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داءـاإلھ

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

والدي العزيزين الذينإلىأعز ما أملك في هذه الدنيا ،

ن يحفظهما ويرحمهما كما ربياني صغيرا.أعز وجلأسأل اهللا

ي.عملي هذا إلى جميع إخوتي وأقاربكما أهدي

وال أنس زمالئي وكل 

من يعرفني.  

أ



شكر وتقدیر

نشكر اهللا عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات

أرفع خالص مشاعر التقدير وأصدق عبارات الشكرأما بعد ف

" الذي أشرف ووجه وصبر رمعون محمد"البروفيسورالفاضل يألستاذ

.يرـا كل خــــــــــفجزاه اهللا عن،دهـــــــه وجهـــــــمن وقتطى الكثيرــــــوأع

ه ــــوالدي العزيز على وقوفه معي سواء بنصائحشكر ما أــــــــــك

الغالية أو تحفيزاته المتواصلة ، فجزاه اهللا عنا كل خير.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني 

من قريب أو بعيد على إنجاز 

.هذا العمل
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مقدمــة:

رياضـــي ممكـــن ، مـــن خـــالل االهتمـــام مبختلـــف جوانـــب اإلعـــداد الـــيت تشـــمل كـــال مـــن اجلانـــب البـــدين ، 
واجلانب الرتبوي النفسي ، بصفة مرتابطة ومتكاملة.اجلانب املهاري واخلططي ، اجلانب املعريف 

إن االهتمــام املنحــاز جلوانــب علــى حســاب جوانــب أخــرى يعمــل علــى إخــالل التــوازن باإلعــداد األمثــل 
والشامل للرياضي ، وبالتايل تدين مستوى الفرق والنتائج الرياضية املراد حتقيقها ؛ هذا ما ال يراعيه بعض 

لتدريبيــة ويقعــون فيــه مــن خطــأ ، بتجــاهلهم جلانــب مهــم ال يقــل أمهيــة عــن بــاقي املشــرفني علــى العمليــة ا
اجلوانب ، أال وهو اإلعداد الرتبوي النفسي.

يعمـــل اإلعـــداد الرتبـــوي النفســـي داخـــل الفـــرق الرياضـــية علـــى غـــرس وتطـــوير خمتلـــف القـــدرات واملهـــارات 
متاســك الفريــق ، التضــحية والعمــل مــن النفســية ، اخللقيــة واالجتماعيــة لــدى الالعبــني ، والــيت تتمثــل يف

أجل الفريق ، احرتام اآلخرين ، التعاون والعمل اجلماعي ، الزيادة من دافعية االجناز لدى الالعبـني... ، 
والكثــري ممــا يســهم املــدرب الرياضــي فيــه ويعمــل علــى حتقيقــه ، باعتبــاره شخصــية قياديــة تربويــة وموجهــة 

مؤثرة على سلوك الالعبني.
ـــــدان لقـــــد ا  ـــــرية يف مي ـــــة كب ـــــة أمهي كتســـــب موضـــــوع التفاعـــــل االجتمـــــاعي والعالقـــــات االجتماعي

ســـيكولوجية اجلماعـــات الصـــغرية ؛ وباعتبـــار الفريـــق الرياضـــي جمموعـــة مـــن األفـــراد يتفـــاعلون مـــع بعضـــهم 
الــــبعض يف إطــــار معــــايري حمــــددة مــــن أجــــل حتقيــــق أهــــداف مشــــرتكة ، فهــــو بــــذلك ينــــدرج ضــــمن هــــذه 

ـــا كعـــاملني يف حقـــل التـــدريب الفريـــقأو شـــكل اجلماعـــات ، حتـــت اســـم الرياضـــي ، ممـــا يســـتوجب علين
الرياضـــي معرفــــة وفهــــم طبيعــــة التفاعــــل بــــني الالعبــــني ، باإلضــــافة إىل نشــــاط الفريــــق وديناميكياتــــه ونــــوع 
العالقات اليت تربط الالعبني فيما بينهم ، من أجل االرتقاء بالسلوك الرياضـي مـن جهـة ، وزيـادة فاعليـة 

اجية الفريق الرياضي من جهة أخرى.وإنت
يعترب موضوع التماسك احملور الذي تدور حوله الدراسات النفس اجتماعيـة ، إذ يشـار إليـه بالتضـامن 
والتالصــــق والتكامــــل ، والتنســــيق بــــني جهــــود األعضــــاء والعمــــل بــــروح الفريــــق ، وكــــذلك التجــــاذب حنــــو 

مبــــــــــــــــا يف ذلــــــــــــــــك قيــــــــــــــــادةعــــــــــــــــاداجلماعــــــــــــــــة ، ليحمــــــــــــــــل يف طياتــــــــــــــــه العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــل واألب
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) . هــذا مــا دفــع بعــدد مــن البــاحثني ، األجانــب مــنهم 97، ص 2001، بــدر الــدين-أمــني فــوزي(الفــرق
إىل تناولخاصة 
مواردهـــا ونشـــاطها بصـــورة إن زيـــادة معـــدل االتصـــال داخـــل الفـــرق املتماســـكة ميكنهـــا مـــن تنســـيق

)Lott ، "1965أفضل من الفرق غري متماسكة. ( "لوت" "
 إن الفرق العالية التماسك ال تنفق كثريا من وقتها وجهدها لتدعيم الفريق ، فلذلك جند أن لديها

الكثــــري مــــن الطاقــــة الــــيت تكرســــها ألداء العمــــل أكثــــر مــــن الفــــرق منخفضــــة التماســــك. ("كاتــــل" 
"Cattel ، "1948(
 إن الفـرق الرياضـية الـيت تسـجل درجـات أعلـى يف مطلـب التماسـك ، لـديها نسـبة مئويـة أعلـى يف

)Grieve ، "1996إحراز النصر. ("جريف" "إجناز أعلى و 
ويف مقابل هذه النتائج اليت تشري إىل العالقة االجيابيـة بـني متاسـك الفريـق ونتائجـه ، فقـد أسـفرت بعـض 

" و Rudin، "رودن" ""Hartman" ، "هارمتان" "Fiedler"فيدلر" "الدراسات اليت أجراها كل من
ـــاتج األداء ؛ كمـــا أســـفرت دراســـات كـــل مـــن Grace"جـــراس" " " عـــن عالقـــة ســـلبية بـــني التماســـك ون
" أنه ال توجد عالقة سواء سلبية أو إجيابية بني متاسك Chemers" و "تشمرز" "Menlick"منلك" "

