالة قلق المنافسة لدى العبي كرة القدم حسب مدركاتهم للمناخ 

 53 .الدافعي

201 
يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد حالة قلق المنافسة بين العبي كرة القدم أصحاب 

 54 .مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

يوضح شدة أبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي الجيدو حسب مدركاتهم للمناخ  203 55 
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 .الدافعي
 

205 
يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد حالة قلق المنافسة بين رياضي الجيدو أصحاب 

 56 .مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

208 
يوضح نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة وأبعاد توجهات الهدف لدى عينة العبي 

 57 .كرة القدم ذوي مدركات مناخ المنافسة العالي

210 
يوضح نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن وأبعاد توجهات الهدف لدى العبي كرة 

 58 .القدم  ورياضيي الجيدو ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

212 
يوضح العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة وأبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي كرة 

 59 .القدم والجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة

214 
يوضح العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن وأبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي كرة 

 60 .القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة

217 
يوضح نتائج العالقة االرتباطية بين توجو التنافسية و أبعاد حالة قلق المنافسة لدى 

 61 .رياضيي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ المنافسة

219 
يوضح نتائج العالقة االرتباطية بين توجو التمكن و أبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي 

 62 .كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ المنافسة
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 لبئًخ األشكبل انجُبَُخ
 

 شكل البيانيعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الـــــ الصفحة
رقم 
 الشكل

 01 ."مارتنز"نموذج المنافسة كعملية حسب يوضح  50

 02 .يوضح مصادر الدافعية للسلوك واألداء 74

75 
نموذج التفاعل بين العوامل الشخصية و الموقفية لبناء دافعية الممارسة يبين 

 . وانبرج وجولدبالرياضية حس
03 

 04 .(نظرية التعليل السببي)" Heder ""ىيدر"يمثل نموذج  78

 05 .لدافعية الكفاية" ىارتر"يوضح نموذج  80

 06 . حسب نظرية أىداف اإلنجازيمثل العوامل الثالثة الرئيسية للتقدم نحو اإلنجاز 82

 07 .تأثير أىداف األداء والنتائج على بعض النواحي النفسية للرياضيين 98

 08 .لعملية قلق المنافسة" مارتينـز"يوضح نموذج  120

 09 ".مارتنز"يوضح مكونات نظرية قلق المنافسة لـــ  121

 10 يوضح نسبة العبي كرة القدم حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي 193

 11 يوضح نسبة رياضيي الجيدو حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي 193

196 
يوضح الفروق في بعدي توجو التمكن و توجو التنافسية بين العبي كرة القدم ذوي 

 12 .مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

197 
يوضح الفروق في بعدي توجو التمكن و توجو التنافسية بين رياضيي الجيدو ذوي 

 13 .مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

200 
توضح الفروق في شدة القلق المعرفي بين العبي كرة القدم ذوي المدركات العالية 

 14 . نحو مناخ المنافسة والعبين ذوي المدركات العالية نحو مناخ التمكن

200 

توضح الفروق في شدة القلق البدني بين العبي كرة القدم ذوي المدركات العالية 
 15 .نحو مناخ المنافسة والعبين ذوي المدركات العالية نحو مناخ التمكن
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200 

توضح الفروق في شدة الثقة بالنفس بين العبي كرة القدم ذوي المدركات العالية 
 16 .نحو مناخ المنافسة والعبين ذوي المدركات العالية نحو مناخ التمكن

202 
يوضح فروق المتوسطات في أبعاد حالة قلق المنافسة بين العبي كرة القدم ذوي 

 17 .مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

204 
توضح الفروق في شدة القلق المعرفي بين رياضي الجيدو ذوي مدركات مناخ 

 18 .المنافسة العالي والعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

204 
توضح الفروق في شدة القلق البدني بين رياضي الجيدو ذوي مدركات مناخ 

 19 .المنافسة العالي والعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

204 
توضح الفروق في شدة الثقة بالنفس بين رياضي الجيدو ذوي مدركات مناخ 

 20 .المنافسة العالي والعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

206 

يوضح فروق المتوسطات في أبعاد حالة قلق المنافسة بين رياضي الجيدو ذوي 
مدركات العالية نحو مناخ المنافسة ونظرائهم ذوي مدركات العالية نحو مناخ 

 .التمكن
21 
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 يحزـــــىي انجــــحـــــث
 

 

 أ إىداء

 ب شكر ك عرفاف

 ت قائمة اعبداكؿ

 خ قائمة األشكاؿ البيانية

 ذ ؿبتول البحث

  التعريــف بالبــحث

 1 ................................................................................مقدمة -1

 4 .........................................................................مشكلة البحث-2

 5 .........................................................................أىداؼ البحث-3

 6 ........................................................................فرضيات البحث-4

 6 ....................................................................ماىية ك أنبية البحث-5

 7 ............................................................مفاىيم ك مصطلحات البحث-6

 8 .....................................................الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة -7

 9  ...........................الدراسات ك البحوث اػباصة باؼبناخ الدافعي ُب الرياضة -7-1       

 Seifriz & al ) "1992(......................  9"" سفريز كآخركف"دراسة  7-1-1           

 Kavussanu & Roperts )"1996(..... 9 " "كافيوسانو، ركبرتس"دراسة  7-1-2           
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 :مقدمـــــــــــــة 
  

 لقد حققت اؼبنافسات الرياضية بشكل عاـ قفزة نوعية سواء من حيث عدد اؼبشاركُت ككذا من 
سجلها الرياضيوف ُب ـبتلف اؼبسابقات ك اؼبنافسات الرياضية، كيعود مخبلؿ النتائج الباىرة اليت أصبح 

الفضل ُب ذلك بدرجة كبَتة إذل توظيف ـبتلف العلـو النظرية ك التطبيقية ُب اجملاؿ الرياضي بغية االستفادة 
 .منها ك توفَت ـبتلف العوامل اليت تسهم ُب الوصوؿ بالرياضي إذل اؼبستويات العالية ك ربقيق اإلقبازات

 كلعل من بُت ىذه العلـو علم النفس الرياضي الذم يهتم باكتشاؼ األسباب ك العوامل النفسية 
اليت تؤثر ُب سلوؾ الرياضي من ناحية، ككيف تؤثر خربة اؼبمارسة الرياضية ذاهتا ُب اعبوانب الشخصية من 

  )17، صفحة 2000راتب، ( .ناحية أخرل، األمر الذم يسهم ُب تطوير األداء األقصى ك تنمية الشخصية
 أف علم النفس الرياضي يهتم بدراسة دكافع الشخصية )29، صفحة 2006فوزم، ( كيضيف 

للرياضي ك إنفعبلتو ُب ضوء استعداداتو ك قدراتو ك ميوالتو ك اذباىاتو كاػبصائص اؼبزاجية ك اإلرادية 
بوصفها الدعائم األساسية لتحقيق إقباز رياضي أفضل، ىذا اإلقباز يؤثر ك يتأثر بالبيئة ما فرض على علم 

 .النفس الرياضي دراسة خصائص ك متغَتات البيئة الرياضية اليت ربكم أىداؼ الرياضي ك من ًب سلوكاتو
 فبا سبق ذكره يتبُت ضركرة دراسة الدافعية لدل الرياضيُت ُب سبيل تنمية سلوؾ اإلقباز لديو 

لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة، كألجل ذلك تبلورت العديد من النظريات ىدفت إذل فهم كتفسَت دافعية اإلقباز 
"  Nicolls & Duda  نيكولس ك دكدا" ُب اجملاؿ الرياضي لعل من بينها نظرية توجهات اؽبدؼ لػ 

اليت حاكلت تفسَت دافعية اإلقباز من منطلق األىداؼ اليت يسعى الرياضي إذل ربقيقها،  )1984،1989(
حيث تفًتض ىذه النظرية أف الفرد عبارة عن كائن حي ربدكه رغبة معينة موجهة من طرؼ ىدؼ ما 
بشكل منطقي، كبالتارل فإف أىداؼ اإلقباز ترشد ك توجو ازباذ القرارات ك سلوؾ األفراد ُب مواقف 

 (Francois Cury, 2001, p. 99) .اإلقباز

ك توجو كبو  )التمكن(كبناءا على ىذه النظرية فإف ىناؾ توجهُت للدافعية توجو كبو ىدؼ اؼبهمة  
كىو ما يسمى بالتوجو الدافعي الذم يعرب عن أىداؼ اإلقباز لدل األفراد حيث  )النتيجة(ىدؼ الذات 

يبثل التوجو كبو ىدؼ اؼبهمة سعي الفرد للتحكم ُب مهارة معينة كؿباكلتو ربسُت أدائو ك نتائجو 
الشخصية، ُب حُت أف توجو الفرد كبو الذات مبٍت على مفهـو ـبتلف للقدرة  ك معٌت النجاح، إذ أف 
أصحاب ىذا التوجو يولوف أنبية بالغة للمقارنة االجتماعية كيعتربكف أنفسهم أكفاء ك ناجحُت حُت 

  (la rue, 2004, pp. 432-433). يتفوقوف على زمبلئهم كيصلوف إذل معايَت اجتماعية معينة
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 كيرتبط توجو اؽبدؼ لدل الرياضي بعوامل شخصية تتمثل ُب اػبربة السابقة ك كذا بعوامل البيئة 
أف اؼبناخ " نيكولس ك دكدا "الرياضية أك ما أصطلح عليو باؼبناخ الدافعي، إذ تشَت نظرية توجو اؽبدؼ لػ 

الدافعي يعترب أىم العوامل اؼبوقفية اليت ربدد توجو الفرد الرياضي الختيار أىداؼ اإلقباز ك بالتارل فهي 
تؤثر على التوجو التنافسي لديهم، فإف كاف ىناؾ مناخ اؼبنافسة الذم يتميز بوجود خصائص التنافس، 

مناخ (اؼبقارنة اإلجتماعية ك إعطاء أنبية للنتائج فهذا يعٍت أف ىناؾ مناخ دافعي موجو كبو اؼبنافسة 
ُب حُت أف كجود مناخ موجو كبو التمكن الذم من . فبا هبعل الرياضي يتبٌت ىدؼ اؼبنافسة )اؼبنافسة

 Francois) .خصائصو السعي كراء التعلم ك التحكم ُب القدرات فإنو يكسب الرياضي توجو التمكن

Cury, 2001, p. 101)    
 

ركبرتس " ك Ames " (1987)أمس "كُب كصفهم للمناخ الدافعي أشار كل من  
Roberts"(1993)  أف اؼبناخ الدافعي يتشكل من البيئة االجتماعية اليت يعمل فيها الرياضي ك اؼبتمثلة

أساسا ُب اؼبدرب أك اؼبريب الرياضي، األكلياء ك األقراف ك الذين وبددكف توجو اؼبناخ الدافعي قبو كل من 
اؼبنافسة أك التمكن ك ذلك من خبلؿ تقبل أك عدـ تقبل ؿباكالت اإلتقاف أك النتائج من طرؼ اآلباء 

كاؼبدربُت ُب صورة الثناء استجابة للسلوؾ اؼبرغوب فيو أك النقد فور اػبطأ، باإلضافة إذل تفسَتات األداء 
، 1995عدناف، ( .)الفشل ُب األداء أك اػبسارة(ك األداء الغَت الناجح  )األداء اؼبهارم أك الفوز(الناجح 
     )160صفحة 

 كال يقتصر تأثَت إدراؾ الرياضي ك تفسَته ؼبخرجات البيئة احمليطة بو على توجهو كبو أىداؼ 
اإلقباز فحسب بل يتعدل ذلك إذل سلوكات ك عوامل نفسية أخرل كاالنفعاالت لعل من بينها القلق 

الذم ينتاب الرياضي كنتيجة إلدراكو للتهديد، ما هبعلو يبذؿ اؼبزيد من اعبهد كىو ما يسمى بالقلق 
كيعرؼ القلق بأنو خربة انفعالية . الدافع، كما يبكنو أف يعوؽ أداء الرياضي ك بالتارل يصبح تأثَته سلبيا

  كيتضح من خبلؿ ىذا التعريف كجود )61، صفحة 2011اغبشحوش، ( .مؤؼبة يتوقع فيها اإلنساف اػبطر
نوع من التهديد الناتج عن موقف معُت الذم يًتتب عليو استثارة اػبوؼ، فبا يدفعنا إذل اإلشارة إذل ما 

يصاحب موقف اؼبنافسة الرياضية من ضغوط ك هتديد كالذم يتحوؿ إذل ما يسمى بقلق اؼبنافسة الرياضية 
اؼبيل إلدراؾ اؼبواقف التنافسية كتهديد ك االستجابة ؽبذه " بأنو " Martinsمارتينز "كالذم يعرب عنو 

" ؿبمد حسن عبلكم"  ُب حُت يعرؼ )157، صفحة 2000راتب، ( ".اؼبواقف دبشاعر اػبشية ك التوتر 
حالة إنفعالية للفًتة اليت يشًتؾ فيها البلعب ُب اؼبباريات الرياضية ك تتميز دبشاعر "حالة قلق اؼبنافسة بأهنا 

ذاتية كشعورية بتوقع اػبطر ك التوتر اعبسمي ك سهولة االنفعاؿ كنتيجة ألحداث اؼبنافسة الرياضية ك ما 
                                   )386، صفحة 1998عبلكم، ( ".يرتبط هبا من استثارة 
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ُب  Martins & al"(1990)مارتينز كزمبلئو " كقد أسهمت نظرية قلق اؼبنافسة الرياضية لػ 
إعطاء تفسَتا نظريا لقلق اؼبنافسة الرياضية حيث أشارت إذل أف درجة القلق التنافسي مرتبط بإدراؾ 

    )254-253، الصفحات 2004صدكقي، ( .الرياضي ؼبطالب اإلقباز كمدل إمكانية ربقيق اؽبدؼ
كما زبتلف بعض النشاطات اعبماعية ك الفردية من حيث الظركؼ اؼبرتبطة باؼبنافسات الرياضية،  

ما يكسبها خصوصيات ك متطلبات بدينة ك فنية ك نفسية خاصة هبا، كقد يؤدم ذلك إذل اختبلؼ ُب 
مدركات اؼبناخ الدافعي عند رياضيُت أك حاالت انفعالية كسلوكية معينة كالقلق ذلك حسب النشاط 

إذ تعد مباريات كرة القدـ من اؼبنافسات اليت ال يبكن فيها توقع األداء الفردم . )التخصص(اؼبمارس 
كاعبماعي للفريق أك نتيجة اؼبباراة، ىذا باإلضافة إذل ما تتسم بو مباريات كرة القدـ من ضغط شديد ناتج 

من جهة أخرل فإف فبارسة رياضة فردية كاعبيدك تتطلب الكثَت من . عن اؼبناخ النفسي الذم يسودىا
الًتكيز ك ضبط النفس، كتتميز بقرب اؼبدرب كمشجعُت من الرياضي ما قد يكسبو خصوصيات نفسية 

 .    زبتلف عن النشاطات الرياضية األخرل
 كانطبلقا فبا كرد أعبلء تربز أنبية الدراسة اليت قمنا هبا حيث أهنا تبحث ُب طبيعة اؼبناخ الدافعي 

اؼبميز للمنافسات الرياضية ُب نشاطي كرة القدـ ك اعبيدك كعبلقة أبعاده بكل من توجو اؽبدؼ ك حالة 
قلق اؼبنافسة حيث هتدؼ إذل التعرؼ على نوع اؼبناخ الدافعي ك توجو اؽبدؼ الذم يرتبط بدرجة أقل من 
حالة قلق اؼبنافسة خاصة ُب ضل توجو أغلب الفاعلُت ُب ـبتلف األنشطة الرياضية على مستول الفئات 
 .الشبانية كبو ربقيق النتائج غَت مبالُت باالنعكاس السليب لذلك على النواحي النفسية ك االنفعالية للناشئُت

 كلتحقيق الغرض من الدراسة اعتمدنا ُب حبثنا ىذا على بابُت، الباب األكؿ خصصناه للجانب 
النظرم احتول على أربعة فصوؿ، حيث خصص الفصل األكؿ للمنافسة الرياضية كتأثَتاهتا اإلهبابية 

كالسلبية على الناشئُت، أما الفصل الثاشل فكاف ؿبتواه حوؿ دافعية اإلقباز كنظرياهتا حيث ركزنا على نظرية 
توجو اؽبدؼ أين عرضنا بالتفصيل مفاىيم التوجو التنافسي كاؼبناخ الدافعي مع ربديد أبعادنبا، ُب حُت 

خصصنا الفصل الثالث إلنفعاؿ القلق عند الرياضيُت حيث عملنا على تبياف نظرياتو ك أنواعو ك تأثَته على 
 21-18فجاء ليبُت خصائص اؼبرحلة العمرية  )الفصل الرابع(أما آخر فصل ُب الباب النظرم . الرياضيُت

 .)القلق-اغباجات ك الدكافع-اؼبنافسة(سنة خاصة ما يرتبط دبتغَتات البحث 
 أما الباب الثاشل اعبانب التطبيقي فاحتول على ثبلثة فصوؿ، حيث خصص الفصل األكؿ 

كاف اؽبدؼ منو  )اؼبدربُت، األكلياء،اؼبسَتين(للدراسة االستطبلعية األكذل مشلت الفاعلُت ُب اؼبناخ الدافعي 
تثمُت مشكلة البحث، ُب حُت خصصنا الفصل الثاشل ؼبنهجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية اؼبتبعة حيث 

 رياضي جيدك ككذا 121العب كرة قدـ ك  164رياضيا منهم  285تضمن عينة البحث اليت كانت قواما 
، )مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، مقياس إدراؾ النجاح، مقياس حالة قلق اؼبنافسة(أدكات القياس اؼبستعملة 
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ُب حُت عرضنا نتائج الدراسة ُب الفصل الثالث باإلضافة إذل االستنتاجات العامة ك مناقشة فرضيات 
 .البحث فالتوصيات ك االقًتاحات

 كقد خلصت الدراسة إذل أف اؼبناخ الدفعي اؼبدرؾ وبدد توجو اؽبدؼ ك مستول حالة قلق اؼبنافسة 
لدل الرياضيُت قيد الدراسة، حيث ارتبط كل من مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ ك توجو التنافسية بارتفاع درجة حالة 

 .          القلق اؼبعرُب ك القلق البدشل ككذا الثقة بالنفس
      
 :مشكلة البحث- 2
  

إف اؼبتتبع للمنافسات الرياضية ُب اعبزائر يبلحظ ذلك االىتماـ الكبَت كاؼبغاذل فيو بالنتائج، ما  
جعل أغلب اؼبباريات زبلو من مظاىر االستمتاع كالفرجة بل أصبحت ربمل معها العديد من اؼبظاىر 
السلبية كالعنف كالقلق اؼبًتتب عن الضغط النفسي الكبَت الذم وبيط باؼبنافسة كدليلنا ُب ذلك توقف 
العديد من اؼبباريات ُب البطولة الوطنية لكرة القدـ لعدـ تقبل النتيجة ككذا االنتقادات اؼبوجهة للحكاـ 

سواء من طرؼ اؼبشجعُت أك اؼبسَتين كحىت اؼبدربُت، كال تقتصر ىذه اغبالة على فئة األكابر فقط بل حىت 
على مستول الفئات الصغرل كُب ـبتلف الرياضات، كىو ما أصبح يشكل خطرا على الصحة النفسية 
للناشئُت كيعيق عملية التكوين اؼبنهجي لرياضيي اؼبستقبل خاصة ُب ظل قلة اإلىتماـ باعبانب النفسي 

 .الذم بات جزءا مهما ُب اؼبنهج التدرييب اؼبعاصر كالعامل الذم قد وبدث الفارؽ ُب اؼبنافسات
 

      كفبا ال شك فيو أف الرياضي يتأثر باحمليط أك اؼبناخ الدافعي اؼبميز للمنافسات، إذ أف العديد من 
اعبوانب النفسية تعتمد على كيفية إدراؾ الرياضي لقدراتو أكال، ٍب متطلبات اؼبوقف التنافسي، إضافة إذل 
كيفية إدراكو لتوجو البيئة احمليطة بو اؼبشكلة من اؼبدرب، األكلياء كاؼبسَتين كاليت توجو دافعية اإلقباز لديو 

فاؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو النتائج هبعل . كبو أىداؼ دكف األخرل ما يؤثر على سلوكياتو كمبوه النفسي
. الرياضي الناشئ يتبٌت توجو النتيجة انطبلقا من إدراكو أف احمليطُت بو يفضلوف الفوز على األداء كالتمكن
ُب حُت أف اؼبدرب كاألكلياء كاؼبسَتكف قد يشكلوف مناخ موجو كبو ربسُت القدرات كاألداء بغض النظر 

 .عن النتيجة فيتبٌت الرياضي بذلك توجو التمكن
 

      كيتجلى فبا سبق دكر اؼبدربُت كاألكلياء كاؼبسَتين اؼبشكلُت للمناخ الدافعي ُب ربديد أىداؼ اإلقباز 
لدل الرياضي الناشئ كأهنم قد يشكلوف مصدر ضغط كقلق لديو خاصة إذا ما ركز ىؤالء اىتمامهم كبو 

النتائج ما قد يدركو الرياضي كتهديد لو كينعكس سلبا على أدائو كمن ًب عملية التكوين بل قد يدفع بعض 
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ىذا ما هبعلنا كمن خبلؿ ىذا البحث نطرح السؤاؿ . الناشئُت إذل حد العزكؼ عن النشاط الرياضي
 :الرئيسي التارل

ىل ىناؾ عبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك توجو اؽبدؼ كحالة قلق اؼبنافسة لدل الرياضيُت؟  -
 )مناخ التمكن-مناخ اؼبنافسة(كىل زبتلف ىذه العبلقة باختبلؼ طبيعة اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 

 ؟)اعبيدك- كرة القدـ(كالتخصص الرياضي 
 : كعليو نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 ما ىي طبيعة مدركات اؼبناخ الدافعي لدل الرياضيُت قيد الدراسة حسب زبصصهم الرياضي ؟ - 
توجو -توجو التمكن(ىل ىناؾ فركؽ بُت الرياضيُت حسب زبصصهم ُب أبعاد توجو اؽبدؼ - 

حسب مدركاهتم ) القلق اؼبعرُب،القلق اعبسمي كالثقة بالنفس(كأبعاد حالة قلق اؼبنافسة  )التنافسية
 للمناخ الدافعي كبو كل من اؼبنافسة ك التمكن؟   

ما ىي طبيعة العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعديو مناخ اؼبنافسة كمناخ التمكن بأبعاد توجو - 
 اؽبدؼ  كأبعاد حالة قلق اؼبنافسة؟

كأبعاد حالة قلق  )توجو التنافسية-توجو التمكن(ما ىي طبيعة العبلقة بُت توجو اؽبدؼ - 
 اؼبنافسة لدل عينة البحث اؼبدركسة حسب زبصصهم الرياضي؟  

 
 : أىداف البحث -3

 :      الهدف الرئيسي
بالتوجو   )مناخ اؼبنافسة-مناخ التمكن(معرفة العبلقة بُت مدركات اؼبناخ الدافعي بنوعيو - 

 .التنافسي ك حالة قلق اؼبنافسة عند الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي
 :األىداف الفرعية     

لدل الرياضيُت حسب  )اؼبشكل من اؼبدرب ك األكلياء(التعرؼ على توجهات اؼبناخ الدافعي - 
 )جيدك-كرة القدـ(التخصص 

ك درجة حالة قلق اؼبنافسة الرياضية  )توجو األداء-توجو التمكن(الكشف على التوجو التنافسي - 
 .لدل الرياضيُت حسب التخصص الرياضي

معرفة داللة الفركؽ ُب التوجو التنافسي ك حالة قلق اؼبنافسة بُت الرياضيُت حسب مدركاهتم - 
 .   ك حسب زبصصهم الرياضي )مناخ التمكن-مناخ اؼبنافسة(للمناخ الدافعي 

التعرؼ على اؼبناخ الدافعي الذم يؤدم إذل ارتفاع درجات حالة قلق اؼبنافسة لدل الرياضيُت - 
 .)جيدك-كرة القدـ(حسب زبصصاهتم الرياضي 
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 :     فرضيات البحث -4
 :                            الفرضية العامة

ؼبدركات اؼبناخ الدافعي عبلقة بنوع توجو اؽبدؼ ك درجة حالة قلق اؼبنافسة، حيث ترتبط - 
 . )مناخ اؼبنافسة(الدرجات العالية غبالة قلق اؼبنافسة باؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة 

 :الفرضيات الفرعية     
 يتميز الرياضيوف قيد الدراسة حسب زبصصهم الرياضي دبدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة -

توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الرياضيُت حسب التخصص ُب درجات حالة قلق اؼبنافسة  -
 .حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي لصاحل البلعبُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة

توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي ُب توجو اؽبدؼ  حسب  -
 .مدركاىم العالية للمناخ الدافعي

توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعديو مناخ التمكن كمناخ  -
 .التنافسية ك توجو اؽبدؼ ببعديو توجو التمكن ك توجو التنافسية

توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك حالة قلق اؼبنافسة لدل  -
 .الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي

توجد عبلقة دالة إحصائيا بُت توجو اؽبدؼ ببعديو توجو التمكن ك توجو التنافسية كحالة قلق  -
 .  اؼبنافسة لدل عينة البحث اؼبدركسة حسب التخصص الرياضي

 
 : أىمية البحث-5

تتجلى أنبية ىذا البحث من الناحية العلمية ُب دراسة أحد اغباالت االنفعالية اؼبتمثلة ُب القلق الذم       
كثَتا ما يعوؽ أداء  الرياضيُت كمن ًب مستول إقبازىم ُب اؼبنافسات الرياضية، كإمكانية عبلقة حالة قلق 

اؼبنافسة بالكيفية اليت يدرؾ هبا الرياضي اؼبناخ الدافعي كتوجهاتو كبو كل من ىدؼ التنافسية كىدؼ 
 .التمكن

مناخ -مناخ اؼبنافسة(       أما من الناحية العملية فيسهم ىذا البحث ُب التحقق من طبيعة اؼبناخ الدافعي 
اؼبميز للمنافسة الرياضية ُب نشاطي اعبيدك ككرة القدـ ُب بعض كاليات غرب الببلد كذلك من  )التمكن

 .   خبلؿ مدركات الرياضيُت أنفسهم
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 : مفاىيم ومصطلحات البحث-6
تلك اؼبعلومات " بأف اؼبدركات ىي )246، صفحة 2008اػبورل، ( صبع إدراؾ،  كيشَت :مدركات -

 ". اغبسية اؼبشفرة اليت يتعامل معها اعبهاز العصيب اؼبركزم غبظة اإلدراؾ

كنعٍت بو إجرائيا تلك العملية اليت يصبح الرياضيُت من خبلؽبا على كعي بتوجو بالبيئة احمليطة هبم كبو 
 .أىداؼ اإلقباز من خبلؿ تنظيم كتفسَت الدالالت ك الشواىد اليت وبصلوف عليها عن طريق اغبواس

 . نعٍت بو إجرائيا البيئة االجتماعية اليت ربيط بالبلعب داخل الفريق الرياضي:المناخ -
 بأنو يبثل تلك )papaiounnou & goudos  ")1999 " ، كيعرفو كل من : المناخ الدافعي -

العوامل النفسية االجتماعية اليت تؤثر ُب التوجو النفسي للرياضيُت كبو اؼبهاـ اليت يؤديها أثناء درس الًتبية 
 .الرياضية أك ُب اؼبنافسة الرياضية كطريقة إدراؾ الرياضيُت ؽبذه العوامل اليت تؤثر على ردكد أفعاؽبم

(Papaioannou, 1999, pp. 51-68) 

اؼبناخ الدفعي ىو تلك البيئة احمليطة بالرياضي كاليت توجو دافعيتو كبو أىداؼ اإلقباز، كيتشكل : إجرائيا
اؼبناخ الدافعي من اؼبدرب ك األكلياء ك اإلداريُت ككذا األقراف ، ىؤالء يبتلوف مصدر مدركات الرياضي اليت  

 .ربفزه على التوجو إما كبو ىدؼ التمكن أك ىدؼ اؼبنافسة

 يشَت إذل احمليط الدافعي الذم يدرؾ من خبللو :(مناخ المنافسة)المناخ الموجو نحو المنافسة  -
البلعب أنو سوؼ يعاقب ُب حالة اػبطأ كأف ىناؾ تشجيع للمنافسة ك الفوز بُت البلعبُت أك الفرؽ بغض 

 .النظر عن األداء

يشَت مناخ التمكن إذل احمليط الدافعي الذم يدرؾ : (مناخ التمكن)المناخ الموجو نحو التمكن  -
 ,Cox, 2005) .البلعب فيو أف ىناؾ تدعيم إهبايب من طرؼ اؼبدرب كاألكلياء للتعلم كربسُت قدراتو أدائو

p. 48) 
نزعة الفرد للكفاح "  إذل أنو يبثل)296، صفحة 2005اجمليد، (يشَت : (التوجو التنافسي)توجو الهدف  -

كبو إحراز مبط معُت من األىداؼ ُب الرياضة حيث يعكس ىذا التوجو إيباف الرياضي بأف ربقيق ىدؼ 
 ."معُت يظهر كفاءة النجاح

 .إجرائيا نعٍت بتوجو اؽبدؼ ميل الرياضي كبو تفضيل ىدؼ إقباز معُت دكف اآلخر

يشار إليو أيضا بتوجو النتيجة،كيعرب عن توجو نفسي يبثل ميل البلعب إذل الًتكيز على : توجو التنافسية- 
   (*).الفوز ُب اؼبباراة كذبنب اؽبزيبة ما يعٍت بالنسبة لو إدراؾ عارل للقدرة،بدكف التأكيد على األداء اعبيد

يشار إليو أيضا بتوجو األداء، كىو توجو نفسي يبثل ميل البلعب إذل الًتكيز على إتقاف :توجو التمكن - 
(**).األداء كربسينو الذم يعٍت بالنسبة لو إدراؾ عارل للقدرة ُب مقابل نتيجة اؼبنافسة ذاهتا

1 

                                                             
1
 رعبسَف إخشائُخ )**(، )*( 
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شعور ذاٌب باػبوؼ أك التهديد، يبلزمو أحيانا  "  القلق بأنو)426، صفحة 2000راتب، (يعرفو : القلق  -
 ".ارتفاع االستثارة الفسيولوجية يشبو كلكن ليس ىو اػبوؼ

حالة إنفعالية للفًتة اليت يشًتؾ فيها "  بأهنا )386، صفحة 1998عبلكم، ( يعرفو :حالة قلق المنافسة -
البلعب ُب اؼبباريات الرياضية ك تتميز دبشاعر ذاتية كشعورية بتوقع اػبطر ك التوتر اعبسمي كسهولة 

 ".االنفعاؿ كنتيجة ألحداث اؼبنافسة الرياضية ك ما يرتبط هبا من استثارة 

كتعٍت حبالة قلق اؼبنافسة إجرائيا باغبالة اإلنفعالية اليت تنتاب الرياضي خبلؿ منافسات كرة القدـ ك اعبيدك 
 . نتيجة إدراكو ؼبطالب اإلقباز

ىي لعبة جماعية تتم بين فريقين يتألف كل منهما من أحد عشر العًبا،  :رياضة كرة القدم -
يستعملون كرة فوق أرض ملعب مستطيلة، في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى ىدف، يحاول كل 

فريق إدخال الكرة فيو عبر حارس للمرمى، بغية الحصول على ىدف، وللتفوق على منافسو في 
 )*(.إحراز األىداف

(**).يستخدـ فيها البلعب التوازف كالفاعلية كالتوقيت لتثبيت أك رمي اػبصم لعبة فردية: رياضة الجيدو -
2  

 
 :الدراسات المشابهة -7

 

 سوؼ نعرض فيما يلي ؾبموعة من الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة اليت أمكن التوصل إليها 
كتناكلت متغَتات البحث الذم كبن بصدد إقبازه هبدؼ إلقاء الضوء على الكثَت من اؼبعادل اليت تفيد 

الطالب الباحث ك تنَت طريقو من حيث ربديد اؼبشكلة، عينة البحث، اؼبنهج اؼبستخدـ، اؼبقاييس 
كاالختبارات اؼبستعملة ككذا الوسائل اإلحصائية اؼبناسبة ك ؿباكلة توظيف ما ىو أنسب ػبصوصية ك طبيعة 

 .حبثنا ىذا، كما يبكن االستناد ك االستدالؿ هبذه الدراسات أثناء مناقشة النتائج
 

 البحوث كالدراسات اليت أجريت ُب ـبتلف البيئات إذل كهبدؼ ربقيق النوعية ك اغبداثة ك الوصوؿ 
الذم توفره اعبامعة اعبزائرية كترصبة أىم  SNDLعمد الطالب الباحث على استعماؿ بنك اؼبعلومات 

 . اللغة العربيةإذلخطوات ىذه الدراسات كنتائجها من اللغة اإلقبليزية أك الفرنسية 
 كقد ركز الطالب الباحث على الدراسات كالبحوث اليت تتماشى كاؼبوقف اؼبراد البحث فيو ُب 

دراستنا ىذه كىو اؼبنافسة الرياضية بشكل خاص ما يرتبط دبتغَت القلق كذلك لكثرة الدراسات ُب ىذا 
    .           اعبانب من جهة، ككذا بلوغ ىدؼ اإلستفادة من ىذه الدراسات

                                                             
 رعبسَف إخشائُخ )**(،)*( 2
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 كما نلتـز بتقدصل ىذه الدراسات كعرضها حسب متغَتات البحث، ٍب التطرؽ إذل البحوث اليت 

 :تناكلت ىذه اؼبتغَتات مع بعضها، كىو ما هبعل التقسيم يكوف على النحو التارل
 .الدراسات ك البحوث اػباصة باؼبناخ الدافعي ُب الرياضة -1

 .الدراسات ك البحوث اػباصة بتوجهات أىداؼ اإلقباز -2

 .الدراسات ك البحوث اػباصة بقلق اؼبنافسة الرياضية -3

 .الدراسات ك البحوث اليت تناكلت العبلقة بُت متغَتات البحث -4

 

 :الدراسات و البحوث الخاصة بالمناخ الدافعي في الرياضة -1
في الدافعي  المناخمدركات "عنوان ب Seifriz & al ( "1992)"" وآخرون سفريز" دراسة 1-1

 .الدافعية الداخلية  والمعتقدات حول أسباب النجاح لالعبي كرة السلةعالقتو بوالفرق 
(Seifriz, 1992, pp. 375-391) 

 .اتبع الباحثوف اؼبنهج الوصفي: منهج البحث
فرؽ بدكرم اؼبدارس  9اشتملت عينة الدراسة على لببة من رياضيي كرة السلة اؼبنتمُت إذل : عينة الدراسة

 14العب تًتاكح أعمارىم من  109الثانوية من الوسط الغريب للواليات اؼبتحدة األمريكية كبلغ عددىم 
 .عاـ 16.5سنة دبتوسط عمر  19إذل 

 :استعمل الباحثوف: أدوات البحث
 .استبياف اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ -
 .استبياف الدافعية الداخلية -
 .مقياس اؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح -

 :أشارت النتائج إذل أف: نتائج الدراسة
ستويات مرتفعة من االستمتاع سبيزكا مبنو موجو كبو التمكن أ لالرياضيُت الذين يدركوف مناخ الفريق عل- 

 . يقود إذل النجاحدف اعبوأكمالوا إذل االعتقاد ب
ستويات منخفضة من سبيزكا مب قد ذكم مدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة ُب فرقهم الرياضيُت ُب حُت أف- 

. ف امتبلؾ قدرات عالية ينتج النجاحأاالستمتاع كعربكا عن االعتقاد ب
المناخ العالقة بين  "Kavussanu & Roperts ("1996) " "كافيوسانو، روبرتس"  دراسة-2-2

 (Kavussanu.M, 1996, pp. 264-280) ".الكفاية الذاتيةوالدافعي المدرك والدافعية الداخلية 
 .اؼبنهج الوصفىالباحثاف استخدـ : منهج البحث
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اؼبسجلُت  )طالبة 119- طالب 147(طالب جامعي  266اشتملت عينة الدراسة على : عينة الدراسة
   .ُب فصوؿ التنس ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية

تضمنت أدكات البحث استبياف اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كاستبياف الدافعية الداخلية : أدوات الدراسة
كاستبياف الكفاية الذاتية 

  :أىم نتائج الدراسة
اعبهد كاالستمتاع كالكفاءة اؼبدركة كالكفاية ىناؾ عبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت إدراؾ مناخ التمكن ك -

 .فيما ارتبط مناخ اؼبنافسة إرتباطا اهبابيا مع التوتر. التوترُب حُت جاءت العبلقة عكسية الذاتية 
كمن خبلؿ ربليل االرتباط اؼبقنن ارتبط مناخ التمكن مع كل من اعبهد . لتمكن بالكفاية الذاتية 

.  مع التوتر)التنافسية( كاالستمتاع كالكفاءة بينما ارتبط مناخ األداء
العالقة بين المناخ الدافعي " بعنوانTreasure & Roperts("1998)""ترشر،روبرتس"دراسة -1-3

  (Treasure.D, 1998, pp. 211-230) ".المدرك والمعتقدات حول أسباب النجاح ومصادر الرضا
كتضمنت أدكات . اؼبنهج الوصفى كاشتملت العينة على  ؾبموعة من اؼبراىقات الباحثاف ستخدـ  ا

البحث على استبياف اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كاستبياف اؼبعتقدات حوؿ أسباب النجاح كاستبياف مصادر 
لتمكن قد تنبأت دبعتقدات النجاح اػباصة كبو ادراكات اؼبناخ اؼبوجو إكأشارت أىم النتائج إذل أف . الرضا

كبو دراكات اؼبناخ اؼبوجو إباعبهد كالرضا يشتق من خربة التمكن الراجع إذل الذات كاألكثر من ذلك أف 
يرتبط دبعتقدات النجاح اػباصة بالقدرة اؼبعيارية كاػبداع كُب ىذا اغبالة يشتق الرضا من التفوؽ اؼبنافسة 

 .علي اآلخرين
بنفس  )1998" (Ammund & al"كل من أموند كآخركف  )1998(      كقد قاـ ُب نفس السنة 

كقد . طالب جامعي اؼبسجلُت ُب معهد الًتبية البدنية مستعملُت نفس أدكات البحث 148الدراسة مشلت 
أشارت نتائج الدراسة اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ اؼبوجو كبو التمكن ارتبط إهبابيا مع توجو اؼبهمة كالرضا الذم 

من جانب آخر ارتبط . يستمد من الرغبة ُب التعلم من خبلؿ اؼبمارسة كارتبط سلبيا مع ذبنب اؼبمارسة
مناخ اؼبنافسة إهبابيا بتوجو األنا كاإلعتقاد أف االنضماـ إذل الفريق وبسن اؼبكانة اإلجتماعية، كما ارتبط 

لو تأثَت إهبايب  )التمكن(مناخ اؼبنافس سلبيا مع الرضا كاقًتحت النتائج أف اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبهمة 
     (Ammumdsen Y, 1998, pp. 156-164) .على اعبوانب اؼبعرفية ك اإلنفعالية

تأثير المناخ الدافعي "بعنواف ) Guillet & Sarrazin ")1999""سرزان ك جيلي"دراسة - 1-4
الصادر عن المدرب على الدافع نحو العزوف عن ممارسة النشاط الرياضي، اختبار لنموذج 

 (Guillet, 1999, pp. 110-112) ".فاليرون
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 : الهدف من الدراسة
شرح ك تفسَت عزكؼ البنات عن فبارسة رياضة كرة اليد كعبلقة ذلك باؼبناخ الدافعي الذم يبيز الفرؽ     -

 .ُب ىذا اجملاؿ "Vallerand""فلَتكف"كالصادر أساسا من اؼبدرب، كؿباكلة تأكد من افًتاضات 
 .أتبع الباحثاف اؼبنهج اؼبسحي: منهج البحث

 :فرضيات الدراسة
 .مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ يرتبط سلبيا مع إدراؾ القدرة، التطور، اإلستقبللية ك اإلنتماء الرياضي    -
إدراؾ مناخ التمكن يرتبط إهبابيا مع إدراؾ القدرة كاليت بدكرىا ترتبط إهبابيا باإلصرار ما يؤدم إذل     -

 . ذلكعلىرغبة أقل ُب العزكؼ عن اؼبمارسة ككذا السلوكات اليت تشَت 
العبة أجابت عن  337العبة كرة اليد عرب الرابطة،  600ًب إرساؿ مقاييس الدراسة إذل : عينة الدراسة

ُب بداية اؼبوسم اؼبوارل ًب .0.79سنة بإكبراؼ معيارم قدره  14اإلستمارات حيث بلغ معدؿ أعمارىم 
 .        العبة 70العبة كاصلوا اؼبمارسة فيما توقفت  267جرد البلعبات عرب الرابطة حيث سجل الباحثات أف 

 .مقياس دافعية اؼبمارسة الرياضية- : أدوات البحث
 .مقياس اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدرب  -

 .مقياس إدراؾ الذات                  -
 .استمارة الرغبة ُب العزكؼ                   -
 .ستودنت" ت" اؼبتوسط اغبسايب، اإلكبراؼ اؼبعيارم، :الوسائل اإلحصائية

 : نتائج الدراسة
سجلت البلعبات اللواٌب زبلوا عن اؼبمارسة مدركات أف اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدرب موجو أكثر - 

 .كبو التنافسية منو كبو التمكن مقارنة بنظرائهم من البلعبات اللواٌب دل يتخلوا عن اؼبمارسة
البلعبات اللواٌب زبلوا عن اؼبمارسة ؽبم إدراكات بأهنم أقل موىبة كدل يسجلوا تطورا كبَتا، : إدراؾ الذات- 

كما أهنن كن أقل إستقبللية كاندماج مع زمبلئهن ُب الفريق مقارنة بنظرائهن اللوائي دل يتخلوف عن 
 .اؼبمارسة

البلعبات اللواٌب زبلوف عن اؼبمارسة سجلن درجات أقل ُب الدافعية الداخلية : من حيث الدافعية- 
 .            كإشارات أكرب كبو العزكؼ عن اؼبمارسة مقارنة بالبلعبات اللوائي دل يتخلوف عن اؼبمارسة
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المناخ " بعنوان )Goudevylle et J-P Famose)"2005قودفيل و فايموس  "دراسة- 1-5
 ,G.Coudevylle, 2005) ".الدافعي كمحدد الرئيسي للتبريرات و السلوكات اإلعاقية في كرة السلة 

pp. 254-262) 
معدؿ أعمارىم  )العبة 14العب ك  16(العبا ك العبة لكرة السلة  30 مشلت الدراسة: عينة البحث

 .سنة 20ك  19مابُت 
 .  اتبع الباحثاف اؼبنهج التجرييب: منهج البحث

    :أدوات البحث
ظبببلس ك كاركف "مقياس السلوكات اإلعاقية من إعداد الباحثاف انطبلقا من أعماؿ - 

Hausenblas & Carron (1996)  " مارتُت "كMartins) "1997( 
 .مسار تقٍت ُب كرة السلة         -

حيث كاف على العيب العينة اؼبدركسة تنفيذ اؼبسار التقٍت على مرتُت بفارؽ أسبوع، ُب األكؿ يكوف التنفيذ 
مع خلق مناخ اؼبنافسة كذلك بالًتكيز على النتائج كحضور اعبمهور مع تسجيل التربيرات ك السلوكيات 
اإلعاقية كعرضها على اعبميع، كُب اؼبرة الثانية فتكوف بعد خلق مناخ التمكن حيث هبرل اإلختبارات 

 .بدكف حضور اعبمهور مع إعطاء األكلوية لؤلداء ككذا سرية النتائج كالتربيرات الصادرة من البلعب
     . ذبرل اإلختبارات بفارؽ أسبوع كُب أكقات التدريبات:مجاالت البحث 

 : نتائج الدراسة
خلصت الدراسة إذل أف اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبنافسة أكثر ارتباطا بالتربيرات كالسلوكات اإلعاقية 

 . الذكور أكثر تقديبا للتربيرات ك السلوكات اإلعاقية مقارنة باإلناث أف كما. عند العيب كرة السلة

تأثير المناخ الدافعي "بعنوان  Famose et autres"( 2005)""فايموسو آخرون " دراسة-1-6
 (Famose J, 2005, pp. 123-136) ".المدرك على مفهوم الذات البدنية 

 : الهدف الرئيسي 
على ثبلثة أكجو لتقدير الذات  )مناخ التمكن ك مناخ اؼبنافسة(معرفة تأثَت اؼبناخ الدافعي ببعديو - 

الكفاءة الرياضية من خبلؿ ثبلثة أنشطة مربؾبة ُب التوزيع السنوم ؼبادة الًتبية -القوة-البدنية كىي اؼبداكمة
 .  ، التقوية العضلية ك كرة السلة)اؼبداكمة(السباقات الطويلة : البدنية كىي 

 .  اتبع الباحثاف اؼبنهج التجرييب: منهج البحث
سنة موزعُت  16-14تًتاكح أعمارىم بُت  )ذكور 48-إنات 35(تلميذ  83مشلت الدراسة : عينة البحث

 .على ثبلثة أفواج، كل فوج يتبع نشاط من األنشطة السالفة الذكر، ك عينة أخرل رابعة ضابطة
 :استعمل الباحثوف : أدوات البحث
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 )Guerin,Marsh & Famose )2004مقياس الذات البدنية لػ جَتاف، مارش، فايبوس  -

 .مقياس التوجو التنافسي -

 .مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ -

 .اؼبداكمة، التقوية العظلية، كرة السلة: ُب نشاطات )شهرين تقريبا(برامج دكرية من شبانية حصص  -

 :خطوات التجربة
إجراء تقييم أكرل ؼبعرفة مستول التبلميذ ُب كل نشاط مع تقدصل مقياس الذات : الخطوة األولى

 . البدنية عبميع اؼبفحوصُت
ُب بداية الربنامج الدكرم يقـو التبلميذ يبؤل مقياس التوجو التنافسي ؼبعرفة توجههم  :الخطوة الثانية

كبو كل من األداء ك التنافسية، كعلى ذلك القسم الذم سبيز أغلب تبلميذ اؼبكونُت لو بتوجو عارل كبو 
 .التمكن قد أدركوا أف اؼبناخ الدافعي موجو كبو التمكن كنفس الشيء بالنسبة لتبلميذ توجو التنافسية العارل

القياـ بتقييم هنائي ؼبعرفة اؼبستول الذم كصل إليو التبلميذ ُب النشاطات التبلميذ : الخطوة الثالثة
 .مع تقدصل للمفحوصُت مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ

 : نتائج الدراسة
أظهرت النتائج أف تبلميذ العينة الضابطة دل يسجلوا تطورا ُب النتائج مقارنة باألفواج التجريبية كاليت -

 .)فوج اؼبنافسة-فوج التمكن(تتكوف من فوجُت 
اؼبداكمة، (سجل تبلميذ اػباضعُت ؼبناخ التمكن تطور إهبايب ُب تقدير الذات البدنية ُب صورىا الثبلث -

 )القوة ك الكفاءة الرياضية
 . مناخ اؼبنافسة أدل إذل البفاض ُب تقدير الذات البدنية عند التبلميذ الذين اتبعوه- 
المناخ الدافعي وتماسك الفريق والدافعية "  بعنوان(2007)" بسنت محمد حسن محمود" دراسة -1-7

 )2007ؿبمود، ( "الداخلية لإلنجاز لدى العبي والعبات منتخبات جامعة المنيا
 :أىداف من الدراسة

التعرؼ على الفركؽ بُت العيب ك العبات منتخبات اعبامعة ُب أبعاد اؼبناخ الدافعي، سباسك  -
 . الفريق،الدافعية الداخلية لئلقباز

 .التعرؼ على العبلقة بُت اؼبناخ الدافعى اؼبدرؾ كسباسك الفريق لدم منتخبات اعبامعة -
. التعرؼ على العبلقة بُت اؼبناخ الدافعى اؼبدرؾ كالدافعية الداخلية لئلقباز لدم منتخبات اعبامعة -
  .التعرؼ على العبلقة بُت سباسك الفريق كالدافعية الداخلية لئلقباز لدم منتخبات اعبامعة -

  .اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي: منهج البحث
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اؼبنتمُت إذل الفرؽ اعبامعية للموسم الرياضي  ) العبة35 العب ك 45(رياضيا  80 الدراسة مشلت :عينة الدراسة 
2005-2006. 

 :عبمع البيانات اػباصة بالبحث استخدمت الباحثة األدكات التالية :أدوات جمع البيانات 
 & Seifrz & Duda سفريز كدكدا كشى" صميم كل من ت من  مقياس اؼبناخ الدافعى اؼبدرؾ-

Chi  ")1992( حسن عبده/عريب كت  ) 2004  (
   " Widmeyerيدمرب "،" Carronكاركف " قاـ بتصميمو  الذم  استبياف سباسك الفريق-

  .)2002(العربية حسن حسن عبده اللغة  كنقلو إذل  )1985( سنة" Brawleyبراكذل " ك
الذم  )cauey &Duncan  " )1989 ماكورل كدانكاف "لػ  مقياس الدافعية الداخلية لئلقباز - 

  .1996بتعريبو سنة " حسن عبده"قاـ 
 :أىم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

من  "االستمتاع، اجملهود"كأبعاد مقياس سباسك الفريق كأبعاد " مناخ التنافس"يرتبط كبل من بعد- 
. مقياس الدافعية الداخلية لئلقباز ارتباط عكسي لدل عينة البحث ؾبتمعة

من " االستمتاع، اجملهود"كأبعاد مقياس سباسك الفريق  كأبعاد " مناخ التمكن"يرتبط كبل من بعد- 
. مقياس الدافعية الداخلية لئلقباز ارتباط موجب لدل عينة البحث ؾبتمعة

الكفاءة " من مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كأبعاد " مناخ التنافس " يرتبط كبل من  بعد   -
 . ارتباط موجب لدل عينة البحث ؾبتمعة"الدافعية الداخلية لئلقباز " من مقياس "  التوتر كالضغط ،اؼبدركة
 ،الكفاءة اؼبدركة" من مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كأبعاد " مناخ التمكن " يرتبط كبل من  بعد       -

ُب ما . ارتباط عكسي لدل عينة البحث ؾبتمعة" الدافعية الداخلية لئلقباز"من مقياس " التوتر كالضغط 
 ".الدافعية الداخلية لئلقباز"من مقياس "  اجملهود،االستمتاع"ك" بعد التمكن"جاء اإلرتباط موجب بُت 

قدرات "بعنواف  )Cecelie Thogersen & al) "2007" "سيسلي توجرسن وآخرون" دراسة -1-8
 (cecelie Thogersen, 2007, pp. 267-285) "التنبؤ لخمسة أبعاد للمناخ الدافعي في التربية البدنية

 :الهدف من الدراسة
 .اؽبدؼ من الدراسة ىو اختبار ؾبموعة من األبعاد يبكن من خبلؽبا التنبؤ بنوع اؼبناخ الدافعي

 .1.04بإكبراؼ معيارم قدره  13.45تلميذ مراىق متوسط أعمارىم  336 مشلت العينة :عينة البحث
 :أدوات البحث 

كالذم يضم طبسة أبعاد  )Elliot" )1997" إليوت   استعمل الباحثوف مقياس التنبؤ باؼبناخ الدافعي لػ
 .اؼبقارنة اإلجتماعية، اػبوؼ من األخطاء، السعي للتعلم، إقباز اؽبدؼ، ذبنب اؼبهمة: كىي
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 :       أىم نتائج الدراسة
 .أف بعد السعي كراء التعلم ىو أكثر األبعاد للتنبؤ دبناخ التنبؤ-
اؼبقارنة اإلجتماعية، اػبوؼ من الفشل : باألبعاد التالية )النتيجة(يتميز اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبنافسة -

 .كذبنب اؼبهمة
يتغَت اؼبناخ الدافعي حسب إدراؾ التلميذ ؽبذه األبعاد ك األىداؼ اليت يسعى اؼبدربوف إذل ربقيقها ُب -

 .حصص الًتبية البدنية
إنعكاسات "بعنواف  )Richard J.Keegan and al) "2009" دراسة ريشار كيغاف كآخركف -1-9

في بداية المشوار الرياضي للناشئ على دافعيتو  (المدرب، األولياء، األقران)عناصر المناخ الدافعي 
  (Richard J.Keegan, 2009, pp. 361-372) ".نحو الممارسة الرياضية

 :أىداف الدراسة
 .سنة 12معرفة مدل تأثَت اؼبناخ الدافعي ُب بداية اؼبشوار الرياضي على الرياضيُت األقل من - 

إعادة إختبار مدل صحة اإلفًتاضات اؼبرتبطة باؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ على ضوء الدراسات  -
 .العلمية اغبديثة

 .التعرؼ على مدل تأثَت اؼبدربُت ك األكلياء ك األقراف على دافعية اؼبمارسة الرياضية عند الناشئ -
  .استعمل الباحثوف طريقة ربليل اؼبضموف: منهج البحث
 .سنة 11-7رياضيا ناشئا تًتاكح أعمارىم ما بُت  40مشلت عينة الدراسة : عينة الدراسة 
 : أدوات البحث

ًب اإلعتماد على اؼبقابلة كوسيلة عبمع البيانات حوؿ مدل تأثَت سلوكات عناصر اؼبناخ :  اؼبقابلة
 .على دافعية اؼبمارسة الرياضية )اؼبدرب، األكلياء، األقراف(الدافعي 

 :نتائج الدراسة
يعد األكلياء أكثر عناصر اؼبناخ الدافعي تأثَتا على دافعية اؼبمارسة الرياضية ُب ىذه اؼبرحلة العمرية كذلك - 

 .من خبلؿ تعزيز اؼبمارسة ك التأكيد على التعلم
 .يؤثر اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدرب ُب تعلم اؼبهارات كاؼبستول الذم كصل إليو الرياضي الناشئ-

اؼبدرب كاألكلياء يؤثركف على دافعية الناشئ الرياضي من خبلؿ طريق القيادة ك كذا ردكد األفعاؿ - 
 .السلوكية ك العاطفية

ُب حُت أف األقراف يؤثركف على اؼبفحوصُت اذباه فبارسة النشاط الرياضي من خبلؿ سلوكياهتم التنافسية - 
 .أك التعاكنية ككذا طريقة التواصل كتقييمهم لزمبلئهم
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ىذه الدراسة مدل أنبية اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدربُت ك األكلياء ك األقراف  أظهرت: خالصة الدراسة
 .  كتأثَتىا على مبو دافعية الناشئ الرياضي كبو اؼبمارسة الرياضية

عالقة المناخ "ربت عنواف  )Sami Kalaja and al)"2010سامي كبلجا ك آخركف " دراسة -1-10
الدافعي في حصص التربية البدنية بالقدرة المدركة ودافعية الممارسة الرياضية وكفاءة تنفيذ بعض 

 (Sami Kalaja, 2010, pp. 335-364) ".المهارات األساسية عند تالميذ المرحلة المتوسطة بفرلندا

كاف اؽبدؼ من الدراسة ىو البحث ُب طبيعة العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي ك القدرة اؼبدركة : ىدف الدراسة
 .كدافعية اؼبمارسة الرياضية ك كفاءة بعض اؼبهارات اغبركية األساسية

من تبلميذ اؼبرحلة  )إناث 189ذكور ك  181(تلميذ  370مشلت الدراسة عينة قوامها : عينة الدراسة
 .اؼبتوسطة بفرلندا
 :استعمل فريق البحث : أداوت البحث

 .)Soini & al ) "2004" "سواشل كآخركف"الذم أعده  IMCPEQمقياس اؼبناخ الدافعي  -

 ).Fox & Corbin) "1990" "فوكس ك كوربُت"مقياس القدرة اؼبدركة لػ  -

 ).Pelletier & al)"1995""بيلييت كآخركف"مقياس دافعية اإلقباز ُب الرياضة من إعداد  -

 .سلم إقباز اؼبهارات اغبركية -

 : حقائق تدعم افًتاضات نظرية توجهات أىداؼ اإلقباز حبيث أفإذلخلصت الدراسة :نتائج الدراسة
اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو األداء يؤثر إهبابيا على القدرة اؼبدركة لدل أفراد عينة الدراسة كاليت بدكرىا تعزز -

 .دافعية فبارسة الًتبية البدنية ك الرياضية ما يسهم ُب زيادة القدرات اغبركية لدل اؼبمارسُت
درجة أك مستول إقباز اؼبهارات اغبركية لدل اؼبمارسُت الذم مشلتهم الدراسة تأثر سلبيا باؼبناخ الدافعي - 

 .)اؼبنافسة(اؼبوجو كبو األنا 
تأثير "بعنواف  )Lael Gershgeren and al) "2011"" لياؿ جرشغراف كآخركف" دراسة -1-11

 ,Leal Gershgoren) ".التغذية الراجعة لألولياء على المناخ الدافعي و توجهات أىداف اإلنجاز

2011, pp. 481-489) 
 : الهدف من الدراسة 

كاف اؽبدؼ من الدراسة معرفة مدل تأثَت تعليقات األكلياء كنوع من التغذية الراجعة على اإلشًتاؾ 
 .الدافعي ك توجو اؽبدؼ لدل الرياضيُت الناشئُت

 .استعمل الباحثوف اؼبنهج التجرييب: منهج البحث المتبع
  . ك أكليائهم قسموا على ؾبموعتُت العب كرة القدـ األمريكية81ضمت عينة الدراسة : عينة الدراسة

 :استعمل الباحثوف أدكات البحث التالية: أدوات الدراسة
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 . اؼبناخ الدافعي الصادر عن األكلياء،ًب تكييفو انطبلقا من مقياس اؼبناخ الدافعي ُب الرياضةمقياس -

 13وبتوم على ) Duda & Nicholls)1992"نيكولس كدكدا"لػ  TEOSQمقياس توجو اؽبدؼ -
 .عبارة

 )Duda and Whitehead  )1998 " دكدا ك كيتهارد"مقياس اإلشًتاؾ الدافعي من إعداد  -

  : طريقة تنفيذ التجربة
 ؾبموعتُت على أف تسجل إذل )البلعبُت ك أليائهم(عمد الباحثوف على تقسيم عينة البحث 

تعليقات أكلياء الرياضيُت حوؿ تنفيذ ضربات اعبزاء من طرؼ أبنائهم، حيث يطلب من أكلياء اجملموعة 
األكذل أف يركزكا على تنيجة تنفيذ ضربات اعبزاء من طرؼ أبنائهم ُب حُت أف أكلياء اجملموعة الثانية 

          .يصدركف تعليقات خاصة بكيفية أداء أبنائهم لئلختبار
 :تبُت بعد اؼبعاعبة اإلحصائية أف: نتائج الدراسة

مناخ (الرياضيوف الذين أدركوا أف مبلحظات أكليائهم موجهة كبو نتيجة تنفيذ ضربات اعبزاء  -
 .سبيزكا بتوجو عارل كبو األنا كسجلوا ارتفاع دافع اإلشًتاؾ لتحقيق النتيجة )اؼبنافسة

كعلى العكس فإف الرياضيُت الذين أدركوا أف مبلحظات أكالئهم على أهنا موجهة كبو األداء أبدكا  -
مدركات عالية كبو مناخ التمكن كسبيزكا بتوجو عارل كبو ىدؼ اؼبهمة كإشًتاؾ كبو ىدؼ 

 .التمكن
 

 : خالصة الدراسة
أف ردكد أفعاؿ ك مبلحظات األكلياء ربدد بشكل كبَت مدركات اؼبناخ الدافعي لدل الرياضيُت  

كما تؤثر على التوجو كبو اؽبدؼ ك اإلشًتاؾ الدافعي، كقد أكد الباحثوف أف نتائج الدراسة تؤكد 
 " Nicolls & Duda"" نيكولس كدكدا"افًتاضات نظرية توجهات أىداؼ اإلقباز لػ 

  

تأثير المناخ "بعنواف  )Jonatan Stein & al)"2012" "جونتان ستين وآخرون" دراسة -1-12
 ,Jonathan Stein) ".الدافعي الصادر عن المدرب على سلوكيات العبي رياضة الهوكي على الجليد

2012, pp. 484-490) 
 :حاكؿ الباحثوف اإلجابة على التساؤالت التالية: أىداف الدراسة

 .ما ىو تأثر التعليقات الصادرة عن اؼبدرب على توجو اؼبهمة ك األنا لدل رياضيي اؽبوكي على اعبليد-

 . ما ىي درجة الفركؽ ُب مدركات اؼبناخ الدافعي تبعا لنوع ك اذباه التعليقات الصادرة عن اؼبدرب-

رياضيا من رياضيي اؽبوكي على اعبليد الذين تًتاكح  70بلغت العينة اإلصبالية للدراسة : عينة الدراسة
 .سنة 14ك  13أعمارىم ما بُت 
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 :  كظف الباحثوف األدكات التالية:أدوات الدراسة
الذم  )Newton & al" )2000" "نوتوف كآخركف"مقياس اؼبناخ الدافعي ُب الرياضة من تصميم -

يتم اإلجابة عليها عرب سلم طباسي " مناخ التنافسية"ك" مناخ التمكن"عبارة تشمل بعدم  33وبتوم على 
 .التدرج

أمركس "لقياس أسلوب اؼبدرب استعمل الباحثوف مقياس التغذية الراجعة للمدرب الذم أعده كل من -
 )Amoros & Horn) "2000" "كىورف

 :أفضت الدراسة إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة
ىناؾ عبلقة بُت التغذية الراجعة للمدرب اؼبتمثلة ُب التعليقات السلبية ك اإلهبابية ك اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ -

 .حبيث تسهم تعليقات اؼبدرب ُب ارتفاع مدركات الرياضيُت للمناخ الدافعي اؼبوجو إما كبو اؼبهمة أك األنا
أف أسلوب التغذية الراجعة ك اؽبدؼ من التعليقات من جهة ك كذا تقبل أك رفض ىذه اؼببلحظات من -

طرؼ الرياضيُت الناشئُت كتفضيلهم لبعضها من جهة أخرل يشكبلف اؼبناخ الدافعي كوبدداف بدرجة كبَتة 
 .)التنافسية(أك األنا  )التمكن(توجو الرياضي كبو كل من اؼبهمة 

 :أىم توصيات الدراسة
ضركرة إطبلع اؼبدربُت على أساليب ك طرؽ االتصاؿ مع الرياضيُت ككيفية خلق اؼبناخ الدافعي اؼببلئم -

حىت يتمكنوا من تطوير قدرات الرياضيُت ك التعليقات اإلهبابية ك السلبية كمطابقتها مع أسلوب التغذية 
 .الراجعة اليت يطبقها كل مدرب

  
 :الدراسات و البحوث الخاصة بتوجهات أىداف اإلنجاز -2

 العالقة بين أىداف اإلنجاز"استهدفتDuda & al  "(1992 )" " دودا وآخرون"دراسة  -2-1
  (Duda.J, 1992, pp. 313-323) ."عند األطفال والمعتقدات  الخاصة بأسباب النجاح في الرياضة

 . اتبع الباحثوف اؼبنهج الوصفي:منهج البحث
عاـ من  10.5 أعمارىم متوسط من إناث 74ذكر ك 68اشتملت عينة البحث على  :عينة البحث

اؼبشًتكُت ُب مشركع طورل يبحث ُب النمو النفسي كاعبسمي لؤلطفاؿ باؼبدارس اؼبتوسطة باعبنوب الغريب 
. للمملكة اؼبتحدة الربيطانية

 . استبياف أىداؼ اإلقباز: -أدوات البحث
.  استبياف اؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح َب الرياضة         -
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 : الدراسةىم نتائجأ

االعتقاد ُب اعبهد لتحقيق كذا  التعاكف مع األقراف كلالًتكيز عل كتوجو اؼبهمةىناؾ ارتباط موجب بُت -
. النجاح

اقًتف توجو األنا بالتأكيد علي ذبنب العمل ككجهة النظر اليت تشَت إذل أف امتبلؾ القدرة فيما -
. لتحقيق النجاحمهمة كإسًتاتيجيات اػبداع كالعوامل اػبارجية 

العالقة بين "بعنواف Lochbaum & Roberts"(1993)" " لوك بوم،روبرتس" دراسة  -2-2
 (Lochbaum, 1993, pp. 160-171) ."توجهات الهدف وإدراك الخبرات الرياضية

 . اؼبنهج الوصفى الباحثافاستخدـ: منهج البحث
 متوسط أعمارىن طالبة 114  عاـ ك16.1 دبتوسط عمر طالب 182اشتملت العينة على : عينة البحث

. من الرياضيُت اؼبشًتكُت ُب دكرم اؼبدارس الثانوية بالوسط الغريب للواليات اؼبتحدة األمريكية 15.72
استبياف توجهات اؽبدؼ   -  :أدوات البحث

. استبياف االستمتاع كالرضا - 
 :أشارت النتائج إذل أف : الدراسةأىم النتائج

 كااللتزاـ اعبهد قد ارتبط إهبابيا مع االعتقاد ُب ؾبهود الفريق كقبوؿ اؼبدرب كبذؿ )التمكن( توجو اؼبهمة-
.  جل التحسن كالرضا الشخصي عن اؼبنافسة كسلبيا مع ذبنب التمرينأكاالستمتاع بالتمرين كالتعلم من 

 إهبابيا مع االعتقاد ُب انتهاز الفرصة كاغبظ كذبنب التمرين )التنافسية( من ناحية أخرل ارتبط توجو األنا-
.  جل التحسنأكإظهار القدرة كالرضا اؼبستمد من القدرة اؼبعيارية، كسلبيا مع التعلم من 

التوجو التنافسي لدى الرياضيين من الدرجة : "(1994)" حسن حسن عبده عبد اهلل " دراسة-2-3
، 1994حسن حسن عبده، ( ".دراسة مقارنة: األولى وغير الرياضيين من الجنسين من طالب الجامعة

 )62-47الصفحات 
دراسة الفركؽ بُت ؾبموعات من الرياضيُت كغَت الرياضيُت كمن اعبنسُت من طبلب : ىدف البحث

 .اعبامعة ُب أبعاد التوجو التنافسي
 :جاءت ُب شكل فرضيتُت أساسيتُت كنبا: فروض البحث

ذكور، (كؾبموعيت غَت الرياضيُت  )ذكور، إناث(توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت ؾبموعيت الرياضيُت    - 
 .ُب أبعاد استبياف التوجو الرياضي )إناث
رياضيُت (كؾبوعيت اإلناث  )رياضيُت كغَت رياضيُت(توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت ؾبموعيت الذكور    - 

 .ُب أبعاد استبياف التوجو الرياضي )كغَت رياضيُت
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 .استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي القائم على الدراسات اؼبسحية: منهج الدراسة
اشتمل ؾبتمع البحث على الطبلب الرياضيُت من فرؽ الدرجة األكذل كغَت : مجتمع وعينة البحث

كقد قاـ الباحث باختبار عينة عشوائية من الرياضيُت . الرياضيُت من اعبنسُت جبامعيت القاىرة كعُت الشمس
ؾبموعتُت لكل (طالب  35طالب كطالبة قسمت إذل أربعة ؾبموعات من   140كغَت الرياضيُت قوامها 

 .)جنس مع ؾبموعة خاصة بالرياضيُت كغَت الرياضيُت
 استعمل الباحث استبياف التوجو الرياضي لػ ديانا جيل بأبعاده الثبلث التوجو كبو :أدوات البحث

 ببعديو توجو "Vealy" اؼبنافسة، توجو اؽبدؼ، توجو الفوز، ككذا مقياس التوجو التنافسي لػ ركبن فيارل
 .األداء، توجو النتيجة

 : خلص البحث إذل النتائج التالية:نتائج الدراسة
 . ؾبموعيت الرياضيُت من اعبنسُت كانوا أكثر توجها كبو اؼبنافسة من ؾبموعيت غَت الرياضيُت من اعبنسُت- 
عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الرياضيُت كغَت الرياضيُت من اعبنسُت ُب توجو النتيجة كاعترب - 

الباحث ىذا منطقيا الرتباطو دبستول الثقة الرياضية، ألف أىداؼ النتيجة ال يبكن التحكم فيها ىذا ما 
 .يتجهوف كبو األداء )عينة البحث(جعل ؾبموعة الرياضيُت أصحاب اؼبستول العارل 

بالنسبة للفركؽ بُت اعبنسُت كجد الباحث أف أقول الفركؽ ُب بعد توجو األداء لصاحل الذكور، فيما - 
 .سجلت اإلناث توجها أعلى من الذكور ُب اذباه الفوز بفارؽ غَت داؿ إحصائيا

العالقة بين االتجاه التنافسي والثقة الرياضية : "(1994)"صدوقي نور الدين محمد " دراسة-2-4
 )101-83، الصفحات 1994صدكقي، ( ".كحالة وكسمة لدى العبي كرة القدم

 :أىداف البحث 
كالثقة الرياضية كحالة لدل  )اذباه األداء، اذباه النتيجة(التعرؼ على العبلقة بُت االذباه التنافسي    - 

 .العيب كرة القدـ الناشئُت
 .التعرؼ على العبلقة بُت الثقة الرياضية كسمة ك الثقة الرياضية كحالة لدل العيب كرة القدـ-    

التعرؼ على الفركؽ ُب الثقة الرياضية كحالة بُت العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه األداء    - 
العارل للثقة الرياضية كسمة عالية ككبل من البلعبُت أصحاب اذباه النتيجة العالية للثقة الرياضية كسمة 

العالية، كأصحاب اذباه النتيجة اؼبنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة، كأصحاب اذباه األداء اؼبنخفض 
 .للثقة الرياضية كسمة منخفضة
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التعرؼ على الفركؽ ُب الثقة الرياضية كحالة بُت العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة    - 
العارل للثقة الرياضية كسمة عالية ككبل من البلعبُت أصحاب اذباه األداء اؼبنخفض الرياضية كسمة 

 .منخفضة، كأصحاب اذباه النتيجة اؼبنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة
 .استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بأسلوب مسحي ؼبناسبتو مع أىداؼ الدراسة: منهج الدراسة
- 13مشلت الدراسة على عينة عشوائية من العيب كرة القدـ الناشئُت تًتاكح أعمارىم مابُت : عينة البحث

 .العبا 45قوامها  سنة 15
) Gil & al")1991""جيل كآخركف"استعمل الباحث مقياس االذباه التنافسي الرياضي لػ : أدوات القياس

. ذلك بعد ما قاـ بًتصبتو كإعداد صورتو العربية، ٍب تقنينو ُب البيئة اؼبصرية على العيب كرة القدـ الناشئُت
كقد ًب عرض اؼبقياس على احملكمُت للتأكد من الصدؽ الظاىرم كصدؽ ؿبتول العبارات األربعة للمقياس، 

العبا من العيب كرة القدـ للتأكد من  25كما قاـ الباحث بتطبيق اؼبقياس كإعادة تطبيقو على عينة من 
كاستعمل أيضا مقياسي الثقة الرياضية كسمة ك كحالة كاتبع نفس الطريقة ُب إهباد . ثبات اؼبقياس

 . اؼبعامبلت العلمية للمقياسُت
استعمل الباحث اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعيارم، معامل االرتباط لبَتسوف : المعالجة اإلحصائية

 .للوصوؿ إذل حقيقة العبلقة بُت االذباه التنافسي ك الثقة الرياضية كحالة ك كسمة
 :نتائج الدراسة

ارتباط الثقة الرياضية كحالة إهبابيا كبداللة إحصائية مع اذباه األداء التنافسي كالثقة الرياضية كسمة، - 
 .كسلبا مع اذباه النتيجة

إف العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه األداء العارل للثقة الرياضية كسمة العالية يكونوف أعلى ُب - 
 .الثقة الرياضية كحالة من العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة العالية

العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة العالية للثقة الرياضية كسمة عالية يكونوف أعلى ُب الثقة - 
الرياضية كحالة من العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه األداء اؼبنخفض للثقة الرياضية كسمة 

 .منخفضة
التوجو التنافسي لدى المصارعين  ":بعنواف( 1997)"أحمد عبد العزيز محمد معارك " دراسة-2-5

 )17-03، الصفحات 1997معارؾ، ( ".الكبار في جمهورية مصر العربية
 :جاءت أىداؼ البحث على النحو التارل: أىداف البحث

 دراسة الفركؽ بُت العيب اؼبصارعة الفائزين ك اؼبهزكمُت ُب أبعاد التوجو التنافسي   - 
 .دراسة الفركؽ بُت العيب اؼبصارعة الركمانية كالعيب اؼبصارعة اغبرة ُب أبعاد التوجو التنافسي   - 
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 :فروض البحث
  .توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اؼبصارعُت الفائزين كاؼبهزكمُت ُب أبعاد التوجو التنافسي- 
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت العيب اؼبصارعة الركمانية كالعيب اؼبصارعة اغبرة ُب أبعاد التوجو - 

 .التنافسي
 . استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بإتباع أسلوب الدراسات اؼبسحية:منهج البحث

اشتمل ؾبتمع البحث على العيب اؼبصارعة الكبار ُب بطولة اعبمهورية ؼبصر ؼبوسم : مجتمع وعينة البحث
مصارعا من  54كقد قاـ الباحث باختبار عينة عمدية عددىا . ُب نوعي اؼبصارعة الركمانية ك اغبرة 1996

اؼبصارعُت اؼبهزكمُت ُب األدكار التمهيدية ُب نوعي اؼبصارعة الركمانية كاغبرة، كاؼبصارعُت الفائزين باؼبراكز 
مصارعا أيضا، ليشمل العدد  54اؼبتقدمة من اؼبركز األكؿ حىت الرابع طبقا لنظاـ اؼبنافسة ككاف عددىم 

 . مصارعا 108الكلي لعينة البحث 
استخدـ الباحث استبياف التوجو الرياضي لديانا جيل الذم يقيس ثبلثة أبعاد للتوجو : أدوات البحث
كعمل على إهباد الشركط السيكوميًتية . توجو التنافسية، توجو الفوز، توجو اؽبدؼ: التنافسي كىي 

 .لبلستبياف ُب البيئة اؼبصرية
أما فيما ىبص اؼبعامبلت العلمية للمقياس، فقد ٍب حساب الثبات عن طريق تطبيق كإعادة 

مصارعا من خارج العينة األساسية كإهباد معامل  15التطبيق على عينة الدراسة االستطبلعية بلغت 
ُب حُت استعمل طريقة التمييز بُت . االرتباط بُت التطبيق األكؿ ك الثاشل بفاصل زمٍت قدره أسبوعُت

اجملموعات للحصوؿ على الصدؽ التكويٍت الفرضي مستعينا دبجموعتُت األكذل ىي عينة الدراسة 
 .طالبا من كلية الًتبية البدنية كالرياضية 15كالثانية تتمثل ُب  15االستطبلعية كعددىم 

 :       نتائج الدراسة و التوصيات
أظهرت النتائج كجود فركؽ بُت اؼبصارعُت الفائزين ك اؼبصارعُت اؼبهزكمُت حيث سجل الفائزكف درجات - 

 .عالية عن اؼبهزكمُت بالنسبة لؤلبعاد الثبلث الستبياف التوجو الرياضي
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت العيب اؼبصارعة الركمانية كاؼبصارعة اغبرة ُب أبعاد الثبلثة للتوجو - 

 .الرياضي
 :فيما جاءت التوصيات على النحو التارل

ضركرة تركيز برامج التدريب للمصارعُت خاصة الناشئُت منهم على أنبية أىداؼ األداء حبيث تساعد - 
اؼبدرب على تنمية أك تطوير توجو األداء كتقلل من التأكيد على النتائج اليت تقود إذل اشًتاؾ األنا الغَت 

 .مرغوب فيها
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التأكيد على توجو األداء للمصارعُت الناشئُت أم تنمية األداء كالتكنيك اللذاف وبسناف الثقة بالنفس - 
 . كالرضا الداخلي

توجو المهمة و األنا وعالقتهما  ":بعنواف( 2000)"ممدوح عبده"ك" حسن عبده" دراسة -2-6
، 2000ؿبمدم، ( ".بالمعتقدات الخاصة بأسباب النجاح لدى العبي كرة القدم الدرجة األولى

   )143-113الصفحات 
 .استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي: منهج الدراسة

العب كرة القدـ بالدرجة األكذل عبمهورية مصر دبتوسط عمر  112اشتملت العينة على  :الدراسة عينة
  .2.561سنة كاكبراؼ معيارم قدره  24.16

 .ضمت أدكات البحث استبياف توجو الدافعي كاستبياف اؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح:أدوات البحث
 :أىم نتائج الدراسة

 العيب كرة القدـ اؼبوجهُت كبو ىدؼ اؼبهمة قد تبنوا معتقدات خاصة بالنجاح تتضمن بذؿ اعبهد       -
من خبلؿ الرغبة ُب التعلم كاحملاكلة اعبادة كالتعلم التعاكشل كاالستمتاع باؼبمارسة من اجل التحسن كتقليل 

 .االىتماـ بالعوامل اػبارجية كاسًتاتيجيات اػبداع كأيضا خلق انطباع إهباىب مع اؼبدرب كذبنب التمرين
قد تبنوا معتقدات خاصة بالنجاح تتضمن التأكيد علي أما البلعبُت ذكم توجو األنا العارل ؼ       -

التقديرات اؼبعيارية للقدرة كاليت تظهر من خبلؿ التفوؽ علي اآلخرين أك ىزيبتهم باإلضافة إذل الرغبة ُب 
استعراض أدائهم كتأكيد االىتماـ علي العوامل اػبارجية كاسًتاتيجيات اػبداع كأيضا خلق انطباع إهباىب 

. مع اؼبدرب كذبنب التمرين
توجهات أىداف اإلنجاز لدى  ":اؼبوسومة( 2001)" أحمد إبراىيم محمد أحمد خليل "دراسة- 2-7

 )201-199، الصفحات 2008التواٌب، ( ".الناشئين في بعض األنشطة الرياضية

 :أىداف البحث
 .التعرؼ على الفركؽ بُت الناشئُت ُب األنشطة الرياضية قيد البحث ُب أبعاد دافعية اإلقباز   - 
فردم، صباعي، (التعرؼ على الفركؽ بُت الناشئُت ُب تصنيفات أمباط األنشطة الرياضية قيد البحث    - 

 .)احتكاؾ، متوازم، زمن األداء قصَت،طويل
 4حىت (التعرؼ على الفركؽ بُت الناشئُت ُب أبعاد توجهات دافعية اإلقباز كفقا ؼبستويات اؼبمارسة    - 

 .)سنوات9فوؽ (، )سنوات 9إذل  7من (، )سنوات 6إذل  4من (، )سنوات
التعرؼ على الفركؽ بُت الناشئُت ُب أبعاد توجهات دافعية اإلقباز كفقا ؼبستول الرياضي األفضل    - 

 .كاؼبستول األقل
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 .استعمل الباحث اؼبنهج الوصفي: منهج البحث
كرة اليد، كرة السلة، (العبا يبثلوف العديد من األنشطة الرياضية  310بلغت عينة البحث : عينة البحث

الكرة الطائرة، كرة القدـ، جودك، السباحة اؼبسافات القصَتة كالطويلة، صبباز، ألعاب القول مسافات 
 .)قصَتة كطويلة

 : استخدـ الباحث األدكات التارل:أدوات البحث
الصورة القصَتة كيضم ) 1999(مقياس دافعية اإلقباز من إعداد ليلى زىراف كأسامة راتب كمٌت ـبتار   - 

الثقة بالنفس، االلتزاـ كبو اقباز اؽبدؼ، التنافس بالكفاية، التقدير االجتماعي، اؼبثابرة ُب : ؿباكر كىي 9
 .األداء، االستقبللية ُب ازباذ  القرار، مستول الطموح كدافعية األىداؼ، الدافع الذاٌب لئلقباز

الذم يهدؼ إذل قياس ثبلثة أبعاد لتوجهات الدافعية  )1993(اختبار التوجو الرياضي لػ ديانا جيل    - 
 .اإلقباز كىي توجو التنافسية، توجو الفوز، توجو اؽبدؼ

 :نتائج البحث
توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب أبعاد توجهات دافعية اإلقباز بُت األنشطة الفردية ك األنشطة اعبماعية - 

 .لصاحل األنشطة اعبماعية
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب أبعاد توجهات أىداؼ دافعية اإلقباز بُت األنشطة الفردية ذات زمن - 

 .األداء القصَت كالطويل
توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت نشاطة االحتكاؾ كاألنشطة اؼبتوازية لصاحل العيب أنشطة االحتكاؾ ُب - 

أبعاد الرغبة ُب التفوؽ، الثقة بالنفس، االلتزاـ كبو اإلقباز، التقدير االجتماعي، اؼبثابرة ُب األداء 
كاالستقبللية ُب ازباذ القرار، ككذا توجو التنافسية كالفوز كمن ناحية أخرل ال توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب 

 .بعدم الطموح ككاقعية األىداؼ كالدافع الذاٌب كتوجو اؽبدؼ
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب أبعاد دافعية اإلقباز بُت البلعبُت باختبلؼ سنوات فبارستهم ُب دافعية - 

كتوجد فركؽ دالة إحصائيا بُت البلعبُت الذين . اإلقباز ما عدل بعد مستول الطموح ككاقعية األىداؼ
سنوات تدريب كالذين مكثوا  4سنوات تدريب، ككل من العبُت الذين مكثوا أقل من  )9-7(مكثوا من 

 .سنوات تدريب )9-7(سنوات تدريب لصاحل البلعبُت الذين مكثوا من  )6-4(من 
توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب أبعاد توجهات دافعية اإلقباز بُت البلعبُت ذكم اؼبستول الرياضي األفضل - 

 .كاألقل لصاحل البلعبُت ذكم اؼبستول الرياضي األفضل
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 الرياضية المنافسة في اإلنجاز أىداف توجهات "ربت عنواف )2009( "أحمد كرارمة"دراسة - 2-8
 )2010كرارمة، (رسالة ماجستَت . "العدواني بالسلوك وعالقتها
  :الدراسة أىداف

ُب اؼبنافسة الرياضية لدل العيب كرة  ) توجو التمكن–توجو التنافسية (التعرؼ على نوع التوجو الدافعي  -
 .سنة للعينة اؼبدركسة )17-15(القدـ لفئة األشباؿ 

 .قياس مستول أبعاد السلوؾ العدكاشل لدل أفراد عينة البحث- 

كالسلوؾ العدكاشل  ) توجو التنافسية–توجو التمكن(الكشف عن طبيعة العبلقة ما بُت التوجو الدافعي - 
 .سنة للعينة اؼبدركسة )17-15(لدل العيب كرة القدـ لفئة األشباؿ 

 . اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية:منهج البحث
اؼبنتمُت إذل  16.67العب كرة القدـ األشباؿ دبتوسط عمر قدره  160مشلت الدراسة : عينة البحث

  .2009-2008الفرؽ العشر اؼبكونة لقسم ما بُت الرابطات للجهة الغربية للموسم الرياضي 
 :أدوات الدراسة

 .)Marsh) 1994مقياس إدراؾ النجاح ؽبربرت مارش -  
 .  تعريب ؿبمد حسن عبلكم"برينيدا بريدماير"مقياس العدكاف الرياضي اؼبعدؿ لػ  -

 : نتائج الدراسة
الذين مشلتهم الدراسة يتميزكف بتوجو عارل كبو ىدؼ  )سنة 17-15(أغلب العيب كرة القدـ أشباؿ -

 .التنافسية

توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب مقياس العدكاف الرياضي اؼبعدؿ بُت البلعبُت األشباؿ ذكم توجو التنافسية -
 .العارل ك البلعبُت ذكم توجو التمكن العارل لصاحل البلعبُت ذكم توجو التنافسية العارل

جاءت الفركؽ دالة إحصائيا بُت البلعبُت األشباؿ ذكم توجو التنافسية العارل ك البلعبُت ذكم توجو -
التهجم، سرعة :التمكن لصاحل البلعبُت ذكم توجو التنافسية ُب أبعاد مقياس العدكاف الرياضي اؼبعدؿ التالية

 .القابلية لبلستثارة، الشك، العدكاف الغَت اؼبباشر، الرفض كالعدكاف اللفظي

ىناؾ عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية العارل ك أبعاد مقياس العدكاف الرياضي -
 .التهجم، سرعة القابلية لبلستثارة، العدكاف الغَت اؼبباشر، الشك كالعدكاف اللفظي: اؼبعدؿ التالية

ىناؾ عبلقة إرتباطية سالبة غَت دالة إحصائيا بُت توجو التمكن العارل كأبعاد مقياس العدكاف الرياضي -
 .التهجم، سرعة القابلية لبلستثارة، الرفض، الشك ك العدكاف اللفظي: اؼبعدؿ التالية
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 :الدراسات و البحوث الخاصة بقلق المنافسة الرياضية -3

 اإلنفعالية والسمات الرياضية المنافسة لقق"): 1994(" صباح علي محمد صقر"دراسة  -3-1
 )119-95، الصفحات 1994صقر، (". المبارزين لدى البطوالت بنتائج وعالقتهما

 .استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية: منهج الدراسة
مشلت الدراسة صبيع اؼببارزين اؼبشاركُت ُب بطولة جبلؿ الدسوقي لرياضة سبلح السيف اليت :عينة الدراسة

 .مبارزا 64كبلغ عددىم  1994أقيمت ُب اإلسكندرية سنة 
 : أدوات الدراسة

 .)SCAT(" مارتينز"اختبار قلق اؼبنافسة الرياضية لػ  -

 ).1976(" توماس أتيتكو"اختبار اإلستجابة اإلنفعالية ُب الرياضة لػ  -

 .نتائج بطولة جبلؿ الدسوقس لسبلح سيف اؼببارزة -

 :أىم النتائج
 .ارتفاع مستول قلق اؼبنافسة الرياضية أثناء البطولة بالنسبة للمراحل السنية اؼبختلفة- 
سنة كربت  18كجود عبلقة دالة إحصائيا بُت قلق اؼبنافسة الرياضية ك نتائج البطولة لدل اؼببارزين ربت - 
 . سنة 16
كجود عبلقة غَت دالة إحصائيا بُت قلق اؼبنافسة الرياضية ك نتائج البطولة لدل اؼببارزين بسبلح سيف - 

 . سنة 20سنة ك ربت  20اؼببارزة فوؽ 
كجود فركؽ بُت اؼبمارسُت اغباصلُت على اؼبراتب اؼبتقدمة ك اؼبراكز األخَتة ُب قلق اؼبنافسة الرياضية - 

 .لصاحل اغباصلُت على اؼبراكز اؼبتقدمة حيث يتميزكف دبستول قلق منخفض
سنة ُب ظبة اغبساسية ك اإلصرار ك ظبة  20سن ك اؼببارزين ربت  20كجود فركؽ بُت اؼببارزين فوؽ - 

 .  اؼبسؤكلية الشخصية
 

تأثير ظاىرة القلق على مستوى اإلنجاز لدى  " بعنواف" خَتم صباؿ ك بوعجناؽ كماؿ"دراسة - 3-2 
 ".ذكور - القسم الوطني األول–العبي كرة اليد الجزائرية 

 : أىداف الدراسة
 .اكتشاؼ العوامل اؼبؤثرة ُب القلق الرياضي ك احملددة لو- 
 .التعرؼ على مستول القلق لدل العيب كرة اليد- 
 .التعرؼ على مستول القلق بُت العيب كرة اليد- 
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 .التعرؼ على القلق بُت العيب كرة اليد- 
 .التعرؼ على عبلقة القلق باإلقباز الرياضي- 

  :أىم اإلستنتاجات
 .كاإلقباز العاـ القلق بُت معنوية ارتباط عبلقة كجود- 
 اػبربة ناحية من القلق مستول ُب اليد كرة العيب بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود -

 الذين البلعبوف أم كالتجربة اػبربة البلعب تكتسب اؼبنافسات ُب الكثَتة دكر اؼبشاركة أم السابقة
 .االحتياطيُت البلعبُت عكس على ُب التشكيلة كأساسُت يلعبوف

قلق المنافسة الرياضية و عالقتها بدافعية  " بعنواف" محمد أحمد عبد اهلل إبراىيم"دراسة -3-3
 ".اإلنجاز لدى الصفوة من العبي كرة السرعة

:  البحث إذل التعرؼ علىىذا يهدؼ :أىداف البحث
 . كرة السرعةل الصفوة من العيبلد)الثقة بالنفس-القلق البدشل-القلق اؼبعرُب(أبعاد قلق اؼبنافسة الرياضية -
 .كرة السرعة العيبالصفوة من  لدل )دافع ذبنب الفشل- دافع إقباز النجاح (الرياضي  قبازاإل يةدافع-
ل عينة البحث لد الرياضي قبازاإل يةدافعكقلق اؼبنافسة الرياضية أبعاد  بُت يةاإلرتباطنوع العبلقة -

 .اؼبدركسة
 :نتائج الدراسة

.  ُب القلق اؼبعر كبعد ذبنب الفشلدافعك إقباز النجاح دافع ل ارتباطية دالة إحصائيان بُت بعدعبلقة توجد- 
 القلق"ككل من بعدل   ذبنب الفشلدافعك إقباز النجاح ل ارتباطية دالة إحصائيان بُت بعدعبلقة توجد- 
". كالثقة بالنفس, شلالبد
 يبكنكذلك ،ك "الثقة بالنفس شل، البد،اؼبعرُب" قياس قلق اؼبباراة الرياضية من خبلؿ قياس أبعاده يبكن- 

 ". ذبنب الفشل، النجاحاقباز" من خبلؿ أبعاده م دافعية االقباز الرياضقياس
قلق المنافسة  : "بعنواف) 2000("جالل كمال علي سالم"ك"إبراىيم خالف أبو زيد"دراسة - 3-4

 )49-23، الصفحات 2000سادل، ( ".الرياضية و عالقتها بتركيز اإلنتباه و األداء المهاري في كرة اليد
  :هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على: أىداف الدراسة

الفركؽ بُت العيب األنشطة الرياضية الفردية ك اعبماعية ُب شدة ك إذباه قلق اؼبنافسة الرياضية بأبعاده -
 .الثبلثة ك دافعية اإلقباز

 .الفركؽ بُت العيب الرياضيات الفردية ُب شدة كاذباه قلق اؼبنافسة الرياضية بأبعاده الثبلثة كدافعية اإلقباز-
 .الفركؽ بُت العيب األنشطة اعبماعية ُب شدة كاذباه قلق اؼبنافسة الرياضية بأبعاده الثبلثة كدافعية اإلقباز-
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 .ًب استخداـ اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية: منهج الدراسة
العب من كل  25ك  )رياضي 120مج (العبا من كل نشاط رياضي فردم  30ًب اختيار : عينة البحث

 :ك جاءت األنشطة الرياضية على النحو التارل. )العب 100مج (نشاط رياضي صباعي مشلتو الدراسة 
 .رفع األثقاؿ-جودك-اؼببلكمة–مصارعة :  األنشطة الفردية

 .كرة القدـ-ىوكي-كرة اليد-الكرة الطائرة:  األنشطة اعبماعية
 :أدوات الدراسة

 .كتعريب ؿبمد حسن عبلكم" Gwillis"  من إعداد: )SAI(قائمة اإلذباىات الرياضية - 
كالذم يقيس ) 1990( من تصميم مارتينز ك زمبلئو )CSAI2(الصورة اؼبعدلة لقائمة حالة قلق اؼبنافسة - 

 .شدة حاالت القلق البدشل ك القلق اؼبعرُب ك الثقة بالنفس
-LSDربديد داللة الفركؽ -ربليل التباين– Tاختبار داللة الفركؽ : الوسائل اإلحصائية المستعملة

 .معامل ألفا كركنباخ-معامل اإلرتباط بَتسوف
 :أىم النتائج

سبيز العيب األنشطة الرياضية الفردية عن العيب األنشطة اعبماعية قي قلق اؼبنافسة الرياضية بأبعاده - 
 .الثبلث كشدة كإذباه ك دافعية اإلقباز

 .سبيز العيب اؼبصارعة عن العيب األنشظة الفردية اؼبختارة ُب شدة القلق البدشل- 
 .سبيز العيب اؼبصارعة ك اؼببلكمة ك رفع األثقاؿ عن العيب اعبودك ُب شدة القلق اؼبعرُب- 
سبيز العيب اعبودك عن العيب اؼبصارعة ك اؼببلكمة ُب إذباه القلق البدشل ك القلق اؼبعرُب ككذا العيب - 

 .اؼببلكمة ك اعبودك عن العيب رفع األثقاؿ
 .سبيز العيب كرة القدـ عن العيب كرة اليد ُب شدة القلق اؼبعرُب كالعيب اؽبوكي عن العيب الكرة الطائرة- 
 .سبيز العبوا اؽبوكي كالطائرة ك اليد عن العيب كرة اليد ُب شدة الثقة بالنفس- 
 .كجود ارتباط بُت شدة القلق اؼبعرُب ك اذباه القلق البدشل كاذباه الثقة بالنفس- 
 .كجود ارتباط بُت شدة القلق ك اذباه القلق بأبعاده الثبلث ك دافعي اإلقباز- 
عالقة حالة قلق المنافسة الرياضية :"بعنواف )2000"(محمود حمدي محمد إبراىيم"دراسة - 3-5

، الصفحات 2000إبراىيم، ( ".ونمط مركز التحكم لالعبي المستوى العالي في الكرة الطائرة وتخصصاتهم
291-305(      

يقصد بو إدراؾ الفرد للعبلقة بُت سلوكاتو كما يرتبط هبا من نتائج، كيقًتب ىذا : مفهوم مركز التحكم
 .اؼبفهـو من اصطبلح العزك أك التعليل السبيب للنتائج

 .استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي: منهج الدراسة
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ًب اختيار العينة بطريقة عمدية من نوادم الدرجة األكذل للمملكة العربية السعودية كبلغت : عينة الدراسة
 .  العبا 90العينة 

 :أدوات الدراسة
اليت كضعها مارتينز ك آخركف كقاـ ) CSAI2) (1990(قائمة حالة قلق اؼبنافسة الرياضية  -

 .بًتصبتها إذل العربية أسامة كامل راتب

 .اختبار مركز التحكم من تصميم الباحث -

 :نتائج الدراسة
توجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت مبط التحكم الداخلي ك اػبارجي ك حالة الثقة بالنفس ك عبلقة -

عكسية دالة إحصائيا بُت مبط التحكم اػبارجي  ك حالة الثقة بالنفس ك عبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت 
 .التحكم اػبارجي ك حالة القلق اعبسمي

كجود ارتباط موجب داؿ إحصائيا بُت القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي كارتباط عكسي داؿ بُت حالة - 
 .القلق اعبسمي ك حالة الثقة بالنفس، كارتباط عكسي غَت داؿ بُت حالة القلق اؼبعرُب ك الثقة بالنفس

سبيز العيب الكرة الطائرة قيد البحث بارتفاع حالة الثقة بالنفس ُب مقابل البفاض حاليت القلق اؼبعرُب - 
 .كالقلق اعبسمي

قلق المنافسة الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى عدائي "بعنواف " أحمد بن قالوز تواتي"دراسة - 3-6
 ".ألعاب القوى والعبي الكرة الطائرة

 :أىداف الدراسة
 .معرفة درجة القلق لدل عدائي اؼبسافات الطويلة ك النصف الطويلة كالعيب الكرة الطائرة -

معرفة نوع العبلقة كطبيعتها بُت قلق اؼبنافسة ك دافعية اإلقباز لدل عدائي اؼبسافات الطويلة ك  -
 .النصف الطويلة ك العيب الكرة الطائرة

 .معرفة الفركؽ ُب قلق اؼبنافسة كدافعية اإلقباز حسب التخصص الرياضي -

 :عينة الدراسة
الذم تتجاكز  )العب الكرة الطائرة 36عداء ألعاب القول ك  53(رياضيا  89سبثلت عينة الدراسة ُب 

 .سنة 18أعمارىم 
  استخدـ الباحث :أدوات الدراسة 

القلق اؼبعرُب،القلق البدشل،الثقة : مقياس قلق اؼبنافسة الرياضية الذم وبتوم على ثبلثة أبعاد كىي  -
 .بالنفس
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 .دافع ذبنب الفشل-دافع إقباز النجاح: مقياس دافعية اإلقباز الذم يشمل بعدين -

 :نتائج الدراسة 
يتميز العيب ألعاب القول بالتقييم العارل ُب بعد الثقة بالنفس ك التقييم الضعيف ُب بعد القلق اؼبعرُب ك -

 .القلق البدشل ك دافعية اإلقباز العالية
يتميز العيب الكرة الطائرة بالتقييم العارل ُب الثقة بالنفس ك التقييم الضعيف ُب بعدم القلق اؼبعرُب ك -

 .القلق البدشل ك دافعية اإلقباز العالية
 .يتميز عدائي ألعاب القول بدافعية اإلقباز أكرب من أقراهنم ُب الكرة الطائرة-
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب بعدم القلق البدشل ك القلق اؼبعرُب لصاحل عدائي ألعاب القول -

 .باؼبقارنة مع العيب الكرة الطائرة
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب بعد الثقة بالنفس لصاحل العيب الكرة الطائرة باؼبقارنة مع عدائي -

 .اؼبسافات الطويلة ك النصف الطويلة
 .ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب دافعية اإلقباز لصاحل العدائُت مقارنة ببلعيب الكرة الطائرة-
قلق المنافسة الرياضية وعالقتها بدافعية "بعنواف  )2011" (بورنان شريف مصطفى" دراسة -3-7

  )60-50، الصفحات 2011بورناف، ( ".اإلنجاز الرياضي لدى العبي الرياضات الجماعية في الجزائر
 :أىداف الدراسة 

 .معرفة أبعاد قلق اؼبنافسة ك دافعية اإلقباز لدل العيب كرة القدـ للعينة اؼبدركسة -

ك دافعية  )القلق اؼبعرُب، القلق البدشل،الثقة بالنفس(معرفة طبيعة العبلقة بُت أبعاد قلق اؼبنافسة  -
 .اإلقباز

 .الكشف عن الفركؽ بُت الرياضيُت ُب دافعية اإلقباز حسب مستول حالة قلق اؼبنافسة لديهم -

 :أدوات البحث 
 ))1990(مارتينز ك زمبلئو (قائمة حالة قلق اؼبنافسة الرياضية  -

 ))1972(جو كيلس (قائمة دافعية اإلقباز الرياضي  -

 :نتائج الدراسة
 .سبيز رياضي كرة القدـ بأبعاد ـبتلفة لدافعية اإلقباز كىي دافع إقباز النجاح، دافع ذبنب الفشل -

القلق (يتميز العبوا كرة القدـ اؼبستول األكؿ صنف األكابر بأبعاد متعددة من قلق اؼبنافسة  -
 .)اؼبعرُب، القلق البدشل،الثقة بالنفس
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ىناؾ عبلقة إهبابية دالة إحصائيا بُت كل من القلق اؼبعرُب، القلق البدشل ك الثقة بالنفس من جهة  -
 .ك كأبعاد دافعية اإلقباز من جهة أخرل

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب دافعية اإلقباز بُت فئة ذكم مستول اؼبنخفض كفئة ذكم  -
 .اؼبستول اؼبرتفع ُب قلق اؼبنافسة

 .       توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب قلق اؼبنافسة حسب متغَت اػبربة ك نتائج الفريق -
 

 :الدراسات و البحوث التي تناولت العالقة بين متغيرات البحث- 4

المناخ الدافعي المدرك "  :بعنواف )Walling & al )1993 " " والنج وآخرون" دراسة -4-1
. "وعالقتو برضا الفريق وقلق األداء

.  استخدـ الباحثوف اؼبنهج الوصفى:منهج البحث
العبة من البلعبُت الدكليُت اؽبواة ُب رياضة البيسبوؿ  83كالعب  86 اشتملت العينة على :عينة البحث

. 14.2ككرة السلة كالكرة الناعمة ككرة القدـ بالوسط الغريب للواليات اؼبتحدة األمريكية متوسط أعمارىم 
) PMCSO( تضمنت أدكات البحث على استبياف اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ُب الرياضة :أدوات البحث

. كاستبياف الرضا كاستبياف القلق
:  ما يلي كأشارت أىم النتائج إذل:نتائج الدراسة

 . سلبيا مع قلق األداءاالرتباطأف ىناؾ ارتباط إهبايب بُت بعد مناخ التمكن ك رضا الفريق ُب حُت كاف  -
.   إهبايب بُت مناخ التنافسية كقلق األداء كسليب مع رضا الفريقيوجد ارتباط -
العالقة بين أىداف اإلنجاز "  بعنوان "Debois et Gernogon""دوبوا و جرنيقون"دراسة - 4-2

 ".والقلق و األداء عند رياضي المستوى العالي

ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة العبلقة بُت أىداؼ اإلقباز كالقلق كاألداء عند الرياضي : أىداف الدراسة
 .اؼبستول العارل
من رياضيي اؼبستول العارل أكاسط  ) ذكور23-إنات 22(رياضي  54 اختَتت عينة من :عينة الدراسة

 .كأكابر
 .مقياس حالة قلق اؼبنافسة لػ مارتُت ك آخركف-:   أدوات البحث

 .مقياس إدراؾ النجاح لػ ديراف ك آخركف    - 
 .مقياس معد من طرؼ الباحث لتقييم مستول األداء    - 

 . ال توجد عبلقة بُت التوجو التنافسي ببعديو التمكن ك اؼبنافسة ك حالة القلق اؼبنافسة-:  نتائج الدراسة
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 . توجد عبلقة بُت القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي ك مستول األداء  - 
عالقة المناخ الدافعي الصادر عن األولياء بتوجو " :بعنواف) White ")1998" "وايت" دراسة -4-3

  (White, 1998, pp. 16-28) ."الهدف و حالة القلق عند الرياضيين المراىقين

 معرفة تأثَت اؼبناخ الدافعي الصادر عن األكلياء على توجو اؽبدؼ لدل أبنائهم :الهدف من الدراسة
 .اؼبراىقُت ك كذا حالة قلق اؼبنافسة لديهم

معدؿ   )إناث 149ذكور ك  130(رياضي مراىق من اعبنسُت  279 مشلت الدراسة :عينة الدراسة
 .سنة 14.41أعمارىم 

 : استعمل الباحث  األدكات التالية:أدوات الدراسة 
 ).Nicolls & Duda) "1992" "نيكولس ك دكدا" لػTEOSQمقياس توجو اؽبدؼ  -

 ).White,Duda,Hart)"1992""كايت، دكدا ك ىارت"مقياس اؼبناخ الدافعي لػ  -

 ).Martins) "1990" "مارتينز"مقياس قلق اؼبنافسة لػ  -

 ًب تقدصل مقياس توجو اؽبدؼ إذل اؼبفحوصُت كبناءا على النتائج قسم عينة الدراسة إذل :إجراءات الدراسة
 . يضم الرياضيُت ذكم توجو التمكن العارل كتوجو التنافسية الضعيف: الفوج األكؿ: أربعة أفواج كىي 

 .الرياضيُت ذكم توجو التنافسية العارل كتوجو التمكن الضعيف:             الفوج الثاشل
 .الرياضيُت ذكم توجو التمكن ك توجو التنافسية العاليُت:    الفوج الثالث

 .الرياضيُت ذكم توجو التنافسية ك التمكن الضعيفُت:                    الفوج الرابع
 :نتائج الدراسة

أبانوا على مدركات عالية  )الفوج األكؿ(الرياضيُت ذكم توجو التمكن العارل ك توجو التنافسية الضعيف - 
 .كبو مناخ التمكن حيث يعتربكف أف أكليائهم يفضلوف التعلم ك االستمتاع ُب اؼبنافسة

الرياضيُت ذكم توجو التنافسية العارل ك توجو التمكن الضعيف يعتربكف أف اكليائهم وببذكف الفوز بأقل - 
 .جهد كيركزكف على األخطاء

أعلى درجات حاالت القلق سجلت لذل الرياضيُت ذكم توجو التنافسية العارل ك توجو التمكن - 
 .الضعيف

أظهرت النتائج أف الرياضيُت ذكم توجو التنافسية كالتمكن العالُت يعتربكف أف اآلباءىم يؤكدكف على - 
النجاح بأقل جهد ُب حُت أف األمهات ىبشوف األخطاء، ُب نفس الوقت يعتقدكف أف األكلياء يركزكف 