.)99-97، ص2001، بدر الدين -وزيأمني ف(فرق كرة السلة وجناحها 
وهكـــذا يتضـــح أن حمــــاوالت البحـــث يف العالقــــة بـــني متاســــك الفريـــق وجناحــــه ، أظهـــرت نتــــائج 

؛ إىل إجــراء املزيــد مــن الدراســات املعمقــة ملوضــوع التماســكنــاوحيفز بنــامتعارضــة وهــذا التعــارض يــدفع
وفــق يف ميــدان تــدريب فــرق كــرة الســلةومــن أجــل ذلــك قمنــا باختيــار هــذا املوضــوع احلســاس ومعاجلتــه

أسس ومنهجية علمية.
مت تقسيمها إىل بابني رئيسيني لقد تناولنا دراسة هذا املوضوع من خالل خطة البحث اليت

يتمثالن يف كل من اجلانب النظري واجلانب التطبيقي للبحث.
وهذا من خالل عرض بداية مت إدراج فصل متهيدي يعّرف مبوضوع البحث الذي مت التطرق إليه ، 

هحتديداملشكلة ، واقرتاح إجابات مبدئية على شكل فرضيات ، باإلضافة إىل
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بعد ذلكليتمكما قمنا فيه بتوضيح أهم مصطلحات البحث وإزالة اللبس والغموض عنها ،،الدراسة
استعراض الدراسات السابقة اليت مّست أحد جوانب حبثنا هذا. 

اجلانب النظري ، فقد مت تناول ثالثة فصول مت التطرق من خالهلا إىل مواضيع ختدم أما عن 
؛ حيث كان احلديث يف الفصل كقاعدة نظرية يف تفسري النتائج ومناقشتهااجلانب التطبيقي للبحث

جانبأما عن الفصل الثاين فقد تناول.األول حول 
التفاعل اجلماعة ،كل من إىلفيهمت التطرقحيث ، اميكية اجلماعة والتماسك االجتماعيدين

مت ختصيص الفصل الثالث للتعريفوالتماسك االجتماعي؛ و لعالقات االجتماعية،االجتماعي
.باملدرب الرياضي والقيادة يف جمال التدريب الرياضي 

الفصل األول لعرض نافصلني ، فخّصصتناول الباب الثاين اجلانب التطبيقي للبحث يف
ملتمثلة يف حتديد املنهج الوصفي كمنهج ، واامليدانيةالدراسةيفاإلجراءات املنهجية اليت مت إتباعها 

بع ، وحتديد خصائص جمتمع البحث واختيار العينة ، باإلضافة إىل ذكر جماالت البحث والضبط متّ 
رض أدوات الدراسة املختارة وإخضاعها على األسس العلميةكما قمنا بعالبحث ،اإلجرائي ملتغريات 

، باإلضافة إىل أهم الصعوبات اليت واجهت يفية املعاجلة اإلحصائية للبياناتليتم بعد ذلك شرح ك
أما عن الفصل الثاين فتضمن عرض وحتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها يف ضوء األطر .الباحث

.اليت انطلقنا منهابقةالدراسات الساالنظرية  و
لبحث ، اليت قمنا بعرض النتائج املتوصل إليها من خالهلا؛ اخلالصة العامة لوأخريا مت عرض 

.ذا املوضوعاالقرتاحات املتعلقة جمموعة من تقدميهذا باإلضافة إىل

مشكلة البحث:

اسك الفرق على أن نسلط الضوء على مفهوم وأسس متبناء على ما ترتب ، وحماولة منا
كثافة التفاعالت بني أفراد (تشمل كال من الرياضية لكرة السلة الذي حيمل يف طياته عدة متغريات

) واليت توافر القيادة املناسبة، اجلماعةومكانةاستقرارة ، حجم اجلماع، جاذبية األفراد، اجلماعة
واكبة التطور الديناميكي ملسعيا منا ؛ و لدى الالعبنياإلجناز الرياضيدافعيةأن تؤثر يفهلاميكن
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احلادث حاليا يف عمليات وإجراءات تدريب وإدارة الفرق الرياضية ؛ ولدراسة وفهم احلقائق النفسية 
التفاعل االجتماعي يف االجتماعية داخل الفرق الرياضية لكرة السلة اجلزائرية ؛ واستكماال لدراسة 

ا التساؤالت املطروحة التالية:، ارتأينا أن نعاجل من خالل حبثنالفرق
1-دافعيـــة اإلنجـــاز لـــدى و تماســـك الفريـــق الرياضـــيبـــين الموجـــودةعالقـــةالمـــا طبيعـــة

؟الالعبين

2- بين درجة الالعب السوسيومترية ودرجة دافعيته لإلنجاز؟ما طبيعة العالقة الموجودة

3- دافعيـة اإلنجـاز لـدى و الـنمط القيـادي للمـدرب نوعبين ما طبيعة العالقة الموجودة

الالعبين؟

فرضيات البحث:

لإلجابة على التساؤالت املطروحة أعاله ، نقرتح الفرضيات التالية:

1-دافعية اإلنجاز لدى الالعبينعلى ارتفاعتماسك الفريق الرياضي يعمل ارتفاع.

2- عيتــه بــين درجــة الالعــب السوســيومترية و درجــة دافقويــةطرديــةتوجــد عالقــة ارتباطيــة
لإلنجاز.

3-دافعيــة اإلنجــاز لــدى إلــى ارتفــاعالــديمقراطيالــنمط القيــادييــؤدي انتهــاج المــدرب
الالعبين.

أهداف البحث:

حتقيــق األهــداف فــرق الــدوري املمتــاز لكــرة الســلة اجلزائريــة داخــلللتماســكتنادراســنســعى مــن خــالل 
التالية:
كرة السلةالعبيفعية اإلنجاز لدى معرفة الدور الذي يلعبه تماسك الفريق على دا.
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تأثير العالقات االجتماعية بين العبي الفريق على درجة دافعيتهم لإلنجاز.مدىمعرفة

 ـــه ـــذي يلعب ـــدور ال ـــادي للمـــدربمعرفـــة ال ـــنمط القي ـــوع ال ـــي ن ـــدى ف ـــة اإلنجـــاز ل دافعي
.الالعبين

البحث:مصطلحات

لــى الباحــث أن يزيــل عنهــا اللــبس عــدة مصــطلحات تســتوجب عاملوضــوعانــدرجت ضــمن هــذا 

املصطلحات جند ما يلي:

:(الفريق الرياضي) الجماعـة الرياضية
 االصطالحي:التعريف

تفاعالت وعالقات قائمة على املصاحل املشرتكة ، وتعمـل علـى إشـباع احلاجـات االجتماعيـة يدخلون يف
.)30، ص2008(اجليالين ألعضائها 

 :ــي مجاعــة اجتماعيــة صــغرية  تعمــل اجلماعــة الرياضــية (الفريــق الرياضــي) هــيالتعريــف اإلجرائ
البدنية واحلركية من خالل ممارسـة على إشباع احلاجات السيكولوجية واالجتماعية ألعضائها  واحلاجات

ألوان من األنشطة الرياضية اهلادفة ، وحتقيق أهداف مشرتكة ، كما تتميز بكثري من التفاعل االجتمـاعي 
وتشابك يف األدوار.

 الفريق الرياضي:تماسك
:يقصد بالتماسك "مقدار املشاعر اإلجيابية اليت يكنها أعضاء اجلماعة التعريف االصطالحي

هم البعض ، ومدى حرصهم ورغبتهم يف البقاء واالستمرار كأعضاء يف هذه اجلماعة ، وتتوقف لبعض

.)160، ص2002(عبد الباقي ، 
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 :عي ومنـط مـن أمنـاط الســلوك اإلنسـاين ، مظهر من مظاهر التفاعل االجتمـاالتعريف اإلجرائي
نشـاطها ، ومـدى جاذبيتهـا يعرب عن قوة وحجم العالقات بني أفراد الفريق ، وعـن اسـتمرارية اجلماعـة يف 

، يتأثر بعدة عوامل أمهها:ألفرادها

كثافة التفاعالت بني أفراد اجلماعة

جاذبية األفراد

حجم اجلماعة

اجلماعةومكانةاستقرار

قيادة املناسبةتوافر ال

:دافعية اإلنجاز الرياضي
:النشاط الذي يقوم به تشري إىلالدافعية لإلجناز أن"أتكنسون" يعتربالتعريف االصطالحي" :

الفرد و يتوقع أن يتم بصورة ممتازة ، و أن هذا النشاط املنجز يكون حمصلة صراع بني هدفني 
، 2007(شرباك ، و امليل حنو حتاشي الفشل".متعارضني عند الفرد مها امليل حنو حتقيق النجاح 

)58ص

:ــي نشيـــر مبصــطلح دافعيـــة اإلجنــاز إىل العوامــل الفطريــة واملكتســبة ، الشــعورية التعريــف اإلجرائ
إىل النشــاط احلركــي أو الــذهين بصــفة جتعلــه حيــاول الالعــبوالالشــعورية  اخلارجيــة والداخليــة الــيت تــدفع

والطموح إىل حتقيق أهداف عالية.،ويبحث عن حتسني األداءإتقان املهمة ويتجنب الفشل ، 

:الدرجة السوسيومترية

 يشــــري هــــذا املصــــطلح إىل قيمــــة عدديــــة تعــــرب عــــن مكانــــة اإلجرائــــي: االصــــطالحي و التعريــــف
الفريق.تتحدد يف ضوء العالقات االجتماعية اليت تربطه مع بقية أعضاء اليت و الالعب داخل فريقه ، 
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:مشابهةالدراسات ال

:الدراسات العربية
) تــأثير العالقــات االجتماعيــة علــى أداء العبــي -)1997دراســة كمــال محمــد خصــارنة

: (دراسة ماجستري)-فرق كرة اليد
ملـنهج الوصـفي حيـث اعتمـد االجتماعية على أداء العيب فرق كرة اليـد ، كمـا اتبـع يف دراسـته خطـوات ا

يف مجعه للبيانات على جمموعة استبيانات مت عرضها على عينة البحث ، اليت مشلت كل العيب فرق كرة 
) العبا ، فتم التوصل إىل النتائج التالية:144اليد حملافظة "إربد" باألردن ، البالغ عددهم (

لرياضي ، وحتسني مستوى تلعب العالقات االجتماعية دورا مهما يف تطوير اإلجناز ا
الالعبني.

 تعترب العالقات اإلجيابية بني الالعبني من العوامل املهمة املسامهة يف زيادة رغبتهم على
ممارسة اللعبة.

 يساهم املدرب الرياضي يف دعم العالقات االجتماعية بني الالعبني باعتبـاره احملـور األساسـي يف
تطوير عملية التدريب.

تـأثير تماسـك الفريـق الرياضـي علـى اإلنجـاز -)1999(محمـدأبـوفـايزحمـدمدراسـة
وجهـةالدراسـة تقـدميهـذهخـاللمـنالباحـثأراد:-دراسـة ماجسـتير-الرياضي لـدى العبـي كـرة اليـد

مبصـر،اليـدكـرةفـرقالعـيبدراسـتهمشلتحيثالفريق،متاسكيفاملدربدورخيصفيماالالعبنينظر
اخلـواصمجيـعاألخـريهـذاحيمـلاذومتاسـك الفريـق،اجلماعـةمتاسـكمفهـومبتقـدميتهدراسـاسـتهلكمـا 
مكانـةواملسؤوليات،األدوارتوزيع:ومنهاالتماسكإىل حمدداتبعدهاوتطرقالصغرية،للجماعةالبنائية
إىلإضـافةقالفريـأعضـاءبـنيواالتصـالالتفاعـلومسـتوىالفريـقأهـدافحـوافز الفريـق،الفريق،يفالفرد

-حسب الباحث–يكمنحيثالفريق،متاسكيفاملدربدورذلكبعدتناولمثللفريقالقيادة الفاعلة

لـدىبـالنفسالثقـةتنميـة صـفةالالعبـني،دافعيـةاسـتثارةاألدوار،توزيـعيفالعدالـةالوجـداين،التنـاغم:يف
.والالعبنياملدرببنياملتبادلنيوالثقةاالحرتامإىلباإلضافةالالعب
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هـذهيفالباحثـان: تنـاوال(2001)الـدينبـدرمحمـدطـارق–فـوزيأمـينأحمـددراسـة
الفـرقنتـائجيفيـؤثرالفريـق الرياضـيمتاسـكأنافرتضـاحيـث،الرياضـيالفريـقسـيكولوجيةالدراسـة

منهـابتماسـكه،عالقةهلاواليتللفريقالتنظيم الداخليمظاهرأهمحتديدإىلبدايةتعرضاوقدالرياضية،
أهـمحـدداكمـاالفريـقيفوالتفاعـلاالتصـالمنظومـةوالتعـاون وإىلالتجـانسوعـدموالتجـانسالتـآلف
املطروحـةالفرضـيةصـحةمـنوللتأكـدالفاعلـة،الفنيـةالقيـادةتـوافرالفريـق ومنهـامتاسـكيفاملؤثرةالعوامل

مسـتوىارتفـاعأنإىلوتوصـالمبصـرالسـلةكـرةفـرقمـنعـددعلـى"التماسـك"بتطبيـق مقيـاسقامافقد
.نتائجهاعلىإجيابايؤثرالرياضيةمتاسك الفرق

أثــر العالقــات االجتماعيــة داخــل جماعــة الفريــق -)2001نصــر الــدين شــريف (دراســة
حـاول الباحـث مـن خـالل هـذه :-رسـالة ماجسـتير-الرياضي في التحسين مـن النتـائج الرياضـية

ة القيـــام بتحليـــل عـــام ملختلـــف اجلوانـــب املتحكمـــة يف بنـــاء العالقـــات داخـــل اجلماعـــات الرياضـــية الدراســـ
ومعرفة تأثري العالقات النفسية االجتماعية يف حتسني املردود الرياضي.