 .على عملية التعلم ك اإلستمتاع ُب الرياضية
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الرياضيُت ذكم توجو التنافسية ك توجو التمكن الضعيفُت يشعركف بالقلق ك اػبوؼ من ارتكاب - 
 .األخطاء أثناء عملية تعلم اؼبهارات ك اغبركات الرياضية

العالقة بين حالة ": بعنواف) Ntounamis & Biddle ")1998" "نتوناميس و بيدل"دراسة - 4-4
    (Ntoumanis, 1998, pp. 176-187) ."قلق المنافسة، أىداف اإلنجاز و المناخ الدافعي

ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي ك أىداؼ اإلقباز ككذا اذباه  :ىدف الدراسة
 .كشدة حالة القلق التنافسي

إناث اؼبنتمُت لفرؽ بعض  62ذكور ك  84رياضي جامعي منهم  146مشلت الدراسة : عينة الدراسة
 .اؽبوكي، كرة القدـ األمريكية، كرة السلة، الكرة الطائرة: الرياضات اعبماعية كمنها

 :أدوات البحث المستعملة
 ).Seifriz & al ")1992""سفريو كآخركف"مقياس اؼبناخ الدافعي لػ  -

عبارة  27الذم يضم ) Martins & al  ")1990""مارتينز ك آخركف"حالة القلق اؼبنافسة لػ  مقياس -
 .القلق اعبسمي، القلق اؼبعرُب كالثقة بالنفس: ك ثبلثة أبعاد من حيث الشدة كاإلذباه كىي

 )Nicolls & Duda) "1992""نيكولس ك دكدا"مقياس توجو اؼبهمة لػ  -

 : أظهرت النتائج أف: نتائج الدراسة
، ُب حُت جاءت )التنافسية(ىناؾ عبلقة موجبة بُت مدركات اؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة ك توجو األنا -

 .عند الرياضيُت الذين مشلهم الدراسة )التمكن(العبلقة إهبابية بُت مناخ التمكن ك توجو األداء 
 .ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت توجو التمكن ك حالة قلق اؼبنافسة الرياضية- 
 .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت توجو التنافسية ك شدة ك اذباه القلق اعبسمي ك اؼبعرُب- 
 .ال توجد عبلقة دالة مباشرة بُت اؼبناخ الدافعي ببعديو كحالة قلق اؼبنافسة- 

نتائج الدراسة تؤكد أف اؼبناخ الدافعي يؤثر على حالة قلق اؼبنافسة لكن بطريقة غَت : خالصة الدراسة
     .مباشرة ك ذلك عرب توجو اؽبدؼ الذم يتباه الفرد

 Cristophe Gernigon et autres( "2001)"كريستوف جرنيو وآخرون  "دراسة -4-5
تأثير المناخ الدافعي المدرك وأىداف اإلنجاز على دافعية رياضيي الجيدو الناشئين ذوي  " بعنواف

 (Crististophe Gernignon, 2001) ".المستوى العالي

 :هتدؼ الدراسة إذل معرفة: أىداف البحث
تأثَت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كأىداؼ اإلقباز على الرغبة ُب مواصلة اإلشًتاؾ ُب النشاط الرياضي العارل -

 .الشدة
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 .دكر بعض العوامل اؼبعرفية ك تأثَتاهتا كمنها الشعور باإلستقبللية ك التمتع ُب التدريبات- 
 :   فرضيات الدراسة

ىناؾ عبلقة طردية بُت مدركات اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبهمة ك توجو التمكن ككذا بعض الشواىد  -
، كالرغبة ُب اؼبشاركة ُب النشاط الرياضي النفسية الدالة على الدافعية العالية كالدافعية الداخلية، اإلستمتاع

 .العارل الشدة

ىناؾ عبلقة موجبة بُت مدركات اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبنافسة ك توجو التنافسية ك لكن سلبيا مع  -
 .الشواىد النفسية للدافعية

إناث، معدؿ  25ذكور ك  57رياضي اعبيدك ناشئ منهم  82مشلت الدراسة عينة قوامها : عينة الدراسة
 .1,84سنة بإكبراؼ معيارم قدره  17,8عمرىم 

 :أدوات البحث 
" Newton & Duda"" نوتن ك دكدا"لػ )PCMSQ2(مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ُب الرياضة  -1
 . عبارة  كسلم طباسي التدرج 29الذم وبتوم على بعدين مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن فبثلة ُب ) 1993(

 ).PACES( ُب النشاط الرياضي   مقياس التمتع -2

" Robert & Balague""ركبر كباالغ"إعداد )QPSS) (1991( مقياس إدراؾ النجاح ُب الرياضة  -3
 .عبارة سبثل بعدين نبا توجو التمكن ك توجو التنافسية كبو سلم طباسي التدرج 12كالذم وبتوم على 

 ".Brière et autres""بريار ك آخركف "من إعداد  )EMS) (1995( مقياس الدافعية الداخلية  -4

الرغبة ُب مواصلة التدريب العارل الشدة ًب قياسها عرب عبارة كاحدة هبيب عليها اؼبفحوصُت من خبلؿ  -5
 .سلم طباسي التدرج

 :توصل الباحثوف إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة
إف الرغبة ُب مواصلة التدريب ُب نشاط اعبيدك العارل الشدة يرتبط بتسلسل إهبايب يبدأ من توجو كبو - 

 .كذلك ُب مناخ دافعي موجو كبو اؼبهمة اؼبتعةالتمكن إذل إدراؾ 
 . تقل درجة إدراؾ اؼبتعة ُب التدريب عندما تكوف مدركات الرياضيُت عالية كبو اؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة- 
 .يرتبط توجو التنافسية العارل دبدركات العالية كبو مناخ التنافسية- 
العوامل اؼبوقفية اليت تعزز إشًتاؾ األنا تؤثر سلبا على دافعية الرياضيُت الناشئُت مقارنة باؼبناخ الدافعي - 

   . اؼبوجو كبو اؼبهمة
ترتبط اؼبناخ التمكن مع أىداؼ التمكن اليت ذبعل الرياضي يبذؿ جهد كبَت ُب سبيل ربسُت قدراتو، ُب - 

 .حُت ارتبط اؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة ببذؿ ؾبهود متوسط من طرؼ الرياضيُت
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 الرياضية بالثقة التنافسي الرياضي التوجو عالقة":بعنواف( 2001)" صفاء صالح حسين "دراسة- 2-6
 ".)223-211، الصفحات 2001حسُت، ( ".الكاراتيو العبات لدى األداء ومستوى المنافسة قلق وحالة

 :يهدؼ ىذا البحث إذل: أىداف البحث
ككبل من الثقة بالنفس كحالة  )األداء كالنتيجة(التعرؼ على العبلقة بُت التوجو الرياضي التنافسي بنوعيو - 

 .القلق اؼبنافسة كمستول األداء العبات الكاراتيو الدرجة األكذل
التعرؼ على العبلقة بُت الثقة الرياضية ككبل من الثقة الرياضية ك مستول األداء لدل العبات الكاراتيو - 

 .الدرجة األكذل
 .التعرؼ على العبلقة مابُت قلق اؼبنافسة كمستول األداء لدل العبات عينة الدراسة- 

 : فروض البحث
توجد عبلقة دالة إحصائيا بُت التوجو الرياضي التنافسي ككبل من اغبالة الثقة الرياضية كحالة قلق اؼبنافسة - 

 .كمستول األداء لبلعبات الكاراتيو الدرجة األكذل
توجد عبلقة دالة إحصائيا بُت حالة الثقة الرياضية كحالة قلق اؼبنافسة كمستول األداء لدل العبات - 

 .الكاراتيو الدرجة األكذل
 .توجد عبلقة دالة إحصائيا بُت حالة قلق اؼبنافسة كمستول أداء العبات الكاراتيو- 

 .اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي بأسلوب اؼبسحي: منهج الدراسة
العبة كاراتيو الدرجة األكذل، حيث كظف الباحث  48اشتمل ؾبتمع البحث على : مجتمع وعينة البحث

العبة  38العبات ُب الدراسة االستطبلعية، كعلى ذلك فإف عينة البحث األساسية كاف عددىا  10
 .كاراتيو الدرجة األكذل

 :استخدـ الباحث أدكات القياس التالية: أدوات البحث
توجو التنافسية، توجو : استخبار التوجو الرياضي من إعداد ديانا جيل الذم يتضمن أبعاد ثبلثة كىي- 

 .اؽبدؼ،  توجو الفوز
 .اختبار التوجو التنافسي الذم يهدؼ إذل التعرؼ على درجة توجو البلعب كبو األداء أك كبو النتيجة- 
 .قائمة حالة الثقة الرياضية- 
 .قائمة حالة قلق اؼبنافسة كاليت تتضمن القلق اؼبعرُب، القلق البدشل ك الثقة بالنفس- 
 .بطاقة مقننة لقياس أداء البلعبات- 

استخدـ الباحث كل من اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعيارم، معامل االلتواء، : المعالجة اإلحصائية
 .معامل االرتباط
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 :توصل الباحث إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة
 .ىناؾ ارتباط طردم بُت توجو التنافسية ككبل من توجو الفوز، توجو األداء- 
 توجو الفوز ك توجو اؽبدؼ، القلق اؼبعرُب ك القلق –ىناؾ ارتباط طردم بُت توجو األداء كتوجو النتيجة - 

 .البدشل، الثقة بالنفس كحالة الثقة الرياضية
 . ىناؾ ارتباط عكسي بُت الثقة بالنفس ككبل من القلق البدشل، القلق اؼبعرُب- 

المناخ الدافعي المدرك و عالقتو  "بعنواف(: 2006" )محمد حسن مصطفى عمر "دراسة- 4-7   
بتوجو الهدف والمعتقدات الخاصة بأسباب النجاح لدى العبي بعض الرياضات الفردية والجماعية  

  )2006عمر، ( ."بمحافظة المنيا
 :ليهدؼ البحث إرل التعرؼ عل: أىداف البحث

العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعديو مناخ التمكن ك مناخ التنافسي ك توجو اؽبدؼ ببعديو توجو -
 .اؼبهمة ك توجو االنا لدل العيب بعض الرياضات الفردية ك اعبماعية دبحتفظة اؼبينيا

العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعديو مناخ التمكن ك مناخ التنافسي كاؼبعتقدات اػباصة بأسباب -
 .النجاح لدل عينة الدراسة

 عبلقة توجو اؽبدؼ ببعديو توجو اؼبهمة ك توجو األنا ك اؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح-
 .التعرؼ على الفركؽ بُت العيب بعض الرياضات الفردية ك اعبماعية ُب اؼبتغَتات الثبلث قيد الدراسة

 ".أسلوب اؼبسح اؼبيداشل" استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي :منهج البحث
 :عينة البحث

كرة : العبا من العيب الرياضات الفردية ك اعبماعية حملافظة اؼبنيا كىي 150مشلت عينة البحث عينة قوامها 
اؼبصارعة للموسم الرياضي -رفع األثقاؿ-التنس األرضي-تنس الطاكلة-كرة القدـ-كرة اليد-السلة

 .سنة 23,19دبتوسط عمر  2005-2006
 : أدوات البحث 

  .قتعريبكالذم قاـ الباحث ب) Sefriz") 1992 سفريز"إعداد  من استبياف اؼبناخ الدافعى اؼبدرؾ -
 . تعريب ؿبمد حسن عبلكم" Marsh" ىربَتت مارش"استبياف توجو اؽبدؼ لػ  -
 .)2000 (قإعداد حسن عبد استبياف اؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح -

  :الوسائل اإلحصائية
معامل ، معامل االرتباط لبَتسوف، )ت  ( اختبار ،التواء،معامل االكبراؼ اؼبعيارل،الوسيط،اؼبتوسط اغبسايب

 .اختبار شيفيو لداللو الفركؽ، ربليل التباين، ألفا كركنباخ
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 :نتائج الدراسة
لدل العينة الكلية " توجو اؼبهمة"كبعد " مناخ التمكن"توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بُت بعد -

 .قيد الدراسة
" توجو اؼبهمة كتوج األنا"كبعدم " مناخ التنافسية"توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بُت بعد -

 .لدل العيب الرياضات الفردية قيد الدراسة
لدل عينة " اعبهد،القدرة،"كل من أبعاد " مناخ التمكن"توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت بعد -

 .البحث الكلية
لدل العينة " ذبنب التمرين"كبعد " مناخ التمكن"توجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بُت بعد -

 .الكلية للدراسة
لدل "اعبهد، القدرة"ك كل من أبعاد " توجو اؼبهمة "توجد عبلقة ارتباطية موجية دالة إحصائيا بُت بعد -

 .العينة الكلية قيد البحث
لدل العينة " ذبنب التمرين"كبعد " توجو اؼبهمة"توجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بُت بعد - 

 .الكلية للدراسة
تأثير أىداف ": بعنواف )Frank Eirik & al)" 2008" "فرانك إيريك وآخرون"دراسة - 4-8

 Frank Eirik) ". المتعدد األبعاد على رياضي المستوى العالي حسب الجنسقاإلنجاز على القل
Abrahamsen, 2008, pp. 449-464) 

معرفة تأثَت توجهات أىداؼ اإلقباز كاؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ على حالة قلق اؼبنافسة : الهدف من الدراسة
 .عند رياضي اؼبستول العارل

 .البحث عبارة عن دراسة طولية: منهج البحث
 .إناث اؼبمارسُت لرياضات الفردية 89ذكور ك  101رياضيا منهم  180 مشلت الدراسة :عينة البحث

 .مقياس اؼبناخ الرياضي ُب الرياضة-: أدوات الدراسة
 .مقياس توجهات أىداؼ اإلقباز-
 .مقياس القدرة اؼبدركة         -
 .مقياس القلق اؼبتعدد األبعاد         -
 :أىم نتائج الدراسة

ُب توجهات أىداؼ اإلقباز حيث أظهر أغلبهم  )ذكور كإناث(ال يوجد فركؽ من حيث اعبنس - 
 .)النتيجة(توجهات عالية كبو التنافسية 

 .أظهرت عينة الدراسة مدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة بالنسبة للجنسُت- 
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 .  سبيز اإلناث درجات عالية ُب القلق اعبسمي مقارنة بالذكور- 
 .الرياضيُت ذكم القدرة اؼبدركة العالية أظهركا مستول أقل قي القلق اؼبرتبط بالنتيجة- 
ىناؾ ارتباط موجب بُت اؼبناخ اؼبوجو كبو التنافسية ك حالة القلق الناتج أساسا عن عدـ التأكد من - 

 .النتيجة
الصحة "بعنواف  )M. Maugendre, E. Spitz)"2011""ماجندر و سبيس" دراسة -4-9      

   (M.Maugendre, 2011, pp. 302-308). "المدركة، قلق والدافعية الرياضية
 :أىداف الدراسة

 .التعرؼ على العبلقة بُت أىداؼ اإلقباز ك الصحة اؼبدركة-  
 .التعرؼ على العبلقة بُت أىداؼ اإلقباز ك القلق - 

 . اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي:منهج الدراسة
 :عينة الدراسة

 15.99سنة دبتوسط عمر مقدر بػ  19ك  15رياضيا تًتاكح أعمارىم ما بُت  286مشلت الدراسة      
ككذا الرياضات  )كرة اليد، كرة القدـ،كرة السلة،الكرة الطائرة(كاؼبمارسُت للنشاطات الرياضية اعبماعية 

 .كالذين يشاركوف ُب اؼبنافسات سواء الدكلية، الوطنية أك اعبهوية )السباحة،اعبمباز،اعبيدك،اؼببلكمة(الفردية 
 :أدوات الدراسة

كالذم وبدد توجو اؼبفحوصُت كبو اؼبهمة أك ىدؼ  )EMS28(مقياس الدافعية ُب اجملاؿ الرياضي  -
 .عبارة كسلم طباسي التدرج 15اؼبنافسة أما البعد الثالث فيتمثل ُب التوجو كبو ذبنب اؼبنافسة، وبتوم على 

 .عبارة كسلم رباعي التدرج 14كالذم وبتوم  )HAD(قائمة القلق العاـ  -
كما قاـ الباحثاف بتصميم استمارة عبمع البيانات حوؿ الصحة اؼبدركة كعدد زيارات للطبيب ُب  -

 .فًتات التدريب ك اؼبنافسة
 : أىم نتائج الدراسة

ُب % 53,1 من الرياضيُت الذين مشلتهم الدراسة يعتربكف أنفسهم ُب صحة جيدة جدا ك 33,9% -
 .صحة جيدة

الرياضيوف الذين أظهركا توجو عارل كبو التمكن كليس لديهم دافعية داخلية مرتبطة بالتنبيو ؽبم مدركات  -
 .أىم بصحة جيدة

 .كلما كاف الرياضي موجو كبو اؼبنافسة أك تبٌت توجو ذبنب اؼبهمة كلما ظهرت عليو أعراض القلق -
 .      الرياضيوف ذكم توجو التمكن العارل أظهركا مستويات منخفضة من القلق -
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 :  التعليق على الدراسات السابقة و البحوث المشابهة-7-5
من خبلؿ ما سبق عرضو من دراسات ك حبوث اؼبشاهبة تبُت للطالب الباحث أف اؼبناخ الدافعي  

اؼبدرؾ، توجهات ىدؼ اإلقباز ك قلق اؼبنافسة حضي باىتماـ العديد من الباحثُت سواء ُب اجملاؿ 
 :األكاديبي أك اجملاؿ الرياضي، كبشكل أكرب نوع العبلقة بُت تلك اؼبتغَتات كىذا ما يتضح ُب النقاط التارل

 :من حيث المجال الزماني -1
اؼببلحظ أف بداية البحوث كالدراسات اؼبرتبطة باؼبناخ الدافعي ك توجهات أىداؼ اإلقباز جاءت بداية 

كذلك بعد بلورت اإلطار ك التفسَت النظرم لدافعية اإلقباز من منطلق  )1992(من مطلع التسعينات 
 & Duda""دكدا ك نيكولس"نظرية توجهات أىداؼ اإلقباز لػ (األىداؼ اليت يسعى الفرد للوصوؿ إليها 

Nicolls") 1987( أمس"، كأعماؿ" "Ames)"1992(( ًب أخذت ىذه الدراسات منحٌت تصاعدم ،
 .2012من حيث الكم ُب مطلع القرف الواحد ك العشرين كصوال إذل سنة 

 .2009إذل غاية  1994أما الدراسات اؼبرتبطة لقلق اؼبنافسة الرياضية فقد أجريت مابُت سنة 
 :من حيث طبيعة الموقف الرياضي -2

مشلت الدراسات اجملاؿ األكاديبي اؼبتمثل ُب حصص الًتبية البدنية ك الرياضية ككذا موقف اؼبنافسة 
 .الرياضية

 :من حيث أىداف تلك الدراسات -3
 : تنوعت األىداؼ اؼبرجوة من ىذه البحوث كيبكن اختصارىا فيما يلي

كاف اؽبدؼ من ىذه الدراسات : بالنسبة للدراسات اؼبرتبطة باؼبناخ الدافعي ك توجهات أىداؼ اإلقباز- أ
تبياف تأثَت اؼبناخ الدافعي كتوجو اؽبدؼ على بعض اػبصائض النفسية ك اإلنفعالية ك مستول األداء كيظهر 

 : ذلك ُب النقاط التالية
استهدفت العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعده مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن كالتوجو اؽبدؼ عند  -

 .الرياضيُت كبو كل من األداء ك التنافسية
 .العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك الدافعية الداخلية ك اؼبعتقدات حوؿ أسباب النجاح -
التعرؼ على العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ من جهة ك الكفاءة الذاتية، مصادر الرضا، السلوكات  -

 .اإلعاقية، سباسك الفريق كقلق اؼبنافسة الرياضية باإلضافة إذل العزكؼ عن فبارسة النشاط الرياضي
 Ntounamis & Biddleمشلت الدراسات اؼبناخ الدافعي ُب الرياضة بشكل عاـ منها دراسة  -

(1998)، Richard J.Keegan and al ) 2009(  ك دراسة ؿبمد حسن مصطفى عمر)2006 .(
 Jonatan ك Guillet & Sarazzin) 1999(ككذا اؼبناخ الدافعي الصادر من اؼبدرب منها دراسة  
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Stein & al  )2012( إضافة إذل دراسات حوؿ اؼبناخ الدافعي الصادر عن األكلياء كمنها  Lael 

Gershgeren and al) 2011 (ك دراسة White )1998.( 
التعرؼ على الفركؽ بُت الرياضيُت ُب توجو اؽبدؼ لعينات من الرياضيُت سواء كاف ذلك ُب نفس  -

 .النشاط الرياضي أك باختبلؼ األنشطة الفردية ك اعبماعية
التعرؼ على عبلقة توجهات أىداؼ اإلقباز بالثقة الرياضية كسمة ك حالة، قلق اؼبنافسة الرياضية ككذا  -

 .اؼبعتقدات بأسباب النجاح
:               ىدفت إذل ما يلي: بالنسبة للدراسات ك البحوث اؼبتعلقة باػباصة بقلق اؼبنافسة الرياضية -ب
التعرؼ على الفركؽ بُت الرياضيُت ُب قلق اؼبنافسة الرياضية حسب األنشطة الرياضية اؼبمارسة، ككذا - 

القلق اعبسمي ، القلق اؼبعرُب، سرعة اإلنفعاؿ، : الفركؽ اؼبرتبطة بأبعاد قلق اؼبنافسة كالرياضية  كمنها 
 .كالثقة بالنفس كبعد  إهبايب للقلق التنافسي

 .التعرؼ على تأثَت قلق اؼبنافسة الرياضية على مستول األداء الرياضيُت -
التعرؼ على العبلقة بُت قلق اؼبنافسة الرياضية كدافعية اإلقباز لدل الرياضيُت ُب موقف اؼبنافسة  -

 .الرياضية
شدة القلق اؼبعرُب، شدة (التعرؼ على الفركؽ بُت الرياضيُت ُب حالة قلق اؼبنافسة من حيث الشدة  -

 ).إذباه القلق اؼبعرُب، إذباه القلق اعبسمي(ك اإلذباه  )القلق اعبسمي
 : من حيث منهج البحث المستخدم -4

كتعد كلها دراسات حديثة ترتبط باؼبناخ  )4(بلغ عدد الدراسات اليت اتبعت اؼبنهج التجرييب أربع 
الدافعي ُب الرياضة حاكؿ من خبلؽبا الباحثوف التحكم ُب ىذا اؼبتغَت عن طريق ضبط اؼبؤشرات اليت تعزز 

مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن، أما الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة اليت استعمل الباحثوف فيها اؼبنهج الوصفي 
كما سجلنا دراسة طولية ك ثانية ربليل . )29(فقد كاف عددىا أكرب كصل إذل تسعة ك عشركف دراسة 

 .مضموف
 : من حيث العينة -5

تبعا إلختبلؼ اؼبنهج اؼبتبع اختلف حجم عينات اؼبفحوصُت ُب ىذه الدراسات حيث تراكحت ما بُت 
) 45(ُب الدراسات التجريبية، ُب حُت جاءت بُت طبسة كأربعوف  )83(ك ثبلثة كشبانوف   )30(ثبلثوف 
كما مشلت الدراسات ـبتلف األنشطة الرياضية سواء . ُب الدراسات الوصفية )370( كسبعوف ةكثبلشبائ

كرة (أك اعبماعية  )تنس الطاكلة، اؼببلكمة،ا لتنس االرضي، رفع األثقاؿ، اؼبصارعة، اعبيدك(الفردية منها 
 ).  إناث- ذكورا (كما مشلت أيضا اعبنسُت  )اليد،كرة السلة،كرة القدـ، اؽبوكي، كرة القدـ األمريكية
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أما ُب ما ىبص أعمار العينات اؼبفحوصُت فإف ىذه الدراسات مشلت عينات لرياضيُت تًتاكح 
سنة علما أف أغلبها مشلت مرحلة اؼبراىقة، كما مست الدراسات أيضا  23 سنوات إذل 7أعمارىم ما بُت 

 .عينات من أكلياء الرياضيُت ككذا اؼبدربُت
كقد ٍب اختيار العينات ُب غالبية ىذه الدراسات بطريقة عشوائية، إال أف ىناؾ دراسات سلكت 

 .    الطريقة العمدية ُب إختيار العينة ك حىت العينات الطبقية حسب أىداؼ كل دراسة
 :من حيث أدوات البحث المستعملة -6

دل ىبتلف الباحثوف كثَتا من حيث أدكات البحث اؼبستعملة لقياس متغَتات حبثنا ىذا حيث سبكنا من  
 :حصرىا ك عده كما يلي

 & Seifriz"  سفريز ك دكدا ك شي "اعتمد الباحثوف على مقياس :لقياس اؼبناخ الدافعي ُب الرياضة- أ

Duda & Chi"  )1992(، نوتوف ك دكدا"مقياس "Newton & Duda (1993)، مقياس
سواشل "، مقياس )2000 ( Newton & al" نوتوف كآخركف"، مقياس )Elliot ) 1997"إليوت"

 .)Soini & al) 2004"كآخركف
 :سجلنا اعتماد الباحثوف على اؼبقاييس التالية: لقياس توجو اؽبدؼ- ب

  Nicolls & Duda"نوكولس كدكدا"، مقياس )Robert & Balague) 1991" ركبر ك ببلغ"مقياس

 "مارش"، مقياس )1993 (Gil" جيل"مقياس ، )1993(Vealy "ركبُت فيارل" مقياس، )1992(
Marsh )1994(  دكدا ك كيتهاد"مقياس"  Whitehead & Duda )1998.( 

مارتينز "فإف غالبية البحوث اليت عرضناىا سابقا استعملت مقياس : لقياس قلق اؼبنافسة الرياضية- ج
  ).1992( Martins"مارتينز"أك مقياس  )Martinz & al ) 1990" كآخركف

  :من حيث الوسائل اإلحصائية -7
 :أغلب الدراسات استعملت الوسائل اإلحصائية التالية

معامل ، معامل االرتباط لبَتسوف،)ت  ( اختبار ،التواء،معامل االكبراؼ اؼبعيارل،الوسيط،اؼبتوسط اغبسايب
 .اختبار شيفيو لداللو الفركؽ، ربليل التباين، ألفا كركنباخ

 :من حيث أىم النتائج -8
 : يبكن عرض أىم النتائج اليت توصلت إليها البحوث ك الدراسات اؼبذكورة أعبله ُب النقاط التالية

للمناخ الدافعي السائد ُب اؼبنافسات الرياضية األثَت بالغ على الرياضيُت بإختبلؼ اعبنس كالنشاط  -
إما إهبابيا أك سلبيا جبملة  )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(الرياضي، حيث يرتبط نوع اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 

 .من السلوكات ك اإلنفعاالت
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أكدت نتائج الدراسات اؼبذكورة افًتاضات نظرية توجهات أىداؼ اإلقباز، حيث أف اؼبناخ الدافعي  -
لو عبلقة إهبابية دالة بتوجو اؽبدؼ إذ أف الرياضيُت الذين لديهم  )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(ببعديو 

إدراؾ عارل كبو مناخ اؼبنافسة تبنوا توجو النتيجة ُب حُت أف إدراؾ الرياضيُت ؼبناخ التمكن يكسبهم توجو 
 .األداء

يرتبط إدراؾ الرياضي العارل ؼبناخ التمكن إرتباطا موجبا مع اإلستمتاع، اإلعتقاد أف اعبهد يقود إذل  -
النجاح، الكفاءة اؼبدركة، تقدير الذات البدنية، سباسك الفريق، مستول أداء العارل، رضا الفريق، الرغبة ُب 

فيما يرتبط مناخ التمكن سلبا بالتوثر ك الضغط، اػبداع، اػبوؼ من . مواصلة التدريب، الثقة بالنفس
 .الفشل، القلق اعبسمي، القلق اؼبعرُب، قلق األداء، العزكؼ عن اؼبمارسة

يرتبط إدراؾ الرياضيُت حسب الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة إهبابيا دبستول منخفض من  -
اإلستمتاع، أف امتبلؾ القدرة يولد النجاح، التوثر ك الضغط، اػبداع، السلوكات اإلعاقية، القلق اعبسمي، 

 .القلق اؼبعرُب، قلق األداء، ذبنب العمل، اػبوؼ من الفشل
لتوجو األداء عبلقة إهبابية بالتعاكف، اإللتزاـ الرياضي، التعلم من أجل التحسن، الثقة بالنفس كحالة  -

 .ككسمة، كسلبيا مع حالة قلق اؼبنافسة
سلبيا بالثقة بالنفس كحالة ك كسمة كإهبابيا مع القلق اعبسمي كالقلق  )التنافسية(يرتبط توجو النتيجة  -

 .اؼبعرُب ك قلق األداء
 .ىناؾ عبلقة اهبابية بُت القلق اؼبعرُب ك دافع إقباز النجاح ك ذبنب الفشل -

 

 : أوجو االستفادة من الدراسات السابقة و البحوث المشابهة-7-6
  لقد سبكن الطالب الباحث من خبلؿ ىذه الدراسات كالبحوث ربديد مشكلة البحث كأىدافو 

كفركضو بشكل هنائي إضافة إذل منهج البحث الذم سوؼ ينتهجو أخذا بعُت اإلعتبار األىداؼ اليت 
انتهجت اؼبنهج الوصفي،  )دراسة 29عددىا (يسعى إذل ربقيقها، فالظاىر ك اعبلي أف أغلب الدراسات 

خاصة تلك اليت تبحث ُب العبلقة بُت متغَتات حبثنا ىذا كمنها دراسة مصطفى حسن مصطفى 
)2006( ،Cristisophe Germignon & autres (2001)، Ntounami & Biddle 

(1998)، White (1998) .  حيث حجم العينة ُب مثل ىذه الدراساتسبكنا من أخذ نظرة حوؿ كما 
 .رياضيا ُب الدراسات كصفية ما هبعلنا لبتار عينة كافية من حيث العدد    370ك  45تراكحت ما بُت 

  إضافة إذل ذلك فإف كجود دراسات عربية ك أجنبية تناكلت أنشطة رياضية فردية ك صباعية منها 
اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، (كرة القدـ كاعبيدك يدعم توجو دراستنا ىذه كيؤكد إمكانية قياس متغَتات حبثنا ىذا 

كما أف أغلب الدراسات . ُب اؼبوقف التنافسي ألنشطة رياضية صباعية ك فردية )توجو اؽبدؼ، قلق اؼبنافسة
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مست عينات من األطفاؿ ك اؼبراىقُت ككذلك مستويات ـبتلفة منها اؽبواة، الدرجة األكذل كاؼبستول العارل  
فبدكح "ك" حسن عبده" دراسة، )2007(" بسنت ؿبمد حسن ؿبمودكىو ما أكدتو دراسات 

 Crististophe Gernigon et ،(2001 )دراسة أضبد إبراىيم ؿبمد أضبد خليل ،)2000("عبده

autres( "2001) ،M. Maugendre, E. Spitz) "2011(     

  كما استفاد الطالب الباحث ىذه الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة الطالب الباحث من حيث حصر 
أدكات القياس اؼبتعلقة دبتغَتات دراستنا ىذه كاختيار منها ما اؼبقاييس اؼبناسبة أخذا بعُت اإلعتبار مدل 

مارتينز "توفرىا كحداثتها كقد ذبلى للطالب الباحث أف غالبية الدراسات استعملت مقياس قلق اؼبنافسة لػ 
القلق اعبسمي، القلق : الذم وبتوم على ثبلثة أبعاد كىي   )Martins & al) "1990ك آخركف 

البدشل، الثقة بالنفس، كُب نفس اإلطار سبكنا بفضل ىذه الدراسة من اغبصوؿ على مقياس اؼبناخ الدافعي 
، كاخًتنا لدراستنا ىذه )Seifriz & Duda & Chi " )1992" " سفريز ك دكدا ك شي "اؼبدرؾ لػ 

نظرا غبداثتو مقارنة باؼبقاييس األخرل لتوجو اؽبدؼ ُب  )Marsh)"1994مارش "مقياس إدراؾ النجاح  لػ 
 .الرياضة

  كقد مكنت ىذه الدراسات الطالب الباحث من التعرؼ على أىم اؼبراجع اليت يبكن اإلعتماد 
عليها ك اؼبرتبطة دبتغَتات حبثنا ىذا، ككذا الوسائل اإلحصائية اؼبستعملة سواء من أجل تقنُت أدكات 

كما نستفيد من نتائج . البحث أك ألجل معاعبة البيانات دبا يناسب أىداؼ ك فرضيات دراستنا اغبالية
 .  ىذه الدراسات ك البحوث ُب دعم نتائج الدراسة اغبالية سواء كانت باالتفاؽ أك االختبلؼ

 كأخَتا تبُت للطالب الباحث من خبلؿ عرض الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة أنو ال يوجد 
دراسات على اؼبستول الوطٍت اليت تناكلت العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك توجو اؽبدؼ ك حالة قلق 

اؼبنافسة، كىو ما دفع الطالب الباحث إذل إجراء ىذه الدراسة خاصة أماـ ما تعيشو اؼبنافسات الرياضية ُب 
اعبزائر حيث يسعى اعبميع إذل ربقيق الفوز بشىت الطرؽ ما ينعكس سلبا على أداء ك صحة الرياضيُت 

               .    خاصة الناشئُت منهم
  
  

: خالصة 
لقد اتضح للطالب الباحث من خبلؿ ىذه الدراسات ك البحوث اؼبشاهبة عبلقة اؼبناخ الدافعي  

بالعديد من اؼبتغَتات النفسية منها كالسلوكات، ما حفزنا على ؿباكلة القياـ بدراسة تشمل فئة الناشئُت 
ؼبعرفة تبعات اؼبناخ الدافعي اؼبميز للمنافسات على حالة القلق لعينة من الناشئُت ُب بيئة اعبزائرية، كما 

ظبحت لنا ىذه الدراسات من كضع اؼبعادل األساسية اليت سبكننا من الوصوؿ إذل حقائق علمية حوؿ ىذه 
 . الظاىرة

 



66 
 

 

 

 

 ثـــــبة األولال

 

 

 انذساعخ انُظشَخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

   :مدخل الباب األول

قسمنا ىذا الباب إذل أربعة فصوؿ، حيث تناكلنا ُب الفصل األكؿ اؼبنافسة الرياضية مربزين أىم 
فبيزاهتا ك ما يرتبط هبا من مظاىر كسلوكات ككذا تأثَتاهتا اإلهبابية كالسلبية على الرياضيُت الناشئُت، أما 
الفصل الثاشل فتطرقنا فيو إذل اؼبناخ الدافعي كتوجهات أىداؼ اإلقباز حيث بدأنا الفصل دبفاىيم عامة 
زبص الدافعية كأنواعها كتأثَتاهتا ٍب تطرقنا إذل دافعية اإلقباز ك نظرياهتا كخصصنا القسط األكرب ُب ىذا 

أما الفصل الثالث فتطرقنا . الفصل إذل كل ما يتعلق بالبيئة احمليطة بالرياضي كتوجهات أىداؼ اإلقباز لديو
 القلق عند الرياضيُت مربزين النظريات اؼبفسرة للقلق ُب اجملاؿ الرياضية ككذا األسباب كراء بركز ىذا ذلفيو إ

االنفعاؿ، كختمنا ىذا الباب األكؿ دبميزات اؼبرحلة العمرية اليت كبن بصدد دراستها خاصة ما يتعلق 
 .دبتغَتات حبثنا ىذا
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:  الفصل ال ول

ة ــــــايضــــــافسة الريـــــــــــاملن  
 

 .تمهيــد
 

 .مفهوم المنافسة الرياضية- 1
 

 .الخصائص النفسية للمنافسة الرياضية- 2
 

 . خبرات النجاح و الفشل المرتبطة بالمنافسة الرياضية-3
 

 . ضغوط المنافسة الرياضية و مصادرىا-4
 

  .التأثير اإليجابي و السلبي للمنافسة الرياضية علي الناشئين- 5
 

  .  المنافسة الرياضية في نشاطي كرة القدم و الجيدو- 6
 

 .خالصة الفصل
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 :ـــــــــــــد تمهي
 

، ىدفهم ُب   لقد أصبح النشاط الرياضي ؿبل اىتماـ كمتابعة من طرؼ الباحثُت ُب صبيع العلـو
ذلك الوصوؿ إذل أدؽ اؼبعلومات اليت سبكن الرياضي من االرتقاء إذل أعلى مستوياتو سواء من الناحية 

البدنية، اغبركية، الفنية، التكتيكية ككذا النفسية، باإلضافة إذل دراسة صبيع اؼبتغَتات اليت تؤثر على سلوكو 
كأخذ اعبانب النفسي نصيبا كافرا من االىتماـ، نظرا لكوف كل نشاط رياضي . كأدائو كؿباكلة التحكم فيها

ينفرد ك يتميز خبصائص نفسية عن غَته من األنشطة الرياضية األخرل، ككذلك ؼبا ربملو مواقف النشاط 
الرياضي من بينها مواقف التدريب الشاقة كاؼبنافسة الرياضية من ضغوطات كآثار على اعبوانب النفسية 

 .كمن ٍب السلوكية للرياضيُت
ماير " كتبقى اؼبنافسة الرياضية كموقف أكثر إثارة من اؼبواقف األخرل الغَت تنافسية حسب 

Meyer"، ) ،كىي فرصة لقياس مستول الرياضي كمدل فاعلية عمليات )84، صفحة 2001فوزم 
التدريب السابقة فبا يولد لدل الرياضيُت ضغوطا نفسية كردكد أفعاؿ كسلوكيات متباينة زبتلف خاصة عند 

 . الرياضيُت الناشئُت ما يستوجب ربضَتا نفسيا خاصا ؼبثل ىذه اؼبواقف
 :  مفهوم المنافسة-1-1

، 2005الدين، ( .تشتق كلمة منافسة من فعل نَاَفَس،كُمَناِفْس تعٍت ُمَزاِحْم،ُمَتَساِبْق كُمَتَبارِم:لغويا
  )412صفحة 

رغبة الفرد ) Occhini & Terreni" )2000أكشيٍت ك تريٍت " اؼبنافسة تعٍت حسب :اصطالحا
 ,Nicols Raimbault) .الطبيعية جملاهبة كقياس قدراتو سواء مع الطبيعة أك اآلخرين كحىت مع نفسو

2004, p. 76) كوىن " كيعرؼKohen" )1982( اؼبوقف الذم يتعارض فيو " اؼبوقف التنافسي بأنو
 ".ىدؼ الفرد مع أىداؼ اآلخرين، حيث يصارع كل منهم اآلخر للوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبرغوب فيو

أف التنافس ) 1997(" ركالف دكركف ك فرنسواز بارك"يرل كل من  فيما  )34، صفحة 1998اغبربم، (
يتعارض أغلب األحياف مع التعاكف، كما أنو يدؿ على شكل معُت من التفاعل بُت األفراد أك اعبماعات 

 كيشَت أندرم )221، صفحة 1997بارك، ( .حبيث يعمل كل طرؼ على نيل اغبد األقصى من األرباح
أنو على الرغم من أف مفهـو اؼبنافسة وبمل ُب معناه نوع من الصراع االجتماعي، ) 1999(أكوف كآخركف 

 .إال أف ىذه الكلمة ال تتضمن معاشل العنف الغَت اؼبصرح بو
       كقد تظهر اؼبنافسة ُب اجملتمع ُب صور متعددة كاغبياة االقتصادية من خبلؿ السعي الكتساح 

األسواؽ، ككذا الرغبة األفراد ُب إشباع اغباجات كاثبات الذات، كلعل أبرز صور اؼبنافسة دبا ربملو الكلمة 
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من مدلوؿ يتجلى ُب النشاط الرياضي أين يتبارل رياضياف أك فريقُت حسب قوانُت دقيقة ىدفهم الظفر 
   .       كىو ما نسعى لتوضيحو فيما يلي(André Akouk, 1999, pp. 79-80) .بالفوز

 : مفهوم المنافسة الرياضية-1-2  
أكذل مفاىيم اؼبنافسة الرياضية كاعتربىا موقف يتوزع فيو ) Deutch  ) 1960"مورتوف دكتش" أعطى 

 كيظهر على ىذا )28، صفحة 2002عبلكم، ( .اؼبكافئات بصورة غَت متساكية بُت اؼبشاركُت أك اؼبتنافسُت
التعريف قصوره ُب كصف ظاىرة اؼبنافسة الرياضية كوقف لتوزيع اؼبكافآت، ما هبعلو يلقي معارضة بعض 

الباحثُت ُب علم النفس الرياضي الذين اعتربكه غَت كاُب كال يساعد كثَتا ُب فهم اؼبنافسة الرياضية، 
 .باإلضافة إذل أنو يعترب اؼبنافسة نقيض التعاكف كىو ما ال ينطبق على األلعاب اعبماعية

 :  كمن ٍب ظهرت مفاىيم أخرل فسرت اؼبنافسة الرياضية من الناحية النفسية االجتماعية منها
موقف (أف اؼبنافسة موقف يقارف فيو نتائج الرياضي بالرياضيُت اآلخرين  (cox, 2005, p. 56)يعترب -

، كىي فرصة لقياس مستواه، كبالتارل الرغبة ُب ربقيق الرضا الداخلي كاػبارجي )اؼبقارنة االجتماعية
 .)مكافئات(
أف اؼبنافسة الرياضية عبارة عن عملية تتضمن مقارنة أداء البلعب الرياضي "  Martinz مارتينز"كيرل -

طبقا لبعض اؼبستويات ُب حضور شخص آخر على األقل، كىذا الشخص يكوف على كعي دبحكات 
 )29، صفحة 2002عبلكم، ( .اؼبقارنة كأف يكوف دبقدكره تقييم عملية اؼبقارنة

موقف اختبارم ذك شدة عالية تربز فيو صبيع "اؼبنافسة الرياضية بأهنا ) 1986(كيعرؼ ؿبمد عدناف -
أك (كاؼبكتسبة من خبلؿ حياتو التدريبية هبدؼ التفوؽ على اؼبنافس  )أك الفريق(خربات كمهارات البلعب 

 )03، صفحة 2004ابراىيم، ( ".ُب لقاء ربكمو القواعد ك القوانُت احمللية أك الدكلية )الفريق
الطالب الباحث أف اؼبنافسة تعترب موقف مقارنة األداء أك مستول رياضي ما بالرياضيُت  يستنتج 

اآلخرين، كلتتم اؼبقارنة بكيفية عادلة كجب كضع قواعد كقوانُت ربكم اؼبنافسة الرياضية كسبكن من اختبار 
مدل فاعلية الفًتة التدريبية اػباصة لكل رياضي كينتج عنها اغبصوؿ على مكافآت تكوف إما داخلية 

 .متمثلة ُب الرضا عن األداء كالتحسن اؼبسجل، أك خارجية كاعبوائز كالكؤكس كالبطوالت
                         :مكونات عملية المنافسة -1-3
إف اؼبنافسة كموقف ترتبط بالعديد من احملددات كاؼبتغَتات سواء كاف ذلك ما يتعلق بالظركؼ  

احمليطة باؼبنافسة أك االستعدادات كالشعور الداخلي للرياضي، الذم ينتج عنو ؾبموعة من السلوكات ربدد 
أربع مكونات متداخلة فيما بينها " Martinzمارتنز "كلقد حدد . إذل حد كبَت نتائجو خبلؿ اؼبنافسة

 :تفسر اؼبنافسة الرياضية كعملية اجتماعية كىي
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 :الموقف التنافسي الموضوعي -1-3-1 
 يتضمن اؼبوقف التنافسي اؼبوضوعي صبيع ما وبيط باؼبنافسة كوقف، كيعٍت ذلك نوع الواجبات 

اؼبطلوبة، مستول اؼبنافس، القواعد كالشركط اػباصة باألداء، أم كل متطلبات اؽبدؼ اؼبطلوب إقبازه ُب 
، 2000راتب، ( .ىذا ما يفرض معرفة شاملة كدقيقة ؼبا يتوجب أف يفعلو الفرد إلقباز اؽبدؼ. اؼبنافسة

 كما أف اعبوانب االجتماعية كاستعدادات الفرد البدنية كالنفسية تعترب من ؿبددات )162-161الصفحات 
 . موقف اؼبنافسة اؼبوضوعي، كالذم يسمح دبقارنة األداء ُب كجود شخص آخر على األقل

 :موقف المنافسة الذاتي- 1-3-2 
 من خبلؿ ما يتضمنو موقف اؼبنافس اؼبوضوعي كالعوامل اؼبرتبطة بو اؼبتمثلة ُب مستول اؼبنافس، 

أنبية اؼبنافسة كمكاهنا، كمتطلبات اؽبدؼ الواجب إقبازه، فإف موقف اؼبنافسة الذاٌب يبثل كيفية تفسَت 
 ىذا إذا )162، صفحة 2000راتب، ( كإدراؾ كتقبل الرياضي ؼبوقف اؼبنافسة اؼبوضوعي كالعوامل اؼبرتبطة بو،

أم أف . أخذنا بعُت االعتبار كجود فركؽ فردية بُت الرياضيُت من حيث االستعداد كالقدرات كاالذباىات
اإلستعدادات، القدرات، : اعبانب الذاٌب ؼبوقف اؼبنافسة ىو الوسيط بُت العوامل الذاتية الداخلية مثل

  )246-245، الصفحات 2004صدكقي، ( .ظبات الفرد كاؼبوقف التنافسي اػبارجي
كعليو فإف طريقة إدراؾ الرياضي لعناصر البيئة التنافسية من حيث اؽبدؼ الواجب إقبازه، إضافة 

إذل إدراكو لقدراتو كمستول الثقة بالنفس لديو كدافعيتو كاذباىاتو كبو اؼبنافسة كمستول القلق التنافسي لديو 
 .كلها سبثل اعبوانب الذاتية اليت تؤثر على طريقة تفسَته ؼبوقف اؼبنافسة اؼبوضوعي

 : االستجابة- 1-3-3 
كتظهر ىذه . تتحدد استجابات الفرد الرياضي انطبلقا من إدراكو كتفسَته الذاٌب ؼبوقف اؼبنافسة اؼبوضوعي

 :االستجابات ُب شكل
 .مثل زيادة دقات القلب، زيادة إفراز العرؽ: استجابات فسيولوجية -
 .مثل الدافعية، الثقة بالنفس أك الشعور بالقلق: استجابات نفسية -

 .مثل األداء اعبيد أك السلوؾ العدكاشل: استجابات سلوكية -

   :النتائــج- 1-3-4 
إف ظهور النتائج يبثل اؼبرحلة األخَتة ُب عملية اؼبنافسة ، كعلى ضوئها يتم تقييم موقف اؼبنافسة 

إما بالنجاح أك الفشل، كالنجاح ال يعٍت دائما الفوز بالضركرة، فقد يبثل ربسن أداء الرياضي أما الفشل 
 .   فقد يشعر بو الفرد رغم الفوز كيرجعو إذل أدائو السيئ
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من خبلؿ استعراض اؼبراحل األربعة للمنافسة كعملية يتبُت للطالب الباحث تداخل كتكامل ىذه 
اؼبراحل، فموقف اؼبنافسة الذاٌب وبدث نتيجة إدراؾ كتفسَت الرياضي حملددات موقف اؼبنافسة اؼبوضوعي، 

كىذا ما يولد استجابات قد تكوف فسيولوجية، سلوكية أك نفسية، يؤثر كربدد نتائج الرياضي كاليت سبثل 
كنعرض  .خربات النجاح كالفشل يستفيد منها بصفة رجعية ُب إدراؾ مواقف موضوعية ؼبنافسات مستقبلية

 )244، صفحة 2004صدكقي، ( .كعملية نفسية إجتماعية" مارتينز"مبوذج ) 1(ُب الشكل رقم 
 ."مارتنز"نموذج المنافسة كعملية حسب : (1)الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : الخصائص النفسية االجتماعية للمنافسة الرياضية-1-4
 تنفرد اؼبنافسة الرياضية خبصائص سيكولوجية زبتلف عن باقي مواقف النشاط الرياضي،  فرغم أف 
موقف اؼبنافسة يلـز اختبار مستول الرياضي كمدل قباعة تدريباتو، إال أف ذلك يعترب ىدفا كسيطا، 

فاؽبدؼ الشامل من خبلؿ اؼبشاركة ُب اؼبنافسة الرياضية ىو االرتقاء بإمكانيات الفرد كقدراتو الكامنة، 
، 1995عدناف، ( .كبالتارل الوصوؿ إذل شخصية رياضية تتكيف مع ظركؼ اغبياة كتكوف فاعلة ُب اجملتمع

كتربز أىم اػبصائص النفسية للمنافسة الرياضية ُب اعبانب الًتبوم كالذم يظهر من خبلؿ . )422صفحة 
تشكيل السمات اػبلقية كاإلرادية، فاؼبنافسة ال هبب النظر إليها كنوع من االختبار فحسب بل أهنا نوع 

، كالعمل على تنمية ـبتلف السمات اإلهبابية )251، صفحة 2010البشتاكم، (ىاـ من العمل الًتبوم 
 .للرياضي كاؼبنافسة الشريفة، الركح الرياضية، احًتاـ اآلخرين، ما يسهم ُب تكوين ظباتو الشخصية لديو
 :   باإلضافة إذل اعبانب الًتبوم ىناؾ خصائص نفسية اجتماعية أخرل للمنافسة الرياضية كاؼبتمثلة ُب

إف مشاركة الفرد ُب اؼبنافسة الرياضية هبدؼ ربقيق الفوز أك تسجيل أحسن مستول فبكن - 1 
كتشكل . مبٍت على دكافعو الذاتية من جهة، ككذا دكافع اجتماعية كإعبلء من شأف الفريق كسبثيل الوطن

 .ىذه الدكافع أىم القول اليت ربفر الفرد على الوصوؿ ألرقى اؼبستويات

        االتجاىات      االستعدادات الشخصية

 

               الدوافع      القدرات             

 الفرد الرياضي

موقف المنافسة 

 الموضوعي

موقف المنافسة 

 الذاتي

 النتائج

 االستجابة
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ترتبط اؼبنافسة الرياضية بالكثَت من االنفعاالت اؼبتعددة، كاليت تتميز بالتفاكت من حيث القوة  -2 
كالشدة، كؽبذه االنفعاالت آثار قد تكوف إهبابية كوف اجملهود الذم يبدلو البلعب ُب اؼبنافسة الرياضية وبتم 

حدكث تغَتات فسيولوجية تساعد على تقوية ـبتلف األجهزة اغبيوية لبلعب كاعبهاز الدكرم التنفسي 
كما يبكن أف تكوف ؽبذه االنفعاالت آثار سلبية خاصة على سلوكو كمستول أدائو ُب . كاعبهاز العصيب

 )33، صفحة 2002عبلكم، ( .اؼبنافسة
ذبرل اؼبنافسة الرياضية كفقا للوائح كقوانُت ؿبددة من قبل ارباد اللعبة موضع اؼبنافسة، فبا - 3

يًتتب عليو ربديد النواحي الفنية ك التنظيمية لنوع النشاط الرياضيي، ككذا سلوؾ البلعبُت الذم يتناسب 
  )119، صفحة 2008رمضاف، ( .مع تلك األمور

تسهم اؼبنافسة الرياضية ُب االرتقاء دبستول صبيع الوظائف العقلية كالنفسية مثل اإلدراؾ، - 4 
االنتباه كعمليات التفكَت كالتصور العقلي، ما وبتم التدريب على استغبلؿ ىذه الوظائف العقلية ألطوؿ 

 .مدة فبكنة خبلؿ اؼبنافسة كبصفة متكاملة
ذلك متوقف على ؾبموعة من غبضور اعبماىَت تأثَت على الرياضيُت قد يكوف إهبايب أك سليب - 5 

اػبصائص كالسمات النفسية اؼبميزة للفرد الرياضي ككذا خربتو الذاتية، كيظهر من خبلؿ ىذه الفكرة 
مفهـو الضغط النفسي كالعبء الناتج عن تواجد اؼبشاىدين خاصة ُب بعض األلعاب ككرة القدـ كاليت 

، )1999 "(Bryبرام "، )cox ")1990كوكس "كقد توصل كل من . تتميز بالعدد الكبَت للمشاىدين
) ملعب الفريق أك اػبصم(عدد اعبمهور، مكاف اؼبنافسة : إذل كجود تأثَت ؼبتغَتات )1994("أجنيو ككاركف"

 .cox, 2005, pp) .على اغبالة النفسية كالقدرات العقلية للرياضي ك سلوكو ك كذا النتائج النهائية ؼبنافسة

266-267)  
 نستنتج أف ما يبيز اؼبنافسة الرياضية ىي تلك الظركؼ اليت ربيط هبا، اليت تتولد عنها ؾبموعة من 

 النفسية كالدكافع، درجة القلق، مستول الثقة بالنفس كبركز السمات الشخصية كسلوكيات اليت تالتغَتا
كما أف اؼبنافسة تتطلب بالضركرة توظيف ؾبموعة من القدرات العقلية . زبتلف حسب كل رياضي

كاإلدراؾ، التصور كالتفكَت كالعمليات اؼبعرفية اليت تساىم بقدر كبَت ُب ربديد تعامل الفرد الرياضي مع 
موقف اؼبنافسة الرياضية، كالذم يعترب موقف ربدم الذات كاآلخرين، كيفًتض أيضا أف ينمي اؼبنافسة 

       .                اعبوانب الًتبوية ك اإلجتماعية عند الرياضيُت كالتعاكف كتثبيت قيم اؼبنافسة النزيهة

 :  خبرات النجاح والفشل المرتبطة بالمنافسة الرياضية-1-5
 تعد خربات النجاح كالفشل من أىم إفرازات اؼبنافسة الرياضية اؼبرتبطة باعبانب النفسي للرياضي، 

فبا جعل العديد من الباحثُت يولوهنا اىتماما بالغا، مع دراسة ارتباطها بالدكافع كاالنفعاالت كالفركؽ 
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إذل بعض القوانُت كاؼببادئ اؽبامة عن كيفية " ليفُت"الفردية كأثرىا على شخصية الفرد الرياضي، إذ توصل 
        )354، صفحة 2002عبلكم، ( . نشأة خربات النجاح كالفشل

 فيما استطاع علماء النفس الرياضة الكشف عن العبلقة االرتباطية بُت خربات النجاح كالفشل 
إذ ينظر إذل الفوز بغض النظر عما إذا كاف قد جاء نتيجة بدؿ أقصى . كالفوز كاؽبزيبة ُب اؼبنافسة الرياضية

جهد أك دكف أدسل مشقة على أنو يرتبط بالضركرة خبربات النجاح لدل الرياضي، كعلى العكس فإف اؽبزيبة 
إال أف اؼبتابعة النفسية للرياضيُت من خبلؿ الدراسات كالبحوث ُب موقف اؼبنافسة . ترتبط خبربات الفشل

أتبث أف الفوز ال يعٍت خربات النجاح بالضركرة، فقد وبقق الرياضي الفوز بدكف أف يقتنع بأدائو الفردم أك 
كما أف ىزيبة رياضي ما مع تسجيل ربسن ُب األداء أك . يصل إذل قمة مستواه كالفوز على منافس ضعيف

 )224-223، الصفحات 1987عبلكم، ( .رقمو الشخصي مثبل، فإف ذلك يستدعي خربة قباح ال خربة الفشل
 يتبُت أف ىناؾ فركؽ كاضحة بُت مفاىيم كل من الفوز كاؽبزيبة كمفاىيم النجاح كالفشل ُب اجملاؿ 

الرياضي، ألف الفوز ك اؽبزيبة يعترباف نتائج مطلقة بغض النظر عن ؿبدداهتما كعواملهما كالظركؼ اؼبرتبطة 
بكل منهما، أما النجاح كالفشل فيمكن اعتبارنبا نتائج نسبية ترتبط بالعديد من احملددات كالعوامل كبصفة 

      .خاصة بعامل األداء

 كما ػبربات النجاح كالفشل عبلقة بالعديد من السمات النفسية كالشخصية للرياضيُت كاغبالة 
فاغبالة االنفعالية السارة اليت تستدعيها . اؼبزاجية، الثقة بالنفس، مستول الطموح كتوقع األداء كمستواه

خربات النجاح تعترب من أىم األسس للنهوض دبستول قدرات الفرد، كتزيد من الثقة بالنفس لدل الرياضي 
أما خربات الفشل فيصاحبها اغبزف، القلق كالضيق عند الفرد الرياضي اليت . كمستول طموحاتو اؼبستقبلية

اؼبوارل  )1(تعترب من النواحي اليت تؤثر بصورة سلبية على قدراتو كمستواه، كىذا ما يظهر ُب اعبدكؿ رقم 
 )210، صفحة 1993فاضل، ( .الذم يوضح التأثَت اإلهبايب كالسليب ػبربات النجاح كالفشل
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 السلبي لخبرات النجاح و الفشل  ويوضح التأثير اإليجابي: (1)الجدول رقم 
 .على الرياضيين

 مجال التأثير
 خبرة الفشل خبرة النجاح

 ناحية السلبية ناحية اإليجابية ناحية السلبية ناحية اإليجابية

 اغبالة اؼبزاجية- 1
اإلحساس كالشعور 

بالسركر كالفرح كاؼبرح 
 كالسعادة كاللذة كالتفتح

 / التهور ك الطيش
اإلحساس كالشعور 
الكآبة كاغبزف كاؼبلل 
 كعدـ الرضا كالضجر

مستول - 2
 الطموح

ؿباكلة السعي لتحسُت 
اؼبستول كاؼبثابرة على 
التدريب مع االستعداد 

 لبدؿ اعبهد

التعجرؼ كالتكرب 
 كالغطرسة

 التواضع كعدـ اؼبباالة
عدـ الطمأنينة 

 )الكف(كالكبت 
 كالتكاسل

تثبيت الثقة بالنفس  الثقة بالنفس- 3
 كالطمأنينة ك األماف

اؼببلغاة ُب الثقة 
 النقد الذاٌب بالنفس

تزعزع الثقة بالنفس 
كاإلحساس بالنقص 
 كالنكوص كاألحجاـ

اإلستهتار دبستول  التفاؤؿ بتقدـ اؼبستول توقع اؼبستول- 4
 اؼبنافس

العمل على زيادة قوة 
 اإلرادة

التشاـؤ كتأخر 
 اؼبستول

 
 فبا سبق يرل الطالب الباحث أف خربات النجاح كالفشل عبارة عن شعور داخلي ينتاب كل 

رياضي نتيجة اؼبشاركة ُب اؼبنافسة الرياضية، ترتبط دبجموعة من السلوكيات ك االنفعاالت لعل من أبرزىا 
الدكافع، القلق ك الثقة بالنفس، كما ؽبا عوامل كؿبددات من أنبها ما يرتبط دبستول أداء الرياضي خبلؿ 

 .اؼبنافسة الرياضية
 : مفهوم ضغوط المنافسة الرياضية-2-6

 يعترب موضوع الضغوط النفسية ُب اجملاؿ الرياضي بصفة عامة من اؼبوضوعات اؽبامة كاليت 
استقطبت اىتماـ العديد من الباحثُت ُب علم النفس الرياضي،  ُب ؿباكلة منهم تفسَتىا كإيضاح العبلقة 
بُت ىذه الضغوط كؾبموعة من االنفعاالت ك السلوكات اليت تتولد نتيجة مواقف النشاط الرياضي بصفة 

عامة، كمواقف اؼبنافسة الرياضية بصفة خاصة باعتبارىا ذات طبيعة غَت عادية كبالغة الذركة مقارنة دبواقف 
طو، ( .النشاط الرياضي األخرل، فهي تستدعي عند الرياضي أشكاؿ ـبتلفة من حاالت الضغط النفسي

  )64، صفحة 2002
رغم تعدد أنواع الضغوط فإف اؼبفهـو العاـ للضغط يشَت إذل أم شيء من شأنو أف يؤدم إذل 

الضغوط "  fortunaفورتينا "، كما يعرؼ )196، صفحة 2004باىي، (استجابة انفعالية حادة كمستمرة 
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حالة تنتج عندما تزيد اؼبطالب اػبارجية عن القدرات كاإلمكانيات الشخصية للكائن اغبي، كأهنا "على أهنا 
 بًتسوف" ك  "Martenمارتُت "كُب نفس السياؽ يرل كل من ". استجابة انفعالية ؼبوقف معُت

Peterson " أف الضغوط تتولد حينما يدرؾ الفرد أنو ال يوجد توازف بُت ما ىو مطلوب إقبازه كبُت قدرتو
  .)19-18، الصفحات 2005اجمليد، (. على االستجابة بنجاح لتحقيق اؼبطالب

من خبلؿ ىذه اؼبفاىيم يتضح للطالب الباحث أف الضغوط النفسية ليست ثابتة بل متغَتة بتغَت 
كلعل موقف اؼبنافسة وبمل ؾبموعة من الضغوط كوهنا موقف اختبار كربدم . اؼبواقف ُب اجملاؿ الرياضي

للرياضيُت من جهة، باإلضافة إذل كجود فبيزات خاصة باؼبوقف كحضور اعبمهور ما يؤثر على شخصية 
 . الرياضي من النواحي اؼبعرفية االنفعالية كالسلوكية كيولد الضغوط النفسية

 :مصادر الضغوط المرتبطة بالمنافسة الرياضية -1-6-1 
إذل مصادر بيئية ترتبط دبحيط اؼبنافسة األداء ك كذا مصادر  )60، صفحة 2002طو، (        يقسمها

ذاتية تنجم أساسا عن اؼبستول البدشل كالطابق اؼبزاجي كاالنفعارل للرياضي، كتبقى كل ىذه اؼبصادر مرتبطة 
بكيفية إدراؾ الرياضي كتقييمو ؽبذه اؼبصادر ك ؼبتطلبات األداء ُب اؼبنافسة كإمكانية التكيف معها كىو ما 

 .       وبدد ُب الغالب نتائج الرياضي ُب اؼبنافسات
 : تفصيبل ؼبصادر الضغوط خبلؿ اؼبنافسة ُب ما يلي)26-25، الصفحات 1998عبلكم، (     كيعطي

اإلىتماـ الكبَت بالنتائج ُب مقابل عدـ االىتماـ الكاُب باألداء، كىو ما يعٍت أف الفوز ُب  - 
اؼبنافسة الرياضية بأم كسيلة ىو اؽبدؼ الرئيسي ُب حُت أف بذؿ اجملهود بغض النظر عن الفوز كاؽبزيبة 

 .ىذا ما يولد ضغوط نفسية لدل الرياضيُت. يعترب شيء ىامشي
االشًتاؾ ُب اؼبنافسة بدكف فًتات راحة كافية كما يرتبط بذلك من قلق كاستثارة  كاستنزاؼ قول  - 

كطاقات الرياضي باإلضافة إذل ما تتطلبو اؼبنافسة الرياضية من مشاؽ االنتقاؿ كالسفر كالتغيَت ُب العادات 
 .اليومية السائدة بالنسبة لبلعب

تكرار خربات الفشل كاؽبزائم اؼبتكررة، كالظهور دبستويات رياضية منخفضة، كما يرتبط بو من  - 
 .عوامل نفسية كاػبوؼ الدائم من الفشل ك عدـ الثقة بالنفس

اؼبنافسة الرياضية مصدر للعديد من اؼبواقف االنفعالية اليت قد تكوف ؽبا فائدهتا ُب حالة تقييم  - 
، أما ُب حالة العكس فإف اؼبنافسة تؤثر بشكل سليب ةالبلعب ؽبا على أهنا غَت مهددة أك تتميز باإلهبايب

 .على سلوكات كأداء الرياضي، كتصبح من أىم مصادر الضغوط
تتميز اؼبنافسات ُب الغالب حبضور اعبماىَت كاؼبشجعُت، كالذم قد يصل إذل أعداد كبَتة ُب  - 

ىذا اغبضور اعبماىَتم ينظر إليو بعض البلعبُت كمصدر للضغط . بعض الرياضات الشعبية ككرة القدـ
 .الشديد ك عبء ثقيل يقع عليهم
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 يعترب الطالب الباحث أف مواقف اؼبنافسة الرياضية غنية باالنفعاالت كالسلوكات اؼبتباينة بُت 
رياضي كآخر، تظهر نتيجة جملموعة من الضغوط اػبارجية اؼبصاحبة ؼبواقف اؼبنافسة كاعبمهور كالنتائج، فبا 
تتولد عنها ظواىر نفسية مثل القلق، اػبوؼ، االحًتاؽ النفسي، ىذا ما يضفي للتحضَت النفسي اػباص 

 . باؼبنافسات الرياضية أنبية كبَتة كضركرة حتمية
   :المظاىر السلبية للمنافسة الرياضية -1-7

 ال ىبلو موقف اؼبنافسة الرياضية من اؼبظاىر السلبية بفعل عوامل كثَتة لعل من أنبها السبق اعبنوشل 
كبو إحراز الفوز ُب اؼبنافسات لبلوغ أعلى اؼبستويات، ىذا ما يدفع بعض الرياضيُت إذل استعماؿ طرؽ غَت 

مشركعة للوصوؿ إذل ىدفهم، باإلضافة إذل ضغوط أخرل قد تشكل هتديدا صروبا على الصحة النفسية 
 :كسبثل أىم اؼبظاىر السلبية للمنافسة الرياضية فيما يلي.للرياضيُت

 Weinbergكينربج "التأكيد على التنافس بشكل زائد يقود بشكل عاـ حسب دراسة  -
  )105، صفحة 1996خورل، ( . إذل إلغاء الوظيفة الًتبوية للرياضي)1965("

التطرؼ ُب إشراؾ الرياضيُت ُب اؼبنافسات خاصة الناشئُت منهم العتبارات متعلقة بالنتائج،  -
 .كىذا التطرؼ قد يشكل هتديدا لصحة الناشئُت كالشباب ك توازهنم النفسي

التوجيو االجتماعي السيئ كاؼبتمثل ُب اعتقاد الشباب الرياضي أف فرصهم ُب بناء حياهتم  -
متوقف على النجاح الذم وبرزكنو ُب اؼبنافسة الرياضية، نتيجة ما يتلقونو من نصح خاطئ من اآلخرين، 

 )35، صفحة 1987عبلكم، ( .كىذا على حساب دراستهم أك تكوينهم اؼبهٍت
 ,mondernard, 2000) استعماؿ اؼبنشطات كاليت أصبحت ترتبط بأغلب اؼبنافسات الرياضية، -

p. 68) يهدؼ من خبلؽبا بعض الرياضيُت إذل التفوؽ بطريقة غَت مشركعة، كـبالفة للقيم الًتبوية كالفوائد 
 .النفسية للرياضة، باإلضافة إذل العواقب اػبطَتة للمنشطات على صحة الرياضي

الذم عادة ما يكوف من نصيب عدد قليل من  )الفوز ك البطولة(االىتماـ الزائد بالنتائج  -
الرياضيُت، فبا يعٍت أف الرياضة سبثل بالنسبة للكثَت خربة إحباط كمن ٍب زيادة اآلثار النفسية السلبية اليت 

   )178، صفحة 1997، .راتب أ( .تؤدم إذل االحًتاؽ النفسي
العديد من الدراسات من العنف كالعدكاف سواء بُت البلعبُت أك اعبماىَت، كىو ما أكدتو تزايد      -

 كىذا رغم احملاكالت اعبادة )106، صفحة 1996خورل، ( ،)Coakley ) "1978 كوكلي "بينها دراسة 
اليت تبدؽبا اؽبيئات اؼبختصة ُب سبيل هتذيب الرياضة بوضع القوانُت اؼبنظمة لكافة للمنافسات كاأللعاب إال 

 .أف ذلك دل وبد من حدكث ىذه الظاىرة اليت تأخذ ُب بعض األحياف أبعاد مأساكية
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ك تنعكس صورتو ُب اجملاؿ . التعصب الذم يعترب اذباه عدائي ضد شخص أك صباعة معينة -
الرياضي ُب الكراىية العمياء للمنافس كُب نفس الوقت اغبب األعمى للفريق اؼبتعصب،  يتميز ىذا األخَت 

 .جبمود الفكر كعدـ الليونة حيث يتطرؼ ُب حالة الفوز كاؽبزيبة أيضا
ؿباكلة استثمار كربط نتائج اؼبنافسات الرياضية باجملاؿ السياسي، كجعلها كسيلة للصراعات  -

 األيدلوجية أك االقتصادية ُب ؿباكلة لتسييس الرياضية، كربط التفوؽ الرياضي بصحة النظاـ السياسي لدكؿ،
 كىو اعتقاد خاطئ لكوف صحة النظاـ السياسي يكمن ُب مدل ازدىار )37، صفحة 2002عبلكم، (

 .كرفاىية كخدمة اؼبواطنُت
 كيرل الطالب الباحث أف بركز ىذه اؼبظاىر السلبية ُب اؼبنافسات الرياضية ناتج عن نسياف أك 

ذباىل اعبانب الًتبوم كالقيم األخبلقية اؼبثلى اليت تنادم هبا الرياضة عامة كالرياضة التنافسية خاصة سواء 
من طرؼ الرياضيُت أك اعبماىَت، ككذا أمل اغبصوؿ على العائد اؼبادم الكبَت كالشهرة الذم يظهر ُب 

 )اخل...اؼبنشطات، العدكاف(صورة الرياضيُت اؼبتفوقُت، فبا جعل البعض ينتهج طرؽ غَت شريفة كال رياضية 
 .          للوصوؿ إذل اجملد بدَؿ االعتماد على اعبهد كاؼبثابرة

 :الرياضة التنافسية عند الناشئين- 1-8
 إف ما يلفت النظر ُب اجملاؿ الرياضي ُب السنوات األخَتة ىو التزايد اؼبذىل ألعداد الناشئُت 

اؼبشاركُت ُب األندية كاؼبراكز الرياضية اؼبختلفة، كرغبتهم اؼبلحة ُب االلتحاؽ بفرؽ الرياضة التنافسية على 
حساب فبارسة الرياضة ألجل االستمتاع كالًتكيح، يتزامن ىذا مع االىتماـ اؼبتزايد الذم أصبح يوليو 

اؼبسؤكلوف ُب ـبتلف الدكؿ بالناشئُت، الذين يبثلوف القاعدة األساسية اليت سبد الفرؽ األعلى سنا بالبلعبُت 
 ككذا للضركرة اليت سبليها متطلبات اؼبستول )32، صفحة 1996ضباد، ( اؼبعدين إعدادا تربويا كفنيا جيدان،

العارل ُب الوقت الراىن، كالذم يعتمد على صقل اؼبواىب الشابة ُب سن مبكرة بإتباع برامج شاملة 
 .متكاملة للوصوؿ إذل منصات التتويج على اؼبستول اعبهوم ك العاؼبي

 كما أف الرياضة عامة كالرياضة التنافسية بشكل خاص تعترب مبوذج مصغر ؼبا ىو متوقع أف وبدث 
ُب اجملتمع مستقببلن، كبالتارل فإف مواقف اؼبنافسة الرياضية عند الناشئُت تسمح ؽبم من االستفادة من 

فباإلضافة إذل الفوائد البدنية، . العديد من الدركس اليت تكسبهم خربات متعددة ُب حياهتم اؼبستقبلية
اغبركية كالنفسية فإف اؼبنافسة سبكن من تنمية قيم الناشئُت نظرا لضركرة االلتزاـ بالقواعد اؼبنظمة 

للمنافسة،كما يسهم االحتكاؾ بأقراهنم من اكتساب كتعلم أصوؿ اؼبنافسة الشريفة، فيما يبثل الكفاح من 
 )43، صفحة 2001، .راتب أ( .أجل الفوز خربات مفيدة إلعداد النشء ليصبحوا قيادات اؼبستقبل

دكدا "، )1993 ("غوس كىيدالستوف"، جيل،)1996(" إيوينغ كسيفلت"لقد أكضحت دراسات 
، اليت أجريت على عينات من الناشئُت هبدؼ التعرؼ على أسباب كدكافع فبارستهم )1998(" ككيبلر
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باإلضافة إذل  (cox, 2005, p. 96) للرياضة أف أىم الدكافع تتمثل ُب حبهم لرفع التحدم كاؼبنافسة،
 .الًتكيح، تعلم تقنيات جديدة كربسُت قدراهتم، كسب الصحة كربسُت اللياقة البدنية

 يرل الطالب الباحث أف اؼبنافسة الرياضية إذا ما أحسن استغبلؽبا تؤثر إهبابيا على ؾبموعة من 
السمات النفسية لدل الناشئُت كالثقة بالنفس كتقدير الذات، كما تعترب حافر كدافع للمثابرة كالعمل اعباد 

ألجل ربقيق األىداؼ كىذا ما ينتقل إذل ؾباالت اإلقباز األخرل ُب اغبياة، ىذا باإلضافة إذل ظبات 
التعاكف، حسن اؼبعاملة، إدراؾ الواجب كاحًتاـ الغَت كالقوانُت، كىي كلها ظبات تساعد الناشئُت على 

 .اقتحاـ كؾباهبة ظركؼ اغبياة اؼبستقبلية ك التعامل معها
 

 : تأثير المواقف التنافسية على الناشئين-2-9
 اختلفت كجهات النظر حوؿ تأثَت اػبربات اؼبتعددة الناذبة عن اؼبوقف التنافسي كما يصاحبها من 

ضغوط على اعبوانب النفسية للناشئُت، ففي الوقت الذم يرل فيو البعض أف اؼبنافسة الرياضية تؤثر إهبابيا 
ضباد، ( كتسمح بتحسن كفاءة االنفعاالت قبد أف البعض اآلخر وبذر من التأثَت السليب لئلفراط فيها،

 )االنفعالية، االجتماعية كاؼبعرفية( ؼبا لذلك من عواقب على جوانب السلوؾ اؼبختلفة )27، صفحة 1996
 .للناشئُت، كالذم قد يبتد مع تقدـ السن ك ينعكس عليهم عند البلوغ ُب حياهتم ضمن اجملتمع

   : التأثير اإليجابي للمواقف التنافسية على الناشئين- 1-9-1 
تسمح مواقف اؼبنافسة الرياضية للناشئُت بتعلم القدرة على مواجهة الضغوط كالتعامل معها، حيث - 

تشكل ىذه اؼبواقف الضاغطة خربات يبكن للناشئ استغبلؽبا للتمكن من تسيَت مواقف أخرل أكثر ضغطا 
 .كُب ـبتلف ؾباالت اغبياة

تعترب اؼبواقف التنافسية فرصة للناشئُت إلظهار قدراهتم الذاتية كمقارنتها مع أقراهنم، كسبثل حافز يدفعهم - 
 .لزيادة الرغبة ُب تعلم مهارات جديدة ك ربسينها خبلؿ حصص التدريب

تسهم خربات النجاح ُب اؼبواقف التنافسية ُب التأثَت إهبابيا على جوانب النمو النفسي اؼبختلفة مثل - 
كىو ما يسمح خبلق   )43، صفحة 2001، .راتب أ( الثقة بالنفس، تقدير الذات، الشعور بالرضا كالنجاح،

 .التوازف النفسي لدل الناشئُت
باعتبار اؼبواقف التنافسية مليئة خبربات التحدم اؼبتعددة، فإهنا تسهم ُب زيادة الدافعية للكفاح من أجل -

 .ربقيق األىداؼ، كمن خبلؿ ذلك يتعلم النشء اؼبثابرة كالتصميم للوصوؿ إذل اؼببتغى
ُب حالة ما أحيط الناشئ الرياضي بقيادة تربوية فإف اؼبنافسة الرياضية تسمح لو باكتساب العديد من - 

القيم األخبلقية كالًتبوية الصحيحة مثل الركح الرياضية، التعاكف، احًتاـ اؼبنافس كااللتزاـ بالنظاـ، ىذا ما 
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 )424، صفحة 1995عدناف، ( يظهر على مستول الفرؽ الرياضية حيث تزيد اؼبنافسة من سباسك أفرادىا،
 )53، صفحة 2001، .راتب أ( .كما سبكن من تنمية القدرة على ربمل اؼبسؤكلية كازباذ القرار

 :التأثير السلبي لخبرات المواقف التنافسية على الناشئين- 1-9-2 
 : يتمثل التأثَت السليب للمنافسة الرياضية على الناشئُت فيما يلي

قد تؤدم ضغوط اؼبنافسة الرياضية لدل بعض الناشئُت إذل زيادة القلق كالتوتر لديهم، كما أف البفاض - 
مستواىم مقارنة بأقراهنم يزيد من حدة الضغط، كىو ما قد يؤدم إذل الشعور باؼبلل كاالنسحاب الكلي من 

 .الرياضة، كما ينعكس بالسلب على تكوينهم النفسي مستقببلن 

تكرار خربات الفشل ُب اؼبواقف التنافسية يؤدم إذل خوؼ من الفشل كيضعف إيباهنم ُب أف النجاح - 
 .يأٌب باؼبثابرة كاعبهد، كىو ما ينعكس على بعض الناشئُت ُب ؾباالت أخرل ُب اؼبستقبل

قد يظهر لدل بعض الناشئُت بعض اؼبمارسات الغَت األخبلقية مثل الغركر، العدكاف، عدـ االلتزاـ - 
بالنظاـ، ربقيق اؼبكسب بغض النظر عن الوسائل اؼبستخدمة ؽبذا الغرض، كىذا نتيجة تورل شؤكف الناشئُت 

 .الرياضيُت من طرؼ قيادات غَت تربوية
إف االىتماـ اؼببالغ فيو باؼبنافسة ك ربقيق اؼبكسب كالفوز يزرع عند الناشئُت اذباىات خاطئة كبو - 

النشاط الرياضي ككل، كيصبح ىدفا أساسيا بالنسبة للناشئُت على حساب االستمتاع، الرضا كالرغبة 
 (cox, 2005, p. 97) .كالتعاكف اليت سبثل االذباىات اإلهبابية للممارسة الرياضية

إف التبكَت بالتنافس يؤدم إذل إنباؿ اؼبدربُت لتنفيذ الربامج اؼبوضوعة للناشئُت كاليت هتدؼ ُب ؾبملها إذل - 
 )28، صفحة 1996ضباد، ( .اكتساهبم أساسيات األداء ُب الرياضة اليت يبارسوهنا

 كيتنب أف تأثَت اؼبواقف التنافسية على الناشئُت مرتبط أساسا بشدة الضغوط اؼبصاحبة ؽبا ككذا 
خربات النجاح كالفشل اؼبًتتبة عنها، ىذاف العامبلف قد يكوف ؽبما انعكاسات خطَتة على الناشئُت من 

النواحي النفسية كالسلوكية، كىو ما يلـز الرعاية كاؼبتابعة الدائمة ؽبم من طرؼ قيادات كأطر تربوية 
متخصصة حىت تعود اؼبنافسة الرياضية على ىؤالء الناشئُت بالفائدة كتكوف أداة ُب سبيل التنمية اإلهبابية 

 . لسماهتم النفسية كقيمهم األخبلقية
 

 : سلوك المدرب و األولياء اتجاه إنجازات الناشئ في المنافسة الرياضية-1-10
 على الرغم من تباين كجهات نظر اؼبختصُت حوؿ الفائدة من اؼبنافسة الرياضية عند الناشئُت إال 

أهنم اتفقوا على ضركرة أف يكوف النشء ربت رعاية قيادة كاعية من مدربُت ك أكلياء كمسَتين ما يضمن 
 . اكتساب الرياضي الناشئ خربات رياضية إهبابية كيقلل من التأثَت السليب للمواقف الضاغطة للمنافسة
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 أف أقبع كسيلة للتقليل من ضغوط اؼبنافسة )400، صفحة 1999، .راتب أ(كُب ىذا الصدد يرل 
كزيادة تقدير الذات لدل الناشئُت الرياضيُت تكمن ُب ؿباكلة اؼبدرب كاآلباء إقناعهم أف قيمتهم ال ترتبط 

كلكن دبدل كفاحهم لتحقيق األىداؼ الشخصية الذم يسعوف  )اؼبباراة(باؼبكسب أك خسارة اؼبسابقة 
كعليو نعرض فيما يلي دكر الفاعلُت ُب اؼبنافسة ُب توفَت الرعاية الصحية للناشئ خبلؿ . لتحقيقها
 .     اؼبنافسات

 :لمدرب أو المربي الرياضي أثناء و بعد المنافسة اسلوك -1-10-1
 يتحدد كصوؿ الرياضي إذل أعلى اؼبستويات بعدة عوامل من بينها مستول اؼبدرب الرياضي كمدل

ُب إدارة التدريب كما يتضمنو من زبطيط كتنظيم كتنفيذ كتقوصل، ككذا قدرتو على إعداد البلعب كفاءتو 
كتوجيهو قبل كأثناء اؼبنافسة الرياضية، إضافة إذل ىذا فإف للمدرب دكرا كبَتا ُب تطوير كبناء شخصية 

الشخصية الًتبوية اليت تتوذل تربية " ىو)25، صفحة 2002السد، ( فاؼبدرب حسب. الرياضي الناشئ
كتدريب البلعب كتؤثر على مستواىم الرياضي تأثَت مباشر كلو دكر فعاؿ ُب تطوير شخصية البلعبُت 

 "    تطويرا شامبل كمتزنا
كعلى ذلك من الواجب أف تتوفر ُب مدرب الناشئُت الناجح ؾبموعة من الصفات الشخصية اليت 

سبكنو من القياـ دبهامو كإكساب الناشئُت السلوكيات الًتبوية السوية كاؼبرغوب فيها من خبلؿ اؼبنافسة 
الثبات اإلنفعارل ُب  " Ogolive & alأكجليف كآخركف " كلعل من أىم ىذه الصفات حسب . الرياضية

مواقف اؼبنافسات الضاغطة أين يتعُت عليو ضبط النفس، فالعصبية كالغضب كسرعة االنفعاؿ من العوامل 
اليت تعرقل العمل الًتبوم للمدرب، كما تنتقل بصفة فورية إذل الرياضي الناشئ كتظهر ُب صورة اػبوؼ 

     )23-22، الصفحات 2002عبلكم، ( .كالقلق كالتوتر
 كما أف ىذه االنفعاالت ال تنتهي بانتهاء اؼبنافسة بل سبتد إذل ما بعدىا من خبلؿ خربات النجاح 

كالفشل اليت تًتتب عن اؼبنافسة كتظهر ُب صورة الشعور باإلحباط كاليأس عند اؽبزيبة أك الغركر كالزىو عند 
كعلى ذلك فإف سلوؾ اؼبدرب . الفوز ما قد يؤثر سلبا على اغبالة النفسية لبلعب كمن ًب مستول أدائو
 :اذباه إقباز الناشئ ىبتلف تبعا لنتائج اؼبنافسة كذلك على النحو التارل

 :    في حالة تحقيق الفوز مع تقديم أداء جيد - أ
 .تفسَت قباح البلعبُت على أساس ما يتمتعوف بو من كفاءة ك مهارة ما يزيد من ثقتهم بالنفس- 
 .تقدير اعبهد الذم بذلو البلعبوف من أجل ربقيق الفوز- 
 .الًتكيز على مدل ربقيق كل العب لؤلىداؼ اؼبطلوب منو إقبازىا ككذا أىداؼ الفريق ككل- 
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 :في حالة تحقيق الفوز مع تقديم أداء ضعيف     -ب
هبب أف يوضح اؼبدرب أف اؼبكسب جاء نتيجة ضعف اؼبنافس كليس كنتيجة لكفاءهتم البدنية كاؼبهارية، - 

 .كالغرض من ذلك عدـ مكافأة البلعب عن النتائج دكف األداء
 .ضركرة التقييم اؼبوضوعي ألداء صبيع البلعبُت مع مكافأة البلعبُت الذين قدموا أداء حسنا- 
 .اغبث على تصحيح األخطاء الفردية كاعبماعية- 
 :في حالة الهزيمة مع تقديم أداء جيد-     ج 

 .على اؼبدرب تقدير اعبهد ك األداء اؼبتميزين لبلعب بالرغم من اؽبزيبة- 
التقليل من أنبية نتائج اؼبنافسة، كالتأكيد على عدـ اغبزف أك الغضب نتيجة اؽبزيبة للتقليل من التأثَت - 

 .السليب على النواحي الشخصية لبلعب
 :في حالة الهزيمة مع تقصير في الجهد وضعف األداء-      د 

 .هبب أف يعرب اؼبدرب على عدـ رضاه عن اعبهد ك ضعف األداء- 
 .يوضح أف سبب اؽبزيبة ىو تقصَت ُب بدؿ اعبهد كيبُت نواحي القصور عند البلعبُت- 
 )233-232، الصفحات 1997، .راتب أ( .تقدير أداء ك جهد بعض الرياضيُت الذين أظهركا أداء حسنا- 

 يتضح للطالب الباحث أنو ُب صبيع حاالت اإلقباز هبب على مدرب الناشئُت الًتكيز على األداء 
كتقدير اعبهد اؼببذكؿ بغض النظر عن النتائج ما يسمح بالوصوؿ إذل األىداؼ الًتبوية اؼبرجوة اكتساهبا من 

 .اؼبنافسة ككذا ذبنب اؼبشكبلت النفسية الناذبة عن خربات الفشل كالقلق ك اإلحباط
أف ىناؾ العديد من البلعبُت الذين (Nicols Raimbault, 2004, p. 70)  كُب ىذا اإلطار يرل 

وبققوا إقبازات ك نتائج عالية أثناء التدريبات كلكنهم ال يسجلوف نفس النتائج ُب اؼبنافسات بل يفقدكف 
جزءا كبَتا من إمكانياهتم خبلؿ ىذا اؼبوقف، ىذا األمر كثَتا ما يؤرؽ اؼبدرب ك الرياضيُت على حد السواء 
كيسبب حالة من القلق عند الناشئ،  كيفًتض على اؼبدرب ىنا أف يسلك سلوؾ اؼبساند للرياضي كيفتح 

 .معو اجملاؿ ؼبناقشة ىذه اغبالة إلهباد اغبلوؿ ؽبذا العائق النفسي لديو
 ُب ضوء ما سبق يتضح للطالب الباحث أف للمدرب مسؤكلية التقييم اؼبوضوعي لبلعب كفقا 

 . ألىداؼ األداء اؼبطلوب إقبازىا كليس على أساس النتيجة فحسب
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 : سلوك األولياء أثناء وبعد المنافسة-1-10-2   
لقد ازداد اىتماـ أكلياء األمور بتشجيع أبنائهم على التدريب الرياضي كمتابعتهم أثناء اؼبنافسات،  

 إذل ارتفاع اؼبستول الثقاُب لدل األكلياء )67-66، الصفحات 2008، .فوزم أ(كقد يرجع ذلك حسب 
 .      ككعيهم بالفائدة اليت تعود على الناشئُت من اشًتاكهم ُب التدريب الرياضي

لكن من كاجب األكلياء أف يعرفوا حدكد اشًتاكهم ُب اؼبنافسة، فسلوكهم وبدد مدل استمتاع 
أبناءىم بالرياضة، حيث هبب أف يشجعوا أبنائهم بدكف لعب دكر اؼبدرب كضبايتهم ُب حالة تعرضهم 

    (Nicols Raimbault, 2004, pp. 36-37) .لضغوط اؼبنافسة كال يكونوا مصدر قلق ؽبم 
أف ىناؾ فئات من األكلياء، فمنهم  )292-286، الصفحات 1997، .راتب أ( كعلى ذلك يعترب

الغَت اؼبهتمُت دبشاركة أبنائهم ُب اؼبنافسة أك يعتقدكف أنو من األفضل ترؾ أبنائهم سباما للمدرب، ُب حُت 
ىناؾ من اآلباء يهتموف دبشاركة أبنائهم بصفة معتدلة، أما الفئة الثالثة فهم أكالءؾ األكلياء اؼبتعصبوف الذين 

 :يسهل إثارهتم دبعٌت أف مشاركتهم زائدة ما هبعل سلوكهم السليب ينعكس على أبنائهم من حيث
أهنم يشكلوف ضغطا نفسيا على األبناء كذلك من خبلؿ حرصهم على ربقيق النجاح ما هبعل خربة     - 

 .اؼبمارسة غَت فبتعة كإمبا خربة توتر كخوؼ من الفشل
 .كثَتا ما يكوف الرياضي الناشئ كثَت اعبداؿ مع اغبكاـ أك اإلداريُت ألنو يتوقع من كالده عمل ذلك    - 
 .يبذؿ الرياضي ؾبهودا كبَتا ُب التدريب ك لكنو غَت مستمتع بذلك    - 
 .كثَتا ما يعاشل من اضطرابات النمو ك  األكل قبل اؼبنافسة    - 

 أف التدخل العاطفي من جانب اآلباء عندما يتنافس أبناءىم )97، صفحة 1997حسن، (كيضيف 
الرياضيُت يبكن أف يكوف زائد على اغبد كيظهر ذلك بدرجة كبَتة ُب الرياضات الفردية، فاآلباء يريدكف 

 . دائما أف يركا أبناءىم على درجة كبَتة من االمتياز ما هبعلهم يعانوف من القلق ردبا أكثر من اؼبدرب
فبا سبق يتضح أنبية سلوؾ الوالدين أثناء اؼبنافسات كما لو من تأثَت على اغبالة النفسية كاالنفعالية 

حيث أف مشاركتهم . للرياضي الناشئ كعلى ذلك كجب على الوالدين نوعا من االلتزاـ كربمل اؼبسؤكلية
اإلهبابية مستحبة أثناء التدريب ك اؼبنافسة فحضورىم دبثابة إشباع لدافع ىاـ لدل النشء كىو اغبصوؿ 
على االستحساف أك القبوؿ االجتماعي من اآلباء، كمنو يبكن أف نلخص اؼبشاركة اإلهبابية لآلباء أثناء 

 :اؼبنافسة فيما يلي
 .احًتاـ العيب ك آباء اؼبنافسُت ك اغبكاـ ك عدـ إصدار تعليقات سلبية اذباىهم     - 
 .عدـ االعًتاض على اؼبدرب ككضع ثقتهم كاملة فيو     - 
 .الًتكيز على تشجيع اعبهد اؼببذكؿ من طرؼ أبنائهم كليس النتائج     - 
 .ذبنب النقد اؼبستمر كالعبارات الغَت اؼبرغوب فيها     - 
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هبب أف يساعد اآلباء األبناء على التفسَت الصحيح ػبربات اؼبنافسة الرياضية، ففي حالة النجاح      - 
هبب أف يقدـ اآلباء التقدير للجهد أكثر من النتائج كذبنب الغركر، أما ُب حالة اإلحباط فيسعى اآلباء 

 . لتدعيم الثقة بالنفس لدل األبناء ك تشجيعهم على مواصلة التدريب
 يستنتج الطالب الباحث أف اآلباء هبب أف يكونوا دبثابة النموذج ك القدكة ُب نظر أطفاؽبم كهبب 

أف ال يفقدكا السيطرة على انفعاالهتم كيتحلوا بالصفات الطيبة أثناء اؼبنافسة لكي يتمكن اؼبدرب من تلقُت 
 .     الناشئ الرياضي الركح الرياضية ك السيطرة االنفعالية

 

 : المنافسة الرياضية في نشاطي كرة القدم و الجيدو-1-11
 :المنافسة في كرة القدم -1-11-1 
تعترب لعبة كرة القدـ الرياضة األكثر شعبية ُب العادل، حيث بلغت من الشهرة حدا دل تبلغو  

األنشطة الرياضية األخرل، كيظهر ذلك من خبلؿ اإلقباؿ الكبَت على فبارستها من طرؼ عامة الناس 
سواء كوسيلة ترفيهية أك بشكل مهيكل ضمن النوادم ك الفرؽ الرياضية، ككذا التغطية اإلعبلمية ؼبنافساهتا 

كالدعم اؼبارل الذم أصبحت ترصده الدكؿ ؽبذه الرياضة باإلضافة إذل اغبضور اعبماىَتم الكبَت الذم 
 .تستقطبو اؼبقاببلت بشكل عاـ

 إذل أف منافسة كرة القدـ تتعدل ُب بعض األحياف (Boniface, 2006, pp. 47-48) كيذىب 
اؼبنافسة ما بُت العيب الفريقُت، إذ كثَتا ما تسمح بإبراز االنتماء إذل ىوية صباعية معينة قد تكوف ؿبلية، 
اجتماعية أك دينية، كيظهر ذلك من خبلؿ دفاع البلعبُت على فريق معُت كتعبَت اعبمهور لشعور موحد، 

مثاؿ على ذلك فريق غبلسكو ركقبرس بركتيستاف كسالتيك كاتوليكي كُب اسبانيا فريق برشلونة ذكم 
 .االنتماء الكاتلوشل عكس إسنيوؿ برشلونة

 :اإلطار العام للعبة كرة القدم - أ
كرة القدـ لعبة صباعية ذبرل مابُت فريقُت، يتألف كل منهما من إحدل عشر العبا أساسيا دبا ُب 

 45ذلك حارس اؼبرمى يقوموف بنقل كرة كاحدة فيما بينهم ؼبدة تسعُت دقيقة على شوطُت مدة كل شوط 
كيدير اؼبقابلة حكم رئيسي ك الذم يشاركو مساعداف على خطي اؼبلعب، . دقيقة بينهما فًتة راحة قصَتة

كيتجلى مفهـو اللعب ُب ؿباكلة كل فريق االستحواذ على الكرة كالسيطرة عليها، كالتحرؾ بنشاط كحيوية 
كفعالية خبلؿ زمن اؼبباراة مستخدما كل اغبركات البدنية كاؼبهارية كاػبططية اليت سبكنو من التغلب على 

ُب حُت يقـو . كؿباكلة تسجيل أكرب عدد من األىداؼ ُب مرمى اػبصم )الفريق اآلخر(مقاكمة اػبصم 
حكم اؼبقابلة كمساعديو بإدارة اؼبباراة كذلك بتطبيق قانوف اللعبة الذم يشمل على كافة اؼبواد كالضوابط 

   )10-09، الصفحات 2003الوقاد، ( .كاألساليب اليت تنظم بدقة كفاءة األداء كسبلمة البلعبُت
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 :أىم خصائص كفبيزات لعبة كرة القدـ فيما يلي )Claud Payer")1987كلود باير "        فيما وبدد 
 .)كرة(أداة اللعبة كركية الشكل  -
 .ملعب مستطيل الشكل كاضح اغبدكد تقاـ عليو اؼبقابلة -

 .مرمى الذم هندؼ إذل الوصوؿ إليو كفيو هبب أف تدخل الكرة كمرمى آخر نعمل على الدفاع عليو -

 .العبوف زمبلء يساعدكف على التقدـ بالكرة كبو مرمى اؼبنافس -

 .العبوف منافسُت يعملوف على الدفاع عن مرماىم -

  (deshaies, 1987, p. 56) .قانوف 17قوانُت ربدد إطار اللعبة، كتشمل ُب ؾبملها على  -

                       :متطلبات المنافسة في كرة القدم - ب
 إف حدت اؼبنافسة ُب مباريات كرة القدـ ربتم توافر ؾبموعة من الصفات األساسية لدل العب 

كرة القدـ حىت يتمكن من مسايرة ريتم كخصوصيات اؼبنافسة كاللعب اغبديث، كذبمع ىذه الصفات 
األساسية بُت اعبانب البدشل كاؼبهارم كالفٍت ك اػبططي باإلضافة إذل ؾبموعة من الصفات النفسية 

اإلرادية، كىي صفات مرتبطة بعضها البعض ك يستلـز تطويرىا من الصغر كفق برامج مقننة ك مضبوطة 
أف ىناؾ ارتباطا  " )94، صفحة 1989إظباعيل، ( تتبلءـ مع قدرات ك إمكانيات كل العب، كُب ذلك يرل

قويا بُت جوانب األداء ُب كرة القدـ سواء كانت البدنية، اػبططية أك اؼبهارية، إذ دل يعد ىناؾ ؾباال لبلعب 
الكرة الذم يتمتع دبستول عاؿ من اؼبهارة دكف أف يكوف على مستول فباثل من الناحية البدينة، كما أف 

 . الناحية البدنية كحدىا ال يبكن أف تؤدم إذل نتائج طيبة ُب اللعبة بدكف مستول فباثل من الناحية الفنية
 كتكمن الصفات البدنية اليت هبب تنميتها لدل العب كرة القدـ بصفة منتظمة ُب السرعة، القوة، 

أما اؼبكونات اؼبهارية األساسية للعبة فتتمثل أساسا ُب ركبلت الكرة، . التحمل، الرشاقة كاؼبركنة العامة
، اؼبهاصبة باإلضافة إذل )اؼبراكغة(السيطرة على الكرة، اعبرم بالكرة، ضرب الكرة بالرأس، اػبداع كالتمويو 

 )87-86-64-45، الصفحات 1984إبراىيم، ( .رمية التماس ك حراسة اؼبرمى
ُب حُت أف اعبانب النفسي ال يقل أنبية عن النواحي البدينة كاؼبهارية، إذ من الواجب إعداد 

حنفي، بدكف سنة، الصفحات ( البلعب الناشئ من الناحية النفسية لكوف لكل منافسة خصوصياهتا، كوبصي
 :  ؾبموعة من الصفات اإلرادية ك النفسية اؽبامة لبلعيب كرة القدـ كىي)288-290
 .اؼبثابرة. - عدـ الًتدد. - الكفاح. - )الشجاعة ك عدـ اػبوؼ(اعبرأة . - الثقة بالنفس -

 .اؼببادرة. - التصميم -
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 : المنافسة في رياضة الجيدو-1-11-2
اعبيدك من الرياضات الفردية اؼبشهورة كاليت تلقى إقباال كبَتا من طرؼ اؼبمارسُت، ىو عبارة عن  

ة اعبيدك ـكتعٍت كل(G.Goetghebuer, 2004, p. 05) فن قتارل تربوم ياباشل اقتبس من اعبوجوتسو،
)judo( الطريق للمركنة . (R.Habersetzer, 2001, p. 09) جيقورك كانو " أسس اعبيدك من طرؼ

Jigiro Kano"   الفائدة : الذم ركز على اعبانب الًتبوم من خبلؿ السعي إذل ربقيق ىدفُت أساسُت نبا
 .اعبسمية ك الًتبية الذىنية

رياضة الدفاع عن النفس باليد اجملردة تعتمد على إتقاف تطبيق حركات اعبيدك " كيعرؼ اعبيدك بأنو 
دبركنة كقوة ك ركح قتالية عالية ك تعتمد على استغبلؿ قوة اػبصم ضده كذلك بتطبيق حركات اعبيدك 

 ".بتوافق اذباىها مع اذباه قوة اندفاع اػبصم
كيعرؼ أيضا اعبيدك بأنو شكل من أشكاؿ اؼبصارعة كهتدؼ إذل استخداـ فنوف الرمي من كضع 

الوقوؼ من خبلؿ اؽبجـو ككذلك فنوف اللعب األرضي للتغلب على اؼبنافس بأقصى أداء ك أقل ؾبهود 
   )27-26، الصفحات 2008نادل، ( .فبكن

 :كهتدؼ رياضة اعبيدك إذل ما يلي
الدفاع عن النفس بأقل جهد ك أكرب قدر من اؼبهارة العقلية ك اغبركية فبا يكسب مزاكليها اعبرأة  -

 .كالشجاعة ك سرعة البداىة ك الذكاء

اإلستخداـ األمثل للقوة حيث وباكؿ البلعب ربقيق االنتصار على اػبصم بأقل قدر من القوة  -
 .اؼببذكلة لتحقيق الكفاءة القصول للعقل

 .تنمية ـبتلف اعبوانب البدنية كيشمل ذلك صبيع عضبلت اعبسم ككذلك األجهزة الداخلية -

 :أما من الناحية النفسية فإف رياضة اعبيدك ترمي إذل
 .رفع اإلحساس بالتوازف النفسي ك تنمية الثقة بالنفس   -  
 .)اجملهود البدشل ك العصيب(يبنح حب كركح العمل ك اؼبثابرة ؼبا يتطلبو من ؾبهود جبار عند اؼبمارسة    -  

 . يبنح ؼبمارسيو صفة ىدكء األعصاب ُب حاالت اإلنفعاؿ ك التمهل ُب ازباذ القرارات    -
 (Feldenkrais, 1993, pp. 05-06) .يعطي الشجاعة ُب اؼبنازالت كقوة اإلرادة كالعـز على الفوز   -  

 :اإلطار العام لمنافسات الجيدو-          أ
منافسات اعبيدك ذبرم ُب إطار منظم حيث يقسم الرياضيُت حسب السن ك الوزف كىو ما  

تبدأ اؼبنافسة بالتحية اؼبتبادلة بعدىا ينطلق النزاؿ . يسمح حبماية اؼبتنافسُت ك التقليل من خطر اإلصابات
تكوف اؼبنازلة على بساط . الذم يدـك طبسة دقائق ابتداءا من األكاسط تتخللها توقفات غَت ؿبسوبة

كذلك  Ipponكيعد اؼبتنافس فائزا ُب حالة تسجيل .  دبا ُب ذلك شريط األضبر للحماية2ـ 8مساحتو 
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بإسقاط اؼبنافس على الظهر مع إمكانية تسجيل نقاط أقل حسب اغبركات اؼبستعملة منها عملية التثبيت 
      (Thepaut, 2004, pp. 96-97) .على البساط
 :متطلبات المنافسة في الجيدو - ب

 ؾبموعة من الصفات البدنية البلزمة لبلعب )119-114، الصفحات 2008نادل، (ربصي 
 اإلتزاف – السرعة – الرشاقة –القوة العضلية -  التحمل –القوة اؼبميزة بالسرعة  : - اعبيدك الناشئ كىي

 .التوافق-  اؼبركنة –
أما القدرات العقلية فرياضي اعبيدك هبب أف يكوف لديو قدرات إدراكية حسية عالية حيث 

تساعده على معرفة كضعيتو على البساط ك التنبؤ دبا وباكؿ اػبصم القياـ بو ك التحرؾ بناءا على ذلك، 
إضافة إذل اإلدراؾ العاـ ك اغبركي هبب أف يتميز رياضي اعبيدك بالذكاء، القدرة على تركيز االنتباه ك القدرة 

 . على اإلستدالؿ اللفضي
 كنظرا ألف رياضة اعبيدك تعد شكل من أشكاؿ العمل الرياضي اؼبتسم بالصعوبة بسبب تعدد 

كتنوع رميتها ك قلة كقت اؼبباراة كالشدة العالية للمنافسات ىذا النوع من الرياضات يتطلب ؾبموعة من 
اػبصائص النفسية لدل اؼبمارس كمنها الثقة بالنفس اليت سبكن من ؾباهبة الصعوبات اؼبفاجئة أك اؼبواقف 

صبهورا، أصدقاء، صبعور اؼبنافس،زمبلء ُب (الغَت متوقعة دبا فيها ردكد أفعاؿ األشخاص اآلخرين سواءا كانوا 
إضافة إذل ذلك هبب أف يتوافر لدل الناشئ اؼبمارس لرياضة اعبيدك ظبات اؼبثابرة  )الفريق أك حكاـ

كالشجاعة كاإلصرار كالقدرة على التحكم ُب اإلنفعاالت السلبية كالقلق، كل ىذا يعد من العوامل اؼبهمة 
للوصوؿ إذل أعلى اؼبستويات كىو ما يربر أنبية اإلعداد النفسي ُب ىذه الرياضة جملاهبة كل الظركؼ احمليطة 

    )67-12، الصفحات 2011خضر، ( .دبوقف اؼبنافسة
 

 : خالصــــــــــــــــة 
 نظريا سبثل اؼبنافسة الرياضية منظومة اجتماعية تضم البلعب كصباعة الفريق كاؼبدرب كاعبمهور، 

حيث تعرب احملك الرئيسي الختبار قدرات كمستول الرياضيُت كمدل قباعة فًتات التدريب، إذل جانب 
ذلك فإهنا تسهم بقدر كبَت ُب ربقيق الغايات الكربل للرياضة بشكل عاـ كاؼبتمثلة أساسا ُب بناء 

الشخصية الرياضية اؼبتكاملة من صبيع النواحي سواء اغبركية، اؼبعرفية كاالنفعالية القادرة على التكيف مع 
 .اغبياة العامة ُب اجملتمع