العــــب ميارســــون كــــرة القــــدم يف القســــم الــــوطين اجلزائــــري األول موزعــــة 80تكونــــت عينــــة البحــــث مــــن 
"شباب بلوزداد" ، "إحتاد احلراش" ، "مولودية اجلزائر" و "إحتاد اجلزائر".فرق هي:4بالتساوي على 

وإلجراء هذه الدراسة قام الباحث باستعمال عدة مقـاييس منهـا مقيـاس درجـة الصـراع داخـل اجلماعـات 
الرياضية ، ومت التوصل إىل النتائج التالية:

ي مبين على مبدأ العالقات يتأثر مردود الفريق الرياضي اجيابيا بانتهاج أسلوب قياد
اإلنسانية والتشاور واملشاركة يف بناء األهداف اجلماعية.

.كلما أغلقت اجلوانب العالقاتية يف احلياة اليومية للفريق كلما قلت درجة متاسكه

) العالقـة بـين السـلوك القيـادي للمـدربين وتماسـك الفريـق -)2003دراسة محمد فوزي
قـام الباحـث بـإجراء هـذا البحـث حماولـة :-أطروحة دكتوراه –ق الرياضية ودافعيه اإلنجاز عند الفر 

ومتاســك الفريــق ودافعيــه اإلجنــاز عنــد الفــرق منــه  للتعــرف علــي العالقــة بــني الســلوك القيــادي للمــدربني
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كرة الطـائرة ) ، ومت تقسـيم العينـة يف –كرة السلة –الرياضية باجلامعات املصرية يف رياضات ( كرة اليد 
ضوء نتائج البطولة على النحو التايل :

 الفــرق الرياضــية ذات املســتوي املرتفــع وهــي الــيت حصــلت علــي املراكــز املتقدمــة مــن نتــائج
البطولة ( من املركز األول إيل املركز الرابع ) .

    الفرق الرياضية ذات املستوي املـنخفض وهـي الـيت حصـلت علـي املراكـز املتـأخرة مـن نتـائج
من املركز احلادي عشر إيل املركز الرابع عشر ) .البطولة ( 

مشلـت أدوات البحــث املســتخدمة مــن طـرف الباحــث كــال مــن مقيـاس الســلوك القيــادي (إعــداد / حممــد 
حســـن عـــالوي) ، مقيـــاس متاســـك الفريـــق الرياضـــي (إعـــداد / حممـــد حســـن عـــالوي) و مقيـــاس دافعيـــه 

م يف ضوء نتائج البحث الوصول إىل االستنتاجات اإلجناز الرياضي (إعداد / حممد حسن عالوي) ؛ ليت
التالية :
 توجــد عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصــائيا بــني الســلوك القيــادي للمــدربني ومتاســك الفريــق لــدى

العيب الفرق الرياضية باجلامعات مصرية ذوي املستوي املرتفع واملنخفض.
ربني ودافعيه اإلجناز لدى توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني السلوك القيادي للمد

العيب الفرق الرياضية باجلامعات مصرية ذوي املستوي املرتفع واملنخفض.

) دراسـة -تاثير القيادة على مردود الرياضيين الجزائريين -)2005دراسة قوراية احمد
كــان اهلـــدف مـــن هـــذا :-اطروحـــة دكتـــوراه-ي الرفيـــع المســـتوىوصـــفية لمالمـــح القائـــد الرياضـــ

ث دراســة أســاليب القيــادة و أثرهــا علــى النتــائج الرياضــية ، وإبــراز فيمــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بــني البحــ
األساليب القيادية للمدرب و النتائج الرياضية ، و ذلك بـإجراء دراسـة ميدانيـة ، كـان املـنهج املتبـع فيهـا 

عمل الباحث االسـتبيان مدرب ميارسون مهنة التدريب ،  فاست16املنهج الوصفي ، وكان حجم العينة 
كأداة جلمع البيانات ؛ فكانت نتائج الدراسة كالتايل :

هناك عالقة ارتباطية بني القيادة الرياضية و النتائج املسجلة أثناء املوسم الرياضي
          هنـــاك عالقـــة ارتباطيـــة بـــني االســـلوب الـــدميقراطي كأســـلوب منـــتهج مـــن طـــرف املـــدرب

.والنتائج الرياضية للفريق
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 منتهج من طرف املـدربني كأسلوباألوتوقراطيال توجد عالقة ارتباطية بني االسلوب
والنتائج الرياضية للفريق .

األسـلوب القيـادي للمـدربين وعالقتـه بتماسـك الفريـق -)2006(فـايزمحمددراسة
كالية مـا وهذا مـن خـالل طـرح إشـ:-حة دكتوراهأطرو -ودافعية اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية

عالقة األسلوب القيادي للمدرب الرياضي بتماسك الفريق، حيث وضع فرضية مفادها أنه توجد عالقـة 
ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــني األســلوب القيــادي للمــدرب الرياضــي ومتاســك الفريــق والختبــار فرضــيته قــام 

الفـرقالعـيبمـنةعينـعلـىبتطبيـق مقياسـي األسـلوب القيـادي، ومتاسـك الفريـق حملمـد حسـن عـالوي 
دالـةارتباطيـة إجيابيـةعالقـةوجـودإىلتوصـلحيـثجامعيـا،فريقـا112عـددهاوالبـالغاملصـريةاجلامعيـة
مـن جهـة ، و دافعيـة اإلجنـاز لـدى الالعبـني مـن جهـة الفريـقومتاسـكالقيـادياألسـلوببـنيإحصـائيا

.أخرى

) انية من خالل النمط القيادي تسيير العالقات اإلنس-)2008دراسة نصر الدين شريف
:-أطروحــة دكتــوراه -للمــدرب وعالقتــه بالتماســك االجتمــاعي لــدى فــرق الرياضــيات الجماعيــة

سعى الباحث من خالل دراسته حتقيق عدة أهداف منها:
معرفة تأثري النمط القيادي يف درجة متاسك الفريق.-
الوجداين السائد يف اجلماعة.الكشف عن مدى تأثر درجة االنتماء للفريق باملناخ-
حماولة حتليل عام ملختلف اجلوانب املتحكمة يف بناء العالقات داخل اجلماعات الرياضية.-
حماولــة التعــرف علــى تــأثري إشــباع احلاجــات النفســية االجتماعيــة يف الرفــع مــن درجــة متاســك -

الفريق.
جتمـــــاعي اجليـــــد ، وفـــــريقني ذوي التماســـــك كـــــّون الباحـــــث عينـــــة حبثـــــه مـــــن فـــــريقني ذوي التماســـــك اال

االجتمــاعي الضــعيف ، علمــا أن كـــل هــذه الفــرق تشــرتك يف البطولـــة الوطنيــة لكــرة القــدم القســـم األول  
العب.80مدربني و4وأّما من حيث عدد األفراد فتم إحصاء 
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لقيــادة يف إلجــراء هــذه الّدراســة اســتعمل الباحــث مقيــاس األســلوب القيــادي للمــدربني ومقيــاس "ســلم ا
الرياضة" ، باإلضافة إىل مقياس "درجة الصراع داخل اجلماعات الرياضية" ومقياس "االجتاه حنو االنتماء 

للجماعة ، فتوصل إىل عدة نتائج من أمهها:
يتأثر مردود الفريق الرياضي إجيابيا بانتهاج أسلوب قيادي مبين على مبدأ العالقات -

ركة يف بناء األهداف اجلماعية.اإلنسانية والتشاور واملشا
كلما أغلقت اجلوانب العالقاتية يف احلياة اليومية للفريق كلما قلت درجة متاسكه.-
كلما شعر الالعب باالهتمام واملساندة والتعاطف معه من طرف مدربه وناديه أثناء -

تمائه للفريق.مواجهته ملشاكل خارج االطار الرياضي ، كلما زاد والؤه وافتخاره بان

) دور شخصية المدرب الرياضي في تماسك الفريق –)2009دراسة محمد وداك
قام الباحث بإجراء هذا البحث حماولة منه  للتعرف على التعرف على :- رسالة ماجستير–الرياضي 

الكشف عن العالقة بني شخصية املدرب الرياضي ومتاسك ، والرياضيةفرق الظاهرة التماسك داخل 
) فريقا 15ميثلون (العب(180)نظرمن وجهةاملوضوعالباحثتناولوقدريق الذي يشرف عليه. الف
و الثاين ، حيث اتبع خطوات املنهج الوصفي ، األولالوطنينيللقسمنيالقدملكرةاجلزائريةالفرقمن

الفريقسكمتاومقياسالرياضيللمدربالشخصيةالسماتمقياسو استخدم يف مجعه للبينات على 
مت التوصل إىل النتائج التالية:أينالرياضي

تؤثر السمات الشخصية للمدرب الرياضي على متاسك الفريق الذي يشرف عليه، حيث
دلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية بني أبعاد شخصية املدرب و متاسك الفريق

عت درجة متاسك كلما ارتفعت درجات مسات املدرب الرياضي كلما ارتفف،الرياضي
الفريق.

 يؤثر األسلوب القيادي املتبع من طرف املدرب الرياضي بشكل واضح على متاسك
الفريق، فانتهاج املدرب ألسلوب توافقي يف أسلوبه القيادي حسب طبيعة املوقف 
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وخصوصيات الالعبني يعزز من الروح املعنوية للفريق ويرفع من درجة متاسكه مما يؤثر 
ات اإلجناز الرياضي.إجيابا على درج

:الدراسات األجنبية
" "دراســـــة "كاخـــــايCahay) "1989 :( هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إىل معرفـــــة أثـــــر العالقـــــات

جـة األوىل والثانيـة لكـرة اليـد بأملانيـا الغربيـة يف دراسته االختبار السوسيومرتي على مجيع العيب أندية الدر 
فتم التوصل إىل النتائج التالية:

تزيــــد مشــــاركة األصــــدقاء واألهــــل لنشــــاطات الالعبــــني االجتماعيــــة خصوصــــا داخــــل النــــادي -
على الرفع من درجة العالقات بني الالعبني ، وبالتايل الرفع من مستوى األداء العام.

االجتماعية السلبية بدرجة كبرية على التعاون ،سواء يف الدفاع أو اهلجوم.تؤثر العالقات -

" "دراســـة "لنـــكLenk)"1996( حـــاول الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إىل معرفـــة أثـــر :
العالقــات االجتماعيــة علــى تركيــب الفريــق االنفعــايل ، باســتخدام وســيلة االختبــار السوســيومرتي ، والــيت 

جديف السريع ، الذين مثلوا أملانيا يف بطولة العامل وبطولة أوروبا  فأسفرت النتائج طبقها على فريقني للت
ــــة ، دون وجــــود كبــــري  ــــع أفــــراده بعالقــــات اجتماعيــــة إجيابي ــــق صــــاحب اإلجنــــاز العــــاملي يتمت إىل أن الفري

ة تقـع يف للصراعات داخل الفريق ، هـذا مـا أرجعـه الباحـث إىل أن أفـراده الثمانيـة ينتمـون إىل أربعـة أنديـ
مدينة واحدة ، مما يسمح هلم بإنشاء عالقات يومية والقيام بالتدريبات معا ؛ باملقابل فقـد أظهـر الفريـق 

بيـق الربنـامج التـدرييب اليـومي علـى حـده مبسافة تزيد عن املئة كيلومرت ، ليقوم كل أربعة العبني مـنهم بتط
، وأظهروا خالفات وصراعات قوية داخل الفريق خصوصا عند اختيار كابنت الفريق.
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" "دراسة "لكوكLecoq.g ")2006(:العالقـةإبـراز هـوالدراسـةهـذهمناهلدفكان
متاسكمفهوموبعدهااإلجنازدافعيةمفهومتناولحيث.الالعبنيلدىاإلجنازودافعيةالفريقمتاسكبني

الفريـقأهـدافحتقيـقعلـىالفريـقأعضـاءوعمـل،للفريـقباالنتمـاءاالعتـزازومنهـامؤشـراتهوأهـمالفريـق
عالقـةتوجـدأنـهمفادهـاوالـيتالباحـثفرضـيةصـحةالختبـارو،الشخصـيةأهـدافهمحتقيـقمـنأكثـر