 كيتضح من خبلؿ ىذا الفصل أف اؼبنافسة الرياضية مع كل ما ربملو من خصوصيات ك ضغوط 
مرتفعة فإهنا ليست ُب حد ذاهتا بالشيء اإلهبايب أك السليب، كإمبا الذم وبدد ذلك ىو نوع اػبربات 

الرياضية ككذا نوع القيادة اؼبسؤكلة عن التنشئة اإلجتماعية الرياضية اليت بإمكاهنا توجيو اؼبنافسة الرياضية 
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كجهة إهبابية حيث تصبح اؼبنافسة خربة مفيدة لتطوير مهارات الناشئ اؼبتعددة ك ربقيق النمو اؼبتكامل ُب 
حياتو من حيث إكتساب الركح الرياضية، تنمية تقدير الذات ك الثقة بالنفس، زيادة درجة اإللتزاـ كربمل 
اؼبسؤكلية، كأف ال تكسب الناشئ بعض اػبصائص النفسية السلبية كالعنف، اػبوؼ من الفشل، اإلحباط 

 إخل    ...كالقلق 
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:  الثاينالفصل 

 املناخ ادلافعي وتوهجات الهدف      

              يف املنافسة الريــــــــاضية

 .تمهيــد
 

 .مفهوم الدافعية- 1
 

 .وظيفة الدافعية وأنواعها- 2
 

 . (دافعية اإلنجاز الرياضي)مفهوم دافعية اإلنجاز - 3
  

 .نظريات دافعية اإلنجاز- 4
 

 .  المناخ الدافعي في الرياضية- 5
 

 .توجهات الهدف في المجال الرياضي- 6
 

 .العالقة بين المناخ الدافعي وتوجو الهدف- 7
 

 أىمية توجو األداء والمشكالت المرتبطة بتوجو النتيجة- 8
 

 .خالصة الفصل
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 : تمهيـــــــــــــــــــــد 

                                     
 فبا ال شك فيو أف اإلنساف ُب حياتو اليومية يسعى إذل إشباع حاجاتو كربقيق أىدافو الشخصية 

كإثبات ذاتو، كما تواجهو ربديات كمواقف اإلقباز ُب شىت اؼبيادين فيسعى باؼبثابرة كالنضاؿ للوصوؿ إذل 
كىو ما ينطبق أيضا على النشاط الرياضي عامة .  كأىدافو كيتطلب ذلك قدرا كبَتا من الدافعية لديوقمبتغا

 .كاؼبنافسة الرياضية بصفة خاصة، ىذه األخَتة سبثل أىم مواقف اإلقباز ُب الرياضة
 فباإلضافة إذل ما يتطلبو ربقيق اإلقبازات ُب اؼبنافسات الرياضية من قدرات بدنية، مهارية 
كتكتيكية فإف دافع اإلقباز يعد من احملددات النفسية األساسية لبلوغ التفوؽ كالنجاح كالوصوؿ إذل 

اؼبستويات العالية، فيما تلعب أىداؼ اإلقباز دكر العامل الذم يستثَت كيوجو دافعية اإلقباز لدل الرياضي 
ما هبعلو يفضل أىداؼ معينة على حساب األخرل، كىو ما يعرؼ بتوجهات أىداؼ اإلقباز أك التوجو 

يعتمد على كيفية إدراؾ الرياضي كتفسَته للبيئة أك اؼبناخ  )توجو اؽبدؼ(ىذا اؼبكوف النفسي . الدافعي
احمليط بو ُب اؼبنافسة الرياضية اؼبتمثل أساسا ُب األشخاص اؼبهمُت بالنسبة لو ُب صورة الوالدين، اؼبدرب 

 .كاؼبسَتين كما يعززكنو من أىداؼ
 

 Orientation:  مفهوم التوجو-2-1

 .اإلقباؿ على الشيِء بالوجوِ : االذباه: لغويا
، 2005، .عصاـ ف( .كما يعٍت اؼبيل كُسنوُح الرأم. ىو القصُد، كاألخُذ صوب الشيء: االذباه كالتوجو

  )36صفحة 
قد تعٍت التوجيو كىي عملية إعطاء التعليمات  Orientation        أما ُب اللغة الفرنسية فكلمة 

 )307، صفحة 1998حسُت، ( .كالتوجيهات كاإلرشادات
        يتضح من خبلؿ ما سبق أف مفردات التوجو ك االذباه  قد تأخذ نفس اؼبعٌت، كما يبكن أف يأخذ 
كل منها مفهـو معُت كىذا راجع إذل كوف ؾباؿ توظيفها يتعدد بتعدد اجملاالت العلمية اؼبختلفة، إذ يشار 

اؼبيل ك التأىب العصيب كالنفسي تنتظم من خبلؿ خربة " مثبل إذل االذباه ُب علم النفس االجتماعي بأنو 
 )24، صفحة 1987بدكم، ( ".الشخص كتكوف ذات أثر توجيهي ك ديناميكي على استجابة الفرد

كما تعٍت . كُب حبثنا ىذا كلمة التوجو تأخذ اؼبعٌت اللغوم االذباه، فهي تعٍت األخذ صوب الشيء
 .التوجيو إذ أف الدافعية تقـو بتوجيو سلوؾ األفراد كبو أىداؼ معينة
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 : مفهوم الهـدف-2-2
يشَت مفهـو اؽبدؼ بشكل عاـ إذل غرض يراد الوصوؿ إليو، قد يكوف عاما كأغراض الًتبية أك 

كبالتارل تعكس األىداؼ طموح . اؼبرحلة التعليمية كقد يكوف خاصا كأغراض كحدة تعلمية أك درس معُت
 )324-64، الصفحات 2003شحاتو، ( .اإلنساف كما يرغب ُب أف يكوف

كينظر إذل اؽبدؼ ُب علم النفس الدافعي على أنو الغاية النهائية اليت يتوجو إليها السلوؾ بقصد 
كغالبا ما يكوف اؽبدؼ خارجيا يعمل الفرد ما باستطاعتو  )53زيداف، بدكف سنة، صفحة ( إشباع الدافع،
 )72، صفحة 2004العكركٌب، ( .كاؽبدؼ يسهل علينا فهم السلوؾ الكائن اغبي كتفسَته. للوصوؿ إليو

كقد اتضح أف للهدؼ خصائص كمكونات منها أنو معرُب كيبثل نتيجة معينة، أم أنو صورة ـبزنة 
لنتيجة أك حالة هنائية يتوجو إليها السلوؾ، كما أنو غالبا ما يولد  )سواء البعيدة أك القريبة(ُب الذاكرة 

ىذا باإلضافة إذل أف . الشعور بالرضا كاؼبتعة ُب حالة ربقيقو كوبدث العكس ُب حالة اإلخفاؽ ُب ذلك
 (scanff, 2003, pp. 202-203) .اؽبدؼ يستثَت الدافعية لدل األفراد

     : مفهوم اإلنجـــاز-2-3
 يعرب مفهـو اإلقباز عن إكماؿ عمل بدافع داخلي، كيتمثل ُب رغبة الفرد ُب التفوؽ كاؼبنافسة أك 

شحاتو، ( .التحصيل، كيشمل كل أكجو التعلم من اعبوانب اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجدانية كالعلمية كاإلنسانية
كما يعرؼ اإلقباز بأنو نشاط أك سلوؾ يوصل إذل نتيجة كىو اؼبقياس الذم تقاس  )62، صفحة 2003

 )168، صفحة 1992، .عصاـ ع( .بو نتائج التعلم
مكوف " من الدافعية إذ يعرفو بأنو )20، صفحة 2007الشقة، (كقد اقًتب مفهـو اإلقباز عند  

افًتاضي كامن لدل الفرد قد يبثل دافعا كاستعدادا راسخا لدل الفرد لئلقًتاب من النجح ُب اؼبواقف ذات 
فيما ". الطابع اإلقبازم، أك تتضمن إقباز أك تنافس ألداء مهمة ما كفقا حملك معُت من اعبودة ك اإلمتياز

يفسر أيضا مصطلح اإلقباز بنفس معٌت مصطلح األداء كيطلق عليو باألداء األقصى، كيستخدـ للتعبَت عن 
كل اؼبظاىر اليت يبكن مبلحظتها ُب صبيع اجملاالت منها اجملاؿ النفسي اغبركي كاليت تتطلب تذكر معلومات 

 .كإظهار القدرات كاؼبهارات
اإلقباز ُب اجملاؿ الرياضي بأنو نتيجة رقمية وبصل عليها  )25، صفحة 1998عدة، (كقد عرؼ  

 . الرياضي خبلؿ منافسة رياضية ما
كيتبُت للطالب للباحث من خبلؿ ىذه التعاريف كجود عبلقة بُت اإلقباز كالتعلم كاألداء، كما أف  

النشاط الرياضي بشكل عاـ يفرض قابلية التعلم لدل األفراد لتحسُت األداء اليت يشمل جوانب مهارية، 
 .معرفية كبدنية للوصوؿ إذل النتائج اؼبرجوة كبالتارل ربقيق مستويات إقباز معينة
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 : اإلدراك و المدركات-2-4
اإلدراؾ ىو عملية سيكولوجية مركبة من اؼبنبهات اغبسية مصدرىا موضوعات العادل اػبارجي،  

هتدؼ ىذه العملية إذل التعرؼ على الناس كاألشياء كاؼبواقف كفهمها، فهو إستجابة للمثَتات اغبسية 
كتفسَت لئلحساسات اليت يبر هبا الفرد كربديد الشيء الذم يصدر عنو اإلحساس كإعطائو معٌت، كيعتمد 
ذلك على قوة استجابة الفرد أك الكائن اغبي لكل ما وبتويو من ذكريات كخربات كميوؿ كاذباىات نفسية 

 )223، صفحة 2009العبيدم، ( .الشعورية كالبلشعورية كىذا ما هبعل اإلدراؾ ىبتلف من فرد آلخر
فيما سبثل اؼبدركات تلك اؼبعلومات اغبسية اؼبشفرة اليت يتعامل معها اعبهاز العصيب اؼبركزم غبظة 

 )246، صفحة 2008اػبورل، (. اإلدراؾ
 
 :( القدرةكإدرا) مفهوم القدرة المدركة -2-5

 تعد الكفاءة أك القدرة اؼبدركة مفهوما مركزيا ُب نظريات الدافعية، حيث تعرب عن الدرجة اليت 
 أم )121، صفحة 1995الفتاح، ( بقدرتو على النجاح ُب اؼبنافسة أك التدريب، )البلعب(يشعر فيها الفرد 

أهنا سبثل الوعي بالقدرة الذاتية، كىو ما هبعل الكفاءة أك القدرة اؼبدركة دبثابة العامل اغباسم كالفاصل بُت 
 .السلوؾ اإلقبازم الناجح كالسلوؾ اإلقبازم الفاشل

 فنتائج السلوؾ أك األداء اليت تعزل إذل القدرة العالية يقـو الفرد بتقييمها داخليا على أهنا خربة 
قباح كبالتارل ينتج عنها أثر انفعارل إهبايب كتوقع النجاح ُب اؼبواقف اؼبشاهبة مستقببل، كعلى العكس فإف 
نتائج السلوؾ أك األداء اليت تعزل إذل القدرة اؼبنخفضة يدركها الفرد على أنو فشل كينتج عنها أثر انفعارل 

  )289، صفحة 2004عبلكم، ( .سليب كتوقع إخفاؽ ُب اإلقباز ُب اؼبستقبل
    

 :مفهوم الدافعيـــة -2-6 
 اىتم الباحثوف ُب علم النفس العاـ دبوضوع الدافعية، نظرا لكوهنا من اعبوانب النفسية اليت ؽبا 
كيعترب . عبلقة بسلوؾ صبيع الكائنات اغبية دبا ُب ذلك اإلنساف أمبل ُب فهم أسباب كؿبركات السلوؾ

خليفة، ( .، الذم يعٍت يدفع أك وبرؾ"Movere"أصل كلمة الدافعية مقتبس من اؼبصطلح البلتيٍت 
 :كقد اىتدل علماء النفس العاـ إذل العديد من اؼبفاىيم اػباصة بالدافعية من بينها )07، صفحة 2006

إف الدافعية ىي تلك الطاقة الكامنة ُب الكائن اغبي اليت تعمل على استثارتو ليسلك سلوكان معينا ُب - 
العادل اػبارجي، كيتم ذلك عن طريق اختبار لبلستجابة اؼبفيدة لو كظيفيا ُب عملية تكيفية مع البيئة 
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، ككضع ىذه االستجابة ُب مكاف األسبقية على غَتىا من االستجابات احملتملة فبا ينتج عنو اػبارجية
 )09، صفحة 2004باىي، ( .إشباع حاجة أك اغبصوؿ على ىدؼ فبكن

الدافعية ىي تلك اؼبكوف االفًتاضي اؼبستعمل لوصف القول الداخلية كاػبارجية اليت تستثَت السلوؾ، - 
 (la rue, 2004, p. 420) .توجهو، كتضبط شدتو كثباتو

 السلوؾ  إذل الدافعية بأهنا اغباالت الداخلية كاػبارجية اليت ربرؾ )119، صفحة 2008قماطي، (شَت م- 
 . حىت وبقق ذلك اؽبدؼقكتوجهو كبو ربقيق ىدؼ أك غرض معُت، كربافظ على استمرار يت

الدافعية عبارة عن القول احملركة للسلوؾ كتوجيهو كبو ربقيق غايات معينة، يشعر الفرد باغباجة إليها، أك - 
بأنبيتها اؼبادية أك اؼبعنوية لو، حيث يتم استثارة ىذه القول احملركة بعوامل متعددة قد تنشأ من داخل الفرد 

 )16، صفحة 2007يونس، ( .)اؼبادم أك االجتماعي(ذاتو أك تنشأ من احمليط الفيزيائي 
يتبُت فبا سبق أف الدافعية ىي عبارة عن قول داخلية كخارجية تعمل كمحركات للسلوؾ كتتحكم  

 . ُب سبيل ربقيق أىداؼ معينة، فهي بذلك مصدر أم فعل أك سلوؾقُب اذباىو كشدتو كاستمراريت
  :مفهوم الدافعية في المجال الرياضي -2-7

 تعد الدافعية أساس العديد من اؼبوضوعات ُب اجملاؿ الرياضي عامة، منها ما يتعلق باختيار نوع 
النشاط الرياضي، مواقف اؼبنافسة كالتدريب، سلوؾ البلعبُت كاؼبدربُت، كما أف للدافعية تأثَت على متغَتات 

ىذا ما جعل الكثَت من علماء النفس الرياضة يولوهنا بالبحث . السلوؾ مثل اإلصرار، التعلم، كاألداء
الذم اعترب التفوؽ ُب الرياضة ىو ؿبصلة لعاملي التعلم ) Singer )1984كالدراسة، من بينهم سنجر 

 )78، صفحة 1995الفتاح، ( .كالدافعية
 انطبلقا من اؼبفهـو العاـ للدافعية، فإهنا تعرؼ ُب اجملاؿ الرياضي باغبالة البادئة كالباعثة كاؼبوجهة 

كاؼبنشطة للسلوؾ، تعمل على دفع البلعب كبو ربقيق ىدؼ أك أىداؼ معينة كاالحتفاظ باستمرارية 
كما تشَت الدافعية أيضا إذل استعداد الرياضي لبذؿ اعبهد من أجل  )28، صفحة 2002عبلكم، ( السلوؾ،

 )425، صفحة 2000، .راتب أ( .ربقيق ىدؼ معُت
كبذلك يبكن اعتبار الدافعية من األسس النفسية اليت ؽبا عبلقة بالسلوؾ اؼبوجو كبو ربقيق 

األىداؼ ُب اجملاؿ الرياضي، كعليو يتجلى مدل أنبية بناءىا كتنميتها لدل الرياضيُت، فهي تسهم ُب 
توجيو سلوكهم كاالرتقاء دبستول أداءىم ُب اؼبنافسات كتساعدىم على ربمل متاعب شدة األضباؿ البدنية 

 .خبلؿ عمليات التدريب الرياضي
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 : وظيفة الدافعية في المجال الرياضي-2-8
 : تعد الدافعية أحد اؼبكونات النفسية البارزة عند الرياضيُت اؼبتفوقُت، كتتجلى كظيفتها فيما يلي

 إف للدافعية دكر ُب اختيار البلعب لنشاط رياضي معُت كفًتة كمقدار :إختيار النشاط الرياضي -1    
فبارستها، فكلما كانت الدافعية مرتفعة كبو رياضة معينة فإف ذلك ينعكس على مدل اإلىتماـ هبذه 

 .  الرياضة كاإلستمرار ُب فبارستها
 ربدد الدفاعية مقدار كدرجة اؼبثابرة ُب التدريب كالعمل اعباد دبا يضمن تعلم كاكتساب كصقل -2    

 .اؼبهارات اغبركية اػباصة هبذه الرياضة

 ربدد الدافعية درجة اإلستثارة أك اغبالة التنشيطية اؼبثلى للوصوؿ اذل اؼبستول األمثل الذم يتطلبو -3   
  )84-83، الصفحات 2000، .راتب أ( .أداء الرياضي ُب اؼبنافسات

 كظيفتُت أساسيتُت للدافعية، أكالنبا تكمن )Singer ")1984" سينجر"كُب نفس السياؽ حدد 
ُب الوظيفة التوجيهية اليت تشَت إذل اختيار البلعب للنشاط كاالستمرار فيو كاؼبثابرة لتحقيق األىداؼ، أما 

اؼبؤثرة إهبابيا كاليت  )االستثارة االنفعالية(الثانية فهي الوظيفة التنشيطية اؼبتمثلة ُب تلك العوامل االنفعالية 
، 1995الفتاح، ( .تعمل على إظهار القوة الدافعية الكامنة لدل البلعب، كمن ٍب ربدد مستول أداءه

 أف الدافعية )1990 (Jacoby, Kelleyُب حُت يشَت كل من جاكويب ككيلي  )102-101الصفحات 
عاـ لدل الفرد، ُب ىذا الشأف ىناؾ من يبيز بُت التوجو الثابت كالتوجو  )Orientation(تعمل كتوجو 

الديناميكي، كأيضا توجو الفعل كتوجو اغبالة حيث يكوف توجو الفرد ديناميكيا ُب حالة كجود ضغوط من 
كما يزيد من توضيح كظيفة الدافعية كأنبيتها ىو كوف . البيئة كبو السلوؾ الفعلي اؼبناسب ؼبتطلبات البيئة

 .استعدادات اؼببلئمة للنشاط:-اإلقباز الرياضي ُب حد ذاتو يتطلب
 التدريب اعباد لتطوير ىذه االستعدادات  -
                )192، صفحة 2001راتب، ( .الفاعلية ُب موقف التقييم  -

نستخلص فبا سبق أف كظيفة الدافعية تنعكس ُب صورة النجاح ُب النشاط الرياضي كالذم يتطلب 
اؼبيل كاالختيار، باإلضافة إذل اؼبثابرة ُب العمل كاالستعداد اعبيد من خبلؿ التدريبات لتطوير األداء، 

 .كالوصوؿ إذل اؼبستول اؼببلئم ُب اؼبوقف التنافسية
 

 : تصنيف الدافعية-2-9
 اؼبنشأ، اليت تعرب عن حاجات فسيولوجية أكلية كتشمل اغباجة ة تصنف الدكافع إذل دكافع بيولوجي

إذل الطعاـ كالشراب حفظ النوع، كيًتتب عن إشباعها استعادة التوازف البيولوجي للكائن اغبي، كيستثَت 
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 أما اجملموعة الثانية )11، صفحة 1999شليب، ( .ىذه اغباجات دافع اعبوع كدافع العطش كدافع اعبنس
 : فتتمثل ُب الدكافع سيكولوجية اؼبنشأ ميزهتا أهنا متعلمة كمكتسبة كاليت يبكن تقسيمها إذل قسمُت كنبا

 : الدافعية الداخلية-2-9-1
 سبثل أىم األسس الدافعة للنشاط الذاٌب التلقائي للفرد بغية إشباع حاجة ما، كتشَت الدفعية 

الداخلية أك ذاتية اإلثابة ُب الرياضة إذل اندماج الفرد ُب النشاط الرياضي من أجل الفائدة اؼبرجوة من أداء 
النشاط ذاتو بدكف أخد بعُت االعتبار أم حوافز خارجية، كغالبا ما تكوف مرتبطة بالسركر كاؼبتعة كإشباع 

كما ترتبط أيضا  (Raymond, 1994, p. 34) الرغبات كاستثمار أكقات الفراغ من خبلؿ اؼبمارسة الرياضية،
بالشعور باالرتياح كتقدير الرياضي لسلوكو نتيجة التغلب على مواقف التدريب البدنية اليت تتميز بالصعوبة 

 . كتتطلب قوة اإلرادة
ثبلثة أنواع للدافعية الداخلية  " Perreaut Vallerend & "فالَتاند ك بَتك" لقد حدد كل من 

حيث تعمل الدافعية . الدافعية الداخلية للمعرفة، الدافعية الداخلية لئلقباز، الدافعية الداخلية لئلثارة: كىي
الداخلية للمعرفة ُب أداء النشاط هبدؼ االستمتاع كالرضا الذم يشعر بو كىو يتعلم كوباكؿ فهم أشياء 

جديدة ، مثاؿ على ذلك العب القولف الذم يبارس نشاطو هبدؼ تعلم ضربات جديدة، كىذا ما يبثل 
  (Bui-xuan, 2000, p. 70) .الدافعية الداخلية للمعرفة

أما الدافعية الداخلية لئلقباز موضوع حبثنا ىذا فتعكس رغبة الفرد الرياضي ُب إتقاف كالتحكم ُب 
تقنية معينة كإقباز ىدؼ األداء شخصي من خبلؿ ذلك، لدل أصطلح عليها أيضا بدافعية اإلتقاف 

فيما سبثل الدافعية الداخلية لئلثارة اإلحساس البدشل اؼبرتبط بنشاط يؤدل .كدافعية الفعالية كتوجو كبو األداء
 .من طرؼ الرياضي، كغالبا ما يبثل ربسن ُب اللياقة البدنية أك تناسق حركة صبالية

فبا سبق يعترب الطالب الباحث أف الدافعية الداخلية تكمن ُب التوجو كبو أداء النشاط الرياضي 
بغرض االستمتاع كالرضا الداخلي،على أف تشمل ىذه الرغبة أشياء قد تكوف معرفية متعلقة بالتعلم أك 

 .خاصة باإلقباز كالتفوؽ الرياضي، ككل ما يولد اإلحساس باإلثارة الناتج عن األداء اعبيد
 : الدافعية الخارجية-2-9-2

 بشكل عاـ تعترب الدافعية اػبارجية عكس الدافعية الداخلية، حيث أف سلوؾ الفرد يستثار فقط 
اؼبكافآت، األلعاب كالبطوالت، اؼباؿ، : عن طريق مثَتات خارجية كاليت يبكن أف تأخذ عدة أشكاؿ منها

 ذلك يعٍت أف مشاركة البلعب (Cox, 2005, p. 70) الثناء، القبوؿ االجتماعي كاػبوؼ من العقوبات،
 .ُب النشاط الرياضي من أجل اغبصوؿ على إحدل أشكاؿ ىذه اؼبثَتات اػبارجية

 الدافعية اػبارجية إذل )Ryan ")1991رياف "، ك "Deciديزم " كقد قسم بعض العلماء مثل 
أربعة أنواع، يبكن على إثرىا تفسَت بعض السلوكات اليت قد تكوف غَت مرغوب فيها، كلكن ذبسد بدافع 
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كيعترب الضبط اػبارجي أكذل أنواع الدافعية اػبارجية كالذم يعكس مفهومها سباما حيث يبثل ذلك . خارجي
كيظهر النوع (François Cury, 2001, p. 65) .السلوؾ الذم يستثار بدكافع خارجية مثل اؼبكافآت كالعقوبات

الثاشل للدافعية اػبارجية كنتيجة الحتواء الفرد للنشاط كأسبابو، لذلك دل يعد كجودىا ضركرم لتفسَت 
مثاؿ على ذلك ىو الذىاب . السلوؾ، بل تكوف كنتيجة للضغط الداخلي مثل الشعور بالذنب أك القلق 
 .إذل التدريب ألجل أف ال وبس الفرد الرياضي بالذنب ُب حالة عدـ ذىابو

 كيعترب ربقيق الذات النوع الثالث من الدافعية اػبارجية، كيظهر ُب حالة سبكن الفرد من تقييم 
سلوكو، فبا يبكنو من اغبكم على أنبيتو كىذا ما هبعل الفرد يقرر بكل حرية القياـ بالنشاط رغم عدـ 

أنبيتو، كيتجلى النوع الرابع من الدافعية اػبارجية ُب الضبط اػبارجي الذم يوجو اختيار السلوؾ على أف 
مصادر الدافعية الداخلية ك اػبارجية  )2(كيظهر الشكل رقم . يكوف ُب تناسق مع اؼببادئ الشخصية للفرد

  )136، صفحة 2002عبلكم، ( .كعبلقتها بالسلوؾ ك األداء
 

                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أف صبيع الرياضيُت يبارسوف الرياضة مستمدين )242-241، الصفحات 2001ضباد، (كيذكر 

إال أف القدر اؼبستمد من كبلنبا ىبتلف من فرد إذل آخر،  )الداخلي كاػبارجي(دافعيتهم من كبل اؼبصدرين 
كما أف اؼبهتمُت بالدراسة النفسية للرياضيُت يركزكف على . أم أهنما قد يعمبلف معان كلكن بدرجات ـبتلفة

أنبية الدافعية الداخلية ُب مقابل الدافعية اػبارجية، كيرجع ذلك إذل أف الدافعية اػبارجية قد تغَت ُب 

.التشجيع اػبارجي-   

.اؼبكافآت-   

.اعبوائز كغَتىا-   

 مصـــــادر الدافعية

نفسو من داخل الفرد  

 دافعية خارجية دافعية داخلية

 من البيئة اػبارجية

.الرضا-   

.اؼبتعة ك السركر-   

.اإلثارة كالتحدم كغَتىا -  السلوؾ كاألداء 

 

.يوضح مصادر الدافعية للسلوك واألداء: (2)الشكل رقم   
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استمالة الفرد إذل اؼبمارسة الرياضية أك تطوير األداء لفًتة معينة كلكن ال تضمن استمرارية اؼبمارسة كربقيق 
 . التفوؽ، ألهنا تفقد قوة تدعيمها أسرع من الدافعية الداخلية

 كيرل الطالب الباحث أنو من الضركرم دبا كاف تنمية كتدعيم الدافعية الداخلية عند الرياضيُت 
كخاصة الناشئُت منهم، كوهنا تضمن االستمرارية ُب الرياضة كالشعور باؼبتعة كالفرح من خبلؿ فبارستها، 

 .        عكس الدافعية اػبارجية اليت تعترب كقتية كتضعف كتؤثر على الدافعية الداخلية

 :دافعية الممارسة الرياضية- 2-10
 اختلفت كجهات النظر اؼبفسرة لدكافع النشء كبو اؼبمارسة الرياضية كاحملددات األساسية للسلوؾ 

الدافعي لديهم، فمنهم من يرل أف دافعية اؼبمارسة الرياضية عند الناشئُت مبنية على ؾبموعة من العوامل 
الشخصية كسماهتم الشخصية، حاجاهتم، ميوؽبم كأىدافهم كاليت تشمل أسباب نفسية كالشعور باؼبتعة، 

تكوين األصدقاء،خربة التحدم كاإلثارة، ربقيق النجاح كالفوز، إرضاء اآلباء كاألصدقاء كأسباب بدنية منها 
فيما يرل البعض اآلخر أف دكافع . ربسُت اؼبهارات اغبركية، تطوير اللياقة البدنية كتعلم مهارات جديدة

اآلباء (فبارسة النشء للرياضة يرجع إذل العوامل اؼبوقفية كأسلوب قيادة اؼبدرب، اؼبساندة االجتماعية 
، 2000، .راتب أ( .، ركح الفريق، االستمتاع باستخداـ اإلمكانيات كاألدكات كنتائج الفريق)كاألصدقاء
، باإلضافة )108-106الصفحات   كُب ىذا الصدد فإف اذباه علماء النفس الرياضة كالتدريب الرياضي اليـو

إذل نتائج البحوث كالدراسات تشَت إذل أف السلوؾ الدافعي للممارسة الرياضية ال ينجم عن العوامل 
الشخصية دبفردىا أك العوامل اؼبوقفية كحدىا، كلكن ينجم عن التفاعل ما بُت ىذاف اؼبتغَتاف، كىو ما 

 من خبلؿ النموذج التفاعلي بُت )Wenberg & Gold" )1999"" كانربج كجولد"أشار إليو كل من 
 :اؼبوارل) 3(العوامل الشخصية كاؼبوقفية لبناء دافعية اؼبمارسة الرياضية الذم يضهر ُب الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 

نموذج التفاعل بين العوامل الشخصية و الموقفية لبناء دافعية الممارسة الرياضية : (3)الشكل رقم 
. وانبرج وجولدبحس  

التفاعل بين العوامل 
 الموقفية والشخصية

.أسلوب قيادة اؼبدرب-   

جاذبية األدكات كاألجهزة-   

اػبسارة (نتائج الفريق - 
  )كاؼبكسب

ظبات - 

اغباجات - 

اؼبيوؿ - 

األىداؼ - 

 

دافعية الممارسة 
 الرياضية
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يتضح من النموذج بركز اغباجات النفسية كأحد العوامل الشخصية احملددة ؼبمارسة النشاط 
كىو ما توفره الرياضة عامة . الرياضي اليت يعمل األفراد على إشباعها، كمن أنبها اغباجة لئلقباز كالتمكن

 .    كاؼبنافسة الرياضية بصفة خاصة أحد أىم اؼبيادين إلشباع ىذه اغباجة فبا يولد ما يعرؼ بدافعية اإلقباز
 

 :دافعية اإلنجازمفهوم  -2-11
من األكائل الذم صاغوا مفهـو عاـ لدافعية اإلقباز كصنفو ) Murrey )1938 يعد ىنرم مورام 

حيث يشَت إذل أف (F.c Bekker, 1992, p. 10) ضمن قائمة اغباجات النفسية الثمانية كالعشركف لئلنساف،
رغبة أك ميل الفرد للتغلب على العقبات كالقياـ بعمل ما بأسرع ما يبكن أك بأحسن ما "دافعية اإلقباز تعٍت

  :ليحدكا حدكه باحثُت آخرين عربكا عن دافعية اإلقباز كما يلي )235، صفحة 2008سوسن، ( ".يبكن
ربقيق شيء صعب " أف دافعية اإلقباز يقصد هبا )Landzy )1957كلندزم  Hallيرل كل من ىوؿ -

أك الكائنات البشرية أك األفكار كتناكؽبا أك تنظيمها، كأداء  )اؼبيتافيزيقية(كالتحكم ُب اؼبوضوعات اؼبادية 
ذلك بأكرب قدر فبكن من السرعة كاالستقبللية كالتغلب على العقبات كربقيق مستول مرتفع كالتفوؽ على 

  )201، صفحة 2004عبلكم، ( .الذات كمنافسة اآلخرين

 دافعية اإلقباز بأهنا استعداد ثابت نسبيا ُب الشخصية وبدد مدل سعي )1964(يعرؼ أتكسوف -
اإلنساف كمثابرتو ُب سبيل ربقيق قباح أك بلوغ ىدؼ يًتتب عليو درجة معينة من اإلشباع، كذلك ُب 

 )23، صفحة 1999شليب، ( .اؼبواقف اليت تتضمن تقييم األداء ُب ضوء مستول معُت لبلمتياز

 بأهنا ترمز إذل سلوكات اليت يبكن تقييمها إما بالنجاح أك الفشل من )Mayer)1974فيما يرل ماير -
، la rue( .خبلؿ معيار التفوؽ ُب مواقف التحدم بالنسبة للفرد، كاليت تتميز بعدـ التأكد من النتائج

  )431، صفحة 2004
 إذل دافعية اإلقباز بأهنا استعداد الفرد للتنافس ُب موقف من )201، صفحة 2004عبلكم، ( كيشَت-

مواقف اإلقباز ُب ضوء معيار أك مستول معُت من معايَت أك مستويات االمتياز ككذلك الرغبة ُب الكفاح 
 . كالنضاؿ للتفوؽ اليت ينتج عنها نوع معُت من النشاط كالفاعلية كاؼبثابرة

 كيتبُت للطالب الباحث أف دافعية اإلقباز تكوين نفسي شخصي يتباين من فرد إذل آخر يبثل 
اغباجة كالرغبة ُب النجاح من خبلؿ الكفاح كاؼبثابرة كالتحدم ُب مواقف اإلقباز كالتمكن ُب ـبتلف 

 .األنشطة التنافسية،كالتحصيل الدراسي أك االبتكار كاألنشطة اغبركية كاأللعاب الرياضية
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 :  نظريات دافعية اإلنجاز-2-12
 إف االىتماـ بدافعية اإلقباز من طرؼ الباحثُت ُب علم النفس، عجل بظهور نظريات كمباذج 

كافًتاضات منذ مطلع اػبمسينيات، ُب ؿباكلة لتفسَت دافعية الفرد ُب مواقف اإلقباز اؼبختلفة كخاصة ُب 
 أك التعليمية أك اؼبهنية، ككذلك التعرؼ على التوجهات اليت تكمن كراء سلوؾ اإلقباز، ةاؼبواقف األكاديبي

. كىي نظريات اليت عمل الباحثوف ُب علم النفس الرياضي على اقتباسها كؿباكلة تطبيقها ُب اجملاؿ الرياضي
 :كتتمثل نظريات دافعية اإلقباز ُب 

 :   نظرية الحاجة لإلنجاز-2-12-1
مبوذجا نظريا لتفسَت دافعية األفراد ُب   Mccelleand - Atkinson أتكسوف –قدـ كل من ماكليلند 

كتشَت ىذه . موقف اإلقباز، كىو النموذج الذم ًب تطبيقو ُب اجملاؿ التعليمي كخاصة بالنسبة لئلقباز اؼبعرُب
النظرية إذل أف دافعية اإلقباز تعترب دبثابة استعداد الفرد لئلقباؿ أك اإلحجاـ بالنسبة ؼبوقف ما من مواقف 

 )201، صفحة 2004عبلكم، ( .اإلقباز، كىي اؼبواقف اليت يتوقع فيها الفرد أف أداءه سوؼ يتم تقييمو
. كينطبق ذلك ُب اجملاؿ الرياضي على موقف اؼبنافسة الرياضية اليت تعترب أىم مواقف اإلقباز ُب الرياضة

 أف ىذه النظرية تعترب طريقة لتفسَت )Garask ")1982جارسك " ك"  Arkesأركس "كيرل كل من 
كما أهنا تضع ُب االعتبار التفاعل لكل من )124، صفحة 1995الفتاح، ( اغباجة للتحصيل أك اإلقباز،

العوامل الشخصية اؼبتمثلة ُب دافع إقباز النجاح كدافع ذبنب الفشل، كنبا مستقبلف عن بعضهما البعض 
كالعوامل اؼبوقفية كشيء ىاـ للتنبؤ بالسلوؾ تتمثل أساسا ُب . كموجوداف بدرجات ـبتلفة لدل األفراد

االحتماؿ اؼبدرؾ للنجاح كاالحتماؿ اؼبدرؾ للفشل، كيقصد هبما على التوارل تقدير أك حكم أك إدراؾ 
باإلضافة إذل قيمة العائد من . الشخص بأف أدائو سوؼ يكوف ناجحا أك ال يكوف ناجحا بنسبة معينة

النجاح الذم يعكس قيمة اؼبكافأة أك الرضا اؼبدرؾ اؼبرتبط بالنتيجة اليت يعتربىا الفرد ناجحة، فيما سبثل  
  )260، صفحة 2004عبلكم، ( .قيمة العائد من الفشل قيمة عدـ الرضا اؼبدرؾ أك اغبزف اؼبرتبط بالنتيجة

النتائج (كينتج عن ىذا التفاعل بُت العوامل الشخصية كالعوامل اؼبوقفية تكوين إذباىات النتائج أك السلوؾ 
 .كمن ٍب ردكد أفعاؿ إنفعالية )اؼبتوقعة

كيعترب الطالب الباحث أف نظرية حاجة اإلقباز مبوذج حسايب يأخذ بعُت االعتبار التفاعل بُت العوامل 
الشخصية كالعوامل اؼبرتبطة دبوقف اإلقباز، فإذا كاف دافع إقباز النجاح يفوؽ دافع ذبنب الفشل لدل 

الرياضي تكوف ىناؾ اغباجة لئلقباز، أما ُب حالة العكس فتبدك على الرياضي مظاىر االنسحاب كذبنب 
 .اؼبنافسة الرياضية
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 :(العزو)نظرية التعليل السببي  -2-12-2 
 مبوذجا معرفيا للدافعية، )Heder ")1944،1985" ىيدر" تعترب نظرية التعليل السبيب أك العزك لػ

م ىو اإلدراؾ، فهي تشَت إذل تلك العمليات اإلدراكية العقلية اليت يقـو هبا سحيث تقـو على عنصر أسا
 .األفراد لتفسَت سلوكهم ككذا التنبؤ دبا يبكن أف وبدث ُب اؼبستقبل

 كقد كصف ىيدر نظريتو على أهنا نظرية اغبس العاـ أك علم النفس الساذج، كقاـ بوضع النموذج 
حيث تتكوف القوة . األساسي لتفسَت عزك السلوؾ الذم أرجعو لقوة شخصية داخلية كقوة بيئية خارجية

الشخصية الداخلية من عاملُت نبا القدرة كاجملهود، ُب حُت أف قوة البيئية اػبارجية تشمل صعوبة اؼبهمة 
 )قوة شخصية(ما بُت القدرة  )يستطيع أك ال يستطيع(كاغبظ، كافًتض كجود تفاعل وبدد سلوؾ اإلقباز 

ُب حُت أف اغبظ يدرج ُب العديد من التعليبلت السبيية للسلوؾ كيعترب متغَت . )قوة ييئية(كصعوبة اؼبهمة 
 (Cox, 2005, pp. 52-53) ).4(كىو ما يظهره الشكل رقم . ال يبكن التنبؤ بو

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 الذم عمد على تقدصل تعديبلت جوىرية على )weiner ")1972برنار كينر "إسهامات  كجاءت 
 : النموذج الرئيسي ؽبيدر كصاغ أبعاده األربعة إذل بعدين أساسُت نبا

 .الذم يتضمن تعليبلت مستقرة كأخرل غَت مستقرة: اإلستقرار-  
 مسؤكلُت عما ا عما إذا كانودالذم يبثل بناءا نفسيا يشَت إذل اعتقاد األفرا: مركز التحكم أك الضبط- 

وبدث كمدل ربكمهم ُب ذلك، حيث أف كجهة التحكم أك الضبط قد تكوف داخلية كاعتقاد البلعبُت 
كما يبكن أف يكوف مركز الضبط خارجيا كمثاؿ على . بأف سلوكهم ُب اؼبواقف التنافسية يؤثر على النتائج

ذلك البلعبُت الذين يبيلوف إذل عزك نتائجهم إذل عوامل خارجية كاغبكم، اعبمهور، اػبصم، اؼبدرب، 
بتطويره ىذا النموذج " كينر"قد قاـ ك)193-192-189، الصفحات 1995الفتاح، ( .الصدفة ك اغبظ

 يستطيع أو ال يستطيع

 الناتج السلوكي

 Heder "(1958) ""ىيدر" يمثل نموذج :(4)الشكل رقم 

 (خارجية)القوة البيئية  (داخلية)القوة الشخصية 

 الحــظ صعوبة المهمة القــدرة الجـــهد
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بإضافة مبدأ آخر ىو إمكانية أك القدرة على التحكم، فهناؾ بعض األسباب اليت ندركها على أهنا زبضع 
 )166، صفحة 2000خليفة، ( .لتحكم الفرد كبعضها اآلخر ال زبضع لتحكمو

ُب كونو يؤثر  )McAuley )1993ك ماؾ أكرل   Biddele بيدؿ" كتظهر أنبية العزك حسب 
فعزك . على توقعات اػباصة بالنجاح كالفشل ُب اؼبستقبل كعلى ردكد األفعاؿ االنفعالية أك عواطف الفرد

كعلى .األداء إذل عوامل ثابتة كالقدرة العالية ينتج عنو توقع النجاح ُب اؼبستقبل كبالتارل زيادة الدافعية كالثقة
النقيض فإف عزك النجاح ُب األداء إذل عوامل غَت مستقرة كاغبظ ال يُبَِكن من توقع النتائج اؼبستقبلية 

 F.c)كيشَت    )237، صفحة 2006الراؽ، ( .كبالتارل ال يؤدم ذلك إذل ربسن الدافعية كالثقة بالنفس

Bekker, 1992, p. 41)إذل أف العزك أحد العوامل مؤثرة ُب شدة الدافعية لدل األفراد      . 
لباحث أف نظرية العزك مبوذج هبمع ـبتلف التعليبلت اؼبفسرة  كعلى ضوء ما سبق يتضح للطالب ا

لسلوؾ األفراد ُب مواقف اإلقباز على ضوء أسباهبا اؼبدركة، فهي توضح اإلدراكات السببية اليت تزيد أك 
 .تنقص من دافعية اإلقباز عند األفراد، كمن ًب تعديلها أك دعمها

  : النظريات المعرفية االجتماعية-2-12-3 
 ظهرت ؾبموعة من النماذج كاإلفًتاضات حاكلت تفسَت دافعية اإلقباز من منطلق بعض العمليات 
 :اؼبعرفية اليت تؤثر ُب سلوؾ اإلقباز لعل أنبها عملية اإلدراؾ لدل األفراد، كمن بُت ىذه النماذج قبد

  :نظرية فاعلية الذات- 1 
اعلية الذات كنوع من الثقة الرياضية اػباصة اليت تندرج ضمن اإلطار العاـ للنظرية  يشار إذل ؼ

 أهنا اعتقاد الفرد ُب قدراتو على تنظيم كتنفيذ خطط )1997(اؼبعرفية االجتماعية، حيث يعرفها باندكرا 
 (Cox, 2005, pp. 25-26) .األداء اؼبطلوبة للوصوؿ إذل نتائج معينة

ات عملية معرفية يشكل فيها الفرد حكما كإدراكا ذاتيا بالنسبة لقدراتو ؼبواجهة ذفكأف فاعلية اؿ 
متطلبات معينة، كما أهنا تؤثر على كل من دافعية اإلقباز للفرد ككذلك على مستول أدائو الفعلي، كمن 

 .ناحية أخرل تؤثر سلوؾ اإلقباز من حيث االختيار ك الشدة ك اؼبثابرة
.  فالفرد الذم يؤمن ُب قدراتو على التحكم ُب األداء ُب موقف ما، كإمكانية ربقيق نتائج معينة

تكوف لديو الدافعية اؼبطلوبة إلقباز ىذا األداء، كمن ٍب اعتربت فاعلية الذات كميكانيـز معرُب عاـ يتوسط 
 كقد أشار باندكرا من خبلؿ ىذه النظرية إذل كجود مصادر )290، صفحة 2005اجمليد، ( .الدافعية كالسلوؾ

للمعلومات كعوامل تزيد من فاعلية الذات لدل الفرد من بينها األداء الناجح، اػبربات اؼبنجزة، اإلقناع 
الفتاح، ( .اللفظي، االستثارة االنفعالية، حيث تزداد فاعلية الذات أك كفاءة الذات مع توافر ىذه العوامل

 )146، صفحة 1995
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 كنستدؿ فبا سبق أف نظرية باندكرا لفاعلية الذات تربط ما بُت إدراؾ الفرد الرياضي بكفاءتو 
، كالذم يستمده من خبلؿ اػبربات السابقة كاإلقناع اللفظي كاغبالة االنفعالية، كاإلقباز ُب )كفاءة الذات(

 .مواقف اؼبنافسة، فكلما ازدادت فاعلية الذات لدل الرياضي زادت دافعية اإلقباز لديو ُب اؼبنافسات
   )الكفاءة اؼبدركة( :نظرية دافعية الكفاية -2 
ُب نظريتها ىذه إذل أف الشعور بالكفاءة دافعا فطريا عند األفراد " ىارتر"ُب سياؽ مشابو أشارت   

ليكونوا أكفاء ُب صبيع جوانب كؾباالت اإلقباز البشرم، كما اعتربت دافعية الكفاءة تكوين متعدد 
األبعاد، كىذه األبعاد تتفاعل فيما بينها كتؤثر على ؿباكالت البدء إلحراز التفوؽ ُب ؾباؿ إقبازم معُت، 

فإدراؾ الفرد للنجاح أك الشعور خبربة النجاح ُب ؾباؿ ؿباكلتو . كما تؤثر على تطور السلوؾ اإلقبازم
التفوؽ يولد لديو مشاعر إهبابية كشعور بفاعلية الذات كالكفاءة الشخصية اليت تدعم كتعزز دافعية 

عبلكم، ( .الكفاءة، كىذا االرتفاع ُب دافعية الكفاءة لدل الفرد يشجعو على القياـ دبحاكالت أخرل للتفوؽ
 ُب حُت أف ؿباكالت إدراؾ الفرد للنجاح اليت يكتب ؽبا الفشل اؼبتكرر )182-181، الصفحات 2004

تؤدم إذل البفاض الشعور بالكفاءة كبالتارل البفاض ُب دافعية الكفاءة، كىو ما ينجر عنو ُب أغلب 
 "Harterىارتر "مبوذج  ()5(األحياف تسرب كعزكؼ الناشئُت عن الرياضة، كىو ما يوضحو الشكل رقم 

 .لدافعية الكفاءة )1978(
 .يوضح نموذج ىارتر لدافعية الكفاية: ( 5)الشكل رقم 

 
  

 
 

 
 

     

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

دافع الكفاءة 

 المرتفع

دافعٌة الكفاءة 

 المنخفضة

 
 محاوالت إتقان أقل االنفعالٌة السالبة

 األداء غٌر ناجح

التسرب فً 

 الرٌاضة

 ألن ٌكون الالعب ةالدافعٌة الطبٌعً

كفأ فً الرٌاضات الممارسة ورغبة 

 فً محاوالت اإلتقان

 األداء الناجح

فعالٌة الذات 

االنفعالٌة الموجبة 

 مشاعر الكفاءة 
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 :نظرية فيالي للثقة الرياضية- 3  
 ؿباكلة فريدة من نوعها لوضع مفاىيم لدافعية اإلقباز كالثقة )1988-1986(يعترب مبوذج ركبُت فيارل 

 .بالنفس ُب اؼبواقف الرياضية، على عكس النماذج كالنظريات األخرل اليت مصدرىا علم النفس العاـ

(Cox, 2005, p. 29) 
. على فكرة اندماج التوجو التنافسي مع كل من السمة كاغبالة للثقة الرياضية"فيارل" كتقـو نظرية 

نزعة الفرد للكفاح كبو إحراز مبط معُت من "على أنو  )توجو اؽبدؼ ُب اؼبنافسة(كتعرؼ التوجو التنافسي 
، حبيث يعكس ىذا التوجو إيباف الرياضي بأف ربقيق ىدؼ معُت يُظهر الكفاءة "األىداؼ ُب الرياضة

اجمليد، ( فيما تعرؼ الثقة الرياضية بأهنا اعتقاد الفرد أك درجة تيقنو بقدرتو على النجاح ُب الرياضة،. كالنجاح
 كمن ٍب اعتربت أف البلعب يقدـ على موقف اؼبنافسة اؼبوضوعية من خبلؿ عاملي )292، صفحة 2005

ىذاف العاملُت يسمحاف بالتنبؤ دبستول الثقة الرياضية كحالة لدل . الثقة الرياضية كالتوجو التنافسي
ُب مواقف اؼبنافسة، ىذا ما يساعد على  )الرضا، كمعٌت النجاح(البلعب تبعا ؼبدركاتو اؼبرتبطة بالنتائج 

 .التنبؤ دبستول األداء كاالستجابة السلوكية
كيتضح أف مصطلح الثقة يتشابو مع مفهـو الدافعية الداخلية أك الدافع لتحقيق النجاح ُب إطار 

كىو ما . نظرية حاجة اإلقباز، نظرا ألف البلعب الذم يتميز بالثقة العالية يبتلك اؼبزيد من الدافعية لئلقباز
أكضحتو دراسات فيارل حيث أشارت أف الثقة الرياضية العالية تعترب من أىم العوامل اليت سبيز األفراد ذكم 

 )287، صفحة 2004عبلكم، ( .دافعية اإلقباز العالية
 :نظرية  أىداف اإلنجاز  -4       

 تعترب نظرية أىداؼ اإلقباز من النظريات اؼبعرفية االجتماعية اؼبعاصرة اليت حاكلت تفسَت دافعية 
اإلقباز ُب اجملاؿ األكاديبي كاؼبهٍت، كىو ما جعل العديد من اؼبختصُت كُب صبيع اؼبيادين من بينها النشاط 

إف اإلطار النظرم العاـ ؽبذه النظرية كاليت جاءت . الرياضي يعملوف على بلورهتا بغية االستفادة منها
  كنيكولس)1986 ( Mhear، ماير)1986 ( Kwek ، كويك)Ames )1992كمحصلة ألعماؿ أمس 

Nicolls )1989( يفًتض أف الفرد عبارة عن كائن حي ربدكه رغبة معينة موجو من طرؼ ىدؼ ما بشكل 
 .منطقي،كبالتارل فإف أىداؼ اإلقباز ترشد كتوجو ازباذ القرارات كسلوؾ األفراد ُب مواقف اإلقباز

(François Cury, 2001, p. 99)  
 كعلى ذلك فإف دافعية اإلقباز يبكن أف تتخذ أشكاؿ عديدة تشتق من أىداؼ الفرد األساسية  

لدل األفراد الذم يتضمن النجاح  )الكفاءة(لئلشًتاؾ ُب سلوؾ إقباز معُت ، باإلضافة إذل مفهـو القدرة 
إذ أف سلوؾ اإلقباز الذم يعترب دبثابة قباح بالنسبة لفرد يبكن أف يبثل الفشل بالنسبة لفرد آخر . كالفشل

ذلك الختبلؼ ُب ىدؼ اإلقباز ككذا مفهـو القدرة بالنسبة لكل منهما، كبالتارل تعترب نظرية توجو اؽبدؼ 
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أىداؼ اإلقباز، إدراؾ القدرة، سلوؾ اإلقباز كىو ما : بأف  العوامل الثبلث الرئيسية للتقدـ كبو اإلقباز ىي
   )178، صفحة 2004إخبلص، ( ).6( الشكل رقم قيظهر

 
 
 
 
 

     
   
  
  

   
وباكلوف  )قدرهتم(من ىذا اؼبنطلق اعترب ركاد ىذه النظرية أف األفراد خبلؿ سعيهم إلثبات كفاءهتم 

 )توجو الذات(الثاشل ىدؼ الذات )توجو اؼبهمة(ربقيق ىدفُت أساسُت، اؽبدؼ األكؿ ىو ىدؼ اؼبهمة 
. كىو ما يطلق عليو بالتوجو الدافعي، ىذا العامل النفسي مبٍت على اؼبناخ الدافعي اؼبميز ؼبوقف اإلقباز

 .     كسوؼ يعمل الطالب الباحث فيما يلي على توضيح ىذه اؼبصطلحات
 

 توجو الذات مقابل توجو المهمة:  التوجو الدافعي-2-13
أف ىناؾ توجهُت للدافعية، توجو كبو ىدؼ اؼبهمة كالتوجو كبو  )Nicolls )1986يعترب نيكولس      

حيث يبثل . ىدؼ الذات كىو ما يسمى بتوجهات الدافعية اليت تعرب عن أىداؼ اإلقباز لدل األفراد
التوجو كبو ىدؼ اؼبهمة سعي الفرد للتحكم ُب مهارة معينة كؿباكلتو ربسُت أدائو كنتائجو الشخصية 

-la rue, 2004, pp. 432) .السابقة من دكف ؿباكلة مقارنتها بأقرانو فهو بذلك يتجنب اؼبقارنة االجتماعية

 ىذا ما يعٍت أف إدراؾ القدرة بالنسبة للفرد اؼبوجو كبو ىدؼ اؼبهمة مبٍت على ربسُت األداء (433
الشخصي كالتحكم ُب اؼبهارات اؼبطلوبة، كيظهر توجو اؼبهمة ُب اجملاؿ الرياضي من خبلؿ سعي الفرد 

الرياضي لتعلم مهارة جديدة كتكرار احملاكلة بصورة جادة كبذؿ اعبهد اؼبطلوب ُب إقبازىا أك عندما يقـو 
بتدريب بدشل لرفع مستول الصفات البدنية العامة كاػباصة أك اؼبشاركة ُب نشاط تنافسي ينفذ من خبللو 

تلك اعبوانب كيطورىا ُب موقف متدرج الصعوبة إلتقاهنا كؿباكلة السيطرة على تلك اعبوانب كىو ما 
يعكس بالنسبة لو كفاءة عالية كقباح شخصي، كمن ًب يبكن تعريف التوجو كبو اؼبهمة ُب الرياضة بأنو 

 أهداف اإلنجاز

 .أهداف توجه النتائج -
 .أهداف توجه المهمة -

 إدراك القدرة

 إدراك مرتفع للقدرة أو التنافس- 

 إدراك منخفض للقدرة أو التنافس- 

.سلوك اإلنجاز  

األداء-   

.المجهود-   

اإلصرار-   

.اختٌار المهمة-   

المهام الحقٌقٌة -   

.المهام الغٌر الحقٌقة-   

 . حسب نظرية أىداف اإلنجازيمثل العوامل الثالثة الرئيسية للتقدم نحو اإلنجاز: (6)الشكل رقم



105 
 

توجو الفرد الرياضي كبو السيطرة على اؼبهمة أك التحسن الشخصي نتيجة إدراكو لقدراتو كىدؼ ىذه "
 )246-245، الصفحات 2004صدكقي، ( ".القدرة كىذا يعكس بالنسبة لو كفاءة عالية كقباح شخصي

أما توجو األفراد كبو الذات فإنو مبٍت على مفهـو ـبتلف للقدرة كمعٌت النجاح، إذ أف أصحاب  
ىذا التوجو يولوف أنبية للمقارنة االجتماعية كيعتربكف أنفسهم أكفاء كناجحُت حُت يتفوقوف على زمبلئهم 

فإذا تبٌت الرياضي توجو ىدؼ الذات فإنو يركز على مقارنة نفسو . أك يصلوف إذل معايَت اجتماعية معينة
إدراؾ (باآلخرين يسعى للتغلب عليهم كىزيبتهم كبالتارل فإنو سوؼ يشعر بأنو األفضل ُب حالة الفوز 

 ).إدراؾ منخفض للقدرة(، كما سيشعر بأنو ليس األفضل كذلك ُب حالة اػبسارة )مرتفع للقدرة
 كقد تبُت أف بعض األفراد يبكنهم تبٍت كبل من توجهي الذات ك اؼبهمة ُب آف كاحد خبلؿ مواقف 

اإلقباز، فقد يرغب العب ما ُب الفوز ببطولة ؿبلية ُب السباحة كُب نفس الوقت ربدكه رغبة ربقيق أفضل 
زمن شخصي، لكن كُب ضوء نتائج الدراسات اليت قاـ هبا الباحثوف بالنسبة ؽبدؼ اإلقباز فإف معظم 

  )179، صفحة 2004إخبلص، ( .األفراد يبيلوف إذل توجو اؼبهمة أك توجو النتائج
 أف التوجو الدافعي لؤلفراد كبو )Nicolls  ")1992نيكولس "ك  " Dudaدكدا "   كما اعترب كل من 

ىدؼ الذات أك ىدؼ اؼبهمة يأخذ خصائص أىداؼ اإلقباز كيصبح كأحد ظبات الشخصية لديهم 
،قوفنو كدكدا )Brunnel & Lanchard) 2001كجاءت دراسات كل من بريناؿ كلونشارد 

Guivernau.Duda) 1998( لتدعم الطرح السابق. (la rue, 2004, p. 434)
ُب حُت أف ما أصطلح  

 François) .عليو باالشًتاؾ الدافعي يبثل التوجو كحالة اؼببٍت على عوامل موقفية ككذا التوجو الدافعي لؤلفراد

Cury, 2001, p. 101)  
 كيشار إذل التوجو اؼبهمة ُب اجملاؿ التعليمي أك األكاديبي أيضا بالتوجو كبو التعلم الذم يصف 

االذباه السائد لدل الطبلب الذين يفهموف خربات الدراسة على أهنا فرصة الكتساب اؼبعرفة فالتعلم ُب 
حد ذاتو ىدؼ بالنسبة ؽبم، فيما يأخذ توجو الذات تسمية التوجو كبو الدرجة الذم يصف االذباه الذم 

كما )112، صفحة 2000الشرقاكم، ( .يتبناه الطبلب الذين يهتموف باغبصوؿ على الدرجات ُب مقرر ما
التوجو كبو الذات كاؼبهمة مسميات أخرل حبسب تعدد حبوث توجهات أىداؼ اإلقباز، إذ قبد أف أخذ 

 أك توجو التحكم، فيما أطلق عليو أمس )Duda )1996توجو اؼبهمة يوصف دبصطلح التعلم عند دكدا 
Ames) 1984(ُب حُت  أف توجو ىدؼ الذات يشار إليو أيضا بتوجو .  تسمية التفوؽ أك التمكن

، أما أمس فيسميو باؽبدؼ اؼبركز كبو )Roberts 1992ركبرتس(النتائج، أك مصطلح اؽبدؼ التنافسي 
 )293، صفحة 2004عبلكم، ( .القدرة

 
 



106 
 

 
   :تطور التوجو الدافعي عند الناشئ -2-14

 أف التوجو الدافعي يتطور عند األطفاؿ باؼبوازاة مع مبوىم حيث )Nicolls) 1989 يرل نيكولس 
 لديهم، فالطفل ُب سن السادسة يعترب أف القدرة اؼبدركة جتتضح أكثر فأكثر مفاىيم القدرة، اعبهد كالنتائ

تقاس بالطريقة اليت أدل هبا اؼبهمة آخر مرة، ففي حالة شعوره بوجود ربسن ُب أداءه مع مركر احملاكالت 
فإف ذلك يعٍت زيادة القدرة لديو، ىذا ما هبعلو يدرؾ أف اعبهد اؼببذكؿ ُب سبيل التحكم ُب اؼبهمة ىو ما 

ابتداء . هبعلو أكثر قدرة ككفاءة، كىو ما هبعل الطفل ُب ىذا السن لديو توجو  اؼبهمة كليس توجو الذات
من سن السابعة يبدأ الطفل ُب إدراؾ قدرتو من خبلؿ نتائج األطفاؿ اآلخرين، فينتقل من توجو اؼبهمة إذل 

توجو الذات ألف التحكم ُب اؼبهمة ال يبثل بالنسبة إليو اؼبدلوؿ الكاُب لقدرتو فيقـو بقياس قدرتو مقارنة 
كُب اجملاؿ الرياضي يعٍت . باآلخرين، كيشعر القدرة إال ُب حالة ما تكوف نتائجو أحسن من أقرانو اآلخرين

، 1998صدكقي، ( .ذلك أف الطفل ُب ىذا السن يبيل إذل إدراؾ أف أم طفل يفور دبباراة ىو طفل ناجح
    )17صفحة 

 بعد ذلك كمن منطلق اؼبواقف اليت يعيشها كمقدرتو على التفريق بُت مفاىيم القدرة، اغبظ كاعبهد، 
كىو ما يتجلى ابتدءا من سن الثانية عشر، حيث يكتسب الطفل إما توجو اؼبهمة أك توجو الذات، فإذا 

كانت اؼبواقف اليت عاشها قد فرضت عليو كدفعتو كبو ربسُت األداء يتكوف لديو اعتقادات كإدراكات أف 
الكفاءة تعٍت التمكن كالقدرة على األداء كىو ما يكسبو التوجو كبو اؼبهمة، أما إذا عاش مواقف تشجع 

اؼبقارنة االجتماعية فسوؼ يعتقد أف إدراؾ القدرة يكوف بالفوز على األقراف ىذا ما هبعلو موجها كبو 
    (Delignières, 2008, pp. 29-30) .الذات

                         
 (النتيجة)مقابل مناخ المنافسة  (األداء)مناخ التمكن :  المناخ الدافعي-2-15

ترل نظرية أىداؼ اإلقباز أف اؼبنافسة كموقف إجتماعي يؤثر على توجو دافعية اإلقباز لدل  
األفراد، دبعٌت أف إختيار الرياضي ألىداؼ اإلقباز متوقف على ؾبموعة من العوامل اإلجتماعية النفسية 

 .احمليطة باؼبنافسة إضافة إذل التوجهات الشخصية لؤلفراد
أكذل الباحثُت الذين استعملوا ىذا اؼبصطلح خبلؿ أحباثها ُب اجملاؿ  )Ames )1992كتعد أيبس 

األكاديبي، حيث اىتمت ىي كطبلهبا خبصوصيات النفسية اإلجتماعية األساسية احمليطة بالقسم أك 
 أك موجهو كبو )مناخ اؼبنافسة(  كبو اؼبنافسةةالفصل، كاعتربت أف بيئة الفصل تتصف بأهنا إما موجو

أف ) 1988( "Ames & Archer ""رشر أأمس ك " دراسة شفت ؾكقد . )مناخ التمكن( التمكن
لطبلب ؼبناخ التمكن ترجع إذل استخداـ اؼبدرس اسًتاتيجيات التعلم كتفضل مهمات التحدم  ادراؾإ
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كعلى العكس فإف اؼبدرس ىبلق . ف اعبهد يؤدم إذل النجاحأكاالذباىات اإلهبابية ذباه الفصل كاالعتقاد ب
ؼبا يركز على اؼبقارنة اإلجتماعية، التنافس بُت التبلميذ كيورل أنبية كبَتة  )اؼبنافسة(مناخ موجو كبو الذات 

 (Amédro, 2009, p. 53) .للنتائج النهائية
ـبتلف العوامل اإلجتماعية النفسية : اؼبناخ الدافعي بأنو"  Ames" أيبس "  كعلى ذلك تعرؼ 

احمليطة أك اؼبرتبطة دبوقف اإلقباز اليت تؤثر ُب توجو األفراد كبو أىداؼ إقباز معينة، كتتضمن ىذه العوامل 
سلوكات كردكد أفعاؿ اؼبعلم، اؼبدرب ك األكلياء الذين يبثلوف اؼبناخ الدافعي اذباه الفرد كإدراكو ؼبعٌت كمعايَت 

  (Hervé le Bars, 2006, p. 28) .النجاح اليت يتبنوهنا
 كالظاىر أف توجو التلميذ ُب القسم أك الرياضي ُب اؼبنافسة كبو ىدؼ معُت مرتبط دبدركاتو لردكد 

. أفعاؿ احمليطُت بو اؼبشكلُت للمناخ الدافعي كىم األكلياء، اؼبعلمُت ك اؼبدربُت كطريقة تفسَت ىؤالء للنجاح
 أف األفراد اآلخرين الذين يشكلوف اؼبناخ الدافعي )160، صفحة 1995الفتاح، (كُب ىذا الصدد يشَت 

سواء ُب البيئة أك اؼبدرسة أك ـبتلف األماكن اإلجتماعية يؤثركف ُب النمو النفسي للناشئُت سواء من خبلؿ 
التغذية الراجعة كالتدعيم، كتقبل أك عدـ تقبل ؿباكالت اإلتقاف أك النتائج من طرؼ اآلباء كاؼبدربُت ُب 

األداء (صورة الثناء استجابة للسلوؾ اؼبرغوب فيو أك النقد فور اػبطأ باإلضافة إذل تفسَتات األداء الناجح 
إبستُت "كقد كضع). الفشل ُب إقباز اؽبدؼ الشخصي أك اػبسارة(كاألداء الغَت الناجح  )اؼبهارم أك الفوز

Epestein )"1989 ( معايَت كؿبددات ستة أشار عليها بػ"TARGET " اليت تعزز مناخ التمكن ُب
باقتباسها كتطبيقها كأكؿ ذبربة ُب اجملاؿ الرياضي حيث  )Treasure " )1993" تريازير"القسم، كقاـ  

 كىذه اؼبعايَت (François Cury, 2001, p. 157) جاءت الدراسة بنتائج تتطابق مع دراسات اجملاؿ األكاديبي،
 :ىي

، )مهاـ فردية(إعطاء الرياضي مهاـ ـبتلفة تستثَت دكافعو الشخصية : Type de la tacheنوع اؼبهمة     -
 .كمساعدتو على ربديد مهاـ كاقعية يبكن الوصوؿ إليها على اؼبدل القصَت ك اؼبتوسط

إشراؾ الرياضي ُب ازباذ القرار كإعطائو مسؤكليات اذباه اآلخرين كتدريبو على : Autorité القرار ازباذ-    
 .تقدير ذاتو

. إعطاء قيمة إلمكانيات كل رياضي كاعبهد الذم يبذلو: Reconnaissanceتقدير الرياضي -   
خلق مناخ يدعم ركح اعبماعة يكتنفو تقبل الغَت كدمج كإعطاء قيمة : Groupementركح اجملموعة -   

. لكل الرياضيُت
تقييم العمل الفردم للرياضيُت بطريقة موضوعية مع الًتكيز على تطور القدرات : Evaluationتقييم -   

. كالتمكن ُب اؼبستول األكؿ ٍب النتائج
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إعطاء الوقت الكاُب للرياضيُت لتطوير إمكانياهتم كمساعدهتم على تنظيم :  Tempsالوقت عامل -   
       (Christophe Germigon, 2001, p. 15) .أعماؽبم

يتضح للطالب الباحث أف اؼبناخ الدافعي يبثل ـبتلف العوامل النفسية اإلجتماعية احمليطة بالفرد ُب 
كعلى غرار التوجو الدافعي فإف اؼبناخ . مواقف اإلقباز كاليت ربدد بشكل كبَت توجهو ىدؼ دكف اآلخر

 .)مناخ النتيجة(أك كبو الذات  )مناخ التمكن(الدافعي يكوف موجها إما كبو ىدؼ التمكن 
 

 : العالقة بين المناخ الدافعي وتوجو الهدف-2-16
توجو (يعد اؼبناخ الدافعي من أىم العوامل اؼبوقفية اليت توجو الفرد كبو أىداؼ لئلقباز معينة  

الذم يبيزه  )النتيجة(  أف اؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة  (François Cury, 2001, p. 101)، حيث يعترب )اؽبدؼ
كجود خصائص اؼبنافسة، اؼبقارنة االجتماعية كإعطاء أنبية للنتائج كالفوز، يدفع األفراد إذل التوجو كبو 

، ُب حُت أف كجود جو التمكن الذم من خصائصو السعي كراء التعلم، )االشًتاؾ الدافعي(الذات كحالة 
 . كهبعلهم يبيلوف كبو توجو اؼبهمة كحالة موقفيةدالتحكم ُب القدرات فإف ذلك يساعد األفرا

) Nicolls & Wegand) "1989""نيكولس ك كيغن" "Dweek"" دكيك" كقد أكد كل من 
توجهات اؽبدؼ لدل الرياضيُت ما ىي إال نتيجة للعديد من العوامل اإلجتماعية ك الثقافية اػباصة " أف 

باجملتمع من جهة، ككذا عناصر اؼبوقف التنافسي كاؼبدرب، أفراد العائلة، اؼبدرسة كصباعة الرفاؽ اليت ينتمي 
 (Salmah, 2011, pp. 36-40) ".إليها الرياضي

   كجاءت العديد من الدراسات لتأكد افًتاضات ركاد نظرية أىداؼ اإلقباز منها أعماؿ 
 ,1988(، (Christophe Gernigon" (Ames & Archer""أمس ك أرشر"، )Ames)"1984""أمس"

p. 44) لوبرا كآخركف" ك""Lebras & al"،)2007.( 
اليت ركزت على ) Treasure & Roberts" )1998"" تريازير كركبارتز" باإلضافة إذل حبوث 

قياس مدركات اؼبناخ الدافعي كتوجو اؽبدؼ عند اؼبراىقات، كقد خلصت النتائج إذل أف توجو التمكن 
مرتبط دبناخ التمكن كيزيد ىذا اإلىتماـ كلما ازدادت التجارب اؼبوجهة كبو التمكن حبكم تعزيز مدركات 

  (Cox, 2005, pp. 45-46) .ىذا التوجو عند اؼبراىقات
 

 :(التنافسية) مفهوم دافعية اإلنجاز الرياضي -2-17
انطبلقا من اؼبفهـو العاـ لدافعية اإلقباز اليت ترتبط أساسا من مواقف التحدم كالتمكن سواء مع  

لدل ظهر مصطلح . الذات أك اآلخرين، كىذا ما ينطبق ُب اجملاؿ الرياضي على مواقف اؼبنافسة الرياضية
 .دافعية اإلقباز الرياضي كالذم يشار إليو أيضا من طرؼ الباحثُت ُب علم النفس الرياضي بالتنافسية
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 كتعٍت دافعية اإلقباز الرياضي أك التنافسية استعداد البلعب الرياضي ؼبواجهة مواقف اؼبنافسة 
الرياضية كؿباكلة التفوؽ كاالمتياز ُب ضوء مستول أك معيار معُت من معايَت كمستويات التفوؽ كاالمتياز، 

عن طريق إظهار قدر كبَت من النشاط كالفاعلية كاؼبثابرة كتعبَت عن الرغبة ُب الكفاح كالنضاؿ من أجل 
  )137، صفحة 2002عبلكم، ( .التفوؽ كاالمتياز ُب مواقف اؼبنافسة الرياضية

 بأهنا استعداد البلعب لبلقًتاب من مواقف اؼبنافسة )123، صفحة 1995الفتاح، ( كما يعرفها 
إهبابيا كيتضمن ذلك عدة مفاىيم مثل الرغبة ُب التفوؽ كالسعي اعباد اؼبخطط كاقعيا إلقباز النجاح ُب 

 .اؼبنافسة الرياضية كبناء األىداؼ الدافعية من خبلؿ مستويات الطموح اإلهبابية
 كيظهر من خبلؿ ىذه التعاريف أف مفهـو دافعية اإلقباز الرياضي مقتبس من اؼبفهـو العاـ لدافعية 

توجو البلعب إذل اؼبنافسة الرياضية اؼببٍت على درجة كبَتة من اإلصرار كاؼبثابرة بغية ربقيق "اإلقباز، ك سبثل 
 ".كإقباز األىداؼ اؼبسطرة كالوصوؿ إذل درجات التفوؽ كاالمتياز

 :  تأثير دافعية اإلنجاز الرياضي-2-17-1 
 لقد سبق التعرض لوظيفة الدافعية كمدل تأثَتىا على سلوؾ األفراد من حيث االذباه كالشدة 

 :كاالستمرارية، كمن ٍب فإف سلوؾ اإلقباز الرياضي يتضمن اعبوانب التالية
 يعٍت اختيار السلوؾ اذباه البلعب كبو سلوؾ معُت من بُت ؾبموعة من :اختيار السلوك- 1 

. االختيارات، كممارسة الفرد الرياضي لنوع معُت من النشاط الرياضي دكف غَته من األنشطة األخرل
كيتحدد اختيار السلوؾ أساسا عن طريق توقعات الفرد للنجاح كالقيمة اليت يدركها الفرد كاؼبرتبطة هبذا 

 .االختيار كذلك كفق تفسَت الفرد لقدراتو كاستعداداتو كإمكانية التفوؽ كالنجاح كما يدركها بنفسو

كيقصد هبا القوة اؼبميزة للسلوؾ، أك مستول كدرجة تنشيط السلوؾ، كظهر  :شدة السلوك- 2 
 أف )Duda")1993""دكدا"كيشَت .ذلك عند الفرد الرياضي من خبلؿ مزاكلة تدريبات مرتفعة الشدة

 .البلعب الذم يتميز بدافعية إقباز عالية يبيل إذل مزاكلة التدريب الرياضي ذك الشدة العالية كاغبجم اؼبرتفع
 إذل مصطلح اؼبثابرة إذل (Christiane le scanff, 2004, p. 39)يشَت  :المثابرة في السلوك- 3 

استمرار كالتشبث ُب اذباه معُت لفًتة نوعا ما طويلة على الرغم من الصعوبات كالعراقيل، كىذا ما يظهر ُب 
سلوؾ اإلقباز الرياضي الذم كثَتا ما يرتبط بعامل اؼبثابرة، كىو ما يعٍت استمرار البلعب ُب اؼبمارسة 

الرياضية كاقبذابو كبو االشًتاؾ ُب التدريب كاؼبنافسات لتحقيق أفضل مستول فبكن، ُب حُت أف االفتقار 
 .إذل اؼبثابرة على السلوؾ تؤدم ُب النهاية إذل ابتعاد البلعب عن الرياضة أك عدـ القدرة على ربقيق النجاح
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  :  السمات الشخصية لألفراد ذوي دافعية اإلنجاز العالية-2-17-2 
 يتفق الباحثوف على كجود ؾبموعة من اػبصائص كالسمات الشخصية اؼبميزة لؤلفراد ذكم دافعية 

الذم يرل " إدكارد مورام"اإلقباز العالية ُب ـبتلف ؾباالت اإلقباز من بينها النشاط الرياضي، من بينهم 
أف أصحاب دافع اإلقباز القوم يتميزكف بثقة عالية بالنفس، كتفضيل اؼبسؤكلية الفردية كاؼبعرفة اؼبفصلة 

لنتائج أعماؽبم، كيستمتعوف باؼبخاطرة اؼبعتدلة ُب اؼبواقف اليت تتوقف على قدراهتم اػباصة ال اؼبواقف اليت 
 : كيبكن عرض أىم ىذه اػبصائص كالسمات ُب ما يلي)196، صفحة 1988مورام، ( .ترتكز على اغبظ

 .يظهركف قدرا عاليا من اؼبثابرة ُب األداء، كما يتميز أدائهم خباصية النوعية ك اؼبهارة- 
 .يظهركف قدرا مرتفعا من إقباز األداء ُب التدريب ك اؼبنافسة- 
 .التوجو كبو اؼبهارة أكثر من التوجو كبو الذات- 
 .يتسموف بالواقعية ُب اؼبواقف اليت تتطلب اؼبغامرة كاؼبخاطرة- 
 .يتطلعوف إذل األداء ُب اؼبواقف اليت تتطلب التحدم- 
 . وببوف معرفة نتائج أدائهم لتقييم قدراهتم كتطويرىا كبو األفضل- 
 .درجة عالية من الدافع الذاٌب أك السعي لبلمتياز كالتفوؽ كليس من أجل اؼبكافأة اػبارجية- 
 .إف رغبتهم ُب حصد كاعتبلء اؼبراكز اؼبرموقة أقل من رغبتهم ُب ربقيق معايَت عالية من األداء كالتميز- 
، 1998الوقفي، ( .كاثقوف من أنفسهم حريصُت على ضبل اؼبسؤكلية كأقل انصياعا لضغوط االجتماعية- 

 )343صفحة 
 يتبُت أف األفراد ذكم اإلقباز العارل وبركهم الدافع الداخلي لتحقيق التفوؽ كاالمتياز، كما يركزكف 

 .اىتمامهم على األداء هبدؼ الوصوؿ إذل درجات عالية من اإلتقاف
 

 :  العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز عند الناشئ الرياضي-2-17-3 
 ؾبموعة من العوامل اليت تؤثر على دافعية اإلقباز )257-256، الصفحات 2001راتب، ( يعدد 

 :لدل الرياضيُت الناشئُت كىي
 سبثل األىداؼ اؼبستقبلية الشخصية مصدر الطاقة كالتشجيع لئلقباز كاؼبمارسة :األىداف المستقبلية- 

 .الرياضية، فهي تزيد من دافعية اإلقباز لديهم
 ليس اؽبدؼ كحده يوجو دافعية اإلقباز كلكن نوع كمستول التوقع، فالناشئ الذم لديو :التوقع الهدف- 

قناعة كتوقع إهبايب لتحقيق اؽبدؼ سوؼ يبذؿ اؼبزيد من اعبهد أما ُب حالة العكس فإف ذلك يؤدم إذل 
 .البفاض درجة اإلقباز
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اػبربات السابقة اإلهبابية اليت وبقق فيها الناشئ النجاح كالرضا ُب أم نشاط يؤدم إذل :خبرات النجاح- 
 .زيادة االستعداد كالرغبة كاستمرار فبارسة النشاط ما يتيح فرصة أفضل لتحسُت اؼبهارات كربقيق األىداؼ

 تتأثر دافعية اإلقباز عند الناشئ دبدل حصولو على االستحساف كالقبوؿ كالتقدير :التقدير االجتماعي- 
من األشخاص اؼبهمُت بالنسبة لو مثل األسرة، اؼبدرب، صباعة األصدقاء، فتوقعات ىؤالء كبو األىداؼ 

 .اؼبطلوب ربقيقها من طرؼ الناشئ يبثل دافعا قويا لو هبعلو يسعى كبو التفوؽ للحصوؿ على تقديرىم
 ىناؾ مبطاف شائعاف يؤثراف على سلوؾ اإلقباز عند الناشئ :الحاجة إلى تجنب الفشل أو النجاح- 

. ككبلنبا يؤدم إذل زيادة القلق كما يؤثراف ُب مستول اإلقباز الرياضي كالعديد من اعبوانب النفسية للناشئ
فاػبوؼ من الفشل قد يؤدم إذل ربسُت األداء الرياضي كلكن يؤثرا سلبا على ركح اؼبخاطرة كما يعوؽ 

استثارة الطاقة الكامنة للنجاح، ُب حُت أف اػبوؼ من النجاح يبكن أف يؤثر على السلوؾ اإلقبازم للناشئ 
كىذا عندما يرل أف النجاح ك االرتقاء إذل مستول أفضل يفقده بعض اؼبميزات مثل التفوؽ كالتميز بُت 

يعترب من اؼبميزين بُت أقرانو أما عندما يتنقل إذل اؼبستول  )ب(أقرانو، كمثاؿ على ذلك البلعب ُب مستول 
 .فاحتماؿ أف وبـر من ىذه اؼبيزة )أ(

 إف اعتقاد الناشئ ُب قدراتو كاستعداداتو كىو ما يطلق عليو تقدير الذات أك فاعلية :تقدير الذات- 
الذات أحد العوامل اؽبامة اليت تؤثر ُب سلوؾ اإلقباز للناشئ من حيث االختيار، اؼبثابرة كنوعية 

فالبلعب الذم يدرؾ أف لديو التقدير الذاٌب اإلهبايب ألداء مهاـ معينة يتوقع أف يؤديها بقدر كبَت .األداء
 .من اغبماس كالثقة بالنفس أما ُب حالة العكس فإف ذلك يؤثر على سلوؾ اإلقباز لديو

زبتلف شدة اغباجة لئلقباز باختبلؼ النشاط كاؼبوقف كىو ما يؤثر على سلوؾ  :الحاجة لإلنجاز- 
 .اإلقباز لدل الناشئ،باإلضافة إذل قيمة اغبافز الذم وبصل عليو ُب ضوء احتماؿ النجاح كالفشل

 

 :  نشأة ونمـو دافعيــة اإلنجـاز-2-17-4 
 يعترب الباحثوف أف اغباجة لئلقباز تنشأ ُب فًتة مبكرة ُب حياة الطفل كتكوف بالغة التطور حبلوؿ 

 أف ىذه اغباجة Marian winterbottom سن الثامن أك العاشرة، كُب ذلك أشارت كيلياـ كينًتبوتوف
 .ربدث بصورة أكثر تكرارا كقوة ُب األسر اليت تشجع األطفاؿ على االستقبلؿ كاالعتمادية ُب سن مبكرة

 )1969 (Vereff كفَتكؼ )1988 (Scalnav فيما يشَت كل من سكالناؼ )66، صفحة 1993المربت، (
أف دافعية اإلقباز تنمو من خبلؿ ثبلثة مراحل متعاقبة مع كجود اختبلفات ُب اؼبرحلة العمرية اليت يصل 

   )184-183، الصفحات 2004إخبلص، ( :فيها  الفرد إذل كل مرحلة، كىذه اؼبراحل ىي
كتبدأ ىذه اؼبرحلة قبل سن أربعة سنوات، فيها يركز الطفل على : مرحلة المنافسة الذاتية-  1 

السيطرة على بيئتو كاختبار ذاتو، فالطفل ُب مرحلة اغبضانة الذم يكوف لديو دافعية عالية لتعلم ركوب 
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دراجتو ال يوجو أدسل اىتماـ إذل شقيقو الذم يستطيع ركوب الدراجة بشكل أفضل منو، فالطفل ُب ىذه 
 .اؼبرحلة نادرا ما يقارف نفسو باآلخرين

 تبدأ ىذه اؼبرحلة عندما يبلغ سن طبسة سنوات، كتتميز بأف :مرحلة المقارنة االجتماعية- 2 
 .الطفل يركز كثَتا على أداء اآلخرين كيقارف أداءه بأداء زمبلئو

ال يوجد سن ؿبدد لبداية  :مرحلة التكامل بين المنافسة الذاتية و المقارنة االجتماعية- 3 
ىذه اؼبرحلة لكنها سبثل اؼبرحلة الثالثة من مبو دافعية اإلقباز لدل الناشئ، حيث يستخدـ ُب ىذه اؼبرحلة 

 .الشكلُت السابقُت معا أم يضع أىدافان لنفسو وباكؿ إقبازىا كما أنو يقارف أداءه باآلخرين
 : توجهات ىدف اإلنجاز في المجال الرياضي-2-18

  بناءا على اؼبفهـو العاـ للتوجو الدافعي لنظرية نيكولس، حاكؿ بعض الباحثوف ُب علم النفس 
الرياضي ربديد التوجهات الدافعية ُب اجملاؿ الرياضي كباألخص ُب مواقف التنافسية باعتبار أف موقف 

اؼبنافسة الرياضية سواء مع الذات أك ُب مواجهة العوامل الطبيعية أك اؼبنافسة ُب مواجهة منافسُت آخرين 
" التنافسية"من أىم مواقف اإلقباز الرياضي، كىو األمر الذم دفع ببعض الباحثُت إذل استعماؿ مصطلح 

استعداد البلعب الرياضي ؼبواجهة "لئلشارة إذل دافعية اإلقباز الرياضي، كيشَت مصطلح التنافسية إذل 
مواقف اؼبنافسة الرياضية كؿباكلة التفوؽ كالتميز ُب ضوء مستول أك معيار معُت من معايَت أك مستويات 

   )293، صفحة 2004عبلكم، ( ".التفوؽ أك التميز
 كمن ٍب أمكن استخداـ مصطلح التوجو التنافسي لئلشارة إذل دافعية اإلقباز الرياضي، كىو ما 

 حيث اعتربت أف التوجو التنافسي يقصد بو توجو اإلقباز كبو الرياضة )Gill )1991أشارت إليو جيل 
  )91، صفحة 2008بن قبلكز، ( .التنافسية أك توجو اإلقباز الرياضي

 
 : المناخ الدافعي في المجال الرياضي-2-19

 لقد أمكن الطالب الباحث الوقوؼ على ؾبموعة من اؼبراجع اليت أشارت إذل اؼبناخ أك اعبو 
اؼبكوف أك الًتكيب النفسي الذم يبثل التصور الداخلي لكيفية "النفسي للفريق الرياضي الذم يعٍت ذلك 

إدراؾ الفرد للحاالت كالعبلقات الداخلية بُت أعضاء صباعة الفريق، ىذه اإلدراكات تؤثر ُب شعور الفرد 
عبلكم، ( .بالرضا الذم يبكنو من البقاء ُب اعبماعة األمر الذم ينتج عنو سباسك الفريق بدرجة كبَتة

  )73، صفحة 1998
 كإذا كاف اؼبناخ النفسي ُب الفريق يبثل مدركات الرياضيُت حوؿ نوعية التفاعل كاإلنتماء داخل 

الفريق الواحد كطبيعة اإلتصاؿ بينهم، فإف اؼبناخ الدافعي يرتبط بأىداؼ اإلقباز اليت تستثَت دافعية 
 بأنو يبثل تلك العوامل النفسية papaiounnou & goudos  "(1999) " الرياضي، كيعرفو كل من 
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اإلجتماعية اليت تؤثر ُب التوجو النفسي للرياضيُت كبو اؼبهاـ اليت يؤديها أثناء درس الًتبية الرياضية أك ُب 
 ,Papaioannou, 1999) .اؼبنافسة الرياضية كطريقة إدراؾ الرياضيُت ؽبذه العوامل اليت تؤثر على ردكد أفعاؽبم

pp. 51-68) 

 اؼبناخ الدافعي ُب الرياضة بتلك العوامل اؼبرتبطة باؼبنافسة )Ames  ")1992أمس " كتصف 
الرياضية كاليت تؤثر على توجو الرياضي كبو أىداؼ اإلقباز معينة كتستثَت دافعيتو، كيتجلى ذلك من خبلؿ 
ردكد أفعاؿ اؼبدرب أك اؼبريب الرياضي، األكلياء، الزمبلء كاإلطار اؼبسَت للفريق إذباه الرياضي كاليت تولد لديو 

  (Hervé le Bars, 2006, p. 28) .مدركات خاصة مرتبطة دبعايَت ككيفية تفسَت ىؤالء للنجاح كالتفوؽ
 كقد أمكن ربديد نوعُت للمناخ الدافعي ُب الرياضة عامة كاؼبنافسة بشكل خاص، مناخ التمكن 

الذم يعٍت أف بيئة الفريق تؤكد على عملية التعلم النشط من خبلؿ اإلجتهاد كاإلستمتاع باؼبمارسة كمكافئة 
ُب . احملاكلة اعبادة كتشجيع البلعبُت من قبل اؼبدرب إضافة إذل شعور البلعب بأف لو دكر مهم ُب الفريق

كمعاقبة  )اؼبقارنة اإلجتماعية(يعٍت أف بيئة الفريق تؤكد على الفوز  )النتيجة(حُت أف مناخ اؼبنافسة النتيجة 
 .البلعبُت الذين أخطئوا كاىتماـ اؼبدرب بالبلعبُت النجـو فقط

أف الرياضيُت ؽبم القدرة على التمييز بُت اؼبناخ "  Seifeiz & al ""سيفريز كآخركف" كلقد أكد 
الدافعي اؼبوجو كبو التمكن كاؼبناخ اؼبوجو كبو اؼبنافسة من خبلؿ إدراكاهتم كتفسَتىم لردكد أفعاؿ الفاعلُت 

  Ryan & Grolinkكما تشَت دراسات كل من رياف، جركلينك . ُب الفريق كاؽبدؼ الذم يتم تعزيزه
 عن كجود فركؽ كبَتة عن كيفية تفسَت األطفاؿ لنفس البيئة، ىذه الفركؽ يبكن أف تعزل إذل )1986(

كيضيف الباحثاف أف ىذه النتائج . خربات األطفاؿ السابقة، الفركؽ الشخصية، سلوؾ اؼبعلمُت الفارؽ
 (Papaionnou, 1994, p. 65) .يبكن التنبؤ هبا بصورة معقولة ُب اإلطار الرياضي

يستنتج الطالب الباحث أف اؼبناخ الدافعي يبثل العوامل النفسية اؼبرتبطة دبوقف اإلقباز كاليت تؤثر 
ُب التوجو الدافعي للرياضي الذم يتحدد من خبلؿ مدركاتو كتفسَتاتو ؽبدؼ اإلقباز الذم يتم تعزيزه من 
طرؼ األكلياء، اؼبدرب كاؼبسَتين ككذا األقراف، ىذه اؼبدركات زبتلف من رياضي إذل آخر حىت ُب نفس 

 .البيئة الرياضية
 :   األفراد المشكلين للمناخ الدافعي في الرياضة-2-20

فبا سبق يتضح أف اؼبناخ الدافعي ُب مواقف اإلقباز ُب الرياضة يتشكل أساسا من اؼبدرب أك اؼبريب 
الرياضي، اؼبسَتين، األكلياء كاألقراف، ىؤالء ؽبم دكر بالغ األنبية ُب إضفاء مناخ يسمح للرياضيُت دبمارسة 

يرسخ اؼبواقف األكذل لؤلطفاؿ كبو انشاط الرياضي فإف  )األكلياء(نشاطهم بسعادة، فإذا كاف اعبو العائلي 
اؼبدربُت يلعبوف دكرا اساسيا ُب تثبيت ىذه اؼبواقف ُب حُت أف الزمبلء ك األقراف يدعموف اك يشوىوف ىذه 

 (Sophia jowett, 2008, p. 125). اؼبواقف حسب التجارب اليت يعيشوهنا
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 اليت )Dweek & Ligght  )1998 كقد جاءت دراسات عديدة لعل أكالىا أعماؿ دكيك ك لينغ 
أكدت دكر كتأثَت األفراد كل على حدل اؼبشكلُت للمناخ الدافعي على توجو اؽبدؼ لدل الرياضيُت ككذا 

 Sophia) .على العديد من اعبوانب اؼبعرفية كالسلوكية كالعاطفية لديهم حسب نوع اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ

jowett, 2008, p. 134) كسوؼ نستعرض فيما يلي عناصر اؼبناخ الدافعي ُب الرياضة:  
  :المناخ الدافعي الصادر من المدرب -2-20-1 

         إف اؼبدرب الذم يعد مصدر كل القرارات اػباصة بالتدريب ك اللعب سواء تعلق األمر باػبطط أك 
 & Jamesجامس ك كولُت "أسلوب اللعب لو تأثَت بالغ على توجو اؽبدؼ أثناء مواقف اإلقباز، حيث يرل 

collins ) " 1997(" أف الطاقم اؼبسَت كاؼبدرب بشكل خاص لو تأثَت على تقدير الذات كمبو شخصية
  (Nicols Rainbaulf, 2004, p. 63) ".الرياضي كىو ما وبدد قباح مشواره كاحًتافو ُب اؼبستول العارل

 كما يؤكد أنبية اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدرب كمكانتو بالنسبة للرياضي بعض األحباث اليت 
كدرجة اإلستمتاع باؼبمارسة ) Scantan & passer 1997(أكدت تأثَته على حالة القلق عند الرياضي 

ككذا ثقة الرياضي بنفسو كإدراكو لكفاءتو البدنية ، )Scanlan & Lewthmaite 1986 (الرياضية
)Sinclaire & Vealey 1989( ،حىت أف دراسة) Burton & Martins 1986 ( أشارت إذل أمكانية أف 

    (Sophia jowett, 2008, p. 127) .يكوف اؼبدرب سبب عزكؼ الرياضيُت عن فبارسة الرياضة
 ىذا كقد أكدت الدراسات أف اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو التمكن الصادر من اؼبدرب يرتبط بدرجة 

، )Boixadox, Cruz, Torregrosa, Valiente 2004(عالية من اإلستمتاع كالشعور بالرضا 
، )Seifriz & al 1992, Tressure 1993( اعبهد ىو مفتاح النجاح ُب الرياضة  بأف كإعتقاد عارل

كما أف . )Smith, Fry & Ethington 2005 (كأف اؼبدرب يساند الرياضي كيعطي مبلحظات إهبابية
 يرتبط باحًتاـ الرياضي لقوانُت اللعبة كاحتماؿ ضعيف لربكز إدراؾ الرياضي ؼبناخ التمكن منشأ من اؼبدرب

 .)Gano-Overway & al 2005(العدكانية اذباه اػبصم 
 ُب حُت أكدت النتائج أف إدراؾ الرياضي أف اؼبناخ موجو كبو النتيجة الصادر من اؼبدرب يرتبط 

 :بالعديد من سلوكات اؼبعرفية ك العاطفية السلبية منها
 Papaionnou & Kouli( .درجة عالية من حالة القلق اؼبرتبطة بنتيجة اؼبنافسة-

1999 ,Pensgaard & Roberts 2002 ( 

 )Zarrazin, Valerand,Guillet,Pellitier & Cury 2005 (عزكؼ عن فبارسة الرياضة-
مدركات تشَت اذل أف اؼبدرب ال يساند البلعبُت كيبدم ُب الغالب مبلحظات سلبية كيعتمد على -

 )Balaguer & al 2002, Smith & al 2003(. العقاب

 ) Ommundsen & al 2003(. سلوكات غَت رياضية ك ال أخبلقية-
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يتضح للطالب الباحث مدل أنبية اؼبناخ الدافعي الصادر من اؼبدرب كعبلقتو دبجموعة من  
السلوكات كاالنفعاالت اليت كثَتا ما تكوف سلبية ُب حالة ما إذا كاف اؼبناخ الدافعي موجو كبو النتيجة ُب 

حُت أكدت الدراسات أف مناخ التمكن يسمح للرياضي باالستمتاع باؼبمارسة كالوصوؿ إذل أعلى درجات 
 .   األداء بدكف بركز حاالت القلق

 : المناخ الدافعي الصادر عن األولياء-2-20-2

لؤلكلياء دكر كبَت ُب تطوير دافعية اإلقباز عند أطفاؽبم كترسيخ توجو الدافعية اؼبفضلة ُب مواقف  
 أف (Ripoll, 2004, p. 51)اإلقباز ذلك من خبلؿ عملية التنشئة اإلجتماعية ُب مراحل الطفولة، إذ يعترب 

أكؿ بيئة تؤثر على األطفاؿ ىي تلك الصادر من األكلياء من خبلؿ تفسَت ىؤالء األطفاؿ إلذباه توقعات 
كميوالت أكليائهم، على أف يعاد تشكيل التوجو الدافعي فيما بعد حُت يندؾبوف ُب الفرؽ الرياضية من 

 .خبلؿ اؼبناخ الصادر عن اؼبدرب ك اؼبسَتين
 أف تفضيل األطفاؿ ألىداؼ ُب مواقف اإلقباز مرتبط (Sophia jowett, 2008, p. 151) كتضيف 

دبدركاهتم كبو ما يفضلو أكليائهم كاؼبقربُت منهم ذم األنبية بالنسبة ؽبم، كليس ما يتطلبو اؼبوقف اغبقيقي، 
إذ أف معتقدات كأراء األكلياء حوؿ موقف معُت لئلقباز تؤثر على سلوكاهتم كينعكس ذلك على نتائج 

 .األطفاؿ ُب مواقف اإلقباز
 Duda & white 1993,  Ebberk & Baker 1994, Givin(  كقد أكدت دراسات 

يعتربكف أف أكليائهم لديهم توجو عارل  )األداء(أف الرياضيُت الذين لديهم توجو عارل كبو التمكن  )2001
كبو ىدؼ التمكن عن طريق تشجيع التعلم كالتمتع باؼبمارسة ككذا بذؿ اعبهد، كعلى العكس فإف 

 .الرياضيُت ذكم التوجو العارل كبو النتيجة يعتقدكف أف أكليائهم يفضلوف أىداؼ النتائج بدكف بذؿ اعبهد

(François Cury, 2001, p. 147) كذبدر اإلشارة أف توجو الرياضيُت كبو أىداؼ اإلقباز ال يتطابق مع 
األىداؼ اليت صرح هبا األكلياء لكن تتطابق مع مدركات الرياضيُت ألىداؼ أكليائهم، ما يعٍت أف طريقة 

تفسَت الرياضي لتوجو اؽبدؼ لدل أكليائو ال يرتبط دبا يصرح بو بل يرتبط بإشارات أخرل يفسرىا الرياضي 
   (Sophia jowett, 2008, p. 152) .نفسو كتعابَت الوجو مثبل

 من خبلؿ دراستو اليت مشلت العبات الكرة الطائرة )White   ")1996""كايت " ُب حُت توصل 
إذل أف ىناؾ عبلقة بُت توجو الدافعي لدل البلعبات كمدركاهتم للمناخ الدافعي الصادر من األكلياء، إذ أف 

، ُب )النتيجة(تفضيل األكلياء النجاح ُب اؼبنافسات بدكف بذؿ اعبهد يعزز توجو أبنائهم كبو ىدؼ األنا 
حُت أف مدركات مناخ الصادر من األكلياء الذم يشجع التعلم يعزز التوجو الدافعي كبو التمكن لدل 

 .العبات الكرة الطائرة
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 :المناخ الدافعي الصادر من األقران -2-20-3       
 إف فبارسة الناشئ أك اؼبراىق للرياضة ربت إطار منظم ُب فرؽ كصبعيات رياضية سبكنو من إثراء 

ىذا الفضاء يؤثر ُب سلوكات الرياضي الذم يعد أحد . كتبادؿ اػبربات كالتجارب مع أقرانو ُب الفريق
أعضاء صباعة الفريق، إذ أف األقراف يضعوف أىدافا يسعوف للوصوؿ إليها كيستعملوف ُب ذلك اؼبقارنة لتقييم 

قدراهتم كمن ٍب يتبلور لديهم معٌت النجاح كالفشل كىو ما يؤثر على دافعية اإلقباز لدل الرياضي كتوجهو 
 .كبو أىداؼ معينة

 كيتحدد اؼبناخ الدافعي الصادر من األقراف اؼبوجو كبو التمكن من خبلؿ عدة عوامل منها مدل 
سعيهم لتشجيعهم بعضهم البعض، إذ أف توجيو اؼببلحظات إهبابية إذل الزميل الذم إرتكب أخطاء 

كعلى العكس يكوف اؼبناخ . كاعتبارىم أف األخطاء تندرج ضمن حاالت التعلم يدعم ركح اعبماعة كالتآزر
الصادر من األقراف موجو كبو النتيجة حُت توجو إنتقادات اذل الزميل الذم ارتكب األخطاء أثناء اؼبنافسة 

ففي كلتا اغبالتُت تتكوف لدل الفرد . مع إصدار أحكاـ سلبية على كفاءتو من خبلؿ عدد األخطاء
الرياضي أفكار ك اعتقادات من خبلؿ سلوكات األقراف إذباىو عن معٌت القدرة ككذا اؽبدؼ الذم يعٍت 

 .النجاح بالنسبة إليهم كبالتارل يتبٌت توجو معُت كبو ىدؼ اإلقباز
 لتؤكد دكر اؼبناخ )Ntounamis & Vazou )"2005نتومانز ك فازك "كقد جاءت دراسة 

الدافعي اؼبنشأ من طرؼ األقراف ُب ربديد التوجو الدافعي للرياضي خاصة عند اؼبراىقُت، إذ خلصت إذل 
أف اؼبناخ الدافعي الغالب ُب مرحلة الطفولة ىو الصادر عن األكلياء، أما ُب اؼبراىقة فاؼبناخ الذم يؤثر أكثر 

-Sophia jowett, 2008, pp. 158) ُب توجو الرياضي كبو أىداؼ اإلقباز ىو الصادر عن اؼبدرب ك األقراف

160)   
 أكلوا إىتماما باؼبناخ الدافعي "Weigand 2000" كذبدر اإلشارة أف بعض الباحثُت من بينهم 

الصادر عن الرياضيُت العاؼبيُت كرياضي النخبة الذين كعن طريق التلفزيوف، اعبرائد كاإلشهار قد يبثلوف 
يسوقوف من خبلؿ الربورتاجات  )رياضيي النخبة(مصدر إؽباـ كاؼبثاؿ األعلى بالنسبة للناشئُت، ىؤالء 

كاغبوارات العديد من األفكار ك اؼببادئ كاؼبعتقدات منها ما يرتبط دبعٌت النجاح كالفشل ك الدافعية ما يؤثر 
       (Hervé le Bars, 2006, p. 46) .على توجو الدافعي للناشئ ُب مواقف اإلقباز

 )...اؼبدرب، األكلياء،األقراف،(يستنتج الطالب الباحث أف ـبتلف األفراد اؼبشكلة للمناخ الدافعي  
يؤثركف إما سلبا أك إهبابا على مستول كتوجو دافعية اإلقباز لدل الرياضي الناشئ كىذا من خبلؿ إدراؾ 

إال أف تعزيز ىدؼ النتيجة يؤدم ُب الغالب إذل سلوكات كإنفعاالت . الرياضي لؤلىداؼ اليت يعززىا ىؤالء
 .  سلبية قد تصل إذل حد العزكؼ عن فبارسة النشاط الرياضي
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 : (التوجــو التنافســي):  توجو الهدف في المنافسة الرياضية-2-21
نزعة الفرد للكفاح كبو إحراز مبط معُت من األىداؼ ُب " بأنو  )296، صفحة 2005اجمليد، (  يعرفو

كاؼببلحظ ". الرياضة، حيث يعكس ىذا التوجو إيباف الرياضي بأف ربقيق ىدؼ معُت يظهر الكفاءة النجاح
ىو بركز مصطلح اؽبدؼ الذم يصبوا الرياضي عامة الوصوؿ إليو من خبلؿ اؼبنافسة كيعترب ربقيقو داللة 

بَتتوف ، )Vealey )1986 كقد أشار الباحثوف ُب علم النفس الرياضي كػػ فييلي. على الكفاءة كإدراؾ القدرة
Burton )1989 ( ك جيلGill )1991( أف ىناؾ توجهُت أك ىدفُت رئيسُت ُب اؼبنافسة نبا : 

 .)التمكن(توجو ىدؼ األداء  -

 .توجو ىدؼ النتيجة -

 إذ ترل فييلي من خبلؿ مبوذج الثقة الرياضية أف الفركؽ الفردية بُت الرياضيُت ُب اؼبوقف التنافسي 
ناتج عن فركؽ ُب ظبة الثقة بينهم، ككذا الختبلفات التوجو التنافسي كبو كبل من ىدؼ األداء ك النتيجة، 

كتَػْعَترب أف ؽبذا االختبلؼ ُب التوجو مدلوؿ نفسي ىاـ خاصة عند الناشئُت هبب على اؼبدربُت كاؼبربُت 
   )39، صفحة 2004صدكقي، ( .معرفتو

أف ىناؾ نوعُت من البلعبُت، العبوف موجهوف كبو ) Burton  ")1989بَتتوف " كما أكد 
النتيجة كآخركف موجهوف كبو األداء، كقد استطاع كضع برنامج متكامبل لسياسة كضع اؽبدؼ التنافسي 

أساليب كضع : ، باإلضافة إذل ؿبددات أخرل كىي)األداء كالنتيجة (يشمل توجو اؽبدؼ التنافسي ببعديو 
الفتاح، ( .اؽبدؼ، اختيار األىداؼ، استجابات اؽبدؼ، عملية استنتاج القدرة، نتائج الدافعية اؼبتوقع

  )367-366، الصفحات 1995
 :    (التمكن) األداء  ىدف  توجــو-2-21-1 

 يشَت توجو األداء أك التمكن إذل ؿباكلة البلعب االشًتاؾ ُب اؼبنافسة كاضعا نصب عينيو ؿباكلة 
تطوير مستواه عن األداء السابق كبذؿ أقصى جهد فبكن ُب األداء كإظهار أكرب قدر فبكن من قدراتو دكف 

أف يرتبط ذلك دبقارنة مستواه دبستول اآلخرين بل ؿباكلة ربسُت مستواه على ضوء مستوياتو السابقة 
كبالتارل شعوره بالنجاح ُب حالة ربقيق ذلك كشعوره بالفشل عند عدـ ربقيق ىدفو بغض النظر عن فوزه 

 ككمثاؿ مشاركة الرياضي ُب بطولة السباحة )294، صفحة 2004عبلكم، ( .أك ىزيبتو ُب اؼبنافسة
مثبل، كىدفو ربسُت رقمو الشخصي كبالتارل مستواه بصرؼ النظر عن الفوز على ـ 100اختصاص 

اآلخرين، فإف الناشئ ىنا يركز على إقباز األداء كأف تقييم قدراتو يتم ُب ضوء ربقيقو لؤلىداؼ كليس ُب 
  )269، صفحة 2001راتب، ( .ضوء اؼبقارنة مع زمبلئو
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إذل البلعبُت  اؼبوجهوف كبو األداء بأكلئك الذين يبيلوف إذل  )Burton ) "1992بَتتوف " كيشَت 
 . التفكَت ُب جودة األداء كاؼبهارات كإقباز اؼبهارات اػبططية بغض النظر عن النتيجة

 كمن ٍب يتبُت للطالب الباحث أف أصحاب توجو األداء يتبنوف معايَت كمستويات شخصية للتفوؽ 
 .كاالمتياز من خبلؿ اؼبقارنة الذاتية ألدائهم

 : توجــو ىدف النتيجة-2-22-2 
 يرتبط ىذا التوجو دبحاكلة البلعب الرياضي االشًتاؾ ُب اؼبنافسة الرياضية هبدؼ الفوز باؼبيداليات 

أك البطوالت كالتغلب على منافسُت كمقارنة مستواه دبستول اآلخرين كذبنب اؽبزيبة بقدر اإلمكاف كيشعر 
            .        بالفخر كالزىو عند الفوز إلدراكو بقدراتو العالية كلكنو وبزف عندما يهـز إلدراكو بأف قدراتو منخفضة

يعرؼ النجاح كالفشل بناءا على مواقف  )النتيجة( يعٍت ىذا أف البلعب اؼبوجو دافعيا كبو الذات 
اؼبنافسة اؼبوضوعية كخاصة عند مقارنة أدائو بأداء البلعبُت اآلخرين، ففي حالة الفوز يدؿ ذلك على القدرة 

 )159، صفحة 1995الفتاح، ( .العالية كتدؿ اػبسارة ُب اؼبوقف التنافسي على القدرة اؼبنخفضة
 يتضح أف أصحاب توجو النتيجة ؽبم مفهـو ـبتلف للقدرة العالية كؼبعٌت النجاح مقارنة بأصحاب 

توجو األداء، إذ يشعركف بالقدرة العالية ُب حالة الفوز على منافسيهم فقط بغض النظر عن اعبهد اؼببذكؿ 
 .أك اؼبستول اؼبنافس كباألخص نوعية أدائهم

 

           : أىمية توجو األداء والمشكالت المرتبطة بتوجو النتيجة-2-23
 أغلب الدراسات تؤكد أنبية توجو كبو األداء على حساب التوجو كبو النتيجة، لكوف التوجو كبو 

األداء سيؤدم إذل عمل أخبلقي قوم كإصرار على مواجهة الفشل كاألداء اؼبثارل، ككذلك يسمح بتجنب 
 نظرا لكوف األىداؼ اؼبطلوب إقبازىا )180، صفحة 2004إخبلص، ( الفشل ك اإلحباط كنقص الدافعية،

كيبكن تلخيص أنبية التوجو كبو ىدؼ . ُب حدكد قدرات الفرد نفسو كليس ُب ضوء قدرات اآلخرين
  )132، صفحة 2004صدكقي، ( :األداء فيما يلي

يضمن توفَت خربات النجاح كذبنب خربات الفشل ألهنا تتيح للرياضي تقييم قدراتو بالنسبة لنفسو  - 
 .كليس بالنسبة لغَته

 .يضمن أف األىداؼ اؼبوضوعة ُب حدكد قدراتو كليس قدرات اآلخرين- 
أف األىداؼ اؼبوضوعة تتحدل قدراتو اغبالية كلكنو التغلب عليها ببذؿ اعبهد اؼبطلوب خاصة كأف - 

 .اعبهد يبكن التحكم ُب زيادتو
 .يعلم الرياضي ربمل مسؤكلية ؿباكالتو، ألف إدراكو لقدراتو تكوف ُب حدكد مستواه- 
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يعلم الرياضي عدـ اػبوؼ من الفشل إلدراكو أف احملاكلة توفر لو تغذية رجعية ذاتية تساىم ُب التعديل - 
 .الصحيح حملاكالتو

 .تسمح للرياضي اكتشاؼ قدراتو فيزيد من دافعيتو الداخلية كبالتارل تزيد من كفاءتو- 
إذل أف الرياضيُت ) Pensgaard & Roberts " )2000بنسغراد ك ركبارتز "     كما خلصت دراسة 

ذكم اؼبستول األكؼبيب يكونوف أكثر فاعلية ُب األداء عندما يكوف توجههم أعلى كبو ىدؼ التمكن،كىي 
اليت مشلت العيب كرة ) Ommundsen et autres")2000 أكمدسن كآخركف "نفس نتائج دراسة 

    (François Cury, 2001, p. 114) .القدـ الشباب ذكم اؼبستول العارل
 فيما تكمن اؼبشكبلت اؼبرتبطة بالتوجو كبو النتيجة ُب أف نتيجة اؼبنافسة ال يبكن التحكم فيها 

فالبلعب الرياضي ال يبكنو التحكم ُب قدرة كأداء منافسيو كظركؼ اللعبة كقرارات اغبكاـ كالقرعة، كما أف 
توجو النتيجة وبد من مركنة كضع األىداؼ، فإذا تعرض البلعب الرياضي ألم ظرؼ طارئ فإف كل ما ىو 

   )92، صفحة 2008بن قبلكز، ( .سهل اغبصوؿ عليو قد يصبح غَت متاح
 أف التوجو كبو النتيجة ُب الرياضة )Newton,Duda " )1993ناكتوف كدكدا" كقد أكدت دراسة 

كايت ك زيلنار (يرتبط بدرجة عالية مع قلق اغبالة كالسمة، ككذا نقص ُب الًتكيز خبلؿ اؼبنافسة 
White,Zellner  1996( . فيما توصلت حبوث كل من دكدا، أكرسوف كتونببلفDuda, 

Orson,Tinplin )1999( إذل أف الرياضيُت أصحاب توجو النتيجة يدعموف السلوكيات الغَت رياضية 
 Coulomb,rascle, plister كُب نفس اإلطار كجد كل من كولومب، راسكل ك بليستار. كالغش

  (François Cury, 2001, pp. 111-116).  أف ىناؾ ارتباط بُت توجو النتيجة كالعدكاف)1998(
 

  :وضع األىداف كوسيلة لتنمية دافعية اإلنجاز لدى الناشئ الرياضي- 2-24
لقد ازدادت قناعة الباحثُت ُب السنوات األخَتة بأف اؽبدؼ أك األىداؼ ؽبا ارتباط كطيد بالسلوؾ   

اإلنساشل، كذلك من خبلؿ اعتماد اؽبدؼ كمتغَت يبكن ضبطو كتفسَته ُب ـبتلف نظريات السلوؾ 
حيث يعترب كل من .  كفركؽ السلوؾاإلنساشل باألخص ما يتعلق بالدافعية، النتائج، العبلقات االجتماعية

 أنو ال يبكن فهم تفكَت كمشاعر )1983(، برفُت )1977( Klinger،كلينجر  )Ford )1981فورد 
 .scanff, 2003, p) .كسلوكات األفراد بدكف الفهم الواضح لؤلىداؼ الشخصية اليت يسعوف إذل ربقيقها

198) 
 كُب اجملاؿ الرياضي يعترب كضع اؽبدؼ الذم يقصد بو تعيُت ىوية الشيء الذم يريد الرياضي أف 

، من أىم اآلليات اليت يبكنها تدعيم كتطوير الدافعية كبو اإلقباز لدل )Harrisىارس (وبققو أك ينجزه 
كقد ميز . البلعبُت على أساس أف ربقيق اؽبدؼ يشبع الدافعية اليت بدكرىا توجو كتثَت السلوؾ اإلنساشل
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Burton) 1992 ( نوعُت من األىداؼ كنبا أىداؼ األداء)عبلكم، ( .)اؼبنافسة(كأىداؼ النتائج  )التمكن
     )160، صفحة 2002

 إذ تركز أىداؼ النتائج بالدرجة األكذل على الفوز كذبنب اؽبزيبة ُب اؼبنافسات الرياضية، فهي تدفع 
كمثاؿ على ذلك الفوز دبقابلة كرة السلة أك إهناء البطولة . إذل مقارنة النتائج الشخصية باؼبنافسُت اآلخرين

كاؼببلحظ أف أىداؼ النتائج ال تعتمد فقط على اجملهودات اؼببذكلة، بل أيضا على قدرة . ُب اؼبرتبة األكذل
كلعب اؼبنافس، كألف عدد قليل من الرياضيُت وبققوف أىداؼ النتائج فإهنا غالبا ما تؤدم إذل القلق 

. كاإلحباط كاضطراب التفكَت حيث يكوف الرياضي قلق كمضطرب كثَتا كيفقد الًتكيز الكاُب على اؼبهمة
فيما تركز أىداؼ األداء على ربقيق مستويات معينة على أساس األداء السابق الشخصي كليس أداء 

ٍب كضع ىدؼ أداء % 80إذل  60اآلخرين كتحديد ىدؼ ربسُت اإلرساؿ األكؿ ُب التنس بنسبة قباح من 
  )313، صفحة 2000راتب، ( .%90 ك85أكثر دقة كذلك بزيادة نسبة النجاح مثبل إذل 

 كيتضح أف أىداؼ األداء ال تعتمد على سلوؾ اؼبنافس، بل ىي ربت سيطرة الرياضي كما أهنا 
التارل تأثَت أىداؼ  )7(كيوضح الشكل رقم . ترتبط بدرجة أقل بالقلق كتزيد من ثقة الرياضي بنفسو كتركيزه

 .األداء كالنتائج على بعض اعبوانب النفسية للرياضيُت
 

 
 
 
 

  
 

 تأثٌر إٌجابً على متغٌرات الشخصٌة
 
 
 
 
 
 
 

 األهــــــداف

النتائج أهــداف  أهــداف األداء   

 
 خبرة النجاح

 تحسٌن

  األداء

تحدٌد أهداف 

واقعٌة فً 

 المستقبل

الشعور 

بالنجاح 

 والرضا

 تركٌز

  االنتباه

 ثقة فً

  النفس

عدد كبٌر من 

الرٌاضٌٌن ٌخفق 

 فً تحقٌق الفوز

عدد قلٌل من 

الرٌاضٌٌن ٌحقق 

 الفوز

الخوف من 

 الفشل

 زٌادة 

 القلق

ضعف الثقة 

 فً األداء

 ضعف الدافع الذاتً لإلثابة تنمٌة الدافع الذاتً لإلثابة

 .تأثير أىداف األداء والنتائج على بعض النواحي النفسية للرياضيين: (7)الشكل رقم 
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لقد تبُت أف الرياضيُت ذكم دافعية اإلقباز اؼبرتفعة كتوجو اؼبهمة سوؼ يستجيبوف أفضل جملهودات 
كضع األىداؼ، بعكس ذكم دافعية اإلقباز اؼبنخفضة كتوجو النتائج الذين وبتاجوف لًتكيز كتوجيو متكرر 

لدل كجب أخذ بعُت االعتبار شخصية . لضماف عدـ اإلقبداب كبو أىداؼ النتائج األكثر ألفة لديهم
، 2005اجمليد، ( .الرياضيُت كدافعيتهم الفردية كتوجهات اؽبدؼ ألهنا تؤثر ُب األىداؼ اليت يتم تبنيها

، كحث على ضركرة ربديد "الفوز ليس كل شيء" أف)1989( Burttonىذا كقد اعترب بَتتوف  )324صفحة 
كَعِمَل على إثبات قباعتها من خبلؿ برناؾبو اؼبوجو للسباحُت اؼببٍت على أىداؼ  )األداء(أىداؼ التمكن 

 .التمكن، الذم ظهر جد فعاؿ ُب ربسُت نتائج الرياضيُت كالكفاءة اؼبدركة كخفض مستول القلق لديهم

(scanff, 2003, pp. 228-229)
 

 
 : مقاييس توجو الهدف المجال الرياضي-2-25

نظرا ألنبية معرفة التوجو اؽبدؼ عند الرياضيُت الناشئُت بغية دعم استمرارىم ُب اؼبمارسة الرياضية 
عامة كتقدصل فرصة للمدربُت ؼبعرفة توجو العبيهم ُب سن مبكرة، ظهرت العديد من مقاييس توجو اؽبدؼ 

 :ُب اجملاؿ الرياضي ذات اؼبواصفات كاؼبعايَت العلمية العالية من حيث الصدؽ كالثبات، قبد من بينها
     )R.Vealey) 1986 لػ ركبُت فييلي :(COI)مقياس التوجو التنافسي  -

أعدتو ركبُت فييلي للتعرؼ على توجو الرياضيُت كبو كبل من ىدؼ األداء كىدؼ النتيجة خبلؿ 
اؼبنافسات الرياضية، كىو عبارة عن مصفوفة من ستة عشر خلية، كل خلية سبثل عبارة هبب اإلجابة عليها 

يعرب البلعب من خبلؿ سلم متدرج . كمشلت العبارات حاالت الفوز كاؽبزيبة ككذا األداء اعبيد كاؼبنخفض
 )407، صفحة 2003عبلكم، ( .من الصفر إذل العشرة عن درجة شعوره بالرضا عند كل حالة

 )Gill )1991 لػ ديانا جيل  :مقياس التوجو التنافسي -

يعد ىذا اؼبقياس تطويرا للمقياس السابق لفييلي يهدؼ إذل التعرؼ على درجة توجو البلعب 
الرياضي كبو األداء أك كبو النتيجة، كوبتوم على أربعة عبارات توضح ارتباط األداء اعبيد كالسيئ بالفوز أك 
اؽبزيبة ُب اؼبنافسات الرياضية، يقـو الرياضي باإلجابة على عبارات االختبار على مقياس متدرج من عشرة 

راتب ( .) منتهى الرضا عشرة–منتهى عدـ الرضا صفر (. تدرهبات يوضح درجة رضا البلعب عن كل حالة
 )103-101، الصفحات 2000، .أ

  Nicolls, Dudaلػنيكولس كدكدا(:TEOSQ)استخبار توجو المهمة وتوجو الذات-
انطبلقا من مقياس توجو اؼبهمة ك توجو الذات لنيكولس كآخركف  1991صمم ىذا اؼبقياس سنة 

كاعترب مقياسا نوعيا ُب اجملاؿ الرياضي لقياس فركؽ التوجو كبو . ُب اجملاؿ التعليمي أك الدراسي )1989(
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عبارة سبعة عبارات  13وبتوم ىذا اؼبقياس ُب صورتو األصلية على . اؼبهمة ككبو الذات لدل الرياضيُت
لبعد توجو اؼبهمة، كستة عبارات لبعد توجو الذات، كقد قاـ ؿبمد حسن عبلكم بإعداد الصورة العربية 

ُب حُت ٍب التأكد من ثبات اؼبقياس باستخداـ معامل آلفا . للمقياس كاقتصر على ستة عبارات لكل بعد
العبا من العيب ك العبات كرة السلة  123عن طريق تطبيقو على عينة قوامها  )معامل االتساؽ الداخلي(

العبا رياضيا يبارسوف أنشطة رياضية ـبتلفة ُب اؼبدارس  189ُب الفرؽ الرياضية باؼبدارس الثانوية، ككذا 
كما ٍب إهباد الصدؽ التكوين االفًتاضي لبلستخبار كالصدؽ اؼبرتبط باحملك لكل من بعدم . الثانوية

يقـو الرياضي باإلجابة على عبارات اؼبقياس على ميزاف التقدير اػبماسي يًتاكح ما بُت درجة . االستخبار
 )220، صفحة 1998عبلكم، ( .كبَتة جدا إذل درجة قليلة جدا

 )       Marsh )1994 لػ مارش :استخبار إدراك النجاح-
مقياسُت للتطبيق ُب اجملاؿ  )Balague )1991 ك ببلجو Robertsأعد كل من ركبرتس 

الرياضي،  أحدنبا خاص دبستول الرياضيُت ُب اؼبرحلة اعبامعية كاآلخر خاص برياضيي اؼبرحلة اإلعدادية 
من خبلؿ ربليل ىذين اؼبقياسُت عامليا استطاع مارش ". استخبار إدراؾ النجاح"كالثانوية كأطلقا عليهما 

عبارة تصلح لقياس توجو الدافعي للرياضيُت ُب اؼبرحلة اعبامعية كالثانوية  14التوصل إذل ربديد  )1994(
توجو التنافسية ك توجو التمكن : من خبلؿ بعدين يبثبلف توجو الذات كتوجو اؼبهمة كنبا على التوارل

بدرجة كبَتة جدا، بدرجة قليلة (حيث يستجيب الرياضيُت على عبارات مقياس طباسي التدرج . )التفوؽ(
 . ، كىو اؼبقياس الذم سوؼ نعتمد عليو ُب حبثنا ىذا)جدا

:  في المجال الرياضيالدافعيقياس المناخ  -2-26
 سبكن الباحثوف ُب اجملاؿ الرياضي من تصميم العديد من اؼبقاييس للتعرؼ على مدركات الرياضي 

للمناخ الدافعي ُب اؼبنافسات الرياضية بشكل عاـ، باإلضافة إذل مقاييس أخرل كاف اؽبدؼ منها التعرؼ 
 .على اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ الصادر من اؼبدرب أك األكلياء كحىت األقراف

إنطبلؽ من حبوث آمس ) Seifriz & al )1992  كمن ضمن ىذه اؼبقاييس قاـ سيفريز كآخركف
 حوؿ أىداؼ اإلقباز ُب اجملاؿ األكاديبي، بإعداد استخبار )Ames & Archer)1988كآرشر 

PMCSQ1 كُب سنة . كاف اؽبدؼ منو معرفة توجو اؼبناخ الدافعي اؼبميز للفرؽ كبو كل من األداء كالنتيجة
 .من تأكد من بعدم اؼبقياس "Whitheat & Duda"" دكدا ك كيتهارد"قاـ كل من  1998

 PMCSQ2الصورة الثانية للمقياس ) Nworton & al )2000 كما صمم نوتوف كآخركف 
اؼبوجو لقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ الصادر عن اؼبدرب على كجو اػبصوص أخذا بعُت اإلعتبار فبيزات كل 

كقد أشارت نتائج تطبيق ىذا اؼبقياس أكدت اف رياضيي الفريق الواحد غالبا ما تكوف . مناخ دافعي
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مدركاهتم للمناخ النفسي لفريقهم يكوف ُب إذباه كاحد، أم أف الفركؽ ُب مدركات اؼبناخ الدافعي تكوف 
 .بُت الفرؽ كنادرا ما تكوف بُت الرياضيُت ُب نفس الفرؽ

من استحداث مقياس للمناخ الدافعي الصادر ) Vazou & al )2005 كما سبكن فازك ك آخركف 
عبارة سبثل مؤشرات للمناخ الدافعي اؼبوجو كبو كل من األداء  21وبتوم على  PeeMCYSQعن األقراف 

 ,Whiteكما توصل كل من كايت، دكدا، ىارت . كاؼبنافسة منها مؤشرات عالية ك أخرل منخفضة

Duda, Hart) 1993 (إذل تصميم مقياس للمناخ الدافعي الصادر عن األكلياء PIMCO  كالذم وبتوم 
عبارة معادة مرتُت كاحدة خاصة باؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ الصادر عن األـ ك الثاشل الصادرة عن  18على 
     (Sophia jowett, 2008, pp. 130-131-148-161) .األب

 "Seifrz & Duda & Chi"" سفريز،دكدا،شي"من نقل مقياس ) 2004("حسن عبده"    كقد سبكن 
  . األخرل مناخ اؼبنافسة 16منها سبثل مناخ التمكن ك 16عبارة، 32إذل الصورة العربية اليت تضم ) 1992(

 

 :         خالصــــــــــــــــة
 يتضح من خبلؿ ىذا الفصل أف دافعية اإلقباز ىي إحدل اؼبكونات النفسية للدافعية، كىي 

أساس التنبؤ بالنجاح ُب اؼبواقف التنافسية، حيث يتصف البلعبُت ذكم دافعية اإلقباز العالية باؼبثابرة ُب 
التدريب كخصائص نوعية ُب األداء، كما تشَت كذلك إذل حاجة الرياضي للشعور باغباجة إذل اإلقباز 

 .كتطوير األداء
 كسبثل أىداؼ االقباز العامل الذم يستثَت دافعية اإلقباز ُب اؼبنافسة الرياضية ىذه األخَتة تعمل 

على توجيو سلوؾ اقباز الفرد الرياضي كبو أىداؼ معينة دكف األخرل اعتبارا من قناعة الفرد باؽبدؼ كما 
كقد تبُت ُب ذلك . يعٍت النجاح كالتفوؽ بالنسبة لو ككذا األفراد احمليطُت بو من األكلياء ك اؼبدربُت ك األقراف

يرتبطاف بنوع  )التنافسية(كجود توجهُت ألىداؼ االقباز كنبا توجو ىدؼ التمكن أك األداء كتوجو النتيجة 
ىذاف التوجهُت يؤثراف على إصرار . اؼبناخ الدافعي اؼبميز للفريق ككيفية إدراؾ الرياضي لبيئة ُب الفريق

كمثابرتو الرياضي ك قيمة اعبهد اؼببذكؿ من طرفو كما يرتبط أيضا دبجموعة من العوامل النفسية كالسلوكية 
كالثقة بالنفس ك القلق ك السلوؾ العدكاشل، كىو ما يستدعي البحث ُب طبيعة اؼبناخ الدافعي للفريق كتوجو 

 .اؽبدؼ الذم ال ينعكس بالسلب على نتائج كاقبازات الرياضي كسلوكياتو
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:  تمهيـــــــــــــد
 
 ذافبا الشك أف عصرنا اغباضر ىو أكثر العصور سبيزا من حيث التغَتات كاألحداث اؼبتزايدة، ؿ 

ؿ ىذه التغَتات السريعة اليت تتطلب من األفراد ؿباكالت مستمرة للتوافق مع ظيعد القلق أمرا طبيعيا ُب 
فالقلق خربة بشرية عامة منو ما ىو طبيعي أك ؿبمود يدفع اإلنساف للنشاط كاإلعداد . ىذه الظركؼ

للمستقبل كلكن ىناؾ من القلق ما يشل قدرة الفرد كيزيد من توتره كقد يقود اإلنساف إذل العجز ُب 
مواجهة اؼبشكبلت كاؼبواقف اليومية خاصة كأنو ُب منافسة دائمة سواء مع نفسو كاآلخرين أك مع البيئة 

 .احمليطة بو
 كال ىبلو النشاط الرياضي خاصة اؼبنافسات الرياضية اليت ىذه دبثابة مبوذج مصغر للتنافس ُب 

اجملتمع من مظاىر القلق لدل الرياضيُت كالذم يرتبط بعوامل كثَتة منها شخصية الرياضي كخرباتو ككذا 
أنبية اؼبنافسة بالنسبة لو، كما قد يكوف احمليط اؼبباشر للرياضي بدا باألكلياء ك اؼبدرب كاؼبسَتين سببا ُب 
بركز القلق اؼبعوؽ الذم وبد من قدرات الرياضي كيشتت تركيزه كذلك من خبلؿ الضغط الكبَت الذم 

يفرضونو لتحقيق األىداؼ ما يؤدم إذل قلق الرياضي كزبوفو من أف ال يكوف ُب مستول تطلعات اؼبقربُت 
ىذا ما سوؼ نستعرضو ُب ىذا الفصل بعد الوقوؼ على التفسَتات النظرية للقلق كسرد أىم أسبابو . منو

          .   كمصادره
 
: تعريفات القلق -3-1

: التعريف اللغوي للقلق -3-1-1
اضطرب ك انزعج فهو قلق ك مقبلؽ كُب قلقة ك مقبلقة، كأقلقو أزعجو كُب ـبتار : َقِلَق، قَػَلقَ  -

.  اإلنزعاج ك قلق من الباب طرقو فهو َقِلْق عقاؿ َقِلَق غَتهكالصحيح أف القلق ق
. كُب اؼبعجم الوسيط قَػَلَق دل يستقر ُب مكاف كاحد كدل يستقر على حاؿ كاضطرب كانزعج فهو قلق

.  بو االنزعاج ك االضطراب ك اؽبم ك األرؽ لغويا يعٍت أف القلقسبقكيتبُت لنا فبا 
: التعريف اإلصطالحي -2-1-2

ال يوجد تعريفا كاحدا هنائيا، حيث عرفو بعض العلماء كفق ؼتعددت التعاريف ؼبفهـو القلق 
توجهاهتم النظرية فمنها تعريفات ربليلية ك سلوكية، ُب حُت حاكؿ البعض اآلخر تعريف القلق من خبلؿ 

:   عن دكافع الفرد، كفيما يلي  بعض ىذه التعاريفنتاجربديد مظاىره أك باعتباره 
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رد فعل ػبطر غريزم يشعر أمامو اإلنساف بالعجز أك : ُب البداية على أنو"  Freudفركيد"عرفو  -  
نوع من اإلنفعاؿ اؼبؤدل "لك بأف القلق ذٍب أعقب . )103، صفحة 2002اػبَت، ( .اػبوؼ من العقاب

كالشعور (يكسبو الفرد  كيكونو خبلؿ اؼبواقف اليت يصادفها فهو ىبتلف عن باقي اإلنفعاالت الغَت السارة 
ؼبا يسببو من تغَتات جسمية داخلية وبس هبا الفرد كأخرل خارجية تظهر على  )باإلحباط كالغضب كالغَتة

 )126-125، الصفحات 2009اػبالدم، ( ".مبلؿبو بوضوح
بأف القلق حالة من ترقب أك توقع الشر أك عدـ الراحة أك  Ailgard ألغارد "ُب حُت يرل- 

بالشعور باػبوؼ ك يؤكد أف موضوع القلق يكوف أقل ربديدا من اػبوؼ، من ذلك اإلستقرار اليت ترتبط  
  )28، صفحة 2004عيساكم، ( .توقع خطر غامض أك مبهم

ىو خربة إنفعالية غَت سارة يعاشل منها الفرد عندما " أف القلق )99، صفحة 2007الغفار، (كيرل - 
يشعر باػبوؼ أك التهديد من شيئ دكف ربديده ربديدا كاضحا، كغالبا ما تصاحب ىذه اغبالة بعض 

إخل كقد ...التغَتات الفسيولوجية من ازدياد عدد نبضات القلب، ارتفاع ضغط الدـ، الغثياف،فقداف الشهية
. ."يصاحب القلق بثور عضلي ك ازدياد النشاط اغبركي كاإلحساس بالتعب العضلي

شعور عاـ غامض بالتوجس " أف القلق )134، صفحة 2009عكاشة، (كُب نفس السياؽ ذكر -
كاػبوؼ كالتحفز كالتوتر، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اعبسمية خاصة بزيادة نشاط اعبهاز العصيب 

. البلإرادم كيأٌب  ُب نوبات متكررة مثل فراغ ُب فم اؼبعدة كالسحبة ُب الصدر
استجابة مكتسبة ربدث ربت ظركؼ أك "ُب حُت يرل كل من شافر ك دكركس أف القلق ىو - 

". مواقف معينة ٍب تعمم اإلستجابة بعد ذلك
 تنتج من التوتركيذىب كل من ىاركف ك بينسكي أف القلق ىو دافع غَت مبلئم أك حالة من - 

 دافع ىاـ حدث زبفيف التوترك تنافس رغبتُت أك أكثر حوؿ إستجابة معينة، كسبنع ىذه اغبالة من أتصارع 
   )128، صفحة 2009فرج، ( .مبلئم

 من التوتر الشامل الذم ينشأ خبلؿ مراعاة الدكافع ةحاؿ"كُب نفس السياؽ عرفو مسرماف بأنو - 
كؿباكالت الفرد للتكيف كمعٌت ذلك بأف القلق عمليات انفعالية متداخلة ربدث خبلؿ اإلحباط ك الصراع 

كىو شعور غَت سار مصحوب باػبوؼ كالتوتر كالتحفيز كبعض اإلحساسات اعبسمية ؾبهولة اؼبصدر 
". إفراز العرؽك كزيادة ضغط الدـ كخفقاف القلب كزيادة اإلحساسات 

عبارة أف انفعاؿ ناتج عن توقع اػبطر أك  أف القلق ىو كعلى ضوء ما ًب تقديبو يبكن القوؿ
التهديد الذم قد ال يكوف فعليا أك على األقل ليس بالدرجة اليت يتوقها الشخص القلق، تصاحبو غالبا 

 .     عدد من تغَتات فسيولوجية تتفاكت ُب ظهورىا من فرد آلخر
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 : القلق كمصطلح و ارتباطاتو بمفاىيم أخرى-3-2
 :  القلق و الخوف-3-2-1 
إف اإلحساس بالقلق يشبو اإلحساس باػبوؼ إال أف ىناؾ اختبلؼ بينهما، فاػبوؼ سببو  

معركؼ ك مصادره ؿبدكدة يبكن معرفتها فالذم ىباؼ الثعابُت لو سبب معقوؿ، ُب حُت أف القلق ىو 
كيضيف عبد الفتاح   )29صفحة ، 2009، العبيدم( .عبارة عن شعور بالرىبة ك التوتر بدكف ربديد السبب

أف اػبوؼ استجابة انفعالية ػبطر خارجي ؿبدد أما القلق فهو اػبوؼ " يتضح ُب كوف كآخركف أف الفرؽ
 )74، صفحة 2008الواحد، ( ."من اجملهوؿ فهو خوؼ ال أساس لو ُب العادل الواقعي

 : القلق و التوتر و الضغط-3-2-2 
يعرؼ التوتر بأنو أم مسبب أك مؤثر خارجي أك داخلي وبث ك ينشط من مستول اليقظة عند  

الفرد، كقد يكوف التوتر إهبايب أك سليب ما يؤثر على مستول األداء سواء بارتفاع درجة الكفاءة ك اعبودة أك 
ككمثاؿ قد يكوف الفرد متوترا أك يعاشل الضغط نتيجة العمل أك ظركؼ . ينخفض مستول ك فاعلية األداء

 .إخل،  كيتبلشى ذلك حاؿ كصولو إذل اؼبنزؿ...اؼبواصبلت
 ك الظاىر أف التوتر يرتبط بسبب معُت كيزكؿ بزكالو، على عكس القلق الذم ال يعرؼ سببو كىو 

 .ناتج عن افًتاضات كتوقعات إزاء خطر أك هتديد إزاء مواقف معينة
 :القلق و االستثارة -3-2-3 

العاـ للنواحي الفسيولوجية ك النفسية تتباين بُت متصل من  )اإليقاظ( االستثارة نوع من التنشيط 
النـو العميق إذل االستثارة الشديدة، كقد تأخذ مسميات أخرل كاإلثارة أك تعبئة الطاقة، ك ظاىرة االستثارة 

تعٍت شدة السلوؾ كال تشمل اعبوانب اؼبصاحبة للسلوؾ كاالنفعاالت ك األفكار، بينما القلق بشكل عاـ 
   )12صفحة ، 1997، راتب( .)اعبانب اؼبعرُب(يرتبط بشدة السلوؾ ك اذباىو ككذا األفكار اليت تبلزمو 

 : تصنيفات القلق و أنواعو-3-4
اختلفت تصنيفات القلق باختبلؼ رأل الباحثُت ك تناكؽبم ؽبذه الظاىرة، فمنهم من يصنفو على  

أساس أنو حالة كجدانية مؤؼبة، كآخركف من منطلق االضطرابات اعبسمية كاؼبعرفية اليت وبدثها، ُب حُت أف 
 :باحثُت آخرين يصنفونو حسب مدل إستمراره، كعلى ذلك نعرض التصنيفات التالية

 :القلق حسب فرويد تصنيف -3-4-1 
: ثبلثة أنواع ك ىي ق اذل طركحاتأالقلق انطبلقا من فركيد قسم 

 الذم يبثل رد فعل ػبطر خارجي معركؼ كقلق الطالب قبل اإلمتحاف أك :القلق الموضوعي -1 
يطلق عليو أحيانا القلق ، كقلق الرياضي قبل اؼبنافسة حيث يتصف بكونو حالة مؤقتة تزكؿ بزكاؿ اؼبؤثر
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 مثل القلق الشيء،الواقعي أك القلق الصريح أك القلق السوم كوبدث ىذا ُب مواقف التوقع أك اػبوؼ من 
اؼبتعلق بالنجاح ُب عمل جديد أك اإلمتحاف أك بالصحة أك اإلقداـ على الزكاج أك نبأ ىاـ أك اإلنتقاؿ من 

 بيئة جديدة ، أك كجود خطر قومي أك عاؼبي أك إذل اجملهوؿ أك اإلنتقاؿ إذل اعبديد كمن اؼبعلـو إذلالقدصل 
 )189، صفحة 2010فهمي، ( . عامةأكمن حدكث تغَتات إقتصادية 

إف القلق العصايب ىو رد فعل غريزم مصدره غامض ك أسبابو غَت معركفة : القلق العصابي -2 
 ىذا النوع من القلق يشكل حالة مرضية تعيق الفرد من فبارسة إف. كيكمن غالبا ُب اعبانب الغريزم للفرد

 . غموض اؼبصدرتصف بدرجة من الديبومة كمحياتو الطبيعية ك
داخلي اؼبصدر كأسبابو الشعورية،  كغَت معركفة كال مربر لو ك ال يتفق مع الظركؼ  فالقلق العصايب 

   )48، صفحة 2007السامرائي، ( .الداعية إليو كيعوؽ التوافق ك االندماج ك التقدـ ك السلوؾ العادم
 ىبتلف ىذا النوع من القلق عن نوعيو السابقُت لكونو يكمن ُب األنا :القلق األخالقي -3 

األعلى أم ُب الضمَت، حيث أف ىذا النوع من القلق سببو ضمَت اإلنساف نتيجة الشعور باإلٍب أك اػبجل 
من فعل أك سلوؾ معُت يتقاطع مع الضمَت الذم يكوف السلطة العليا اليت تنظم سلوؾ الفرد كرباسبو على 

.    كل سلوؾ يتقاطع مع ذلك
 
 ": Spielbergerسبيلبرج " تصنيف القلق حسب -3-4-2 

 : أف ىناؾ نوعاف من القلق كنباSpielbergerيرل سبيلربج 
تشَت إذل حالة إنفعالية طارئة ك كقتية ُب حياة اإلنساف تتذبدب من كقت آلخر :  قلق الحالة -1 

اؼبعايطة، ( .كتزكؿ بزكاؿ اؼبثَتات اليت تبعثها كىي حالة داخلية تتسم دبشاعر التوتر ك اػبطر اؼبدرؾ شعوريا
 شعور الفرد بعدـ االرتياح قلق اغبالة"أف  (S.Chervallon, 2007, p. 23)  كيضيف )266، صفحة 2009

". أهنا مهددة لو يدركها علىآنية الناتج عن معلومات 
كىو ىبتلف .  ىو شعور عاـ لدل األفراد خبلؿ االستجابة ؼبواقف الشدة النفسية:قلق السمة -2    

 )129، صفحة 2009الضمد، ( .عن قلق اغبالة بكونو أكثر ديبومة حبيث يكوف ظبة من ظبات الشخصية
 أف القلق كسمة من ظبات الشخصية تبدك على أهنا ربتوم على )296، صفحة 2009رضواف، ( كيرل 

دافعا أك استعدادا سلوكيا مكتسب هبعل الفرد يبلك استعدادا ألف يعيش عددا كبَتا من الظركؼ الغَت 
اػبطَتة موضوعيا على أهنا مهددة كأف تستجيب ؽبذه الظركؼ حباالت من القلق تكوف شدتو غَت متناسبة 

 . مع حجم اػبطر اؼبوضوع
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ميزة سلوكية مكتسبة اليت هتيئ "ُب تعريفو لقلق السمة على أنو "  Spielbergج سبيلبلر"كيضيف 
طورة اخلالفرد إلعتبار مواقف عديدة آمنة على أهنا مهددة ك بالتارل ظهور القلق بشدة غَت متناسبة مع 

   (Robert Weinberg, 1997, p. 91) ."اؼبوضوعية للموقف
 
     : تصنيف القلق حسب تأثيره على مستوى األداء-3-4-3

 يأخذ ىذا التصنيف بعُت االعتبار مدل تأثَت القلق على مستول األداء فهناؾ القلق اؼبيسر 
 :كاؼبنشط لؤلداء ك القلق مثبط ك اؼبعوؽ، نعرضهما على النحو التارل

 ىو ذلك النوع من القلق الذم يتميز بالشدة اؼبناسبة كمن ٍب االستثارة اؼبناسبة : القلق الميسر-1 
 .اليت تساعد على مواجهة التهديد الذم يتعرض لو الفرد

ىو ذلك النوع من القلق الذم يتميز بالشدة العالية ُب مواجهة اعبحم الضئيل : القلق المعوق-2 
 .من التهديد الذم يتعرض لو الفرد

 أف كل شخص وبتاج اذل درجة معينة من التوتر تعينو على تكريس )46صفحة ، 2009، مٌت(كتضيف 
طاقتو للعمل كؼبواجهة مشكبلت اغبياة، لكن قد تتجاكز ىذه الدرجة اغبد الدافعي لتصبح حاالت مرضية 

 . تعوؽ نشاط الفرد كتؤدم اذل سوء توافقو
 كما توجد تصنيفات أخرل للقلق منها ما ىو على أساس ما يًتتب عنو من االضطرابات جسمية 

كفسيولوجية كأخرل معرفية كىو ما يعرؼ بالقلق اعبسمي كالقلق اؼبعرُب، أك من حيث الشدة الذم ينقسم 
     .إذل القلق البسيط ك اغباد ك القلق اؼبزمن

 
: مستويات القلق  -3-5
: مكن تقسيم القلق اذل ثبلثة مستويات كىيألقد  

 :المستوى المنخفض للقلق -3-5-4
 فإف ىذا النوع من ادؿإف درجة معينة للقلق تعترب ضركرية تساعد ُب اإلستعداد ؼبتطلبات اغبياة 

أم القلق الذم يزيد استعداد " القلق اؼبيسر"القلق اؼبنخفض يعمل عمل الدافع اؼبنشط كيسمى أحيانا 
. الفرد جملاهبة الظركؼ اػبارجية دكف اغبد من قدرتو على السيطرة التامة على سلوكو

 :المستوى المتوسط للقلق -3-5-5
قل قدرة على السيطرة، حيث يفقد السلوؾ مركنتو أُب اؼبستويات اؼبتوسطة للقلق يصبح الفرد         

ؿ اعبهد للمحافظة ذذل اؼبزيد من بإكيستورل اعبمود على استجابات الفرد ُب اؼبواقف اؼبختلفة كوبتاج الفرد 
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تول س كبالتارل فإف ادل)34صفحة ، 2009، مٌت( .ؼببلئم ُب مواقف اغبياة اؼبتعددةاعلى السلوؾ اؼبناسب ك
ؿ اعبهد الزائد كاػبوؼ من ذاؼبتوسط للقلق يؤثر سلبا على األداء حيث تتصف حركات الرياضي بب

. اػبصم
 :المستوى العالي للقلق  -3-5-6

يؤثر اؼبستول العارل للقلق على التنظيم السلوكي للفرد بصورة سلبية، حيث يقـو بأساليب سلوكية         
غَت مبلئمة للمواقف اؼبختلفة ك ال يستطيع الفرد التمييز بُت اؼبثَتات أك اؼبنبهات الضارة ك الغَت الضارة 

، صفحة 2001الشادرل، ( .كيرتبط ذلك بعدـ القدرة على الًتكيز كاإلنتباه كسرعة التهيج كالسلوؾ العشوائي
110( 

ففي حالة ما يصل القلق اذل اؼبستول العارل عند الرياضي هبعلو يفقد قدرتو على الًتكيز كتكثر 
أخطائو يتصف سلوكو بالعصبية الشديدة، كتصبح حركاتو قوية كسريعة كتفقد اإلتقاف فيتعب الرياضي 

، 2009الضمد، ( ".القلق اؼبانع"كانطبلقا من ىذه اإلعتبارات يعرؼ ىذا اؼبستول من القلق بػ. بسرعة أكرب
    )134-133الصفحات 

يستنتج الطالب الباحث أنو كلما ازدادت درجة القلق كارتفعت ازداد اضطراب سلوؾ الفرد حىت 
يصل الفرد اذل مرحلة ال يبكنو التمييز ما بُت اؼبثَتات اإلهبابية كالسلبية، كيكوف رد فعلو إذباه اؼبثَت سريع 

 .   كعشوائي كيظهر الفرد ُب حاؿ إنفعالية غَت سارة مصحوبة باػبوؼ ك التوتر
 

: قلقلل ةنظري الــــرؤى ال-3-6
تعددت اآلراء ك النظريات اؼبفسرة للقلق باختبلؼ اؼبدارس النفسية، كسوؼ كباكؿ فيما يلي  

      : استعراض بإهباز ما جاءت بو ىذه النظريات
 :مدرسة التحليل النفسي -3-6-1

من األكائل الذين ربدثوا عن القلق ُب علم النفس، ك بفضلو أدرؾ " فركيد"         يعد زعيم ىذه اؼبدرسة 
كدل ىبرج فركيد عن اؼبؤلوؼ ُب تفسَته للظواىر . علماء النفس مدل تأثَت القلق ُب اغبياة اليومية لئلنساف

. شعورالالنفسية اليت ترتبط أساسا حسبو باؿ
ة أك احملفزات العدكانية ترغبات الفرد اؼبكبوؿأف القلق وبدث نتيجة هتديد "  Freudفركيد"         إذ يرل 

 .النزعات اعبنسية ؼبا سبق لؤلنا كبتو ُب البلشعور كدفاعات األنا، كُب ىذه اغبالة يظهر على األنا كأ
 كدبعٌت آخر يصور فركيد القلق على أنو إشارة إنذار لؤلنا حىت تتخذ )45، صفحة 2007السامرائي، (

 نزعات أكؿبفزات عدكانية  أساليب كقائية ضد ما يهددىا، كغالبا ما يكوف اؼبهدد ىو رغبات مكبوتة أك
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ما عن  بو عن نفسها افعقـو األنا بنشاط ما تدتجنسية فبا سبق لؤلنا أف كبتتو ُب البلشعور فإما أف 
.  تراكم القلق حىت تقع األنا صريعة لئلهنيار العصيبميهددىا كإما 

الذم أكد من خبلؽبا على أنبية العوامل "  Young يونج"كجاءت نظرية البلشعور اعبمعي لػ
اإلجتماعية حيث أكد على تأثَت اػبربات البلشعورية اؼبوركثة من األجياؿ السابقة كأساس لتكوين 

 )131، صفحة 2009فرج، ( .الشخصية ك أيضا كأساس للقلق
اذل التأكيد أف القلق ينشأ نتيجة التفاعل الديناميكي " Alfred ألفرد"كُب نفس السياؽ ذىب 

بُت الفرد كاجملتمع، دبعٌت أف شخصية الفرد اجتماعية بالفطرة كأف شعور الفرد بالنقص سواء العضوم أك 
 الشعور بالقلق، بالتارل ُب نظر ألفرد يبكن ةاالجتماعي أك العقلي خاصة ُب مرحلة الطفولة يؤدم إذل نشأ

. التغلب على القلق بتحقيق االنتماء إذل اجملتمع
القلق إذل صدمة اؼبيبلد حيث يكوف اإلنفصاؿ عن األـ  ما يولد   "Rankأكتو رانك " يعزكفيما 

ىورشل "أما . القلق األصلي أك األكرل، كيصبح كل إنفصاؿ فيما بعد من أم نوع كاف مسببا للقلق
Horney  " فًتل ُب القلق إستجابة إنفعالية ػبطر موجو اذل اؼبكونات األساسية للشخصية، كتشَت اذل

زىراف، ( .الشعور بالعجز، الشعور بالعداكة ك الشعور بالعزلة: كجود ثبلثة عناصر أساسية للقلق كىي
 كتضيف ىورشل أف السلوؾ اإلنساشل السوم يستند من الشعور بالطمأنينة كأف أساس )486، صفحة 2005

. القلق يرجع إذل عدـ قدرة الفرد على الوصوؿ إذل حالة الطمأنينة
فَتبط بُت القلق ك اغباجات األساسية إذل االنتماء ك االرتباط كاؽبوية  "  froomفرـك "أما 

اغباجة إذل إطار توجيهي، اليت يعتربىا فرـك جزء من طبيعة اإلنساف كضركرة لتطوره كارتقائو كإف إشباع ىذه 
        )133، صفحة 2009فرج، ( .اغباجات نتيجة الظركؼ السيئة ك الصراع االجتماعي يقود إذل القلق

: خبلصة نظرية التحليل النفسي
كيبكن القوؿ أف القلق حسب منظور التحليل النفسي تربط خبربات اإلنساف اؼبؤؼبة اليت تسبب 

.   إعاقة النمو الطبيعي نتيجة لسيطرة الرغبات اؼبكبوتة ك ضعف مبو األنا الفاعل ك القادر على التوافق
 

:  النظرية السلوكية-3-6-2
 ال يؤمن السلوكيوف بتفسَتات اؼبدرسة التحليلية اليت اعتمدت على الدكافع البلشعورية، إذ ينظر 

إستجابة أين - الفرد، انطبلقا من عبلقة مثَتفيهاذل القلق على أنو متعلم من البيئة اليت يعيش إالسلوكيوف 
. ح اؼبثَت اعبديد قادر على إستدعاء اإلستجابة اػباصة باؼبثَت األصليبيرتبط مثَت جديد باؼبثَت األصلي كيص

" كاطسوف" كإذا عكسنا ىذه العبلقة على ظاىرة القلق فإف ركاد اؼبدرسة السلوكية من أمثاؿ 
يعتربكنو استجابة خوؼ تستثَتىا تنبيهات ليس من شأهنا أف تثَت ىذه اإلستجابات غَت أهنا اكتسبت 
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القدرة على إثارة ىذه اإلستجابة نتيجة لعملية تعلم سابقة، كما يوضح السلوكيوف أف إستجابة القلق ىي 
  )126، صفحة 2009اػبالدم، ( .دبثابة استجابة اشًتاطية زبضع لقوانُت التعلم

كعلى ذلك وبدث القلق كاستجابة فوؽ اشًتاطية، فهي استجابة مرتبطة دبثَت ؿبايد نتيجة إلقًتانو 
 اػبوؼ، كربدث اإلستجابة فيما بعد إذا ما كاجو الفرد ىذا اؼبثَت دكف أف يكوف يثَتدبثَت من طبيعتو أف 

كرا لئلقًتاف الذم حدث بُت ىذا اؼبثَت ك الذم اكتسب القدرة على استثارة استجابة اػبوؼ، ذكاعيا أك مت
    )46-45، الصفحات 2007السامرائي، ( .ك اؼبثَت الطبيعي الذم سبق أف أثار ىذه اإلستجابة

دافعا مكتسبا أك "القلق  Dolard et Miler فيما اعترب السلوكيوف اعبدد ُب صورة دكالرد ك ميلر 
قاببل لئلكتساب،كىو نتاج لتوقع األدل كالذم يرتبط باؼبثَتات اػبارجية من جانب كالعمليات العقلية من 

 )68، صفحة 2001عثماف، ( ".جانب آخر، كوبدث القلق نتيجة الصراع بكافة أشكالو
 اؼبدرسة السلوكية اعتمدت على عبلقة اؼبثَت إستجابة ُب تفسَتاهتا أف كيظهر للطالب الباحث 

كما أف السلوكيوف ،  كيبقى ىذا التفسَت بسيطا أماـ مظاىر السلوؾ اإلنساشل اؼبعقدكسلوؾ ظاىرم للقلق
.  اؼبدرسة التحليلية ُب كوف القلق يرتبط باؼباضي كاػبربات السابقة للفردإتفقوا مع نظرائهم من

 

: نظرية التعلم اإلجتماعي -3-6-3
كسيلة اؼبثلى ُب إكتساب السلوؾ اؿ انطبلقا من توجو ىذه النظرية اليت ترل ُب التعلم باؼببلحظة 

" Bandura باندكرا"بشكل عاـ، كيشمل السلوؾ ما ىو سوم ك مضطرب، كمن ٍب فالقلق من منظور 
. رائد ىذه النظرية سلوؾ متعلم باؼببلحظة

كد خوؼ أمو من الرعد انطبلقا من ؤ فالطفل الصغَت من خبلؿ اؼببلحظة اليت سبده دبعلومات ت
ذبنب الرؤية إذل اػبارج كضمها لو كىي ُب حالة خوؼ شديد، يكتسب ىذا  تصرفاهتا كغلق النوافذ،

 كما ركزت ىذه (R. Ladouceur, 1999, p. 15) .السلوؾ كيظهر القلق لديو حاؿ ظباعو الرعد ثانية
النظرية على الدكر القوم الذم تلعبو أفكارنا ك مشاعرنا حوؿ ذاتنا ُب إختيارات السلوؾ الذم نقـو بو، 

فالناس ال يقوموف بالسلوؾ بفعل تأثَت داخلي فقط كال يندفعوف قسران بفعل اؼبثَتات البيئية، بل أف الوظائف 
النفسية كالقلق يبكن شرحها أفضل ُب شكل تفاعلي تبادرل مستمر بُت الشخص كاحملددات البيئية أم بُت 

    )139-138الصفحات ، 2009فرج، ( .ؼبثَتات البيئيةاالسلوؾ كالعوامل اؼبعرفية ك
 كمن ىذا اؼبنطلق يبكن القوؿ أف ظهور القلق يرجع اذل حدكث متغَتات غَت مرغوبة مع كجود 

استعداد نفسي لظهوره لدل الفرد نتيجة اؼبفهـو السليب للفرد لقدراتو، كعلى ىذا فالقلق رغم كونو يعرب عن 
. )العقلية ك الوجدانية(استجابات ؼبثَتات خارجية، لكنو يرتبط بالسمات الشخصية 
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: المذىب اإلنساني -3-6-4
األحداث اؼبستقبلية  يرل أصحاب ىذا اؼبذىب أف سبب القلق يعود إذل اػبوؼ من اجملهوؿ أك 

 اػبوؼ من اؼبوت، اػبوؼ من الفشل ُب ربقيق حياة من ضمنهااليت قد هتدد كجود الفرد كإنسانيتو، 
ك يزداد . طبيعية يرضاىا الفرد ك اػبوؼ من الفشل ُب ربقيق األىداؼ كاختيار األسلوب اؼبناسب غبياتو

: ُب اغباالت التالية )Thorne" )1970  ثورف"القلق حسب 
. إذا فقد الفرد طاقتو ك قدرتو نتيجة اؼبرض الذم يفقده فبارسة نشاطو -
. تقدـ السن -
   )46-45، الصفحات 2007السامرائي، ( .البفاض عدد الفرص ك نسبة النجاح ُب اؼبستقبل -

 أف أف قلق اإلنساف ينشأ من إدراكو حبتمية النهاية، ككعيويعتربكف أصحاب ىذا اؼبذىب كعلى ىذا فإف 
الفشل ؼ. تقبل قد يأٌب معو من األحداث ما يهدد كجود الفرد، كوبوؿ بينو ك بُت حياة إنسانية كاملةاؼبس

اإلصابة دبرض أك عاىة ؿبتمل حدكثها، كقد تكوف كما أف مظهر من مظاىر البلكجود، كحدكثو ؿبتمل، 
أف كرب  إضافة إذل )132، صفحة 2002اػبَت، ( .مظهرا من مظاىر البلكجود تعوؽ الفرد على ربقيق كجوده

 يهدد كجود الفرد، كحينما يتوقع الفرد، هبعلوما قد يأٌب بو ك اؼبستقبل  عن تثَت القلقكالسن إشارة إنذار كه
الغفار، ( .ينشأ القلق، حبيث تصبح أم ؿباكلة لتفسَت القلق ُب ضوء اؼباضي ؿباكلة غَت كافية كمضللة

    )106، صفحة 2007
 كيتضح للطالب الباحث تركيز أصحاب ىذه النظرية على اغباضر ك اؼبستقبل ُب تفسَتىم للقلق 

 .  كذباىلهم اػبربات السابقة اليت قد تؤثر ُب انفعاالت الفرد كردكد أفعالو كتشكل قاعدة اغباضر كاؼبستقبل
 

: النظرية المعرفية -3-6-5
 جاء اإلذباه اؼبعرُب بنموذجُت بارزين يفسراف القلق من الناحية اؼبعرفية، النمودج األكؿ لػ بيك 

Beek الذم يرل أف كافة اإلضطرابات اإلنفعالية ك منها القلق تكوف ناذبة عن اضطراب تفكَت الفرد .
فطريقة تفكَت الفرد ك ما يعتقده ك تفسَته لؤلحداث من حولو عوامل ىامة ُب حدكث اإلضطرابات 

 كعلى ىذا األساس فإف القلق ناتج عن تشويو الفرد ؼبا يرد إليو من )37، صفحة 2007حسُت، ( .اإلنفعالية
.  معلومات ُب إذباه التوقع اؼبستمر بتوقع اؼبخاطر ك الشعور بالتهديد النفسي ك للمستقبل

أف التكوين اؼبعرُب الذم يتسم بتوقع اؼبخاطر كالشعور بالتهديد النفسي  Beekكخلص بيك 
عدـ الكفاءة كاألىلية ُب كاعبسمي كاإلجتماعي يرتبط بالقلق، كحدد أىم األفكار اؼببلزمة لؤلفراد القلقُت 

  )54، صفحة 2009أضبيداف، ( . كنقص ضبط الذات كالسيطرة عليهااالجتماعيلئلقباز، الرفض 
: الذم ميز بُت عمليتُت أساسيتُت للقلق اؼبعرُب كنبا Lazarusأما النمودج الثاشل للقلق فجاء بو لزاريس 
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: عملية التقييم األول
كينطوم على تقدير الفرد ؼبدل هتديد اؼبوقف، ىذا التقييم األكرل ىبتلف بإختبلؼ شخصية الفرد 

. ك اعتقاداتو ك العوامل اؼبتعلقة باؼبوقف اليت تشمل مدل هتديد اؼبوقف ك احتماالت حدكثو
: عملية التقييم الثانوي

كنعٍت بو تقدير الفرد ؼبا لديو من إمكانيات كقدرات للتعامل مع اؼبوقف، كيتوقف التقييم الثانوم 
 )22، صفحة 2008بلكيليٍت، ( .على القدرات النفسية  اإلجتماعية ك اؼبالية للفرد

كا القلق إذل الكيفية اليت يتوقع هبا عأرجأصحاب التوجو اؼبعرُب كيستخلص الطالب الباحث أف 
.            الفرد األحداث دبعٌت أف القلق ليس إال عملية توقع ك خوؼ من اؼبستقبل

 

:  العامادر القلقــمص -3-7
لقد أعطت التفسَتات النظرية للقلق صبلة من اؼبصادر اليت قد يتولد عنها القلق عند األفراد، إذ  

 كيؤكد ،هبمع الباحثوف ُب مصادر القلق على أنو يظهر استجابة ػبطر مدرؾ ذاتيا كؿبسوب بدرجة ما
 اليت يبكن أف تصيب اعبسد ُب حُت يؤكد حعلى اؼبخاطر اليت يسببها األدل كاعبرك"  Mowrerماركر "

عادل النفس اإلنساشل كارؿ ركجرز على فقداف احًتاـ األشخاص اؼبهمُت كاؼبقربُت، كيرل الفيلسوؼ 
أف مصدر القلق يبكن ُب خطر الشعور بالنقص ك عدـ القدرة على تعويضو  Kriegagardكريكيغارد 

 مام"على اػبطر اؼبوجو للمكونات األساسية للشخصية كيؤكد   "C. Honri كارين ىونرم"شَت تبينما 
May "لقيمة من قيمو األساسية بالنسبة للوجود، أما دعلى أف مصادر القلق ىو إدراؾ الفرد لوجود هتدم 

، صفحة 2009رضواف، ( . ُب توقع اغبَتة الذاتيةتكمنير اذل أف مصادر القلق شُب "Freudفركيد "
166(    

  
: أعراض القلق -3-8

:  للقلق مظاىر ك أعراض متنوعة منها 
ب العرؽ، اضطرابات معدية، سرعة ب كىي بركدة األطراؼ كتص:أعراض فسيولوجية جسمية -1

 .نبضات القلق، اضطرابات النمو ك الصداع، فقداف الشهية، اضطرابات ُب التنفس
 فهي اػبوؼ الشديد ، توقع األذل ك اؼبصائب، عدـ القدرة على تركيز االنتباه، :األعراض النفسية -2

كاإلحساس الدائم بتوقع اؽبزيبة ك العجز ك االكتئاب كعدـ الثقة ك الطمأنينة كالرغبة ُب اؽبرب عند 
  )56، صفحة 2008الواحد، ( .مواجهة أم موقف من مواقف اغبياة
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عراضها عند التعرض اذل أ كاؼبقصود هبا األمراض العضوية اليت تزيد :األمراض سيكوسومتيكية -3
حاالت القلق النفسي ك التوترات الشديدة، كُب ىذه اغباالت يكوف عبلج القلق كاإلنفعاالت 

ارتفاع ضغط الدـ، الذحبة : أساسيا لشفاء اؼبريض من أجل صحتو العامة كمن أىم ىذه األمراض
، البوؿ السكرم كقرحة اؼبعدة تالصدرية، جلطة الشرايُت اؿ فرج، ( إخل...اجية للقلب، الركماتيـز

  )154، صفحة 2009
أف مظاىر القلق ثبلثة منها مظاىر معرفية تتجسد ُب أفكار  )Keeble) "1977 كيبل " كقد ذكر

قد تكوف حادة يعتقد من خبلؽبا الفرد أف موتو كشيك أك اػبوؼ من فقداف السيطرة، كمظاىر سلوكية 
تتمثل ُب أشكاؿ ذبنب اؼبواقف اؼبثَتة للقلق ، كقلق بعض الناس ُب األماكن العامة ما هبعلهم يبقوف ُب 

باإلضافة اذل مظاىر جسمية ناذبة عن تغَت ُب ردكد الفعل البيولوجية ك الفسيولوجية تتضمن ضيق . البيت
، الصفحات 2010الداىرم، ( .التنفس، بركدة األطراؼ، ارتفاع ضغط الدـ، اإلغماء، عسر ُب اؽبضم

327-328(    
 

 :أسباب القلق  -3-9
 :تتعدد العوامل اليت تؤدم اذل القلق من بينها ما يلي 
 اإلستعداد الوراثي ُب بعض اغباالت، كقد يكوف ىناؾ تداخل بُت عوامل كراثية كأخرل بيئية. 
  ناتج عن التهديد الداخلي أك اػبارجي الذم تفرضو  )الضعف النفسي العاـ(نوع من اإلستعداد النفسي

 )46صفحة ، 2009، مٌت( .بعض الظركؼ
  مواقف اغبياة الضاغطة كمطالب اغبياة اؼبدنية اؼبتغَتة كاضطرابات اعبو االسرم كتفكك تنشط األسرة

 .كالوالدين العصبياف أك اؼبنفصبلف
  مشكبلت الطفولة ك اؼبراىقة كالشيخوخة، كالطرؽ اػباطئة ُب تنشئة األطفاؿ مثل القسوة، كالتسلط

 .كاغبماية الزائدة ك اغبرماف
  التعرض للخربات كاغبوادث اغبادة سواء الًتبوية، العاطفية أك االقتصادية باإلضافة اذل اإلرىاؽ اعبسمي

 .ك التعب كاؼبرض
 331صفحة ، 2010، الداىرم( . عدـ التطابق بُت الذات الواقعية كالذات اؼبثالية،أم عدـ ربقيق الذات(  
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:  القلق في المجال الرياضيمفهوم -3-10
استطاع علماء النفس الرياضة إعطاء تعاريف للقلق ُب اجملاؿ الرياضي معتمدين ُب ذلك اؼبفهـو 

 : العاـ للقلق، كمن بُت ىذه التعاريف قبد
  ىو عبارة عن حالة نفسية غَت سارة تنتج عن توقع التهديد من اؼبباريات كاؼبسابقات اؼبختلفة مصحوبة

 )128، صفحة 2009الضمد، ( .بأعراض بدنية ك فسيولوجية
  شعور يتميز باإلحساس بتوقع اػبطر ك يؤدم اذل الشد ك الضغط النفسي، باإلضافة : يعرؼ القلق بأنو

      )32، صفحة 2002أنويا، ( .اذل إثارة اعبهاز العصيب السمبتاكم
 كُب نفس الوقت  القلق ىو عبارة عن حالة انفعالية سلبية كاليت يصاحبها الغضب ك التوتر ك اغبذر 

كالذم نسميو القلق اؼبعرُب كجانب  ) كاغبذرالتوتر(على جانب معرُب القلق كوبتوم . التأىب اعبسدم
   (Robert Weinberg, 1997, p. 90) .آخر جسمي كالذم يبثل درجة التأىب اعبسدم

  يرل  (Thierry Maquet, 2010, p. 305) قلق الرياضيُت ىو إحساس بعدـ الراحة مرتبط بتوقع أك أف
 .خوؼ من الفشل

يتضح للطالب الباحث أف القلق ُب اجملاؿ الرياضي ال ىبتلف عن القلق العاـ إال ُب كونو مرتبط 
بالنشاط الرياضي، فالرياضي القلق يتوقع التهديد الذم ال يعرؼ مصدره كىو مرتبط دبمارستو للنشاط 

 .الرياضي
    

:  عند الرياضيينالعوامل المؤثرة في القلق -3-11
 الدراسات اذل أف ىناؾ عوامل عديدة تؤثر ُب مقدرة البلعبُت ُب التفاعل مع اؼبواقف ت توصل

: اؼبختلفة للقلق
مات تقلل من تأثَت الشدة كالقلق على ظكاء ك القدرة على التحصيل تعترباف كمنذ اؿ:الذكاء -1

البلعبُت ، كقد يرجع ذلك اذل إرتفاع تقدير الذات من جانبهم فبا يبكنهم من حل مشكبلهتم 
 .دبهارة أكثر من غَتىم

 تلعب اؼبساندة اإلجتماعية كالعبلقات مع العائلة كاألصدقاء كاؼبدربُت دكرا :العالقات اإلجتماعية -2
ىاما ُب التقليل من تعرض البلعب اذل مواقف الشدة، فإذا شعر البلعبوف أهنم يستطيعوف أف 

يتحدثوا مع من ىم حوؽبم عن خوفهم ك قلقهم ككجدكا استجابة إهبابية كاؼبساندة كالتهوين من 
 .الشدة، فإف ذلك من شأنو التقليل من درجة القلق لدىم

حيث أف البلعبُت أكثر عرضة للمشكبلت اإلنفعالية من البلعبات ك خاصة ُب مرحلة : الجنس -3
 يكونوف أقل مساندة فالسنية اليت تتمثل من اؼبراىقة اذل النضج كيبكن تعديل ذلك بأف الوالدم
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 .لؤلكالد من البنات خبلؿ تعاملهم مع مظاىر القلق اليت يقابلوهنا مثل اؼبواقف الرياضة الضاغطة
        )132، صفحة 2009الضمد، (

 

: مصادر القلق في الرياضة -3-12
: لقد سبكن الباحثوف من حصر أسباب القلق ُب الرياضة اذل ثبلثة عوامل أساسية كىي على النحو التارل

 :القلق الناتج على البيئة الرياضية -3-12-3
 تتمثل البيئة الرياضية ُب األشخاص احمليطوف بالرياضي كاؼبدرب، أفراد العائلة كاؼبسَتين الذين 

يشًتكوف ُب الغالب ُب قباحاتو كفشلو، ىؤالء قد يرفعوف درجة القلق لديو، ككمثاؿ على ذلك اؼبدرب 
أضع ثقيت فيك آلخر مرة، "الذم يضع الرياضي ُب موقف صعب من خبلؿ مبلحظاتو كحديثو ُب صورة 

كأيضا األكلياء الذين كبشكل غَت إرادم ينقلوف ". سوؼ تدخل كإف دل تسجل سوؼ أخرجك على الفور
قلقهم إذل أبنائهم كىم الذين وباكلوف ؾباهبة حالة القلق لديهم، إضافة إذل اؼببلحظات السلبية على النتيجة 
أك أداىم الذم يزيد من اػبوؼ من اإلخفاؽ لديهم أك اعتقادىم بأهنم لن يكونوا ُب مستول ما ىو منتظر 

      (Sève, 2009, pp. 148-149) .منهم ُب اؼبنافسة
 كمن جانب آخر قد يشكل حرص الرياضي كدافعيتو العالية لتحقيق أماؿ الوالدين كاؼبدرب 

ة، اليت تتمثل أساسا ُب دكاألصدقاء مصدر قلق شديد نتيجة خوفهم من الفشل ُب ربقيق األىداؼ اؼبنشو
       )134، صفحة 2009الضمد، ( .ربقيق الفوز ك اغبرص على األداء اعبيد

 يسعوف إذل اآلباء أف بعض )132، صفحة 2005راتب، (  كُب ىذا اعبانب اؼبرتبط باألىداؼ يؤكد
ربقيق النجاح ك التفوؽ الرياضي من خبلؿ أبنائهم، كنتيجة لذلك يضعوف أىدافا طموحة غَت كاقعية 

تصعب على الرياضيُت إقبازىا كيولوف إىتماما مبالغا فيو للمكسب كربقيق الفوز، كعلى ضوء ذلك وبدث 
أف الناشئُت يتولد لديهم اػبوؼ كالقلق من تقييم آباءىم ألدائهم كتزيد درجة القلق لديهم عندما يشعركف 

.      ، اؼبدربُت، اإلداريُت ؽبم يتوقف على مقدار ربقيق الفوز كاؼبكسباآلباءأف قيمتهم كمدل تقدير 
 :القلق الناتج عن الرياضيين أنفسهم -3-12-4

: يرتبط ىذا اؼبصدر بثبلثة أسباب كىي
 :الخوف من الفشل -1

عندما يبدأ الناشئ اؼبمارسة الرياضية بشكلها النظامي أك التنافسي حيث التقييم اؼبستمر كضغوط 
 يتم تفسَت األخطاء على أهنا نوع من عندئذ األداءذل الًتكيز على إاؼبنافسة يتحوؿ الًتكيز من التعلم 

ما هبعل اؼبمارسة الرياضية  )الفوز، األداء(الفشل الذم قد ينجر عنو اإلحباط نتيجة عدـ ربقيق اإلقبازات 
  )308، صفحة 2005راتب، (  .كخاصة اؼبنافسة مصدرا للقلق كاػبوؼ عند الناشئ
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 :القدرةالخوف من عدم -    ب
اػبوؼ من عدـ التوفيق بُت اعبانب الدراسي أك اؼبهٍت قد تكوف من أسباب ظهور القلق 

كما قد يشعر البلعب بعدـ القدرة .متطلبات التدريب الرياضي، كيرجع ذلك لصعوبة التوفيق بُت اإلثنُتك
 ىذا الشعور قد يكوف منبعو داخلي كاؼبهارة، التدريب ،ك اإلستعداد ؼبواجهة اؼبوقف التنافسي الرياضي
كما قد يكوف منبع القلق خارجيا كصعوبة اؼبهمة، قوة . اؼبستمر، اعبهد كحالة ك كسمة، اغبالة اؼبزاجية

 )147صفحة ، 2002، باىي( .)الزمبلء،اعبمهور، اؼبدرب(اػبصم، ربيز اغبكاـ ككذا مساعدة اآلخرين 
  :فقد السيطرة على الموقف   - ج

يظهر القلق لدل الرياضي عندما يفقد اإلحساس بالسيطرة على اؼبوقف التنافسي الرياضي الذم 
 .يتعامل معو، ككمثاؿ على ذلك عندما تتحوؿ نتيجة اؼبباراة اذل غَت صاغبو

  :التفسير الخاطئ للقلق الطبيعي-     د
 عندما يفسر الرياضي القلق الطبيعي الذم ينتابو تفسَتا خاطئا على أنو حالة سلبية فإف ذلك 

 .يقوده اذل مزيد من القلق الذم غالبا ما يؤدم اذل عدـ القدرة على مواجهة اؼبوقف التنافسي اؼبهدد لو
 )284صفحة ، 2006، فوزم(

: القلق الناتج عن ضغوط حمل التدريب الزائد -3-12-5
ر تأف السباحُت ك العدائُت يكونوف شديدم التو)Norgen  )1987لقد أثبتت أحباث نورجن 

اػبياط، ( .ر على اغبالة اؼبزاجية لبلعبُتثؤتكالضيق بعد أدائهم عبمل حركية تتسم بطوؿ اؼبسافة كما 
 )85، صفحة 2011

 

: النظريات المفسرة للقلق في المجال الرياضي -3-13
ظهرت العديد من البحوث ك الدراسات اؼبتعلقة بالقلق ُب اجملاؿ الرياضي، منها من تناكؿ عبلقتو  

فيما ركز باحثوف آخركف على القلق . باألداء باحثُت عن اؼبستول األمثل للقلق كأخرل تناكلت أبعاد القلق
 :    ُب موقف اؼبنافسة الرياضية، كنعرض فيما يلي ـبتلف ىذه التوجهات النظرية

 :نظرية الحافز -3-13-1
 ذىبت افًتاضات ىذه النظرية إذل أف ىناؾ عبلقة مباشرة بُت االستثارة ك األداء، فكلما زادت 

 ُب درجة عالية من ااالستثارة أك حالة القلق ارتفع األداء، إال أف اؼببلحظ أف ىناؾ من الرياضيُت من يكونو
. مستول اإلستثارة أك قلق اغبالة كيكوف أداءىم منخفضا كىو ما يعاب على ىذه النظرية

 أف ينبنظرية اغبافز باإلضافة إذل نظرية التسهيل االجتماعي ؿ Zajonc كقد استخدـ جانزكؾ 
حضور اعبمهور يؤثر على عملية التعلم، حيث توقع أف زيادة اإلستثارة أك حالة القلق يؤدم إذل زيادة 
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. االستجابات اإلهبابية ُب تنفيذ اؼبهمة ما يؤدم إذل أداء عارل بالنسبة للمهارات اليت يتحكم فيها الرياضي
يًتتب عليو بينما يؤدم حضور اعبمهور عند أداء مهارات غَت متعلمة أك صعبة إذل زيادة االستثارة، 

كعلى ذلك ال يفضل حضور اعبمهور ُب تعلم الصغار ؼبهارة . )األداء ضعيف(ستجابة غَت صحيحة ا
تتميز بالصعوبة، فيما وببذ حضورىم أثناء أداء اؼبهارات اليت تؤدل بصورة جيدة غباجة الرياضي إذل 

          )76، صفحة 2005اجمليد، ( .التشجيع
التعلم كاإلستثارة كاألداء، كما ترل أف كل من ف نظرية الدافع أسهمت ُب تفسَت العبلقة بُت     نستنتج أ

. الرياضي اؼببتدأأداء التبكَت ُب تعلم اؼبهارات اؼبعقدة يؤدم إذل زيادة االستثارة ك حالة القلق الذم يعيق 
 

 :نظرية المنحنى المعكوس -3-13-2
 الذين Yerks & Dodsonتعود االفًتاضات األكلية ؽبذه النظرية إذل أعماؿ دكدسن ك يورؾ 

حاكال من خبلؿ ذبارهبم توضيح العبلقة الوظيفية بُت حاالت اإلستثارة كاألداء، حيث جسدت ىذه 
. شكل الطورل مثل ما جاءت بو نظرية الدافعاؿالعبلقة ُب شكل منحٌت مقلوب أك معكوس كليس ُب 

بداية ىذا الشكل اؼبنحٍت تدؿ على البفاض مستويات القلق كاالستثارة حيث تكوف دكف اؼبعدؿ، 
ما يعٍت أف الرياضي غَت مهيأ نفسيا، كمع زيادة حالة القلق كاالستثارة يرتفع أداء الرياضي حىت كصولو إذل 

النقطة اؼبثلى اليت يكوف فيها األداء ُب أعلى مستوياتو، كما أف زيادة درجة االستثارة فوؽ عتبة الدرجة 
   (Robert Weinberg, 1997, pp. 99-100) .اؼبثلى يؤدم إذل البفاض مستول الرياضي

العديد من الدراسات ُب اجملاؿ الرياضي لتدعم فرضية اؼبنحٌت اؼبعكوس من بينها جاءت كقد 
ىؤالء  )1982 (Sanstoem & Bernardo، سنًتـك ك برناردك )Kalafora) 1978دراسات كلفورا 

حاالت االستثارة اؼبتوسطة كيقل عند البفاض أك ارتفاع أثناء اثبتوا أف األداء األمثل ُب كرة السلة يكوف 
 أف أحسن مستويات األداء ُب السباحة ك رياضة الرمي تكوف بُتمستول االستثارة، كُب دراسات أخرل ت

 ,Simons & Vevera 1987, Burton 1988 (. (Cox ٍ ( .عند درجات معتدلة للقلق اعبسمي
2005, p. 172)              

كعلى الرغم من ىذا التأييد الفًتاضات ىذه النظرية إال أهنا كاجهت بعض االنتقادات منها ما 
. ر نظريات أخرلكظوما استدعى . يتعلق دبوقع النقطة اؼبثلى ُب اؼبنحٌت ككذا طبيعة اإلستثارة
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 :نظرية المناطق المثلى للتوظيف -3-13-3
أف اؼبناطق اؼبثلى اليت تكوف فيها مستويات األداء  Haninترل ىذه النظرية اليت جاء هبا ىنُت 

أم أف لكل رياضي منطقة مثلى غباالت القلق تظهر عندىا أحسن . عالية ترتبط بكل رياضي على حدل
فقد تكوف ىذه اؼبنطقة اؼبثلى ُب مستويات . مستويات األداء كخارج ىذه اؼبنطقة يكوف األداء ضعيفا

منخفضة غباالت القلق أك متوسطة كحىت مرتفعة حسب كل رياضي، كىذا على عكس افًتاضات نظرية 
اؼبنحٌت اؼبعكوس ترل أف أعلى مستويات األداء يكوف حُت بلوغ حالة القلق درجات متوسطة عند صبيع 

. الرياضيُت
أف دكر اؼبدربُت كاؼبربيُت ىو مساعدة الرياضيُت على ربديد  "Haninىنُت "كمن ٍب استنتج 

.  منطقة التوظيف اؼبثلى اليت تسمح بتحقيق أعلى مستويات األداءإذلكالوصوؿ 
 

 : النظرية العكسية -3-13-4
اىتمت النظرية العكسية بالكيفية اليت يدرؾ هبا الرياضي اإلستثارة، كتنبأت بأف أفضل أداء يكوف 

. حينما يفسر الرياضي االستثارة كعامل مثَت ك إهبايب أكثر من كونو عامل غَت سار يؤدم اذل القلق
كعلى ذلك فإف ىذه النظرية ترل أف العبلقة بُت االستثارة كاألداء ثنائية التأثَت كتعتمد أساسا على 
التفسَتات الذاتية الفردية ؼبستول اإلستثارة، فالبعض قد يفسر االستثارة اؼبرتفعة كعامل وبقق إثارتو كيكوف 

مصدر سعادة لو أما البفاض االستثارة فهو عامل اسًتخاء هبب التفكَت ُب تغيَته، كعلى العكس يرل 
 كيذىب أنصار ىذه )83، صفحة 2005اجمليد، ( .البعض اآلخر أف ارتفاع االستثارة تعٍت زيادة درجة القلق

كهنا كعامل إهبايب ُب كقت ؾ يغَتكف بصفة مفاجئة تفسَتاهتم لئلستثارة، إذ قد يدرالنظرية اذل أف الرياضيُت
  (Robert Weinberg, 1997, p. 102) .معُت ٍب تتغَت مدركاهتم اذل سلبية بعد ذلك بلحظات

أف ىذه النظرية أكدت على تأثَت اإلستثارة على األداء عند الرياضيُت يعتمد على فبا سبق كيتضح 
. )إهبابية أك سلبية(ككذا اذباىها  )مرتفعة أك منخفضة( من حيث مستواىا االستثارةتفسَتاتو ؽبذه 

 

 :نظرية القلق المتعدد األبعاد -3-13-5
ا القلق ىمكد كجود بعدين مكونُت غبالة القلق كؤلتتأٌب ىذه النظرية اليت جاء هبا مارتينز كآخركف 

إذ تفًتض ىذه النظرية . داء الرياضيأاؼبعرُب ك القلق اعبسمي، كلكل منهما طريقة ـبتلفة ُب التأثَت على 
ؤدم اذل تراجع األداء نظرا اذل أف القلق اؼبعرُب تأف القلق اؼبعرُب يرتبط سلبيا مع األداء، حيث أف زيادتو 

يشتت انتباه الرياضي الذم ينشغل أكثر بالتوقعات السلبية كال يستطيع بذلك الرياضي تركيز انتباىو اذل 
ُب حُت أف قلق اغبالة اعبسمي  (C.Le Scanff, 2004, p. 97) .التوقعات ذات الصلة باألداء
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سهل األداء تترتبط باألداء كفق افًتاضات اؼبنحٌت اؼبعكوس، فزيادة حالة القلق اعبسمي  )الفسيولوجي(
  .      حىت مستول معُت ٍب يتناقص األداء بعد ذلك مع كل زيادة غبالة القلق اعبسمي

 أخرل تأكد أف القلق متعدد األبعاد لكن اختلفت ُب كيفية ارتباط مكونا القلق آراءكقد جاءت 
يؤكد أف كل   Fazey & Hardyج منحٌت اإلخفاؽ لػ فازام كىاردم ذ فنمو،باألداء )اعبسمي ك اؼبعرُب(

 بل ىناؾ تفاعل مركب بُت اإلستثارة التأثَتمن القلق اؼبعرُب كالقلق اعبسمي غَت مستقبلف من حيث 
ج اؼبنحٌت اؼبعكوس ذكالقلق اؼبعرُب، كتوقع ىذا النموذج أف االستثارة الفيسيولوجية ترتبط باألداء كفق مبو

أما ُب حالة ارتفاع القلق اؼبعرُب لدل الرياضي كازدياد . كلكن فقط حينما يكوف القلق اؼبعرُب منخفض
دث بعدىا اكبدار أك تناقص ُب األداء بشكل يح )البداية الفارقة( نقطة العتبة إذل أف تصل إذلاإلستثارة 

كعلى ذلك فإف القلق اعبسمي يبكن أف تكوف لو تأثَتات ـبتلفة على األداء حسب مستول . فجائي 
 )القلق اعبسمي(القلق اؼبعرُب، فالوصوؿ اذل مستول جيد من األداء يتطلب مستول أمثل من اإلستثارة 

    (Robert Weinberg, 1997, pp. 101-102)  .ذل التحكم ُب حالة القلق اؼبعرُبإإضافة 
 

 :نظرية قلق المنافسة -3-13-6  
لقد ازداد اإلىتماـ باؼبوقف اؼبنافسة الرياضية الذم يعد من أىم اؼبواقف ُب الرياضة، كقد استطاع 

تقدصل مبوذج لقلق اؼبنافسة الرياضية مستفيدا من مبوذجي  )Martins & al )" 1990مارتينز ك زمبلئو"
، األكؿ قدـ تفسَتا لنموذج التوتر ُب ضوء " Spielberg سبيلربج"ك "  M.Gretماؾ جراث "كل من 

 :أربعة اعتبارات كىي 
 . تفرض البيئة اإلجتماعية ك الفيزيقية احمليطة بالفرد بعض األىداؼ اؽبامة اؼبطلوب منو إقبازىا- 
 . يدرؾ الفرد طبيعة ىذه األىداؼ، ٍب وباكؿ ازباذ القرار حوؿ كيفية اإلستجابة إلقبازىا- 
 .يقـو الفرد باإلستجابة إلقبازىا- 
 .النتائج اؼبرتبطة عن استجابة الفرد- 

الذم إتفق مع ماؾ حراث ُب طبيعة عملية "  Spielberg سبيلربج" أما النموذج الثاشل فهو لػػػػ 
للقلق ُب اؼبنافسة " Martinsمارتينز "كتضمن مبوذج . التوتر إال أنو استعمل مصطلح القلق بدؿ التوتر

كيعٍت بو اؼبتغَتات كاؼبثَتات اؼبدركة من الفرد على أهنا دبثابة خطر أك هتديد قد وبد أك " مطلب اؽبدؼ"
يقلل قدرتو على التصرؼ بكفاءة كبوىا ما يًتتب عليو حالة القلق ، كفيما يلي مبوذج 

 )14-13الصفحات ، 1997، راتب( .لعملية القلق ُب اؼبنافسة" Martins""مارتينز"
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 .يوضح نموذج مارتينـز و آخرون لعملية قلق المنافسة: (8)شكل رقم
 
 
 
 

أخذ بعُت اإلعتبار مكونات موقف اؼبنافسة كعمليىة  " Martinsمارتينز "كعلى ذلك يبكن القوؿ أف      
 :نفسية إجتماعية كقاـ بتطبيقو للوصوؿ إذل مبوذج القلق التنافسي،كقد اعتمد على األسس النظرية التالية

إف السلوؾ بشكل عاـ نتاج عملية تفاعلية بُت اؼبوقف البيئي كشخصية الفرد، ذلك :المدخل التفاعلي-1
ما ينطبق على الرياضي ُب اؼبنافسة الرياضية أين تلعب العوامل اؼبوقفية دكر ىاـ ُب ظهور الفركؽ الفردية ُب 

 .القلق التنافسي حينما يواجو الرياضي منافسة ىامة أك موقف خاص يثَت لديو درجة عالية من القلق
إىتم أيضا بالتمييز بُت قلق السمة كقلق اغبالة ُب مواقف اؼبنافسة : قلق الحالة مقابل قلق السمة-2

الرياضية، ذلك ألف مستول ظبة قلق اؼبنافسة لدل الفرد يعد أحد اإلستعدادات الشخصية اؼبسبقة اليت 
 .تؤثر قلق اغبالة ُب اؼبوقف التنافسي

كسبثل اػبطوة األخَتة من مبوذج مارتينز الذم يربز القلق التنافسي ُب سياؽ عملية : عملية المنافسة-3
 .اؼبنافسة اليت تتكوف من

كيتضمن صبيع التغَتات اؼبؤدية للقلق ُب موقف اؼبنافسة الرياضية اليت تشمل : اؼبوقف التنافسي-  أ
 . صبيع اؼبهاـ اؼبطلوب القياـ هبا كمستول األداء كشركطو كيعرب عن ذلك بػاؽبدؼ اؼبطلوب إقبازه

كيبثل العامل الوسيط بُت قدرات الرياضي كاستعداداتو كاذباىاتو : اؼبوقف التنافسي الذاٌب-  ب
 .كـبتلف العوامل الشخصية اػباصة بالرياضي ك إمكانية ربيق اؽبدؼ

كىذا اؼبكوف يعرب عن قدرة الرياضي لئلستجابة ُب موقف اؼبنافسة اؼبوضوعي تبعا : اإلستجابة- ج
إلدراكاتو الذاتية ؼبتطلبات موقف اؼبنافسة،كتتضمن اإلستجابة ما ىو سلوكي متمثل ُب األداء، كاستجابات 

 .    فيسيولوجية مصاحبة لو، باإلضافة اذل استجابات سيكولوجية معربا عنها بزيادة حالة القلق مثبل
 .تتحدد ُب ضوء النجاح ك الفشل أك الفوز ك اؽبزيبة: النتائج-  د

 بالقلق الناتج عن البيئة اليت يتواجد فيها "Martinsمارتينز "ُب ضوء ما سبق يتضح إىتماـ 
ترتبط أساسا  )تفاعل مع البيئة(الرياضي كاؼبتمثلة ُب اؼبنافسة الرياضية أين يتلقى فيها الرياضي معلومات 

كيوضح . هبدؼ اإلقباز كمدل إمكانية ربقيقو اليت يدركها كيفسرىا كمن ٍب يتحدد مستول القلق لديو
 )254-253الصفحات ، 2004، صدكقي( .مكونات نظرية اؼبنافسة )9(الشكل رقم 

     
 

 إدراك التهدٌد

(الوسٌط)  

 رد الفعل

 حالة القلق

(اإلستجابة)  

 متطلبات الهدف

(المثٌر)  
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 ".مارتنز"مكونات نظرية قلق المنافسة لـــ : (9)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 :تعليق حول النظريات المفسرة للقلق في المنافسة الرياضية -3-14

اتضح للطالب الباحث أف النظريات اؼبعاصرة اؼبفسرة للقلق ُب اؼبنافسة الرياضية أكلت إىتماما 
كبَتا بكيفة تقييم الرياضي للموقف ك كذا إدراكو ؼبطالب اؼبنافسة، كيرتبط ىذاف العامبلف بنظاـ تفسَت 

فاإلدراؾ موقف اؼبنافسة يسمح للرياضي بأف يعطي توجها . اؼبعلومات احمليطة بالرياضي ك خرباتو السابقة
لسلوكو، ُب حُت أف تقييم اؼبوقف يسمح للرياضي بًتقب عواقب اليت يبكن أف ربدث كنتيجة لسلوكو ُب 

أعطت أنبية لعملية تقييم متطلبات اؼبوقف كإمكانية  )Smith )"1996ظبيث "اؼبنافسة، حيث أف نظرية 
الوصوؿ إذل اؽبدؼ، ُب حُت أف النظرية العكسية اىتمت بكيفية تفسَت اؼبشاعر اإلهبابية ك السلبية اؼبرتبطة 

اؼبوقف كاليت ربدد األداء، كما أف نظرية قلق اؼبنافسة ركزت على تفسَت الرياضي ؼبا وبيط بو ُب اؼبوقف 
 .             التنافسي ك اؼبطالب كاألىداؼ اؼبرتبطة بو كاليت كثَتا ما ربدد درجة قلق اؼبنافسة

 
 :مفهوم قلق المنافسة الرياضية -3-15

يطلق عليو أيضا بالقلق التنافسي كيقصد بو القلق الناجم عن مواقف اؼبنافسة الرياضية، كىو نوع 
 .الرياضية )اؼبباريات(خاص من القلق وبدث لدل العيب األلعاب الرياضية ذلك بارتباطو دبواقف اؼبنافسة 

حالة غَت سارة ناذبة عن اكتشاؼ اػبطر "بأنو " Eysenck"، ُب حُت يعرفو )86صفحة ، 2011، اػبياط(
 ".ُب البيئة الذم وبتمل أف يوجد هتديد

      
 

 موقف المنافسة الموضوعي

النتيجة أهمية إدراك  

 إدراك التهدٌد قلق السمة التنافسً

 رد فعل قلق الحالة

 إدراك عدم التأكد من النتيجة

 إدراكات الفرد

 المثٌرات الخارجٌة

 االستجابات
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 :أنواع قلق المنافسة الرياضية -3-16
 : سمة قلق المنافسة الرياضية-3-16-1

كيشَت اذل ميل البلعب إلدراؾ موقف اؼبنافسة الرياضية كتهديد خارجي ك اإلستجابة للموقف 
  )273صفحة ، 1995، عدناف( .دبشاعر الًتقب ك اػبوؼ كالتوتر

 : حالة قلق المنافسة -3-16-2 
ىو تلك اغبالة اإلنفعالية الذاتية اليت يشعر فيها البلعب بالتوتر كاإلستثارة نتيجة للخوؼ ك توقع 
اػبطر من اؼبوقف التنافسي الراىن الذم يكوف عليو كىذه اغبالة اإلنفعالية تتغَت شدهتا من موقف آلخر 

 كُب نفس اإلطار )285صفحة ، 2006، فوزم( .تبعا غبجم كنوع التهديد الذم يدركو الفرد من التنافس
ة معينة ظشَت اذل ما يشعر بو البلعبوف ُب حلت إذل أف حالة قلق اؼبنافسة " Spielberg سبيلربج"يذىب 

م وبدث نتيجة ذر كعدـ اإلستقرار اؼبؤقت اؿتفيما يتفاعل مع موقف رياضي معُت، فهو يبثل نوعا من التو
 .كقد زبتلف حاالت قلق اؼبنافسة على النحو التارل.لشعور بالقلقاظركؼ مبهمة ككقتية تثَت 

 كىي حالة قد تستغرؽ يوما أك يومُت تقريبا قبل اشًتاؾ :حالة قلق ما قبل المنافسة-أ
 .البلعب ُب اؼبنافسة

بضعة ساعات أك – كىي حالة تستغرؽ فًتة زمنية قصَتة :حالة قلق بداية المنافسة-ب
قبل إشًتاؾ البلعب الفعلي ُب اؼبنافسة الرياضية كربدث عادة ُب حالة اإلتصاؿ اؼبباشر - دقائق

 .باؼبناخ أك بيئة اؼبنافسة
 كىي الفًتة اليت يشًتؾ فيها البلعب ُب اؼبنافسة، كما وبدث :حالة قلق المنافسة-ج

 .فيها من توترات كنتيجة ألحداث اؼبنافسة الرياضية
 اغبالة اليت تنتاب البلعب بعد اؼبنافسة مباشرة كترتبط :حالة قلق ما بعد المنافسة-د

 .  بعوامل األداء ُب اؼبنافسة كنتائجها، خاصة ُب حاالت اؽبزيبة أك عدـ ربقيق اؼبستول اؼبطلوب
 

:                بالمنافسة الرياضية الحالة المرتبطةأسباب قلق -3-17
 الشعور بالقلق ُب موقف اؼبنافسة مرتبط بإدراؾ التهديد، دبعٌت تقييم اؼبوقف اغبارل بأنو خطَت 

: بدنيا أك نفسيا، كؽبذا اػبطر اؼبدرؾ بعداف مستقبلف نبا
عند ُب اؼبنافسة الرياضية تكتسي النتيجة أنبية كبَتة : إدراك بأىمية النتيجة -3-17-1

يُت، ىذه األنبية مرتبطة دبعاشل ك تفسَتات الرياضي للمنافسة كمدركاتو ؼبا ينتظر منو اؼبدرب ك الرياض
. ك كذا معتقداتو لتبعات النجاح ك الفشل )ؿبيط البلعب(األكلياء 
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ىذه اإلدراكات ترتبط بنوع اؼبنافسة الرياضية : النتيجة مدركات عدم التأكد من -3-17-2
 من قدراتو اعتباراأكؿ مشاركة ُب اؼبسابقة مثبل، ككذا احتماالت النجاح بالنسبة للرياضي  )موقف جديد(

       (Sève, 2009, pp. 145-146) .كمؤىبلتو كمتطلبات اؼبهمة
كيتضح جليا أنبية إدراؾ الفرد الرياضي ؼبواقف اؼبنافسة باختبلفها اليت قد يفسرىا على أهنا مهددة  

لو ما يؤثر على قلق اغبالة لديو، دبعٌت آخر فإف حالة القلق ما ىي إال استجابة إلدراؾ ىذا التهديد أك 
 ما يربز أنبية دكر اإلدراؾ ُب ربديد )253صفحة ، 2004، صدكقي( .اػبطر ُب اؼبوقف التنافسي

 .   ))(يتضح ذلك جليا ُب الشكل (االستجابات اؼبختلفة اؼبوجودة ُب اؼبوقف التنافسي كمنها حالة القلق 
يستنتج الطالب الباحث أف حالة القلق ُب اؼبنافسة الرياضية يرتبط أكثر بعامل النتيجة كمدل قدرة  

 .الرياضي على تفسَت ك تقييم حظوظو ُب اغبصوؿ على النتائج اؼبرجوة
 
: أبعاد القلق في المنافسة الرياضية -3-18

 انطبلقا من نظرية القلق اؼبتعدد األبعاد اليت أكدت أف القلق كحالة أك كسمة إنفعالية لو أبعاد 
:   النحو التارللجسمية كمعرفية نربزىا عل

: القلق المعرفي -3-18-1
 حياؿ فرص النجاح كتوقع سوء تشاـؤ ىذا النوع من القلق ناتج عن التقييم السليب للموقف، أم 

اؼبستول كالفشل، ككذا توقع عدـ اإلجادة ُب اؼبباراة ك القدرة على الًتكيز ، ما يؤدم ُب الغالب إذل تشتت 
 كيضيف أضبد أمُت فوزم أف  (Carole, 2009, p. 146).االنتباه كالشكوؾ ُب القدرة على أداء اؼبهاـ

: أىم أعراض القلق اؼبعرُب ىي
. ضعف الًتكيز ك اإلنتباه ُب الواجبات اغبركية اؼبطلوبة - 
. التوقع السليب لنتيجة اؼبنافسة - 
 . عدـ القدرة على التقييم اؼبناسب للموقف الرياضي - 

:  القلق الجسمي -3-18-2
يولوجي، اؼبتمثل أساسا ُب بعض سلفسيولوجي للقلق، أم درجة التأىب الفا كيبثل ىذا النوع البعد 

إخل  .... اؼبؤشرات اعبهاز العصيب البلإرادم مثل نبض القلب، معدؿ التنفس، التقلص العضلي
 ,Morris استقبللية القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي، حيث أكدت دراسة كل من موريس ك ليبَت تبثكقد 

liebert) 1973( أف بعض اؼبواقف تزيد من القلق اؼبعرُب ُب حُت أف حالة القلق اعبسمي تبقى ثابتة 
كوبدث ذلك ُب الغالب ؼبا تغيب التغدية الراجعة ك التقييم اػبارجي، كعلى العكس قد تزداد درجة القلق 
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القلق اؼبعرُب ك القلق (إضافة اذل استقبللية كل بعد . اعبسمي ُب حُت ال ينتج عن اؼبوقف القلق اؼبعرُب
 أف توقيت )1991 (Jones, swain et caleثبتت دراسة جوناس، سؤايس ك كاؿ أفقد  )اعبسمي

ياـ أك أسابيع قبل أظهورنبا غالبا ما ىبتلف أيضا، فمع اقًتاب اؼبنافسة ترتفع درجة القلق اؼبعرُب عدة 
ف القلق أذل مكاف اؼبنافسة، كما إحُت أف القلق اعبسمي غالبا ما يظهر عندما يصل الرياضي  اؼبنافسة ُب

 (C.Le Scanff, 2004, p. 96) .اعبسمي يتبلشى مع بداية اؼبنافسة ُب حُت يستمر القلق اؼبعرُب
: القلق اإلنفعالي -3-18-2

: كيقصد بو سرعة كسهولة حاالت التوتر النفسي كالعصبية كالنرفزة كاإلضطراب كلعل من أىم أعراضو قبد
. عدـ الثقة بالنفس - 
. سرعة االستثارة ك العصبية - 
  .اػبوؼ من الواجبات اغبركية اؼبطلوبة - 

 
 

 :في توجيو القلق المرتبط بالمنافسة الرياضية (المدرب، األولياء)دور المحيط  -3-19
أف الكثَت من اؼبدربُت كاألكلياء يرجعوف فشل ُب أداء لدل  )138صفحة ، 2009، الضمد( يقوؿ 

الرياضيُت إذل ضعف مستول اللياقة البدنية ك اعبانب اؼبهارم، ُب حُت قد يكوف ذلك راجعا إذل التأثَت 
 :  لذا ىناؾ بعض السبل سبكن اؼبدرب التخفيف من حدة القلق عند الرياضي كمنها.السليب للقلق عليهم

  من خبلؿ  )قلق اغبالة، قلق السمة،القلق اؼبعرُب،القلق اعبسمي(التعرؼ على مستول كنوع القلق
 . مظاىره عند الرياضيُت خاصة أهنم يشعركف باػبوؼ من سخرية اؼبدرب عند التحدث عن القلق

  تقدصل التغذية الراجعة بأسلوب سليم حيث يبكن ذلك من التقليل من درجة القلق خاصة ُب أثناء
 .أداء التمارين، كعلى العكس قد تسهم التغذية الراجعة الغَت السليمة ُب ارتفاع درجة القلق لديهم

  تنظيم مشاركة الرياضيُت ُب اؼبنافسات الرياضية باالعتماد على مبدأ التدرج ُب اإلشًتاؾ، ما يساعد
 .ُب تطوير الرياضيُت كيسهم ُب تفاعلهم اإلهبايب مع القلق

  استخداـ التدريب الذم يشبو أحداث اللعب إذل حد ما، كذلك تشكيل البيئة اليت ربوؿ بشكل
 . يساعد البلعبُت التعود على قلق اؼبنافسة الذم ينتاهبم ُب اؼبباراة

  توعية الرياضيُت من خبلؿ توضيح ؽبم أف القلق ىو شيء طبيعي كصحي وبدث ألم فرد يكوف ُب
 )86صفحة ، 2011، اػبياط(  .موقعهم ما يساعد على التحكم ُب القلق

  الًتكيز على أف الرياضة متعة كفائدة، حيث من اؼبهم أف يعلم الرياضيوف أف اؼبكسب أك الفوز ىدؼ
ىاـ كلكن ليس األكحد أك األكثر أنبية بل ىناؾ أىدافا عديدة يكسبها الناشئ نتيجة فبارسة الرياضة 
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، صفحة 1997راتب، ( .كتحسُت اللياقة البدنية، اكتساب مهارات جديدة، اغبصوؿ على تقدير الذات
 أف دكر اؼبدرب أك اؼبريب الرياضي ىو تقليل الشعور )136، صفحة 2007رائد الرقاد، (كيضيف  . )190

باػبوؼ اؼبرتبط باؼبنافسة لدل الرياضي كذلك من خبلؿ التأكيد أف اؼبعيار اغبقيقي لنجاح الناشئ الرياضي 
 . ىو بذؿ اعبهد كليس بالضركرة نتيجة اؼبنافسة

 
 :حالة قلق المنافسة في األنشطة الفردية و الجماعية -3-20
فبا ال شك فيو أف الرياضي تنتابو حالة قلق أثناء اإلشًتاؾ ُب اؼبنافسة الرياضية، كما أف درجات  

ىذا إضافة اذل نوع النشاط الرياضي . قد زبتلف من رياضي إذل آخر )اعبسمي، اؼبعرُب(القلق بأبعاده 
 )...حالة قبل اؼبنافسة، أثناء اؼبنافسة(اؼبمارس الذم بدكره يسهم ُب ظهور أحد أنواع حالة قلق اؼبنافسة 

 .      أكثر من اغباالت األخرل
 أف ىناؾ بعض أنواع اؼبنافسة الرياضية اليت ال )314، صفحة 2002عبلكم، ( كُب ىذا الصدد يرل 

يبكن فيها التأثَت على حالة قلق الرياضي أثناء اؼبنافسة كمن أمثلتها أنواع اؼبنافسات اليت تستغرؽ كقتا قصَتا 
ُب . ـ، ىنا ال يبكن ضبط أك تعديل حالة قلق الرياضي أثناء اؼبنافسة100كما ىو اغباؿ ُب سباؽ السرعة 

حُت أف خصوصيات بعض األنشطة الرياضية األخرل اليت تسمح قوانينها بتغيَت البلعب أثناء اؼبباراة أك 
طلب كقت مستقطع ما يبكن من التأثَت ُب حالة القلق لدل الرياضي بإستعماؿ أساليب كالطرؽ اليت سبكن 

كما أف الرياضي القلق نفسو قد يلجأ إذل استخداـ بعض اإلجراءات إلستعادة توازنو . من حفظ القلق
 .كخفض حالة القلق لديو عن طريق الكبلـ الذاٌب، إيقاؼ التفكَت السليب كاإلقناع اللفظي

 
 :قياس قلق المنافسة في المجال الرياضي -3-21
من خبلؿ عملية اؼبسح اؼبكتيب تبُت أف العديد من الباحثُت اجتهدكا ُب تصميم صبلة من اؼبقاييس  

 & Spielbergسبيلربج ك كاتل "كاالختبارات للقلق ُب اجملاؿ العاـ بنوعيو السمة ك اغبالة من بينهم 
Katel " كانعكس ذلك ُب اجملاؿ الرياضي حيث ظهرت مقاييس كإختبارات موجهة لنشاطات رياضية ،

معينة كمقياس اػبوؼ من اؼباء أك قلق السباحة، إال أف ما يرتبط بدراستنا ىذه ىي مقاييس قلق اؼبنافسة 
 :كاليت ارتئ الطالب الباحث عرضها على النحو التارل )اؼبباريات(الرياضية 

 " : مارتينز" المنافسة الرياضية لـ  إختبار القلق -1
صمم مارتينز أداة قياس تأكد من صدقها كثباهتا لدراسة الفركؽ الفردية ُب ظبة قلق اؼبنافسة 

سبيلربج "الرياضية، كتعد ىذه األداة صورة مقتبسة من اختبار القلق كسمة ككحالة الذم أعده 
Spielberg  "عبارات لقياس ظبة  10عبارة منها  15كوبتوم اؼبقياس على .لقياس القلق ُب اجملاؿ العاـ
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عبارت حملاكلة إخفاء الصدؽ الظاىرم لئلختبار،يقـو اؼبفحوص باإلجابة عليها طبقا ؼبقياس  5القلق ك 
 .)نادرا، أحيانا غالبا(ثبلثي التدرج 
 :وآخرون  Coxكوكس : مقياس تقدير القلق -2

مقياس سريع لقياس حالة ) Robb) 1992، ركب Russell، ركسل  Cox أعد كل من كوكس 
عبارات سبثل كل كاحدة منها  3قلق اؼبنافسة كيعترب صورة مصغرة لقائمة حالة قلق اؼبنافسة، وبتوم على 

القلق اؼبعرُب، القلق البدشل كالثقة بالنفس، يقابل كل عبارة مقياس سباعي التدرج : بعد من األبعاد الثبلث
 ).درجة كاحدة(إذل ينطبق عليا بدرجة ضئيلة جدا  )درجات 7(يًتاكح ما بُت ينطبق عليا سباما 

 "محمد حسن عالوي"إعداد : مقياس قلق المبارات الرياضية -3
قاـ ؿبمد حسن عبلكم بتصميم إختبار لقياس الفركؽ ُب قلق اؼبباريات الرياضية كسمة شخصية  

القلق اؼبعرُب، القلق البدشل، كسرعة كسهولة :  أبعاد كىي3عبارة سبثل  45ُب اؼبواقف الرياضية على 
حيث يقـو الرياضي . اإلنفعاؿ يعٍت البعد األخَت سرعة كسهولة حاالت التوتر النفسي كالعصبية كالنرفزة

 .باإلذبابة على عبارت منها ُب إذباه البعد كأخرل عكس إذباه البعد على مقياس من أربعة تدرهبات
 إعداد مارتينز وآخرون: قائمة حالة قلق المنافسة -4

، بَتتوف Martins ىو اؼبقياس الذم سوؼ يعتمد عليو الطالب الباحث صممو كل من ماتينز  
Burtonفييلي ، Vealeyدبب ،Bump  ك ظبيت Smith) 1990 ( عبارة سبثل ثبلثة أبعاد  27كيضم

القلق اؼبعرُب، القلق البدشل  :، ىذه األبعاد ىي ) عبارة لكل بعد9(بالتساكم من حيث عدد العبارات 
 .كالثقة بالنفس كىو البعد اإلهبايب ُب مواجهة القلق

كزمبلئو من ثبات اؼبقياس حبساب معامل ألفا بعد تطبيقو على  " Martinsمارتينز " كقد تأكد 
بالنسبة لبعد القلق  0.83 ك 0.79ثبلثة عينات من الرياضيُت، حيث كانت قيمة معامل آلفا ما بُت 

 . لبعد الثقة بالنفس 0.90 ك 0.87 لبعد القلق البدشل كما بُت 0.83 ك0.82اؼبعرُب، كما بُت 
 كما ًب التأكد من صدؽ اؼبقياس عن طريق تطبيق القائمة بالتبلـز مع ؾبموعة من اؼبقاييس 

اؼبوجهة لقياس أبعاد مشاهبة ألبعاد اؼبقياس مثل إختبار قلق اؼبنافسة الرياضية كبعض إختبارات القلق ُب 
، الصفحات 1998عبلكم، ( .اجملاؿ العاـ، كأسفرت نتائج التطبيق عن تدعيم الصدؽ التبلزمي للمقياس

241-275(  
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 :خالصـــــــــــة
اتضح من خبلؿ ىذا الفصل أنبية القلق ُب اجملاؿ الرياضي، إذ حظي بالعديد من البحوث  

كالدراسات كظهرت نظريات أعطت تفسَتات لكيفية تأثَته على أداء الرياضي، حيث أكدت ُب ؾبملها 
أف القلق قد يكوف إهبابيا إذا ما كاف ُب درجة مثلى كاليت زبتلف من رياضي إذل آخر، ُب حُت أف إرتفاع 

كقد حظي موقف . درجات القلق يؤدم إذل ظهور أعراض القلق اعبسمي ك اؼبعرُب ما يؤثر على األداء
اؼبنافسة باإلىتماـ أيضا كونو كثَتا ما يشكل موقف هتديد نتيجة الضغط كمطالب اإلقباز كربقيق النتائج 

لذا . الذم غالبا ما يفرضو احمليطوف بالرياضي الناشئ ُب صورة األكلياء ك اؼبدربوف ما يًتتب عنو حالة القلق
كجب ضباية الرياضي الناشئ من القلق عن طريق تشكيل بيئة تساعده على التعود على قلق اؼبنافسة كيدرؾ 

من خبلؿ احمليطُت بو أف اؼبكسب ليس األكلوية بل بذؿ اعبهد ك ربسُت القدرات البدنية ك الفنية 
 .كالتكتيكية
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 :تمهيــــــــــــد 
  

لقد سبكن الباحثوف من تقسيم دكرة حياة الفرد إذل فًتات كمراحل عمرية، كىذا بدءا من التقاء 
حيث تتميز كل مرحلة .اغبيواف اؼبنوم مع البويضة كحدكث اإلخصاب حىت مرحلة الرشد كاكتماؿ النضج