مـنالعديـدعلـىميدانيـةبدراسـةالباحـثقـامالالعبـني،لـدىاإلجنـازودافعيـةالفريـقمتاسـكبـنيارتباطية
عالقـةلـهالرياضـيالفريـقمسـتوىأنإىلوتوصـلمبقياس دافعية اإلجناز لـــ "جـو ولـيس" ،الرياضيةالفرق

مستوىارتفعكلماالرياضيالفريقأعضاءمتاسكمستوىارتفعكلماأيالالعبني،لدىاإلجنازبدافعية
.ديهملاإلجنازدافعية

 المشابهةمناقشة الدراسات:
بعد كل ما مت عرضه من دراسات سابقة ميكننا استخالص بعض النقاط اليت ستساعدنا يف 

إجناز دراستنا ، وتكمن فيما يلي:
   مشلت الدراسات خمتلف الفرق الرياضية اجلماعية (كرة اليد ، كرة السلة ، كرة القدم

التجذيف السريع)
سك الفريق الرياضي والفاعلية يف األداء وحتقيق اإلجنازات.يوجد ارتباط بني متا
كلما ارتفع مستوى متاسك أعضاء الفريق الرياضي كلما ارتفع مستوى دافعية اإلجناز لديهم.
 إن العالقات اإلجيابية بني الالعبني تعترب من العوامل املهمة املسامهة يف زيادة رغبتهم على

ؤدي الرفع من درجة العالقات بني الالعبني  يؤدي إىل الرفع ، كما يممارسة النشاط التخصصي
من مستوى األداء العام.

الالعبني.دافعيةاستثارةيلعب املدرب دورا هاما يف متاسك الفريق و
 اعتمد معظم الباحثني يف قياسهم للتماسك على مقياس متاسك الفريق الرياضي والذي جند

؛ كما واعتمد البعض اآلخر يف حتليل العالقات نسخة معربة منه من طرف "حسن عالوي"
االجتماعية بني الالعبني داخل الفرق الرياضية على االختبار السوسيومرتي.

مقياس "جو وليس""لكوك" يف قياسه لدرجة دافعية اإلجناز استخدم الباحث.
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خالصــة:

اسة من خالل حتديد متكنا من خالل هذا الفصل التمهيدي التعريف مبوضوع البحث قيد الدر 

املشكلة الذي تطلب منا طرح ثالثة تساؤالت تقابلها ثالثة فرضيات نسعى من خالهلا حتقيق أهداف 

معينة.

اندرجت ضمن عنوان البحث والفرضيات املصاغة جمموعة مصطلحات توجب علينا توضيحها 

وإزالة أي لبس عنها من خالل تعريفها إجرائيا.

عدة مهمة ، ستساعدنا يف بناء أدوات البحث ، وتفسري النتائج 

املتحصل عليها ومناقشة الفرضيات ، ما دفعنا  إىل عرض ما متكنا احلصول عليه من دراسات عربية 

ودراسات وأجنبية حملية وغري حملية. 



الباب األول

ةالنظــريالدراســــة



الفصل األول

الرياضيتدريبالّدافعية ودافعية اإلنجاز في ال
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:تمهيد

وأكثرهــــا إثــــارة املــــدرب الرياضــــي 

؟ وملاذا يبذل بشكل مواظبواهتماما. إذ يهمه أن يعرف ويفهم ملاذا يقبل بعض الالعبني على التدريب 

بعض الالعب

وال دافـع ،فكـل سـلوك البـد أن يكـون وراءهفعالـة رغـم تـوافر القـدرات لـديهم؛ باملشاركة واملسامهة الغـري

.يوجد سلوك إنساين دون دافع يدفعه

وافز أو البواعث أو املثريات اليت ميكن أن حتفز وتثري كما قد يتساءل املدرب الرياضي دائما عن أمهية احل

الدافعيـة وأمهيتهـا موضـوعالفرد للوصول ألعلى املستويات الرياضية. كل هـذا يـدفعنا إىل التوسـع أكثـر يف 

وطرق استثمارها
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:التدريب الرياضي الحديث-1

هـــذا العصـــر أدى إىل ظهـــور مفـــاهيم عديـــدة للتـــدريبإن تعـــدد جوانـــب التـــدريب الرياضـــي يف
إليه من وجهة نظر خاصة كما سيتم استعراضه فيما يلي:كل يرى ف

دف إىل تنشئة وإعداد الالعبـني تهرتبوية اليت التنموية و التعليمية العملية ال"هوالتدريب الرياضي
دف لتحقيق أعلى تهاليتطبيقية امليدانية،و الالعبات يف الفرق الرياضية من خالل التخطيط والقيادة الت

.)21، ص2001(مفيت ، مستوى ونتائج ممكنة يف الرياضة التخصصية واحلفاظ عليها ألطول فرتة"

" أن التـــدريب الرياضـــي هـــو عنصـــر مهـــم يف الرياضـــة مبجملهـــا Matviev"ماتفيـــاف" "ويـــرى
، مهاريـــا ، خططيـــا ، عقليـــا ، تربويـــا) ويهـــدف لتطـــوير كـــل اجلوانـــب املرتبطـــة بالنشـــاط الرياضـــي (بـــدنيا
.)13، صMatviev ،1983(وتوضيح كل املشاكل املمكن أن تنجم عن ممارسة هذا النشاط

كما يعتـرب "عـالوي" التـدريب الرياضـي كعمليـة تربويـة وتعليميـة منظمـة ختضـع لألسـس واملبـادئ 
اضي ممكـن يف املنافسـات الرياضـية يف 

نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية".