عن األخرل خبصائص معينة سواء أكاف ذلك من اعبانب اعبسمي أك العقلي أك االجتماعي أك االنفعارل 
أك النفسي، كمن ٍب اعبانب السلوكي لؤلفراد، كوبدث االنتقاؿ بشكل متكامل كمنسجم بُت ـبتلف ىذه 

 .اؼبراحل
كاليت تبدأ بشكل عاـ من سن الثانية عشر أك الثالثة -  مرحلة اؼبراىقة– كمن بُت ىذه اؼبراحل 

عشر إذل سن العشركف أك الواحد ك العشركف، كيعتربىا الكثَت فًتة جد حساسة كوهنا تتوسط مرحلة 
الطفولة اؼبتأخرة كمرحلة النضج أك الرشد، كما لذلك من تأثَت على حياة الفرد الذم وباكؿ أف ينسلخ من 

حياة الطفولة لَتسم لنفسو معادل حياة الراشدين، باإلضافة إذل ؾبموعة من التحوالت اعبسمية ك 
كسوؼ يستعرض الطالب .  السريعة اليت تأثر على اغبالة النفسية ك السلوكية للفرد اؼبراىقةالفسيولوجي

-18الباحث من خبلؿ ىذا الفصل خصائص الفئة العمرية قيد الدراسة كاليت سبثل مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة 
سنة سواء من الناحية االجتماعية ك العقلية كاعبسمية كاإلنفعالية، مع ؿباكلة إبراز خصوصيات مرحلة  21

، كىذا )القلق ك الثقة بالنفس- اغباجات كالدكافع–النشاط الرياضي (اؼبراىقة من ناحية متغَتات الدراسة 
 .بعد التطرؽ إذل مفاىيم اؼبراىقة كمراحلها كأمبطها

 
 :مفهوم المراىقة -4-1

، صفحة 2003معوض، ( تعد مرحلة اؼبراىقة من اؼبراحل اغبساسة اليت يبر هبا اإلنساف، حىت أف 
 كصفها دبرحلة االنتقاؿ اػبطَتة ُب عمر اإلنساف، فيما كاف يطلق عليها ُب السنوات األكذل مصطلح )327

فكلمة اؼبراىقة تطلق على مرحلة تبدأ بالبلوغ كتستمر حىت مرحلة النضج أم سبتد سن . السنوات اؼبزعجة
 )13، صفحة 2004نور، ( .الثانية عشر أك الثالثة عشر إذل حوارل سن العشرين أك اغبادم كالعشرين

 : التعريف اللغوي-4-1-1 
 إف اؼبعٌت اللغوم للمراىقة ىو اؼبقاربة، فرىقتو معناىا أدركتو كأرىقتو تعٍت دانيتو، فراىق الشيء 

، 1986البستاشل، ( .معناه قاربو، كراىق البلوغ معناه قارب سن البلوغ كراىق الغبلـ أم قارب االحتبلـ
   )265صفحة 
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 : التعريف االصطالحي-4-1-2 
مشتقة من الفعل البلتيٍت " Adolescence" من الناحية االصطبلحية فإف كلمة مراىقة تعٍت 

"Adolescere  " كمعناىا التدرج كبو النمو أك النمو للنضج، كتضمن النضج ىنا اعبوانب اعبنسية
كذبدر اإلشارة إذل كجوب عدـ اػبلط ما بُت اؼبراىقة كما يطلق عليو بالبلوغ أك اغبلم . كاالنفعالية كالعقلية

"Puberté  " فالبلوغ أك اغبلم إمبا ىي فًتة مبكرة من اؼبراىقة وبدث فيها النضج اعبنسي كلذلك ،
حيث أف اؼبراىقة تشمل كما سبق التطرؽ إليو كل مظاىر . فالبلوغ ىو جزء من اؼبراىقة كليست مرادفة ؽبا

 )223، صفحة 2003ؾبدم أضبد، ( .النضج سواء اعبسمية كاالنفعالية كالعقلية كليس اعبسمية فقط
 كقد كردت عن مرحلة اؼبراىقة العديد من اؼبفاىيم كاليت تباينت ما بُت كصف ىذه اؼبرحلة 

 :كؾباالت التغَت ك النمو اليت تطرأ فيها، قبد من بينها
الفًتة اليت تلي الطفولة، كتقع بُت "  إذل اؼبراىقة بأهنا )15، صفحة 1981إبراىيم كجيو، ( يشَت - 

 تغَتات أساسية كاضطرابات شديدة ُب –الفىت أك الفتاة - كفيها يعًتم الفرد . البلوغ اعبنسي كسن الرشد
 ".صبيع جوانب مبوه اعبسمي كالعقلي كاالنفعارل 

أف اؼبراىقة تعٍت العمر الذم يندمج فيو الفرد مع عادل " Jean Piaget""جوف بياجي"يرل  - 
الكبار، العمر الذم دل يعد فيو الطفل يشعر أنو أقل فبن ىم أكرب منو سنا بل ىو مساك ؽبم ُب اغبقوؽ 

  )341، صفحة 2004ملحم، ( .على األقل
فًتة مبو جسدم كجنسي كظاىرة اجتماعية كىي " بأهنا )87، صفحة 1984العيساكم، (يعرفها - 

 ".مرحلة زمنية، كما أهنا فًتة ربوالت نفسية عميقة
اؼبراىقة ىي فًتة حرجة من فًتات النمو النفسي يغشى الفرد فيها تغيَتات سريعة كجذرية ُب  - 

 & stanleyكيذىب كل من ستانلي كىوؿ . اعبانب البنائي من الشخصية ككذلك ُب اعبانب الوظيفي

Holl )1959(  فًتة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف ك "إذل أف اؼبراىقة
  )52، صفحة 1980هبادر، ( ."االنفعاالت اغبادة كالتوترات العنيفة

 يستنتج الطالب الباحث أف اؼبراىقة مرحلة من مراحل النمو يبر هبا كل فرد أكؿ ما يبيزىا ظاىرة 
البلوغ، كاليت تكوف تأثَتىا عضوم فيسيولوجي كلكن أيضا أثره نفسي كىي اؼبرحلة اليت تقحم الطفل ُب 

 .عادل الرشد كمسؤكلياتو
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 :مراحل المراىقة -4-2
 لقد أمكن للباحثُت سبييز فًتات أك مراحل عمرية داخل نطاؽ مرحلة اؼبراىقة، كما اعتربكا أف لكل 

مرحلة من ىذه اؼبراحل تتصف بصفات معينة تقررىا طبيعة النمو اعبسمي ك العقلي كاالنفعارل 
كاالجتماعية للطفل، كما تقررىا كبنفس الدرجة من األنبية العوامل االجتماعية كاالقتصادية احمليطة باؼبراىق 

، 2003ؾبدم أضبد، ( .باإلضافة إذل إطاره اؼبرجعي كما يسوده من قيم كمعايَت كأمباط سلوكية مكتسبة
  )224صفحة 

 كقد اختلفت تقسيمات الباحثُت للمراىقة، فيوجد من قسمها إذل مراىقة مبكرة كمراىقة متأخرة 
كىو ما يعرؼ بالتقسيم الثنائي، حيت سبتد اؼبراىقة اؼببكرة منذ بدء النمو السريع الذم يصاحب البلوغ 

حىت البلوغ بسنة تقريبا عند استقرار التغَتات البيولوجية اعبديدة عند الفرد، تأٌب بعدىا اؼبرحلة الثانية كىي 
ميخاييل، بدكف سنة، ( .اؼبراىقة اؼبتأخرة فيها يتجو الفرد ؿباكال أف يكيف نفسو مع اجملتمع الذم يعيش فيو

بتقسيم ثبلثي ؼبرحلة  )1996" (Alkand & Waner""ألكايند ك كاينز" كما جاء كل من  )27صفحة 
، 2009شرصل، ( اؼبراىقة يسهل أكثر عملية البحث كدراسة مظاىر النمو ُب ىذه الفًتة من عمر اإلنساف،

 : كالذم يتناسب كيتماشى كالفئة العمرية قيد الدراسة، كيتضمن ىذا التقسيم اؼبراحل التالية)23صفحة 
      : مرحلة المراىقة المبكرة-4-2-1          

سنة، خبلؿ ىذه الفًتة ربدث سلسلة من التغَتات اعبسمية كالفسيولوجية  14ك  12 تقع مابُت 
الناصبة عن ربرر النضج اعبنسي كالتطور اغبيوم للهرمونات كالغدد اعبسمية اليت تؤدم إذل مبو جسمي 

سريع، أما معرفيا فتطغى العمليات اؼبنطقية كيبدأ اؼبراىق ُب االنشغاؿ بتغَتات جسمو كالشعور بذاتو، فبا 
 .هبعلو يسعى إذل االستقبللية للتجمع ُب عصابات األقراف لبلنسجاـ كالتوافق مع أفراد من نفس اعبنس

  :مرحلة المراىقة الوسطى -4-2-2 
سنة، كتعد نبزة كصل بُت مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة اليت تعقب البلوغ كمرحلة  17ك  15 تقع ما بُت 

اؼبراىقة اؼبتأخرة اليت تفضي إذل النضج، كفيها يبكن التطور اغبيوم من زيادة ُب الطوؿ كتكوين شكل 
، صفحة 1988علواف، ( .اعبسم فينتظم االحتبلـ ك اغبيض كهبيش الدافع اعبنسي كيظهر التفكَت اجملرد

604(  
 :مرحلة المراىقة المتأخرة -4-2-3        

سنة كلعل أبرز ما سبتاز بو ىذه اؼبرحلة يتمثل ُب ؿباكلة الفرد التغلب على  21ك  18        كىي من سن 
اؼبصاعب كالتحديات التوافقية اليت تواجهو كاجتيازىا بنجاح، كما تتبلور اذباىات الفرد إزاء أمور الشؤكف 

كُب هناية ىذه اؼبرحلة هتدأ سرعة النمو سباما، فبا هبعل . السياسية كاالجتماعية كإزاء العمل الذم يسعى إليو
   )151، صفحة 1993عريفج، ( .الفرد يعود إذل االستقرار ك اؽبدكء
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 كسوؼ يعود الطالب الباحث ُب ىذا الفصل إذل خصائص ىذه اؼبرحلة من اعبوانب االجتماعية 
 .   كالعقلية ك اعبسمية الفسيولوجية ك االنفعالية

 :أنمــاط المراىقة -4-3
      لقد أقرت األحباث على أف اؼبراىقة قد تتخذ أشكاال ـبتلفة حسب الظركؼ االجتماعية كالثقافية 

أف ىناؾ أربعة أمباط عامة للمراىقة " صمويل مغاريوس"اليت يعيش ُب كسطها اؼبراىق،كُب ىذا اإلطار يرل 
 :على النحو التارل

 :المراىقة المتكيفة- 4-3-1      
      تكوف خالية من اؼبشاكل كالصعوبات، أم اؼبراىقة اؽبادئة نسبيا كاليت سبيل إذل االستقرار العاطفي 

كتكاد زبلو من التوترات االنفعالية اغبادة كغالبا ما تكوف عبلقة اؼبراىق باحمليطُت بو عبلقة طيبة، كما يشعر 
، صفحة 2001، .العيساكم ـ( .اؼبراىق بتقدير اجملتمع لو كتوافقو معو، أم أف اؼبراىقة ىنا أميل إذل االعتداؿ

139( 
 :المراىقة اإلنسحابية أو المنطوية -4-3-2      

      كىي صورة مكتئبة سبيل إذل االنطواء ك العزلة ك السلبية ك الًتدد ك اػبجل ك الشعور بالنقص كعدـ 
التوافق االجتماعي، أم أف ؾباالت اؼبراىقة اػبارجية االجتماعية ضيقة ك ؿبدكدة كينصرؼ جانب كبَت من 

تفكَت اؼبراىق إذل نفسو ك حل مشاكلو، كما يسرؼ ُب االستغراؽ ُب اؽبواجس ك أحبلـ اليقظة اليت قد 
 .تصل ُب بعض اغباالت إذل حد األكىاـ كاػبياالت اؼبرضية

  :المراىقة العدوانية المتمردة -4-3-3       
       يكوف فيها اؼبراىق ثائرا متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين أك سلطة اؼبدرسة أك اجملتمع 

اػبارجي، كما يبيل اؼبراىق إذل توكيد الذات كالتشبو بالرجاؿ ك ؾباراهتم ُب سلوكهم كالتدخُت كإطبلؽ 
كالسلوؾ العدكاشل عند ىذه اجملموعة قد يكوف صروبا مباشرا يتمثل ُب اإليذاء، أك يكوف . الشارب كاللحية

بصورة غَت مباشرة يتخذ صورة العناد، كما أف اؼبراىقُت من ىذا النوع قد يتعلقوف باألكىاـ كاػبياؿ كأحبلـ 
  )156-155زيداف، بدكف سنة ، الصفحات ( .اليقظة كلكن بصورة أقل اؼبراىقة اؼبنطوية

 : المراىقة المنحرفة -4-3-4      
     يسود ُب ىذا النوع االكببلؿ اػبلقي الذم ال يتماشى كاؼبعيار األخبلقي األمثل الذم وبدده اجملتمع 

، 1977زىراف، ( .فاؼبراىق من ىذا النمط يعيش حياة اإلهنيار العصيب كالنفسي كاالكبراؼ اعبنسي.لؤلفراد
 )304صفحة 
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 : سنة21-18خصائص مرحلة المراىقة المتأخرة - 4-4
     تعد مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة بشكل عاـ آخر ؿبطة للوصوؿ إذل مرحلة الرشد الذم يعٍت النضج كىو ما 

هبعل معظم جوانب النمو فيها تقارب أك سباثل النضج كذلك ما اكتشفو الطالب الباحث كيستعرضو ُب 
 :    النقاط التالية

 :الخصائص الجسمية والفسيولوجية -4-4-1        
        بعد فًتات النمو اعبسمي ك الفسيولوجي السريع ُب مرحلة اؼبراىقة األكذل ك الوسطى فإف النمو 
اعبسمي كالفسيولوجي ُب مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة يتناقص من حيث الوثَتة حيث يكتمل النمو اعبسمي 

كيصل إذل النضج من حيث اؽبيكل، كيزداد الطوؿ ك الوزف زيادة طفيفة عند كبل اعبنسُت كتعتدؿ نسب 
أعضاء اعبسم كتقًتب من النسب النهائية فتستقر مبلمح الوجو كيظهر الفك ك األسناف ك األنف ك 
تقاطيع الوجو بشكل أكثر تناسق مع بركز أظراس العقل ك تتحسن صحة اؼبراىق ليصل ُب هناية ىذه 

 )378، صفحة 2004ملحم، ( .اؼبرحلة إذل قمة الصحة ك الشباب
        أما من الناحية الفسيولوجية فيتم التوازف الغددم كتستقر كتظهر كل خصائص اعبنسية الثانوية، 

 .كما يتم التكامل ما بُت الوظائف الفسيولوجية ك النفسية
عود فيها حالة اؼبراىق من الناحية اعبسمية ت         يستنتج الطالب الباحث أف مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة 

 .كالفسيولوجية إذل االستقرار كتصل معظم األعضاء إذل القمة من الناحية الوظيفية
 : الخصائص الحركية -4-4-2      

      تبعا الكتماؿ النمو اعبسمي ك االقًتاب إذل التوازف ُب عمل الغدد فإف النشاط اغبركي ُب مرحلة 
 .اؼبراىقة اؼبتأخرة يقًتب إذل االستقرار كالرزانة ك التآزر التاـ كتزداد اؼبهارات اعبسمية اغبركية بوجو عاـ

 )171، صفحة 2009ىارد، (
      كيتضح للطالب الباحث أف مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة ىي اؼبرحلة اؼبثلى اليت يبكن فيها للرياضي أف 

 .يصل إذل قمة مستواه من الناحية اغبركية
  :الخصائص العقلية -4-4-3     

      تتميز مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة بوصوؿ النمو العقلي إذل قمة نضجو كيظهر ذلك على مستول الذكاء 
لدل اؼبراىقُت إال أف بعض الدراسات تشَت إذل أف ذكاء بعض األشخاص الذين يتميزكف بذكاء مرتفع 

 أف اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة )378، صفحة 2004ملحم، ( كيضيف. يستمر ُب النمو لكن بطيء شديد
يكتسب اؼبهارات العقلية البلزمة من أجل اؼبواطنة القادرة ذات الكفاءة، كيطرد مبو التفكَت اجملرد ك التفكَت 

كيتبلور . اؼبنطقي كالتفكَت اإلبتكارم كتزداد قدرتو على الفهم كالصياغة النظرية كحل مشكبلتو اؼبعقدة
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التخصص كىبطو خطوات كبَتة كبو اإلستقرار اؼبهٍت كتزداد قدرتو على التحصيل، كما تزداد سرعتو ُب 
 .القراءة كتتنوع قراءاتو كتتجو كبو القراءات التخصصية

       كلعل من بُت ىذه اؼبهارات العقلية قبد القدرات اإلدراكية حيث يصبح إدراؾ الفرد اؼبراىق أفضل فبا 
كاف عليو ُب الطفولة كيبتد من األشياء اؼبلموسة إذل األشياء اجملردة كأثارىا كجوانب الزيادة ك النقصاف 

 كالتارل فاؼبراىق قادر على تفسَت كل ما وبيط بو كيشمل ذلك )145، صفحة 2010شعَتة، ( .فيها
. العواطف كاألفكار اليت قد ال يعرب عنها اؼبقربوف منو لكنو يفسرىا من خبلؿ إشارات مثل تعابَت الوجو

 .      كيشمل ىذا النضج العقلي اؼبهارات العقلية كاؼبعرفية األخرل كالتفكَت، التذكر، التخيل كاؼبيل
     إضافة إذل كل ىذا تزداد قدرة اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة على ازباذ القرارات ك التفكَت ُب نفسو بنفسو، 

كتزداد قدرتو على االتصاؿ العقلي مع اآلخرين مستخدما ُب ذلك اؼبناقشة اؼبنطقية كإقناع اآلخرين كتتطور 
 .  اؼبيوؿ كاإلذباىات كتصبح أكثر كاقعية لديو

 : الخصائص االجتماعية -4-4-3     
لعل ما يبيز اعبانب االجتماعي ُب ىذه اؼبرحلة التوافق الشخصي ك االجتماعي الذم يصل إليو      

اؼبراىق ُب الظركؼ العادية كسعيو الدائم إذل ربقيق احًتاـ زمبلئو لو كىو ما يشعره بالسعادة كتوافق 
ككنتيجة لتفاعلو اؼبتزايد مع بيئتو االجتماعية تنمو القيم ك يبيل إذل اكتشاؼ اغبقائق، . شخصي كاجتماعي

كما يتخذ اذباىا معرفيا من العادل احمليط بو فتزيد قيمو ك نشاطو السياسي كاالقتصادم ككذا الديٍت، كما 
يتجو بتقدـ كبو االستقبللية كالتحرر من سلطة األسرة ك اإلعتماد على النفس، على الرغم من ذلك قد 

تتدخل ظركؼ ذبعل منو يعتمد على كالديو أك على الكبار كيظهر ذلك ُب اذباىاتو ك سلوكو االجتماعي 
 .الغَت الناضج

     كما تربز لدل اؼبراىق اىتمامات مرتبطة بالزكاج كتكوين أسرة خاصة بو كيوجو اىتمامو كبو العمل 
كاؼبهنة كينمي شعوره باؼبسؤكلية كاؼبكانة، إضافة إذل اعتزازه بشخصيتو نتيجة توافقو مع اؼبعايَت كالقيم 

، 2004ملحم، ( .كالتقاليد االجتماعية فيسعى إذل أداء كظائف إجتماعية كشخصية تكاد تكوف ناضجة
  )379صفحة 

     يتضح للطالب الباحث أنو ُب مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة تتجسد أربعة مهاـ مبائية كما أشار إليها 
 :كىي )Cobb) "2001 " "كوب"

 .اإلعداد للزكاج ك اغبياة األسرية -

 .اإلعداد ؼبهنة تدر دخبل -

 .اكتساب ؾبموعة من القيم كنظاـ أخبلقي لتوجيو السلوؾ -

     )34، صفحة 2009شرصل، ( .الرغبة ُب اكتساب سلوؾ اجتماعي يتسم باؼبسؤكلية -
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      كُب ضل سعي اؼبرىق ُب ىذه اؼبرحلة إذل إبراز شخصتو بولوجو عادل الشغل كتفكَته ُب تكوين األسرة 
كىو ما يعٍت الوصوؿ على درجة من االستقبللية الذاتية كأحد مظاىر النمو االجتماعي ُب مرحلة اؼبراىقة، 
فتربز ركح اؼبنافسة لديو كتأخذ شكبل فرديا، فهو يتنافس كيعمل على التفوؽ ُب شىت اؼبيادين سواء العمل 

 .أك التحصيل العلمي ُب اعبامعة إضافة إذل النشاط الرياضي الذم يعد كسيلة إلبراز ذاتو
 إذل أف اؼبنافسة قد تكوف ظاىرة صحية إذا ما )354-353، الصفحات 2003معوض، ( كيشَت 

 .استخدمت ُب إطار اؼبعقوؿ تنمي مواىب اؼبراىق كقدراتو على التقدـ كاالرتقاء
      : الخصائص االنفعالية-4-4-4       

       بعد اؼبرحلة العنيفة من حيث حدة اإلنفعاالت اليت تتسم هبا مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة كبشكل أقل ُب 
اؼبراىقة الوسطى حيث ذبتاح اؼبراىق ثورة من القلق ك التذمر كقبده ثائرا على األكضاع ك متذمرا على 

 فإف ما يبيز اؼبراىق ُب اؼبرحلة اؼبتأخرة أنو يتجو كبو الثبات اإلنفعارل )348، صفحة 2003معوض، ( الكبار،
كيسَت كبو اؼبسايرة ك اؼبثالية، كتكوف عواطفو بناءا على خربتو الشخصية ك اإلجتماعية، إذ يصبح لديو 

القدرة على اؼبشاركة اإلنفعالية بصورىا اؼبختلفة مثل األخذ ك العطاء، اإلذباه كبو الواقعية ُب التعامل مع 
اآلخرين، اؼبشاركة الوجدانية لآلخرين ُب مناسباهتم، كيزيد ميلو إذل الرأفة كالرضبة كإعادة النظر ُب اآلماؿ 

كاؼبطامح كيزداد شعوره بقيمتو ما هبعلو يتجو كبو االلتزاـ باألصوؿ كاؼبثالية لكي وبافظ على قيمتو ُب نظر 
 )173-172، الصفحات 2009ىارد، ( .نفسو

كذبدر اإلشارة أف أغلب اؼبظاىر اإلنفعالية اليت سبيز اؼبراىقة ُب بدايتها كرىافة كالكآبة ك الطبلقة 
تتبلشى ُب اؼبراىقة اؼبتأخرة، فمثبل اػبوؼ كقلق اؼبراىق الذم احتفظ بو كيبلزمو منذ طفولتو يتخفف منو 

      )234، صفحة 1998السيد، ( .مع مركر سنوات اؼبراىقة حىت يوشك أف ينتصر عليها ُب أكاخر مراىقتو
يستخلص الطالب الباحث أف ىذه اؼبرحلة ىي مرحلة إعادة الًتتيب من الناحية اإلنفعالية حيث 

تتميز باؽبدكء النسيب مقارنة باؼبراحل األخرل ما هبعل اؼبراىق يأخذ ُب مشاركة اآلخرين ُب ـبتلف ىذه 
 . اؼبوقف بشكل ىادؼ معربا عن اذباىاتو ك ميوالتو

          
   :الحاجات النفسية للمراىق -4-5

 ىناؾ ؾبموعة من اغباجات البيولوجية ك النفسية الذم يسعى اإلنساف عامة إذل إشباعها، كىذا ما 
ينطبق أيضا على الفرد ُب مرحلة اؼبراىقة، حيث يضل اؼبراىق كغَته من األفراد ُب حاجة إذل إشباع ىذه 

أما بالنسبة . اغباجات ذات األصل البيولوجي كاعبوع كالعطش كالراحة ك اعبنس ك التخلص من الفضبلت
. للحاجات النفسية فإهنا زبتلف ُب اؼبراىقة عنها ُب الطفولة، كىذا جراء تغَتاهتا االنفعالية كآثارىا السلوكية

 :كيبكن عرض أىم اغباجات النفسية ُب مرحلة اؼبراىقة على النحو التارل
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  :الحاجة إلى المكانة -4-5-1         
 يرغب اؼبراىق ُب أف يكوف شخصا ىاما، كأف تكوف لو مكانة ُب صباعتو، كأف يعًتؼ بو كشخص 

ذم قيمة فيتخلى عن موضعو كطفل كلذلك يبلحظ عن اؼبراىقُت الفتياف أهنم يدخنوف كيقوموف بأعماؿ 
 .الراشدين متبعُت لطرقهم كأساليبهم

  : الحاجة إلى االنتماء-4-5-2          
 إف التعارض بُت اغباجات اؼبختلفة الذم يعيشو اؼبراىق يؤدم بو إذل الشعور بعدـ األمن 

كالطمأنينة كبذلك تزداد رغبتو إذل االنتماء كالبحث عن اؼبساعدة غبل اؼبشاكل الشخصية، كيبكن إشباع 
 .ىذه الرغبة عن طريق انضماـ اؼبراىق للجماعات كاألفراد، أك اشًتاكو ُب الفرؽ الرياضية

   :الحاجة إلى االستقالل -4-5-3         
 ُب ىذه الفًتة يرغب اؼبراىق أف يتخلص من قيود األىل كاف يصبح مسؤكال عن نفسو، كىو 

حريص على أف يظهر تعلقو الشديد بأسرتو، كىو أيضا حريص على ربمل اؼبسؤكليات اليت تظهره دبظهر 
 .اؼبستقل الذم يبكن االعتماد عليو

   :الحاجة إلى التكيف -4-5-4          
 التكيف االجتماعي ضركرة ُب اؼبراىقة، نظرا ؼبا يبر بو اؼبراىق من صراعات كتغَتات كبَتة كحىت 

يكوف اؼبراىق متكيفا، ما عليو إال أف يتعاكف مع اآلخرين ُب جو من االحًتاـ اؼبتبادؿ كاأللفة، كيكوف قادرا 
على هتذيب الذات، كضبطها خاصة ُب اؼبواقف اغبرجة، كلقد تبُت أنو من بُت الصفات اليت ربوؿ دكف 

، الصفحات 1982غافر، ( .اػبداع، العدكاف كسوء الظن ككثرة الشك: التكيف السليم عند اؼبراىق ىي
118-119(   

 :الحاجة إلى الحنان -4-5-5         
 وبتاج الفرد اؼبراىق إذل أف وببو اآلخركف كأف وبب اآلخرين، ىو يشعر بالسعادة حينما يقًتب منو 

فهذه تشكل حاجة دائما كملحة بالنسبة لو، فيتساءؿ كيف . من وببو، كما يريد أف يشعر حبب الناس
يبكن أف يصل إذل حب اآلخرين؟ ككيف يكوف مقبوال لديهم؟، كال وبقق إشباع ىذه اغباجة إال ُب كسط 

 .اجتماعي ينصح اؼبراىق كيطلب منو النصيحة ُب كد كحب
 : الحاجة إلى تحقيق اإلنجاز و التفوق -4-5-6         

 إف شعور الفرد اؼبراىق بالنجاح ُب إقباز عمل ما يدفعو إذل االستزادة، كيشعره بالثقة بالنفس، 
كاؼبراىق ال يسعى إذل النجاح فحسب، بل يفعل ما ُب كسعو حىت . كاعبرأة ُب تناكؿ اعبديد من اؼبشكبلت

يكوف أدائو أفضل من أداء اآلخرين كيتفوؽ على أقرانو، ليشعر بالرضا عن نفسو كوبصل على رضا اآلخرين 
كما أف إحساس اؼبراىق بالنجاح يدفعو إذل القياـ دبحاكالت أخرل للوصوؿ إذل قباح جديد، . كحبهم
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طو، بدكف ( .يشعر معو الفرد اؼبراىق باللذة اؼبصاحبة للنجاح، يغرل ذلك كلو باؼبنافسة كالتفوؽ إذل األقراف
   )36-35سنة، الصفحات 

  

 : إحباط الحاجات النفسية عند المراىق-4-6
 إف إحباط اغباجات النفسية عند اؼبراىق ذبعلو ُب حالة ضيق كقلق كتوتر إذل حُت إشباع ىذه 

 .اغباجات ذلك ما يبكنو من أف يستعيد توازنو النفسي
 كما توجد الكثَت من اؼبعوقات اليت تقف أماـ حاجات الفرد اؼبراىق، كربوؿ بينو كبُت حصولو 

كمن بُت اؼبعوقات القوانُت . على أىدافو أك ربقيق أىدافو، ىذا ما يشكل لديو حالة من اإلحباط
االجتماعية كالتشريعية كشركط القبوؿ ُب اؼبدارس كالكليات كدرجات التحصيل اليت ىي ؿبك اغبكم على 
صبلحية الفرد، كاالمتحانات ك مشكبلهتا النفسية ك االنفعالية كاؼبستول االقتصادم ك االجتماعي الذم 

كل ىذه تقف أماـ اؼبراىق ُب إشباع حاجاتو، األمر الذم يؤدم إذل قياـ الصراع . ينشأ فيو اؼبراىق
 .الداخلي لديو

 كُب سعي الفرد اؼبراىق إذل التخفيف من التوتر الذم ينشأ نتيجة معوقات اإلشباع يلجأ إذل 
كسائل خاصة، ىي اغبيل الدفاعية أك ميكانزمات التوافق كالعدكاف، التعويض، التقمص، التربير، اإلسقاط، 

  )145-144، الصفحات 1999، .معوض ع( .التكوين العكسي، التمركز كبو الذات ك االنسحاب
 
  :المراىق والممارسة الرياضية -4-7

      لقد تبُت للطالب الباحث من خبلؿ مراجعتو للعديد من اؼبراجع أف النشاط الرياضي يعد أحد 
اىتمامات الفرد اؼبراىق ُب ىذا العصر، حيث أف ىذا األخَت يربز اىتماما خاصا دبمارسة األلعاب 

كاألنشطة الرياضية خارج اؼبنزؿ كاعبوالت كالرحبلت كالعطل الصيفية ىذا ما يغطي اؼبتطلبات اعبسمية 
لديو، كمن أىم ىذه األنشطة قبد كرة القدـ ككرة السلة كالكرة الطائرة كالتنس كاعبولف اليت يبارسها ُب 

 )183، صفحة 2003معوض، ( .اؼببلعب كاؼبدارس كسبكنو من أف يزداد قوة
كانطلقا من كوف مرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة هتدأ فيها كثَتة النمو كتتكامل كظائف أعضاء اعبسم من       

حيث القوة ك الفاعلية ك اغبركية يصبح دبقدكر اؼبراىق الوصوؿ إذل مستويات رياضية عالية، كُب ىذا الصدد 
أف عامل زيادة قوة العضبلت اليت يتميز بو الفىت ُب ىذه اؼبرحلة  " )61، صفحة 2002ىرجة، (يشَت 

 ".يساعد كثَتا على إمكانية فبارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية اليت تتطلب اؼبزيد من القوة العضلية
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كقد أكدت العديد من الدراسات ك البحوث تأثَت النشاط البدشل الرياضي على النواحي النفسية 
اليت أشارت إذل أف اللعب "   Richrd & Adermanرشارد كأدرماف"كاإلجتماعية للمراىق منها دراسة 

ك النشاط الرياضي يسهماف ُب إلبفاض القلق ك التوتر اليت يتولد عن اإلحباط، فعن طريق النشاط الرياضي  
يبكن ربوير الطاقة الغريزية إذل صفة مقبولة، كما يبكن اللعب أيضا تقوصل إمكانياتو اؼبراىق الفكرية 

  )444، صفحة 1965األفندم، ( .كالعاطفية ك البدنية كؿباكلة تطويرىا باستمرار
أنو بفضل الرياضة ىبفض اؼبراىق من الضغوطات "  Van Schagenفاف شيغن "كما يرل 

 ذات اؼبنشأ الفسيولوجي ك يعرب عن مشاكلو ك طموحاتو، كما ذبعلو يعطي صورة حسنة لكينونتو ةالداخلي
الشخصية ك حضوره اعبسدم إذل غاية رغبة التفوؽ ك اؽبيمنة، ك ذلك بعرض صورة أناه اؼبثالية على 

     (Schagen, 1993, p. 379) .اآلخرين
أف ىناؾ عبلقة بُت التمرينات البدنية كالرياضية "  Rosen Bargeurركزف برقر "كيضيف 

بالقدرات العقلية كاغبالة النفسية كاالجتماعية حيث يسهم النشاط الرياضي ُب ربسُت عملية التوازف 
 .النفسي كاالجتماعي للمراىق

يتضح للطالب الباحث من خبلؿ ما سبق أف النشاط الرياضي ذك أنبية كبَتة للمراىق حيث 
يبكنو من إكتساب التوازف النفسي حيث أنو متنفس حقيقي لو ُب حالة ما شعر باإلستمتاع باؼبمارسة كأف 

 .  ال يكوف مصدر لضغوط إضافية اليت تولد لديو إنفعاالت سلبية
      

 : المناخ النفسي المحيط بالمراىق و حاالت القلق و الثقة بالنفس-4-8
لقد سبق التطرؽ إذل خصوصيات ىذه اؼبرحلة اغبساسة من حياة اؼبراىق، إذ تعد اؼبراىقة مرحلة  

التقلبات خاصة من الناحية النفسية قد يرجع ذلك إذل التغَتات الفسيولوجية ك اعبسمية الكبَتة ُب ىذه 
لذلك تظهر لدل اؼبراىق . اؼبرحلة ككذا الصعوبات اليت هبدىا اؼبراىق ُب التكيف مع اؼبطالب االجتماعية

انفعاالت عديدة منها حالة القلق الذم تنتابو، كما تعد الثقة بالنفس أىم عامل وبدد طبيعة ك نوع اؼبراىقة 
 .اليت يبر هبا الفرد

 كإف تعدد أسباب القلق لدل اؼبراىق ُب ضل ىذه التغَتات إال أف بعض اؼبفكرين ك الباحثُت 
يرجعونو إذل الصراع النفسي الناتج عن مقارنة نفسو باآلخرين من جهة ، ككذا حاالت اإلحباط الناذبة عن 

اإلخفاؽ ُب ربقيق األىداؼ ك اإلقبازات خاصة اؼبدرسية منها ُب ضل مطالب الوالدين ك حرصهم 
 .الشديد على أف يكوف أبنائهم من اؼبتفوقُت

اؼبراىقوف معرضوف للقلق ألهنم يعانوف " أف  )2010(" عماد الدين إظباعيل" ُب ىذا اإلطار يشَت 
قد يكوف " ، كيضيف ُب كصفو لتأثَت القلق عليهم أنو "مشاكل جديدة عليهم فبا يسبب الصراع أحيانا
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لدل بعض اؼبراىقُت أسباب قلق ُب مواقف خاصة، بينما يكوف لدل البعض اآلخر قلق دائم يستمر طواؿ 
الوقت، فتصبح اغبياة ـبيفة ؽبم ُب ذاهتا كيصبحوف غَت مستقرين ال يهدئوف كغَت قادرين على تركيز 

 ".انتباىهم ُب شيء ؼبدة طويلة، كُب ىذه اغبالة تقل كفاءهتم 
 

بأف مطالب " عماد الدين إظباعيل" كبإضافة إذل خصوصيات بعض اؼبواقف كعبلقتها بالقلق، يرل 
اغبياة اإلقباز صادرة عن الوالدين تسبب القلق لدل اؼبراىق كقد يعود إذل فًتات الطفولة، كيتجسد ذلك ُب 

أف جذكر القلق توجد دائما ُب العبلقات بُت األطفاؿ ك كالديهم ُب اؼبرحلة اؼببكرة من حياة ىؤالء " قولو 
الصغار، فعندما تصبح مطالب اآلباء من أطفاؽبم أعلى منا يستطيع ىؤالء األبناء أداءه ك عندما يستخدـ 

اآلباء ُب سبيل ذلك العقاب القاسية ك القيود اؼبتشددة، كعندما يقيم اآلباء ما ينجزه األطفاؿ تقييما سلبيا 
، 2010اظباعيل، ( ".باستمرار، فإف القلق الذم يًتتب على مثل ىذه اؼبعاملة السيئة يكمن ُب خوؼ اؼبقيم

 )345-618-617الصفحات 
 

 أماـ ىذه اغباالت من القلق اليت تنتاب اؼبراىق كاف من الواجب على احمليطُت بو خاصة األكلياء 
كاؼبعلمُت ُب اؼبدارس تنمية الثقة بالنفس لديو كذلك لتمكينو من ؾباهبة اؼبشاكل اليت تعًتضو ك بلوغ مرحلة 

الثقة بالنفس من أىم "   أف )245، صفحة 2001السيد، (الرشد بشكل متكامل، كُب ىذا الصدد يشَت 
األسس النفسية للرعاية الصحية للمراىق فهي خَت كسيلة للتغلب على اؼبخاكؼ اليت تنشأ من شعور 

اؼبراىق بضعفو كعجزه اذباه اؼبطالب العلمية ك اإلجتماعية، كالفهم الصحيح للموقف ك اعبو االنفعارل 
احمليط بو يساعد اؼبراىق على بناء ثقتو بنفسو كتزداد ىذه الثقة كلما ازداد تدريبو على اؼبواقف اؼبماثلة، 

 ".كىكذا يستطيع أف وبكم عقلو ك ال يندفع كراء نزكاتو كأف ىبفف من ـباكفو ك قلقو كارتباكو
 فبا سبق يتضح للطالب الباحث أنو من كاجب توفَت الرعاية النفسية للمراىق حىت تزكؿ ـباكفو 

كبالتارل أزمات القلق، كالعمل على تدعيم ثقتو بنفسو كيكوف ذلك تدرهبيا من خبلؿ مطالب إقباز تكوف 
ُب متناكلو ككفق إمكانياتو، كاؼبسؤكلية ُب ذلك تقع على الوالدين بدرجة أكرب ٍب اؼبعلمُت كحىت اؼبربُت 

" سرانك"الرياضيُت ألف اؼبوقف الرياضي يسهم بشكل كبَت ُب االتزاف االنفعارل لدل اؼبراىقُت، كىنا يشَت 
"Strenk " باستطاعة جو األسرة اؼببلئم األخذ بيد اؼبراىق على ربقيق آمالو ُب بلوغ مرحلة الرشد " أنو

اليت يصبوا إليها بلهفة عميقة، حبيث تكوف الثقة بذكيهم اليت تؤىلهم لتحديد كياهنم الوجداشل ك اؼبسألة 
تستلـز من غَت شك شيئا من اغبكمة من جانب اآلباء فبا ىبفف من كطأة الكبح اليت كثَتا ما وبس هبا 

      )229، صفحة 1994اعبسماشل، ( ".اؼبراىق
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 : خالصــــــــة

 من خبلؿ ىذا الفصل تبُت للطالب الباحث مدل أنبية مرحلة اؼبراىقة بشكل عاـ حيث 
تكتنفها ؾبموعة من التغَتات العضوية ك الفسيولوجية كالذىنية كاالنفعالية اليت هتز شخصية الفرد اؼبراىق 

كتأثر على ميوالتو كتوجهاتو، كعلى الرغم االقًتاب إذل التوازف اؼبسجل ُب هناية ىذه اؼبرحلة أك ما أصطلح 
عليو باؼبراىقة اؼبتأخرة نتيجة تراجع الطفرة ُب النمو الفسيولوجي، إال أف الفرد اؼبراىق تواجهو مطالب أخرل 

اليت  )اغباجات(قد تسبب لو ضغوط نفسية كردكد انفعالية كثَتة منها القلق كنتيجة إلحباط ىذه اؼبطالب 
كعلى ذلك . قبد من بينها تفكَته ُب مكانة اجتماعية مرموقة كربقيق االستقبللية عن الوالدين كاألصدقاء

كجب رعاية اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة كتوفَت لو البيئة أك اؼبناخ مبلئمة لتحقيق اإلقبازات كبالتارل الوصوؿ إذل 
 .توافق نفسي اجتماعي يسمح لو بدخوؿ عادل الراشدين بشكل سليم
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 :خاتمة الباب األول

ُب ىذا الباب عمد الطالب الباحث على اإلؼباـ دبتطلبات العلمية النظرية للبحث كىذا من خبلؿ 
أربعة فصوؿ أساسية، حيث ٍب التطرؽ ُب الفصل األكؿ إذل خصائص اؼبنافسة الرياضية كوهنا اؼبوقف الذم 
يستثَت دافعية اإلقباز لدل الرياضي، ٍب تناكلنا فصل خاص باؼبناخ الدافعي ك توجهات أىداؼ حيث ركزنا 

. اىتمامنا على إهبابيات ك سلبيات كل بيئة نفسية ككيفية تأثَتىا على توجو الرياضي كبو أىداؼ اإلقباز
أما الفصل الثالث فتعرضنا فيو إذل القلق عند الرياضيُت من حيث أسباب ظهوره ك أعراضو باإلضافة إذل 

. عبلقتو بالبيئة التنافسية الرياضية
ككخاسبة للجانب النظرم خصصنا فصبل حاكلنا من خبللو اإلؼباـ خبصائص اؼبرحلة العمرية 

. اؼبدركسة من حيث متغَتات القلق ك كاغباجات اليت تستثَت الدافعية عند اؼبراىق
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 ثـــــبة انثبٍَال
 

 انذساعخ انًُذاَُخ
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  : الثانيب مدخل البا

وبتوم ىذا الباب على ثبلثة فصوؿ حيث خصصنا الفصل األكؿ لدراسة إستطبلعية أكلية قمنا  
هبا لتثمُت مشكلة الدراسة مشلت عينة من اؼبدربُت ك اؼبسَتين ك كذا أكلياء رياضيي كرة القدـ كاعبيدك، 
حيث استطلعنا رأم ىؤالء حوؿ طبيعة اؼبناخ الدافعي اؼبميز للمنافسة كتوجهاهتم كبو أىداؼ اإلقباز 

 . باإلضافة، فيما تطرقنا ُب الفصل الثاشل إذل منهج البحث كاإلجراءات اؼبيدانية اؼبتبعة ُب ىا البحث
أما الفصل الثالث فيتضمن عرضا للنتائج اؼبتوصل إليها مع التحليل ك اؼبناقشة، كما قمنا دبقابلة النتائج 
بالفرضيات كعرض خاسبة البحث باإلضافة إذل ؾبموعة من التوصيات كاالقًتاحات انطبلقا فبا جاء ُب 

اعبانب النظرم للدراسة ك كذا النتائج اؼبتوصل إليها، كُب آخر ىذا الفصل الثالث عرضنا قائمة للمراجع 
 .كاؼبصادر اليت اعتمدنا عليها
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:  ال ولالفصل 

 ادلراســــة الاس تطالعية ال وىل  
 

 .تمهيــد
 

 . مجالتها و نتائجها–المقابلة –خطوة األولى للدراسة االستطالعية  -1
 

 .-دراسة مسحية-الخطوة الثانية - 2
 

  .عينة الدراسة المسحية و أدواتها- 2-1 
  

 .   عرض ومناقشة نتائج الدراسة األولية- 3-2         
 

طبيعة المناخ الدافعي السائد في المنافسة : بالنسبة للمحور األول-   
 .الرياضية

توجو الهدف لدى المدربين، المسيرين و : بالنسبة للمحور الثاني  - 
 األولياء

نوع المناخ الدافعي الذي يؤثر على حالة القلق :النسبة للمحور الثالث- 
 .عند  الرياضيين الناشئين

 

 .أىم استنتاجات الدراسة االستطالعية األولية - 6
 

 خالصة الفصل
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: تمهيـــــــــــــــــــــــــــد 
 

يقتضي البحث العلمي اإلؼباـ بكل جوانب اؼبشكلة كاإلحاطة هبا بكيفية سبكن الباحث من  
الوصوؿ إذل أدؽ النتائج، لدا ارتئ الطالب الباحث إجراء دراسة استطبلعية أكذل لتثمُت مشكلة البحت 

كصبع أكرب قدر فبكن من الشواىد كالدالئل حوؿ متغَتات البحث ميدانيا قبل الشركع ُب الدراسة 
 :كعلى ذلك كانت األىداؼ العامة للدراسة االستطبلعية األكلية ما يلي. األساسية

 .  التقرب من ؿبيط الفرؽ ك اعبمعيات الرياضية -
 .معرفة كاقع اؼبنافسة الرياضية من حيث اؼبناخ النفسي اؼبميز ؽبا كتوجهات أىداؼ اإلقباز -
 .معرفة مدل تأثَت القلق على أداء الناشئُت حسب زبصصهم الرياضي -
 .التأكد من أىداؼ اإلقباز الواجب الًتكيز عليها ُب اؼبنافسة -
 .سبكُت الطالب الباحث من التعرؼ أكثر على كاقع اؼبنافسات خاصة ُب رياضة اعبيدك -
 .  معرفة سبل كطريقة تقدصل أدكات البحث ُب الدراسة األساسية كوهنا ترتبط دبوقف اؼبنافسة -
 .تدريب فريق البحث على طريقة تقدصل اؼبقاييس كتسجيل العراقيل اليت يبكن أف تعيق ىذه العملية -

كلتجسيد األىداؼ اؼبرجوة من الدراسة اإلستطبلعية األكذل عبأ الطالب الباحث إذل خطوتُت 
أساسيتُت استعمل ُب كل منها أداة حبث عبمع البيانات ك اؼبعلومات حوؿ مشكلة البحث كذلك على 

 :النحو التارل
 

 :  خطوات الدراسة اإلستطالعية األولى -1-1
 -:المقابلة–الخطوة األولى  -1-1-2

ُب رياضيت كرة القدـ ك اعبيدك  )3*(سبثلت اػبطوة األكذل ُب إجراء مقابلة مع ؾبموعة من اؼبختصُت 
 :فبن توكل ؽبم مهمة تكوين اؼبدربُت ك وبملوف صفة مكوف فدرارل، ككاف اؽبدؼ من اؼبقابلة

 .معرفة آرائهم حوؿ أىداؼ اإلقباز اليت هبب أف يسعى مدربو الفئات الشبانية إذل ربقيقها -
الذم هبب على اؼبدربُت إرسائو على  )مناخ التمكن- مناخ اؼبنافسة(نوع اؼبناخ الدافعي  -

 .مستول الفئات الشبانية
الذم يؤدم إذل ارتفاع حالة  )مناخ اؼبنافسة–مناخ التمكن (معرفة آرائهم حوؿ اؼبناخ الدافعي  -

 .قلق اؼبنافسة لدل الناشئُت

                                                             
 خالدٌ –ثٍ عىدح عجذ انكشَى- ثٍ دوخخ ثهجُخ-خشادٌ يحًذ-َعًٍُ صواوٌ-ثٍ شبرنٍ- يدبج َدُت:انًكىٍَُ انفذسانٍُُ فٍ كشح انمذو)*( 

 .يحًُذح

.  ثىكشَشَظ انهىاسٌ-عًىس عجذ انمبدس-عظفىسٌ حغٍُ-شبسف أفغىل يحًذ-عمُم يحًذ-أوكُم َىعف: انًكىٍَُ انفذسانٍُُ فٍ اندُذو 3  
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كألجل أف تكوف اؼبقابلة ىادفة إذل ما نصبوا إليو فقد عمد الطالب الباحث على ربضَت بطاقة 
لنستقر ُب األخَت على . اؼبقابلة دبعية األستاذ اؼبشرؼ كأخذا بآراء بعض األساتذة من أىل االختصاص

لتمكُت كل اؼبختصُت  )الفرنسية(بطاقة تضم ؾبموعة من األسئلة اؼبباشرة صيغت باللغتُت العربية كاألجنبية 
من فهم األسئلة، إضافة إذل ربضَت األجوبة احملتملة لكل سؤاؿ حيث يتم التأشَت على اعبواب من طرؼ 

الطالب الباحث مباشرة مع تسجيل مبلحظات أك تفسَتات اليت يقدمها اؼبختص، ىذه الطريقة سبكن من 
 .ربح الوقت ككذا صبع معلومات دقيقة عن كل سؤاؿ بعيدا عن العموميات

 :المجال البشري للمقابلة -1-1-1-4
 .ُب زبصص اعبيدك 06ُب اختصاص كرة القدـ ك  07مكوف فدرارل منهم  13سبت اؼبقابلة مع  

 :  المجال الزماني للمقابلة -1-1-1-5
 .  2011ك فيفرم  2010سبت اػبطوة األكذل الدراسة االستطبلعية ُب الفًتة ما بُت ديسمرب  

 :    المجال المكاني للمقابلة -1-1-1-6
اػباصة بكرة القدـ اليت أجريت ُب  )FAF 3( 3الطالب الباحث الدكرة التكوينية فاؼاستغل 

اؼبعهد التكنولوجي إلطارات الشبيبة ك الرياضة بعُت الًتؾ إلجراء اؼبقابلة مع اؼبكونُت زبصص كرة القدـ، 
 .     ُب حُت أجريت اؼبقابلة مع نظرائهم ُب اعبيدك ُب القاعات الرياضية

 :  أىم نتائج المقابلة-1-1-1-4     
أصبع األخصائيوف على ضركرة خلق مناخ التمكن ال مناخ اؼبنافسة حيث يسمح ذلك بتحسُت - 

 .قدرات الرياضيُت كأف اؼبنافسة ما ىي إال موقف لتقييم األداء
ضركرة تسطَت أىداؼ التمكن كحث الرياضيُت الناشئُت على الًتكيز على ربسُت قدراهتم الفردية - 

 .كاعبماعية
يرل اؼبختصوف أف الًتكيز على النتائج هبعل الرياضيُت قلقُت ُب اؼبنافسة كيقلل من تركيزىم ما يؤثر - 

 .على أدائهم
أكد اؼبختصوف على الًتكيز على األداء كتعزيز مناخ التمكن الذم يسمح للرياضيُت الناشئُت  - 

 .باالستمتاع باؼبمارسة كهبعلهم أقل توترا كقلقا خبلؿ اؼبنافسات الرياضية
 
 - :دراسة مسحية-الخطوة الثانية - 1-1-2

 ُب خطوة ثانية ك للتأكد من اؼبشكلة اليت كبن بصدد دراستها ارتئ الطالب الباحث بعد استشارة 
اؼبشرؼ إجراء دراسة مسحية أكلية مشلت عينة من الفاعلُت ُب بيئة الفرؽ كاعبمعيات الرياضية من مدربُت 
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ك مسَتين ك أكلياء ُب رياضيت كرة القدـ ك اعبيدك الذين يبثلوف مصدر مدركات الرياضي اليت توجو دافعيتو 
 :كجاءت أىداؼ ىذه الدراسة على النحو التارل. كبو أىداؼ اإلقباز

اؼبميز للمنافسات الرياضية عند  )مناخ اؼبنافسة-مناخ التمكن(معرفة طبيعة اؼبناخ الدافعي - 1
 . الناشئُت ُب رياضيت كرة القدـ ك اعبيدك

الكشف عن توجو اؽبدؼ ُب اؼبنافسة الرياضية بالنسبة للمدربُت، اؼبسَتين ك األكلياء حسب  -2
 .)اعبيدك- كرة القدـ (التخصص الرياضي 

الذم يؤدم إذل ارتفاع حالة قلق  )مناخ اؼبنافسة- مناخ التمكن(التعرؼ على اؼبناخ الدافعي  -3
 .اؼبنافسة لدل الناشئُت من كجهة نظر اؼبدربُت ك اؼبسَتين ك األكلياء

 : عينة الدراسة المسحية األولية-1-1-2-1
ٍب اختيار العينة بطريقة عشوائية حيث مشلت مدريب ك مسَتم ك أكلياء الرياضيُت األشباؿ  

كاألكاسط لتخصصي كرة القدـ كاعبيدك اؼبنتمُت لفرؽ كاعبمعيات الرياضية لوالية كىراف، حيث بلغت عينة 
 :اؼبوارل )2(تضم اؼبدربُت ك اؼبسَتين كاألكلياء موزعُت حسب اعبدكؿ رقم  فردا  209البحث اإلصبالية 

 

 .يوضح توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية األولى: (2)الجدول رقم 
 

 
 الجيدو كرة القدم

 األولياء المسيرين المدربين األولياء المسيرين المدربين
 32 18 26 58 30 45 توزيع أفراد العينة

 76 133 اجملموع حسب التخصص
 209 ؾبموع العينة الكلية

 

 :  مجاالت الدراسة األولية-1-1-2-2
فردا من مدربُت كمسَتين  209 سبت الدراسة األكلية على عينة إصبالية قوامها : المجال البشري- 

 .كأكلياء رياضي كرة القدـ ك اعبيدك األكاسط ك األشباؿ التابعُت للفرؽ الرياضية لوالية كىراف
  . ًب تقدصل االستمارات على مستول مبلعب ك قاعات اعبيدك بوالية كىراف:  المجال المكاني- 
ربضَت االستمارات اػباصة بالعينة كصبع كمناقشة النتائج سبت من جانفي :  المجال الزماني- 

 .2012ذل غاية جواف  إ2011
    :   أدوات الدراسة المسحية األولية-1-1-2-3

ألجل ربقيق أىداؼ اػبطوة الثانية من الدراسة اإلستطبلعية األكذل قاـ  الطالب الباحث بتصميم 
ُب نشاطي كرة  )اؼبدربُت، اؼبسَتين كاألكلياء(ثبلثة إستمارات كل كاحدة موجهة إذل فئة من اؼبفحوصُت 
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القدـ كاعبيدك، كننوه أف ىذه اػبطوة اؼبتمثلة ُب ربضَت اإلستمارات ًب من خبلؿ مراجعة ؾبموعة من 
الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة كعبارات اؼبقاييس الواردة فيها، إضافة إذل اعبانب النظرم خاصة 
فيما يتعلق خبصائص كفبيزات كل من مناخ التمكن ك مناخ اؼبنافسة ككذا أىداؼ اإلقباز، كقد اشتملت 

 :كل استمارة على ثبلثة ؿباكر إضافة إذل األحواؿ الشخصية، كىي
 . ُب اؼبنافسة الرياضيةدطبيعة اؼبناخ الدافعي السائ: احملور األكؿ- 

 .توجو اؽبدؼ لدل اؼبفحوصُت:احملور الثاشل  -
 .           نوع اؼبناخ الدافعي الذم يؤثر ُب حالة قلق اؼبنافسة لدل الرياضيُت الناشئُت: احملور الثالث  -

كما ضمت الصورة األكلية لئلستمارات ستة عبارات ُب كل ؿبور تبعا لؤلىداؼ اؼبرجوة من الدراسة حيث 
كأخرل مفتوحة  " غالبا-أحيانا-دائما"استعملنا أسئلة مغلقة يتم اإلجابة عليها عرب سلم تقدير ثبلثي يضم 

 .سبكن للمفحوصُت من إبداء الرأم
 :       المعامالت العلمية لالستبيان-1-1-2-4

 :صدق االستبيان -
بعرض االستمارات على ؾبموعة من األساتذة للتأكد من صدؽ االستبياف قاـ الطالب الباحث  

 إلبداء رأيهم حوؿ مدل مبلئمة عبارات االستبياف مع احملور ككذا كضوح )4(**من أىل االختصاص
كبعد عملية ربليل ما سجلو األساتذة . )حذؼ-تعديل-موافق(مفرداهتا، حيث كضعنا أماـ كل عبارة 

من اؼبوافقة مع  %80اػبرباء حوؿ االستمارات الثبلثة كجدنا أف كل العبارات ربصلت على أكثر من 
 :تسجيل التعديبلت التالية

 ".دائما-أحيانا-غالبا"ليصبح السلم " غالبا" "دائما"يعدؿ سلم اإلجابات حيث يضع بدؿ - 1
 . توحيد السلم التقدير اػباص على صبيع عبارات اليت تتضمنو اإلستمارات لتسهيل اؼبعاعبة اإلحصائية- 2
إعادة النظر ُب بعض األسئلة اػباصة دبحور اؼبعلومات الشخصية ليتسٌت للمفحوصُت اإلجابة عليها -3

 .بسهولة
 . إعادة صياغة ثبلثة عبارات من االستبياف اؼبوجو لؤلكلياء ك اؼبسَتين بشكل بسمح بسهولة فهمها-4

أنظر اؼبلحق ( كبعد إجراء التعديبلت اؼبطلوبة ًب إعداد الصورة النهائية لبلستمارات الثبلث 
 .   عبارة مقسمة على ثبلثة ؿباكر 18كاليت تضم كل كاحدة منها ) )1(رقم

 
 

                                                             
 ثهكجُش لبدح،/د ثٍ عٍ لذوس انحجُت،/د ثٍ لالوص انزىارٍ، /سيعىٌ يحًذ، ،د /د. أ،)يششفب ويحكًب(ثىيغدذ عجذ انمبدس /د (**) 

  .طجبٌ يحًذ4.، دحششبوٌ َىعف/د
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 :ثبات االستبيان -
تطبيق اإلختبار "بغرض اختبار مدل دقة كاستقرار نتائج االستبياف استخدـ الطالب الباحث طريقة 

 27مستعمبل اإلستمارة اػباصة باؼبدربُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع كذلك على عينة قوامها " كإعادة تطبيقو
فردا من اؼبدربُت ك اؼبسَتين من خارج عينة البحث األساسية كعند عملية تفريغ النتائج أعطيت عبلمات 

 :على إجابات اؼبفحوصُت على النحو التارل
 .ثالثة درجات"= غالبا"درجتان، "= أحيانا"درجة واحدة، "= نادرا"عند اإلجابة بـ 

      كحبساب معامل االرتباط بَتسوف سجلنا أف االستبياف ككل يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث 
كىي قيمة  0.05 كمستول الداللة 25 عند درجة اغبرية 0.86" ر"قدرت القيمة احملسوبة ؼبعامل اإلرتباط 
 كينطبق ذلك أيضا على ؿباكر االستبياف الثبلث كىو ما ، 0.38أكرب من القيمة اعبدكلية اليت تقدر بػ 

 : اؼبوارل )4(يوضحو اعبدكؿ رقم 
 .يوضح معامالت الثبات لإلستبيان الخاص بالمدربين: (4)الجدول رقم      

 
 :الموضوعية -

    لقد ركز الطالب الباحث على سهولة العبارات ك كضوحها بعيدا عن الصعوبة ك الغموض حسب 
مستول إدراؾ عينة البحث حيث قمنا بالتعديبلت البلزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمُت، كما قمنا 

دبراعاة طبيعة عينة اؼبفحوصُت ككذا إمكانية تقبلهم للموضوع الذم يعنيهم كىذا كلو حىت يتحقق 
 .لبلستبيانات شرط اؼبوضوعية

 :  األدوات اإلحصائية المستعملة-1-1-2-5
 :ألجل اؼبعاعبة اإلحصائية للدراسة األكلية كظف الطالب الباحث اؼبعادالت اإلحصائية التالية 

  .2 اختبار حسن اؼبطابقة كا– معامل اإلرتباط بَتسوف –النسبة اؼبؤكية 
 
 

رقم 
مستوى  ن الـمــحــــــاور المحور

 الداللة
درجة 
 الحرية

" ر" قيم 
 المحسوبة

" ر"قيمة 
 الجدولية

 طبيعة اؼبناخ الدافعي السائد ُب اؼبنافسة الرياضية 1
 
27 
 

0.05 25 

0,66 

0.38 
 0,80 توجو اؽبدؼ لدل اؼبفحوصُت 2

 0.91 نوع اؼبناخ الدافعي الذم يؤثر ُب حالة قلق اؼبنافسة 3

 0,85 الدرجة الكلية لبلستبياف
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 : عرض ومناقشة نتائج الدراسة األولية-1-1-2-6
سوؼ يعتمد الطالب الباحث على عرض نتائج كل ؿبور على حدل بالنسبة لبلستبيانات الثبلثة   

 )اعبيدك-كرة القدـ(اػباصة باؼبدربُت، اؼبسَتين كاألكلياء على التوارل كىذا حسب التخصص الرياضي 
، 2كمناقشة أىم النتائج اؼبتوصل إليها بعد معاعبتها إحصائيا بإستخداـ النسب اؼبؤكية مع حساب قيمة كا

     )). 1(لتصفح اإلستمارات كاملة راجع اؼبلحق رقم (إضافة إذل عرض بعض عبارات احملاكر 
 . في المنافسة الرياضيةدطبيعة المناخ الدافعي السائ :بالنسبة للمحور األول -

 

 يوضح بعض عبارات المحور األول بالنسبة لالستمارة الموجهة لمدربي : (5)جدول رقم 
 .كرة القدم و الجيدو

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة العبارة رقم
.  في المنافسة الرياضية على مستوى الشبان موجو نحو النتائجاالىتمامكل  02
. أكثر األشياء أىمية في المنافسة الرياضية ىو كيفية األداء في المباراة بغض النظر عن الفوز والهزيمة 04
 .(النتائج الفورية)إىتمام المسيرين و األولياء موجو نحو النتائج اآلنية  06

 
 

 

 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو: (6)جدول رقم  
 

 5.99 ىي 0.05 كمستول الداللة 2 اعبدكلية عند درجة اغبرية 2قيمة كا
 

أف مدريب كرة القدـ ك اعبيدك يعتربكف أف البيئة التنافسية لفرقهم  )6(يتبُت من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
اليت ىي ُب اذباه مناخ  )6(ك)2(موجهة كبو النتائج أكثر منو كبو التمكن، كيظهر ذلك من خبلؿ العبارات

" غالبا" احملسوبة أكرب من قيمة اعبدكلية أم فركؽ دالة إحصائيا لصاحل 2اؼبنافسة، حيث جاءت قيم كا
ُب اؼبقابل فإف .لنظرائهم ُب اعبيدك %80.7ك%88.4بالنسبة ؼبدريب كرة القدـ ك %77.7ك% 86.6بنسبة 
بالنسبة ؼبدريب  %19.2ك %13.3" غالبا"اليت ىي ُب إذباه مناخ التمكن جاءت اإلجابات  )4(العبارة 

 .كرة القدـ ك اعبيدك على التوارل

 مدربـــــــــــــــــي الجيـــــــــــــــــــــــدو مدربـــــــــــــــــــي كرة القـــــــــــدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

01 45 100 00 00 00 00 83.1 24 92.3 02 07.6 00 00 40.9 
02 39 86.6 02 04.4 04 08.8 64.6 23 88.4 03 11.5 00 00 37.5 
03 37 82.2 04 08.8 04 08.8 48.4 17 65.3 07 26.9 02 07.6 13.4 
04 06 13.3 14 31.1 25 55.5 12.1 05 19.2 07 26.9 14 53.8 05.1 
05 35 77.7 02 02.8 08 17.7 44.6 03 11.5 14 53.8 09 34.6 07.0 
06 30 77.7 10 11.1 05 11.1 19.9 21 80.7 04 15.3 01 03.8 26.8 
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 .يوضح بعض عبارات المحور األول لالستمارة الموجهة للمسيرين: (7)الجدول رقم 
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة العبارة رقم

. يشعر الجميع بالرضا عند تحقيق الفوز مهما كان األداء 03
. غالبية مسيري الفرق يهتمون بكيفية األداء في المنافسات بغض النظر عن الفوز و الهزيمة 04
. (النتائج الفورية)أغلب المدربين واألولياء يفضلون النتائج اآلنية  06

 
 
 
 
 

 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو: (8)الجدول رقم 
 

 

 

أف مسَتم الفرؽ ك اعبمعيات سواء كرة القدـ أك  )8(يتضح من النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
ُب  )6(ك)3(اعبيدك دل ىبتلفوا ُب اعتبار أف مناخ اؼبنافسة موجو كبو النتائج، إذ بلغت النسبة ُب العبارات 

 .  بالنسبة ؼبسَتم اعبيدك% 72.2ك% 61.1ؼبسَتم كرة القدـ ك% 70ك% 60اذباه مناخ اؼبنافسة 
 

 

 .يوضح بعض عبارات المحور األول لالستمارة الموجهة لألولياء: (9)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسيري فرق الجيدو مسيري فرق كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

01 26 86.6 03 10 01 03.3 38.6 14 77.7 03 16.6 01 05.5 16.3 
02 20 66.6 06 20 04 13.3 15.2 12 66.6 05 27.7 01 05.5 11.6 
03 18 60 05 16.6 07 23.3 09.8 11 61.1 03 16.6 04 22.2 06.3 
04 09 30 05 16.6 16 53.3 6.2 03 14.6 06 33.3 09 50 03.0 
05 16 53.3 18 60 05 50 12.5 09 50 05 27.7 04 22.2 02.3 
06 21 70 05 16.6 04 13.3 18.2 13 72.2 04 22.2 01 05.5 13.0 

 الصياغة العبارة رقم
. على مستوى الشباب يسعى من خاللها الرياضيون الى الفوز و فقط (المباريات)المنافسات  02
. إىتمام المدربين منصب على النتائج دون مراعاة األداء الفردي و الجماعي للرياضيين 06
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 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول لالستمارة الموجهة ألولياء رياضي كرة القدم و الجيدو: (10)جدول رقم 
 

 

        

أف أغلب األكلياء يعتربكف أف البيئة التنافسية تشجع اغبصوؿ  )10(نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
اليت  )6(ك)1( بالنسبة للعبارات رقم2على النتائج أكثر منو ربسُت األداء كالتمكن، حيث جاءت قيم كا

أم أف  2كدرجة اغبرية  0.05ىي ُب إذباه مناخ اؼبنافسة أكرب من القيمة اعبدكلية عند مستول الداللة 
 "غالبا"الذم أجابوا % 67.2ك% 65.5حيث بلغت النسبة على التوارل  الفرؽ حقيقي كال يرجع للصدفة،

) 1(ُب العبارة رقم" غالبا"من أكلياء رياضي كرة القدـ، أما نظرائهم ُب اعبيدك فكانت النسبة األكرب لصاحل 
 %.53.1كقدرت بػ 
 

 .توجو الهدف لدى المفحوصين: بالنسبة للمحور الثاني -
 

 يوضح بعض عبارات المحور الثاني بالنسبة لالستمارة الموجهة لمدربي: (11)الجدول رقم 
 .كرة القدم والجيدو

 الصياغة العبارة رقم
. تعتبرون المنافسة الرياضية فرصة لتحسين و تقييم األداء بغض النظر عن النتيجة 10
. ما تصبون إليو ىو تحقيق النتائج في المنافسات الرياضية حتى ولو كان ذلك على حساب األداء 12

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أولياء رياضيي الجيدو  أولياء العبي كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

01 38 65.5 16 27.5 04 06.8 30.7 17 53.1 10 31.2 05 15.6 06.8 
02 29 50 22 37.9 07 12 13.0 21 65.6 03 09.3 08 25 16.1 
03 11 18.9 26 44.8 21 36.2 06.1 25 78.1 07 21.8 00 00 31.1 
04 37 63.7 14 24.1 07 12 25.4 23 71.8 04 12.5 05 15.6 21.4 
05 09 15.5 31 53.4 18 31.1 12.6 07 21.8 09 28.1 16 50 04.1 
06 39 67.2 10 17.2 09 15.5 30.0 08 25 20 62.5 04 12.5 13.0 
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 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لإلستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو: (12)الجدول رقم 
 
 

 

أف مدريب كرة القدـ لديهم توجو عارل كبو ىدؼ الفوز، ىذا  )12(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
اليت ىي ُب إذباه  )10(اليت ىي ُب اذباه توجو النتيجة،كما أف العبارة رقم  )12(ك)8(ما أبرزتو العبارات 

إال أف نسبة اؼبفحوصُت الذين " أحيانا"ىدؼ التمكن أظهرت الفركؽ دالة إحصائيا لصاحل اإلجابات 
 ما يعٍت أف اؼبدربُت نادرا %20 كىي أكرب من إجابات غالبا اليت قدرت بػ %28.8كانت " نادرا"أجابوا 

أما مدريب اعبيدك فقد أظهركا بدكرىم توجها عارل كبو ىدؼ النتيجة . ما يكوف توجههم كبو التمكن
معللُت ذلك خبصوصيات اعبيدك الذم وبتم الفور باؼبنازالت للوصوؿ إذل األدكار اؼبتقدمة كالفوز 

 .باؼبيداليات كىذا على حساب أداء الرياضي
 

 .يوضح بعض عبارات المحور الثاني لالستمارة الموجهة للمسيرين: (13)الجدول رقم 
 

 الصياغة العبارة رقم
. (الفوز بالمباريات)ما يهمك أكثر كمسير للفريق تحقيق الرياضيين للنتائج  08
. تحبذون أكثر المدرب الذي يهتم بتكوين وتحسين األداء الفردي و الجماعي لفريق ال النتائج 09
. تعتبرون الموسم الرياضي ناجحا في حالة تحقيق البطوالت والكؤوس مع الفرق الشبانية 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدربـــــــــــــــــي الجيـــــــــــــــــــــــدو مدربـــــــــــــــــــي كرة القـــــــــــدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

07 36 80 07 15.5 02 04.4 46.8 07 26.9 04 15.3 15 57.6 07.4 
08 15 33.3 22 48.8 08 17.7 06.5 18 69.2 05 19.2 03 11.5 15.3 
09 34 75.5 07 15.5 04 08.8 46.8 18 69.2 08 30.7 00 00 18.7 
10 09 20 23 51.1 13 28.8 06.9 03 11.5 07 26.9 16 61.5 10.2 
11 11 24.4 27 60 07 15.5 14.9 14 53.8 08 30.7 04 15.3 05.8 
12 22 48.8 15 33.3 08 17.7 06.5 15 57.6 06 23.0 05 19.2 07.0 
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 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لالستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو: (14)الجدول رقم  

 

 5.99 ىي 0.05 كمستول الداللة 2 اعبدكلية عند درجة اغبرية 2قيمة كا
 

يتبُت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب إجابات  )14(ُب قراءة للنتائج اؼبعركضة ُب اعبدكؿ رقم 
اليت تكشف أف  )8(مسَتم كرة القدـ لصاحل العبارات ُب إذباه التمكن كما ىو اغباؿ ُب العبارة رقم 

كما أبدل مسَتم فرؽ اعبيدك توجها عاليا كبو .نادرا ما يهتموف بالنتائج اؼبنافسات عند الناشئُت 56.6%
 .ىدؼ الفوز كاعتربكا أف الفوز يسمح للرياضي باالستمرار ُب التنافس كاغبصوؿ على األلقاب كاعبوائز

 

 .يوضح بعض عبارات المحور الثاني لالستمارة الموجهة لألولياء: (15)الجدول رقم 
 الصياغة العبارة رقم

. أبنائكم في حال الفوز بالمباريات فقطاتجاه بالرضا ون شعرت 08
. ل الجهد و تحسين أدائهم مهما كانت النتائجذتحثون أبنائكم على ب 09
. ىزيمة إبنك في المنافسة الرياضية تشعرك باإلحباط حتى في حالة األداء الجيد 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثاني لالستمارة الموجهة ألولياء رياضيي كرة القدم والجيدو: (16)الجدول رقم 

 

 مسيري فرق الجيدو مسيري فرق كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

07 23 76.6 06 20 01 03.3 26.6 12 66.6 04 22.2 02 11.1 9.33 
08 05 16.6 08 26.6 17 56.6 13.8 14 77.7 03 16.6 01 05.5 16.3 
09 23 76.6 06 20 01 03.3 26.6 10 55.5 05 27.7 03 16.6 4.33 
10 19 63.3 07 23.3 04 13.3 12.2 05 27.7 09 50 04 22.2 2.33 
11 06 20 08 26.6 16 53.3 05.6 11 61.1 05 27.7 02 11.1 7.00 
12 03 10 10 33.3 17 56.6 09.8 15 83.3 03 16.6 00 00 21.0 

 أولياء رياضيي الجيدو أولياء العبي كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

07 27 46.5 20 34.4 11 18.9 6.65 15 46.8 11 34.3 06 18.7 27.5 
08 11 18.9 33 56.8 14 24.1 14.7 19 59.3 08 25 05 15.6 10.1 
09 42 72.4 12 20.6 04 06.8 41.5 07 21.8 19 59.3 06 18.7 10.7 
10 08 13.7 36 62.0 14 24.1 22.4 12 37.5 17 53.1 03 9.37 9.34 
11 09 15.5 21 36.2 28 48.2 9.55 06 18.7 20 62.5 04 12.5 14.3 
12 08 13.7 18 31 33 56.8 16.3 07 21.8 09 28.1 16 50 04.18 
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أف غالبية أكلياء العيب كرة القدـ الناشئُت لديهم توجو عارل  )16( يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
فقط من  %18.9اليت ىي ُب إذباه توجو النتيجة حيث أف  )8(كبو األداء، كىو ما تربزه العبارة رقم 

كىذا عكس أكلياء رياضي اعبيدك للعينة اؼبدركسة الذين أظهركا توجها عارل كبو " غالبا"اؼبفحوصُت أجابوا 
 .%59.3ىدؼ النتيجة حيث كانت النسبة 

 

 .           نوع المناخ الدافعي الذي يؤثر على حالة القلق عند الرياضيين الناشئين:بالنسبة للمحور الثالث -
 

 .يوضح بعض عبارات المحور الثالث بالنسبة لإلستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم والجيدو: (17)الجدول رقم 
 الصياغة العبارة رقم

. أىمية نتيجة المنافسة الرياضية تجعل الرياضيين مشغولين البال و مضطربين 14
. مطالبة الجميع من الرياضيين الناشئين تحقيق الفوز يجعلهم قلقين و يؤثر ذلك على أداءىم 16
.  يستمتع الرياضيون ويكون أداءىم أحسن حين يشعرون أن النتيجة ليست أولوية المدرب 17

 
 
 
 

 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لالستمارة الموجهة لمدربي كرة القدم و الجيدو: (18)الجدول رقم 

 

يتبُت إتفاؽ مدريب كرة القدـ كاعبيدك أف مناخ اؼبنافسة اؼبوجو كبو  )18(       من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 احملسوبة أكرب من اعبدكلية بالنسبة للعبارات 2النتيجة يزيد من حالة القلق لدل الناشئُت، إذ جاءت قيم كا

ما يدؿ أف الفركؽ ُب اإلجابات معنوية كال ترجع للصدفة حيث بلغت نسبة مدريب كرة القدـ  )16(،)14(
أما مدريب ،%75.5ك %55.6كيركف أف االىتماـ بالنتيجة يزيد من قلق الرياضيُت " غالبا"الذين أجابوا 

 .%92.1ك %80.7اعبيدك فكانت 
 
 
 
 
 

 مدربـــــــــــــــــي الجيـــــــــــــــــــــــدو مدربـــــــــــــــــــي كرة القـــــــــــدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

13 28 62.2 15 33.3 02 4.4 22.5 19 73 05 19.2 02 7.69 19 
14 25 55.5 14 31.1 06 13.3 12.1 21 80.7 04 15.3 01 3.83 26.84 
15 31 68.8 09 20 05 11.1 26.1 23 88.4 03 11.5 00 00 36.07 
16 34 75.5 07 15.5 04 8.8 36.4 24 92.3 02 7.6 00 00 40.92 
17 22 48.8 16 35.5 07 15.5 7.6 16 61.5 08 30.7 02 7.69 11.38 
18 28 62.2 08 17.7 09 20 16.9 18 69.2 07 26.9 01 3.84 17.15 



178 
 

 .يوضح بعض عبارات المحور الثالث لالستمارة الموجهة للمسيرين: (19)الجدول رقم 
 الصياغة العبارة رقم

. اىتمام المسيرين والمدرين أكثر بأداء الالعبين الناشئين يخفف من التوتر و الخوف لديهم 15
. مطالبة المدربين والمسيرين من الرياضيين تحقيق الفوز يجعلهم قلقين و يؤثر ذلك على أداءىم 16
.  يستمتع الرياضيون ويكون أداءىم أحسن حين يشعرون أن النتيجة ليست أولوية المدربين و المسيرين 17

 

 .يوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لإلستمارة الموجهة لمسيري كرة القدم و الجيدو: (20)الجدول رقم 

 5.99 ىي 0.05 كمستول الداللة 2 اعبدكلية عند درجة اغبرية 2قيمة كا: مالحظة
 

 معنوية لصاحل  اإلجابات 2أف الفركؽ ُب إجابات اؼبسَتين حبساب كا )20(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
ُب العبارات اليت تدعم الطرح أف مناخ النتائج يزيد من حالة القلق لدل الرياضيُت كيظهر ذلك ُب " غالبا"

 .ؼبسَتم اعبيدك %66.6بالنسبة ؼبسَتم كرة القدـ ك %70حيث كانت النسبة   )16(العبارة رقم
  

 .يوضح أىم عبارات المحور الثالث لالستمارة الموجهة لألولياء: (21)الجدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسيري فرق الجيدو مسيري فرق كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

13 22 73.3 06 20 02 06.6 22.4 13 11.9 04 22.2 01 05.5 13 
14 18 60 06 20 06 20 9.6 15 83.3 03 16.6 00 00 21 
15 23 76.6 04 13.3 03 10 25.4 14 77.7 04 22.2 00 00 17.3 
16 21 70 07 23.3 02 06.6 19.4 12 66.6 04 22.2 02 11.1 9.33 
17 26 86.6 04 13.3 00 00 39.2 10 55.5 05 27.7 03 16.6 4.33 
18 25 83.3 03 10 02 06.6 33.8 09 50 05 27.7 04 22.2 2.33 

 الصياغة العبارة رقم
 .يسبب حالة من القلق لدى أبنائكم (المدرب،األولياء،المسيرين)محيط الفريق  13
. شعور الرياضيين الشبان أن المدرب يهتم بكيفية األداء الفردي والجماعي يخفف من التوتر والخوف لديهم 15
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 .والجيدويوضح النتائج الخاصة بالمحور الثالث لالستمارة الموجهة ألولياء رياضيي كرة القدم : (22)رقم الجدول 

 

أكلياء رياضيي كرة القدـ كاعبيدك دل ىبتلفوا عن نظرائهم اؼبدربُت  لتأكد أف) 22(جاءت نتائج اعبدكؿ رقم 
كاؼبسَتين الذين مشلتهم الدراسة كيركف أف أبنائهم يزداد القلق لديهم حُت تعطى األكلية للنتائج ُب 

 .    اؼبنافسات على حساب التمكن ك األداء
 

 :  إستنتاجات الدراسة المسحية األولى-1-1-2-7
 :كفقا لنتائج الدراسة نعرض فيما يلي أىم االستنتاجات

 . سبيزت عينة الدراسة ؾبتمعة كُب زبصصي اعبيدك ككرة القدـ دبدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة- 
أغلب اؼبدربُت كاألكلياء كاؼبسَتين ُب رياضيت كرة القدـ ك اعبيدك يعتربكف أف اؼبناخ الدافعي ُب اؼبنافسات - 

 . على مستول الشباف موجو كبو النتائج أكثر منو التمكن
 .سبيز أغلب مدريب الناشئُت سواء زبصص كرة القدـ أك اعبيدك بتوجو عارل كبو ىدؼ النتيجة-  

ىناؾ فركؽ ُب توجو اؽبدؼ لدل اؼبسَتين كاألكلياء حسب التخصص الرياضي حيث سبيز أكلياء كمسَتم -
 . كرة القدـ بتوجو عارل كبو التمكن ُب حُت سبيز نظرائهم ُب اعبيدك بتوجو عارل كبو النتيجة

 أصبع اؼبسَتين كاؼبدربُت كأكلياء الناشئُت ُب كبل التخصصُت كرة القدـ كاعبيدك أف اؼبناخ الدافعي اؼبوجو –
 . كبو النتيجة يؤدم إذل بركز حالة القلق لدل الناشئُت عكس اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو التمكن

 
 
 
 
 

 أولياء رياضيي الجيدو  أولياء العبي كرة القدم 

العبارة 
 رقم

 2كا نادرا أحيانا غالبا
 المحسوبة

 2كا نادرا أحيانا غالبا
النسبة   التكرار المحسوبة

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 
النسبة   التكرار

% 

13 17 29.3 32 55.1 09 15.5 14.1 24 75 07 21.8 01 03.1 26.6 
14 34 38.6 17 29.3 17 29.3 11.6 27 84.3 03 09.3 02 06.2 37.5 
15 28 48.2 20 34.4 10 17.2 08.4 23 71.8 06 18.7 03 09.3 21.8 
16 30 51.7 23 39.6 05 08.6 17.2 28 87.5 04 12.5 00 00 43 
17 37 63.7 13 22.4 08 13.7 24.8 19 59.3 09 28.1 04 12.5 10.9 
18 42 72.4 11 18.9 05 08.6 40.7 25 78.1 07 21.8 00 00 32.9 
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 :خالصة

  حاكلنا من خبلؿ ىذه الدراسة اإلستطبلعية األكلية كضع أساس ؼبشكلة حبثنا ىذه حىت ال تكوف      
ؾبرد فكرة نظرية ال أثر ؽبا ُب الواقع، حيث أكدت النتائج اؼبتوصل إليها أف اؼبناخ الدافعي اؼبميز 

للمنافسات سواء ُب نشاط كرة القدـ أك اعبيدك موجو كبو اؼبنافسة أكثر منو كبو التمكن، كما سبكنا من 
معرفة توجو اؽبدؼ لدل األفراد اؼبكونُت للمناخ الدافعي ككذا آرائهم حوؿ تأثَت طبيعة البيئة النفسية 

 .اؼبوجهة كبو أىداؼ اإلقباز ك حالة القلق لدل الرياضيُت الناشئُت
       ىذه النتائج اؼبتوصل إليها ُب الدراسة اإلستطبلعية األكلية تضعنا أماـ حتمية القياـ بدراسة تشمل 
الرياضيُت الناشئُت بصفتهم حجز األساس ُب حبثنا ىذا، كألجل الوصوؿ إذل حقائق علمية تأكد طبيعة 

 .  العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ بكل من توجو اؽبدؼ كحالة قلق اؼبنافسة
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:  الثاينالفصل 

مهنجية البحــــــث 

 والإجراءات امليــــداهيــــــــــة

 .تمهيــد
 

 .منهج البحث- 1
 

 .عينة البحث و مواصفاتها- 2
 

 .مجـاالت وأدوات البحث- 3
 

 .الدراسة االستطالعية الثانية- 4
 

 .األساليب اإلحصائية- 5
 

 .        خالصة البحث
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 :تمهيــــــــــد
 

       إف اؼبتتبع للمنافسات الرياضية ُب اعبزائر يبلحظ دكف شك ذلك الشغف الكبَت ك السعي اؼبتواصل 
لتحقيق الفوز دكف أدسل اعتبار ألخبلقيات كأسس اؼبنافسة الشريفة، ما يًتتب عنو بركز العديد من اؼبشاكل 

النفسية ك السلوكية خاصة لدل البلعبُت كالعنف ك القلق الناجم عن الضغط الرىيب الذم ذبرل فيو 
فالكثَت من اؼبدربُت . اؼبنافسات كاؼبطالبة بالفوز ليس إال ما انعكس سلبا على األداء كمستول الرياضيُت

يعزكف إخفاؽ فرقهم إذل القلق الناتج عن ضغط احمليط ما يؤثر على مستول البلعبُت، ىذا ما هبعل 
مشكلة حبثنا ىذه مستمدة من الواقع كتتطلب البحث كدراسة األسباب الكامنة كراء بركز حالة قلق 

اؼبنافسة لدل البلعبُت كىو ما نصبوا إليو لذلك سيتطرؽ الطالب الباحث ُب ىذا الفصل إذل توضيح منهج 
 .البحث كاإلجراءات اؼبيدانية اؼبتخذة ُب سبيل ربقيق األىداؼ اؼبنشودة ُب ىذا البحث العلمي

 
 :       منهج البحث-2-1

إف أم دراسة علمية تتطلب اختيار كإتباع منهج معُت، الذم يبثل ُب البحث العلمي ؾبموعة من 
القوانُت ك األسس يتم كضعها من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة، كما أف منهج البحث ىبتلف باختبلؼ 

 .اؼبوضوع ؽبذا توجد أنواع من اؼبناىج العلمية، إذ يستعُت الطالب الباحث دبا يتناسب كمشكلة حبثو
كُب حبثنا ىذا عبأنا إذل اؼبنهج الوصفي باألسلوب اؼبسحي ؼببلئمتو كطبيعة اؼبشكلة اليت كبن 

كل استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر العلمية أك " ك يعرؼ اؼبنهج الوصفي بأنو . بصدد دراستها
الًتبوية أك النفسية كما ىي عليو بقصد تشخيصها ككشف جوانبها كربديد العبلقة بُت عناصرىا ٍب توضيح 

 )130، صفحة 1995جاسم، ( .العبلقة بينها كبُت العناصر األخرل
ك انطبلقا من ىذه اؼبفاىيم تظهر معادل توظيف اؼبنهج الوصفي ُب حبثنا، إذ كبن بصدد دراسة 
 جانب من اعبوانب النفسية اؼبتمثل ُب اؼبناخ الدافعي كتوجهات توجو اؽبدؼ كؿباكلة كشف عن عبلقة

 .حالة القلق عند الرياضيُت ُب موقف اؼبنافسةبينهما من جهة باإلضافة إذل عبلقتهما بأبعاد 

 :     مجتمع وعينة البحث-2-2
صنف األكاسط  )رياضة الفردية(ك اعبيدك  )كرة القدـ(      اشتمل ؾبتمع البحث رياضيي كرة القدـ 

سنة اؼبنتمُت إذل الفرؽ ك اعبمعيات الرياضية لثماشل كاليات من  21ك  18الذين تًتاكح أعمارىم بُت 
 .الغرب اعبزائرم

     كألجل ضبط عينة البحث ًب اختيار رياضيي كرة القدـ اؼبنتمُت إذل القسم األكؿ ما بُت الرابطات 
-2012للجهة الغربية ك كذا رياضيي اعبيدك لذات الواليات اؼبسجلُت ضمن اؼبنافسات للموسم الرياضي 
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رياضي  285كعلى ذلك ًب اختيار عينة البحث النهائية بطريقة عشوائية منتظمة حيث بلغت  ، 2013
)*(من فرؽ ؾبموعيت الرابطة اعبهوية الغربية %23,42 بنسبة قدرت العب كرة القدـ 164منهم 

 121 ك ،5
من الرياضيُت األكاسط اغباصلُت على رخصة اؼبنافسة من طرؼ الرابطة  %21,26رياضي جيدك بنسبة 

 .اؼبوارل يوضح الفرؽ كاعبمعيات اؼبعنية بالدراسة )23(،كاعبدكؿ رقم ))9(راجع اؼبلحق رقم (اعبهوية للجيدك 
 .يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية والفرق والجمعيات الرياضية المنتمية لها: (23)جدول رقم 

                                                             
5  (*) www.Inf.amateur.dz  

 عدد الرياضيين المشاركين أسماء الفرق والجمعيات الرياضية الوالية النشاط الرياضي

 كرة القدم

 18 شباب تموشنت عين تموشنت
 15 إتحاد بلعباس بلعباس
 19مولودية سعيدة  سعيدة

 18ترجي مستغانم  مستغانم
 16أولمبي الشلف  الشلف
 16وداد تلمسان  تلمسان

 وىران
 16جمعية وىران 
 14مولودية وىران 
 17مديوني وىران 

 15شبيبة تيارت  تيارت

 164 المجموع الكلي لالعبين كرة القدم

 الجيدو

 11 اإلتحاد الرياضي للجيدو عين تموشنت
 13 جمعية الفوز للجيدو بلعباس

 سعيدة
 11نادي الفوز للجيدو 
 09 مولودية بلدية سعيدة

 مستغانم
 06 نادي الحماية المدنية لمستغانم

 09 نادي الجيدو لمستغانم

 الشلف
 08النادي الرياضي لبلدية شلف 

 07نادي الشطية للجيدو 
 10النادي الرياضي الهاوي وادي سلي 

 11نادي الرياضي للجيدو  تلمسان

 وىران
 08 النادي الرياضي أحمد زبانة

 10 الجمعية الرياضية للضمان اإلجتماعي
 08جمعية الترقية وتطوير الرياضة  تيارت

 121 المجموع الكلى لرياضي الجيدو

 285 دراسةــــــــــــــــــــــــنة الـــــــــــــــــــــــــــلي لعيـــــــــــــــــــــوع الكـــــــــــــــالمجم
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كقد عمد الطالب الباحث على دراسة مواصفات العينة كذبانسها حسب كل نشاط رياضي من 
حيث متغَتات السن، الطوؿ، الوزف، العمر التدرييب ككذا اؼبستول الدراسي، كىو ما تعرضو ُب اعبدكؿ رقم 

 :اؼبوارل )24(
  

 .يوضح مواصفات عينة البحث ككل و حسب النشاط الرياضي: (24)جدول رقم 
 

 المعامالت اإلحصائية
 العينة المتغيرات

 المتوسط الحسابي
 س

 اإلنحراف المعياري
 ع

 معامل اإللتواء

 الســــــن
 0.539 0.779 19.14 كرة القدم
 0.331- 0.823 18.90 الجيدو

 0.156 0.806 19.04 العينة ككل

 الطـــــــــــول
 0.216 0.070 1.76 كرة القدم
 0.455 0.062 1.70 الجيدو

 0.357- 0.071 1.74 العينة ككل

 الـــــــــــــــــوزن
 0.195- 7.394 70.01 كرة القدم
 0.447 7.041 67.04 الجيدو

 0.098- 7.393 68.75 العينة ككل

 عدد سنوات الممارسة
 0.445- 2.628 7.60 كرة القدم
 0.716 2.041 6.48 الجيدو

 0.162 2.460 7.13 العينة ككل
 

أف اؼبتوسطات اغبسابية ؼبتغَتات السن، الطوؿ، الوزف ك العمر  )24(     يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
باكبرافات معيارية   70.01،7.60، 1.76 ،19.14التدرييب بالنسبة لبلعيب كرة القدـ بلغت على التوارل 

، ُب حُت جاءت اؼبتوسطات اغبسابية بالنسبة لرياضيي 2.628، 7.394، 0.070، 0.779قدرت بػ
، 7.041، 0.062، 0.823بإكبراؼ معيارم مقدر على التوارل  ،6.48، 67.04، 1.70، 18.90اعبيدك 
 . كما عمدنا على حساب اؼبتوسطات اغبسابية كاإلكبرافات اؼبعيارية للعينة ككل .2.041

      فيما جاءت قيم معامل اإللتواء بالنسبة ؼبتغَتات السن، الطوؿ، الوزف ك العمر التدرييب بالنسبة 
ما يشَت إذل ذبانس العينة من حيث  3-ك  3+لرياضيي اعبيدك ككرة القدـ ككذا العينة ككل ؿبصورة بُت 

 . ىذه اؼبتغَتات
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رياضي ذكم مستول  197      أما بالنسبة ؼبتغَت اؼبستول الدراسي فقد سجلنا أف العينة ككل ضمت 
رياضي لديهم مستول التعليم  49طالب جامعي كالبقية أم  41، ككذا %69.12التعليم الثانوم بنسبة 

 %85.5ما يدؿ على أف ما نسبتو ، % 17.19 ك%14.38ػػ حيث النسبة مقدرة على التوارل بػ اؼبتوسط
 .  من عينة البحث ككل لديهم مستول مقبوؿ كىذا ما يعزز من ذبانس عينة الدراسة

 

 :مجاالت البحث -2-3
 :المجال البشري -2-3-1 

 :اشتمل اجملاؿ البشرم للدراسة على ما يلي     
فردا من اؼبدربُت ك البلعبُت ك مسَتم الفرؽ  209عينة الدراسة اإلستطبلعية األكذل ضمت  -

 كاعبمعيات الرياضية لوالية كىراف
العب كرة القدـ من فريقي رائد غرب كىراف  30عينة الدراسة اإلستطبلعية الثانية قدرت بػ  -

 .ككوكب كىراف
اعبيدك  مصارع 121العب كرة القدـ ك 164رياضي منهم  285عينة الدراسة األساسية مشلت  -

 . من فئة االكاسط
 : المجال الزماني-2-3-2

 :   اإلطار الزماشل للدراسة جاء حسب اؼبراحل التالية
 كأقبز ،2010بالنسبة للجانب النظرم فقد شرع الطالب الباحث ُب إعداده إبتداءا من جانفي  -

كتركنا إمكانية إضافة أم معلومات هبدىا الطالب الباحث مهمة ، 2012بشكل شبو كلي ُب ديسمرب 
 .      كتستحق إدراجها لتثمُت اعبانب النظرم للدراسة

  .2012إذل غاية جواف  2012أجريت الدراسة االستطبلعية األكذل ُب الفًتة ما بُت جانفي  -
 .2012بالنسبة للدراسة االستطبلعية الثانية فقد سبت ُب الفًتة ما بُت سبتمرب ك ديسمرب  -
 .2013غاية مام  إذل 2013أما الدراسة األساسية فقد أجريت بُت شهر جانفي  -
بعد التأكد من الوسائل اإلحصائية اؼببلئمة  2013شرعنا ُب ربليل النتائج كمناقشتها ُب جواف  -

 . لطبيعة الدراسة
  : المجال المكاني-2-3-3

 .     ًب توزيع اإلستمارات ُب اؼببلعب كقاعات التدريب للفرؽ كاعبمعيات الرياضية اليت مشلتها الدراسة
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 :  أدوات البحث-2-4
      قصد اإلؼباـ دبوضوع البحث كمتغَتاتو اعتمدنا أساسا على ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع باإلضافة إذل 

ىذا ككأداة عبمع . صبلة من البحوث كالدراسات اليت تناكلت بكيفية أك بأخرل أحد جوانب دراستنا ىذه
 : البيانات اعتمد الطالب الباحث على ثبلثة مقاييس نعرضهم على النحو التارل

 

 :مقياس المناخ الدافعي المدرك -2-4-2

 لقياس متغَت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كبعد مراجعة صبيع الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة اخًتنا      
كالذم  )Seifriz,Dud & Chi )"1992""سيفريز،دكدا ك شام"استعماؿ مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ لػ 

عبارة إهبابية أماـ  32وبتوم اؼبقياس على . )2004(سنة " حسن حسن عبده"قاـ بإعداد صورتو العربية 
غَت موافق (كل عبارة ميزاف تقدير طباسي وبتوم على طبسة بدائل ىبتار اؼبفحوص إحداىا تًتاكح ما بُت 

 :على التوارل، كيضم اؼبقياس بعدين نبا 5إذل  1كمدل درجة كل عبارة ما بُت ) موافق بشدة (إذل  )بشدة
كتعكس درجة ىذا البعد إدراؾ الرياضيُت أف بيئة الفريق تؤكد على عملية التعلم : مناخ التمكن -

النشط من خبلؿ اإلجتهاد كاإلستمتاع باؼبمارسة، كأف احملاكلة اعبادة البد أف تكافأ كأف البلعبُت البد أف 
 .عبارة 16يشجعوا من قبل اؼبدرب ككل العب لو دكر ىاـ ُب الفريق، كيضم ىذا البعد 

كتعكس درجة ىذا البعد إدراؾ الرياضيُت لبيئة الفريق على أهنا تؤكد على : مناخ المنافسة -
النتيجة كؿباكلة أعضاء الفريق أف يتوفقوا على بعضهم البعض كمعاقبة البلعبُت إذا أخطئوا، كيقتصر 

اإلىتماـ كالتميز على البلعبُت ذكم اؼبوىبة، كإىتماـ اؼبدرب بالبلعبُت النجـو فقط، كيتضمن ىذا البعد 
 )2007ؿبمود، ( .عبارة كذلك 16

 .اؼبوارل أرقاـ عبارات بعدم مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ )25(     كيوضح اعبدكؿ رقم 
 .يوضح أرقام عبارات بعدي المناخ الدافعي المدرك: (25)جدول رقم 

 المجموع أرقام العبارات مقياس المناخ الدافعي المدرك

، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2 مناخ التمكن
  عبارة16 32، 30، 28، 26، 24، 22

، 19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1 مناخ المنافسة
  عبارة16 31، 29، 27، 25، 23، 21

  عبارة32 المقـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاس ككــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
 
 

 : دواعي إستعمال ىذا المقياس-2-4-1-1
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 :لؤلسباب التالية"  Seifriz,Dud & Chi"سيفريز،دكدا كشام"    استعملنا مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ لػ
ىو اؼبقياس الوحيد الذم سبكن الطالب الباحث من اغبصوؿ عليو ُب صورتو العربية ك بالتارل - 

ذبنبنا خطوة الًتصبة اليت قد زبل دبصداقية اؼبقياس ُب حالة عدـ القياـ هبذه اػبطوة بشكل جيد خاصة أف 
 .اؼبقياس األصلي باللغة اإلقبليزية

 كقد ًب التأكد من اؼبعامبلت العلمية للمقياس 2004صورة اؼبقياس باللغة العربية صممت ُب - 
كقد حقق درجات عالية من الصدؽ  )العربية(ُب البيئة اؼبصرية " حسن حسن عبده"من طرؼ 

 .كالثبات،كعلى ذلك يعد اؼبقياس حديث إذا ما أخدنا بعُت اإلعتبار سنة الًتصبة
يبكن تطبيق اؼبقياس على الفئة العمرية اؼبستهدفة ُب دراستنا ىذه نظرا لوجود العديد من - 

 .الدراسات مشلت فئة اؼبراىقة باستعماؿ ىذا اؼبقياس بالتحديد
 :مقياس إدراك النجاح -2-4-2 

      لقياس متغَت توجهات أىداؼ اإلقباز اختار الطالب الباحث مقياس إدراؾ النجاح الذم قاـ 
جوليا "ك " Robertsجلن ركبرتس "انطبلقا من مقياسي كل من  " Marshىربرت مارش "بتصميمو 

أحدنبا موجو للتطبيق على الرياضيُت ُب اؼبرحلة اعبامعية ك اآلخر على  )Balague" )1991ببلجو 
هبدؼ قياس توجهات " استخبار إدراؾ النجاح"الرياضيُت ُب اؼبرحلة اإلعدادية ك الثانوية أطلقا عليهما 

دافعية اإلقباز كبو كل من ىدؼ الذات ك ىدؼ اؼبهمة ُب اجملاؿ الرياضي، حيث يشار إذل ىذاف البعدين 
 )219-218، الصفحات 1998عبلكم، ( .ُب ىذا اؼبقياس على التوارل هبدؼ التنافسية ك ىدؼ التمكن

  "Marsh" " مارش" دواعي استعمال مقياس إدراك النجاح لـ -2-4-2-1
 .يعد من اؼبقاييس اليت تقيس التوجو الدافعي كسمة لدل الرياضيُت   - 
 . سنة 21-18يبكن تطبيقو على الفئة العمرية    - 
مقارنة باؼبقاييس األخرل، كما تعكس أبعاده التوجو كبو التنافسية، التوجو  )1994(حداثة اؼبقياس    - 

(Cox, 2005, p. 41) .كبو التمكن التوجو الدافعي القاعدم توجو اؼبهمة ك توجو الذات
 

  .)مقاببلت كرة القدـ(وبتوم اؼبقياس عن عبارات سهلة تعرب عن أىداؼ اإلقباز ُب اؼبنافسة الرياضية    - 
كىو ما يبكن ......" عندما أشًتؾ ُب اؼبنافسة الرياضية"عباراتو ربصر اؼبوقف ُب اؼبنافسة الرياضية     - 

 . معرفة فركؽ توجو اؽبدؼ ُب موقف اؼبنافسة الرياضية
 
 

   :مواصفات مقياس إدراك النجاح- 2-4-2-2  
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عبارة، ستة عبارات سبثل توجو التنافسية، أما العبارات  14 وبتوم مقياس إدراؾ النجاح على 
يقـو البلعب باإلجابة على عبارات اؼبقياس على ميزاف . الثمانية األخرل فتمثل بعد التمكن أك التفوؽ

: تقدير ما بُت درجة كبَتة جدا إذل درجة قليلة جدا كيكوف تصحيح اؼبقياس عند اإلجابة على النحو التارل
: درجات، بدرجة قليلة 3: درجات، بدرجة متوسطة 4: درجات، بدرجة كبَتة 5: بدرجة كبَتة جدا

أرقاـ العبارات اػباصة ببعدم  )26(كيوضح اعبدكؿ رقم . درجة كاحدة: درجتُت، بدرجة قليلة جدا
 .توجو التمكن ك توجو التنافسية: اؼبقياس

 

 .يوضح أرقام العبارات بعدي مقياس إدراك النجاح: (26)جدول رقم   
 

             
 
 

 
 

  :مقياس حالة قلق المنافسة- 2-4-3         
اخًتنا ُب حبثنا ىذا اؼبقياس األكثر تداكال ُب الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة كىو مقياس  

 ,Martins,Burton,Vealey""مارتينز، بَتتوف، فيارل ، دبب ك ظبث"حالة قلق اؼبنافسة الرياضية لػ 

Bump,Smith ")1990) (CSAI-2( . ؿبمد حسن عبلكم"يتضمن اؼبقياس الذم أعد صورتو العربية "
أبدا (عبارة يطلب من اؼبفحوص من خبلؽبا كصف شعوره قبل اؼبنافسة على مقياس رباعي التدرج  27

 :كىي) تسعة عبارات لكل بعد(، كيضم اؼبقياس ثبلثة أبعاد )تقريبا، أحيانا، غالبا، دائما تقريبا
كيقصد بو التوقع السليب ؼبستول البلعب كافتقاده للًتكيز كتصور الفشل ُب : القلق المعرفي-1 

 .اؼبنافسة الرياضية
 كيقصد بو اإلستثارة الفسيولوجية كيتضمن أعراض التوتر كمتاعب اؼبعدة كغَتىا :القلق البدني-2         

 .من إستجابات اعبهاز العصيب األكتونومي
 )255-250، الصفحات 1998عبلكم، ( .كىو البعد اإلهبايب ُب مواجهة القلق  :الثقة بالنفس-3 
 
 
 

 :اؼبوارل أرقاـ العبارات اػباصة بكل من األبعاد الثبلثة )27(كيوضح اعبدكؿ رقم 
 

 المجموع أرقام العبارات أبعاد المقياس
 عبارات 8 4،5،7،8،9،12،13،14توجو التمكن 
 عبارات 6 1،2،3،6،10،11توجو التنافسية 

 عبارة 14 مجمــــــــــــــــوع الكـــــــــــــــــــــلي لعبارات المقيـــــــــــــــــاس



189 
 

 .يوضح أرقام عبارات أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة: (27)جدول رقم 
 

 المجموع أرقام العبارات أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة
 عبارات 09 22،25، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 القلق المعرفي
 عبارات 09 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2            القلق البدني
 عبارات 09 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3            الثقة بالنفس

 عبارة 27 المجمـــــــــــــــــــــــــوع الكـــــــــــــــــــــــــــلي لعبـــــــــــــــــــــــــارات المقياس
 

 ":مارتينز وآخرون"دواعي استعمال مقياس  -2-4-3-1
 .يرتبط دبوقف اؼبنافسة الرياضية-  

وبتوم جوانب القلق اليت اشارت إليها نظرية القلق اؼبتعدد األبعاد ما يسمح بقياس أكجو ـبتلفة  - 
يبكن الطالب الباحث من التعرؼ على عبلقة اؼبناخ الدافعي  )الثقة بالنفس(للقلق، كما بو بعد إهبايب 

 .كتوجو اؽبدؼ هبذا اعبانب النفسي اؼبهم بالنسبة للرياضيُت
لقد سبق استخداـ الصورة العربية للمقياس ُب العديد من الدراسات كالبحوث ُب البيئة العربية  - 

   )250، صفحة 1998عبلكم، ( .على عينات متعددة من الرياضيُت
رغبة الطالب الباحث ُب قياس حالة القلق من حيث الشدة فقط ك ليس من حيث اإلذباه -  

مقياس اؼبناخ الدافعي (ذلك لتجنب كثرة العبارات اليت قد زبل بالدراسة خاصة ُب كجود مقياساف آخراف 
   )كمقياس إدراؾ النجاح

 

 :  الدراسة اإلستطالعية الثانية-2-5
     بعد الدراسة اإلستطبلعية األكذل اليت ذكرنا خطواهتا ك نتائجها ُب الفصل األكؿ من اعبانب التطبيقي 

جاءت الدراسة اإلستطبلعية الثانية قبل الشركع ُب الدراسة . كاليت كاف اؽبدؼ منها تثمُت مشكلة الدراسة
األساسية كتطبيق اؼبقاييس الدراسة على العينة األساسية قصد الوقوؼ على الصعوبات ك العقبات اليت قد 

كمن ىذا اؼبنطلق كانت هتدؼ الدراسة . نواجهها كربوؿ دكف حصولنا على نتائج صحيحة كمضبوطة
 :اإلستطبلعية الثانية إذل ما يلي

التوصل إذل أفضل طريقة لتقدصل مقاييس البحث كذلك من خبلؿ اؼبكاف ك الزماف ك األدكات اليت  -
 .يبكن اإلستعانة هبا

 .معرفة مدل كضوح العبارات اػباصة دبقاييس الدراسة ككذا اؼبفردات اؼبشكلة ؽبا -
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 ،التعرؼ على الصعوبات اليت قد تواجو الطالب الباحث ك اؼبفحوصُت أثناء تطبيق أكات البحث -
 .باإلضافة إذل تعويد فريق البحث على طريقة تطبيق اؼبقاييس ك إكساهبم نوع من التجربة ميدانيا

اػباصة دبقاييس البحث اؼبراد استعماؽبا ُب الدراسة  )الصدؽ، الثبات(دراسة األسس العلمية  -
 .األساسية

    كللتمكن من ربقيق أىداؼ الدراسة اإلستطبلعية الثانية إخًتنا تطبيق ىذه اػبطوة على فريقُت لكرة 
العبا ًب تطبيق أدكات  30القدـ أكاسط نبا رائد غرب كىراف ك كوكب كىراف حيث مشلت العينة اإلصبالية 

 :كًب اختيار ىذين الفريقُت على أساس نقطتُت نبا. البحث على مرتُت بفاصل عشرة أياـ
اؼبساعدات اليت يقدمها مدريب الفريقُت كوهنما زمبلء ك أصدقاء، ىذا ما يبنحنا متسع من الوقت  -

 .لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة االستطبلعية
كبالتارل تسجيل مبلحظات أكرب حوؿ  )أحسن من فريق كاحد(اخًتنا فريقُت لتكوف عينة أكرب نوعا ما  -

 .العبارات كاؼبفردات الغَت الواضحة خاصة أف تطبيق اؼبقاييس يكوف على مرتُت
 : العبارات والمفردات-2-5-1     
من خبلؿ عرض أدكات البحث ك على مرتُت طلبنا من اؼبفحوصُت ُب كل مرة طرح تساؤالهتم حوؿ      

. العبارات أك اؼبفردات الغَت الواضحة ُب نفس الوقت الذم يتم فيو اإلجابة، كقمنا بتسجيل اؼببلحظات
كبعد التطبيق الثاشل ألدكات البحث صبعنا كل اؼببلحظات كعلى ذلك حاكلنا رفع الغموض كتدليل ىذه 
الصعوبات اليت قد تواجو أفراد عينة الدراسة األساسية من خبلؿ تعديل ىذه اؼبفردات أك العبارات مع 

 .اغبرص على أف ال يتغَت اؼبعٌت
     كاؼببلحظ من خبلؿ ىذه اػبطوة أف البلعبُت الذين مشلتهم الدراسة اإلستطبلعية دل يبدكا مبلحظات 
حوؿ مفردات اؼبكونة للعبارات ُب اؼبقاييس الثبلث من حيث اؼبعٌت، إمبا كانت مبلحظاهتم حوؿ صياغة 
بعض العبارات حيث اتضح للطالب الباحث أف اإلشكاؿ ُب طريقة صياغة ىذه العبارات كىي نفسها 
العبارات اليت أشار إليها السادة الدكاترة الذين كجهت إليهم اؼبقاييس قصد التأكد من صدؽ احملتول، 

كما سجلنا أمرين ىامُت قد يعيقا اؼبفحوص ُب الدراسة األساسية كًب . كسوؼ نتناكؿ ىذه العبارات الحقا
 :القياـ بالتعديبلت البلزمة لتدليل ىذه الصعوبات على النحو التارل

كضع سلم التدرج ُب بداية كل صفحة من اؼبقاييس اليت ربتوم على صفحتُت لتسهيل عملية اإلجابة - 
على العبارات كاغبصوؿ على أجوبة صادقة، ذلك لكوننا الحظنا صعوبة ُب الًتكيز على السلم اؼبوجود ُب 

 .الصفة األكذل للمقياس
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توحيد إذباه سلم التدرج ُب اؼبقاييس الثبلث حيت أف مقياس اؼبناخ الدافعي جاء معاكس الذباه -  
مقياس توجو اؽبدؼ ككذلك  مقياس حالة قلق اؼبنافسة ما خلق نوع من االرتباؾ لدل اؼبفحوصُت، كعلى 

 :ذلك يصبح اذباه مقياسي اؼبناخ الدافعي ك حالة قلق اؼبنافسة الرياضية كدرجاهتما على النحو التارل
 

 : سلم التدرج لمقياس المناخ الدافعي المدرك قبل التعديل 
موافق بشدةغير   موافق بشدة موافق  محايد  غير موافق  

1 2 3 4 5 
 :بعد التعديل 

موافقغير  محايد موافق موافق بشدة موافق بشدةغير    
5 4 3 2 1 

 

 :سلم التدرج لمقياس حالة قلق المنافسة الرياضية قبل التعديل
 دائما تقريبا غالبا  أحيانا   أبدا تقريبا

1 2 3 4 
    :بعد التعديل

  
 

اليت ىي عكس اذباه بعد القلق البدشل فإف  من مقياس حالة قلق اؼبنافسة 14 بالنسبة للعبارة رقم :مالحظة
 . 4=دائما تقريبا ، 3=، أحيانا2=غالبا ،1=دائما تقريبا :درجات تصبح 

 

 :      المعامالت العلمية لمقاييس الدراسة-2-5-2       
      كاف من الضركرم قبل القياـ بعرض اؼبقاييس على العينة الدراسة األساسية التأكد من اؼبعامبلت 

 :ككاف على النحو التارل )الصدؽ، الثبات ك اؼبوضوعية(العلمية ؽبذه اؼبقاييس 
  : مقياس المناخ الدافعي المدرك-2-5-2-1   

 :صدق المقياس-2-5-2-1-1         
، )147، صفحة 2003مقدـ، ( يقصد بصدؽ اإلختبار من مدل صبلحيتو لقياس ما كضع لقياسو،     

كيعترب ىذا العامل األكثر أنبية بالنسبة حملكات . دبعٌت أف اإلختبار الصادؽ يقيس ما كضع لقياسو فقط
، صفحة 2002خفاجو، ( .جودة اإلختبارات كاؼبقاييس، إذ قد تكوف أداة القياس ثابتة كلكنها غَت صادقة

 ك ألنبية ىذا العامل كرغبة منا ُب التأكد من صدؽ اؼبقياس عدنا إذل الدراسات ك البحوث اؼبشاهبة )167
 :ؿباكلُت حصر طرؽ التحقق من الصدؽ، كعليو استخدمنا ما يلي

 

 دائما تقريبا أحيانا غالبا دائما تقريبا
4 3 2 1 
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 .صدؽ احملتول-1   
 .صدؽ التكوين الفرضي بأسلوب اإلتساؽ الداخلي-2         
 . صدؽ الفركؽ بُت اعبماعات بطريقة اؼبقارنة الطرفية-3         

 

 القصد من صدؽ احملتول ىو الفحص الظاىرم حملتويات اإلختبار ؼبعرفة ما إذا :صدق المحتوى -1   
كانت فقرات اإلختبار متصلة صبيعها بالصفة اؼبطلوب قياسها أك أف ىناؾ من فقرات ما يبكن حذفها 

 كبغية التأكد من الصدؽ الظاىرم )166، صفحة 2003مقدـ، ( .على أهنا بعيد الصلة بالسمة اؼبراد قياسها
علم النفس (كصدؽ احملتول ًب تقدصل مقاييس الدراسة ككل إذل عشرة ؿبكمُت من أىل اإلختصاص 

راجع (اغباصلُت على درجة أستاذ ؿباضر ككذا أستاذ التعليم العارل، )الرياضي، علم النفس اإلجتماعي
، كما اعتمدنا نسبة )موافق، يعدؿ، وبذؼ(مع كضع أماـ كل عبارة ثبلثة خيارات ) )5(اؼبلحق رقم 

يؤخذ بعُت  %80كحد أدسل لنسبة اإلتفاؽ بُت األساتذة كُب حالة ما إذا جاءت النسبة أقل من  80%
                  .اؼبوارل يوضح ذلك )28(كاعبدكؿ رقم . االعتبار نسبة التعديل أك اغبدؼ

 .يوضح نسبة إتفاق المحكمين حول عبارات مقياس المناخ الدافعي المدرك: (28)جدول رقم 
رقم 
 يحذف يعدل موافق العبارة

 نسبة اإلتفاق
% 

رقم 
 يحذف يعدل موافق العبارة

 نسبة اإلتفاق
% 

1 09 01 00 90% 17 07 03 00 70% 
2 10 00 00 100% 18 09 01 00 90% 
3 10 00 00 100% 19 07 02  01 70% 
4 07 03 00 70% 20 10 00 00 100% 
5 10 00 00 100% 21 07 03 00 70% 
6 09 01 00 90% 22 10 00 00 100% 
7 06 04 00 60% 23 09 01 00 90% 
8 10 00 00 100% 24 09 01 00 90% 
9 09 01 00 90% 25 08 01 01 80% 
10 10 00 00 100% 26 07 03 00 70% 
11 09 01 00 90% 27 10 00 00 100% 
12 09 01 00 90% 28 09 01 00 90% 
13 09 01 00 90% 29 10 00 00 100% 
14 10 00 00 100% 30 08 02 00 80% 
15 10 00 00 100% 31 09 01 00 90% 
16 10 00 00 100% 32 10 00 00 100% 
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أف عبارات مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ اليت دل تتحصل  )28(     كعليو يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 ، كقد أكد األساتذة احملكمُت 26، 21، 19، 17، 9، 7،9، 4 من اؼبوافقة أرقامها% 80على نسبة تفوؽ 

 :اؼبوارل )29(على ضركرة تعديلها كىو ما حرصنا عليو كذلك حسب اعبدكؿ رقم 
 

 .يوضح العبارات التي مستها التعديالت في مقياس المناخ الدافعي المدرك: (29)الجدول رقم 
 

أبعاد 
 المقياس

رقم 
 العبارة

 دواعي  العبارة في أصلها
 التعديل

 العبارة بعد التعديل

مناخ 
 التمكن

إعادة صياغة  يتم مكافأة احملاكلة اعبادة 04
 يكافأ الرياضي عند قيامو دبحاكلة جيدة   العبارة

يفضل البلعبوف أف يلعبوا ضد الفرؽ  26
 اعبيدة 

العبارة ال تناسب 
 يفضل البلعبوف أف يواجهوا منافسُت جيدين رياضة اعبيدك

مناخ 
 المنافسة

يعترب امتبلؾ اؼبوىبة عامبل أساسيا  07
 لئلشًتاؾ ُب اؼبباريات 

إعادة صياغة 
 العبارة

إمتبلؾ اؼبوىبة العالية ىو أىم عامل للمشاركة 
 ُب اؼبنافسات

من اؼبهم اللعب بصورة أفضل من زمبلء  09
 ُب الفريق

إعادة صياغة 
 العبارة

من اؼبهم اللعب بصورة أفضل من زمبلئي ُب 
 اؼبنافسة 

يريد كل العب أف يكوف أكثر البلعبُت  17
 تسجيبل لؤلىداؼ من غَته ُب الفريق

العبارة ال تناسب 
 رياضة اعبيدك

يريد أف يكوف كل العب أبرز العب مقارنة 
 بزمبلئو

 أكثر األشياء أنبية ىي نتيجة النهائية 19
إعادة صياغة 

 ما يهم ُب اؼبباريات ىي النتيجة النهائية العبارة

كوف البلعب رقم كاحد ُب إىتمامات  21
 اؼبدرب ىو اؼبهم

إعادة صياغة 
 العبارة

شيء مهم أف تكوف البلعب رقم كاحد ُب 
 نظر اؼبدرب

  

 :صدق التكوين الفرضي بطريقة اإلتساق الداخلي -2
كللتأكد من صدؽ مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ قاـ الطالب الباحث بإستخداـ صدؽ التكوين   قوامها

العبا من  30الفرضي بطريقة اإلتساؽ الداخلي كذلك بتطبيقو على عينة الدراسة اإلستطبلعية الثانية على 
فريق رائد غرب كىراف ك كوكب كىراف لفئة األكاسط، حيث عمدنا على حساب معامبلت اإلرتباط بُت 

 .اؼبوارل يوضح ذلك )30(ك اعبدكؿ رقم . كل عبارة ك الدرجة الكلية للبعد الذم تنمي إليو العبارة
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 يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية : (30)الجدول رقم 
 .للبعد الذي تنتمي إليو 

 

ادــــــــــــــاألبع  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليو 

مناخ 
 مكنالت

 16 14 12 10 8 6 4 2 رقم العبارة

 0.462 0.599 0.482 0.365 0.719 0.629 0.381 0.538 معامل االرتباط

 32 30 28 26 24 22 20 18 رقم العبارة

 0.627 0.644 0.662 0.541 0.533 0.686 0.536 0.651 معامل االرتباط

مناخ 
 منافسال

 15 13 11 9 7 5 3 1 رقم العبارة

 0.381 0.699 0.514 0.432 0.457 0.526 0.531 0.431 معامل االرتباط

 31 29 27 25 23 21 19 17 رقم العبارة

 0.394 0.400 0.424 0.488 0.488 0.374 0.629 0.452 معامل االرتباط

 0.361 =28 كمستول الداللة 0,05 قيمة ر اعبدكلية عند مستول الداللة     
 

أف معامبلت اإلرتباط بُت درجة كل عبارة ك البعد اؼبنتمية إليو  )30(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم  
 0.05بالنسبة لبعدم مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ جاءت أكرب من القيمة اعبدكلية عند مستول الداللة 

كىو ما يدؿ على أف أبعاد اؼبقياس تتميز بإتساؽ داخلي كبالتارل درجة عالية من  28كدرجة اغبرية 
 .       الصدؽ

 كللتأكد من إستقبلؿ كل بعد من أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ قمنا حبساب معامل اإلرتباط بُت 
 :التارل )31(كحصلنا على النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم  )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(بعدم اؼبقياس 

 

 .يوضح استقاللية أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك: (31)الجدول رقم 
 

 مناخ التمكن أبعاد مقياس المناخ الدافعي
 0.176 مناخ المنافسة

أف معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن الذم بلغ   )31(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
ما يعٍت  ، 28ك درجة اغبرية  0,05 عند مستول الداللة 0.361 أقل من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 0.176

 .إستقبللية كل بعد من أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ
 :صدق التمايزي بطريقة الفروق بين الجماعات -3
يفرؽ  )مناخ التمكن، مناخ اؼبنافسة(كبغرض التأكد من كوف مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ببعديو        

بُت ذكم اإلدراؾ العارل كاؼبنخفض ُب بعدم اؼبقياس كوننا ُب الدراسة اإلستطبلعية سوؼ نقارف بُت 
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الرياضيُت ُب كل نشاط حسب مستول اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ للتأكد من صدؽ اؼبقياس ُب ىذا اعبانب 
رياضي،  285قمنا دبقارنة بُت درجات الربيع األعلى ك الربيع األدسل لعينة الدراسة األساسية كاليت قوامها 

رياضي آخرين ربصلوا  71رياضي ربصلوا على أعلى الدرجات ُب بعد مناخ اؼبنافسة ك  71أم مقارنة بُت 
" ت"على أدسل الدرجات ُب نفس البعد، ككذلك األمر بالنسبة ؼبناخ التمكن كذلك باستعماؿ إختبار 

 :التارل )32(للتأكد من داللة الفركؽ بُت اؼبتوسطات كقد حصلنا على النتائج اؼبوضحة ُب اعبدكؿ رقم 
 

 يوضح داللة الفروق بين الربيع األعلى و الربيع األدنى في بعدي :(32)جدول رقم 
 .مقياس المناخ الدافعي المدرك

 

         المعامالت                         
 اإلحصائية

 أبعاد مقياس 
 المناخ الدافعي المدرك

 الربيع األعلى الربيع األدنى
" ت"

 المحسوبة
 " ت"

 الجدولية
المتوسط 
 الحسابي 

 س

اإلنحراف 
 المعياري 

 ع

المتوسط 
 الحسابي

 س

اإلنحراف 
 المعياري

 ع
 35,621 1,934 69,324 3,726 51,451 مناخ المنافسة

1,96 
 45,513 2,179 70,394 2,617 51,619 مناخ التمكن

 )2-ف2درجة اغبرية (. 140 كدرجة اغبرية 0,05اعبدكلية عند مستول الداللة " ت"
 

أف ىناؾ فركؽ بُت رياضيي الربيع األعلى ك رياضيي الربيع  )32(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم       
األدسل ُب كل من مناخ اؼبنافسة كمناخ التمكن لصاحل رياضيي الربيع األعلى كىو ما يدؿ على أف اؼبقياس 

 . يبيز بُت الرياضيُت ُب كل من بعدم اؼبقياس ما يؤكد صدؽ اؼبقياس
 

 :   ثبات مقياس المناخ الدافعي المدرك-2-5-2-1-2   
 يقصد بالثبات مدل الدقة كاإلتساؽ كاستقرار النتائج فيما لو طبق على عينة من األفراد ُب مناسبتُت 

 :كللتأكد من ثبات نتائج مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ استعمل الطالب الباحث طريقتُت كنبا. ـبتلفتُت
 .طريقة تطبيق اؼبقياس كإعادة تطبيقو -1
 .طريقة التجزئة النصفية -2

 :طريقة تطبيق وإعادة تطبيق المقياس  -1
أياـ مع  10    لقد قاـ الطالب الباحث بتطبيق اؼبقياس كإعادة تطبيق بفاصل زمٍت بُت اؼبرحلتُت قدر بػ 

ككاف ذلك على عينة الدراسة  )نفس البلعبُت، نفس اؼبلعب، نفس التوقيت(اغبفاظ على نفس اؼبتغَتات 
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كجاءت نتائج التطبيقُت بعد . العبا من فريقي رائد غرب كىراف ك كوكب كىراف 30اإلستطبلعية اؼبقدرة بػ 
 :اؼبعاعبة اإلحصائية حبساب معامل اإلرتباط لبَتسوف على النحو التارل

 
 .يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك: (33)الجدول رقم 

 

أبعاد مقياس 
المناخ 
 الدافعي

 التطبيق الثاني التطبيق األول
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

 "ر"
 الجدولية

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
المعياري 

 ع

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
المعياري 

 ع
مناخ 

 المنافسة
59.36 6.15 58.53 5.04 30 28 0.05 0.773 0.361 

مناخ 
 التمكن

66.56 7.031 64.03 5.72 30 28 0.05 0.703 0.361 

 

بالنسبة لبعدم مناخ اؼبنافسة ك مناخ  أف قيمة معامل الثبات )33(     يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
كىي قيمة  0.05كمستول الداللة  28 عند درجة اغبرية 0.703ك  0.773التمكن بلغت على التوارل 

 .كىو ما يعٍت أف أبعاد اؼبقياس تتميز بدرجة عالية من الثبات  0.361أكرب من القيمة اعبدكلية اليت بلغت 
 :طريقة التجزئة النصفية -2

 كما قمنا بالتأكد من الثبات عن طريقة التجزئة النصفية حيث قسمنا عبارات كل بعد من أبعاد مقياس 
اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ إذل عبارات فردية ك أخرل زكجية مع حساب معامل اإلرتباؾ بَتسوف بُت نصفي 

. ًب بعد ذلك حساب معامل ألفا لكركمبخ. )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(عبارات كل بعد من اؼبقياس 
كجاءت النتائج كما . العبا 30كاستعملنا ُب ذلك نتائج التطبيق األكؿ على العينة اإلستطبلعية اؼبقدرة بػ 

 :التارل )34(ىي موضحة ُب اعبدكؿ رقم 
 .يوضح ثبات أبعاد مقياس المناخ الدافعي بطريقة التجزئة النصفية: (34)الجدول رقم

 

أبعاد مقياس 
 المناخ الدافعي

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

معامل 
 ألفا

 "ر"
 الجدولية

 0.361 0.744 0.592 0.05 28 30 مناخ المنافسة
 0.361 0.878 0782 0.05 28 30 مناخ التمكن
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مناخ التمكن، مناخ (أف معامبلت ألفا لكركمبخ ألبعاد اؼبقياس  )34(     يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
،  كىي معامبلت ارتباط أكرب من القيمة اعبدكلية ما يعٍت 0.744 ك 0.878جاءت على التوارل  )اؼبنافسة

 .أف أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ تتمتع بدرجات ثبات مناسبة
  

 : مقياس إدراك النجاح-2-5-2-2   
 :صدق المقياس-2-5-2-2-1         

العامل كعلى شاكلة مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ استعملنا للتحقق من الصدؽ كل من   ألنبية ىذا
 .صدؽ احملتول، صدؽ التكوين الفرضي بطريقة اإلتساؽ الداخلي ككذا صدؽ الفركؽ بُت اعبماعات

 :صدق المحتوى-1    
بغرض الفحص اؼببدئي  )10( من خبلؿ عرضنا للمقياس على السادة الدكاترة ك احملكمُت العشر 

موافق، (لفقرات اؼبقياس كمعرفة ما إذا كانت متصلة بالبعد، حيث كضعنا ثبلثة خانات أماـ كل عبارة 
كبعد مراجعة مبلحظات السادة احملكمُت سجلنا أف كل العبارات فاقت نسبة اإلتفاؽ   )تعديل،وبذؼ

 .ما هبعل اؼبقياس ستمتع بصدؽ ؿبتول عارل% 80
 : صدق التكوين الفرضي بطريقة اإلتساق الداخلي-2    
لتعزيز صدؽ اؼبقياس قاـ الطالب الباحث باستخداـ صدؽ التكوين الفرضي بطريقة اإلتساؽ الداخلي     

كذلك حبساب معامبلت اإلرتباط بُت درجة كل عبارة ك الدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو كذلك على 
 :التارل )35(عينة الدراسة اإلستطبلعية، كجاءت النتائج على النحو اؼبوضح ُب اعبدكؿ رقم

 

 .يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للبعد: (35)جدول رقم 
 

  

ادــــــــــــــاألبع  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليو 
 توجو
 مكنالت

 14 13 12 9 8 7 5 4 رقم العبارة

 0.795 0.667 0.603 0.471 0.384 0.592 0.751 0.671 معامل االرتباط

 توجو
 تنافسيةال

   11 10 6 3 2 1 رقم العبارة

   0.401 0.798 0.653 0.568 0.486 0.769 معامل االرتباط

 0.361 =28 ك درجة اغبرية 0.05اعبدكلية عند مستول الداللة " ر"قيمة 
 

بالنسبة لبعد توجو  0.798ك  0.384مابُت  )35(جاءت معامبلت اإلرتباط اؼبوضحة ُب اعبدكؿ رقم 
التمكن كبعد التنافسية ما يشَت إذل اإلتساؽ الداخلي ألبعاد مقياس إدراؾ النجاح كيؤكد الصدؽ العارل 

 .للمقياس
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 :صدق الفروق بين الجماعات-3    

 كخطوة ثالثة للتأكد من صدؽ مقياس إدراؾ النجاح قمنا دبقارنة بُت درجات الربيع األعلى ك الربيع 
" ت"كذلك باستعماؿ إختبار  )توجو التنافسية، توجو التمكن(األدسل للعينة األساسية ُب بعدم اؼبقياس 

 :التارل )36(للتأكد من داللة الفركؽ بُت متوسطات الدرجات، كىو ما يوضحو اعبدكؿ رقم 
 

 .يوضح الفروق بين درجات األعلى و األدنى في بعدي مقياس إدراك النجاح: (36)جدول رقم 
 

         المعامالت                         
 اإلحصائية

 
 أبعاد مقياس

  إدراك النجاح

 الربيع األعلى الربيع األدنى
" ت"

 المحسوبة
 " ت"

 الجدولية
المتوسط 
 الحسابي 

 س

اإلنحراف 
 المعياري 

 ع

المتوسط 
 الحسابي

 س

اإلنحراف 
 المعياري

 ع
 32,724 0,680 29,169 1,643 22,211 توجو التنافسية

1.96 
 44,921 1,614 36,014 1,822 22,944 مناخ التمكن

        )2-ف2درجة اغبرية (. 143 كدرجة اغبرية 0,05اعبدكلية عند مستول الداللة " ت"

يتأكد أف الفركؽ بُت الربيع األعلى ك الربيع األدسل ُب بعدم توجو  )36(اؼببلحظ للجدكؿ رقم 
على " ت"التمكن كتوجو التنافسية جاءت دالة إحصائيات لصاحل رياضيي الربيع االعلى حيث بلغت قيمة 

ما يدؿ على أف اؼبقياس  1.96اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ت" كىي أكرب من قيمة 32,724ك  44,921التوارل بػ 
قادر على التمييز بُت الرياضيُت أصحاب توجو العارل ك الرياضيُت ذكم التوجو اؼبنخفض ُب كل من بعدم 

 .التنافسية ك التمكن
 

 : ثبات مقياس إدراك النجاح-2-5-2-2-2
 :كذلك بالنسبة ؼبقياس إدراؾ النجاح تأكدنا من ثبات اؼبقياس بطريقتُت نبا      
 :طريقة التطبيق وإعادة التطبيق -1

 )العب 30(     قاـ الطالب الباحث بتطبيق كإعادة تطبيق اؼبقياس على عينة الدراسة اإلستطبلعية 
 :يوضح النتائج اؼبتوصل إليها )37(كحساب معامل اإلرتباط بُت التطبيق األكؿ ك الثاشل، كاعبدكؿ رقم 
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 .يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس إدراك النجاح: (37)الجدول رقم 
 

أبعاد مقياس 
 إدراك النجاح

 التطبيق الثاني التطبيق األول
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

 "ر"
 الجدولية

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
المعياري 

 ع

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
المعياري 

 ع
توجو 

 التنافسية
24.36 3.554 25.06 3.172 30 28 0.05 0.757 0.361 

توجو 
 التمكن

30.4 4.793 31.8 3.544 30 28 0.05 0.820 0.361 

 

السابق يتضح أف قيم معامل اإلرتباط احملسوب بُت التطبيق األكؿ  )37(من خبلؿ اعبدكؿ رقم      
كىي قيم أكرب من القيمة  0.820ك0.757لبعدم اؼبقياس اليت جاءت على التوارل  كالتطبيق الثاشل بالنسبة

ما يعٍت أف أبعاد مقياس إدراؾ  28كدرجة اغبرية  0.05 عند مستول الداللة 0.361اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
 .النجاح تتمتع بثبات عالية

 :طريقة التجزئة النصفية -2
بعد تقسيمنا عبارات كل بعد إذل عبارات فردية ك زكجية كحبساب معامل ألفا لكركمبخ توصلنا إذل     

 :التارل )38(النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
 .يوضح ثبات أبعاد مقياس إدراك النجاح بطريقة التجزئة النصفية: (38)الجدول رقم     

 

أبعاد مقياس 
 إدراك النجاح

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

معامل 
 ألفا

 "ر"
 الجدولية

 0.361 0.771 0.627 0.05 28 30 توجو التنافسية
 0.361 0.820 0.695 0.05 28 30 توجو التمكن

     

 كىي أكرب 0.771،0.820قدرت معامبلت ألفا لبعدم توجو التنافسية كتوجو التمكن على التوارل       
 .   ما يعٍت أف أبعاد اؼبقياس تتمتع بدرجات عالية من الثبات 0.361اؼبقدرة بػ " ر"من القيمة اعبدكلية لػ 
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 :مقياس حالة قلق المنافسة-2-5-2-3
 :صدق المقياس-2-5-2-3-1 

 : صدق المحتوى-1      
من خبلؿ عرض اؼبقياس على السادة األساتذة بغرض التحكيم كما سبق العمل بو بالنسبة ؼبقياس        

 كنسبة إتفاؽ ما بُت األساتذة، فإننا %80اؼبناخ الدافعي ك مقياس إدراؾ النجاح كاعتمادنا على نسبة 
 . اؼبشكلة للمقياس 27اؼبوارل نسب اؼبوافقة بالنسبة للعبارات  )39(نعرض من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

  

 .يوضح نسبة اتفاق المحكمين حول عبارات مقياس حالة قلق المنافسة: (39)جدول رقم 
 

رقم 
 العبارة

 نسبة اإلتفاق يحذف يعدل موافق
% 

رقم 
 العبارة

 نسبة اإلتفاق يحذف يعدل موافق
% 

1 10 00 00 100% 15 10 00 00 100% 
2 10 00 00 100% 16 10 00 00 100% 
3 10 00 00 100% 17 07 02  01 70% 
4 06 03 01 60% 18 10 00 00 100% 
5 10 00 00 100% 19 07 02 01 70% 
6 10 00 00 100% 20 09 01 00 90% 
7 06 03 01 60% 21 10 00 00 100% 
8 10 00 00 100% 22 08 02 00 80% 
9 10 00 00 100% 23 09 01 00 90% 
10 07 03 00 70% 24 10 00 00 100% 
11 08 02 00 80% 25 09 01 00 90% 
12 10 00 00 100% 26 10 00 00 100% 
13 10 00 00 100% 27 10 00 00 100% 
14 09 01 00 90%      

 

يتضح أف األساتذة احملكمُت دل بيدكا  )39(من خبلؿ النسب اإلتفاؽ اؼبوضحة ُب اعبدكؿ رقم      
بسبب عدـ كضوح ىذه % 80عبارات نسبة إتفاؽ تفوؽ  5عبارة، ُب حُت دل تلقى  22مبلحظات حوؿ 

اؼبوارل التعديبلت اليت  )40(كنعرض ُب اعبدكؿ رقم  ، 19، 17، 10، 07، 04: العبارات كاليت أرقامها
 .مست ىذه العبارات
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 .يوضح العبارات التي مستها التعديالت في أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة: (40)الجدول رقم
 

أبعاد 
 المقياس

رقم 
 العبارة

 العبارة بعد التعديل دواعي التعديل العبارة في أصلها

القلق 
 المعرفي

إعادة صياغة  أشعر بعدـ الثقة 04
 أشعر بفقداف ثقيت بنفسي العبارة

بارل مشغوؿ من ناحية عدـ إجادٌب ُب  07
 اؼبباراة دبا يتناسب مع مستوام

إعادة صياغة 
 العبارة

بارل مشغوؿ خوفا من عدـ لعب مباراة 
 تتناسب مع مستوام

عدـ (بارل مشغوؿ من الناحية اؽبزيبة  10
 )الفوز

إعادة صياغة 
 العبارة

 ما يشغل بارل ىو عدـ الفوز باؼبباراة

بارل مشغوؿ من ناحية ربقيق ىدُب ُب  19
 اؼبباراة 

إعادة صياغة 
 العبارة

ما يشغل بارل ىو قدراٌب على ربقيق ىدُب ُب 
 اؼبباراة

القلق 
 البدني

 قليب يدؽ بسرعة 17
إعادة صياغة 

 قبل اؼبباراة أشعر بإرتفاع دقات قليب العبارة

      
 :صدق التكوين الفرضي بطريقة اإلتساق الداخلي-2    

    ًب كذلك التأكد من صدؽ التكوين الفرضي بطريقة اإلتساؽ الداخلي حبساب معامل اإلرتباط بُت 
 :اؼبوارل )41(درجة العبارة كالدرجة الكلية للبعد اؼبنتمية إليو، كجاءت النتائج كما ىو مبُت ُب اعبدكؿ رقم 

 يوضح معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس: (41)الجدول رقم
 . حالة قلق المنافسة

ادــــــــــــــاألبع  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليو 
القلق 
 المعرفي

 25 22 19 16 13 10 7 4 1 رقم العبارة

 0.687 0.679 0.639 0.613 0.622 0.371 0.411 0.591 0.521 معامل االرتباط

القلق 
 البدني

 26 23 20 17 14 11 8 5 2 رقم العبارة

 0.394 0.657 0.604 0.475 0.366 0.791 0.703 0.727 0.601 معامل االرتباط

الثقة 
 بالنفس

 27 24 21 18 15 12 9 6 3 رقم العبارة

 0.546 0.440 0.710 0.514 0.461 0.701 0.736 0.735 0.666 معامل االرتباط

 0.361 = 28 ك درجة اغبرية 0.05اعبدكلية عند مستول الداللة " ر"قيمة 
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 كىي معامبلت 0.687 ك 0.371بالنسبة لبعد القلق اؼبعرُب جاءت قيم معامبلت اإلرتباط ما بُت - 
 ".ر"أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 

 كاليت ىي أكرب من 0.791 ك 0.366أما بعد القلق اعبسمي فجاءت قيم معامبلت اإلرتباط بُت - 
 0.361القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

ُب حُت سجلنا أف معامبلت اإلرتباط بُت درجات العبارات كالدرجة الكلية لبعد الثقة بالنفس جاءت - 
 .كىي أكرب من القيمة اعبدكلية  0.736 ك 0.440بُت 

 .      ىذه النتائج تؤكد سبتع أبعاد اؼبقياس بدرجات مقبولة من الصدؽ
 :صدق الفروق بين الجماعات-3    

 يوضح الفروق بين ربيع األعلى و الربيع األدنى في أبعاد مقياس : (42)جدول رقم 
 .حالة قلق المنافسة

 

        المعامالت                         
 اإلحصائية

 
 أبعاد مقياس

 حالة قلق المنافسة

 الربيع األعلى الربيع األدنى
" ت"

 المحسوبة
 " ت"

 الجدولية
المتوسط 
 الحسابي 

 س

اإلنحراف 
 المعياري 

 ع

المتوسط 
 الحسابي

 س

اإلنحراف 
 المعياري

 ع
 41,149 1,362 30,493 1,845 19,211 القلق المعرفي

 30,124 1,895 23,887 1,798 14,479 القلق الجسمي 1.96
 33,377 1,881 30,746 1,807 20,338 الثقة بالنفس

 )2-ف2درجة اغبرية (. 143 كدرجة اغبرية 0,05اعبدكلية عند مستول الداللة " ت"
 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات أبعاد  )42(     تؤكد النتائج اؼبوضحة ُب اعبدكؿ رقم 
لصاحل رياضيي الربيع األعلى ما  )القلق اؼبعرُب، القلق اعبسمي، الثقة بالنفس(مقياس حالة قلق اؼبنافسة 

يؤكد أف اؼبقياس قادر على التمييز بُت الرياضيُت أصحاب درجات حالة القلق العالية ك اؼبنخفضة ككذلك 
 .بالنسبة لبعد الثقة بالنفس

 

 : ثبات مقياس حالة قلق المنافسة-2-5-2-3-2
 :للتأكد من ثبات مقياس حالة قلق اؼبنافسة الرياضية استعملنا 

 :  طريقة تطبيق وإعادة تطبيق المقياس-1   
العبا بفارؽ زمٍت  30ًب تطبيق ك إعادة تطبيق اؼبقياس على عينة الدراسة اإلستطبلعية اليت قوامها 

 :  أياـ، ٍب حساب معامل اإلرتباط لبَتسوف بُت التطبيقُت كجاءت النتائج على النحو التارل 10قدر بػ 
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 .يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس حالة قلق المنافسة: (43)الجدول رقم 
 

أبعاد مقياس حالة 
 قلق المنافسة

 التطبيق الثاني التطبيق األول
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

 "ر"
 الجدولية

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
المعياري 

 ع

المتوسط 
الحسابي 

 س

اإلنحراف 
 المعياري

 ع 
 0.361 0.780 0.05 28 30 4.07 24.66 5.11 24.20 القلق المعرفي

 0.361 0.734 0.05 28 30 3.96 18.83 5.63 19.56 القلق الجسمي

 0.361 0.781 0.05 28 30 3.86 30.93 4.23 31.36 الثقة بالنفس

 

أف قيم معامبلت اإلرتباط بالنسبة لؤلبعاد الثبلث ؼبقياس  )43(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 كىو ما يدؿ على ثبات أبعاد 0.361حالة قلق اؼبنافسة جاءت أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

 .اؼبقياس
  :طريقة التجزئة النصفية-2    

 .يوضح ثبات أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة بطريقة التجزئة النصفية: (44)الجدول رقم     
 

أبعاد مقياس حالة 
 قلق المنافسة 

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 "ر"
 المحسوبة

معامل 
 ألفا

 "ر"
 الجدولية

 0.361 0.819 0.694 0.05 28 30 القلق المعرفي
 0.361 0.769 0.625 0.05 28 30 القلق الجسمي

 0.361 0.754 0.605 0.05 28 30 الثقة بالنفس

 . 28 ك درجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة " ر"قيمة     
 

، 0.819قدرت معامبلت ألفا ألبعاد القلق اؼبعرُب، القلق اعبسمي كالثقة بالنفس على التوارل   
 ما يعٍت أف أبعاد اؼبقياس 0.361اؼبقدرة بػ " ر" كىي قيم أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 0.754  ك0.769

 .   تتمتع بدرجات عالية من الثبات
 :الموضوعية بالنسبة للمقاييس المستعملة-2-5-2-4 
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ترجع موضوعية اإلختبار ُب األصل إذل مدل كضوح التعليمات اػباصة بتطبيق اإلختبار كحساب  
 كللمقاييس اؼبستعملة ُب حبثنا ىذا درجة )299، صفحة 2008رضواف، ( .الدرجات أك النتائج اػباصة بو

عالية من اؼبوضوعية ذلك لوضوح تعليماهتا كسهولة تطبيقها كما يؤكد ىذا الطرح ىو أف ىذه اؼبقاييس 
استعملت ُب العديد من الدراسات ك البحوث ُب البيئات األجنبية ك العربية، كما أننا ربققنا من صدؽ 
كثبات اؼبقاييس الثبلث بطرؽ متعددة كحرصنا على أف تكوف مفرداهتا كعباراهتا سهلة ك كاضحة بالنسبة 

للمفحوصُت، ىذا باإلضافة إذل شرح مبسط للمفحوصُت عن طبيعة كىدؼ ىذه اؼبقياس مع توضيح 
 .مفهـو أىداؼ اإلقباز ُب اؼبنافسة ككذا البيئة التنافسية

 كبإمكاف اؼبتصفح للرسالة اإلطبلع على الصورة األكلية ك كذا الصورة النهائية ؼبقاييس الدراسة بالرجوع 
 .  على التوارل )4(ك اؼبلحق رقم  )3(إذل اؼبلحق رقم 

 

 :اإلحصائية  األساليب -2-6
 اعتمد الطالب الباحث على ؾبموعة من الوسائل اإلحصائية حىت يتمكن من معاعبة النتائج 

 : فيما يليةبغرض االستناد عليها ُب عملية التحليل ك التفسَت، كتتمثل ىذه اؼبعادالت اإلحصائي
  : النسبة المؤوية- 1

 العدد اإلصبارل للعينة/ )100  ×عدد أفراد كل مستول= ()%( النسبة اؼبؤكية 
               

 )43، صفحة 1988قيس ناجي، (                     % =      

 عدد التكرارات: س/   حيث
 )حجم العينة(عدد العينة الكلية:           ف

 :المتوسط الحسابي- 2
 

   )47، صفحة 1999الطبيب، (    

 اؼبتوسط اغبسايب للدرجات: س/ حيث
 ؾبموع القيم:         مج س

 عدد أفراد العينة:         ف
 )58، صفحة 1992حلمي، (     :االنحراف المعياري- 3
 

 االكبراؼ اؼبعيارم: ع/ حيث

 100×س

 ن

 = س
 مج   س

 ن

 =ع 

 2 (س- س )مج

 ن

 30≤   ن  
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 الدرجة اػباـ:         س
 اؼبتوسط اغبسايب:         س
 عدد أفراد العينة:         ف

 اجملموع:         مج
 -:كارل بيرسون-معامل االرتباط - 4
 
 )'ص- ص(*)'س- س(مج   

 )189، صفحة 2009ضبودم، (       = ر
 2)'ص- ص(       مج 2)'س- س(مج 

          
 .عدد أفراد العينة: ف/ حيث

 .ؾبموع القيم األكذل أك اؼبتغَت األكؿ:  مج س
 . ؾبموع القيم الثانية أك اؼبتغَت الثاشل:  مج ص

 
 :معامل االلتواء- 6
قمنا باستخداـ معادلة معامل االلتواء هبدؼ التأكد من ذبانس عينة البحث األساسية من حيث        

كيقـو . ككذا التأكد من اعتدالية درجات متغَتات البحث. متغَتات السن، العمر التدرييب، الطوؿ، الوزف
حساب معامل االلتواء على اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم كالوسيط، ىذا األخَت يبثل القيمة 

 :كُب ما يلي معادلة معامل االلتواء. الوسطية ُب ؾبموعة من القيم
 

 )134-49، الصفحات 1997خَتم، (=                                               معامل اإللتواء 
 
 (: 2كا)اختبار حسن المطابقة - 7

      
        )132، صفحة 1995حسُت، (                                              =    2           كا

 .ؾبموع: مج / حيث
 .التكرارات اؼبشاىدة:  ؾ ش 
 . التكرارات اؼبتوقعة:  ؾ ـ 

 (  الوسٌط-المتوسط الحسابً  ) 3

 االنحراف المعٌاري

( ك م–ك ش )مج 
2

 

 

 ك م
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   : ستيودنت" ت"اختبار الداللة اإلحصائية- 8
لقياس داللة فركؽ اؼبتوسطات اؼبرتبطة ك الغَت اؼبرتبطة كالعينات " ت"يستعمل االختبار الداللة 

 ≠ 1اؼبتساكية ك الغَت اؼبتساكية، كقد استملنا ُب حبثنا ىذا القانوف اػباص بالعينات الغَت متساكية العدد ف
 : كىي على النحو التارل2ف

 
 )232-231، الصفحات 1987النيل، (=         

                   
 
 

 .اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة األكذل: 1س/ حيث 
 2-2ف+1ف= درجة اغبرية.   اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الثانية: 2  س
 .عدد أفراد اجملموعة األكذل:  1  ف
 .عدد أفراد اجملموعة الثانية:  2  ف

 .االكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة األكذل:  1         ع
 . االكبراؼ اؼبعيارم للمجموعة الثانية:  2  ع

  
 كذلك ُب 2ف=1للعينات اؼبتساكية ف" ت" كما استعمل الطالب الباحث اختبار داللة الفركؽ 

 :اختبار صدؽ الفركؽ بُت اعبماعات كمعادلتها على النحو التارل
  
 =   ت 
 
 
  : صعوبات البحث-2-7

 : سبثلت أىم الصعوبات اليت كاجهت الطالب الباحث أثناء قيامو بالدراسة فيما يلي 
من اعبانب النظرم صعوبة إهباد مراجع بالكم الكاُب اليت تتطرؽ إذل اؼبناخ الدافعي ُب اجملاؿ الرياضي  -

فكاف اعتمادنا ُب الغالب على اؼبراجع باللغة الفرنسية كحىت اإلقبليزية، كينطبق ذلك أيضا على الدراسات 
 .السابقة ك البحوث اؼبشاهبة

 .صعوبة اغبصوؿ على مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ُب اجملاؿ الرياضي -

 .صعوبات مرتبطة بضبط عينة البحث األساسية -

2س- 1س                                  

 

2 ع1ن
 ع  2 ن+        1

2
2                1       +        1 

  2ن                  1ن                       2    -    2  ن   +  1ن

] [ ] [ 

   ت

2س-1س  

ع      
2

ع+    1
2

2  

1-ن                    
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 :خالصــــــــــة

تطرقنا ُب ىذا الفصل إذل اػبطوات العلمية كاؼبنهجية اليت اتبعناىا للتمكن من حل مشكلة 
البحث، بدءا بنوع اؼبنهج العلمي اؼبستخدـ ك عينة الدراسة كؾباالهتا، باإلضافة إذل أدكات البحث، كما 

أشرنا أيضا إذل الدراسة االستطبلعية الثانية اليت مكنتنا من أخذ ذبربة أكلية حوؿ ظركؼ إجراء التجربة 
األساسية ك رفع الغموض عن مفردات ك عبارات اؼبقياسُت الثبلث، باإلضافة إذل التأكد من اؼبعامبلت 

اػباصة باؼبقاييس األدكات اؼبستعملة، كتطرقنا ُب األخَت إذل األدكات اإلحصائية  )صدؽ كثبات(العلمية 
 .          اؼبستعملة  كصعوبات اليت كاجهناىا أثناء الدراسة
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:  الثالثالفصل 

 عــــرض وحتـــليل ومنـــــاكشة

                  الـــنتـــــــــــــاجئ
 

 .تمهيــد
 

 

 .عرض وتحليل  ومناقشة نتائج الدراسة حسب فرضيات البحث- 1
 

 .اإلستنتاجات- 2
 

 .مناقشة فرضيات البحث- 3
 

 .الخالصة العامة للبحث- 4
 

 .   التوصيات و اإلقتراحات- 5
 

 المراجع و المصادر- 
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    : دـــــــتمهي

 يأٌب ىذا الفصل الثالث ُب اعبانب التطبيقي بعد الفصل األكؿ الذم خصص للدراسة 
االستطبلعية أكلية بغرض تثمُت مشكلة الدراسة، ًب فصبل ثانيا تطرقنا فيو إذل اؼبنهج البحث كاإلجراءات 

أما الفصل اؼبوارل فسوؼ نعرض . اؼبيدانية اؼبتبعة ألجل الوصوؿ إذل حقائق علمية مرتبطة دبتغَتات البحث
فيو النتائج اؼبتوصل إليها مع التحليل ك اؼبناقشة كىذا كفقا ؼبا سبليو طبيعة ك فرضيات ك أىداؼ البحث 

كعلى ذلك سوؼ نعرض نتائج الدراسة كفقا . موظفُت لذلك ؾبموعة من األشكاؿ البيانية التوضيحية
 :للًتتيب التارل

 .البحثااللتواء ؼبتغَتات  معامل اؼبتوسط اغبسايب كالوسيط كاالكبراؼ اؼبعيارل ك عرض  -1
كرة القدـ، (  عرض نتائج تطبيق مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ حسب كل نشاط رياضي  -2

 .)اعبيدك
بُت الرياضيُت  )توجو التنافسية -توجو التمكن(عرض نتائج الفركؽ ُب توجهات اؽبدؼ  -3

حسب التخصص ذكم مدركات مناخ التمكن العارل ك البلعبُت أصحاب مدركات اؼبنافسة 
 .العارل

 الفركؽ اإلحصائية ُب أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة بُت الرياضيُت ذكم مدركات مناخ  -4
كرة (التمكن العارل ك البلعبُت أصحاب مدركات اؼبنافسة العارل حسب كل نشاط رياضي 

 .)القدـ، اعبيدك
عرض نتائج العبلقة اإلرتباطية بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كأبعاد مقياس إدراؾ النجاح  -5

 .حسب التخصص الرياضي )توجهات اؽبدؼ(
العبلقة بُت أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ كأبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة حسب  -6

 .النشاط الرياضي
العبلقة بُت توجهات اؽبدؼ بأبعاده توجو التمكن ك توجو التنافسية ك أبعاد حالة قلق  -7

 .اؼبنافسة حسب النشاط الرياضي
 
 
 
 
 



210 
 

 :البحثااللتواء لمتغيرات  معامل المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى و عرض -3-1
 

قبل الشركع ُب عرض النتائج تبعا ألىداؼ ك فرضيات البحث كاف البد من عرض قيم اؼبتوسط 
اغبسايب، اإلكبراؼ اؼبعيارم، الوسيط ك معامل اإللتواء لكل األبعاد اؼبشكلة ؼبقاييس دراستنا ىذه كذلك 
هبدؼ التأكد من أف عينة البحث سواء العيب كرة القدـ أك رياضيي اعبيدك كل على حدا موزعة توزيعا 

الذم سوؼ " ت"إعتداليا كال كجود للقيم اؼبتطرفة، باإلضافة إذل سعينا لتحقيق شركط استخداـ إختبار 
كعلى ذلك نعرض اعبدكؿ رقم . نعتمد عليو ُب حبثنا ىذا كاؼبتمثل ُب ذبانس كإعتدالية توزيع عينة البحث

 :اؼبوارل )45(
 

يوضح قيم المتوسط الحسابي، الوسيط، اإلنحراف المعياري و معامل اإللتواء ألبعاد : (45)الجدول رقم
 .مقاييس البحث بالنسبة لعينة البحث حسب النشاط الرياضي

 

 األبعاد مقاييس الدراسة
 121=رياضيي الجيدو   ن 164=العبي كرة القدم    ن

 اإللتواء اإلنحراف الوسيط المتوسط اإللتواء اإلنحراف الوسيط المتوسط
مقياس المناخ الدافعي 

 المدرك
 0,890- 8,159 64 61,578 0,058 6,906 58,5 58,634 مناخ المنافسة
 0,524 4,018 59 59,702 0,016 7,718 62 62,042 مناخ التمكن

 مقياس إدراك النجاح
 0,413- 2,997 26 25,586 0,685- 2,645 27 26,396 توجو التنافسية
 0,302- 4,013 33 32,595 0,324- 4,346 32,5 32,030 توجو التمكن

مقياس حالة قلق 
 المنافسة

 0,520- 4,284 26 25,256 0,040 4,524 25 25,060 القلق المعرفي
 0,081 3,337 20 20,090 0,197- 3,888 19 18,743 القلق البدني
 0,500 4,804 20 24,801 0,588 3,451 25 25,676 الثقة بالنفس

 
 0,890- ك 0,588أف قيم معامل اإللتواء تراكحت ما بُت  )45(    يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم

 بالنسبة ألبعاد اؼبقاييس الثبلثة
 ما يدؿ على أف ىناؾ ذبانس ك إعتدالية ُب توزيع القيم اػباـ بالنسبة 3-، 3+ كىي كلها ؿبصورة ما بُت 

لعينة رياضيي كرة القدـ ك اعبيدك كىذا ُب لكل األبعاد اؼبدرجة ُب مقاييس دراستنا ىذه، ما يسمح لنا من 
 .     دراسة الفركؽ بُت الرياضيُت ُب صبيع ىذه األبعاد، حيث
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 :عرض، تحليل ومناقشة نتائج تطبيق مقياس المناخ الدافعي المدرك -3-3
يتميز الرياضيون قيد الدراسة ": بعرض التحقق من الفرضية األكذل اليت جاءت على النحو التارل
قمنا ُب البداية بوضع مستويات  ،"حسب تخصصهم الرياضي بمدركات عالية نحو مناخ المنافسة 

درجة، ككاف  16درجة كأدسل درجة اؼبقدرة بػ  80بطريقة ربكمية كفق أعلى درجة فبكنة ُب كل بعد كىي 
 :اؽبدؼ من اؼبقياس التحكمي ما يلي

انطبلقا من  )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(التأكد من إستقبللية أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ  -
 .)كرة القدـ كاعبيدك(نتائج تطبيق اؼبقياس على عينة الدراسة األساسية حسب زبصصهم الرياضي 

 )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(معرفة مستول كل بعد من أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ  -
 .حسب نتائج العينة األساسية

 :كعليو، جاءت مستويات اؼبقياس التحكمي على النحو التارل
 .80إذل  69من درجة = مستول عارل جدا  -
  .    68إذل  56من درجة = مستول عارل       -
 .55إذل  43من درجة = مستول متوسط    -
 .42إذل  30من درجة = مستول منخفض   -
 .29إذل  16من درجة = مستول منخفض جدا  -

      بعد حساب الدرجات ُب كل مستول، قاـ الطالب الباحث بدمج الدرجات اؼبتطرفة سواء بالنسبة 
عالية، متوسطة ك : لعينة رياضي اعبيدك أك عينة العيب كرة القدـ ليصبح لدينا ثبلثة مستويات كىي 

 : على النحو التارل2منخفضة، كجاءت النتائج بعد معاعبتها باإلستعماؿ كا
 :بالنسبة لالعبي كرة القدم -3-2-2

 .يوضح مستويات أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك بالنسبة لالعبي كرة القدم: (46)جدول رقم 

كىي أكرب من القيمة  17,15 بلغت 2أف القيمة احملسوبة لػ كا )46(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم  
 ما يعٍت داللة إحصائية للفرؽ بُت ،0,05 كمستول الداللة 2 عند درجة اغبرية 5,99اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا منخفضةمتوسطة  عالية 
 73,21 6 64 94 مناخ المنافسة

5,99 
 159,30 3 32 129 مناخ التمكن

 5,99  الجدولية 2كا  17,15 المحسوبة  2كا
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التكرارات اؼبشاىدة ك التكرارات اؼبتوقعة، أم أف الفرؽ حقيقي، كعليو ال يوجد ترابط بُت بعدم اؼبناخ 
 .)مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن(الدافعي اؼبدرؾ 

 احملسوبة بالنسبة لبعد مناخ اؼبنافسة كبعد مناخ 2أف قيم كا )46( كما نبلحظ ُب اعبدكؿ رقم 
 عند 5,99 اؼبقدرة بػػ كىي قيم أكرب من القيمة اعبدكلية 159,30 ك 73,21التمكن قدرت على التوارل بػ 

 ، ما يعٍت كجود داللة إحصائية للفرؽ بُت التكرارات اؼبشاىدة ك 2 كدرجة اغبرية 0,05مستول الداللة 
 .التكرارات اؼبتوقعة ُب كل من بعد مناخ اؼبنافسة ك مناخ التمكن لصاحل اؼبستول العارل

 انطبلقا من النتائج اؼبوضحة أعبله اليت أكدت استقبللية كل بعد من أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 
كاذباه كبو الدرجة العالية، قاـ الطالب الباحث بتوزيع العيب كرة القدـ إذل العبُت ذكم مدركات العالية كبو 
مناخ التمكن ك العبُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة بناءا على أعلى درجة يسجلها الرياضي ُب 

 :أحد بعدم مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، كعليو جاءت النتائج على النحو التارل
 

 يوضح عدد و نسبة العبي كرة القدم األواسط ذوي مدركات العالية: (47)جدول رقم              
 . نحو كل مناخ المنافسة ومناخ التمكن

 
أظهرت نتائج تفريغ البيانات اػباصة دبقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ بالنسبة لبلعيب كرة القدـ الذين 

العبا أبانوا عن مدركات عالية كبو مناخ التمكن ُب حُت أف  93منهم  أم  %71,56مشلتهم الدراسة أف 
 .لديهم مدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة )%43,29( العبا 71

كألخذ صورة أكثر كضوحا كدقة ارتئ الطالب الباحث عرض توزيع البلعبُت ذكم مدركات 
التمكن العارل كالبلعبُت ذكم مناخ اؼبنافسة العارل حسب الفرؽ مع ترتيب ىذه الفرؽ حسب مدركاهتم 

 :اؼبوارل )48(ؼبناخ التمكن العارل، كىو ما يتضح ُب اعبدكؿ رقم 
 
 
 
 

        أبعاد مقياس اؼبناخ         
 الدافعي اؼبدرؾ

 العينة

العبوا كرة القدم ذوي المدركات العالية 
 نحو مناخ المنافسة

العبوا كرة القدم ذوي المدركات العالية 
 نحو مناخ التمكن

 93 71عدد  أفراد العينة 
% 71,56 %43,29النسبة المئوية 
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 .يوضح توزيع الالعبين في فرقهم حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي: (48)جدول رقم 
 

 الفـــــــــــــــــرق
الالعبين ذوي مدركات مناخ 

 المنافسة العالي
الالعبين ذوي مدركات مناخ 

 التمكن العالي
 الرتبة المجموع

%06.25 01 جمعية الشلف  15 93.75%  األولى 16 
 الثانية 16 %81.25 13 %18.57 03 وداد تلمسان
%25 04 جمعية وىران  12 75%  الثالثة 16 

%38.88 07 شباب تموشنت  11 61.11%  الرابعة 18 
%46.66 07 إتحاد بلعباس  08 53.33%  الخامسة 15 
%53.33 08 شبيبة تيارت  07 46.66%  السادسة 15 

%55.55 10 ترجي مستغانم  08 44.44%  السابعة 18 
%57.89 11 مولودية سعيدة  08 42.10%  الثامنة 19 
%58.82 10 مديوني وىران  07 41.17%  التاسعة 17 
%71.42 10 مولودية وىران  04 28.57%  العاشرة 14 

,71 93 %43,29 71 المجموع 56%  164  
 

 

أعبله أف الفرؽ الثبلثة األكذل اليت تتميز دبناخ دافعي موجو  )48( يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
صبعية الشلف، كداد تلمساف ك صبعية كىراف ما : كبو التمكن حسب إدراكات العبيها ىي على التوارل

يؤكد أف ىذه الفرؽ تركز أكثر على التكوين، ُب حُت أف فرؽ مولودية كىراف، مديوشل كىراف كمولودية 
سعيدة سبيزت دبناخ دافعي موجو كبو اؼبنافسة أثر منو كبو التمكن ما يعطي إنطباعا أف ىذه الفرؽ ال تورل 

 .إىتماما كبَتا بالتكوين كىذا حسب مدركات البلعبُت ؼبناخ الفرؽ اليت ينتموف إليها
 : بالنسبة لرياضي الجيدو-3-2-2

اؼبوارل نتائج حساب  )49(بنفس الطريقة اؼبتبعة بالنسبة لبلعيب كرة القدـ، نعرض ُب اعبدكؿ رقم 
  :2الدرجات حسب اؼبستويات الثبلث كاؼبعاعبة اإلحصائية حبساب كا

 

 .يوضح مستويات أبعاد مقياس المناخ الدافعي المدرك بالنسبة لرياضي الجيدو: (49)جدول رقم 

 

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا منخفضةمتوسطة  عالية 
 122,59 4 20 97 مناخ المنافسة

5,99 
 57,83 3 48 70 مناخ التمكن

 5,99  الجدولية 2كا  16,03 المحسوبة  2كا
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 كىي أكرب من القيمة 16,03 احملسوبة بلغت 2يتبُت من خبلؿ النتائج اؼبدكنة أعبله أف قيمة كا
 ما يعٍت أف الفركؽ بُت التكرارات ، 2ك درجة اغبرية   0,05 عند مستول الداللة 5,99اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

، كعليو ال يوجد ترابط بُت كل من اؼبتوقعة كالتكرارات اؼبشاىدة ذات داللة إحصائية كليست كليدة الصدفة
 .بعد مناخ التمكن كبعد مناخ اؼبنافسة

، أما 122,59 بالنسبة لبعد مناخ اؼبنافسة بلغت 2 إضافة إذل ذلك، فإف القيمة احملسوبة لػ كا
 عند 5,99بػ  كىي قيم أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة 57,83  بالنسبة لبعد مناخ التمكن فقدرت بػ

 ما يعٍت كجود داللة إحصائية للفرؽ بُت التكرارات اؼبشاىدة ك ، 2ك درجة اغبرية   0,05مستول الداللة 
لصاحل اؼبستول  )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(التكرارات اؼبتوقعة بالنسبة لبعدم اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 

 .العارل
 كعليو، تأكد نتائج عينة رياضيي اعبيدك استقبللية كل بعد من أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، 

ككذا اذباه كل بعد كبو اؼبستول العارل، ما مكن الطالب الباحث من توزيع عينة رياضي اعبيدك إذل رياضيُت 
ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ك رياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن بناءا على أعلى 

 :درجة مسجلة ُب بعدم مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، كجاءت النتائج على النحو التارل
 يوضح عدد و نسبة رياضيي الجيدو األواسط ذوي مدركات العالية: (50)جدول رقم 

 .نحو مناخ المنافسة ومناخ التمكن

  

أعبله يتضح أف عدد رياضي اعبيدك أصحاب مدركات العالية كبو  )50(من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
ُب حُت بلغ عدد رياضي نشاط اعبيدك ذكم  ،%61.15رياضيا بنسبة  74مناخ اؼبنافسة بلغ عددىم  
 .من ؾبموع العينة اإلصبالية للدراسة %38.84العبا بنسبة قدرت بػ  47مناخ التمكن اؼبدرؾ العارل 

     كنعرض فيما يلي شكلُت بيانية يوضحاف نسبة الرياضيي ذكم مدركات العالية كبو كل من مناخ 
 :)كرة القدـ ك اعبيدك(التمكن ك مناخ اؼبنافسة بالنسبة للنشاطُت الرياضيُت قيد الدراسة 

 

 
 

أبعاد مقياس المناخ                 
 الدافعي المدرك

 العينة
رياضيي الجيدو ذوي المدركات العالية 

 نحو مناخ المنافسة
رياضيي الجيدو ذوي المدركات العالية 

 نحو مناخ التمكن

 47 74عدد  أفراد العينة 
% 84,38 %15,61النسبة المئوية 
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56,71

43,29

العبوا كرة القدم ذوي 
المدركات العالٌة نحو 

مناخ التمكن

العبوا كرة القدم ذوي 
المدركات العالٌة نحو 

مناخ المنافسة

38,8461,15

رٌاضًٌ الجٌدو ذوي 
المدركات العالٌة نحو 

مناخ التمكن

رٌاضًٌ الجٌدو ذوي 
المدركات العالٌة نحو 

مناخ المنافسة

 
 يوضح نسبة العبي كرة القدم حسب : (10) الشكل البياني رقم 

 .                   مدركاتهم للمناخ الدافعي
 

   
 

  
 
 

 :استنتـــــــــــــــــــاج
ككذا ما تظهره األشكاؿ البيانية  )50(،)47(نستنتج من خبلؿ النتائج اؼبعركضة ُب اعبداكؿ رقم 

مبينة أعبله أف أغلب العيب كرة القدـ األكاسط الذين مشلتهم الدراسة كانت ؽبم مدركات عالية كبو مناخ 
 .التمكن، ُب حُت أف غالبية رياضي اعبيدك كانت لديهم مدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة

اليت أكدت كجود فركؽ  )Ames) "1992" "أمس" النتائج تأكد ما توصلت إليو أحباث  ىذه
بُت الرياضيُت ُب كيفية إدراكهم للمناخ الدافعي، كما يعزل الطالب الباحث النتائج اؼبتوصل إليها 

خصوصيات كل نشاط رياضي من حيث البيئة اؼبصاحبة لو ككذا متطلبات اإلقباز، فرياضة اعبيدك كحبكم 
أهنا رياضة فردية قتالية باإلضافة إذل قلة اؼبنافسات على مدار السنة يسعى اعبميع إذل إقباز ىدؼ الفوز 

بالتارل يدرؾ الرياضي أف اؼبناخ الدافعي موجو كبو النتيجة، ُب حُت أف رياضة كرة القدـ تعترب لعبة 
     .        استعراضية تكثر فيها اؼبنافسات حيث يبكن للفريق ككل التدارؾ ما جعل اؼبناخ الدافعي موجو التمكن

 
 ( توجو النتيجة–توجو التمكن ) عرض، تحليل ومناقشة نتائج الفروق في توجهات الهدف -3-3

بين الرياضيين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي والرياضيين أصحاب التقييم العالي في مناخ 
 .  المنافسة

 

توجد فروق ذات داللة ":بغرض التأكد من صدؽ الفرضية الثانية اليت جاءت على النحو التارل
بين الرياضيين حسب مدركاتهم للمناخ  (توجو التنافسية، توجو التمكن)إحصائية توجو الهدف 

اؼبوضحة لداللة الفركؽ بإستعماؿ  )52(ك )51(، نعرض النتائج اإلحصائية ُب اعبداكؿ رقم "الدافعي

يوضح نسبة رياضيي الجيدو      : (11)الشكل البياني رقم 
.حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي

                    مدركاتهم للمناخ الدافعي
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ستودنت ُب كل من توجو التمكن ك توجو التنافسية بُت الرياضيُت ذكم مدركات عالية كبو مناخ " ت"
 :)اعبيدك-كرة القدـ(التمكن كالرياضيُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل حسب كل نشاط رياضي 

 
 :بالنسبة لالعبي كرة القدم- 3-3-1

 يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد توجو الهدف بين العبي كرة القدم أصحاب : (51)جدول رقم 
 164=ن.   مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

 العينة      
 

 أبعاد
مقياس إدراك 

 النجاح
 

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية نحو مناخ المنافسة 

 71=1ن

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية نحو مناخ التمكن 

 93=2ن

" ت"قيمة 
المحسوبة 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

" ت"قيمة 
الجدولية 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

نوع 
 الفرق

 لصالح
المتوسط 
 الحسابي

 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 المتوسط الحسابي
 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 7,952 3,618 34,043 3,773 29,394 توجو التمكن
1.960 

عينة مناخ  دال
 التمكن العالي

عينة مناخ  دال 4,379 2,857 25,645 1,931 27,380 توجو التنافسية
 المنافسة العالي

 .162 = 2-2ف+1ف= درجة اغبرية 
 

أف اؼبتوسط اغبسايب لبعد توجو التمكن بالنسبة لبلعيب كرة  )51(يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 ، 3,773 بإكبراؼ معيارم مقدر بػ 29,394القدـ األكاسط ذكم اؼبدركات العارل كبو مناخ اؼبنافسة بلغ 

 34,043ُب حُت أف اؼبتوسط اغبسايب لبلعيب كرة القدـ ذكم مذركات العالية كبو مناخ التمكن فبلغ  
كىي أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة  7,952بػ " ت"، كما قدرت قيمة  3,618بإكبراؼ معيارم قدره  

ما يعٍت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب  162 كدرجة اغبرية 0,05عند مستول الداللة  1.960بػ 
 .بعد توجو التمكن لصاحل العيب كرة القدـ ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن

أما فيما ىبص بعد توجو التنافسية فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب بالنسبة للرياضيُت ذكم مدركات العالية 
، ُب حُت سجل البلعبوف ذكم مناخ اؼبنافسة  1,931  بإكبراؼ معيارم قدره 27,380كبو مناخ اؼبنافسة 

كىي  4,379" ت"كبلغت قيمت  2,857بإكبراؼ معيارم بلغ   25,645اؼبدرؾ متوسط حسايب قدره 
 كما يفسر بوجود فركؽ دالة 162كدرجة اغبرية  0,05أكرب من القيمة اعبدكلية عند مستول الداللة 

 .إحصائيا بُت اجملموعتُت لصاحل الرياضيُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل
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يوضح الفروق في بعدي توجو التمكن و توجو التنافسية بين العبي كرة القدم : (12)شكل البياني رقم 
 .ذوي مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

 
 

الفركؽ ُب اؼبتوسطات بُت الرياضيُت أصحاب  )12(تتضح من خبلؿ الشكل البياشل رقم 
مدركات اؼبناخ التمكن العارل كالبلعبُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل ُب كل من بعد توجو التمكن 
كاليت تظهر لصاحل رياضي مناخ التمكن العارل، ُب حُت أهنا لصاحل العيب كرة القدـ أصحاب مدركات 

 .العالية ؼبناخ اؼبنافسة بالنسبة لبعد توجو التنافسية
 :بالنسبة لرياضيي الجيدو- 3-3-2

 :اؼبوارل النتائج اػباصة برياضي اعبيدك األكاسط )52(نعرض ُب اعبدكؿ رقم 
 يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد توجو الهدف بين رياضي الجيدو أصحاب: (52)جدول رقم 

 121=ن.   مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي
 العينة           

 
 أبعاد

مقياس إدراك 
 النجاح

 

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية نحو مناخ المنافسة 

 74=1ن

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية نحو مناخ التمكن 

 47=2ن

" ت"قيمة 
المحسوبة 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

" ت"قيمة 
الجدولية 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

نوع 
 الفرق

 لصالح
المتوسط 
 الحسابي

 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 المتوسط الحسابي
 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 3,592 4,473 34,170 3,324 31,594 توجو التمكن
1.96 

عينة مناخ  داؿ
 التمكن العالي

عينة مناخ  داؿ 6,221 2,358 23,723 2,748 26,770 توجو التنافسية
 المنافسة العالي

 .119 = 2-2ف+1ف= درجة اغبرية 
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بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب لبعد توجو التمكن لرياضي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ 
أما رياضيي اعبيدك ذكم مدركات العالية كبو مناخ  3,324بإكبراؼ معيارم قدر بػ  31,594اؼبنافسة 

" ت"، فيما جاءت قيمة  4,473بإكبراؼ معيارم يساكم  34,170التمكن فقدر اؼبتوسط اغبسايب 
ما يعٍت كجود فركؽ دات داللة  0.05كمستول الداللة  162 عند درجة اغبرية 3,592احملسوبة مساكية لػ 

أما لبعد . إحصائية ُب بعد توجو التمكن لصاحل رياضي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن
توجو التنافسية فقد سجلنا كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لصاحل رياضيي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية 

 جاءت أكرب من القيمة اعبدكلية عند 6,221احملسوبة كاؼبقدرة بػ " ت"كبو مناخ اؼبنافسة ذلك لكوف قيمة 
  .162كدرجة اغبرية  0.05مستول الداللة 

 

يوضح الفروق في بعدي توجو التمكن و توجو التنافسية بين رياضيي الجيدو : (13)شكل البياني رقم 
 .ذوي مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

 
 

أف اؼبتوسط اغبسايب لبعد توجو التمكن جاء  )13(يظهر من خبلؿ األعمدة البيانية للشكل رقم 
أكرب لصاحل رياضيي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن كالعكس بالنسبة لبعد توجو التنافسية 

 . أين يظهر اؼبتوسط اغبسايب األكرب عند الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية ؼبناخ اؼبنافسة
 :استنتـــــــــــــــــــاج

من خبلؿ النتائج اؼبذكورة أعبله نستنتج أف الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ُب  
كل من نشاط كرة القدـ ك اعبيدك سبيزكا بتوجو أعلى كبو ىدؼ التنافسية، ُب حُت أف الرياضيُت ذكم 

. اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب التخصصُت الرياضيُت أبانوا عن توجو أعلى كبو ىدؼ التمكن
كيرجع ذلك حسب الطالب الباحث إذل أف إدراؾ الرياضي أف أفراد البيئة احمليطة بو تفضل ك تعزز ىدؼ 
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معُت على حساب اآلخر هبعلو يتبٌت ذلك اؽبدؼ ك يسعى لتحقيقو كىذا ليس إشباعا لرغبتو كلكن 
  .إلرضاء األفراد احمليطُت بو من أكلياء ك مدربُت الذين يعتربكف ىذا اؽبدؼ دليل النجاح ك التفوؽ

   
 عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفروق في أبعاد حالة قلق المنافسة بين الرياضيين ذوي -3-4

 .مدركات مناخ التمكن العالي والرياضيين أصحاب مدركات العالية لمناخ المنافسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس حالة قلق ":ألجل التأكد من الفرضية الثالثة

بين رياضيي كل نشاط حسب مدركاتهم  (القلق المعرفي، القلق الجسمي، الثقة بالنفس)المنافسة 
كقبل عرض الفركؽ بُت اؼبتوسطات عمد الطالب الباحث على عرض عدد الرياضيُت ". المناخ الدافعي

كإجراء مقارنة كصفية بُت  )القلق اؼبعرُب، القلق البدشل، الثقة بالنفس(حسب شدة أبعاد حالة قلق اؼبنافسة 
الرياضيُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل ك الرياضيُت ذكم مدركات مناخ التمكن العارل كذلك 

كذلك   ،36حسب سلم اإلستجابة اؼبكوف من طبسة اؼبستويات انطبلقا من الدرجة العليا اؼبقدرة بػ 
إنطبلقا من العديد من الدراسات السابقة اليت استعملت نفس اؼبقياس كتبنت نفس التصنيف كمنها دراسة 

 :كاؼبستويات اػبمسة ىي، )92-67، الصفحات 2009جابر، ( )2009("رمزم رظبي جابر"
 .درجة كبَتة جدا= تقدير الشدة    36إذل  29فما فوؽ أم من درجة % 80- 
 .درجة كبَتة= تقدير الشدة  28إذل  25أم من درجة % 79إذل % 70من - 
 .متوسطة= تقدير الشدة  24إذل  21أم من درجة % 69إذل % 60من - 
 .قليلة= تقدير الشدة  20إذل  18أم من درجة % 59إذل % 50من - 
 .قليلة جدا= تقدير الشدة  فأقل 17أم من درجة % 50أقل من - 
     

انطبلقا من سلم اإلستجابة السابق الذكر سبكن الطالب الباحث من تصميم ىذا اعبدكؿ اؼبوارل 
الذم وبصر عدد البلعبُت ُب كل مستول من اؼبستويات اػبمسة كيبكننا من اؼبقارنة بُت البلعبُت ذكم 

مدركات العالية كبو كل من اؼبنافسة ك التمكن حسب النشاط الرياضي كذلك حبساب النسب اؼبئوية ككذا 
 :اؼبوارل يوضح ذلك )53( ، كاعبدكؿ رقم 2حسن اؼبطابقة كا
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 :بالنسبة لالعبي كرة القدم -3-5-1
 

 يوضح شدة أبعاد حالة قلق المنافسة لدى العبي كرة القدم حسب : (53)الجدول رقم 
 164=ن.   مدركاتهم للمناخ الدافعي

 0,05 كمستول الداللة 4 اعبدكلية عند درجة اغبرية 2كا
 

 :بالنسبة لشدة القلق المعرفي -
 64,56 احملسوبة للرياضيُت أصحاب اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة كاؼبقدرة بػ 2جاءت قيمة كا 

ما يؤكد كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التكرارات  9,49أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبساكية لػ 
،  أم أف العيب كرة القدـ ذكم )%50,7(اؼبشاىدة كالتكرارات اؼبتوقعة ُب إذباه الدرجات الكبَتة جدا 

 . اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة يتميزكف بشدة القلق اؼبعرُب العالية أك الكبَتة
 احملسوبة 2 أما بالنسبة لبلعيب كرة القدـ ذكم اؼبدركات العالية ؼبناخ التمكن فقد جاءت قيم كا

 كىي أكرب من القيمة اعبدكلية أم أف الفركؽ معنوية لصاحل 39,84بالنسبة لبعد القلق اؼبعرُب اؼبقدرة بػ 
 .ما يعٍت أف ىؤالء يتميزكف بشدة قلق معرُب متوسطة )%41,9(الدرجات اؼبتوسطة 

 
 
 

 
 العبي كرة القدم ذوي مدركات العالية نحو

 71=1مناخ المنافسة  ن

 العبي كرة القدم ذوي مدركات العالية نحو
 93=2مناخ التمكن ن

شدة أبعاد حالة قلق 
 المنافسة

 شدة كبيرة جدا
 36 إلى 29

 شدة كبيرة
 28 إلى 25

 شدة متوسطة
 24إلى21

 شدة قليلة
 20إلى18

 شدة قليلة جدا
  فأقل17

 شدة كبيرة جدا
 36 إلى 29

 شدة كبيرة
 28 إلى 25

 شدة متوسطة
 24إلى21

 شدة قليلة
 20إلى18

 شدة قليلة جدا
  فأقل17

شدة 
القلق 
 المعرفي

 06 17 39 24 07 01 06 04 24 36 ع
% 50,7% 33,8% 5,6% 8,4% 1,4% 7,5% 25,8% 41,9% 18,2% 6,4% 

 2كا
                    39,84                               المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة     64,56             المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

    9,49                                  الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                                         الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 

شدة 
القلق 
 البدني

 50 27 14 02 00 10 22 31 07 01 ع

% 1,4% 9,8% 43,6% 30,9% 14% %00 %2,1 15% 29% %53,7 

 2كا
                    91,35                               المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة     41,32             المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

    9,49                                  الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                                         الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 

شدة الثقة 
 بالنفس

 00 03 16 47 27 00 05 43 18 05 ع

% 7% 25,3% 60,5% 7% 00% 29% %50,5 17,2% 3,2%  00%  

 2كا
                    79,20                               المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة     85,54             المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

    9,49                                  الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                                         الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 
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الالعبٌن ذوي مدركات عالٌة نحو مناخ التمكن
الالعبٌن ذوي مدركات عالٌة نحو مناخ المنافسة

 :بالنسبة لشدة القلق البدني -

 احملسوبة لدل عينة الرياضيُت ذكم مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ أكرب من القيمة 2تظهر النتائج أف قيمة كا 
ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية كليست كليدة الصدفة كىذا ُب لصاحل  41,32اعبدكلية حيث بلغت  

الدرجات اؼبتوسطة ما يعٍت أف أغلب عينة العيب كرة القدـ ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة 
أما العيب كرة القدـ ذكم مدركات العالية كبو مناخ . يتميزكف بدرجات متوسطة ُب بعد القلق البدشل

 كاليت ىي أكرب من القيمة اعبدكلية عند 91,35اليت قدرت بػ   احملسوبة2التمكن فقد قدرت قيمة كا
 ما يدؿ على كجود فركؽ معنوية كاليت ىي لصاحل درجات القليلة 4كدرجة اغبرية  0,05مستول الداللة 

جدا ما يعٍت أف العيب كرة القدـ ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن يتميزكف بدرجات منخفضة أم 
 .شدة القلق البدشل ضعيفة

 :بالنسبة لشدة الثقة بالنفس -

 لدل العيب كرة القدـ ذكم اؼبدركات العالية كبو 2 جاءت الفركؽ ُب بعد الثقة بالنفس حبساب كا
مناخ اؼبنافسة دالة إحصائيا كىذا لصاحل درجات اؼبتوسطة ما يعٍت أف أفراد ىذه العينة يتميزكف بشدة ثقة 

أما عينة العبُت ذكم مدركات العالية ؼبناخ التمكن فقد كانت الفركؽ دالة إحصائيا كىذا . بالنفس متوسطة
عند درجة اغبرية   9,49كىي قيمة اكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ  79,20 اليت بلغت 2بالنظر لقيمة كا

ما يعٍت أف أغلب أفراد  )%50,5( ىذه الفركؽ جاءت لصاحل الدرجات العالية 0,05  كمستول الداللة4
 .  ىذه العينة يتميزكف بشدة أك مستول الثقة بالنفس عالية

 توضح الفروق في شدة أبعاد حالة قلق المنافسة بين العبي كرة القدم : (16)،(15)،(14)األشكال البيانية أرقام 
 .ذوي مدركات مناخ المنافسة العالي والعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

 
 
 

   
 
 

  
 
 
  

 القلق المعرفً القلق البدنً الثقة بالنفس
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أف أغلب العيب كرة القدـ ذكم مدركات مناخ  )16(،)15(،)14(يتضح من خبلؿ األشكاؿ البيانية أرقاـ 
اؼبنافسة العارل سبيزكا بدرجات كبَتة جدا ُب القلق اؼبعرُب كدرجات كمتوسطة ُب القلق البدشل كالثقة بالنفس، 

ُب حُت أف البلعبُت ذكم مدركات مناخ التمكن العارل سجلوا درجات متوسطة ُب القلق اؼبعرُب ك قليلة 
 .  جدا ُب القلق البدشل ك كبَتة ُب الثقة بالنفس

  

 كألجل التأكد من داللة الفركؽ ُب أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة بُت البلعبُت ذكم مدركات 
العالية كبو مناخ التمكن ك البلعبُت ذكم اؼبدركات العالية ؼبناخ اؼبنافسة قاـ الطالب الباحث حبساب قيم 

 :أدناه )54(، كأفرزت على النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم "ت"
 

يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد حالة قلق المنافسة بين العبي كرة القدم أصحاب : (54)جدول رقم 
 164=ن.   مدركات العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

 العينة      
 
 

 أبعاد
 مقياس حالة 
 قلق المنافسة

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية لمناخ المنافسة 

 71=1ن

 ذوي مدركات نالالعبي
العالية لمناخ التمكن 

 93=2ن

" ت"قيمة 
المحسوبة 

عند 
مستوى 
الداللة 

0.05 

" ت"قيمة 
الجدولية 

عند 
مستوى 
الداللة 

0.05 

نوع 
 لصالح الفرق

المتوسط 
 الحسابي

 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 المتوسط الحسابي
 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 8,349 3,490 22,892 4,135 27,901 القلق المعرفي

1.960 

عينة مناخ  دال
 المنافسة العالي

 6,025 3,676 17,890 7,289 20,647 القلق البدني
 

 دال
عينة مناخ 

 المنافسة العالي

 6,089 3,344 26,978 2,783 23,971 الثقة بالنفس
 

 دال
عينة مناخ 

 التمكن العالي

 .                                                        162 = 2-2ف+1ف= درجة اغبرية 
 

 بُت العيب أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القلق اؼبعرُب )54(تبُت من خبلؿ اعبدكؿ رقم  
كرة القدـ ذكم مدركات مناخ التمكن العارل ك البلعبُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل لصاحل ىذه 

عند  1.960 كىي أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 8,349احملسوبة اليت بلغت " ت"األخَتة كفقا لقيمة 
كعليو يستنتج الطالب الباحث أف العيب كرة القدـ ذكم مناخ  162 كدرجة اغبرية 0.05مستول الداللة 

 .اؼبنافسة اؼبدرؾ يتميزكف بقلق معرُب أكَت من البلعبُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن
 نفس الشيء ينطبق على بعد القلق البدشل حيث جاءت الفركؽ ذات داللة إحصائية لصاحل 

 .البلعبُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل



223 
 

 أما بالنسبة لبعد الثقة بالنفس فقد قدر اؼبتوسط اغبسايب لدل العيب كرة القدـ ذكم مدركات 
 ، ُب حُت كاف اؼبتوسط اغبسايب 2,783بإكبراؼ معيارم مقدر بػ  23,971العالية كبو مناخ اؼبنافسة بػ 

" ت"كجاءت قيمة  ، 3,344بإكبراؼ معيارم قدره  26,978لدل البلعبُت ذكم مناخ التمكن اؼبدرؾ 
ما يعٍت كجود فركؽ معنوية لصاحل االعبُت ذكم مدركات مناخ ، 6,089احملسوبة دالة إحصائيا كقدرت بػ

  .  التمكن العارل
 

 يوضح فروق المتوسطات في أبعاد حالة قلق المنافسة بين العبي كرة القدم: (17)شكل البياني رقم 
 .ذوي مناخ المنافسة العالي و العبين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

 
 

أف العيب كرة القدـ ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل  )17(يتضح من خبلؿ الشكل البياشل رقم 
 .سبيزكا بالقلق معرُب ك القلق بدشل، ُب حُت سبيز البلعبوف ذكم مدركات مناخ التمكن العارل بالثقة بالنفس

 
 :بالنسبة لرياضيي الجيدو -3-5-2

نتطرؽ ُب البداية إذل تصنيف رياضيي اعبيدك حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي إذل اؼبستويات 
اػبمس  اليت سبثل شدة أبعاد حالة قلق اؼبنافسة كما سبق تقديبو بالنسبة لبلعيب كرة القدـ كىذا على 

 :النحو التارل
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 يوضح شدة أبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي الجيدو حسب: (55)الجدول رقم 
 121=ن.   مدركاتهم للمناخ الدافعي

 0,05 كمستول الداللة 4 اعبدكلية عند درجة اغبرية 2كا
 

 :بالنسبة لشدة القلق المعرفي -
سابق يتضح أف ىناؾ فركؽ بُت التكرارات اؼبشاىدة كالتكرارات  )55(من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

 كىي أكرب من القيمة اعبدكلية عند مستول 61,00 احملسوبة اؼبقدرة بػ 2اؼبتوقعة كذلك إستنادا إذل قيمة كا
ىذه الفركؽ ىي ُب إذباه الدرجات الكبَتة ك الكبَتة جدا ما يعٍت أف . 4كدرجة اغبرية  0,05 الداللة

ُب حُت أف رياضي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو  .رياضي اعبيدك يتميزكف بشدة قلق معرُب كبَتة جدا
 كىذا لصاحل الدرجات اؼبتوسطة ما يعٍت 2مناخ التمكن فقد كانت الفركؽ دالة إحصايا حبساب قيمة كا

 .أهنم يتميزكف بشدة متوسطة من القلق اؼبعرُب
 :بالنسبة لشدة القلق البدني -

 كانت أكرب من القيمة اعبدكلية بالنسبة لبعد القلق البدشل لدل عينة 2 توضح النتائج أف قيمة كا
رياضيي اعبيدك ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن، أم أف الفركؽ ذات داللة إحصائية كىي لصاحل 

 .الدرجات اؼبتوسطة  البلعيب ما يعٍت أف أفراد ىذه العينة يتميزكف بشدة قلق بدشل متوسطة
 أما بالنسبة للرياضيي اعبيدك ذكم مدركات مناخ التمكن العارل فقد كانت الفركؽ معنوية ُب الذباه 

 .الدرجات القليلة ما يعٍت أف ىؤالء البلعبُت يتميزكف بقلق بدشل شدتو ضعيفة

 
 رياضي الجيدو ذوي مدركات العالية نحو

 74=1مناخ المنافسة  ن

 رياضيي الجيدو ذوي مدركات العالية نحو
 47=2مناخ التمكن ن

شدة أبعاد حالة قلق 
 المنافسة

 شدة كبيرة جدا
 36 إلى 29

 شدة كبيرة
 28 إلى 25

 شدة متوسطة
 24إلى21

 شدة قليلة
 20إلى18

 شدة قليلة جدا
  فأقل17

 شدة كبيرة جدا
 36 إلى 29

 شدة كبيرة
 28 إلى 25

 شدة متوسطة
 24إلى21

 شدة قليلة
 20إلى18

 شدة قليلة جدا
  فأقل17

شدة 
القلق 
 المعرفي

 01 18 20 06 02 01 2 11 24 36 ع
% 48,6% 32,4% 14,8% 2,7% 1,3% 4,2% 12,7% 42,5% 38,2% 2,1% 

 2كا
 34,28                   المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة     61,00المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

 9,49                      الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                           الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 

شدة 
القلق 
 البدني

 21 17 08 01 00 07 19 42 05 01 ع
% 1,3% 6,7% 56,7% 25,6% 9,4% 00 2,1 17 36,1 44,6 

 2كا
 37,57                                    المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة                     74,64المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

 9,49                      الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                           الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 

شدة الثقة 
 بالنفس

 01 02 07 09 28 04 16 33 11 10 ع

% 13,5% 14,8% 44,5% 21,6% 5,4% 59,7% 19,1% 14,8% 4,2% 0.2%  

 2كا
 50,79                                      المحسوبــــــــــــــــــــــــــــة                      32,89المحسوبـــــــــــــــــــــــــة                           

 9,49                      الجدوليــــــــــــــــــــــــــــــــة  9,49                           الجدوليــــــــــــــــــــــــــة 
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الالعبٌن ذوي مدركات عالٌة نحو مناخ التمكن

الالعبٌن ذوي مدركات عالٌة نحو مناخ المنافسة

 :بالنسبة لشدة الثقة بالنفس -
أكرب من القيمة اعبدكلية بالنسبة للعينتُت من رياضيي اعبيدك  جاءت  اليت2اعتمادا على قيمة كا

ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل كنظرائهم ذكم مدركات مناخ التمكن العارل، إال أنو جاء ُب اذباه 
ما يعٍت  %44,5الدرجات اؼبتوسطة بالنسبة للعينة األكذل بالنظر إذل النسبة اؼبئوية األكرب اليت قدرت بػ 

أهنم يتميزكف بدرجات الثقة بالنفس متوسطة، كعلى العكس فقد جاءت درجات رياضيي اعبيدك ذكم 
 .مدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب إذباه الدرجات الكبَتة ما يعٍت سبيزىم بثقة بالنفس عالية

اؼبوالية يتضح نسب ك درجات أبعاد حالة قلق  )20(،)19(،)18(كُب األشكاؿ البيانية أرقاـ 
 . اؼبنافسة لدل رياضي اعبيدك

 توضح الفروق في شدة أبعاد حالة قلق المنافسة بين رياضي الجيدو: (20)،(19)،(18)األشكال البيانية أرقام 
 .ذوي مدركات مناخ المنافسة العالي والعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

         
 
 
 
 

   
 

 
  
 
  

كبعد ىذا العرض لدرجات أبعاد حالة قلق منافسة من حيث الشدة قاـ الطالب الباحث دبقارنة بُت 
لتبياف الفركؽ بُت رياضيي اعبيدك ذكم مدركات مناخ " ت ستودنت"اؼبتوسطات اغبسابية بإستعماؿ 

 :التمكن العارل ك نظرائهم أصحاب مدركات مناخ اؼبنافسة العارل، كجاءت النتائج على النحو التارل
 
 
 
 
 
 
 

 القلق المعرفً الثقة بالنفس القلق البدنً
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 يوضح داللة فروق المتوسطات ألبعاد حالة قلق المنافسة بين رياضي: (56)جدول رقم 
  الجيدو أصحاب مدركات 

 121=ن.   العالية لمناخ المنافسة والالعبين ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

 العينة
 
 

 أبعاد
 مقياس حالة

 قلق المنافسة

الرياضيين ذوي مدركات 
العالية لمناخ المنافسة 

 74=1ن

الرياضيين ذوي مدركات 
العالية لمناخ التمكن 

 47=2ن

" ت"قيمة 
المحسوبة 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

" ت"قيمة 
الجدولية 

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05 

نوع 
 الفرق

 لصالح
المتوسط 
 الحسابي

 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 المتوسط الحسابي
 س

االنحراف 
 المعياري

 ع

 8,836 3,528 21,872 3,195 27,405 القلق المعرفي

1.960 

عينة مناخ  دال
 المنافسة العالي

 6,200 2,732 18,021 3,004 21,405 القلق البدني
 دال
 

عينة مناخ 
 المنافسة العالي

عينة مناخ  دال 7,623 2,732 27,957 4,053 22,797 الثقة بالنفس
 التمكن العالي

 .119 = 2-2ف+1ف= درجة اغبرية 
 

أعبله على كجود فركؽ ُب بعدم القلق اؼبعرُب كالقلق  )56(أكدت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
البدشل بُت رياضيي اعبيدك ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن كعينة الرياضيُت ذكم مدركات مناخ 

كىي قيم أكرب  6,200 ك 8,836احملسوبة اليت بلغت على التوارل " ت"اؼبنافسة العارل بالنظر على قيم 
ىذه الفركؽ ، 119 ل الداللةككمست 0.05 عند مستول الداللة 1.960من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

 تدعم اؼبقارنة السابقة ىذه النتائججاءت لصاحل رياضي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة، 
ذكم مدركات العالية ؼبناخ اؼبنافسة يتميزكف بدرجة من القلق من حيث الشدة كتؤكد أف رياضيي اعبيدك 

 .البدشل ك القلق اؼبعرُب أعلى من نظرائهم أصحاب اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن
إذل كجود فركؽ ذات داللة  )56(أما بعد الثقة بالنفس فتشَت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 

إحصائية بُت اجملموعتُت لصاحل رياضيي اعبيدك ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن حيث بلغت قيمة 
 ما يؤكد أف رياضي اعبيدك ذكم 1.960 ػكىي أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 7,623احملسوبة " ت"

مدركات العالية كبو مناخ التمكن يتميزكف دبستول الثقة بالنفس أكرب من زمبلئهم ذكم مدركات مناخ 
 :   اؼبوارل )21(كىو ما يتضح جليا ُب الشكل البياشل رقم . اؼبنافسة العارل
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 يوضح فروق المتوسطات في أبعاد حالة قلق المنافسة بين: (21)شكل البياني رقم 
 . رياضي الجيدو ذوي مناخ المنافسة العالي و الرياضيين ذوي مناخ التمكن المدرك العالي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
أف اؼبتوسط اغبسايب ُب كل من بعد القلق اؼبعرُب  )21(يتضح من خبلؿ الشكل البياشل رقم 

كالقلق اعبسمي كاف أعلى بالنسبة للرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة، أما بالنسبة لبعد 
 . الثقة بالنفس فقد كاف اؼبتوسط اغبسايب أكرب لدل الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن

 

 :استنتـــــــــــــــــــاج
نستنتج من خبلؿ النتائج اؼبدكنة أعبله أف الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة سبيزكا 
بدرجات أعلى ُب كل من بعد القلق اؼبعرُب ك بعد القلق البدشل كأقل ُب الثقة بالنفس مقارنة بنظرائهم ذكم 

كلتفسَت ىذه . )كرة القدـ ك اعبيدك(اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب النشاطُت الرياضيُت قيد الدراسة 
موقف يقارف فيو نتائج "حيث يعرفها بأهنا "Coxكوكس "النتائج نستند على مفهـو اؼبنافسة الرياضية عند 

، كىي فرصة لقياس مستواه، كبالتارل الرغبة ُب )موقف اؼبقارنة االجتماعية(الرياضي بالرياضيُت اآلخرين 
 (cox, 2005, p. 56) .)مكافئات(ربقيق الرضا الداخلي كاػبارجي 

. 
كمنو يرل الطالب الباحث أف الرياضيُت أصحاب اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن يشعركف 

براحة أكرب ما يزيد من ثقتهم بنفسهم كوف اؽبدؼ الذم يتم تعزيزه ُب متناكؽبم كيربط هبم ك ليس باػبصم 
ك ال بظركؼ متعلقة باؼبنافسة، فغايتهم األكذل قياس مستواىم لذلك أظهر ىؤالء ثقة بنفس عالية كنقص 

ُب حُت أف . ُب القلق اؼبعرُب الناتج عن التفكَت ُب النتيجة كانعكس كل ذلك على مستول القلق اعبسمي
الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ينصب تفكَتىم على كيفية ربقيق الفوز إلشباع دكافعهم 
اػبارجية كاغبصوؿ على الثناء ك القبوؿ اإلجتماعي لذلك يرتفع من القلق اؼبعرُب لديهم نظرا ػبشيهم من 
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فقداف السيطرة على اؼبوقف ككذا عدـ ربقيق اآلماؿ اؼبعلقة عليهم كينعكس ذلك على القلق اعبسمي 
 .  حيث تزداد أعراضو الفسيولوجية

 
عرض، تحليل و مناقشة نتائج العالقة اإلرتباطية بين أبعاد المناخ الدافعي المدرك وأبعاد  -3-6

 .حسب التخصص الرياضي (توجهات الهدف)مقياس إدراك النجاح 
  للتأكد من صحة الفرضيات اليت تطرقنا من خبلؽبا إذل العبلقة اإلرتباطية بُت متغَتات البحث 

عمد الطالب الباحث على اختيار العينة  )اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ، توجهات اؽبدؼ، حالة قلق اؼبنافسة(
الرياضيُت حسب كل نشاط رياضي اليت سجلت أعلى درجات ُب أبعاد مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 

 : ، كذلك على النحو التارل)مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(
 

 عرض و تحليل نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة العالي  وتوجهات -3-5-1
 .الهدف  لدى العبي كرة القدم ورياضيي الجيدو ذوي مدركات مناخ المنافسة العالي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية أبعاد ":ألجل التأكد من الفرضية الرابعة اليت مؤداىا     
مقياس المناخ الدافعي المدرك وتوجهات الهدف لدى عينة البحث المدروسة حسب تخصصهم 

،كانت اػبطوة األكذل ىي التأكد من العبلقة بُت مناخ اؼبنافسة ككل من بعد توجو التمكن "الرياضي
كتوجو التنافسية باستعماؿ نتائج عينة رياضيي كرة القدـ ك اعبيدك ذكم مدركات العالية كبو مناخ 

 :اؼبوارل )57(اؼبنافسة، كجاءت النتائج كما ىو موضح ُب اعبدكؿ رقم 
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 يوضح نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة وأبعاد توجهات الهدف لدى: (57)جدول رقم 
 . عينة العبي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات مناخ المنافسة العالي

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 
 إدراك مقياس
  النجاح

حجم العينة 
 1ن

قيمة معامل 
بين "ر"االرتباط 

مناخ المنافسة 
أبعاد العالي و

 توجهات الهدف

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 1-1ن

مستوى 
الداللة 

نوع 
العالقة 

الداللة 
اإلحصائية 

كرة 
 القدم

 توجو التمكن
71 

-0,141 
0,232 70 0.05 

 غَت دالة عكسية
 دالة طردية 0,268 توجو التنافسية

 توجو التمكن الجيدو
74 

0,073 
0,224 73 0.05 

 غَت دالة طردية
 دالة طردية 0,248 توجو التنافسية

 

 : حسب النشاط الرياضي على النحو التارل )57(تأٌب القراءة التفصيلية للنتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
 :بالنسبة لالعبي كرة القدم -

 بعد توجو التمكن: 
بُت بعد مناخ اؼبنافسة كبعد توجو التمكن لدل العيب كرة القدـ ذكم " ر"بلغ معامل اإلرتباط 

عند  0,232كىي قيمة أصغر من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ  0,141-اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة 
ما يعٍت أف العبلقة بُت مناخ اؼبنافسة كتوجو التمكن عكسية  ،0.05ك مستول الداللة  70درجة اغبرية 

  .غَت دالة إحصائيا
 بعد توجو التنافسية: 

بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة ك توجو التنافسية عند البلعبُت ذكم مدركات العالية كبو 
كدرجة اغبرية  0.05اعبدكلية عند مستول الداللة " ر"كىي قيمة أكرب من قيمة  0,268مناخ اؼبنافسة 

 .ما هبعلنا نستنتج أف ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة العارل كتوجو التنافسية ،70
 :بالنسبة لرياضيي الجيدو -

 بعد توجو التمكن: 
بالنسبة للعبلقة اإلرتباطية بُت مناخ اؼبنافسة العارل كتوجو التمكن لدل رياضيي اعبيدك فقد بلغت 

كاليت تبلغ  73 كىي أصغر من القيمة اعبدكلية عند مستول الداللة كدرجة اغبرية 0,073 احملسوبة" ر"قيمة 
 . ما يدؿ على عدـ كجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة ك توجو التمكن . 0,224
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 بعد توجو التنافسية: 
بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة كتوجو التنافسية ذكل رياضي اعبيدك ذكم مدركات العالية 

عند مستول  0,224اؼبقدرة بػ " ر"كىي قيمة أكرب من القيمة اعبدكلية لػ ،0,248كبو مناخ اؼبنافسة 
ما يعٍت كجود عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بُت مناخ اؼبنافسة ك  ، 73كدرجة اغبرية  0.05الداللة 

 .توجو التنافسية
 :استنتـــــــــــــــــــاج

من خبلؿ القراءة لنتائج العبلقة اإلرتباطية بُت مناخ اؼبنافس ككل من توجو التمكن ك توجو  
جاءت العبلقة اإلرتباطية ذات داللة  )كرة القدـ ك اعبيدك(التنافسية يتبُت أنو ُب كبل النشاطُت الرياضيُت 

إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة ك توجو التنافسية ُب حُت جاءت غَت دالة بُت مناخ اؼبنافسة كتوجو التمكن، 
 .ما يعٍت أنو كل ما كانت مدركات الرياضيُت عالية كبو مناخ اؼبنافسة ازداد توجو التنافسية لديهم

 عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن وتوجهات الهدف لدى العبي -3-5-2 
 .كرة القدم  ورياضيي الجيدو ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

 

 يوضح نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن وأبعاد توجهات الهدف لدى : (58)جدول رقم 
 .العبي كرة القدم  ورياضيي الجيدو ذوي مدركات مناخ التمكن العالي

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 

 إدراكمقياس 
  النجاح

حجم 
العينة 

 1ن

قيمة معامل االرتباط 
مناخ التمكن بين "ر"

أبعاد العالي و
 توجهات الهدف

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 1-1ن

مستوى 
نوع العالقة الداللة 

الداللة 
اإلحصائية 

 كرة
  القدم

 توجو التمكن
93 

0,229 
0,205 92 0.05 

 دالة طردية
 غَت دالة طردية 0,182 توجو التنافسية

 توجو التمكن الجيدو
47 

0,315 
0,284 46 0.05 

 دالة طردية
 غَت دالة عكسية 0,145- توجو التنافسية

 

 :بالنسبة لالعبي كرة القدم -
 بعد توجو التمكن: 

بلغ معامل اإلرتباط احملسوب بُت مناخ التمكن ك توجو التمكن لدل عينة العيب كرة القدـ ذكم 
عند مستول  0,205  كىي قيمة أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ0,229مدركات مناخ التمكن العارل 
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ما يدؿ على كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن العارل  92 كدرجة اغبرية 0.05 الداللة
 .كتوجو التمكن لدل العيب كرة القدـ

 بعد توجو التنافسية: 
كىي قيمة  0,182بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ التمكن ك توجو التنافسية لدل العيب كرة القدـ  

، نستنتج من 92ك درجة اغبرية  0.05 عند مستول الداللة 0,205أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
 .ىذا أنو ال توجد  عبلقة دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن العارل ك توجو التنافسية

 :بالنسبة لرياضيي الجيدو -
 بعد توجو التمكن: 

جاءت العبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن ك توجو التمكن لدل رياضيي اعبيدك ذكم 
كىي قيمة أكرب من القيمة  0,315 مدركات العالية كبو مناخ التمكن حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط

 .46ك درجة اغبرية  0.05 عند مستول الداللة 0,284اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
 بعد توجو التنافسية  : 

يتبُت أف قيمة معامل اإلرتباط بُت مناخ التمكن ك توجو التنافسية  )58(من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 عند مستول 0,284اؼبقدرة بػ " ر" كىي أصغر من القيمة اعبدكلية لػ 0,145-لدل رياضيي اعبيدك بلغت 

ما يعٍت كجود عبلقة عكسية غَت دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن العارل ، 46 ك درجة اغبرية 0.05الداللة 
 . كتوجو التنافسية
 :استنتـــــــــــــــــــاج

يستنتج الطالب الباحث أنو ال يوجد اختبلؼ بُت النشاط الفردم ك النشاط اعبماعي، حيث أف  
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن العارل ك توجو التمكن، فيما جاءت العبلقة غَت دالة 

كىذا يؤكد أف خلق مناخ التمكن سواء يغزز توجو التمكن ك األداء . بُت مناخ التمكن ك توجو التنافسية
 .لدل الرياضيُت سواء كرة القدـ أك اعبيدك

حيث " نيكولس ك دكدا"كتتفق ىذه النتائج مع اإلطار اؼبرجعي لنظرية توجهات أىداؼ اإلقباز لػ 
تعترب ىذه النظرية أف توجو  الرياضي كبو أىداؼ اإلقباز مبٍت على طبيعة اؼبناخ الدافعي اؼبميز للمنافسة 

 .  الرياضية من جهة ك كذا توجهات الفردية للرياضي اؼبكتسبة من اػبربات السابقة
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 العالقة اإلرتباطية بين أبعاد المناخ الدافعي المدرك وأبعاد حالة قلق المنافسة حسب النشاط -3-6
 .الرياضي الممارس

توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد المناخ الدافعي المدرك  ":هبدؼ التأكد من الفرضية اػبامسة
اخًتنا ، "وأبعاد مقياس حالة قلق المنافسة لدى عينة البحث المدروسة حسب تخصصهم الرياضي

عينة الرياضيُت الذين سجلوا درجات عالية ُب كل من مناخ التمكن ك مناخ اؼبنافسة حسب كل نشاط 
 : رياضي، كجاءت النتائج على النحو التارل

 عرض و تحليل نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة المدرك وأبعاد حالة قلق -3-6-1
 .المنافسة لدى الرياضيين ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة

 

 يوضح العالقة اإلرتباطية بين مناخ المنافسة وأبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي : (59)جدول رقم 
 .كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة

 

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 
  حالة مقياس

  قلق المنافسة

حجم العينة 
 1ن

قيمة معامل 
بين "ر"االرتباط 

مناخ المنافسة 
 حالةأبعاد العالي و

 قلق المنافسة

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 1-1ن

مستوى 
الداللة 

نوع 
العالقة 

الداللة 
اإلحصائية 

كرة 
 القدم

 القلق المعرفي
71 

0,244 
0,232 70 0.05 

 دالة طردية
 غَت دالة طردية 0,154 القلق البدني
 دالة عكسية 0,243- الثقة بالنفس

 الجيدو
 القلق المعرفي

74 
0,295 

0,224 73 0.05 
 دالة طردية

 دالة طردية 0,272 القلق البدني

 دالة عكسية 0,645- الثقة بالنفس

 
 