ـــا  بـــأن عمليـــة التـــدريب الرياضـــي متـــس خمتلـــف إذا ففـــي ضـــوء املفـــاهيم الســـابقة يتضـــح لنـــا جلي
متييز بينها.) دون الرتبويةاجلوانب (البدنية ، املهارية واخلططية ، العقلية والنفسية 

1-2- ياضي الحديث:خصائص التدريب الر

: يتميـــز التـــدريب الرياضــــي احلـــديث مبجموعــــة مـــن اخلصــــائص ميكـــن إبرازهــــا يف النقـــاط التاليــــة
)18، ص2002(عالوي ، 

.التدريب الرياضي عملية تربوية وتعليمية

.التدريب الرياضي هدفه األساسي حتقيق أحسن املستويات

.التدريب الرياضي يتأسس على املبادئ العلمية

ب الرياضي يراعي الفروق الفردية.التدري
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.التدريب الرياضي عملية تكاملية و تتميز باالستمرار والدور القيادي للمدرب

1-3-:واجبات التدريب الرياضي الحديث

إن ضـمان الوصـول بـالفرد إىل أعلـى مسـتوى رياضــي ممكـن يلقـي علـى عمليـة التـدريب الرياضــي 
يف واجبـات تعليميـة وأخـرى تربويـة  ،كمـا وميكـن تصـنيفها إىل تـتلخص ، قيق واجبات معينة مسؤولية حت

1-3-1-:اإلعداد البدني

إىل تنمية الصفات البدنية األساسية املتمثلة يف كل من التحمل ، القوة ، يهدف اإلعداد البدين 
والرشاقة ؛ هذا باإلضافة إىل جمموع الصفات اخلاصة األخرى اليت تتحدد بناء على نـوع املرونة ، السرعة

ميكن أن تتمثل يف القوة االنفجارية ، حتمل السرعة ...واليتالنشاط التخصصي ، 

1-3-2-:اإلعداد المهاري والخططي

لقــدرات اخلططيــة الــيت يهــدف اإلعــداد املهــاري واخلططــي إىل تعلــيم املهــارات احلركيــة الرياضــية وا
ميكــــن للفــــرد أن 

املهــاري واخلططــي وحـــدة واحــدة إذ أن املهـــارات احلركيــة الرياضـــية تشــكل أســـاس األداء اخلططــي ، هـــذا 
ظر اخلططية.باإلضافة إىل أن عملية تعليم املهارات ختضع أساسا لوجهة الن

1-3-3- المعرفياإلعداد:

يهــدف اإلعــداد املعــريف إىل إكســاب الفــرد الرياضــي خمتلــف املعــارف واملعلومــات اخلاصــة بعمليــة 
التدريب الرياضي يف النشاط التخصصي

1-3-4-:اإلعداد النفسي التربوي

ق الرياضــــي إن اإلعــــداد النفســــي الرتبــــوي للرياضــــيني يشــــكل إحــــدى الــــدعائم األساســــية للتفــــو 
ذلــك بنــاء علــى تقــومي نتــائج الــدورات والبطــوالت القاريــة ؛ حيــث يتضــحوالوصــول للمســتويات العاليــة 

حممد بـدر –(أمني فوزي ويهدف إىل ما يلي:،والدولية وما أبرزته من تقارب يف املستويات البدنية واملهارية
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)201-200، ص2001الدين ،

ز الرياضي يف النشاط املمارس.استثارة دافعية الالعبني حنو اإلجنا

.مواجهة القلق السليب املعوق لدى الالعبني

خالل الدورات والبطوالت.رفع مستوى حتمل الضغوط النفسية لدى الالعبني

.التدريب العقلي على املهارات املرتبطة باملمارسة التخصصية للنشاط الرياضي

.تدعيم الثقة بني الالعبني وأعضاء جهاز التدريب

دعيم التماسك االجتماعي بني الالعبني.ت

1-4-:المنافسات الرياضية في كرة السلة
تعترب املنافسة الرياضية من العوامل اهلامة والضرورية لكل نشاط رياضي سواء املنافسة مع الذات 
أو املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية أو املنافسة يف مواجهة منافس وجها لوجه كما هو احلال يف

رياضة كرة السلة.

1-4-1-:مفهوم المنافسة الرياضية

) ، حيث يرى أن املنافسة بصفة عامة هي موقف 1969أبرزها املفهوم الذي قدمه "مورتون دويتش" (
ساوية بني املشرتكني أو املتنافسني وهذا يعين أن مكافأة الفائز يف تتوزع فيه املكافئات بصورة غري مت

ظهور مفاهيم أخرى من طرف املنافسة ختتلف عن اخلاسر يف املنافسة. إال أن هذا املفهوم دفع إىل 
) اليت ترى أن املفهوم السابق  ال يساعد  1995الباحثني يف علم النفس الرياضي أمثال "ديانا جل" (

الرياضية اليت تتطلب أكثر من التوزيع غري املتساوي للمكافآت. إذ أنه من املنافسة كثريا يف فهم
الناحية األخرى ليس التعاون نقيض التنافس يف الرياضة إذ أن املنافسات الرياضية تتطلب يف نفس 

اولة بعضهم مع بعض حمل، هذا ما يظهر جليا يف تعاون الفريق الرياضي الوقت التعاون جبانب التنافس
التنافس مع الفريق اآلخر ، ويف نفس الوقت التنافس بعضهم مع البعض اآلخر يف إطار الفريق الواحد 

)28،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص 2001(عالوي ، .لتحقيق أفضل مستوى ممكن
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ياضية فإنه ) إىل أنه لكي نستطيع الفهم املتكامل للمنافسة الر 1994" (راينر مارتنز"و قد أشار 

يكون مبقدوره تقييم عملية شخص على األقل ، وهذا الشخص يكون على وعي مبحكات املقارنة  وأن 
املقارنة.

1-4-2-:الخصائص النفسية للمنافسة الرياضية

)34-32،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص 2001(عالوي ، 

1-4-2-1-يات التدريب واإلعداد:المنافسة اختبار وتقييم لعمل

إن عملية التدريب الرياضي مبفردها ال تنطوي على أي معىن ولكنها تكتسب معناها من 
ارتباطها بإعداد الالعب بدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا لكي حيقق أفضل ما ميكن من مستوى يف 

رياضية ما هي إال اختبار وتقييم املنافسة (املباراة أو املنازلة) ، ويف ضوء هذا املفهوم تكون املنافسة ال
لنتائج عمليات التدريب واإلعداد الرياضي املتعدد األوجه.

1-4-2-2- نوع هام من العمل التربويالمنافسة:

ل الرتبوي الذي حياول فيه املدرب الرياضي إكساب الالعب الرياضي الرياضي ولكنها نوعا هام من العم
أو الفريق الالعب العديد من املهارات والقدرات والسمات اخللقية واإلرادية وحماولة تطوير وتنمية 
السمات االجيابية لالعب الرياضي أو الفريق الرياضي كسمات املنافسة الشريفة واللعب النظيف واخللق 

حرتام املنافسني واحلكام.الرياضي وا

1-4-2-3-:المنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية

حياول الالعب أو الفريق الرياضي يف املنافسة الرياضية إحراز الفوز وحتقيق النجاح وتسجيل 
أحسن ما ميكن من مستوى. وال يتأسس ذلك على الدوافع الذاتية لالعبني فحسب مثل حتقيق الذات 
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احلصول على إثابة أو مكاسب ، بل أن األمر يرتبط أيضا بالدوافع االجتماعية مثل اإلعالء من شأن و 
مسعه الفريق الرياضي أو النادي أو الفريق الوطين يف املنافسات على املستوى الدويل .