 :بالنسبة لالعبي كرة القدم -
  بعد القلق المعرفي: 

أعبله أف ىناؾ عبلقة إرتباطية موجبة ذات  )59(تبُت من خبلؿ النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
 0,244احملسوبة اليت قدرت بػ " ر"داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك القلق اؼبعرُب بالنظر إذل قيمة 
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، أم 70ك درجة اغبرية  0.05عند مستول الداللة  0,232كىي قيمة أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 
  .     أف القلق اؼبعرُب يرتفع بارتفاع مدركات مناخ اؼبنافسة

 بعد القلق البدني: 
بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة ك القلق اؼبعرُب لدل العيب كرة القدـ األكاسط ذكم 

عند  0,232اؼبقدرة بػ " ر"كىي قيمة أقل من القيمة اعبدكلية لػ  0,154اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة 
، ما يعٍت أف العبلقة اإلرتباطية غَت دالة إحصائيا بُت مناخ 70ك درجة اغبرية  0.05مستول الداللة 

 .  اؼبنافسة العارل كالقلق البدشل
 بعد الثقة بالنفس: 

بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة ك الثقة بالنفس لدل العيب كرة القدـ ذكم مدركات العالية 
عند مستول الداللة  0,232اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر"كىي قيمة أكرب من قيمة  0,243- كبو مناخ اؼبنافسة

ما يدؿ كجود عبلقة عكسية دالة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة ك الثقة بالنفس،  ،70كدرجة اغبرية  0.05
 .أم أنو كل ما زادت مدركات مناخ اؼبنافسة قل مستول الثقة بالنفس لدل البلعبُت

 :بالنسبة لرياضيي الجيدو -
  بعد القلق المعرفي: 

بُت مناخ اؼبنافسة ك القلق اؼبعرُب لدل رياضي اعبيدك ذكم مدركات " ر" بلغ معامل اإلرتباط 
 عند مستول 0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر"كىي قيمة أكرب من القيمة  ، 0,295العالية كبو مناخ اؼبنافسة 

، ما يعٍت كجود عبلقة موجب  ذات داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة ك 73كدرجة اغبرية  0.05الداللة 
 . القلق اؼبعرُب

 بعد القلق البدني: 
 كىي قيمة 0,272بلغ معامل اإلرتباط بُت مناخ اؼبنافسة ك القلق البدشل لدل رياضيي اعبيدك 

كدرجة اغبرية  0.05عند مستول الداللة  0,224اؼبقدر بػ " ر"أكرب من القيمة اعبدكلية ؼبعامل اإلرتباط 
 . ، كعليو توجد عبلقة دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك القلق البدشل لدل رياضيي اعبيدك73

 بعد الثقة بالنفس: 
بالنسبة للعبلقة اإلرتباطية بُت مناخ اؼبنافسة كالثقة بالنفس لدل رياضيي اعبيدك األكاسط فقد 

عند مستول  0,224كىي قيمة أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ   0,645-" ر"بلغت قيمة احملسوبة 
، ما يعٍت كجود عبلقة عكسية دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة ك الثقة 73كدرجة اغبرية  0.05الداللة 

 . بالنفس، أم أف ارتفاع مدركات رياضي اعبيدك كبو مناخ اؼبنافسة يؤدم إذل نقص ُب الثقة بالنفس
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 :استنتـــــــــــــــــــاج
من خبلؿ القراءة التحليلة لنتائج العبلقة اإلرتباطية بُت مناخ اؼبنافسة العارل كأبعاد قلق اؼبنافسة،  

يستنتج الطالب الباحث أف مناخ اؼبنافسة العارل يؤدم إذل زيادة القلق اؼبعرُب بالنسبة للنشاطُت الرياضيُت 
، فيما جاءت العبلقة دالة إحصائيا بالنسبة لرياضيي اعبيدك ُب بعد القلق )كرة القدـ، اعبيدك(قيد الدراسة 

كما أف النتائج تؤكد أف مستول الثقة بالنفس يتناقص ازدادت مدركات الرياضيُت كبو مناخ . البدشل
 .    اؼبنافسة سواء أكالئك اؼبمارسُت للجيدك أك كرة القدـ

 عرض ومناقشة نتائج العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن المدرك وأبعاد حالة قلق -3-6-2 
 .المنافسة لدى الرياضيين ذوي مدركات العالية نحو مناخ التمكن

 يوضح العالقة اإلرتباطية بين مناخ التمكن وأبعاد حالة قلق المنافسة لدى رياضيي: (60)جدول رقم 
 . كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة

 

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 
  حالة مقياس

  قلق المنافسة

حجم العينة 
 1ن

قيمة معامل 
بين "ر"االرتباط 

مناخ التمكن العالي 
 حالةأبعاد و

 قلق المنافسة

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 1-1ن

مستوى 
الداللة 

نوع 
العالقة 

الداللة 
اإلحصائية 

كرة 
 القدم

 القلق المعرفي
93 

-0,264 
0,224 92 0.05 

 دالة عكسية
 غَت دالة عكسية 0,175- القلق البدني
 دالة طردية 0,301 الثقة بالنفس

 الجيدو
 القلق المعرفي

47 
-0,312 

0,284 46 0.05 
 دالة عكسية

 دالة طردية 0,317- القلق البدني

 دالة طردية 0,346 الثقة بالنفس

 

 :بالنسبة لالعبي كرة القدم  -
 بعد القلق المعرفي: 

بُت مناخ التمكن العارل ك القلق اؼبعرُب لدل العيب كرة القدـ ذكم " ر"بلغ معامل اإلرتباط 
عند مستول  0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر"كىي قيمة أكرب من  ، 0,264- مدركات مناخ التمكن العارل

 ، ما يعٍت كجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن 92كدرجة اغبرية  0.05الداللة 
   .العارل ك القلق اؼبعرُب
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 بعد القلق البدني: 
 0,175- بُت مناخ التمكن كالقلق البدشل بالنسبة لبلعيب كرة القدـ" ر"لقد بلغ معامل اإلرتباط 

 ، ما يدؿ على كجود عبلقة 92كدرجة اغبرية  0.05كىي قيمة أصغر من القيمة اعبدكلية مستول الداللة 
 .عكسية غَت دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن كالقلق البدشل لدل العيب كرة القدـ

 بعد الثقة بالنفس : 
كىي قيمة موجبة أكرب من  0,301 بُت مناخ التمكن ك الثقة بالنفس" ر"بلغ معامل اإلرتباط 

، ما يعٍت كجود  92كدرجة اغبرية  0.05عند مستول الداللة  0,224اؼبقدرة بػ " ر"القيمة اعبدكلية لػ 
 .عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن ك الثقة بالنفس لدل العيب كرة القدـ

 :بالنسبة لرياضيي الجيدو -
 بعد القلق المعرفي: 

كىي قيمة  0,312-بُت مناخ التمكن ك القلق اؼبعرُب عند رياضي اعبيدك " ر"بلغ معامل اإلرتباط 
، ما يعٍت  92كدرجة اغبرية  0.05عند مستول الداللة  0,284اؼبقدرة بػ  " ر"أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 

  .كجود ارتباط عكسي بُت مناخ التمكن ك القلق اؼبعرُب لدل رياضي اعبيدك
 بعد القلق البدني: 

كىي  0,317-بُت مناخ التمكن ك القلق البدشل لدل رياضي اعبيدك " ر"بلغ معامل اإلرتباط 
 ما ، 92كدرجة اغبرية  0.05عند مستول الداللة  0,284اؼبقدرة بػ " ر"قيمة أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 

يعٍت كجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن العارل ك القلق البدشل لدل رياضي 
 .اعبيدك

 
 
 

 بعد الثقة بالنفس: 
كىي قيمة أكرب من قيمة  0,346بُت مناخ التمكن ك الثقة بالنفس  " ر"لقد بلغ معامل اإلرتباط 

 ما يؤكد كجود عبلقة ، 0,284ػ اؼبساكية لػ 92درجة اغبرية  ك 0.05عند مستول الداللة اعبدكلية " ر"
 .   موجبة ذات داللة إحصائية بُت مناخ التمكن العارل ك الثقة بالنفس

 :استنتـــــــــــــــــــاج
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يستنتج الطالب الباحث من خبلؿ ربليل النتائج أف إدراؾ الرياضيُت العارل ؼبناخ التمكن يؤدم  
إذل نقص ُب القلق اؼبعرُب ك القلق البدشل لدل رياضيي اعبيدك ك كرة القدـ، فيما يزيد مستول الثقة 

بالنفس لديهم، كعلى العكس فإف مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ يؤدم إذل ارتفاع القلق اؼبعرُب ك القلق البدشل ك 
 . نقص ُب مستول الثقة بالنفس لدل الرياضي

كيعزم الطالب الباحث ىذه النتائج اؼبتوصل إليها إذل الضغوط النفسية اليت يشعر هبا الرياضي 
كنتيجة ؼبطالب البيئة التنافسية اليت تؤكد على ربقيق النتائج، كنستند ُب ىذا التفسَت على ما جاء بو كل 

أف الضغوط تتولد حينما يدرؾ الفرد " حيث أشارا إذل "  Petersonبًتسوف " ك  "Martenمارتُت "من 
اجمليد، (. أنو ال يوجد توازف بُت ما ىو مطلوب إقبازه كبُت قدرتو على االستجابة بنجاح لتحقيق اؼبطالب

 فالرياضيوف ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة يشعركف بعبء نفسي ،)19-18، الصفحات 2005
أكرب مقارنة بالرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن ذلك لكوهنم يدركوف أف اؽبدؼ اؼبراد 

ربقيقو قد يفوؽ قدراهتم ما يعٍت كجود عدـ توازف بُت القدرات ك اؼبطالب، باإلضافة إذل أف ىدؼ النتيجة 
متوقف على عوامل خارجية أخرل، لذلك تقل الثقة بالنفس لديهم مقابل ارتفاع ُب مستول القلق اؼبعرُب 

دراؾ الفرد ضعف مقدرتو على إ"حيث يرل أف  )2004("أسامة كامل راتب"ك البدشل، ىذا ما أشار إليو 
مواجهة اؼبوقف الضاغط كأف مسببات الضغوط أكرب من مقدرتو يتوقع عندئذ ارتفاع درجة شدة الضغوط، 
أما إذا أدرؾ الفرد ارتفاع مقدرتو على مواجهة اؼبوقف الضاغط كأف مسببات الضغوط ال سبثل هتديدا كبَتا 

، 2004راتب، (". لو فإنو يستطيع ربمل نفس مسببات الضغوط، كتصبح خربة التوتر كالضغوط أقل شدة
 )137صفحة 

 عرض نتائج العالقة بين توجهات الهدف بأبعاده توجو التمكن و توجو التنافسية و -3-7 
 .أبعاد حالة قلق المنافسة حسب النشاط الرياضي

بغية التحقق من صحة فرضية البحث السادسة كاليت أشارت إذل كجود عبلقة اإلرتباطية ذات داللة 
كأبعاد حالة قلق اؼبنافسة، اعتمادنا  )توجو التنافسية–توجو التمكن (إحصائية بُت أبعاد توجهات اؽبدؼ 

على نتائج الرياضيُت الذين سجلوا درجات أعلى ُب أبعاد توجو اؽبدؼ، حيث أننا تأكدنا فيما سبق من 
أنظر (الفركؽ بُت الرياضيُت حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي ُب كل من توجو التمكن كتوجو التنافسية 

، كعلى ذلك عمدنا على دراسة العبلقة بُت أبعاد توجو اؽبدؼ العارل بأبعاد حالة )نتائج الفرضية الثانية
 : قلق اؼبنافسة، كجاءت النتائج كما يلي
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 عرض ومناقشة نتائج العالقة اإلرتباطية بين توجو التنافسية وأبعاد حالة قلق -3-7-1
 .المنافسة لدى رياضيي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ المنافسة

 

يوضح نتائج العالقة االرتباطية بين توجو التنافسية و أبعاد حالة قلق المنافسة : (61)جدول رقم 
 .لدى رياضيي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ المنافسة

 

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 
  حالة مقياس

  قلق المنافسة

حجم العينة 
 1ن

قيمة معامل 
بين "ر"االرتباط 

توجو التنافسية 
 حالةأبعاد و

 قلق المنافسة

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 1-1ن

مستوى 
الداللة 

نوع 
العالقة 

الداللة 
اإلحصائية 

كرة 
 القدم

 القلق المعرفي
71 

0,329 
0,232 70 0.05 

 دالة طردية
 غَت دالة طردية 0,143 القلق البدني
 غَت دالة طردية 0,098 الثقة بالنفس

 الجيدو
 القلق المعرفي

74 
0,252 

0,224 73 0.05 
 دالة طردية

 دالة طردية 0,246 القلق البدني

 دالة عكسية 0,241- الثقة بالنفس

 

 :تحليل النتائج المتوصل إليها
 :بالنسبة العبي كرة القدم -

 بعد القلق المعرفي: 
 كىي 0,329بُت توجو التنافسية ك القلق اؼبعرُب لدل العيب كرة القدـ " ر"بلغ معامل اإلرتباط 

ما  ،  70 كدرجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة  0,232اعبدكلية اؼبقدرة بػ  " ر"قيمة أكرب من قيمة 
 . يعٍت كجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت توجو التنافسية ك القلق اؼبعرُب

 بعد القلق البدني: 
 كىي قيمة أصغر من قيمة 0,143بُت توجو التنافسية ك القلق البدشل " ر"قدر معامل اإلرتباط 

ما يعٍت كجود  ،  70 كدرجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة  0,232 اؼبقدرة بػ   بـاعبدكلية اؼبقدرة" ر"
 . عبلقة موجبة غَت دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية ك القلق البدشل
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 بعد الثقة بالنفس: 
تأكد النتائج عدـ عبلقة غَت دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية ك الثقة بالنفس لدل العيب كرة 

اعبدكلية اؼبقدرة بػ عند " ر"كىي قيمة أصغر من قيمة  0,098 "ر"القدـ حيث بلغ معامل اإلرتباط 
    . 70 ك درجة اغبرية 0,232مستول الداللة 

 :النسبة رياضي الجيدو  -
 بعد القلق المعرفي: 

جاء دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية ك القلق اؼبعرُب لدل رياضي " ر"يتضح أف معامل اإلرتباط 
 0.05 عند مستول الداللة 0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر" كىي  أكرب من قيمة 0,252اعبيدك حيث بلغ 

 .     ،  ما يؤكد العبلقة اإلرتباطية الطردية بُت توجو التنافسية ك القلق اؼبعرُب73كدرجة اغبرية 
 بعد القلق البدني: 

كىي قيمة  0,246بلغ معامل اإلرتباط بُت توجو التنافسية ك القلق البدشل لدل رياضي اعبيدك 
، ما هبلنا تستنتج أف ىناؾ 73 ك درجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة " ر"أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 

 . عبلقة موجبة بُت توجو التنافسية كالقلق البدشل
 بعد الثقة بالنفس: 

كىي قيمة أكرب من القيمة  0,241- بُت توجو التنافسية ك الثقة بالنفس" ر"بلغ معامل اإلرتباط 
 ، ما يعٍت كجود عبلقة ارتباطية 73 كدرجة اغبرية 0.05 عند مستول الداللة 0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

 .عكسية بُت توجو التنافسية ك الثقة بالنفس
 :استنتـــــــــــــــــــاج

يؤدم إذل ارتفاع ُب  )النتيجة( يستنتج الطالب الباحث من خبلؿ ىذه النتائج أف توجو التنافسية 
، ُب حُت إرتفع القلق البدشل بشكل )كرة القدـ ، اعبيدك(مستول القلق اؼبعرُب عند رياضيي النشاطية 

خاص ُب رياضة اعبيدك، كما يؤدم توجو التنافسية العارل إذل نقص ُب مستول الثقة بالنفس لدل رياضيي 
 . العينة اؼبدركسة
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 عرض ومناقشة نتائج العالقة اإلرتباطية بين توجو التمكن وأبعاد حالة قلق -3-7-2
 .المنافسة لدى رياضيي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ التمكن

 

يوضح نتائج العالقة االرتباطية بين توجو التمكن و أبعاد حالة قلق : (62)جدول رقم 
 .المنافسة لدى رياضيي كرة القدم و الجيدو ذوي مدركات العالية لمناخ المنافسة

 

النشاط 
 الرياضي

الداللة      
 اإلحصائية

 
أبعاد 
  حالة مقياس

  قلق المنافسة

حجم العينة 
 1ن

قيمة معامل 
بين "ر"االرتباط 

أبعاد توجو التمكن و
 حالة قلق المنافسة

قيمة معامل 
" ر"االرتباط 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

 2-1ن

مستوى 
الداللة 

نوع 
العالقة 

الداللة 
اإلحصائية 

كرة 
 القدم

 القلق المعرفي
93 

-0,248 
0,224 92 0.05 

 غَت دالة عكسية
 غَت دالة عكسية 0,134- القلق البدني
 دالة طردية 0,253 الثقة بالنفس

 الجيدو
 القلق المعرفي

47 
-0,355 

0,284 46 0.05 
 دالة عكسية

 غَت دالة عكسية 0,278- القلق البدني

 دالة طردية 0,507 الثقة بالنفس

 

 :بالنسبة العبي كرة القدم -
 بعد القلق المعرفي: 

كىي  0,248-بُت توجو التمكن ك القلق اؼبعرُب لدل العيب كرة القدـ " ر"بلغ معامل اإلرتباط 
 ،  92 كدرجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة  0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ  " ر"قيمة سالبة أكرب من قيمة 

 .ما يعٍت كجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت توجو التمكن ك القلق اؼبعرُب
 بعد القلق البدني: 

 كىي قيمة أصغر من قيمة  0,134-بُت توجو التمكن ك القلق البدشل " ر"قدر معامل اإلرتباط 
ما يعٍت كجود  ،  92 كدرجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة  0,224 اؼبقدرة بػ   بـاعبدكلية اؼبقدرة" ر"

 . عبلقة عكسية غَت دالة إحصائيا بُت توجو التمكن ك القلق البدشل
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 بعد الثقة بالنفس: 
كىي قيمة أكرب من قيمة  0,253بُت توجو التمكن ك الثقة بالنفس  "ر"لقد بلغ معامل اإلرتباط 

ما يعٍت كجود عبلقة  ،  92 كدرجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة  0,224اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر"
 .طردية دالة إحصائيا بُت توجو التمكن ك الثقة بالنفس

 :النسبة رياضي الجيدو  -
 بعد القلق المعرفي: 

 كىي 0,355-بُت توجو التمكن ك القلق اؼبعرُب لدل رياضي اعبيدك  " ر"قدر معامل اإلرتباط 
 ، ما يؤكد 46 كدرجة اغبرية 0.05 عند مستول الداللة 0,284اعبدكلية اؼبقدرة بػ " ر"أكرب من قيمة 

 .    كجود عبلقة اإلرتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بُت توجو التمكن ك القلق اؼبعرُب
 بعد القلق البدني: 

كىي  0,278-بُت توجو التمكن ك القلق البدشل لدل رياضي اعبيدك " ر"بلغ معامل اإلرتباط 
، ما هبلنا تستنتج 46 ك درجة اغبرية 0.05عند مستول الداللة " ر"قيمة سالبة أكرب من القيمة اعبدكلية لػ 

 .  أف ىناؾ عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت توجو التمكن العارل كالقلق البدشل
 بعد الثقة بالنفس: 

كىي قيمة أكرب من  0,507 بُت توجو التمكن العارل  ك الثقة بالنفس" ر"بلغ معامل اإلرتباط 
 ، ما يعٍت كجود عبلقة 46 كدرجة اغبرية 0.05 عند مستول الداللة 0,284القيمة اعبدكلية اؼبقدرة بػ 

 .ارتباطية طردية دالة إحصائيا بُت توجو التمكن العارل ك الثقة بالنفس لدل رياضيي اعبيدك
 :استنتـــــــــــــــــــاج

يتبُت من خبلؿ التحليل اإلحصائي السالف الذكر أف توجو التمكن العارل يؤدم إذل نقص  
مستول القلق اؼبعرُب عند رياضيي كرة القدـ ك اعبيدك، فيما أظهرت النتائج أف توجو يرتبط سلبا أكثر 

كعلى العكس من ذلك فإف توجو التمكن العارل يؤدم إذل زيادة . بالقلق البدشل عند رياضيي اعبيدك
 . مستول الثقة بالنفس لدل رياضيي اعبيدك للعينة اؼبدركسة

درجة "كيفسر الطالب الباحث ىذه النتائج من خبلؿ مفهـو الثقة بالنفس حيث يشار إليها بأهنا 
صدكقي، ( ،"التػأكد أك اإلعتقاد اليت يبتلكها الرياضي عن مدل قدرتو على ربقيق النجاح ُب الرياضة

 ىذا التعريف يؤكد أف مستول الثقة بالنفس لدل الرياضي يرتبط باؽبدؼ الذم يسعى )36، صفحة 2004
إذل ربقيقو، فإذا كاف اؽبدؼ ُب حدكد قدراتو تزداد ثقة الرياضي بنفسو يقل مستول القلق لديو،  كعلى 

العكس فإف ؿباكلة إقباز ىدؼ يفوؽ قدرات الرياضي أك يرتبط بعوامل خارجية يؤدم ذلك إذل زيادة 
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القلق ما يؤثر على مستول الثقة بالنفس من خبلؿ الشك الذم ينتاب الرياضي ُب إمكانية ربقيق ىذا 
 .  اؽبدؼ

 

 : اإلستنتاجات العامة-3-8
من خبلؿ اؼبعاعبة اإلحصائية لنتائج تطبيق مقاييس الدراسة كفقا ألىداؼ البحث كفرضياتو، 

  :توصل الطالب الباحث إذل االستنتاجات التالية
  أف ىناؾ اختبلؼ بُت الرياضيُت قيد الدراسة حسب زبصصهم الرياضي ُب مدركاهتم للمناخ

 .الدافعي اؼبميز للمنافسة
  سبيز العبوا كرة القدـ األكاسط الذين مشلتهم الدراسة دبدركات عالية كبو مناخ التمكن، ُب حُت

 .أف أغلب رياضي اعبيدك كانت مدركاهتم عالية كبو مناخ اؼبنافسة
  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب بعد توجو التنافسية بُت الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو

مناخ اؼبنافسة ك الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب زبصصي كرة القدـ كاعبيدك 
 .لصاحل الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة

  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب بعد توجو التمكن بُت الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو
مناخ التمكن ك الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة حسب التخصص الرياضي 

 .لصاحل الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن )كرة القدـ ك اعبيدك(
  سبيز الرياضيوف قيد الدراسة ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة حسب زبصصهم الرياضيي

ُب حُت سبيز . بشدة عالية ُب القلق اؼبعرُب ك متوسطة ُب كل من القلق اعبسمي ك الثقة بالنفس
نظرائهم ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن بشدة متوسطة ُب القلق اؼبعرُب ك ضعيفة ُب 

 .  القلق اعبسمي، كعلى العكس سجلوا درجات عالية ُب الثقة بالنفس
  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي ذكم اؼبدركات العالية

كبو مناخ التمكن ك الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ُب بعدم القلق اؼبعرُب ك 
ُب حُت جاءت الفركؽ . القلق اعبسمي لصاحل الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة

 .ُب بعد الثقة بالنفس لصاحل الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن
 طردية ذات داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل كتوجو التنافسية بالنسبة  ىناؾ عبلقة إرتباطية

 .لعينة البحث ككل، ُب حُت جاءت العبلقة غَت دالة بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك توجو التمكن
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  ىناؾ عبلقة إرتباطية طردية دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن العارل ك توجو التمكن بالنسبة
كعلى العكس جاءت العبلقة غَت دالة بُت مناخ التمكن العارل توجو . للتخصصُت قيد الدراسة

 .التنافسية
  جاءت العبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك القلق اؼبعرُب كعكسيا مع

الثقة بالنفس بالنسبة للنشاطُت قيد الدراسة، ُب حُت كانت العبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت 
 .مناخ اؼبنافسة العارل كالقلق اعبسمي بالنسبة لرياضيي اعبيدك

  ارتبط مناخ التمكن العارل عكسيا مع القلق اؼبعرُب ك طرديا مع الثقة بالنفس لدل عينة البحث
ؾبتمعة، ُب حُت جاءت العبلقة عكسية دالة إحصائيا بُت اؼبناخ التمكن العارل ك القلق اعبسمي 

 .بالنسبة لرياضي اعبيدك
  ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية العارل ك القلق اؼبعرُب بالنسبة لعينة

البحث ككل، ُب حُت جاءت العبلقة طردية بُت توجو التنافسية العارل ك القلق اعبسمي بالنسبة 
 .لعينة رياضي اعبيدك كعكسيا مع الثقة بالنفس

  ارتبط توجو التمكن العارل عكسيا مع القلق اؼبعرُب كطرديا مع الثقة بالنفس بالنسبة لعينة البحث
 .          ؾبتمعة، ُب حُت جاءت عكسية دالة إحصائيا مع القلق اعبسمي بالنسبة لعينة رياضي اعبيدك

 
 

 : مناقشة الفرضيات-3-9
 : مناقشة الفرضية األولى-3-9-1 
أغلب الرياضيين قيد الدراسة حسب تخصصهم " :جاءت الفرضية األكذل على النحو التارل 

 ".الرياضي لديهم مدركات عالية نحو مناخ المنافسة
أف نسبة العيب كرة القدـ ذكم  )50(،)47(يتبُت من خبلؿ النتائج اؼبعركضة ُب اعبداكؿ رقم  

 ُب حُت أف أغلب رياضيي اعبيدك %71,56مدركات العالية كبو مناخ التمكن كانت أعلى حيث بلغت 
 من 2، كقد ًب التأكد حبساب كا% 15,61كانت مدركاهتم عالية كبو مناخ اؼبنافسة بنسبة قدرت بػ 

، باإلضافة إذل أف إذباه كل بعد كاف )مناخ اؼبنافسة، مناخ التمكن(استقبللية بعدم اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ 
كعليو . كبو اؼبستول العارل سواء بالنسبة لنشاط كرة القدـ أك نشاط اعبيدك، ما يدعم النتائج اؼبتوصل إليها

يبكن القوؿ أف ىناؾ رياضيوف يتميزكف ؼبدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة ك آخركف يتميزكف دبدركات عالية 
 .كبو مناخ التمكن
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 كيفسر الطالب الباحث الفركؽ بُت الرياضيُت ُب طبيعة مدركاهتم اؼبناخ الدافعي من منطلق 
اإلختبلؼ ُب أىداؼ ك مساعي الفرؽ ك اعبمعيات الرياضية بشكل عاـ كاليت ذبسد ثقافة معينة داخل 
بيئة الفريق، فمنها من تركز على التكوين على اؼبدل الطويل كفرؽ أخرل نبها الوحيد ىو ربقيق النتائج 

اػباص بفرؽ كرة  )48(كلعل اؼبثاؿ اعبلي ما جاء ُب اعبدكؿ رقم . كالبطوالت بغض النظر عن التكوين
القدـ الذين مشلتهم الدراسة، أين نبلحظ أف العيب فرؽ صبعية الشلف، كداد تلمساف ك صبعية كىراف 

أغلبهم ؽبم مدركات عالية كبو مناخ التمكن، ىذه الفرؽ اؼبذكورة معركفة لدل العاـ ك اػباص بإىتمامها 
بالتكوين ما انعكس على مدركات العيب ىذه الفرؽ لبيئتهم على أهنا تشجع التعلم ك ربسُت القدرات، 

كعلى العكس فقد أظهر أغلب العيب فرؽ مولودية كىراف ك مديوشل كىراف مدركات عالية كبو مناخ 
 .    اؼبنافسة

 كما تعزل ىذه النتائج حسب الطالب الباحث إذل توجهات ك سلوؾ اؼبدربُت كوهنم العنصر 
أم أف العب كرة القدـ أك رياضي . الفعاؿ ُب بيئة الفريق ك الذين كثَتا ما يؤثركف على مدركات البلعبُت

اعبيدك يكتسبوف مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة أك مناخ التمكن من خبلؿ استقراءىم ك تفسَتىم 
للمعلومات اليت يستقوهنا حوؿ سياسة الفريق بشكل عاـ، كما يقوموف بتقييم توجهات مدربيهم كبو 

اإلقباز كاألىداؼ اليت يسعى ىؤالء إذل ربقيقها من خبلؿ ردكد أفعاؽبم كيستخلصوف بذلك معٌت التفوؽ 
 .ك النجاح بالنسبة ؽبم

 باإلضافة إذل ىذا، فإف االختبلؼ ُب طبيعة مدركات اؼبناخ الدافعي عند الرياضيُت قد يعود إذل 
الرياضيُت أنفسهم، فلكل رياضي طريقة معينة ك إشارات  يفسر من خبلؽبا اؼبناخ الدافعي اؼبميز للفريق 
زيادة إذل تراكم اػبربات الناذبة عن اؼبوقف التنافسية ك التدريبية خبلؿ سنوات اؼبمارسة، فلكل رياضي 

كُب ىذا . رصيد معُت من التجارب يكتسب من خبللو معاشل لئلقباز ُب اؼبنافسة من منظوره اػباص
مهما كاف التصور الكامل للفريق ُب نظر اؼبدرب، إال "أنو  )2001("إخبلص عبد اغبفيظ"الشأف تشَت 

أف إدراؾ البلعبُت ك تصورىم ك تقييماهتم ىي اليت ربدد اؼبناخ الدافعي للفريق حىت ك إف كاف للمدرب 
التأثَت األقول على اؼبناخ الدافعي، كىناؾ من العوامل اليت يبكن تغيَتىا بسهولة مقارنة بأخرل يصعب 

 )74، صفحة 2001إخبلص عبد اغبفيظ، ( ".ا تؤثر على األداء الفعاؿ للفريققتغيَتىا إال أهنا صبيع
 & Nicolls" "نيكولس ك دكدا" ك تتطابق نتائج دراستنا ىذه مع اإلطار اؼبرجعي لنظرية 

Duda) "1986،1989(  أمس " ككذا أعماؿ " "Ames) " 1992(  سواء ُب اجملاؿ األكاديبي أك
الرياضي اليت تؤكد كجود اختبلؼ ُب طريقة إدراؾ األفراد للمناخ الدافعي سواء ُب القسم عند الطبلب أك 

على العديد من العوامل منها ربديد " Ames " "أمس"ُب بيئة الفريق الرياضي كيعتمد ذلك حسب 
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اؽبدؼ من طرؼ اؼبعلمُت أك اؼبدربُت، عملية التقييم ك اؼبكافئة، إضافة إذل بناء اؼبهاـ اليت تؤدم إذل 
 (Papaionnou, 1994, p. 11) .التنافسية ك كيف يرتبط البلعبوف بعضهم البعض ُب جو معُت

 كبالرجوع على النتائج حسب النشاط الرياضي يتبُت أف أغلب العيب كرة القدـ األكاسط الذين 
 ، ُب حُت كانت مدركات %71,56مشلتهم الدراسة ؽبم مدركات عالية كبو مناخ التمكن كذلك بنسبة 

، كيرجع الطالب الباحث ىذا % 15,61غالبية رياضيي اعبيدك عالية كبو مناخ اؼبنافسة بنسبة قدرت بػ 
اإلختبلؼ إذل طبيعة كل نشاط رياضي ُب اؼبقاـ األكؿ، إضافة إذل إختبلؼ ُب سلوؾ اؼبدربُت ك اؼبسَتين 

ُب كل نشاط رياضي ك حىت األكلياء كتوجهاهتم كبو أىداؼ اإلقباز، ىذا ما أكدتو نتائج الدراسة 
اليت أجريناىا على ؾبموعة من اؼبدربُت ك  )راجع الفصل األكؿ من اعبانب التطبيقي(اإلستطبلعية األكذل 

البلعبُت ك اؼبسَتين بغرض تثمُت مشكلة البحث، حيث أكدت النتائج كجود فركؽ ُب توجو اؽبدؼ بُت 
اؼبسَتين ك األكلياء ُب كل من نشاطي كرة القدـ ك اعبيدك كيرجع ذلك إذل خصوصيات اؼبنافسة ُب كل 
نشاط، فمنافسات اعبيدك قليلة على مدار السنة كاؽبزيبة تعٍت اإلقصاء، ُب حُت أف مباريات كرة القدـ 

 .كثَتة ك إمكانية التعويض بالنسبة لبلعبُت متعددة
 Frank & Eirik""فرانت إيراؾ كأخركف "  كيتوافق ىذا التحصيل اإلحصائي مع نتائج دراسة 

& al) "2008(  اليت أجريت على بعض األلعاب الفردية كأكدت نتائجها أف رياضيي ىذه األلعاب
 (Frank Eirik Abrahamsen, 2008, pp. 449-464) . لديهم مدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة

اليت  )White & Duda) "1994"كايت ك دكدا"كما تتطابق النتائج اؼبتوصل إليها مع دراسة  
بُت الرياضيُت الناشئُت  )توجو التمكن، توجو التنافسية(كانت اؽبدؼ منها إجراء مقارنة ُب توجو اؽبدؼ 

كالبالغُت، كخلصت الدراسة إذل أف اؼبواقف اليت من خصائصها التنافس كإظهار مستول عارل من القدرة 
جرنيغوف "ىذا باإلضافة إذل دراسة  . تؤدم ُب الغالب إذل تبٍت الرياضي توجو التنافسية

كاليت ىي عبارة عن دراسة مقارنة ُب توجو اؽبدؼ بُت  )Gernigon & le Bras)"1995""كلوبرا
رياضات أيكودك، الفن القتارل التنافسي كاعبيدك ، حيث خلصت نتائجها إذل  أف رياضيي ىذه 

بل ، 12ُب سن  )توجو التمكن، توجو التنافسية(التخصصات ال تظهر عليهم فركؽ ُب توجو اؽبدؼ 
تًتسم الفركؽ مع اإلقًتاب من سن الرشد حيث أف رياضيي أيكيدك البالغُت لديهم توجو عارل كبو ىدؼ 

 Christophe) .التمكن، عكس رياضيي اعبيدك الذين أظهركا توجو عارل كبو ىدؼ التنافسية

Gernigon, 1997, p. 27) 
ك يرل الطالب الباحث أنو مع تراكم اػبربات يصبح للرياضي مدركات عالية كبو ىدؼ  اإلقباز 

حيث أكدكا أف " Seifrez & al""سفريز ك آخركف"الذم يتم تعزيزه، ىذا ما شار إليو كل من 
الرياضيُت ؽبم القدرة على التمييز بُت اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو التمكن ك اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو "
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اؼبنافسة من خبلؿ إدراكاهتم كتفسَتاهتم لردكد أفعاؿ الفاعلُت ُب الفريق ك اؽبدؼ الذم يتم تعزيزه، كما 
عن كجود فركؽ كبَتة عن كيفية  )Ryan & Goolink) "1986" "رياف، جركلينك"أكدت دراسات 

تفسَت األفراد لنفس البيئة، ىذه الفركؽ يبكن أف تعزل إذل خربات األطفاؿ السابقة، الفركؽ الشخصية، 
 . سلوؾ اؼبعلمُت الفارؽ كىو ما يبكن التنبؤ بو حسب الباحثُت أيضا ُب اجملاؿ الرياضي

(Papaionnou, 1994, p. 65)               
كتتفق ىذه النتائج مع العديد الدراسات اليت أكدت كجود اختبلؼ ُب مدركات الرياضيُت للمناخ  

 فايبوس"، White("1998)  كايت"، Sefriez & al "(1992)سفريز كأخركف "الدافعي منها دراسة 
Famose" )2005( بنست ؿبمد حسن ؿبمود ،)لياؿ جرشقرف "، )2007Lael Gershgeren 

and al )"2011.( 
 كعلى ذلك يبكن القوؿ أف الفرضية األكذل قد ربققت جزئيا، حيث ربققت بالنسبة لرياضي 

 . اعبيدك كدل تتحقق بالنسبة لرياضيي كرة القدـ
 

 : مناقشة الفرضية الثانية -3-9-2         
توجو التنافسية، توجو )توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس إدراك النجاح  "

 ".بين رياضيي كل نشاط حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي (التمكن
حىت نتأكد من داللة الفركؽ بُت اؼبتوسطات " ت"لتبياف صدؽ الفرضية الثانية قمنا حبساب قيمة 

بُت رياضيي كل نشاط ذكم مدركات  )توجو التنافسي، توجو التمكن(ُب بعدم مقياس إدراؾ النجاح 
العالية كبو مناخ التمكن كنظرائهم ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة،  كخلصت النتائج كما ىو 

أف الفركؽ كانت دالة إحصائيا ُب بعد توجو التنافسية لصاحل  )52(،)51(موضح ُب اعبداكؿ رقم 
الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة، ُب حُت جاءت الفركؽ ُب توجو التمكن معنوية لصاحل 

 .الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن
كقد استخلص الطالب الباحث من خبلؿ النتائج أف الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ 

اؼبنافسة سبيزكا بتوجو أعلى كبو التنافسية مقارنة بالرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن، ىؤالء 
دكدا ك نيكولس "سبيزكا بتوجو أعلى كبو مناخ التمكن، ىذا ما أكدتو افًتاضات نظرية توجو اؽبدؼ لػ 

Duda & Nicolls") 1984،1989(  ككذا أعماؿ أمس"Ames"  اليت أشارت إذل أف إدراؾ الفرد
الرياضي أف البيئة أك اؼبناخ الدافعي موجو كبو التمكن هبعلو يتبٌت توجو التمكن، ُب حُت أف تعزيز عوامل 

 (François cury, 2001, pp. 100-101) .البيئة التنافسية ذبعل الرياضي يكتسب توجو التنافسية
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كيرجع الطالب الباحث النتائج اؼبتوصل إليها إذل كوف أف اؼبواقف الرياضية اليت يبر هبا الرياضي 
فحسب بل حىت من ناحية اعبوانب الشخصية كاؼبيوؿ خبلؿ اؼبنافسات ال يكتسب منها خربات رياضية 

كاإلذباىات، فإذا ما استشعر الرياضي أف عناصر بيئة الفريق اؼبكونة من اؼبدرب، األكلياء، اؼبسَتين ك حىت 
كًب تعزيز ذلك  )ىدؼ األداء، ىدؼ النتيجة(يفضلوف ىدفا معينا على اآلخر  )زمبلئو ُب الفريق(األقراف 

ُب مواعيد تنافسية عديدة تتكوف لدل الرياضي اعتقادات ك توجهات كبو ىذا اؽبدؼ معتربا أنو يعٍت 
. النجاح كالتفوؽ فيسعى إذل توجيو دافعيتو كبو ىذا اؽبدؼ ؿباكال إرضاء ىؤالء األشخاص احمليطُت بو

كعلى ذلك فإف رياضيي كرة القدـ ك اعبيدك الذين مشلتهم الدراسة ككانت لديهم مدركات عالية كبو مناخ 
اؼبنافسة تبنوا توجو التنافسية كوهنم أدركوا أف معيار التفوؽ كالنجاح ىو الفوز بالنسبة للمحيطُت هبم ك 

كعلى العكس . السبيل الوحيد إلظهار القدرة العالية ما هبعلهم يكتسبوف توجها عاليا كبو ىدؼ التنافسية
فإف الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن يفسركف ردكد أفعاؿ اؼبدرب كاألكلياء على أهنا 

موجهة كبو التعلم ك بذؿ اعبهد ك ربسُت القدرات بغض النظر عن النتيجة اليت ال تعد معيارا للتفوؽ ك 
من  )األداء(النجاح بالنسبة للمحيطُت هبم ُب الفريق ما جعلهم يظهركف توجو أعلى كبو ىدؼ التمكن 

 .خبلؿ سعيهم لتحسُت قدراهتم كإمكانياهتم
كبالعودة إذل خصائص مرحلة اؼبراىقة يتبُت أف اذباىات اؼبراىقُت من بينهم الرياضيُت تكتسب 

بالدرجة األكذل، ًب اؼبناخ  )الوالدين(بشكل عاـ من البيئة اليت يعيش فيو اؼبراىق بدأن باؼبناخ األسرم 
أف اؼبراىق  ")2001("فؤاد السيد باىي"كُب ىذا الصدد يشَت . )الزمبلء(اؼبدرسي ككذا تأثرىم باألقراف 

يتأثر ُب مبوه اإلجتماعي باعبو النفسي اؼبهيمن على أسرتو ك العبلقات القائمة بُت أىلو ك يكتسب 
كما تكفل اؼبدرسة للمراىق . اذباىاتو النفسية بتقليده ألبيو ك أىلو كذكيو كبتكرار خرباتو العائلية كتعميمها

 ".ألواف ـبتلفة من النشاط اإلجتماعي فهي ذبمع بينو ك بُت أقرانو فيقارف مكانتو هبم كيتأثر بتفكَتىم
   )261-258، الصفحات 2001السيد، (

كيعد اؼبناخ النفسي للفريق الرياضي صورة طبق األصل للمناخ اؼبدرسي، حىت أف توجهات أىداؼ 
اإلقباز ُب اجملاؿ الرياضي الرياضية اقتبست من اجملاؿ األكاديبي أم اؼبدرسي، فإذا كانت بيئة القسم 

يشجع على التعلم يتبٌت التلميذ توجو التعلم مثلو مثل الرياضي ُب الفريق، كالعكس بالنسبة لتوجو 
التنافسية، كبذلك  فإنو من خبلؿ اؼبناخ النفسي للفريق يدرؾ الرياضي طبيعة اؼبناخ الدافعي فيتبٌت أحد 

أىداؼ اإلقباز الذم يتم تعزيزه كهبتهد لتحقيقو كونو أصبح معيار التفوؽ بالنسبة لو، كىو ما يفسر 
 .النتائج اؼبتوصل إليها



247 
 

) Famose & Lescnaff") 1991فايبوس ك لوسكناؼ "كتتفق نتائج دراستنا ىذه مع دراسة 
 .اليت أكدت كجود فركؽ بُت الرياضيُت ُب توجهات أىداؼ اإلقباز إنطبلقا من مدركاهتم للمناخ الدافعي

(Salmeh, 2011, p. 39)     
أف اؼبواقف اليت  )Duda & White") 1994كايت ك دكدا "كُب نفس السياؽ أكدت دراسة 

 فايبوس، كَتم، سرزاف"كما أشارت دراسة . تؤكد على التنافس كالقدرة كمعيار يؤدم إذل تبٍت اؼبنافسة

Famose,Cury & Sarrazin)" 1995(  أف توجو الرياضي كبو أىداؼ اإلقباز متوقف على مستول
 (Christophe Gernigon, 1997, p. 27) .اؼبنافسة ك نوع النشاط اؼبمارس

يعترباف أف  )Cury & Sarrazin ) "2001كَتم ك سرزاف"كذبدر اإلشارة ىنا أف الباحثاف 
األىم ليس ىو التقليل من توجو التنافسية لدل الرياضيُت كلكن األنبية ىي الًتكيز على تطوير توجو 

 .التمكن كىذا لتفادم التبعات النفسية السلبية لتوجو التنافسية على الرياضيُت ك على دافعيتهم
(Francois Cury, 2001, p. 140)  

حسن "كقد أكدت دراسات عديدة كجود فركؽ ُب توجهات اؽبدؼ لدل الرياضيُت منها دراسة 
أضبد عبد العزيز ؿبمد : )1994"(، صدكقي نور الدين ؿبمد)1994(" حسن عبده عبد اهلل

 .M. Maugendre, E""ماجندر ك سبيس"، )2000("فبدكح عبده"ك" حسن عبده، )1997("معارؾ

Spitz)"2011( 
 .كعلى ذلك يبكن القوؿ أف الفرضية الثانية قد ربققت

 
 : مناقشة الفرضية الثالثة-3-9-3
القلق المعرفي، )توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس حالة قلق المنافسة " 

 ".بين الرياضيين حسب مدركاتهم للمناخ الدافعي (القلق البدني، الثقة بالنفس
للتأكد من صدؽ ىذا الفرض اعتمدنا على مقارنة كصفية بُت الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو 
مناخ اؼبنافسة ك الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن من خبلؿ حصر كتصنيف الرياضيُت ُب 

اػباصة  )55(،)53(أنظر اعبداكؿ رقم (مستويات سبثل شدة كل بعد من أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة 
كرة القدـ، (، ًب عبأنا إذل مقارنة إحصائية حسب النشاط )برياضيي كرة القدـ ك اعبيدك على التوارل

ُب كل بعد " ت ستودنت"من خبلؿ التأكد من فركؽ اؼبتوسطات بُت اجملموعتُت حبساب قيمة  )اعبيدك
 ):56(ك  )54(من أبعاد حالة قلق اؼبنافسة كقد ًب عرض النتائج ُب اعبداكؿ رقم 

كيتضح من خبلؿ قراءتنا للنتائج أف الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة جاءت 
شدة القلق اؼبعرُب لديهم ُب اذباه الدرجات العالية، ُب حُت سجل الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو 
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كما أظهرت النتائج كجود فركؽ ُب القلق اؼبعرُب لصاحل الرياضيُت ذكم . مناخ التمكن درجات متوسطة
كيفسر الطالب الباحث ىذه النتائج استنادا إذل ما ينتج من تغَتات . اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة

معرفية عند الرياضي ُب موقف اإلقباز حيث يقـو الرياضي بعملية التقييم للموقف التنافسي كاليت من 
خبلؽبا يدرؾ اإلىتماـ الكبَت بالنتيجة من طرؼ احمليطُت بو، كيقابل ذلك إدراكو أف ىذا اؽبدؼ اؼبنشود 

ال يرتبط بو فقط، فيًتتب عن ذلك نقص ُب الًتكيز لديو بسبب انشغالو بالكيفية اليت سبكنو من  )الفوز(
ربقيق الفوز بغض النظر عن الطريقة، إضافة إذل تفكَته ُب ردكد أفعاؿ احمليطُت بو كاؼبدرب ك األكلياء ُب 

حالة ما إذا خيب آماؽبم كدل يتمكن من ربقيق الفوز، فيزداد العبء النفسي على الرياضي خاصة ُب حاؿ 
ما كانت عملية التقييم للموقف تشَت إذل أف قدرات اؼبنافس تفوؽ قدراتو الشخصية أك قدرات الفريق 

فيًتاء لو أف اؼبهمة صعبة كبالتارل تسيطر على الرياضي أفكار مرتبطة بالفشل ك عدـ الكفاءة فيًتتب عن 
 .  كل ىذا القلق اؼبعرُب لدل الرياضي

كعلى العكس جاءت درجات أغلب الرياضيُت ذكم مدركات مناخ التمكن العارل ُب اذباه 
كجاءت درجات . الدراجات اؼبتوسطة ما يعٍت قلق معرُب معتدؿ قد ال يؤثر دبستول أداء الرياضي كتركيزه

القلق اؼبعرُب متوسطة كنتيجة لًتكيز الرياضي اؼبنصب فقط على كيفية تقدصل مستول يتماشى كإمكانياتو، 
يتضح أف الرياضيُت ذكم  )فصل اؼبناخ الدافعي ك توجو اؽبدؼ(فمن خبلؿ الرجوع إذل اعبانب النظرم 

اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن يركزكف على اعبهد اؼببذكؿ ك التقييم الذاٌب ؼبستواىم بغض النظر عن 
حيث  )2009("عبد الستار عبد اعببار الضمد"كيتماشى ىذا التفسَت مع ما أشار إليو . الفوز ك اؽبزيبة

مصدر قلق يعد دافعيتو العالية لتحقيق أماؿ الوالدين كاؼبدرب كاألصدقاء  حرص الرياضي ك"يرل أف 
الضمد ( ."، اليت تتمثل أساسا ُب ربقيق الفوزاؼبنشودةشديد نتيجة خوفهم من الفشل ُب ربقيق األىداؼ 

ركاد النظرية اؼبعرفية أف توقع اؼبخاطر ك   أحد "Beek" "بيك" ُب حُت أشار )134، صفحة 2009، .ع
الشعور بالتهديد النفسي ك اعبسمي يرتبط بالقلق كحدد أىم األفكار اؼببلزمة لؤلفراد القلقُت ىي عدـ 

 كعلى ذلك يفسر الطالب الباحث ارتفاع شدة )54، صفحة 2009أضبيداف، ( .الكفاءة ك األىلية لئلقباز
القلق اؼبعرُب عند الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ُب كوهنم ىبشوف عدـ سبكنهم من 

ربقيق اؼبكسب نتيجة عدـ كفاءهتم أك خشيتهم ُب كوف اؼبنافس أقول منهم ما هبعلهم ال وبققوا آماؿ 
 . أكليائهم ك مدرهبم

أما بالنسبة للقلق اعبسمي فقد سجل أغلب الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة 
درجات متوسطة إذل عالية ما يعٍت درجة مرتفعة من التأىب ك االستثارة الفسيولوجية جملاهبة موقف 

اؼبنافسة، فيما سجل الرياضيُت من النشاطُت كرة القدـ ك اعبيدك ذكم مدركات مناخ التمكن العالية شدة 
كجود فركؽ بُت  )56(ك  )54(كقد أكدت النتائج اؼبدكنة ُب اعبداكؿ رقم . منخفضة ُب القلق اعبسمي
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اجملموعتُت سواء ُب نشاط كرة القدـ أك اعبيدك ُب بعد القلق اعبسمي لصاحل الرياضيُت ذكم مدركات 
كيفسر الطالب الباحث ىذه النتائج من منطلق أف القلق اعبسمي كثَتا ما يقًتف . العالية كبو مناخ اؼبنافسة

دبستول القلق اؼبعرُب، دبعٌت أف تسجيل الرياضيُت ذكم مدركات مناخ اؼبنافسة العارل درجات كبَتة ُب 
القلق اؼبعرُب ساىم ُب زيادة درجات القلق اعبسمي لديهم ُب حُت أف الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية 

كبو مناخ التمكن سجلوا درجات متوسطة ُب القلق اؼبعرُب ما جعل درجات القلق اعبسمي أك البدشل تأٌب 
اللذاف اعتربا أف كل من " Fazey & Hardy""فيزر ك ىاردم"منخفضة، كيتوافق ىذا التفسَت مع مبوذج 

القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي غَت مستقلُت كىناؾ تفاعل بينهما حيث أف زيادة القلق اؼبعرُب قد يؤدم إذل 
زيادة التأىب الفسيولوجي ما يعٍت ظهور أعراض القلق اعبسمي ككذلك العكس حيث أف ارتفاع القلق 

 (Robert Weinberg, 1997, pp. 101-102)  .البدشل ك زيادة االستثارة قد تزيد من القلق اؼبعرُب
أما فيما ىبص بعد الثقة بالنفس فقد سجل الرياضيوف ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب 

، ُب حُت أف نظرائهم ذكم اؼبدركات العالية )شدة كبَتة(التخصصُت كرة القدـ ك اعبيدك درجات عالية 
كبو مناخ اؼبنافسة فقد كانت شدة الدرجات ُب اذباه الشدة اؼبتوسطة، كجاءت الفركؽ بُت اجملموعتُت 

ذات داللة إحصائية ُب بعد الثقة بالنفس لصاحل الرياضيُت ذكم اإلدراؾ العارل ؼبناخ التمكن ُب النشاطُت 
كيفسر الطالب الباحث ىذه الفركؽ ُب شدة الثقة بالنفس ). )56(ك)54(أنظر اعبداكؿ رقم (قيد الدراسة 

بكوف أف الرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة الذين سجلوا درجات عالية من القلق اؼبعرُب 
ك كذا ارتفاع ُب القلق اعبسمي سوؼ تتأثر بشكل حتمي شدة الثقة بالنفس لديهم حيث يغلب على 
ىؤالء الرياضيُت الًتدد كالشك ُب قدراهتم كإمكانياهتم لتحقيق الفوز، فيما أف الرياضيُت ذكم اؼبدركات 
العالية كبو مناخ التمكن سبيزكا بدرجات أقل ُب القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي ك بالتارل كانت مستويات 

زيادة درجة " الذم يؤكد أف  )1997("أسامة كامل راتب"الثقة بالنفس عالية، كىو ما أشار إليو 
الرياضيُت ُب مقياس القلق اعبسمي تقًتف بزيادة ُب درجاهتم ُب القلق اؼبعرُب مقابل البفاض ُب درجات 

 . )103، صفحة 1997راتب، ( ".حالة الثقة بالنفس ك العكس صحيح 
) 2000("ؿبمود ضبدم ؿبمد إبراىيم"كيتوافق ىذا التفسَت مع النتائج اؼبتوصل إليها ُب دراسة 

 الرياضي التوجو عبلقة"اليت جاءت ربت عنواف  )2001(" صفاء صاحل حسُت"باإلضافة إذل دراسة 
حيث أكدت " الكاراتيو العبات لدل األداء كمستول اؼبنافسة قلق كحالة الرياضية بالثقة التنافسي

الدراستاف أف زيادة مستول الثقة بالنفس يؤدم إذل نقص ُب القلق اؼبعرُب ك القلق البدشل كظهر ذلك 
، 2001حسُت، (  .إحصائيا بوجود ارتباط عكسي بُت كل من الثقة بالنفس ك القلق البدشل ك القلق اؼبعرُب

 )223-211الصفحات 
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 ؿبمد عبد العزيز"كمن جانب آخر مرتبط دبستول أك شدة القلق كعبلقتو بالثقة بالنفس فقد أشار 
الدرجة اؼبتوسطة "إذل أف " Erik & Dodson""إريك ك دكدسن"نقبل عن دراسة  )2013("سبلمة

للقلق ذبعل البلعب يعبئ أقصى قدراتو ك تزداد ثقتو بنفسو ك اآلخرين كيستغل إمكانياتو بأقصى درجة، 
ُب حُت أف الشدة العالية للقلق الناذبة أساسا عن مبالغة الرياضي ُب تقدير مستول اؼبنافس ك التقليل من 

، 2013سبلمة، (". شأف نفسو كقدراتو يضعف ثقة الرياضي بنفسو فينخفض مستول أدائو ُب اؼبلعب
 . ىذا التفسَت يتماشى ك النتائج اؼبتوصل إليها)115صفحة 

كما يفسر الطالب الباحث زيادة الثقة بالنفس لدل الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ 
التمكن من خبلؿ طبيعة ىؤالء الرياضيُت الذين ىبتاركف أىداؼ تتناسب ك قدراهتم فيحققوف ُب الغالب 

اإلقبازات كيتجنبوف اإلحباط ك الفشل فتزداد لديهم الثقة بالنفس ما يساعدىم على ؾباهبة مواقف اإلقباز 
الرياضيُت "حيث يرل أف  )1997("أسامة كامل راتب"بأكثر راحة، كيتفق ىذا التفسَت مع ما أشار إليو 

الذين يتمتعوف بالثقة بالنفس اؼبثلى يضعوف ألنفسهم أىدافا كاقعية تتماشى مع قدراهتم، إهنم يفهموف 
قدراهتم بشكل جيد هبعلهم يشعركف عندما يصلوف إذل حدكدىم العليا لقدراهتم كال وباكلوف إقباز أىداؼ 

  )338، صفحة 2000راتب، ( ".غَت كاقعية بالنسبة ؽبم
 .  كعلى ذلك يبكن اعتبار أف الفرضية الثالثة قد ربققت

 

 : مناقشة الفرضية الرابعة-3-9-4
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين أبعاد المناخ الدافعي المدرك و أبعاد توجو الهدف " 

 ".لدى رياضيي العينة المدروسة حسب تخصصهم الرياضي
للتأكد من صحة ىذه الفرضية عمدنا على حساب معامل اإلرتباط بُت درجات مناخ اؼبنافسة 

بالنسبة للرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو  )توجو التنافسية ك توجو التمكن(كأبعاد مقياس توجو اؽبدؼ 
مناخ اؼبنافسة، ككذا معامل االرتباط بُت درجات مناخ التمكن ك أبعاد توجو اؽبدؼ بالنسبة للرياضيُت 

 .)كرة القدـ، اعبيدك(ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن، كذلك ُب التخصصُت قيد الدراسة 
على أف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات  )58(،)57(كقد أفرزت النتائج اؼبدكنة ُب اعبداكؿ رقم 

داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل كتوجو التنافسية كغَت دالة بُت مناخ اؼبنافسة ك توجو التمكن كىذا 
كعلى صعيد آخر جاءت العبلقة اإلرتباطية بُت مناخ التمكن العارل . بالنسبة لنشاطي كرة القدـ ك اعبيدك

كتوجو التنافسية غَت دالة إحصائيا ُب حُت كانت طردية دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن العارل ك توجو 
 .التمكن بالنسبة لكل من نشاط كرة القدـ ك اعبيدك
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نستنتج من خبلؿ ىذه النتائج أف مناخ اؼبنافسة العارل يؤدم إذل تبٍت الرياضي لتوجو التنافسية ُب 
حُت أف إدراؾ مناخ التمكن العارل يكسب الرياضي توجو التمكن، كيرجع الطالب الباحث ىذه النتائج 
إذل أف سلوؾ األفراد بشكل عاـ ك الرياضيُت باألخص كثَتا ما يكوف يتم اكتسابو من البيئة اإلجتماعية 

ككذا اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا الرياضي سواء ُب التدريبات أك اؼبنافسة، ىذه العوامل البيئية ك اؼبوقفية ذبعل 
كألف السلوؾ ال يشمل اعبانب الظاىرم الذم يبكن مبلحظتو فقط، بل . الرياضي يقـو بسلوكات معينة

 فإف )41، صفحة 2000عيساكم، ( أيضا النشاط العقلي كاإلدراؾ ك التفكَت كاإلذباىات كىو ما أشار إليو
التوجو كبو ىدؼ إقباز معُت ىو عبارة عن سلوؾ يقـو بو الرياضي مبٍت على إدراؾ الرياضي ؼبتطلبات 
اؼبوقف التنافسي من جهة، ككذا اكتسابو للعديد من اػبربات اؼبتعلقة باؼبنافسة كاليت يهَكِوف من خبلؽبا 

الرياضي مفاىيم للنجاح كالتفوؽ ك القدرة العالية، فيسعى بذلك إذل ربقيق ىدؼ معُت يًتاءل لو أنو يبثل 
 .النجاح ك التفوؽ

كعلى ذلك يرل الطالب الباحث أف مواقف الفاعلُت ُب الفريق من مدربُت ك مسَتين ك أكلياء كبو 
أىداؼ اإلقباز كردكد أفعاؽبم كبو إقباز الرياضيُت الناشئُت يبثل أحد أىم ؿبددات توجو الرياضيُت كبو 

) Nicolls & Wegand) "1989""نيكولس ك كيغن"كُب ىذا الصدد يشَت . ىدؼ معُت ُب اؼبنافسة
توجهات اؽبدؼ لدل الرياضيُت ما ىي إال نتيجة للعديد من العوامل اإلجتماعية ك الثقافية اػباصة "أف

باجملتمع ككذا عناصر اؼبوقف التنافسي كاؼبدرب، أفراد العائلة، اؼبدرسة كصباعة الرفاؽ اليت ينتمي إليها 
 ".             الرياضي

نيكولس "ك )Dweek)"1986-1989كويك "كما أكدت دراسات كل من 
Nicolls)"1986-1989(  العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك توجهات اؽبدؼ حيث أف توجو التمكن

يكتسب ؼبا ال يكوف ىناؾ اىتماـ باؼبقارنة اإلجتماعية بل ىناؾ تركيز على التعلم كربسُت القدرات، ُب 
حُت أف تبٍت الرياضي لتوجو التنافسية ناتج أساسا عن إدراكو أف اؼبهاـ عبارة عن اختبارات تقاس من 

 ,Salmeh, 2011). خبلؽبا قدرتو ُب كجود اعبمهور، ما يضفي على اؼبوقف نوع من اؼبقارنة اإلجتماعية

pp. 36-40)  
أف األفراد اآلخرين الذين يشكلوف اؼبناخ الدافعي سواء  " )1995(" ؿبمود عبد الفتاح"كما أشار 

ُب البيئة أك اؼبدرسة أك ـبتلف األماكن اإلجتماعية يؤثركف ُب النمو النفسي للناشئُت سواء من خبلؿ 
التغذية الراجعة كالتدعيم، كتقبل أك عدـ تقبل ؿباكالت اإلتقاف أك النتائج من طرؼ اآلباء كاؼبدربُت ُب 

األداء (صورة الثناء استجابة للسلوؾ اؼبرغوب فيو أك النقد فور اػبطأ باإلضافة إذل تفسَتات األداء الناجح 
، 1995الفتاح، ( )".الفشل ُب إقباز اؽبدؼ الشخصي أك اػبسارة(كاألداء الغَت الناجح  )اؼبهارم أك الفوز

 )160صفحة 
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يتضح للطالب الباحث فبا سبق اإلشارة إليو أف توجو اؽبدؼ لدل الرياضي ناتج عن تراكم 
للخربات اؼبستمدة من التدريبات ك اؼبنافسة الرياضية ك اليت يدرؾ من خبلؽبا الرياضي مطالب اإلقباز 

اؼبنبثقة عن اؼبناخ الدافعي فيتبٌت توجو ؿبو ىدؼ سواء ىدؼ التنافسية أك ىدؼ التمكن كينتج عن ذلك 
توجو اؽبدؼ كسمة لديو، ُب حُت أف توجو اؽبدؼ كحالة أك ما يسميو البعض اإلشًتاؾ الدافعي ُب صورة 

ىو نتاج اؼبناخ الدافعي ُب اؼبوقف التنافسي الراىن " Ames,Nicolls,Duda""أمس، نيكولس كدكدا"
حيث يرل أف  )Francois Cury)"2001 "كَتم"كيؤكد ىذا التفسَت . ككذا توجو اؽبدؼ كسمة لديو

التوجو الدافعي اؼبكتسب لدل الرياضي، باإلضافة إذل اؼبناخ الدافعي اؼبميز للفريق يؤثراف على نوع 
 .Francois Cury, 2001, p)  .اإلشًتاؾ الدافعي كبو كل من ىدؼ التمكن ك ىدؼ التنافسية

118) 
إذل أنو باإلضافة إذل  )Papaioannou & Goudas)"1999""بابانيوس ك قودس"كيضيف 

األىداؼ الفردية اليت يبتلكها البلعبوف عند أداء النشاط الرياضي فإنو هبب على اؼبدربُت أف يضعوا ُب 
اإلعتبار اؼبناخ الدافعي للنشاط للنشاط الرياضي اؼبمارس، حيث أف ـبتلف العوامل اؼبميزة للموقف كطريقة 

 .Papaioannou, 1999, pp).إدراؾ البلعبُت ؽبا تؤثر على التوجو النفسي لبلعبُت كبو اؼبهاـ اليت يؤدكهنا

51-68)    
 & Ames""أمس كأرشر"ك )Ames)"1984""أمس"كتتفق النتائج اؼبتوصل إليها مع أعماؿ 

Archer)"1989(  اليت أكدت أف اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبنافسة يؤدم إذل تبٍت توجو التنافسية، ُب
 ,Christophe Gernigon) .حُت أف اؼبناخ اؼبوجو كبو التمكن هبعل الرياضي يكتسب توجو التمكن

1997, p. 26)    
كتبعت ىذه األعماؿ العديد من الدراسات اليت أجريت على نشاطات رياضية ـبتلفة لتأكد عبلقة 

 & Vallingأبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ بتوجو اؽبدؼ كتتوافق مع نتائج دراستنا اغبالية كمنها دراسات 

al) 1993( ،Kavussanu & Roberts) 1996( ،Ommundsesen, Roberts & 

Kavussanu  )1998( ،le Bras & al  )2007( . باإلضافة إذل دراسيتSwain & 

Harwood ) 1996(  ك كذاTrassure & Roberts )1999(  اليت أجريت على عينة من
السباحُت كالعيب كرة السلة على التوارل كأكدت على عبلقة اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ باإلشًتاؾ الدافعي كبو 

   (Francois Cury, 2001, pp. 146-147)  .كل من ىدؼ التمكن ك ىدؼ التنافسية
كما تتفق النتائج اؼبتوصل إليها مع نتائج دراسات قمنا بعرضها ُب فصل الدراسات السابقة 

 ، ككذا)White ")1998( ،Ntounamis & Biddle ")1998"كالبحوث اؼبشاهبة كمنها دراسة 
اؼبناخ الدافعي "، ىذه األخَتة اليت جاءت ربت عنواف  )2006("ؿبمد حسن مصطفى عمر"دراسة 
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اؼبدرؾ ك عبلقتو بتوجو اؽبدؼ كاؼبعتقدات اػباصة بأسباب النجاح لدل العيب بعض الرياضات الفردية 
تعد الدراسة العربية الوحيدة اليت تناكلت اؼبوضوع كأكدت ارتباط أبعاد اؼبناخ " كاعبماعية  دبحافظة اؼبنيا

 الدافعي بتوجو اؽبدؼ لدل الرياضيُت 
 .كعلى ذلك يعترب الطالب الباحث أف الفرضية الرابعة قد ربققت

 
 
 
 : مناقشة الفرضية الخامسة-3-9-5
توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين أبعاد المناخ الدافعي المدرك و أبعاد حالة " 

 ".قلق المنافسة لدى الرياضيين قيد الدراسة حسب تخصصهم الرياضي
على نفس اؼبنواؿ كألجل التأكد من صحة الفرضية اػبامسة ىذه عمدنا على حساب معامل 

ما بُت نتائج بعد مناخ اؼبنافسة كأبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة للرياضيُت " بَتسوف"اإلرتباط بإستخداـ 
ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة، ككذا حساب معامل اإلرتباط بُت نتائج بعد مناخ التمكن ك 

أبعاد حالة قلق اؼبنافسة بالنسبة للبلعبُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن كذلك بالنسبة للنشاطُت 
 .)كرة القدـ ك اعبيدك(الرياضيُت قيد الدراسة 

أف ىناؾ عبلقة إرتباطية طردية ذات داللة  )59(كقد أظهرت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ ك القلق اؼبعرُب كطردية غَت دالة إحصائيا مع بعد القلق البدشل، ُب حُت 
جاءت العبلقة عكسية دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ ك الثقة بالنفس بالنسبة لبلعيب كرة القدـ، 
أما بالنسبة لرياضي اعبيدك فكانت العبلقة اإلرتباطية بُت مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ ك كل من القلق اؼبعرُب ك 

القلق البدشل طردية ذات داللة إحصائية، ُب حُت جاءت العبلقة عكسية دالة إحصائيا مع بعد الثقة 
 .بالنفس

كمن ىذه النتائج نستخلص إذل أف إدراؾ مناخ اؼبنافسة العارل يؤدم إذل زيادة القلق اؼبعرُب ك 
البدشل كنقص ُب الثقة بالنفس، كيعزم الطالب الباحث ذلك إذل أف حرص الرياضي على ربقيق اؼبكسب 

الناتج عن إدراكو أنو مطلب عناصر البيئة التنافسية اؼبتمثلة ُب اؼبدرب، األكلياء ك اؼبسَتين يزيد من  )الفوز(
الضغط النفسي عليو كهبعلو يعترب أف اؼبوقف التنافسي يشكل هتديدا لو نظرا إلدراكو أف اؽبدؼ اؼبطلوب 

ليس ُب متناكلو كال يرتبط بو فقط بل ىناؾ عوامل أخرل قد تؤثر ُب النتيجة ك ذبعل من ربقيق ىدؼ 
إخل  فيزداد القلق اؼبعرُب ك البدشل لدل ... الفوز صعب اؼبناؿ كمستول اؼبنافس، اعبمهور، أرضية اؼبلعب
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للقلق ُب اجملاؿ الرياضي  "  Thierry Maquetتَتم ماكي "الرياضي كينطبق ىذا التفسَت مع تعريف 
 ,Thierry Maquet)  ".إحساس بعدـ الراحة مرتبط بتوقع أك خوؼ من الفشل"حيث يرل أنو 

2010, p. 305) 
ظهور القلق عند الرياضي إذل عملية اإلدراؾ اليت تعد عملية " Maklin" ماكبلشل"كما أرجع 

البعدين اؼبعرُب ك اعبسمي لقلق اؼبنافسة يرتبطاف "عقلية معرفية، حيث أشار ُب ىذا الصدد إذل أف 
باعبانب اإلدراكي للعقل كوبدث تأثَت بالغا على األداء، حيث أف األحواؿ العقلية يبكنها أف ربدث 

اضطرابا ُب كظائف اعبسم الطبيعية كتضعف القدرة على التفكَت كالًتكيز فبا يكوف لو مردكد سليب على 
   )17، صفحة 2007نزار ناظم، ( ".سلوؾ الفرد

كبالعودة إذل نظريات القلق ُب اجملاؿ الرياضي يبكننا تفسَت زيادة أعراض القلق اؼبعرُب كالبدشل لدل 
الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة من خبلؿ نظرية قلق اؼبنافسة اليت أكدت أف القلق مرده 

إدراؾ الفرد للتهديد نتيجة ما تفرضو البيئة اإلجتماعية من أىداؼ ىامة اؼبطلوب إقبازىا ك اليت يعمل 
الرياضي على تقييمها بالنظر إذل إمكانياتو كاستعداداتو كمستول اؼبنافس، كينتج عن عملية التقييم ىذه 

أف أسباب القلق ترتكز أساسا على " " Martinz""مارتينز"ربديد إمكانية ربقيق اؽبدؼ، حيث يرل 
عملية اإلدراؾ ؼبخرجات البيئة التنافسية كتضم عاملُت ىامُت أكالنبا يكمن ُب إدراؾ الرياضي ألنبية 

 )254-253الصفحات ، 2004، صدكقي( ". النتيجة ك الثاشل يبثل مدركات عدـ التأكد من النتيجة
كيتضح للطالب الباحث أف إدراؾ أنبية النتيجة من خبلؿ بيئة الفريق ُب اؼبواقف التنافسية 

باإلضافة على عدـ التأكد من النتيجة يزيد من القلق اؼبعرُب الناتج عن الشك أك عدـ التأكد من النجاح 
ك توقع الفشل، كبالتارل يقل تركيز الرياضي كيزيد لديو دافع ذبنب الفشل كالذم قد يبلغ إذل حد تفادم 

للقلق اؼبعرُب حيث  )Carole sève)"2009""كاركؿ سايف"ىذا ما يظهر من خبلؿ تعريف. اؼبنافسة
تشاـؤ حياؿ فرص النجاح كتوقع لسوء اؼبستول كالفشل ككذا توقع عدـ اإلجادة ُب اؼبباريات " تصفو بأنو 

 ".كالقدرة على الًتكيز، ما يؤدم ُب الغالب إذل تشتت اإلنتباه ك الشكوؾ ُب القدرة على أداء اؼبهاـ 
(Carole, 2009, p. 146) 

كقد أظهرت النتائج أف مناخ اؼبنافسة اؼبدرؾ ارتبط إهبابيا بالقلق البدشل ُب نشاط اعبيدك عكس 
نشاط كرة القدـ حيث جاءت النتائج غَت دالة إحصائيا، كيرجع ذلك التأىب الفسيولوجي حسب 

الطالب الباحث  إذل خصوصية اؼبنافسة ُب اعبيدك حيث يتحدد مصَت الرياضي من خبلؿ دقائق معدكدة 
كما أف نشاط اعبيدك بإعتباره رياضة فردية هبعل الرياضي يواجو . ك ال يبكنو ُب غالب األحياف التعويض

ضغوط إقباز ىدؼ الفوز بشكل فردم عكس رياضة كرة القدـ أين يتوزع القلق على صبيع أعضاء الفريق 
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كقد يلقى الرياضي مساندة من زمبلئو ُب الفريق، ىذا ما قد يفسر زيادة حالة التأىب الفسيولوجي لدل 
 .رياضي اعبيدك كتظهر عليو عبلمات القلق البدشل

حيث يرل أف البلعبُت  )Nicolls) "1989""نيكولس"كتتوافق ىذه النتائج مع ما أشار إليو 
الذين يدركوف مناخ فرقهم على أنو مناخ اؼبنافسة يعتقدكف ُب القدرة كأحد أسباب النجاح قد يعيشوف 

خربة أقل استمتاعا ك يشعركف بالقلق أكثر كيبذلوف جهدا أقل كيظهركف مثابرة أقل ُب التدريب ك اؼبنافسة 
 .Newton.m, 1993, p) .مقارنة بالبلعبُت الذم يدركوف أف مناخ فرقهم على أنو موجو كبو التمكن

445) 
أف مناخ اؼبنافسة هبعل إشًتاؾ البلعبُت ُب النشاط  )2007("بسنت ؿبمد حسن ؿبمود"كترل 

يكوف قائما على احملاكلة اعبادة للتفوؽ ك التمييز ك اإلحساس بالكفاءة ما يعمل على زيادة القلق ك التوتر 
، 2007ؿبمود، ( .ك الضغط العصيب حملاكلتهم بكل الطرؽ الوصوؿ إذل اإلنفراد ك الكفاءة داخل الفريق

   )87صفحة 
كما أكدت النتائج أف مناخ اؼبنافسة العارل يرتبط عكسيا بالثقة بالنفس ما يعٍت أف إدراؾ 

الرياضي أف اؼبناخ موجو كبو اؼبنافسة يؤثر سلبيا على مستول الثقة النفس، كيعزم الطالب الباحث ذلك 
إذل ارتفاع ُب شدة القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي الناتج عن إدراؾ الرياضي أف الفوز ىو مطلب اعبميع ما 

كىي ىذا الصدد يشَت . هبعلو يفقد تركيزه كيزداد العبء النفسي عليو فتتأثر بذلك الثقة الرياضية لديو
أف الناشئ يشعر من خبلؿ اإلىتماـ الزائد بالنتائج من قبل اآلخرين  " )2001("أسامة كامل راتب"
أف قيمتو كتقديره من قبل اآلخرين يتحدد ُب ضوء مدل قباحو ُب اؼبنافسة،  )...اجملتمع، اؼبدرب، األسرة(

كحيث أف اؼبنافسة غَت مأمونة اؼبكسب كأف الفوز نصيب عدد قليل من الرياضيُت فإنو يتوقع أف سبثل 
اؼبنافسة خربة فشل ك مصدر للتوتر لعدد كبَت من الناشئُت، كيضيف أف اإلىتماـ بالنتائج كحدىا ُب تقييم 

الناشئ يؤدم إذل عدـ تقدير قيمة الذات للناشئُت ما يؤدم إذل ضعف الثقة بالنفس كزيادة الضغوط 
 )404، صفحة 2001راتب، ( ".النفسية الناذبة عن القلق ك اإلحباط كنقص الثقة ُب النجاح

كجود عبلقة عكسية ذات داللة  )60(من جانب آخر أكدت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
إحصائية بُت مدركات مناخ التمكن العارل ك القلق اؼبعرُب بالنسبة للنشاطُت قيد الدراسة، ما يعٍت أف 

إدراؾ مناخ التمكن العارل يقلل من القلق اؼبعرُب، كيعزك الطالب الباحث ذلك إذل كوف إدراؾ الرياضي ك 
تفسَته ؼبؤشرات للبيئة اليت ينتمي إليها على أهنا تشجع على التعلم ك بذؿ أقصى جهد دكف اإلىتماـ 

بالنتيجة النهائية هبعلو ال يشعر بضغط كبَت كوف اؽبدؼ الذم يتم تعزيزه ربت سيطرتو، فبإمكانو تقدصل 
مستول يتوازل مع إمكانياتو كبالتارل يبدم الرياضي الكثَت من التفاؤؿ إلقباز اؽبدؼ كتظهر العديد من 

كدبعٌت آخر فإف إدراؾ الرياضي . اإلنفعاالت اإلهبابية كالفرح كاالستمتاع باؼبنافسة كيقل التوجس ك الشك
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بأف بيئة الفريق موجهة كبو التمكن تسهم ُب التكيف النفسي لبلعب مع اؼبواقف التنافسية اؼبختلفة، ككذا 
تكوين اؼبفاىيم ك األفكار اإلهبابية كبو كفاءتو الشخصية ك فاعلية ذاتو كإدراكو للنجاح كتبعده عن 

 .التفكَت ُب خربات الفشل كبالتارل تقل شدة القلق اؼبعرُب كتكوف مثالية لديو
كتنعكس ىذه الدرجة اؼبثلى للقلق اؼبعرُب عند الرياضي حسب الطالب الباحث بالضركرة على 
القلق اعبسمي ما يفسر النتائج اليت أكدت العبلقة العكسية بُت مناخ التمكن العارل ك القلق البدشل، 

ك النفسي الناتج عن إدراؾ أف بيئة الفريق تعزز ىدفا معقوال كال يفوؽ قدرات  )العقلي(فاإلستقرار الذىٍت 
الرياضي ينعكس إهبابيا على اعبهاز العصيب البلإرادم ما يؤدم بالضركرة إذل اعتداؿ ُب العديد من 

 .إخل، ما يعٍت قلق جسمي ذك شدة معتدلة...اعبوانب الفسيولوجية كنبض القلب، سرعة التنفس 
من خبلؿ أعمالو أف القلق اؼبعرُب قد يكوف  )Borkovic) "1976"بوركوفيك"كقد توصل 

مصدر للقلق اعبسمي ك العكس صحيح، كيتوقف ذلك على طبيعة مواقف االستثارة اؼبرتبطة باؼبنافسة 
كمنها طبيعة اؼبنافسة، الظركؼ احمليطة، قدرات البلعب، مستول اؼبنافسة، نوع ككمية اؼبكافئات اؼبرتبطة 

 )2003الوسيٍت، ( .باؼبنافسة
حيث يرل أف  )Sefreiz) "1992" "سيفريز"كتتفق النتائج اؼبتوصل إليها مع ما أشار إليو 

الرياضيُت الذين يدركوف مناخ التمكن زادت مستويات اإلستمتاع لديهم كمالوا إذل التصديق أف اعبهد 
يؤدم إذل النجاح كمن اؼبفًتض أف ىؤالء البلعبُت يكونوف أكثر شعورا بالرضا مع فرقهم كيقل مستول 

 )57، صفحة 2003عمرك، (. القلق لديهم ك يكوف الًتكيز على اعبهد اؼببذكؿ
أف الرياضيُت الذين يدركوف  )Walling & al)"1993""كايلينغ كآخركف"كما أكدت دراسة 

أف اؼبناخ العاـ للفريق موجو كبو التمكن يكونوا أكثر شعورا بالرضا مع فريقهم ك يقل مستول القلق 
لديهم، ُب حُت أف الرياضيُت ذكم اإلدراؾ مناخ اؼبنافسة يزيد القلق لديهم باإلضافة إذل إنشغاؽبم بالذاتية 

  (Walling.M, 1993, pp. 172-182) .ك األنانية ُب األداء
كعلى العكس أكدت النتائج اإلرتباط اإلهبايب الداؿ إحصائيا بُت مدركات مناخ التمكن العارل 

كالثقة بالنفس بالنسبة لرياضي كرة القدـ ك اعبيدك، كيرجع ذلك ُب تقدير الطالب الباحث إذل 
خصوصيات مناخ التمكن كاليت يتم فيو الًتكيز على اعبهد اؼببذكؿ ك اإلىتماـ جبميع أعضاء الفريق أين 
يشعر صبيع البلعبُت أف ؽبم دكرا كبَتا ُب الفريق ما يزيد من إيباف الرياضي بقدراتو كينمي تقدير الذات 

 .لديو فتزيد ثقتو بنفسو، باإلضافة إذل شعوره بأف تقييمو يكوف استنادا على ؿبك ىدؼ معقوؿ
كاؼببلحظ من خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها ىو اإلرتباط العكسي بُت كل من القلق اؼبعرُب ك القلق 
البدشل من جهة كالثقة بالنفس من جهة أخرل، فكلما ارتفع أحدنبا نقص اآلخر، ما يعٍت أف زيادة الثقة 

يؤدم إذل زيادة  )كما ىو مسجل عند الرياضيُت ذكم توجو التمكن العارل(بالنفس لدل الرياضي 
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البفاض ُب مستويات القلق أم أف الثقة بالنفس ىي البعد اإلهبايب ُب مواجهة القلق، كىذا ما أكده 
ارتفاع درجة الثقة بالنفس لدل الرياضي تؤدم إذل زيادة قدرتو "إذ يرل أف  )1991("ؿبمود عزة الكاشف"

، 1991الكاشف، ( ".على التحكم ُب إنفعاالتو السلبية كالقلق كيستطيع ربقيق أىداؼ اليت يسعى إليها
  )138صفحة 

" whiteكايت "ك Walling & al (1993 )كالينغ ك آخركف "كقد اتفقت نتائج دراسات 
 & Ntounamis" "نتوناميس ك بيدؿ"مع نتائج دراستها ىذه، ُب حُت أف دراسة  )1998(

Biddle")1998( دل تتفق بشكل متطابق مع ما توصلنا إليو حبيث اعترب الباحثاف أف اؼبناخ الدافعي يؤثر 
على حالة القلق بشكل غَت مباشر كذلك من خبلؿ تأثَته على توجو ىدؼ اإلقباز عند الرياضي، أم أف 

 .التوجو الدافعي ىو اؼبتغَت الوسيط الذم يؤدم إذل ارتفاع أك البفاض حالة قلق اؼبنافسة عند الرياضي
 .  كمن خبلؿ ما سبق التطرؽ إليو يبكن القوؿ أف الفرضية اػبامسة قد ربققت

            
 

 : مناقشة الفرضية السادسة-3-9-6 
 (توجو التمكن، توجو التنافسية)توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين أبعاد توجو الهدف  "

حسب النشاط البدني  (القلق المعرفي،القلق البدني،الثقة بالنفس)وأبعاد حالة قلق المنافسة 
 ".الممارس

أف ىناؾ عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بُت توجو  )61(رقم  أكدت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ 
كالقلق اؼبعرُب بالنسبة  )درجات الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة(التنافسية العارل 

للنشاطُت قيد الدراسة، ُب حُت جاءت العبلقة بُت توجو التنافسية العارل ك القلق اعبسمي طردية ذات 
من جانب آخرل أكدت . داللة إحصائية بالنسبة لرياضيي اعبيدك ك غَت دالة بالنسبة لبلعيب كرة القدـ

النتائج كجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت توجو التنافسية العارل كالثقة بالنفس بالنسبة لرياضيي 
 .اعبيدك، ُب حُت جاءت العبلقة غَت دالة إحصائيا بالنسبة لعينة العيب كرة القدـ

 نستخلص من خبلؿ ىذه النتائج أنو كلما ارتفع توجو التنافسية لدل الرياضيُت زاد القلق اؼبعرُب 
كاعبسمي كتناقص مستول الثقة بالنفس، كيرجع الطالب الباحث ذلك إذل أف تفكَت الرياضي كاىتمامو 

بنتيجة اؼبنافسة كاليت غالبا ما تكوف غَت مؤكدة حيث تتحكم فيها عناصر عديدة كمستول اؼبنافس 
إخل، ما يعٍت أف مركز التحكم ُب ىدؼ النتيجة يكوف خارجيا، ىذا ما هبعل تفكَت الرياضي ... كالتحكيم

مشغوال كتكثر ُب ذىنو التساؤالت حوؿ نسبة ربقيق ىدؼ النتيجة، حيث وباكؿ اإلجابة عليها من 
خبلؿ إدراكو لقدراتو كتقييمو ؼبستول اؼبنافس كما يرتبط باؼبوقف من حضور اعبمهور كأنبية اؼبنافسة، 
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فينتج عن ذلك توقعات أكلية قد ال تكوف بالضركرة إهبابية فيزداد الشك كينقص الًتكيز، كىي كلها 
أعراض للقلق اؼبعرُب يتبعها تأىب فسيولوجي ناتج عن إحساس الرياضي بالتهديد النابع من توقع خربة 
فشل كفقداف السيطرة على اؼبوقف، فيظهر بذلك القلق اعبسمي عند الرياضي صاحب توجو التنافسية 

ُب حالة "الذم يرل أنو )2000(" أسامة كامل راتب"كيتفق ىذا التفسَت مع ما أشار إليو . العارل
اإلعتماد على اؼبكسب كاػبسارة كمحك أساسي لتقييم اإلقباز فإف تدعيم الثقة بالنفس تعتمد على ؿبك 

غَت مستقر نظرا ألف اؼبكسب غَت مأموف دائما، فضبل على أنو ُب الغالب نصيب عدد ؿبدكد من 
الرياضيُت، أم أف اإلعتماد على ؿبك اؼبكسب كحده يؤدم إذل عدـ تدعيم قيمة الذات لدل الرياضي 

كمن ًب عدـ استقرار الثقة بالنفس فضبل عن أف الًتكيز على اؼبكسب كحده يعترب مصدر القلق كاإلحباط 
 )134، صفحة 2000راتب، ( ".كعدـ اليقُت من إمكانية ربقيق اؽبدؼ

فيما ىبص عبلقة القلق اؼبعرُب بالقلق اعبسمي أف زيادة  )1997(كيضيف أسامة كامل راتب  
درجة الرياضيُت ُب مقياس القلق اعبسمي تقًتف بزيادة درجاهتم ُب حالة القلق اؼبعرُب مقابل البفاض 

      )103، صفحة 1997راتب، ( .درجاهتم ُب الثقة بالنفس
أف تركيز اإلنتباه أك التفكَت " Laurent & Cury""لورف ك كَتم" كُب ذات السياؽ يرل كل من 

يقلل من درجة القلق اؼبعرُب، كعلى العكس فإف التفكَت ُب إمكانية الفشل ُب اؼبنافسة  )األداء(ُب اؼبهمة 
  .كعدـ ربقيق الفوز يؤدم إذل زيادة القلق اؼبعرُب كيؤدم هبؤالء الرياضيُت إذل تفادم مواقف اإلقباز

أف قلق الرياضي يعود أساسا إذل ما قبل اؼبنافسة بسبب اغبرص  )2005(كما أكد عمار دركيش 
 )49، صفحة 2005النداكم، ( . كحىت الظهور باؼبستول اؼبطلوبالزائد ك التفكَت بالنتيجة

أف ىناؾ إرتباط عكسي داؿ  )62( من جهة أخرل أكدت النتائج اؼبدكنة ُب اعبدكؿ رقم 
إحصائيا بُت توجو التمكن العارل ككل من القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي بالنسبة لرياضي اعبيدك، ُب حُت 

جاءت العبلقة بُت مناخ التمكن العارل كالقلق اؼبعرُب عكسية ذات داللة إحصائية ك غَت دالة إحصائيا مع 
من جهة أخرل أظهرت النتائج أف العبلقة بُت توجو التمكن . القلق اعبسمي بالنسبة لبلعيب كرة القدـ

كيرجع الطالب . العارل كالثقة بالنفس طردية ذات داللة إحصائية ُب النشاطُت الرياضيُت قيد الدراسة
الباحث ىذه النتائج إذل كوف توجو التمكن هبعل البلعب يهتم باألداء كيبذؿ جهد أكرب كىو ما يسهم ُب 
التكيف اعبيد لبلعب ُب اؼبواقف التنافسية اؼبختلفة، كما يسهم أيضا ُب تكوين مفاىيم كأفكار إهبابية كبو 

كفاءتو الشخصية كفاعلية ذاتو كإدراكو للنجاح كتبعده عن التفكَت ُب النتيجة اليت قد تكوف خربة فشل 
ىذه العوامل ذبعل الرياضي مستقرا إذل حد كبَت ذىنيا كتفكَته منصب على كيفية تقدصل أحسن . كإحباط

مستول لديو، فاؽبدؼ اؼبراد ربقيقو ُب متناكلو كوف عملية التقييم تكوف ذاتية غَت مرتبطة باآلخرين، ىذا ما 
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يسهم ُب اعتداؿ شدة القلق اؼبعرُب ككذا القلق اعبسمي مقابل زيادة الثقة بالنفس نظرا لًتاكم خربات 
 .النجاح

يتضح  )فصل قلق اؼبنافسة( كمن خبلؿ اإلستدالؿ دبا جاء ُب اعبانب النظرم لدراستنا ىذه 
للطالب الباحث أف اػبوؼ من الفشل كاإلحباط ُب اؼبواقف التنافسية يشكبلف أىم مصادر القلق عند 

الرياضيُت، كىو ما يتعرض لو الرياضيوف ذكم توجو التمكن إال نادرا كوهنم يقوموف ُب الغالب باختيار مهاـ 
كاقعية كال ىبشوف الفشل نظرا ألف إدراكهم لقدراهتم يكوف على أساس معايَت خاصة هبم كمن السهل 

 .تفوقهم على أنفسهم، كبالتارل ال يشعوف بالقلق ُب مواقف اإلقباز، بل يكتسبوف الكثَت من الثقة بالنفس
إذل أف علماء النفس الرياضي  )2004(" إخبلص عبد اغبفيظ كآخركف" كُب ىذا الصدد يشَت 
يؤدم إذل عمل أخبلقي قوم كاإلصرار على مواجهة الفشل كاألداء اؼبثارل،  )التمكن(أثبتوا أف توجو اؼبهمة 

   )178، صفحة 2004إخبلص، ( .كىذا التوجو يقي الفرد كوبميو من الفشل ك اإلحباط كنقص الدافعية
يرتبط بالتحكم كالثقة بالنفس مؤديا ) التمكن(أف توجو األداء  )Vealy) "1986""فيارل"كتشَت   

إذل قباح رياضي أكرب، بينما يرتبط توجو النتيجة سلبيا بكل من الثقة بالنفس كالتحكم مؤديا إذل اؼبساعدة 
ُب إدراؾ التحكم ُب النجاح ألف الفوز كاػبسارة ُب الرياضة غَت مستقرة بصورة كبَتة كغَت متحكم ُب 

 )48، صفحة 1994حسن حسن عبده، ( .نتائجها
دافعية اإلقباز يبكن أف تزداد كتتطور من "أف )1995("عبد الفتاح عدناف"     كُب نفس السياؽ يؤكد

فاؼبدرب كاؼبعلم يستطيع مساعدة الرياضيُت من الناشئُت كالشباب على  خبلؿ خربات النجاح اؼبتكررة،
تنمية دافعية اإلقباز،كذلك بالتأكيد على أهنم لن يواجهوا فشبلن متكرران عند عدـ إعطاء أنبية للفوز كعند 
النظر إذل النجاح على أساس اعبهود اؼببذكلة ُب التدريب كاؼبنافسة،ككذلك عند ربسن األداء كبالتارل يبكن 

عدناف، ( ".أف تصبح الرياضة للناشئُت كالشباب خربة إهبابية لكل مشارؾ ُب نوع النشاط اؼبتخصص فيو
 )177، صفحة 1995

عبلقة "ربت عنواف  )2001("صفاء صاحل حسُت"كما تتفق النتائج اؼبتوصل إليها مع دراسة  
، حيث "التوجو الرياضي التنافسي بالثقة بالنفس كحالة قلق اؼبنافسة كمستول األداء لدل العبات الكراٌب

توصلت الباحثة إذل أف ىناؾ ارتباط طردم بُت توجو التنافسية ك القلق اؼبعرُب ك البدشل كعكسي مع الثقة 
بالنفس، ُب حُت أف اإلرتباط جاء عكسي بُت توجو األداء ك القلق اؼبعرُب ك البدشل كطردم مع الثقة 

  )223-211، الصفحات 2001صفاء صاحل، ( .بالنفس
اليت كاف اؽبدؼ منها تبياف العبلقة بُت التوجو  )1994(" صدكقي نور الدين"بإضافة إذل دراسة 

التنافسي بالثقة بالنفس كحالة ك كسمة، كخلصت نتائج ىذا الدراسة إذل كجود عبلقة إهبابية ذات داللة 
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إحصائية بُت الثقة الرياضية كحالة كتوجو األداء، ُب حُت جاءت العبلقة سلبية بُت الثقة بالنفس كتوجو 
 )100-83، الصفحات 1994صدكقي، ( .)التنافسية(النتيجة 

كيرل الطالب الباحث من خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها ككذا نتائج الدراسات السالفة الذكر أف 
توجو الرياضي كبو ىدؼ التمكن يزيد من الثقة بالنفس لديو ما هبعلو يكتسب انفعاالت إهبابية تبعث فيو 

الشعور بالرضا كاغبيوية مع االحتفاظ باؽبدكء كالقدرة على الًتكيز فبل تنتابو مشاعر القلق ما هبعلو 
ك دراسة  )Cary)"2000""كَتم"ىذا كأكدت دراسة . يستجيب استجابة مناسبة باؼبوقف

أف توجو التمكن يؤثر إهبابيا على الدافعية الداخلية كذلك من  )Elliot & al)"2000""إليوت كآخركف"
خبلؿ زيادة إدراؾ القدرة لدل الرياضيُت كيقلل من شدة القلق الذم يعد اؼبثبط للدافعية الداخلية، ُب حُت 

 .أف توجو التنافسية يعزز الدافعية اػبارجية كذلك بإعطاء أنبية كبَتة للفوز ك يزيد من القلق لدل الرياضي

(François cury, 2001, p. 140)     

نتوناميس "ك )white) "1998كايت "كيتماشى التحصيل اإلحصائي اؼبتوصل إليو مع دراسات 
 147ك  278  كاليت مشلت عينات قوامها على التوارل )Ntounamis & Biddle "")1998كبيدؿ 

رياضيا كخلصت على أف أكثر الرياضيُت قيد الدراسة قلقا ىم أكالئك الذين لديهم توجها عاليا كبو مناخ 
 .اؼبنافسة

دل تتفق مع نتائج " Debois et Gernogon""دكبوا ك جرنيقوف"كعلى العكس فإف دراسة 
الدراستُت السابقة الذكر ككذا نتائج دراستنا اغبالية، حيث توصل الباحثاف إذل أنو ال كجود لعبلقة دالة 
إحصائيا بُت توجو اؽبدؼ ببعديو التمكن ك التنافسية ك أبعاد حالة القلق، كقد يعود ذلك حسب رأم 

 285(الطالب الباحث إذل إختبلؼ ُب حجم العينة مقارنة بدراسات األخرل ك حىت دراستنا ىذه 

رياضيا فقط، كما قد يعود اإلختبلؼ ُب النتائج إذل أفراد  54حيث بلغت عينة ىذه الدراسة  )رياضيا
 .العينة حبد ذاهتا حيث مشلت رياضيُت من اؼبستول العارل

فيما أكدت دراسات أخرل عديدة العبلقة العكسية بُت توجو التمكن ك القلق التنافسي بشكل 
اليت اىتمت حبالة القلق ما قبل اؼبنافسة، ُب حُت " Vealey & combell (1988)"عاـ منها دراسة 

من جانب آخر أكدت . على القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي" Hall & Kerr (1997)"ركزت دراسة 
 & Newton & Duda (1993), Vealey & Campbell (1988), White"دراسات 

Zllner (1996)  "العبلقة الطردية بُت توجو التنافسية العالية ك القلق السمة ك اغبالة ك القلق اؼبعرُب. 

(Francois Cury, 2001, p. 108)     
ماجندر "أخَتا نشَت أف أحدث دراسة سبكن الطالب الباحث من اغبصوؿ عليها كىي لػ 

أكدت عبلقة توجو التنافسية بارتفاع حالة  2011سنة " M. Maugendre, E. Spitz""كسبيس
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القلق، كما خلصت إذل أف الرياضيُت ذكم توجو التمكن العارل أظهركا مستويات منخفضة من القلق 
 .التنافسي

 .كهبذا يبكن القوؿ أف الفرضية السادسة قد ربققت
 
 

 : الخالصة العامة-3-10
  

ال ىبلف اثناف أف العصر اغبارل على الرغم فبا يشهده من تطور تكنولوجي منقطع النظَت إال أنو 
بات يعد كذلك عصر الضغوطات النفسية اليت أصبح يواجهها الفرد ُب شىت ؾباالت اغبياة، إذ ال زبلو 
يومياتو من االضطرابات النفسية ك السلوكات كاالنفعاالت لعل من بينها القلق الذم ىو نتيجة لتخوؼ 

الفرد كإحساسو بالتهديد جراء اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا، ما جعل ىذا اؼبتغَت النفسي يلقى اىتماما بالغا من 
طرؼ الباحثُت الذين حاكلوا التعرؼ على السبل الكفيلة دبواجهة القلق ك التحكم ُب أسباب بركزه لدل 

 .األفراد
 كألف النشاط الرياضي بشكل عاـ ك اؼبنافسة الرياضية خاصة تعد أحد اؼبواقف اليت يواجهها فئة 

معينة من األفراد اؼبتمثلة ُب الرياضيُت فإهنا بالضركرة مليئة بانفعاؿ القلق أك ما اصطلح عليو بالقلق 
كقد تعددت العوامل اليت . التنافسي الذم ينتاب الرياضيُت ككثَتا ما يؤثر على أدائهم كثقتهم بأنفسهم 

تؤدم إذل القلق فمنها ما ىو مرتبط بسمات شخصية كأخرل متعلقة بظركؼ اؼبنافسة كؿبيطها، باإلضافة 
إذل ضغوط مطالب اإلقباز اليت يدركها ك يفسرىا الرياضي من خبلؿ ردكد أفعاؿ عناصر اؼبناخ النفسي 

. اؼبتمثل ُب األفراد الذين وبيطوف بو كاؼبدرب ك األكلياء كالذين وبددكف بشكل كبَت توجو اؽبدؼ لديو
ىذه األىداؼ قد تشكل عبئا ثقيبل على الرياضيُت خاصة الناشئُت منهم ما يسهم ُب زيادة القلق لديهم 

 .كيؤثر بشكل كبَت على مردكدىم كأدائهم
 

 كعلى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة هبدؼ الكشف عن حقيقة العبلقة بُت اؼبناخ الدافعي 
اؼبميز للمنافسة ك كبل من توجو اؽبدؼ ك حالة قلق اؼبنافسة عند الرياضيُت، ؽبذا الغرض اخًتنا أف تكوف 

 .دراستنا على فبارسي نشاطُت أحدنبا صباعي فبثبل ُب كرة القدـ كآخر فردم ىو رياضة اعبيدك
 كقد عمد الطالب الباحث على تقسيم البحث إذل بابُت يستبقهما قسما خصص للتعريف 

بالبحث حىت يتسٌت للمتصفح لؤلطركحة التعرؼ على مشكلة الدراسة كأىدافها كفرضياهتا باإلضافة إذل 
أما الباب األكؿ فقسمناه . مفاىيم كمصطلحات البحث كالدراسات السابقة اليت تناكلت متغَتات البحث

إذل أربعة فصوؿ، الفصل األكؿ تضمن تعريفات للمنافسة الرياضية، خصائصها النفسية ك تأثَتىا على 
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أما الفصل الثاشل فتطرقنا فيو إذل مفاىيم الدافعية ك دافعية اإلقباز كأىم النظريات . الرياضيُت الناشئُت
اؼبفسرة ؽبا حيت كاف الًتكيز على نظرية أىداؼ اإلقباز اليت تعد اؼبرجع ؼبصطلحي اؼبناخ الدافعي ك 

 .توجهات اؽبدؼ ُب مواقف اإلقباز
 

 فيما كاف الفصل الثالث ـبصص للقلق ُب اجملاؿ الرياضي حاكلنا من خبللو التعرض إذل نظريات 
القلق بشكل عاـ ك كذا النظريات اؼبفسرة للقلق ُب اجملاؿ الرياضي، باإلضافة إذل أنواع كأسباب بركز ىذا 

سنة  21-18كختمنا الباب األكؿ بفصل رابع تضمن خصائص اؼبرحلة العمرية . اإلنفعاؿ عند الرياضيُت
من اعبوانب النفسية، اإلجتماعية، اعبسمية ك العقلية باإلضافة إذل ما يبيز اؼبراىق خاصة ما يرتبط دبتغَتات 

 .البحث
 أما الباب الثاشل فقسمناه إذل ثبلثة فصوؿ، استعرضنا ُب الفصل األكؿ دراسة استطبلعية أكذل 

أجريت على ؾبموعة من اؼبدربُت، اؼبسَتين كاألكلياء ُب نشاطي كرة القدـ ك اعبيدك هبدؼ تثمُت مشكلة 
البحث، حيث توصنا إذل نتائج تؤكد أف البيئة التنافسية مستول الفئات الشبانية تعزز أكثر ىدؼ النتيجة 

ىذه النتائج أكدت أف . بغض النظر على األداء على كأف ذلك يؤدم إذل ارتفاع القلق لدل الرياضيُت
مشكلة دراستنا ىذه موجودة على أرض الواقع ليست كليدة زبمينات الطالب الباحث فقط، ما حفزتنا 

على الولوج ُب الدراسة األساسية، حيث عمدنا ُب البداية كما ىو موضح ُب الفصل الثاشل إذل ضبط 
رياضيا من العيب كرة القدـ ك اعبيدك فئة األكاسط متبعُت اؼبنهج  285العينة حيث استقرت على  

الوصفي باألسلوب اؼبسحي، كما تأكدنا ُب دراسة استطبلعية ثانية من اؼبعامبلت العلمية ؼبقاييس 
 .البحث

 كتضمن الفصل الثالث عرضا ك ربليبل لنتائج البحث بعد معاعبتها إحصائيا كمناقشة لفرضيات 
 :البحث لنستخلص ؾبموعة من االستنتاجات أنبها

 .ىناؾ فركؽ بُت الرياضيُت ُب مدركاهتم للمناخ الدافعي اؼبميز للمنافسة الرياضية -
العبوا كرة القدـ كانت مدركاهتم عالية كبو مناخ التمكن فيما سبيز أغلب رياضيي اعبيدك  -

 . دبدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة
أف ىناؾ فركؽ بُت الرياضيُت حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي ُب توجهات اؽبدؼ ُب مواقف  -

 .اإلقباز
ارتفاع مدركات اؼبناخ الدافعي اؼبوجو كبو اؼبنافسة يزيد من القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي  -

 .كيؤدم إذل نقص ُب الثقة بالنفس
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أكدت النتائج أف إدراؾ الرياضي ؼبناخ التمكن يؤدم إذل نقص ُب القلق اؼبعرُب ك القلق  -
 .اعبسمي ك يرفع من الثقة بالنفس لدل الرياضيُت قيد الدراسة

سبيز الرياضيوف األكاسط ذكم توجو التنافسية العارل بارتفاع القلق اؼبعرُب كالقلق اعبسمي كنقص  -
 .ُب الثقة بالنفس

ارتبط توجو التمكن العارل بنقص القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي من جهة ك ارتفاع مستول  -
 .الثقة بالنفس

 
 

 : التوصيات و اإلقتراحات-3-11
 

 :يقدـ التوصيات ك االقًتاحات التاليةمن نتائج  الطالب الباحث ضوء ما توصل إليو ُب 
للرياضيُت خاصة الناشئُت منهم، كإضافة الصبغة العلمية  ضركرة اإلىتماـ باعبانب النفسي- 1    

اؼبدركسة ؽبذا اعبانب بدؿ العفوية ك العمومية كيتسٌت ذلك من خبلؿ إدراج أخصائي نفساشل ُب صبيع 
 .الفرؽ باختبلؼ األنشطة الرياضية

هبب على اؼبدربُت خلق مناخ موجو كبو التمكن ُب فرقهم كذلك من خبلؿ التأكيد على األداء - 2    
كربسُت القدرات كإعطاء أنبية للجهد اؼببذكؿ بدؿ االىتماـ بالنتائج كىذا من شأنو أف يعزز سباسك 

 .الفريق كذبنب الرياضيُت الضغط النفسي أثناء اؼبنافسة الذم يؤدم إذل ظهور القلق اؼبعوؽ لديهم
ضركرة اىتماـ اؼبدربُت بتقوية عبلقاهتم بالبلعبُت ك كذا تعزيز العبلقة اإلهبابية بُت البلعبُت فيما - 3    

 .بينهم كترسيخ فكرة أف لكل العب دكر فعاؿ ُب الفريق
على أكلياء الرياضيُت أف يهتموا بكيفية أداء أبنائهم كأف يشجعوىم على بذؿ اعبهد ك اؼبثابرة ُب - 4    

 .التدريبات ك اؼبنافسة كتفادم ابراز ردكد أفعاؿ سلبية متعلقة بالنتيجة أماـ مرآل من أبنائهم
على اؼبدربُت أف تكوف تدخبلهتم قبل ك أثناء اؼبنافسة مركزة على األداء حىت يرفعوف من انتباه ك  -5    

 .تركيز العبيهم ك هبنبوهنم التفكَت ُب النتيجة اليت قد يزيد من حالة قلق اؼبنافسة لديهم
على اؼبدربُت أف يكونوا على دراية بأعراض القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي حىت يتمكنوا من - 6     

 .التدخل كتوجيو سلوؾ رياضييهم ُب حالة مبلحظة ىذه األعراض
ضركرة استعماؿ اؼبدربُت للمقاييس النفسية باؼبوازاة مع االختبارات البدنية ك الفنية كذلك ألخذ - 7    

 .صورة كاملة عن قدرات الرياضيُت الناشئُت خاصة ُب اؼبنافسة الرياضية
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جعل اؼبنافسة الرياضية فرصة لئلستمتاع باؼبمارسة الرياضية من خبلؿ التأكيد للرياضيُت أف - 8     
اؼبنافسة ؾبرد موقف لتقييم األداء سواء الفردم أك اعبماعي بغض النظر عن النتيجة ما قد يسهم ُب 

 .التقليل من شدة القلق اؼبعرُب كمن ًب القلق اعبسمي كتنمية الثقة بالنفس لديهم
ضركرة تنمية الثقة بالنفس لدل الرياضيُت الناشئُت كىذا من خبلؿ اإلعداد النفسي اعبيد ك - 9     

توجيو دافعيتهم كبو ىدؼ التمكن ما هبنبهم خربات الفشل ك اإلحباط اؼبتكررة اليت تؤثر على الثقة 
  .بالنفس لدل الرياضيُت

إجراء دراسات للتعرؼ على طبيعة اؼبناخ الدافعي ك توجو اؽبدؼ ُب نشاطات رياضية أخرل - 10     
 .كمع فئات عمرية ـبتلفة

دراسة عبلقة اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ككذا توجهات اؽبدؼ مع متغَتات نفسية ك معرفية أخرل - 11     
كالعزكؼ عن اؼبمارسة الرياضية، الضغوط النفسية، السلوؾ العدكاشل، الدافعية الداخلية، اعبهد اؼببذكؿ، 

 .اإلنتباه كالًتكيز
 .دراسة عبلقة اؼبناخ الدافعي الصادر عن اؼبدربُت باالستمتاع الرياضي لدل الناشئُت- 12     
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 ) -1(انًهحك سلى  -

استمارات الخاصة بالدراسة اإلستطالعية األولى التي شملت عينة من 
 .المدربين، األولياء و المسيرين

 .اإلستمارة الخاصة بالمدربين -1
 

 اندًهىسَخ اندضائشَخ انذًَىلشاطُخ انشعجُخ

 وصاسح انزعهُــــى انعبنٍ وانجحــث انعهًٍ

-يغزغبَى -  خبيعخ عجذ انحًُذ ثٍ ثبدَظ   

 و انشَبضُـــــــخعهىو ورمُُبد انُشبطبد انجذَُـخ يعهذ 

 

 

فً إطار بحث علمً ٌندرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه فً 
: نظرٌات ومنهجٌة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة تحت عنوان 

المناخ الدافعي المدرك في المنافسة الرياضية وعالقتو بتوجو الهدف وحالة قلق المنافسة، " 
 . " سنة20-18دراسة مسحية على رياضيي كرة القدم و الجيدو أواسط 

بهذه اإلستمارة اإلستبٌانٌة راجٌن المدربٌن و المربٌن الرٌاضٌٌن نتقدم إلٌكم السادة 
منكم مألها بكل صدق وموضوعٌة خدمة للبحث العلمً فً مجال الرٌاضً، لكً نتمكن من 

. اإلحاطة بمشكلة البحث على النحو السلٌم
 

: مالحظات هامة

. ال توجد إجابات صحٌحة و أخرى خاطئة بل كل اإلجابات صحٌحة- 
.    عبروا من خالل اإلجابة على العبارات على ما تعتقدونه وتالحظونه فعال- 
 .ال تتركوا أي عبارة بدون إجابة- 

 
 

 أخٌرا ، نشكركم على تفهمكم ومشاركتكم فً هذا البحث العلمً خدمت للرٌاضة فً 
 .الجزائر

 

 

: تحت إشراف الدكتور:                                                                  الطالب الباحث
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 كرارمة أحمد                                                           بومسجد عبد      
 .القادر

 

 

 معلومات عامة

 60        أكثرمن   سنة60 – 50 سنة              50 – 40 سنة            40 – 30       سنة30أقل من : الســــن

 سنة

  

  

مستشار فً                       تقنً سام3ً           درجة 2درجة             1درجة          بدون شهادة :الشهادة

 الرٌاضة       

  

  

 سنوات              أكثر من 15 - 11سنوات                  10 - 5 سنوات            4 - 1                 

  سنة15

 

 

  نعم                       ال:        العب سابق

 ..............    :عدد الفرق التً دربتها

 األصاغر                   األشبال                األواسط                     األكابر     : األصناف التً دربتها

 

  .............. .............. .............. ..............:إسم الفرٌق الذي تدربه حالٌا

 

. )انًجبسَبد(رعزجشوٌ أَفغكى عضىا فعبال و يؤثشا فٍ انًُبفغخ انشَبضُخ  -1

         

غبنجب                                            أحُبَب                                          َبدسا                           

 

. كل اإلهتمام فً المنافسة الرٌاضٌة على مستوى الشبان موجه نحو النتائج -2
 

 غالبا                                            أحٌانا                                          نادرا        
   

      

 خبرة فً تدرٌب

:األصناف الصغرى  
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 .ٌشعر الجمٌع بالرضا عند تحقٌق الفوز مهما كان األداء -3
 

 

غبنجب                                              أحُبَب                                          َبدسا         

 

أكثر األشٌاء أهمٌة فً المنافسة الرٌاضٌة هو كٌفٌة األداء فً المباراة بغض النظر عن الفوز  -4

 .والهزٌمة
 

 

 غبنجب                                            أحُبَب                                          َبدسا        
 

. فً نظركم ما قٌمة األداء أمام النتٌجة فً المنافسة الرٌاضٌة -5
  

      كبٌرة                                         متوسطة                                        ضعٌفة 

 

. (النتائج الفورٌة)إهتمام المسٌرٌن و األولٌاء موجه نحو النتائج اآلنٌة  -6

 

                                            أحٌانا                                          نادرا           غالبا 

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................
 

. رحذدوٌ أهذافب أثُبء انًُبفغخ انشَبضُخ -7

 

       غالبا                                            أحٌانا                                          نادرا                            

 

 .رهزًىٌ أكثش ثزحمُك انفىص فٍ انًُبفغخ انشَبضُخ -8

 

غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا         

 
 

. رغعىٌ  خبهذٍَ نزحغٍُ األداء انفشدٌ و اندًبعٍ نهفشَك -9

 

غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا         

 

 .تعتبرون المنافسة الرٌاضٌة فرصة لتحسٌن و تقٌٌم األداء بغض النظر عن النتٌجة  -10
 

 غالبا                                             أحٌانا                                          نادرا        

 
 

. تهتمون أكثر بالرٌاضٌٌن األكثر مهارة ومستوى مقارنة بالالعبٌن اآلخرٌن  -11

 

غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا         
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ما تصبون إلٌه هو تحقٌق النتائج فً المنافسات الرٌاضٌة حتى ولو كان ذلك على حساب  -12

 .األداء

 

غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا         

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................
 

 

 

 

. المنافسة غالبا ما تؤثر فً حالة القلق لدى الالعبٌن (مناخ)أجواء   -13
 

 

            غبنجب                                            أحُبَب                                          َبدسا             
 

 .أهمٌة نتٌجة المنافسة الرٌاضٌة تجعل الرٌاضٌٌن مشغولٌن البال و مضطربٌن  -14

 

   غالبا                                          أحٌانا                                          نادرا     

 
 

 

تشعرون أن تركٌزكم كمدربٌن على األداء الفردي و الجماعً فً المنافسة الرٌاضٌة   -15

 .ٌخفف من حدت التوتر والخوف لدى الرٌاضٌٌن

           نادرا                أحٌانا                                 غالبا                                  

 .  يطبنجخ اندًُع يٍ انشَبضٍُُ انُبشئٍُ رحمُك انفىص َدعههى لهمٍُ و َؤثش رنك عهً أداءهى  -16

 

        نادرا                      أحٌانا                                       غالبا                          

.  َغزًزع انشَبضُىٌ وَكىٌ أداءهى أحغٍ حٍُ َشعشوٌ أٌ انُزُدخ نُغذ أونىَخ انًذسة -17

 

    غالبا                                         أحٌانا                                          نادرا     

 

االهتمام بالنتائج الفورٌة على حساب تطوٌر القدرات والمهارات ٌؤثر على الحالة النفسٌة  – 18     

 .الرٌاضٌٌن وٌعٌق عملٌة التكوٌن السلٌم

           نادرا                أحٌانا                                غالبا                                

:........................................................................................................................لماذا؟

...............................................................................................................................

 ......................................................................................................................
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 .اإلستمارة الخاصة بالمسيرين- 2
 

 اندًهىسَخ اندضائشَخ انذًَىلشاطُخ انشعجُخ

 وصاسح انزعهُــــى انعبنٍ وانجحــث انعهًٍ

-يغزغبَى -  خبيعخ عجذ انحًُذ ثٍ ثبدَظ   

 و انشَبضُـــــــخعهىو ورمُُبد انُشبطبد انجذَُـخ يعهذ 

 

 

فً إطار بحث علمً ٌندرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه فً 
 :نظرٌات ومنهجٌة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة تحت عنوان 

المناخ الدافعي المدرك في المنافسة الرياضية وعالقتو بتوجو الهدف وحالة قلق المنافسة، " 
 . " سنة20-17دراسة مسحية على رياضيي كرة القدم و الجيدو أواسط 

نتقدم إلٌكم السادة مسٌري الفرق و الجمعٌات الرٌاضٌة بهذه اإلستمارة اإلستبٌانٌة 
راجٌن منكم مألها بكل صدق وموضوعٌة خدمة للبحث العلمً فً مجال الرٌاضً، لكً 

 .نتمكن من اإلحاطة بمشكلة البحث على النحو السلٌم
 

 :مالحظات هامة

 .ال توجد إجابات صحٌحة و أخرى خاطئة بل كل اإلجابات صحٌحة- 
 .   عبروا من خالل اإلجابة على العبارات على ما تعتقدونه وتالحظونه فعال- 
 ال تتركوا أي عبارة بدون إجابة- 

 
 

 أخٌرا ، نشكركم على تفهمكم ومشاركتكم فً هذا البحث العلمً خدمت للرٌاضة فً 
 .الجزائر

 

 

: تحت إشراف الدكتور:                                                                  الطالب الباحث

                     بومسجد عبد      كرارمة أحمد                                       
 .القادر
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 معلومات عامة

  سنة60     أكثرمن   سنة60 – 50 سنة           50 – 40 سنة        40 – 30  سنة     30أقل من : الســـن

  

  

 :..................................................مسٌر فً فرٌق

إبتدائً                    التعلٌم متوسط                التعلٌم الثانوي                   مستوى   :المستوى الدراسً
 الجامعً

 

            

 سنوات              أكثر من 15 - 11سنوات                  10 - 5 سنوات            4 - 1        

  سنة15

 

 

 ......................:عدد الفرق التً عملت فٌها

 .......................:بالتقرٌب عدد مدربٌن الفئات الصغرى التً تعاملت معهم

 

  نعم                       ال:        العب سابق

 

. رزبثعىٌ ثبَزظبو انًُبفغبد انشَبضُخ نألطُبف انشبثخ نفشَمك -1

         

                                               أحٌانا                                          نادرا        غالبا

. (الفوز)خالل المنافسات الرٌاضٌة كل اإلهتمام موجه نحو النتائج  -2
 

                                               أحٌانا                                          نادرا        غالبا

 .َشعش اندًُع ثبنشضب عُذ رحمُك انفىص يهًب كبٌ األداء -3

خبرة فً تسٌٌر 

:األصناف الصغرى  
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                                             أحٌانا                                          نادرا         غالبا

 

غبنجُخ انًغُشٌ انفشق َهزًىٌ ثكُفُخ األداء فٍ انًُبفغبد ثغض انُظش عٍ انفىص و  -4

 .انهضًَخ

 

                                              أحُبَب                                          َبدسا        غبنجب
 

. فً نظركم ما قٌمة األداء أمام النتٌجة فً المنافسة الرٌاضٌة -5

 

كجُشح                                         يزىعطخ                                           ضعُفخ 

 

 

. )انُزبئح انفىسَخ(أغهت انًذسثٍُ واألونُبء َفضهىٌ انُزبئح اَُِخ  -6

 

                                            أحٌانا                                          نادرا             غالبا

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................

 

 .رفشضىٌ أهذاف انًعُُخ عهً يذسثٍ انفئبد انشجبَُخ لجم انًُبفغبد انشَبضُخ -7

      

                                                        أحُبَب                                          َبدسا        غبنجب

 .)انفىص ثبنًجبسَبد(يب َهًك أكثش كًغُش نهفشَك رحمُك انشَبضٍُُ نهُزبئح  -8

 

                                                أحٌانا                                          نادرا         غالبا

 

. رحجزوٌ أكثش انًذسة انزٌ َهزى ثزكىٍَ ورحغٍُ األداء انفشدٌ و اندًبعٍ نفشَك ال انُزبئح -9

 

                                               أحٌانا                                          نادرا         غالبا

 

 .رزبثعىٌ انًُبفغبد يٍ أخم رمُُى أداء انشَبضٍُُ انُبشئٍُ ثغض انُظش عٍ انفىص و انهضًَخ -10

 
 

                                               أحٌانا                                          نادرا        غالبا

 
 

. رشكضوٌ إهزًبيكى عهً انالعجٍُ انًًُضٍَ أكثش يٍ غُشهى يٍ انالعجٍُ  -11

                                             أحٌانا                                          نادرا         غالبا     
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 .رعزجشوٌ انًىعى انشَبضٍ َبخحب فٍ حبنخ رحمُك انجطىالد وانكؤوط يع انفشق انشجبَُخ -12

 

                                                أحُبَب                                          َبدسا         غبنجب

 

 

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................
 

 

. انًُبفغخ حبنُب َؤدٌ انً صَبدح انمهك نذي انالعجٍُ )يحُظ(أخىاء  -13

 

                                           أحٌانا                                          نادرا          غالبا

 .أهًُخ َزُدخ انًُبفغخ انشَبضُخ ردعم انشَبضٍُُ يشغىنٍُ انجبل و يضطشثٍُ -14

 

                                          أحٌانا                                          نادرا     غالبا   

 
 

 

 .اهزًبو انًغُشٍَ وانًذسٍَ أكثش ثأداء انالعجٍُ انُبشئٍُ َخفف يٍ انزىرش و انخىف نذَهى -15

     

                                            أحٌانا                                          نادرا    غالبا

 

يطبنجخ انًذسثٍُ وانًغُشٍَ يٍ انشَبضٍُُ رحمُك انفىص َدعههى لهمٍُ و َؤثش رنك عهً  -16

 .  أداءهى

 

                                          أحٌانا                                          نادرا     غالبا    

 

َغزًزع انشَبضُىٌ وَكىٌ أداءهى أحغٍ حٍُ َشعشوٌ أٌ انُزُدخ نُغذ أونىَخ انًذسثٍُ و  -17

.  انًغُشٍَ

 

                                           أحٌانا                                          نادرا     غالبا    

االهتمام بالنتائج الفورٌة على حساب تطوٌر القدرات والمهارات ٌؤثر على الحالة النفسٌة  – 18     

 .الرٌاضٌٌن وٌعٌق عملٌة التكوٌن السلٌم

     

                                         أحٌانا                                          نادرا        غالبا

:........................................................................................................................لماذا؟

............................................................................................................................... 
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 .اإلستمارة الخاصة باألولياء- 3
 

 اندًهىسَخ اندضائشَخ انذًَىلشاطُخ انشعجُخ

 وصاسح انزعهُــــى انعبنٍ وانجحــث انعهًٍ

-يغزغبَى -  خبيعخ عجذ انحًُذ ثٍ ثبدَظ   

 و انشَبضُـــــــخعهىو ورمُُبد انُشبطبد انجذَُـخ يعهذ 

 

 

 

فً إطار بحث علمً ٌندرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه فً 
 :نظرٌات ومنهجٌة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة تحت عنوان 

المناخ الدافعي المدرك في المنافسة الرياضية وعالقتو بتوجو الهدف وحالة قلق المنافسة، " 
 . " سنة20-18دراسة مسحية على رياضيي كرة القدم و الجيدو أواسط 

نتقدم إلٌكم السادة أولٌاء الرٌاضٌٌن بهذه اإلستمارة اإلستبٌانٌة راجٌن منكم مألها 
بكل صدق وموضوعٌة خدمة للبحث العلمً فً مجال الرٌاضً، لكً نتمكن من اإلحاطة 

 .بمشكلة البحث على النحو السلٌم
 

 :مالحظات هامة

 .ال توجد إجابات صحٌحة و أخرى خاطئة بل كل اإلجابات صحٌحة- 
 .   عبروا من خالل اإلجابة على العبارات على ما تعتقدونه وتالحظونه فعال- 
 .ال تتركوا أي عبارة بدون إجابة- 

 
 

 أخٌرا ، نشكركم على تفهمكم ومشاركتكم فً هذا البحث العلمً خدمت للرٌاضة فً 
 .الجزائر

 

 

: تحت إشراف الدكتور:                                                                  الطالب الباحث

                     بومسجد عبد      كرارمة أحمد                                       
 .القادر
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 معلومات عامة

 

   أكثرمن   سنة60 – 50 سنة            50 – 40 سنة               40 – 30   سنة        30أقل من :     الســـن

  سنة60

  

  

إبتدائً                    التعلٌم متوسط                التعلٌم الثانوي                   مستوى   :المستوى الدراسً
 الجامعً

 

 

 .........: كم عدد أبنائك الذٌن ٌمارسون الرٌاضة فً الفرق

 كرة القدم                             الجٌدو                 :   ٌمارس إبنك رٌاضة

 

 نعم                             ال:   هل أنت رٌاضً سابق

 

 نعم                             ال:   مارست الرٌاضة التً ٌمارسها إبنك

 

 .تتابعون المنافسات الرٌاضٌة التً ٌشارك فٌها أبنائكم -18
 

 غالبا                                            أحٌانا                                          نادرا      

على مستوى الشباب ٌسعى من خاللها الرٌاضٌون الى الفوز و  (المبارٌات)المنافسات  -19

. فقط

 

 غالبا                                              أحٌانا                                          نادرا        
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 .المدرب و األولٌاء ٌشجعون أبنائهم على بدل الجهد و األداء الجٌد حتى فً حالة الهزٌمة -20

 

غبنجب                                              أحُبَب                                          َبدسا         

 

 .ما ٌسعد الرٌاضٌون نتٌجة المباراة مهما كان األداء -21

 

 غبنجب                                               أحُبَب                                          َبدسا        
 

 .ٌشعر الجمٌع بالرضا حٌن ٌقدم الفرٌق أداء جٌد حتى فً غٌاب النتائج -22

      كبٌرة                                         متوسطة                                           ضعٌفة 

 

. إهتمام المدربٌن منصب على النتائج دون مراعاة األداء الفردي و الجماعً للرٌاضٌٌن-6

  

                                            أحٌانا                                          نادرا          غالبا  

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................
 

 .من المهم الفوز بالمنافسة الرٌاضٌة لدى الناشئٌن- 7

 غالبا                                                أحٌانا                                          نادرا   

 .تشعرون بالرضا أبنائكم فً حال الفوز بالمبارٌات فقط -8
 

غالبا                                                أحٌانا                                          نادرا         

 

. تحثون أبنائكم على بدل الجهد و تحسٌن أدائهم مهما كانت النتائج -9
 

غالبا                                                أحٌانا                                          نادرا         

 

 فرصة تستغلونها لمعاٌنة أداء ومستوى أبنائكم دون اإلهتمام (المبارٌات)تعتبرون المنافسة  -10

 .بالنتٌجة
 
 

 غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا        

 
 

. هزٌمة إبنك فً المنافسة الرٌاضٌة تشعرك باإلحباط حتى فً حالة األداء الجٌد  -11

  

     غالبا                                               أحٌانا                                          نادرا         

 

 .بالنسبة لك ما قٌمة الفوز بالمباراة بدون أداء جٌد -12
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         ضعُفخ                                      يزىعطخ                                              عبنُخ

 

:..........................................................................................................................نًبرا؟

...................................................................................................................................

 ..................................................................................
 

 

 ٌسبب حالة من القلق لدى أبنائكم؟ (المدرب،األولٌاء،المسٌرٌن)محٌط الفرٌق   -13

 

            أحٌانا                                          نادرا         غالبا                             

 

 .أهمٌة نتٌجة المنافسة الرٌاضٌة ٌجعل الرٌاضٌٌن مشغولٌن البال و مضطربٌن -14
 

            أحٌانا                                          نادرا                                       غالبا

 
 

 

شعور الرٌاضٌٌن الشبان أن المدرب ٌهتم بكٌفٌة األداء الفردي والجماعً ٌخفف من  -15

 .التوتر والخوف لدٌهم

     

             أحٌانا                                          نادرا      غالبا                             

 

 .  مطالبة المدربٌن والمسٌرٌن من الرٌاضٌٌن تحقٌق الفوز ٌجعلهم قلقٌن وٌؤثر على أداءهم -16

 

    غالبا                                        أحٌانا                                          نادرا     

 

ٌستمتع ابنك بالمنافسة الرٌاضٌة وٌكون أداءه أحسن حٌن ٌشعر أنك و المدرب ال تولون  -17

.  أهمٌة كبٌرة للنتٌجة

 

              أحٌانا                                          نادرا         غالبا                             

 

االهتمام بالنتائج الفورٌة على حساب تطوٌر القدرات والمهارات ٌؤثر على الحالة النفسٌة  – 18     

 .الرٌاضٌٌن وٌعٌق عملٌة التكوٌن السلٌم

  

              أحٌانا                                          نادرا            غالبا                          

:........................................................................................................................لماذا؟

...............................................................................................................................

 ......................................................................................................................
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 ) -3(انًهحك سلى  -

الصورة األولية للمقاييس الدراسة الموجهة للسادة األساتذة المحكمين مع 
 ملخص للبحث و المفاىيم ومصطلحات الدراسة

 اندًهىسَخ اندضائشَخ انذًَىلشاطُخ انشعجُخ

 وصاسح انزعهُــــى انعبنٍ وانجحــث انعهًٍ

-يغزغبَى -  خبيعخ عجذ انحًُذ ثٍ ثبدَظ   

 و انشَبضُـــــــخعهىو ورمُُبد انُشبطبد انجذَُـخ يعهذ 

 
 

  

    نتقدـ إليكم السادة األساتذة كالدكاترة لنضع بُت أيديكم أدكات القياس اليت تندرج ُب 
 ُب طرؽ كمناىج الًتبية البدنية كالرياضية ربت الدكتوراهإطار حبث علمي لتحضَت شهادة 

المناخ الدافعي المدرك في المنافسة الرياضية وعالقتو بتوجو الهدف وحالة قلق "عنواف 
، راجُت "سنة 20-17المنافسة، دراسة مسحية على رياضيي كرة القدم والجيدو أواسط 

كتتلخص تساؤالتنا . منكم إبداء الرأم كإفادتنا باؼببلحظات كالتعديبلت اليت يتوجب القياـ هبا
 :فيما يلي

 ىل األدكات البحث اليت سوؼ نستعملها صاغبة ؼبا يراد قياسو ؟ -

 ىل العبارات ك اؼبفردات كاضحة كمفهومة أـ أهنا تتطلب تعديل ؟   -
  

 :لمحة مختصرة عن الدراسة
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يعد القلق من االنفعاالت اؽبامة اليت كثَتا ما تؤثر على أداء كمستول الرياضيُت خاصة ُب اؼبنافسات     
الرياضية، كإف اختلفت عوامل كمصادر القلق فإف الكثَت من الباحثُت يربطونو بانعكاسات البيئة أك اؼبناخ 

كذلك من خبلؿ اإلغباح على ربقيق اإلقبازات  )اؼبدربُت، اؼبسَتين، األكلياء(اؼبنافسة احمليط بالبلعبُت 
كبلوغ أىداؼ اليت قد تفوؽ قدرات الرياضيُت ما يشكل ضغطا إضافيا يؤدم إذل بركز قلق اؼبنافسة 

. الرياضية

نيكولس "      على ذلك كباكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة انطبلقا من نظرية توجهات أىداؼ اإلقباز لػ 
التعرؼ على الكيفية اليت يدرؾ هبا الرياضيُت مناخ الدافعي اؼبوجو كبو أىداؼ النتيجة أك األداء " كدكدا

 :كبعبارة أخرل. كعبلقة ذلك بالتوجو الدافعي لبلعبُت ك حالة القلق لديهم. كالتمكن

هبعلهم يتوجوف كبو  )مناخ األداء، مناخ النتيجة(ىل أف إدراؾ البلعبُت للمناخ الدافعي ُب اؼبنافسة  -
 .    أىداؼ معينة؟ كما عبلقة ذلك حبالة قلق اؼبنافسة لديهم؟

 

 

 :المصطلحات و المفاىيم المرتبطة بالدراسة

 

 كيعٍت تلك العملية اليت يصبح األفراد من خبلؽبا على كعي بالبيئة احمليطة هبم من خبلؿ :اإلدراك -
 .تنظيم ك تفسَت الدالالت ك الشواىد اليت وبصلوف عليها عن طريق اغبواس

 . نعٍت بو إجرائيا البيئة االجتماعية اليت ربيط بالبلعب داخل الفريق الرياضي:المناخ -
 يبثل البيئة احمليطة بالبلعب كاليت توجو دافعيتو كبو أىداؼ اإلقباز، كيتشكل اؼبناخ :المناخ الدافعي -

الدافعي من اؼبدرب ك األكلياء ك اإلداريُت ككذا األقراف ، ىؤالء يبتثلوف مصدر مدركات الرياضي  اليت  
 .ربفزه على التوجو إما كبو ىدؼ التمكن أك ىدؼ اؼبنافسة

 يشَت إذل احمليط الدافعي الذم يدرؾ من خبللو :(مناخ المنافسة)المناخ الموجو نحو المنافسة  -
البلعب أنو سوؼ يعاقب ُب حالة اػبطأ كأف ىناؾ تشجيع للمنافسة ك الفوز بُت البلعبُت أك الفرؽ 

 .بغض النظر عن األداء
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يشَت مناخ التمكن إذل احمليط الدافعي الذم يدرؾ  : (مناخ التمكن)المناخ الموجو نحو التمكن  -
 )6(.البلعب فيو أف ىناؾ تدعيم إهبايب من طرؼ اؼبدرب ك األكلياء للتعلم كربسُت قدراتو أدائو

نزعة الفرد للكفاح كبو إحراز مبط معُت من األىداؼ ُب الرياضة : (التوجو التنافسي)توجو الهدف  -
 )7(.حيث يعكس ىذا التوجو إيباف الرياضي بأف ربقيق ىدؼ معُت يظهر كفاءة النجاح

يشار إليو أيضا بتوجو النتيجة، كيعرب عن توجو نفسي يبثل ميل البلعب إذل الًتكيز : توجو التنافسية- 
 . على الفوز ُب اؼبباراة ك ذبنب اؽبزيبة ما يعٍت بالنسبة لو إدراؾ عارل للقدرة، بدكف التأكيد على األداء اعبيد

يشار إليو أيضا بتوجو األداء، كىو توجو نفسي يبثل ميل البلعب إذل الًتكيز على :توجو التمكن - 
 .إتقاف األداء كربسينو الذم يعٍت بالنسبة لو إدراؾ عارل للقدرة ُب مقابل نتيجة اؼبنافسة ذاهتا

حالة إنفعالية للفًتة اليت يشًتؾ فيها البلعب ُب "  يعرفو ؿبمد حسن عبلكم بأنو :حالة قلق المنافسة -
اؼبباريات الرياضية ك تتميز دبشاعر ذاتية كشعورية بتوقع اػبطر ك التوتر اعبسمي ك سهولة االنفعاؿ 

 )8(".كنتيجة ألحداث اؼبنافسة الرياضية ك ما يرتبط هبا من استثارة 
 

 :                                الطالب الباحث

 

 :تحت إشراف الدكتور                             كرارمة أضبد-   

 .بومسجد عبد القادر                                                                            - 

 

 

 :مقياس المناخ الدافعي المدرك -1
" وقام  Seifrz & Duda & Chi(   " 1992) ٍ سفريز ودودا وشى " ىذا المقياس كل من قام بتصميم 

بنقمو إلى العربية وتطويره، والمقياس عبارة عن صفحتين تشتمال عمى التعميمات  (25() 2004 )"حسن عبده 
 يختار المفحوص إحداىا وتتراوح من التدرج خماسيأمام كل عبارة ميزان تقدير أثنين وثالثون عبارة إيجابية  (32)و

                                                             
6
 Richard cox, psychologie du sport(1

ère
éd ; bruxelles: éd deboeok,2005), p 48. 

7
 .296، ص)و2005يشكض انكزبة نهُشش،: ؛ انمبهشح1ط( عجذ انعضَض عجذ انًدُذ يحًذ، عُكىنىخُخ يىاخهخ انضغىط فٍ انًدبل انشَبضٍ

8
 .386، ص )1998يشكض انكزبة و انُشش، :؛ انمبهشح2ط( يحًذ حغٍ عالوٌ، يذخم فٍ عهى انُفظ انشَبضٍ 
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شتمل يكما و التوالي، ى عل5-1 درجة كل عبارة من ىومد ( 5 =موافق بشدة ) ىإل (1=غير موافق بشدة )
:   بعدين ىما ى علالمقياس

 23 ، 21 ، 19 ، 17 ، 15 ، 13، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 ( ىا ىى عشر عبارة أرقاـستة ) 16 ( كيتضمن ىذا البعد : التنافسمناخ - 
 ،25  ،27 ، 29 ، 31 . (

 ، 24 ، 22 ، 20 ، 18 ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 ( ىا ىى عبارة أرقاـستة عشر ) 16 (يتضمن ىذا البعد : مناخ التمكن- 
26 ، 28 ، 30 ، 32( . 

 
 العبــــارات

 

 غير 
موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق  محايد  موافق 

 بشدة

اإلبقاء 
 عليها

 التعديل
 الحذف أو 

 الرفع

ٌشعر الالعبون بارتٌاح عند أدائهم بصورة  1

 .أفضل من زمالء الفرٌق 
        

ٌحاول الالعبون تحسٌن أدائهم ومهارتهم  2
 وذلك بالتدرٌب لفترة إضافٌة

        

         ٌعاقب الالعبون عند ارتكابهم األخطاء 3

.ٌتم مكافأة المحاولة الجادة  4          

ٌشعر المدرب نحونا بشعور جٌد عندما  5
.نفوز بالمباراة   

        

ٌركز المدرب على تحسٌن المهارات  6
.الضعٌفة لدى الالعبٌن   

        

ٌعتبر امتالك الموهبة عامالً أساسٌاً  7
.لالشتراك فً المبارٌات   

        

ٌكون المدرب سعٌداً مادمنا نحاول بجد  8
.واجتهاد  

        

من المهم اللعب بصورة أفضل من زمالء  9
.الفرٌق   

        

ٌركز المدرب على تحسٌن األداء فً كل  10
.مباراة   

        

ٌعطً المدرب معظم اهتمامه لالعبٌن  11
.النجوم   
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من المهم أن نستمر فً المحاولة بالرغم  12
.من ارتكاب األخطاء  

        

.األداء بصورة افضل من اآلخرٌن شًء مهم  13          

ٌتعامل معنا المدرب بارتٌاح وشعور جٌد  14
.عندما نلعب بجد حتى لو خسرنا   

        

ٌتنافس زمالء الفرٌق من أجل االشتراك  15
.فً المبارٌات   

        

أكثر األشٌاء أهمٌة هو كٌفٌة الداء فً  16
 المباراة بغض النظر عن الفوز أو الهزٌمة 

        

17 
ٌرٌد كل العب أن ٌكون أكثر الالعبٌن 
تسجٌالً لألهداف عن غٌره من زمالء 
 الفرٌق 

        

ٌحاول المدرب تحدٌد المهارات التً  18

.ٌحتاج كل العب لتحسٌنها   
        

         أكثر األشٌاء أهمٌة هً النتٌجة النهائٌة 19

ٌتم تشجٌع الالعبٌن على االستمرار فً  20

.العمل لتحسٌن نقاط الضعف   
        

كون الالعب رقم واحد فً اهتمامات  21

.المدرب هو المهم   
        

ٌرٌد المدرب منا تعلم واكتساب مهارات  22

.وأسالٌب جدٌدة   
        

ٌهتم المدرب فقط بالالعبٌن ذوي المستوى  23

.العالً   
        

.تعتبر األخطاء جزءاً من التعلم  24          

ٌمكن لقلٌل من الالعبٌن أن ٌكونوا نجوماً  25

. 
        

ٌفضل الالعبون أن ٌلعبوا ضد الفرق  26

.الجٌدة   
        

         ٌهتم الالعبون بمعرفة مستوٌات اآلخرٌن  27

ٌرٌد المدرب أن نتعلم كٌفٌة مواجهة وحل  28

.المشكالت بأنفسنا   
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 :مقياس إدراك النجاح -2
) Marsh )1994لقياس توجو اؽبدؼ سوؼ تستعمل مقياس إدراؾ النجاح الذم قاـ بإعداه ىربرت مارش 

أحدنبا موجو للتطبيق  )Balague )1991كجلوريا ببلجول  Rogertsانطبلقا من مقياسي كل من جلن ركبرتس 
استخبار "على الرياضيُت ُب اؼبرحلة اعبامعية كاآلخر على الرياضيُت ُب اؼبرحلة اإلعدادية كالثانوية أطلقا عليهما اسم 

 ك (النتيجة)توجو التنافسية : هبدؼ قياس توجو اؽبدؼ لدل الرياضيُت، كوبتوم على بعدين نبا" إدراؾ النجاح
  .(األداء)توجو التمكن 

 ).1،2،3،6،10،11: (عبارات كىي  )6(وبتوم على ستة : (النتيجة) توجو التنافسية 

 ).4،5،7،8،9،12،13،14: (عبارات  )8(يضم شبانية : توجو التمكن 
 

 ...........عندما أشترك في منافسة رياضية فإنني أشعر بالمزيد من النجاح عندما

من المهم أن تظهر للمدرب إنك أفضل من  29

.اآلخرٌن   
        

ٌشعر كل العب بأنه له دور هاماً فً  30

.الفرٌق   
        

.القدرة والموهبة أساس النجاح ألي فرٌق  31          

32 
 ٌعتبر بذل الجهد هو السبٌل الوحٌد للنجاح 

 

        

 العبــــارات 
 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 

بدرجة 
قليلة 

الحذف أو  التعديلاإلبقاء 
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 الرفع عليها جدا

         أسعى جاىدا ؽبزيبة منافسي 1

         أكوف أحسن العب 2

         أكوف أفضل من اؼبنافسُت اآلخرين 3

         أبدؿ كل جهدم  4

         أشعر أف مستوام يتقدـ 5

         أتنافس بقوة مع اآلخرين 6

         أحقق أىداُب اؼبرتبطة باألداء 7

         أتغلب على الصعوبات كالعقبات 8

         أحقق أىداُب الشخصية 9

         أفوز ُب اؼبنافسة 10

         أظهر لآلخرين بأنٍت األفضل  11

         أظهر أقصى قدراٌب  12

13 

أحاكؿ ربقيق اؽبدؼ الذم حددتو 
 لنفسي

        

         أقـو بأداء أفضل من أدائي السابق 14
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 :مقياس حالة قلق المنافسة الرياضية  -3

 ,Martins(سوؼ يتم استعماؿ مقياس حالة القلق اؼبنافسة لػ كل من مارتُت، بَتتوف، ظبيت، كبومب 

Burton,Vealy,smit 1990(  عبارة لقياس ثبلثة أبعاد  27كالذم أعد حسن عبلكم صورتو العربية، يضم
 : للقلق كىي

 كيقصد بو التوقع السليب ؼبستول البلعب كافتقاده للًتكيز ك تصور الفشل ُب اؼبنافسة :القلق المعرفي
 ).1،4،7،10،13،16،19،22،25(العبارات أرقامها  )9(الرياضية، كيضم تسعة 

 كىو إدراؾ االستثارة الفسيولوجية كتضم أعراض التوتر كمتاعب اؼبعدة إذل غَت ذلك كعباراتو :القلق البدني
 ). 17،20،23،26،،2،5،8،11،14: (ىي  )9(تسعة 

 :أرقامها )9(كىو البعد اإلهبايب ُب مواجهة القلق كعباراتو تسعة : الثقة بالنفس
(3،6،9،12،15،18،21،24،27    ( 

 العبــــارات 
 

أبدا 
 تقريبا

 غالبا أحيانا
دائما 
 تقريبا

اإلبقاء 
 عليها

 التعديل
الحذف أو 

 الرفع

.أنا مشغوؿ الباؿ باؼببارة القادمة  1         

.أشعر بالنرفزة 2         

.أشعر باؽبدكء 3         

. أشعر بعدـ  الثقة 4         

.أشعر باالضطراب 5         

.أشعر بالراحة 6         

       بارل مشغوؿ من ناحية عدـ إجادٌب ُب  7
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. اؼببارة دبا يتناسب مع مستوام  

.أشعر بأف جسمي متوتر 8         

.أشعر بالثقة ُب نفسي 9         

10 

عدـ (بارل مشغوؿ من ناحية اؽبزيبة 
. ُب اؼببارة )الفوز  

       

. أشعر بالتوتر ُب معدٌب 11         

.أشعر باالطمئناف 12         

13 

أخشى من سوء األداء نتيجة للضغط 
.العصيب قبل اؼببارة   

       

.أشعر باالسًتخاء ُب جسمي 14         

15 
أثق ُب قدرٌب على مواجهة التحدم ُب 

.اؼبباراة  
       

.أخشى أف يكوف أدائي سيئا ُب اؼبباراة 16         

.قليب يدؽ بسرعة 17         

        عندم ثقة بأنٍت سوؼ أجيد ُب  18

19 
بارل مشغوؿ من ناحية ربقيق ىدُب ُب 

.اؼببارة  
       

. ُب معدٌب)أك مغص(أشعر بتقلص  20         
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 :مالحظات  تجدونها مهمة إلثراء البحث

 

 

 

 

 

        أشعر براحة الباؿ 21

22 
فكرم مشغوؿ خوفا من عدـ رضاء 

 مدريب عن أدائي ُب اؼبباراة
       

        أحس بالعرؽ باليدين 23

24 
ىنيا بأنٍت ذأشعر بثقة ألنٍت ىيأت نفسي 

. سوؼ أجيد ُب اؼبباراة  
       

25 
بارل مشغوؿ من ناحية عدـ قدرٌب على الًتكيز 

.ُب  اؼبباراة   
       

.أشعر بأف جسمي مشدكد  26         

27 
عندم ثقة بأنٍت سأتغلب على الضغوط 

 اؼبباراة
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                                                                                     شكرا على تعاونكم 

 

 ) -4(انًهحك سلى  -

المقاييس الدراسة في صورتها النهائية بعد التعديل و األخذ 
 .بالمالحظات

 

 مقياس المناخ الدافعي المدرك -1

 العبــــارات 
 

موافق 
موافقغير  محايد موافق بشدة موافق غير  

 بشدة

1 
ٌشعر الالعبون بارتٌاح عند أدائهم بصورة 

 .أفضل من زمالء الفرٌق 
     

ٌحاول الالعبون تحسٌن أدائهم ومهارتهم وذلك بالتدرٌب  2
 لفترة إضافٌة

     

      ٌعاقب الالعبون عند ارتكابهم األخطاء 3

        .ٌكافأ الرٌاضً عند قٌامه بمحاولة جٌدة 4

.ٌشعر المدرب نحونا بشعور جٌد عندما نفوز بالمباراة  5       

ٌركز المدرب على تحسٌن المهارات الضعٌفة لدى  6
.الالعبٌن   

     

إمتالك الموهبة العالٌة هو أهم عامل للمشاركة فً  7
.المنافسات  

     

.ٌكون المدرب سعٌداً مادمنا نحاول بجد واجتهاد 8       
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.من المهم اللعب بصورة أفضل من زمالئً فً المنافسة 9       

.ٌركز المدرب على تحسٌن األداء فً كل مباراة  10       

.ٌعطً المدرب معظم اهتمامه لالعبٌن النجوم  11       

من المهم أن نستمر فً المحاولة بالرغم من ارتكاب  12
.األخطاء  

     

.األداء بصورة افضل من اآلخرٌن شًء مهم  13       

ٌتعامل معنا المدرب بارتٌاح وشعور جٌد عندما نلعب  14
.بجد حتى لو خسرنا   

     

.ٌتنافس زمالء الفرٌق من أجل االشتراك فً المبارٌات  15  

 
     

 العبــــارات 
 

موافق 
موافقغير  محايد موافق بشدة موافق غير  

 بشدة

16 

 

 

أكثر األشٌاء أهمٌة هو كٌفٌة الداء فً المباراة بغض 
 النظر عن الفوز أو الهزٌمة 

     

        .ٌرٌد أن ٌكون كل العب أبرز العب مقارنة بزمالئه 17

ٌحاول المدرب تحدٌد المهارات التً ٌحتاج كل العب  18

.لتحسٌنها   
     

.ما ٌهم فً المبارٌات هً النتٌجة النهائٌة 19       

ٌتم تشجٌع الالعبٌن على االستمرار فً العمل لتحسٌن  20

.نقاط الضعف   
     

.شًء مهم أن تكون الالعب رقم واحد فً نظر المدرب 21       

ٌرٌد المدرب منا تعلم واكتساب مهارات وأسالٌب جدٌدة  22

. 
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عندما أشترك في منافسة رياضية فإنني أشعر بالمزيد من النجاح 
 ...........عندما

.ٌهتم المدرب فقط بالالعبٌن ذوي المستوى العالً  23       

.تعتبر األخطاء جزءاً من التعلم  24       

.ٌمكن لقلٌل من الالعبٌن أن ٌكونوا نجوماً  25       

.ٌفضل الالعبون أن ٌواجهوا منافسٌن جٌدٌن 26       

      ٌهتم الالعبون بمعرفة مستوٌات اآلخرٌن  27

ٌرٌد المدرب أن نتعلم كٌفٌة مواجهة وحل المشكالت  28

.بأنفسنا   
     

.من المهم أن تظهر للمدرب إنك أفضل من اآلخرٌن  29       

.ٌشعر كل العب بأنه له دور هاماً فً الفرٌق  30       

.القدرة والموهبة أساس النجاح ألي فرٌق  31       

32 
 ٌعتبر بذل الجهد هو السبٌل الوحٌد للنجاح 

 

     

 العبــــارات 
 

بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 

بدرجة قليلة 
 جدا
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      أسعى جاىدا ؽبزيبة منافسي 1

      أكوف أحسن العب 2

      أكوف أفضل من اؼبنافسُت اآلخرين 3

      أبدؿ كل جهدم  4

      أشعر أف مستوام يتقدـ 5

      أتنافس بقوة مع اآلخرين 6

      أحقق أىداُب اؼبرتبطة باألداء 7

      أتغلب على الصعوبات كالعقبات 8

      أحقق أىداُب الشخصية 9

      أفوز ُب اؼبنافسة 10

      أظهر لآلخرين بأنٍت األفضل  11

      أظهر أقصى قدراٌب  12

13 

أحاكؿ ربقيق اؽبدؼ الذم حددتو 
 لنفسي

     

      أقـو بأداء أفضل من أدائي السابق 14
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 العبــــارات

 

دائما 
 تقريبا

 أبدا تقريبا أحيانا غالبا

     .أنا مشغوؿ الباؿ باؼببارة القادمة  1

     .أشعر بالنرفزة 2

     .أشعر باؽبدكء 3

       أشعر بفقداف ثقيت بنفسي 4

     .أشعر باالضطراب 5

     .أشعر بالراحة 6

7 

بارل مشغوؿ خوفا من عدـ لعب مباراة 
     .تتناسب مع مستوام

     .أشعر بأف جسمي متوتر 8

     .أشعر بالثقة ُب نفسي 9

     ما يشغل بارل ىو عدـ الفوز باؼبباراة 10

     . أشعر بالتوتر ُب معدٌب 11
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     .أشعر باالطمئناف 12

13 

أخشى من سوء األداء نتيجة للضغط 
 .العصيب قبل اؼببارة 

    

     .أشعر باالسًتخاء ُب جسمي 14

15 
أثق ُب قدرٌب على مواجهة التحدم ُب 

     .اؼبباراة

     .أخشى أف يكوف أدائي سيئا ُب اؼبباراة 16

     قبل اؼبباراة أشعر بإرتفاع دقات قليب 17

     عندم ثقة بأنٍت سوؼ أجيد ُب  18

19 
ما يشغل بارل ىو قدراٌب على ربقيق ىدُب 

 .ُب اؼبباراة
    

20 

 . ُب معدٌب)أك مغص(أشعر بتقلص 

 
    

 
 العبــــارات

 

دائما 
 تقريبا

 أبدا تقريبا أحيانا غالبا

     أشعر براحة الباؿ 21

22 
فكرم مشغوؿ خوفا من عدـ رضاء مدريب 

     عن أدائي ُب اؼبباراة

     أحس بالعرؽ باليدين 23
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24 
ىنيا بأنٍت ذأشعر بثقة ألنٍت ىيأت نفسي 

 . سوؼ أجيد ُب اؼبباراة
    

25 
بارل مشغوؿ من ناحية عدـ قدرٌب على 

     .الًتكيز ُب  اؼبباراة 

     .أشعر بأف جسمي مشدكد  26

27 
عندم ثقة بأنٍت سأتغلب على الضغوط 

 اؼبباراة
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 )-5(اؼبلحق رقم  -

 .قائمة األساتذة و الدكاترة المحكمين
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)-6(ملحق رقم   

. قائمة المختصين الذين شملتهم المقابلة  

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة ُب التكوين التخصص الشهادة اإلسم ك اللقب

 

 Instructeur  faf كرة القدـ مستشار ُب الرياضة ؾباج قبيب

 DTR w/ SAIDA كرة القدـ مستشار ُب الرياضة بن عودة عبد الكرصل

 Instructeur  faf كرة القدـ مستشار ُب الرياضة بن دكخة بلبنة

 DTR w/ d’oran كرة القدـ مستشار ُب الرياضة خبلدم ؿبيمدة

 Instructeur  faf كرة القدـ مستشار ُب الرياضة جرادم ؿبمد

 Instructeur  faf كرة القدـ مستشار ُب الرياضة بن شادرل صباؿ

 Instructeur  faf كرة القدـ مستشار ُب الرياضة نعيمي زكاكم

 مدرب ك مكوف اعبيدك مستشار ُب الرياضة ػأككيل يوسف
 مدرب ك مكوف اعبيدك مستشار ُب الرياضة عقيل ؿبمد

 مدرب ك مكوف اعبيدك مستشار ُب الرياضة شارؼ أفغوؿ ؿبمد

 مدرب ك مكوف اعبيدك مستشار ُب الرياضة عصفورم حسُت

 مدرب ك مكوف اعبيدك مستشار ُب الرياضة عمور عبد القادر

 مدرب اعبيدك مستشار ُب الرياضة بوكريريس ىوارم
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 ا

 )-7(اؼبلحق رقم  -

مقياس المناخ الدافعي  
 المدرك

 مقياس إدراك النجاح
مقياس حالة قلق المنافسة 

 الرياضية

 الفريق الرقم
مناخ 

 المنافسة 
مناخ 
 التمكن

توجو 
 التنافسية

توجو 
 التمكن

القلق 
 المعرفي

القلق 
 البدني 

الثقة 
 بالنفس

 34 24 26 39 27 65 61 غرب وىران. ر 1
2 / 62 56 22 28 19 24 29 
3 / 60 69 25 27 19 17 33 
4 / 63 63 22 25 26 25 27 
5 / 56 66 27 32 17 13 32 
6 / 65 74 20 25 24 21 21 
7 / 62 48 28 36 26 19 36 
8 / 61 72 22 32 18 12 34 
9 / 62 68 23 28 33 25 30 

10 / 59 61 29 30 19 13 36 
11 / 63 65 29 31 25 20 30 
12 / 61 68 22 33 26 17 34 
13 / 59 63 29 35 23 26 33 
14 / 46 65 22 33 29 14 26 
15 / 68 64 24 32 20 20 30 
16 / 55 66 25 38 26 19 39 
 36 14 20 33 29 64 53 كوكب وىران 17
18 / 62 59 19 30 26 19 31 
19 / 56 76 24 30 27 25 29 
20 / 64 68 29 35 33 20 28 
21 / 62 69 27 30 24 16 34 
22 / 61 59 24 30 28 15 30 
23 / 59 65 26 34 22 20 28 
24 / 54 64 29 28 24 16 33 
25 / 45 52 18 27 29 21 21 
26 / 58 64 28 33 28 16 35 
27 / 55 60 27 36 22 20 34 
28 / 55 64 26 34 24 20 32 
29 / 54 59 23 31 26 17 33 
30 / 55 65 27 36 24 19 30 
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جدول الخاص بنتائج تطبيق مقاييس الدراسة على عينة الدراسة 
 (التطبيق األول)االستطالعية 
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مقياس المناخ الدافعي  
 مقياس حالة قلق المنافسة الرياضية مقياس إدراك النجاح المدرك

 الفريق الرقم
مناخ 

 المنافسة 
مناخ 

 التمكن
توجو 

 التنافسية
توجو 

 التمكن
القلق 

 المعرفي
القلق 

 البدني 
الثقة 

 بالنفس
 34 16 23 31 24 71 62 غرب وىران. ر 1
2 / 67 59 21 23 19 26 30 
3 / 59 69 22 27 16 12 35 
4 / 65 57 19 18 25 24 24 
5 / 65 76 28 26 13 9 33 
6 / 70 60 17 24 21 25 20 
7 / 57 70 26 33 23 22 31 
8 / 60 76 22 20 18 20 34 
9 / 57 55 23 25 34 29 30 

10 / 70 78 22 36 19 9 34 
11 / 71 71 26 28 25 24 35 
12 / 56 72 25 32 30 18 35 
13 / 51 59 29 39 23 26 32 
14 / 50 74 23 36 27 17 26 
15 / 72 72 24 34 20 20 31 
16 / 58 71 27 39 25 26 34 
 32 12 21 32 28 71 55 كوكب وىران 17
18 / 55 54 17 26 20 21 35 
19 / 62 66 24 29 30 29 31 
20 / 57 64 26 30 22 25 30 
21 / 58 54 28 30 23 14 34 
22 / 57 65 23 31 32 16 34 
23 / 63 70 29 37 21 17 29 
24 / 53 55 28 30 22 15 34 
25 / 42 65 17 25 32 24 18 
26 / 56 70 28 26 30 13 34 
27 / 56 68 29 26 21 23 34 
28 / 58 68 28 30 22 16 34 
29 / 51 63 24 30 32 23 30 
30 / 58 72 24 31 22 16 35 



310 
 

جدول الخاص بنتائج تطبيق مقاييس الدراسة على عينة الدراسة االستطالعية 
 (التطبيق الثاني)

 

 

 )-8(اؼبلحق رقم  -

 جدول الخاص بنتائج تطبيق مقاييس الدراسة على 
 .عينة الدراسة األساسية

 71=ن.نتائج عينة العبي كرة القدم ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة -1

مقياس المناخ الدافعي  
 المدرك

 مقياس إدراك 
 النجاح

مقياس حالة قلق المنافسة 
 الرياضية
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 الرقم
 مناخ 

 المنافسة 
 مناخ 
 التمكن

 توجو 
 التنافسية

 توجو 
 التمكن

القلق 
 المعرفي

القلق 
 البدني 

الثقة 
 بالنفس

1 66 51 25 28 31 21 24 
2 64 59 28 37 28 21 24 
3 68 58 30 32 32 22 23 
4 69 61 24 38 24 21 21 
5 59 51 29 29 18 28 21 
6 71 61 30 30 25 26 22 
7 64 56 28 36 31 20 24 
8 73 62 28 33 29 19 26 
9 71 60 27 32 31 19 20 
10 69 54 29 21 28 21 24 
11 68 54 28 32 28 18 22 
12 61 67 28 34 28 17 22 
13 50 77 27 34 32 19 23 
14 61 49 28 27 28 23 29 
15 62 53 27 31 33 27 25 
16 57 52 29 27 30 14 25 
17 48 41 29 34 35 26 35 
18 62 49 27 27 27 21 21 
19 69 58 28 35 29 20 22 
20 62 59 28 33 26 20 28 
21 72 61 29 26 29 18 22 
22 68 49 26 22 30 18 23 
23 65 54 25 32 30 22 26 
24 63 52 27 27 27 18 26 
25 69 58 28 27 33 19 25 
26 67 51 28 23 31 19 22 
27 69 61 29 25 28 22 22 
28 64 56 24 30 30 21 23 
29 54 44 27 27 30 20 21 
30 59 51 27 31 18 18 22 
31 64 57 27 28 32 23 20 
32 59 49 24 26 20 22 19 
33 68 59 25 30 24 20 22 
34 66 57 24 26 26 24 20 
35 65 54 29 29 30 22 22 
36 54 43 25 25 29 22 20 
37 59 50 24 30 26 13 24 



312 
 

 

 

 93=ن.نتائج عينة العبي كرة القدم ذوي مدركات العالية نحو مناخ التمكن-2

38 65 54 26 33 27 14 30 
39 60 52 23 30 27 17 25 
40 69 61 26 24 33 23 26 
41 64 59 27 24 29 22 26 
42 65 57 25 20 28 22 24 
43 69 60 28 32 25 18 27 
44 67 61 29 28 32 17 28 
45 68 58 27 29 30 25 26 
48 63 54 24 38 19 24 24 
47 66 58 30 29 32 21 24 
48 69 61 29 29 30 23 24 
49 66 58 30 33 28 16 26 
50 68 61 28 31 34 30 24 
51 62 54 28 33 23 16 26 
52 55 47 28 35 29 18 24 
53 69 50 29 27 26 20 22 
54 64 59 28 30 28 21 29 
55 70 60 28 24 28 26 23 
56 67 55 29 29 30 22 22 
57 66 57 30 30 32 21 24 
58 58 49 24 25 28 22 28 
59 70 57 28 25 30 22 22 
60 62 53 28 30 21 23 21 
61 55 61 30 27 18 17 28 
62 60 52 27 31 25 20 23 
63 54 66 23 30 17 13 26 
64 66 55 29 30 29 22 22 
65 67 59 28 32 31 24 22 
66 70 52 29 27 26 20 22 
67 66 58 30 29 30 25 24 
68 69 61 30 29 34 19 24 
69 62 51 24 31 18 18 23 
70 63 55 28 30 28 21 29 
71 70 61 29 29 30 20 24 
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مقياس المناخ الدافعي  
 المدرك

 مقياس إدراك 
 النجاح

مقياس حالة قلق المنافسة 
 الرياضية

 الرقم
 مناخ 

 المنافسة 
 مناخ 
 التمكن

 توجو 
 التنافسية

 توجو 
 التمكن

القلق 
 المعرفي

القلق 
 البدني 

الثقة 
 بالنفس

1 57 68 26 36 22 15 26 
2 54 60 24 28 23 21 21 
3 48 71 24 39 20 12 27 
4 53 73 29 36 19 20 23 
5 49 69 30 35 25 22 25 
6 44 71 19 38 18 13 28 
7 54 64 28 36 24 17 29 
8 53 62 21 37 22 14 23 
9 61 65 30 39 20 19 29 
10 53 67 29 37 22 21 30 
11 51 61 28 35 24 20 27 
12 64 64 28 39 23 20 27 
13 49 71 24 29 23 15 28 
14 55 71 26 34 27 25 25 
15 54 77 29 38 25 17 34 
16 50 75 23 33 24 20 32 
17 46 71 22 34 23 20 30 
18 48 70 26 31 29 16 32 
19 59 71 28 37 22 20 28 
20 53 72 24 31 26 16 28 
21 59 71 24 32 26 16 29 
22 48 58 25 34 25 24 28 
23 53 71 24 25 27 24 24 
24 49 70 24 31 23 19 26 
25 58 71 27 35 21 13 27 
26 60 71 27 35 26 11 29 
27 52 68 27 35 26 16 23 
28 57 71 27 33 23 10 28 
29 59 71 27 33 20 13 25 
30 58 71 27 34 19 13 26 
31 54 69 28 34 22 10 25 
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32 60 70 28 34 30 15 23 
33 53 70 27 34 25 14 25 
34 52 68 28 34 24 15 26 
35 62 66 26 34 19 10 29 
36 57 70 27 33 24 15 28 
37 59 70 27 32 19 10 31 
38 59 48 25 31 32 19 25 
39 55 66 27 33 23 16 25 
40 55 74 26 34 22 13 27 
41 51 61 28 38 25 15 26 
42 53 68 27 37 26 20 27 
43 62 68 30 34 27 21 20 
44 62 73 25 33 23 15 27 
45 53 67 29 36 27 17 26 
48 44 68 25 37 22 15 34 
47 54 61 24 28 20 10 33 
48 60 76 27 35 13 12 34 
49 53 71 30 36 22 19 31 
50 51 60 23 38 24 17 24 
51 55 66 24 37 27 21 24 
52 51 63 29 31 21 19 20 
53 53 61 28 32 24 17 25 
54 58 71 27 37 16 17 34 
55 54 70 22 37 21 17 30 
56 48 64 19 32 19 19 25 
57 58 68 23 31 21 20 24 
58 59 47 25 30 29 18 25 
59 57 48 24 26 29 22 23 
60 58 66 20 32 16 15 30 
61 50 64 22 38 19 14 28 
62 50 64 29 37 18 13 27 
63 58 66 28 30 27 15 26 
64 53 66 23 34 20 20 27 
65 55 70 23 35 29 13 33 
66 59 70 29 36 22 19 22 
67 59 66 24 29 26 24 23 
68 53 58 17 26 17 16 28 
69 55 71 24 39 23 27 26 
70 39 57 21 23 21 21 25 
71 53 61 24 37 24 17 31 
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72 49 66 38 22 22 19 26 
73 64 71 24 37 16 15 35 
74 53 65 26 36 28 23 22 
75 60 67 27 33 20 19 27 
76 54 69 29 36 19 21 29 
77 49 69 30 35 25 22 25 
78 55 64 22 36 22 14 28 
79 52 63 24 37 22 18 26 
80 55 64 23 38 24 20 24 
81 52 66 29 31 21 19 20 
82 55 70 24 36 16 17 34 
83 54 65 23 34 20 20 27 
84 55 67 23 31 22 20 24 
85 54 65 28 31 26 20 22 
86 60 66 28 34 25 15 26 
87 54 64 24 38 20 15 28 
88 55 64 22 23 20 18 28 
89 55 70 24 38 23 15 29 
90 54 62 24 36 18 16 26 
91 54 69 29 36 19 21 29 
92 49 69 30 35 25 22 25 
93 59 69 23 38 20 15 30 
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 74=ن.نتائج عينة رياضي الجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ المنافسة-3
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مقياس المناخ الدافعي  
 المدرك

 مقياس إدراك 
 النجاح

مقياس حالة قلق المنافسة 
 الرياضية

 الرقم
 مناخ 

 المنافسة 
 مناخ 
 التمكن

 توجو 
 التنافسية

 توجو 
 التمكن

القلق 
 المعرفي

القلق 
 البدني 

الثقة 
 بالنفس

1 73 63 30 31 30 26 19 
2 70 62 29 36 25 23 24 
3 66 54 17 30 21 15 32 
4 71 61 23 25 28 19 22 
5 66 55 26 33 28 18 22 
6 67 54 29 32 24 20 21 
7 69 61 30 39 32 23 20 
8 69 61 29 24 30 32 18 
9 65 52 24 25 30 22 15 
10 72 66 28 31 30 21 16 
11 67 51 28 29 31 24 18 
12 72 59 26 33 30 23 22 
13 70 60 27 33 29 19 20 
14 67 61 29 32 26 21 20 
15 69 58 27 33 22 24 24 
16 71 60 29 32 28 26 21 
17 66 54 24 29 29 19 23 
18 66 54 21 27 29 19 21 
19 70 57 30 34 30 22 21 
20 66 54 28 34 24 21 25 
21 65 57 27 32 26 18 23 
22 59 51 28 33 28 23 18 
23 64 54 27 30 31 21 25 
24 70 61 27 33 29 23 20 
25 59 51 26 28 30 25 20 
26 71 59 27 32 31 27 22 
27 67 58 28 30 29 19 29 
28 60 51 29 33 27 22 25 
29 64 50 28 29 24 23 23 
30 64 54 28 35 26 17 22 
31 70 61 23 40 27 22 13 
32 63 53 28 31 24 24 23 
33 64 54 25 37 28 23 29 
34 62 53 28 31 29 22 22 
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35 61 52 29 33 28 17 23 
36 69 53 30 35 30 22 23 
37 62 50 28 34 25 18 19 
38 66 54 28 34 24 17 21 
39 67 60 29 29 24 16 30 
40 69 53 28 34 30 22 25 
41 71 63 30 35 26 14 25 
42 66 55 29 28 30 21 25 
43 61 52 26 32 20 18 29 
44 72 55 30 32 21 24 23 
45 66 53 26 28 29 19 20 
48 69 54 23 24 29 24 21 
47 70 55 26 32 27 19 24 
48 63 53 26 31 27 19 29 
49 69 55 28 32 25 24 22 
50 64 55 26 25 26 18 19 
51 63 52 24 30 19 21 32 
52 73 65 26 33 31 22 28 
53 69 54 29 34 29 21 23 
54 65 54 18 25 28 21 20 
55 72 62 28 32 30 22 21 
56 64 57 26 33 28 21 26 
57 70 57 30 34 29 24 18 
58 71 58 23 38 30 21 21 
59 67 55 29 32 29 23 19 
60 64 55 29 30 31 23 21 
61 62 51 22 36 29 17 33 
62 60 51 20 33 16 19 32 
63 64 53 22 34 24 23 22 
64 64 52 27 32 22 18 25 
65 66 54 26 28 29 24 26 
66 70 55 28 30 30 26 19 
67 67 55 27 33 28 23 25 
68 70 55 27 33 26 19 22 
69 71 55 30 30 32 25 19 
70 69 54 27 32 26 23 22 
71 66 54 28 34 31 23 22 
72 62 56 27 31 28 24 21 
73 69 54 28 24 28 23 22 
74 58 51 25 33 29 20 32 
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 47=ن. نتائج عينة رياضي الجيدو ذوي مدركات العالية نحو مناخ التمكن-4
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مقياس المناخ الدافعي  
 المدرك

 مقياس إدراك 
 النجاح

مقياس حالة قلق المنافسة 
 الرياضية

 الرقم
 مناخ 

 المنافسة 
 مناخ 
 التمكن

 توجو 
 التنافسية

 توجو 
 التمكن

القلق 
 المعرفي

القلق 
 البدني 

الثقة 
 بالنفس

1 56 74 21 37 19 16 29 
2 60 67 27 31 14 18 29 
3 60 67 24 35 27 20 21 
4 58 64 23 38 22 21 23 
5 56 64 22 26 22 17 26 
6 44 73 21 36 14 15 28 
7 40 63 21 34 19 15 28 
8 60 70 25 39 18 12 34 
9 61 69 28 35 20 15 32 
10 64 68 23 38 20 16 32 
11 61 73 26 29 20 17 31 
12 60 65 19 24 16 18 16 
13 53 73 20 25 27 20 21 
14 53 66 28 34 22 15 29 
15 58 71 22 34 20 16 32 
16 64 57 25 38 23 20 29 
17 60 52 24 37 21 17 32 
18 56 69 22 36 23 18 30 
19 60 68 22 37 21 18 34 
20 52 59 22 31 25 17 21 
21 49 66 24 36 21 16 33 
22 39 66 23 38 27 18 24 
23 63 70 28 36 23 16 20 
24 49 66 27 38 19 15 29 
25 47 71 28 31 24 15 27 
26 48 53 23 35 21 20 23 
27 53 72 21 36 27 25 33 
28 46 70 25 35 16 18 26 
29 56 66 24 39 20 17 28 
30 59 66 24 38 18 10 30 
31 48 67 25 21 18 16 27 
32 57 69 24 38 22 18 29 
33 45 61 21 29 20 15 21 
34 50 59 22 35 21 18 29 
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35 56 67 25 38 19 16 33 
36 56 66 23 36 26 20 26 
37 56 63 23 32 22 16 28 
38 42 67 21 36 24 19 27 
39 50 67 23 37 22 18 30 
40 42 68 24 38 22 19 29 
41 60 68 23 36 18 15 32 
42 56 62 23 34 22 17 30 
43 45 68 23 27 21 19 29 
44 50 65 23 37 20 18 32 
45 60 67 24 37 20 17 29 
48 48 62 23 32 21 19 28 
47 50 65 24 38 18 16 30 
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دافعي في المنافسة الرياضية وعالقتها بتوجو الهدف المناخ المدركات 
 وحالة قلق المنافسة

  سنة21-18دراسة مسحية على العيب كرة القدـ ك اعبيدك أكاسط 
 
تشهد اإلقبازات الرياضية ُب السنوات األخَتة تطورا غَت مسبوؽ من حيث األرقاـ ك النتائج اؼبسجلة ُب ـبتلف  

اؼبنافسات الرياضية، كيرجع الفضل ُب ذلك إذل اإلمكانيات الكبَتة اليت أصبحت توفرىا الدكؿ كاغبكومات للرياضيُت من 
جهة، ك كذا تطور البحث العلمي ُب الرياضة الذم مشل ـبتلف اعبوانب اؼبتعلقة بالرياضي منها البدنية، اؼبهارية، اػبططية 
باإلضافة إذل اعبانب النفسي الذم أخد قسطا كافرا من اىتماـ الباحثُت خاصة ما يرتبط بظركؼ اؼبنافسة الرياضية ك سبل 
توفَت الصحة النفسية للرياضيُت للوصوؿ إذل قمة األداء كبالتارل ؿباكلة التحكم ُب كل ما يبكن أف يعيق الرياضي للوصوؿ 

 .إذل اإلقبازات
 كيعد انفعاؿ القلق من بُت اؼبتغَتات النفسية اليت القت اىتماما كبَتا من الباحثُت كونو وبدد ُب الكثَت من 

األحياف مستول الرياضي ُب اؼبنافسة الرياضية، كيرتبط ىذا اؼبكوف النفسي بالعديد من العوامل منها البيئة أك اؼبناخ النفسي 
الذم ذبرل فيو اؼبنافسة، ىذا األخَت يستثَت دافعية اإلقباز لدل الرياضي ك يوجو سلوكو كبو ربقيق أىداؼ معينة قد تفوؽ 

ُب بعض األحياف قدرات الرياضي نفسو فتنتابو أفكار متعلقة باػبوؼ من الفشل ك فقداف السيطرة ما يؤدم إذل ارتفاع 
 .           شدة القلق لديو، فيظهر الرياضي دبستول أقل من ما ىو متوقع

 انطبلقا فبا سبق ك كذا ما الحظو الطالب الباحث من خبلؿ تتبعو للمنافسات الرياضية ُب بلدنا اعبزائر من 
اىتماـ اؼببالغ فيو بالنتائج حىت ُب منافسات الفئات الشبانية ارتأينا البحث ُب تبعات طبيعة اؼبناخ الدافعي اؼبميز للمنافسة 

 )رياضة صباعية(الرياضية على توجو اؽبدؼ ك حالة قلق اؼبنافسة كاخًتنا لذلك رياضيي صنف األكاسط لنشاط كرة القدـ 
 :حيث طرحنا ؾبموعة من التساؤالت جاءت على النحو التارل )رياضة فردية(كاعبيدك 

  اؼبميز للمنافسة الرياضية حسب كل نشاط  )مناخ التمكن-مناخ منافسة(ما ىي طبيعة اؼبناخ الدافعي
 .)كرة القدـ ك اعبيدك(رياضي 

 ىل ىناؾ فركؽ ُب توجو اؽبدؼ بُت رياضيي كل نشاط حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي. 
  ىل ىناؾ فركؽ ُب أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة بُت رياضيي كل نشاط حسب مدركاهتم للمناخ

 .الدافعي
  ىل ىناؾ عبلقة بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك أبعاد توجو اؽبدؼ لدل الرياضيُت حسب زبصصهم

 .)كرة القدـ، اعبيدك(الرياضي 
  ىل ىناؾ عبلقة بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة لدل عينة البحث

 .اؼبدركسة حسب زبصصهم الرياضي
  ىل ىناؾ عبلقة بُت أبعاد توجو اؽبدؼ ك أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة لدل الرياضيُت قيد الدراسة

 . حسب زبصصهم الرياضي
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 :كبناءا على ىذه التساؤالت كضعنا ستة فرضيات صغناىا كالتارل
 يتميز الرياضيوف قيد الدراسة حسب زبصصهم الرياضي دبدركات عالية كبو مناخ اؼبنافسة. 

  بُت الرياضيُت قيد  )توجو التمكن-توجو التنافسية(توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب توجو اؽبدؼ
 .البحث حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي

  القلق اؼبعرُب، القلق اعبسمي، الثقة (توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أبعاد مقياس حالة قلق اؼبنافسة
 .بُت رياضيي كل نشاط حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي )بالنفس

  توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك أبعاد توجو اؽبدؼ لدل رياضيي العينة
 .اؼبدركسة حسب زبصصهم الرياضي

  توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك أبعاد حالة قلق اؼبنافسة لدل عينة
 .البحث اؼبدركسة حسب زبصصهم الرياضي

  كأبعاد حالة قلق  )توجو التمكن، توجو التنافسية(توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ابعاد توجو اؽبدؼ
 .حسب النشاط الرياضي اؼبمارسة )القلق اؼبعرُب، القلق اعبسمي، الثقة بالنفس(اؼبنافسة 

 :كعلى ذلك فإف ىذا البحث يهدؼ إذل

 التعرؼ على طبيعة اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ لدل الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي. 
  التعرؼ على الفركؽ بُت الرياضيُت حسب مدركاهتم للمناخ الدافعي ُب كل توجو اؽبدؼ ككذا أبعاد حالة

 .قلق اؼبنافسة
  التعرؼ على طبيعة العبلقة بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك توجو اؽبدؼ ببعديو توجو التنافسية ك توجو

 .التمكن
  التعرؼ على طبيعة العبلقة بُت أبعاد اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ ك أبعاد حالة قلق اؼبنافسة لدل رياضيي العينة

 .اؼبدركسة حسب زبصصهم الرياضي
  ك أبعاد حالة قلق اؼبنافسة  )توجو التنافسية ك توجو التمكن(التعرؼ على نوع العبلقة بُت توجهات اؽبدؼ

 .تبعا للنشاط الرياضي اؼبمارس
كألجل ربقيق ىذه األىداؼ كاف لزاما على الطالب الباحث اإلؼباـ بالدراسة من الناحية النظرية ككذا التحقق من 

 :الفرضيات عمليا عن طريق التطبيق، لذلك احتوت الدراسة على بابُت على النحو التارل
  الدراسة النظرية     :الباب األول 

 :    وبتوم الباب األكؿ على أربعة فصوؿ ك ىي
 .اؼبنافسة الرياضية: الفصل األكؿ-  
 . اؼبناخ الدافعي كتوجهات اؽبدؼ ُب الرياضة :الفصل الثاشل-  

  .قلق اؼبنافسة عند الرياضيُت :الفصل الثالث         -  
 . سنة21- 18خصائص اؼبرحلة العمرية  :الفصل الرابع-  
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  الدراسة اؼبيدانية  :الباب الثاني 

 :     كيضم ثبلثة فصوؿ كىي
 .الدراسة اإلستطبلعية األكذل: الفصل األكؿ -
 .منجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية :الفصل الثاشل   -
 .عرض ك ربليل ك مناقشة النتائج: الفصل الثالث -

     ككما ىو موضح أعبله فقد باشر الطالب الباحث اعبانب التطبيقي للبحث بإجراء دراسة استطبلعية أكذل لتثمُت 
 فردا من مدربُت، مسَتين ك أكلياء رياضي اعبيدك ك كرة القدـ لبعض 209مشكلة البحث، حيث مشلت عينة قوامها 

كأكدت نتائج ىذه الدراسة اإلستطبلعية األكذل أف اؼبناخ الدافعي اؼبميز . الفرؽ ك اعبمعيات الرياضية لوالية كىراف
للمنافسات موجو أكثر كبو اؼبنافسة منو كبو األداء من كجهة نظر اؼبدربُت ك اؼبسَتين ك األكلياء، كأكد ىؤالء أف ذلك 

 .يؤدم ُب الغالب إذل زيادة القلق لدل الرياضيُت الناشئُت
 العبا لكرة القدـ أكاسط كاف اؽبدؼ منها التأكد 30     كتبعث ىذه اػبطوة دراسة استطبلعية ثانية على عينة قوامها 

، ككذا الوقوؼ على ـبتلف الصعوبات اليت يبكن أف )الصدؽ، الثباث، اؼبوضوعية(من األسس العلمية ألدكات البحث 
 .    يصادفها الطالب الباحث أثناء تطبيق مقاييس الدراسة األساسية

     كعلى ىذا األساس كبعد إجراء التعديبلت البلزمة شرع الطالب الباحث ُب الدراسة األساسية متبعا اؼبنهج الوصفي 
 العب كرة 164 رياضيا من بينهم 285باألسلوب اؼبسحي، كًب اختيار العينة بطريقة عشوائية منظمة حيث بلغ عددىا 

 . سنة21 ك 18 رياضي جيدك من فئة األكاسط الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت 121قدـ ك 
 :      كسبثلت أدكات الباحث ُب ثبلثة مقاييس كىي

كالذم قاـ  )Seifriz,Dud & Chi ) "1992""سيفريز،دكدا ك شام"مقياس اؼبناخ الدافعي اؼبدرؾ لػ  -
 .كوبتوم على بعدين مناخ اؼبنافسة كمناخ التمكن. )2004(سنة " حسن حسن عبده"بإعداد صورتو العربية 

كوبتوم  )Marsh) "1991""ىربرت مارش"مقياس إدراؾ النجاح الذم يقيس توجهات اؽبدؼ من تصميم          -
 .توجو التنافسية ك توجو التمكن: على بعدين نبا 

 ,Martins,Burton,Vealey""مارتينز،بَتتوف،فيارل،دبب كظبث""مقياس حالة قلق اؼبنافسة لػ         -

Bump,Smith ")1990( "القلق اؼبعرُب، القلق البدشل، الثقة بالنفس: وبتوم على ثبلثة أبعاد كىي. 
    كبعدما استوَب الطالب الباحث عملية صبع ك تفريغ البيانات، عمد على ربليل ك مناقشة النتائج باستخداـ الوسائل 

 :اإلحصائية اؼبناسبة كفقا للفرضيات اؼبطركحة، كجاءت النتائج على النحو التارل
 أف ىناؾ اختبلؼ بُت الرياضيُت قيد الدراسة حسب زبصصهم الرياضي ُب مدركاهتم للمناخ الدافعي اؼبميز للمنافسة. 
  سبيز العبوا كرة القدـ األكاسط الذين مشلتهم الدراسة دبدركات عالية كبو مناخ التمكن، ُب حُت أف أغلب رياضي

 .اعبيدك كانت مدركاهتم عالية كبو مناخ اؼبنافسة
  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب بعد توجو التنافسية بُت الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة

كالرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب زبصصي كرة القدـ كاعبيدك لصاحل الرياضيُت ذكم اؼبدركات 
ُب حُت جاءت لصاحل الرياضيُت ذكم مدركات العالية كبو مناخ التمكن ُب بعد توجو . العالية كبو مناخ اؼبنافسة

 .التمكن
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  ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الرياضيُت حسب زبصصهم الرياضي ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ التمكن
كالرياضيُت ذكم اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة ُب بعدم القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي لصاحل الرياضيُت ذكم 

ُب حُت جاءت الفركؽ ُب بعد الثقة بالنفس لصاحل الرياضيُت ذكم اؼبدركات . اؼبدركات العالية كبو مناخ اؼبنافسة
 .العالية كبو مناخ التمكن

 طردية ذات داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل كتوجو التنافسية بالنسبة لعينة البحث ككل،  ىناؾ عبلقة إرتباطية
 .ُب حُت جاءت العبلقة غَت دالة بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك توجو التمكن

 ىناؾ عبلقة إرتباطية طردية دالة إحصائيا بُت مناخ التمكن العارل ك توجو التمكن بالنسبة للتخصصُت قيد الدراسة .
 .كعلى العكس جاءت العبلقة غَت دالة بُت مناخ التمكن العارل توجو التنافسية

  جاءت العبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت مناخ اؼبنافسة العارل ك القلق اؼبعرُب كعكسيا مع الثقة بالنفس بالنسبة
للنشاطُت قيد الدراسة، ُب حُت كانت العبلقة موجبة دالة إحصائيا بُت مناخ اؼبنافسة العارل كالقلق اعبسمي بالنسبة 

 .لرياضيي اعبيدك
  ارتبط مناخ التمكن العارل عكسيا مع القلق اؼبعرُب ك طرديا مع الثقة بالنفس لدل عينة البحث ؾبتمعة، ُب حُت

 .جاءت العبلقة عكسية دالة إحصائيا بُت اؼبناخ التمكن العارل ك القلق اعبسمي بالنسبة لرياضي اعبيدك
  ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بُت توجو التنافسية العارل ك القلق اؼبعرُب بالنسبة لعينة البحث ككل، ُب

حُت جاءت العبلقة طردية بُت توجو التنافسية العارل ك القلق اعبسمي بالنسبة لعينة لرياضي اعبيدك كعكسيا مع الثقة 
 .بالنفس

  ارتبط توجو التمكن العارل عكسيا مع القلق اؼبعرُب كطرديا مع الثقة بالنفس بالنسبة لعينة البحث ؾبتمعة، ُب حُت
 .جاءت عكسية دالة إحصائيا مع القلق اعبسمي بالنسبة لعينة رياضي اعبيدك

  : من اقًتاحات ك التوصيات من أنبها       كعلى ضوء ىذه النتائج قدمنا صبلة
 للرياضيُت خاصة الناشئُت منهم، كإضافة الصبغة العلمية اؼبدركسة ؽبذا اعبانب  ضركرة اإلىتماـ باعبانب النفسي

 .بدؿ العفوية ك العمومية كيتسٌت ذلك من خبلؿ إدراج أخصائي نفساشل ُب صبيع الفرؽ باختبلؼ األنشطة الرياضية
  هبب على اؼبدربُت خلق مناخ موجو كبو التمكن ُب فرقهم كذلك من خبلؿ التأكيد على األداء كربسُت القدرات 

كإعطاء أنبية للجهد اؼببذكؿ بدؿ االىتماـ بالنتائج كىذا من شأنو أف يعزز سباسك الفريق كذبنب الرياضيُت الضغط 
 .النفسي أثناء اؼبنافسة الذم يؤدم إذل ظهور القلق اؼبعوؽ لديهم

  على أكلياء الرياضيُت أف يهتموا بكيفية أداء أبنائهم كأف يشجعوىم على بذؿ اعبهد ك اؼبثابرة ُب التدريبات كاؼبنافسة
 .كتفادم ابراز ردكد افعاؿ سلبية متعلقة بالنتيجة أماـ مرآل من أبنائهم

  على اؼبدربُت أف تكوف تدخبلهتم قبل ك أثناء اؼبنافسة مركزة على األداء حىت يرفعوف من انتباه ك تركيز العبيهم
 .كهبنبوهنم التفكَت ُب النتيجة اليت قد تزيد من حالة قلق اؼبنافسة لديهم

  على اؼبدربُت أف يكونوا على دراية بأعراض القلق اؼبعرُب ك القلق اعبسمي حىت يتمكنوا من التدخل كتوجيو سلوؾ
 .رياضييهم ُب حالة مبلحظة ىذه األعراض

  ضركرة تنمية الثقة بالنفس لدل الرياضيُت الناشئُت كىذا من خبلؿ اإلعداد النفسي اعبيد ك توجيو دافعيتهم كبو
 .ىدؼ التمكن ما هبنبهم خربات الفشل ك اإلحباط اؼبتكررة اليت تؤثر على الثقة بالنفس لدل الرياضيُت
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Les perceptions du climat motivationnel  dans la 

compétition et leurs relations avec 

l’orientation compétitive  et l’état d’anxiété. 

Etude descriptive sur des footballeurs et des judokas juniors 18-21 ans. 

 

 

 Les performances sportives connaissent ces dernières années un développement 

inégalé dans les différentes compétitions. Ceci revient en grande partie d’une part aux 

moyens importants qui sont mis à la disposition des athlètes par les états et les 

gouvernements et d’autre part aux résultats de la recherche scientifique dans les 

différents domaines liés au sport aussi bien physiologiques, moteurs, méthodologiques 

que psychologiques. Ce dernier domaine a pris une grande part de l’intérêt des 

chercheurs particulièrement en ce qui concerne les conditions liées à la compétition et 

les processus de la préparation psychologique devant amené l’athlète au sommet de son 

rendement sportif et lui permettant de surmonter toutes les difficultés pour atteindre la 

performance. 

Ainsi, l’anxiété comme émotion est une des variables psychologiques qui à 

susciter l’intérêt de nombreux chercheurs, étant donné qu’elle détermine la plupart du 

temps le niveau compétitif de l’athlète durant la compétition. Cette composante 

psychologique est liée à plusieurs facteurs tels que l’environnement ou bien le climat 

psychologique dans laquelle se déroule la compétition. Ce climat stimule chez l’athlète 

la motivation d’accomplissement et oriente son comportement vers la réalisation 

d’objectifs particuliers dépassant parfois les capacités du sportif. Ceci peut provoquer la 

peur de l’échec et la perte de la maitrise avec une augmentation de l’anxiété du sportif 

menant à une prestation moins importante que prévue. 

 

Partant de ce qui a précédé et suite à l’exagération de l’importance données aux 

résultats des compétitions même chez les petites catégories que nous avons observé en 

Algérie nous avons décidé d’entreprendre des investigations sur les conséquences du 

climat motivationnel qui caractérise la compétition, sur l’orientation de l’objectif de 

l’athlète et son état d’anxiété de compétition. Pour cela nous avons choisi des 

footballeurs juniors (sport collectif) et des judokas (sport individuel) . Ceci nous a 

amené à poser les interrogations suivantes :   

 Quelle est la nature du climat motivationnel (climat de compétition ; climat de 

maitrise) qui caractérise la compétition sportive suivant le sport pratiqué 

(football et judo) ? 

 Existe-t-il des différences dans l’orientation des buts d’accomplissement entre 

les athlètes de chacune de ces activités suivant la manière dont ils perçoivent le 

climat motivationnel ? 

 Y-a-t-il une relation entre les dimensions du climat motivationnel perçu et celles 

des orientations compétitive chez les athlètes dans leur sport respectif 

(football,judo) ? 

 Y-a-t-il une relation entre les dimensions du climat motivationnel perçu et celles 

de l’état d’anxiété compétitive chez les membres de l’échantillon d’étude selon 

le sport pratiqué ? 



328 
 

 Y-a-t-il une relation entre les orientations compétitive (orientation vers la 

compétitivité- orientation vers la maitrise) et celles de l’état d’anxiété 

compétitive chez les sportifs étudiés selon leur spécialité ? 

 

Sur la base de ces questionnements nous avons avancé six hypothèses : 

 Les athlètes étudiés se caractérisent selon leurs spécialités par un haut degré de 

perception du climat de compétition ; 

 Il y a des différences significatives dans l’orientation compétitive (compétitivité 

– maitrise) entre les sportifs étudiés selon leurs perceptions du climat 

motivationnel ; 

 Il y a des différences significatives dans les dimensions de l’état d’anxiété 

compétitive (anxiété de cognitive, anxiété somatique, confiance en soi) entre les 

sportifs de chaque activités sous l’étude selon leurs perceptions du climat 

motivationnel ; 

 Il existe une corrélation statistiquement significative entre les dimensions du 

climat motivationnel perçu (climat de maitrise-climat de compétition) et celles 

de l’orientation compétitive chez les athlètes de l’échantillon étudié selon les 

spécialités sportives ; 

 Il existe une corrélation statistiquement significative entre les dimensions du 

climat motivationnel perçu et celles de l’état d’anxiété de compétition chez les 

athlètes de l’échantillon étudié selon les spécialités sportives ; 

 Il existe une corrélation statistiquement significative entre les dimensions de 

l’orientation de l’objectif (orientation vers la maitrise, orientation vers la 

compétition) et celles de l’état d’anxiété compétitive (anxiété cognitive, anxiété 

corporelle, confiance en soi) selon le sport pratiqué. 

De se fait l’étude à pour objectifs : 

 Identifier la nature du climat motivationnel perçu chez les sportifs selon leurs 

spécialités ; 

 Identifier les différences entre les sportifs selon leurs perceptions du climat 

motivationnel dans leur orientation compétitive ainsi que les dimensions de 

l’état d’anxiété ; 

 Identifier la nature de la relation entre les dimensions du climat motivationnel 

perçu et l’orientation vers les buts d’accomplissement dans ses deux aspects : 

orientation vers la compétitivité et orientation vers la maitrise ; 

 Identifier la nature de la relation entre les dimensions du climat motivationnel 

perçu et celles de l’état d’anxiété compétitive chez les sportifs de l’échantillon 

d’étude selon leur spécialité ; 

 Identifier la nature de la relation entre les orientations compétitive (orientation 

vers la compétitivité et orientation vers la maitrise) et les dimensions de l’état 

d’anxiété le sport pratiqué. 

 Afin d'atteindre ces objectifs il incombait à l'étudiant-chercheur de cerner les 

aspects théoriques de cette étude Ainsi que la vérification pratique des hypothèses. Par 

conséquent, l'étude comporte deux parties comme suit :  

Première partie : l’étude théorique ; 

Cette première partie comporte quatre chapitres : 

 Chapitre1 : la compétition sportive. 

 Chapitre 2 : le climat motivationnel et l’orientation compétitive en sport. 

 Chapitre 3 : l’anxiété compétitive chez les sportifs. 
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 Chapitre 4 : les caractéristiques de la tranche d’âge 18-21 ans. 

 

Deuxième partie : l’étude pratique. 

Cette deuxième partie comporte trois chapitres : 

 Chapitre1 : une première étude exploratoire. 

 Chapitre 2 : méthodologie de la recherche et procédures pratiques. 

 Chapitre 3 : présentation, analyse et discussion des résultats. 

Comme cela a été évoqué plus haut, l’étudiant-chercheur a procédé à une étude 

exploratoire préliminaire pour évaluer la problématique de recherche. Cette étude 

préliminaire a englobé un échantillon composé de 209 individus entre entraineurs,  

dirigeants et parents des judokas et des footballeurs de quelques équipes et associations 

sportives de la wilaya d’Oran. Les résultats de cette étude préliminaire ont confirmé que 

le climat motivationnel caractérisant les compétitions et orienté plus vers la compétition 

que la maitrise et ce, du point de vue des entraîneurs, des dirigeants et des parents, et ils 

ont confirmé que cela mène souvent à une augmentation de l'anxiété chez les jeunes 

athlètes. 

Cette étude fut suivie d’une seconde étude prospective sur un échantillon 

composé de 30 footballeurs juniors. L’objectif était de s’assurer de la fiabilité 

scientifique des outils de recherche (fidélité, régularité, objectivité), ainsi que de 

s’enquérir sur les différentes difficultés que peut rencontrer l'étudiant-chercheur lors de 

l'application des mesures de l’étude principale. 

Sur cette base, et après avoir fait les ajustements nécessaires l’étudiant-chercheur 

a entamé l'étude principale utilisant la méthode descriptive. L’échantillon a été choisi 

d’une manière aléatoire organisée composé de 285 sportifs dont 165 footballeurs, 121 

judokas juniors de la tranche d’âge 18-21 ans.  

Les outils de recherche utilisés étaient : 

 Questionnaire  du climat motivationnel de Seifriz,Duda, Chi (1992) dans sa 

version arabe de HACENE HACENE Abdou (2004) : il comprend les deux 

dimensions : climat de compétition et climat de maitrise ; 

 Questionnaire  de perception du succès de Marsh (1991) qui mesure les 

orientations vers les buts accomplissements et comprend deux dimensions : 

orientation vers la compétitivité et orientations vers la maitrise ; 

 Questionnaire de l’état d’anxiété compétitive de Martins et autres (1990) qui 

comprend trois dimensions : l’anxiété cognitive, l’anxiété somatique, la 

confiance en soi . 

 

Après avoir collecté et traité les données, l’étudiant-chercheur s’est attelé à analyser 

et discuter les résultats en utilisant les outils statistiques correspondants et 

conformément aux hypothèses avancées au départ. Les résultats ont montré que : 

 Il y a une différence entre les sportifs selon leurs spécialités dans leur 

perception du climat motivationnel qui caractérise la compétition.  

 Les footballeurs juniors se distinguent par de hautes perceptions du climat de 

maitrise alors que la majorité des judokas ont une perception élevée envers le 

climat de compétition ; 

 Il existe des divergences significatives dans orientations vers la compétitivité  

entre les sportifs qui ont des perceptions élevées envers le climat de compétition 

et ceux qui ont des perceptions élevées envers le climat de maitrise en football 

et en judo en faveur des sportifs qui ont des perceptions élevées du climat de 
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compétition. Par ailleurs ces différences sont en faveurs des sportifs qui ont des 

perceptions élevées envers le climat de maitrise pour la dimension orientation 

de maitrise ; 

 Des différences statistiquement significatives sont constatées entre les sportifs 

selon leurs spécialités qui ont des perceptions élevées du climat de maitrise et 

ceux qui ont des perceptions élevées du climat de compétition dans les deux 

dimensions anxiété cognitive et anxiété somatique et ce, en faveur de ceux qui 

ont des perceptions élevées du climat de compétition.  D’autre part les 

différences dans la dimension confiance en soi est au profit des sportifs qui ont 

des perceptions élevées du climat de maitrise ; 

 Il existe une relation corrélative statistiquement significative entre le climat de 

compétition élevé et l’orientation de compétitivité pour l'échantillon dans son 

ensemble, alors qu’en même temps on constate qu’il n’y a pas de relation 

significative entre le les perceptions de climat de compétition élevé et 

orientation vers la maitrise ; 

 il y a une corrélation statistiquement significative entre le climat élevé de 

maîtrise et orientation vers le but de maitrise concernant les deux sports étudiés. 

Le contraire est constaté avec une corrélation non significative entre le climat 

de maitrise élevé et la l’orientation  vers al compétitivité ; 

 on note une relation positive et statistiquement significative entre le climat de 

compétition élevé et l’anxiété cognitive ; le contraire est constaté avec la 

confiance en soi concernant les deux activités sportives étudiées. Dans le même 

temps on relève une relation positive et significative statistiquement entre le 

climat de compétition élevé et l’anxiété somatique chez les judokas ; 

 le climat de maitrise élevée a une corrélation négative avec l’anxiété cognitive 

et positive avec la confiance en soi pour l’ensemble de l’échantillon de l’étude. 

Alors que la relation et négative et statistiquement  significative entre le climat 

de compétition et l’anxiété somatique chez les judokas ; 

 il y a une corrélation positive statistiquement significative entre l’orientation 

élevé vers la compétition et l'anxiété cognitive pour l'échantillon dans son 

ensemble. Dans le même temps la relation  et positive entre l’orientation élevé 

vers la compétitivité et l’anxiété somatique chez les judokas et négative avec la 

confiance en soi ; 

 Il existe une relation corrélative négative statistiquement significative entre 

l’orientation forte vers la maitrise et l’anxiété cognitive, alors qu’elle est corrélée 

positivement avec la confiance en soi pour tout l’échantillon. Dans le même 

temps on constate une relation négative et statistiquement significative avec 

l’anxiété somatique chez les judokas ; 

A la lumière de ces résultats nous avançons un ensemble de propositions et de 

recommandations dont les plus importantes sont : 

 besoin de prêter attention à l'aspect psychologique des athlètes, surtout les 

jeunes. Cet aspect doit être approché d’une manière scientifique au lieu de la 

spontanéité et la généralisation. Ceci doit se faire par l’intégration de 

psychologues dans les équipes sportives ; 

 Les entraîneurs doivent créer un climat orienté vers la maitrise dans leurs 

équipes en mettant l’accent sur la prestation et l’amélioration des capacités. 

Ils doivent donner de l’importance à l’effort plutôt que de s’intéresser 

seulement au résultat. Ceci renforcera l’homogénéité du groupe et diminuera 
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la pression psychologique sur ce dernier durant la compétition et qui a pour 

conséquence l’apparition d’une anxiété handicapante ; 

 Les parents doivent suivre les prestations de leurs enfants pour les encourager 

à l’effort et à la persévérance dans les entrainements et les compétitions. Ils 

doivent éviter d’avoir des réactions négatives aux résultats de leurs enfants 

devant eux ; 

 Les interventions des entraineurs avant et pendant la compétition doivent être 

centrées sur la prestation pour accroitre l’attention et la concentration  de 

leurs athlètes et leur éviter de penser au résultat, ceci pouvant augmenter leur 

état d’anxiété due à la compétition ; 

 Les entraineurs doivent apprendre à reconnaitre les signes de l’anxiété 

cognitive et de l’anxiété somatique pour pouvoir intervenir à temps et orienter 

le comportement de leurs athlètes dés l’apparition de ces signes ; 

 Nécessité de développer la confiance en soi chez les athlètes juniors à travers 

une bonne préparation psychologique et orienter leur motivation vers 

l’objectif de maitrise pour leur éviter les expériences négatives et les échecs 

répétitifs pouvant influer négativement sur leur confiance en soi ; 
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Perceptions of the motivational CLIMATE in the 

competition and their relations with the 

competitive orientation and the state of anxiety.  

Descriptive study on footballers and judokas juniors 18-21 years. 

 

  The athletic performances experience these last years an unequalled 

development in the various competitions. This returns mainly on the one hand to the 

means important which are put at the disposal of athletes by the states and the 

governments and on the other hand at the search results scientist in the various fields 

related to the sport as well physiological, driving, methodological that psychological. 

This last field took a great part of the interest of the researchers particularly with regard 

to the conditions related to the competition and the procedures the processing 

psychological in front of brought the athlete to the top of his sporting output and 

enabling him to overcome all the difficulties to reach the performance.  

  Thus, the anxiety as emotion is one of the psychological variables which to 

arouse the interest of many researchers, because determines most of the time the 

competitive level of the athlete during the competition. This psychological component is 

related to several factors such as the environment or the psychological climate in which 

the competition proceeds. This climate stimulates in the athlete the motivation of 

achievement and directs its behavior towards the realization of particular objectives 

exceeding the capacities of the sportsman sometimes. This can cause the fear of the 

failure and the loss of the control with an increase in the anxiety of the driving 

sportsman to a service less important than envisaged.  

  On the basis of what preceded and following the exaggeration by the importance 

given to the results by the competitions even at the small categories that we observed in 

Algeria we decided to undertake investigations on the consequences of the climate 

motivational which characterizes the competition, on the orientation of the objective of 

the athlete and his state of anxiety of competition. For that we chose footballers juniors 
(collective sport) and judokas (individual sport). This led us to pose the following 

interrogations: 

    Which is the nature of the climate motivational (climate of competition; 

climate of control) which characterizes the sporting event according to the practiced 

sport (football and judo)? 

    Do there exist differences in the orientation of the goals of achievement 
between the athletes of each one of these activities according to the way in which they 

perceive the climate motivational? 

    Is there a relation between dimensions of the climate motivational perceived 

and those of the orientations competitive in the athletes in their respective sport 

(football, judo)?  

   Is there a relation between dimensions of the climate motivational perceived 
and those of the state of competitive anxiety among members of the sample of study 

according to the practiced sport?  

   Is there a relation between the orientations competitive (orientation towards 

competitiveness orientation towards the control) and those of the state of competitive 

anxiety in the sportsmen studied according to their specialty?  

On the basis of these questioning we have advanced six assumptions:  
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   The studied athletes are characterized according to their specialties by a high 

degree of perception of the climate of competition;  

   There are significant differences in the competitive orientation 

(competitiveness – control) between the sportsmen studied according to their 
perceptions of the climate motivational; 

    There are significant differences in dimensions of the state of competitive 

anxiety (anxiety of cognitive, somatic anxiety, self-confidence) between the sportsmen 

of each activities under the study according to their perceptions of the climate 

motivational;  

   There exists a statistically significant correlation between dimensions of the 
climate motivational perceived (climate of control-climate of competition) and those of 

the competitive orientation in the athletes of the sample studied according to the 

sporting specialties;   

   There exists a statistically significant correlation between dimensions of the 

climate motivational perceived and those of the state of anxiety of competition in the 

athletes of the sample studied according to the sporting specialties;  

   There exists a statistically significant correlation between dimensions of the 
orientation of the objective (orientation towards the control, orientation towards the 

competition) and those of the state of competitive anxiety (cognitive anxiety, body 

anxiety, self-confidence) according to the practiced sport. 

       Is made the study with for objectives: 

             - To identify the nature of the climate motivational perceived in the sportsmen 

according to their specialties;  

             -  To identify the differences between the sportsmen according to their 

perceptions of the climate motivational in their competitive orientation as well as 

dimensions of the state in anxiety; 

             - To identify the nature of the relation between dimensions of the climate 

motivational perceived and the orientation towards the goals of achievement in its two 

aspects: orientation towards competitiveness and orientation towards the control;  

             -  To identify the nature of the relation between dimensions of the climate 

motivational perceived and those of the state of competitive anxiety in the sportsmen of 

the sample of study according to their specialty; 

             - To identify the nature of the relation between the orientations competitive 

(orientation towards competitiveness and orientation towards the control) and 

dimensions of the state of anxiety the practiced sport.  

        In order to achieve these goals it fell to the student-researcher to determine the 

theoretical aspects of this study as well as the practical checking of the assumptions. 

Consequently, the study comprises two parts as follows: 

 First part: the theoretical study; 

  This first part comprises four chapters: 

    Chapitre1: the sporting event. 

    Chapter 2: the climate motivational and competitive orientation in 
sport.  

   Chapter 3: competitive anxiety in the sportsmen.  

   Chapter 4: characteristics of the age bracket 18-21 years.  
Second part: the practical study.  

 This second part comprises three chapters:  
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   Chapitre1: a first exploratory study. 

    Chapter 2: methodology of research and practical procedures.  

   Chapter 3: presentation, analyzes and discussion of the results.  
        As that was evoked above, the student-researcher made a preliminary exploratory 

study to evaluate the problems of research. This preliminary study included a sample 

made up of 209 individuals between trainers, leaders and parents of the judokas and the 

footballers of some teams and sports clubs of the wilaya of Oran. The results of this 

preliminary study confirmed that the climate motivational characterizing the 

competitions and directed more towards the competition than the control and this, from 

the point of view of the trainers, the leaders and the parents, and they confirmed that 

often leads to an increase in the anxiety in the young athletes. 

      This study was followed of one second exploratory study on a sample made up of 30 

footballers’ juniors. The objective was to make sure of the scientific reliability of the 

research tools (fidelity, regularity, objectivity), as to inquire on the various difficulties 

which the student-researcher during the application of measurements of the principal 

study can encounter.  

        On this basis and after having made to the adjustments necessary the student-

researcher started the principal study using the descriptive method. The sample selected 

in an organized random way was composed of 285 sportsmen including 165 footballers, 

121 judokas juniors of the age bracket 18-21 years. The research tools used were:  

  Questionnaire of the climate motivational of Seifriz, Duda, Chi (1992) in 
its Arab version of HACENE HACENE Abdou (2004): it understands two dimensions: 

climate of competition and climate of control;  

  Questionnaire of perception of the success of Marsh (1991) which 

measures the orientations towards the achievements goals and understands two 

dimensions: orientation towards competitiveness and orientations towards the control;  

  Questionnaire of the state of competitive anxiety of Martins and others 
(1990) which understands three dimensions: cognitive anxiety, somatic anxiety, self-

confidence.  

        After having collected and having treated the data, the student-researcher 

harnessed himself to analyze and discuss the results by using the statistical tools 

corresponding and in accordance with the assumptions advanced at the beginning. The 

results showed that: 

         There is a difference between the sportsmen according to their specialties in 

their perception of the climate motivational which characterizes the competition.  

         The footballers juniors are characterized by high perceptions from the climate 
from control whereas the majority of the judokas have a perception raised towards the 

climate of competition;  

         There exist significant divergences in orientations towards competitiveness 

between the sportsmen who have the perceptions raised towards the climate of 

competition and those which have the perceptions raised towards the climate of control 

in football and in judo in favor as of sportsmen who have high perceptions of the 

climate of competition. In addition these differences are in favors of the sportsmen who 

have the perceptions raised towards the climate of control for dimension orientation of 

control;  

        Of the statistically significant differences are noted between the sportsmen 
according to their specialties which have high perceptions of the climate of control and 

those which have high perceptions of the climate of competition in two dimensions 
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cognitive anxiety and somatic anxiety and this, in favor of those which have high 

perceptions of the climate of competition. In addition the difference in dimension self-

confidence is with the profit as of sportsmen who have high perceptions of the climate 

of control;  

       There exists a statistically significant correlative relation between the high climate 

of competition and the orientation of competitiveness for the sample as a whole, 

whereas at the same time it is noted that there is no significant relation between 

perceptions of climate of competition high and orientation towards the control;  

          There is a statistically significant correlation between the high climate of 
control and orientation towards the goal of control concerning the two studied sports. 

The opposite is noted with a no significant correlation between the high climate of 

control and the orientation towards al competitiveness; 

          One notes a positive and statistically significant relation between the high 

climate of competition and the cognitive anxiety; the opposite is noted with the self-

confidence relating to the two studied sports. In same time one statistically raises a 

positive and significant relation between the high climate of competition and the 

somatic anxiety in the judokas;  

          The climate of high control has a negative correlation with the cognitive and 
positive anxiety with the self-confidence for the whole of the sample of the study. 

Whereas the relation and negative and statistically significant between the climate of 

competition and the somatic anxiety in the judokas;  

          There is a statistically significant positive correlation between the orientation 

raised towards the competition and the cognitive anxiety for the sample as a whole. In 

same time the relation and positive between the orientations raised towards 

competitiveness and the somatic anxiety in the judokas and negative with the self-

confidence;  

          There exists a negative correlative relation statistically significant between the 
strong orientation towards the control and the cognitive anxiety, whereas it is correlated 

positively with the self-confidence for all the sample. In same time one notes a negative 

and statistically significant relationship to the somatic anxiety in the judokas;  

       In the light of these results we advance a set of proposals and for recommendations 

of which most important are: 

- need to pay attention to the psychological aspect of the athletes, especially 

young people. This aspect must be approximate in a scientific way instead of spont 

aneousness and generalization. This must be done by the integration of psychologists in 

the sporting teams;  

- The trainers must create a climate directed towards the control in their teams 

by placing the emphasis on the service and the improvement of the capacities. They 

must rather give importance to the effort than to be interested only in the result. This 

will reinforce the homogeneity of the group and will decrease the psychological 

pressure on this last during the competition and which has as a consequence the 

appearance of a handicapping anxiety;  

- The parents must follow the services of their children to encourage them with 

the effort and perseverance in the trainings and the competitions. They must avoid 

having negative reactions with the results of their children in front of them;  

- the interventions of the trainers before and during the competition must be 

centered on the service to increase the attention and the concentration of their athletes 
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and to avoid to them thinking of the result, this being able to increase their state of 

anxiety due to the competition;  

- the trainers must learn how to recognize the signs of the cognitive anxiety and 

the somatic anxiety to be able to intervene in time and to direct the behavior of their 

athletes dice the appearance of these signs; 

- Need for developing the self-confidence in the athletes juniors through a good 

psychological preparation and for directing their motivation towards the objective of 

control to avoid the negative experiments and the repetitive failures to them being able 

to influence negatively their self-confidence; 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