1-4-2-4-: المنافسة تسهم في االرتقاء بمستوى األجهزة الحيوية لالعب

و الفريق لالشرتاك يف املنافسات الرياضية يتطلب ضرورة االرتقاء مبستوى إن إعداد الالعب أ
مجيع أجهزة اجلسم مما يؤدي لالرتقاء مبستوى مجيع أجهزة اجلسم مما يؤدي لالرتقاء مبستوى مجيع 
أجهزة اجلسم ، مما يؤدي لالرتقاء مبستوى مجيع الوظائف البدنية واحلركية والعقلية والنفسية ، حىت 

الالعب استخدام هذه الوظائف املختلفة بأقصى قدر من الفاعلية لتحقيق أفضل ما ميكن من يستطيع
مستوى يف ضوء هذه التنمية الشاملة واملتزنة واملتكاملة جلميع األجهزة والوظائف احليوية لالعب.

1-4-2-5-: المنافسة ترتبط باالنفعاالت المتعددة

أي نوع من أنواع النشاط اإلنساين ظهور العديد يضيف "عالوي" أنه قد ال حيدث يفاكم

نافسة وما يرتبط بذلك من تغريات مصاحبة لالنفعاالت تساعد على تقوية الذي يبذله الالعب يف امل
خمتلف األجهزة احليوية لالعب ، ومن ناحية أخرى قد تكون هلذه اجلوانب االنفعالية مضارها ، حيث 

الرياضي.التأثري السليب على سلوك وأداء الالعب أو الفريق

1 -4 -2 -6 - ر المشاهدين :المنافسة تثير االهتمام والتشجيع وحضو

نادرا ما يكون يف حياة الفرد أو اجلماعة ما حيظى بالكثري من االهتمام والثناء والتشجيع 
واالعرتاف ، مثلما حيدث يف جمال املنافسة الرياضية وخاصة املستوى العايل ، وكثريا ما يالحظ اهتمام 

تتميز املنافسات الرياضية حبضور اجلماهري القيادات العليا يف الدولة باملنافسات الرياضية ونتائجها ، كما 

لقوانني ولوائح وأنظمة
البث للمنافسات الرياضية على اهلواء مباشرة من أجل أن يستمتع احملطات التلفزيونية لنيل حقوق
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نقل الاالقتصادي اهلام الناتج عن عملية انبماليني من املشاهدين يف مجيع أحناء العامل باإلضافة إىل اجل
التلفزيوين.

:دافعيةال-2
حيــــرك ، كمــــا والـــيت تعــــين يـــدفع أو Movereإن للدافعيـــة جــــذور وأصـــول يف الكلمــــة الالتينيــــة 

وتشمل دراسة الدافعية يف علم النفس على حماولة حتديد األسباب والعوامل احملددة للفعل أو السلوك.
2-1-مفهوم الدافعية:

وفيمـا يلـي سـنقوم باسـتعراض علـى النتـائج املرتتبـة عنهـا.على حمددات الدافعية بينما يركـز الـبعض اآلخـر 
:بعض املفاهيم اليت جند منها

"مفهـوم  الدافعيـة علـى أسـاس أن الـدافع هـو والدافعمفهومبنيالتمييزاىلذهب:"أتيكسون
عبــارة عــن اســتعداد الفــرد لبــذل اجلهــد أو الســعي يف ســبيل حتقيــق أو اشــباع هــدف معــني أمــا يف 

الدافعيــة هــذا االســتعداد أو امليــل اىل حيــز التحقيــق الفعلــي أو الصــريح بــذلك يعــينحالــة دخــول
و علــى الــرغم مــن وجــود حماولــة للتمييــز بــني املفهــومني إال أنــه ال يوجــد ؛باعتبارهــا عمليــة نشــطة

ملفهـوم اآلن ما يظهر مسألة الفصل بني املفهومني ، فمفهـوم الـدافع يسـتخدم كمـرادفاىل حد
كانــت الدافعيــة هــي يــث يعــرب كالمهــا عــن املالمــح األساســية للســلوك املــدفوع و إنالدافعيــة ح

)67، ص2000حممد خليفة ،. (املفهوم األكثر شيوعا

"معـني والقيـامهـدفحنـوالفـردتـدفعالـيتالقوىجمموع:"معجم علوم التربية
.)288، ص1994خرون ، غازي وآ(تصرفاته.حتديدوحاجاتهاشباعقصدبسلوك

Dictionnaire de Psychologie"": العوامــلجمموعــةيشــري إىل أن الدافعيــة متثــل
الفرد.سلوكحتدداليتالدينامية

"الــدافع هــو الرغبـة واإلرادة الــيت تــدفع الفــرد إلجنــاز عمــل معــني أو ): 1988"(رونالــد ليجونــدر
ــــــــــــة، وهــــــــــــو يعــــــــــــين القــــــــــــدرات  ــــــــــــد هــــــــــــدف مــــــــــــرتبط حباجــــــــــــة معين ــــــــــــدفع الفــــــــــــردحتدي ــــــــــــيت ت ال
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)45، ص2007شرباك ، (.لالستجابة
 هــي عمليــة إثــارة وتوجيــه واحملافظــة علــى ســلوك اإلنســان املوجــه ): 2004("جيرينبــرج"جيرالــد

)45، ص2007شرباك ، (.لغرض معني
"تثريداخليتوترواستشارةعنعبارةهيالداخليةاحملدداتخاللمنيعرف الدافعية:"يونغ

معني.هدفحتقيقاىلتدفعهوالسلوك
"كـليفتـأثريامتـارسوعامـةمركبـة،متغـرية،مسـتمرة،ثابتـةخاصـيةهـيالدافعيـة:"ماسـلو

.احليالكائنأحوال
"التوازنلتحقيقغاياتهوأهدافهاحليللكائنترسماليتالطاقات": حسبه متثل مصطفى زيدان

.اخلارجيةالبيئةمعكنممتكييفأحسنوالداخلي

"السلوكتثري،مكتسبةاوفطريةنفسيةجسمية أوداخليةحالةهوالدافع": نبيل السمالوطي
مـنمعـنيجانـبإرضـاءمـنمعينـةأهـدافحتقيـقحنـوبـهتسـريواجتاههويتهعنو حتددو

اإلنسانية.احلياةجوانب
"عــام يشــري إىل العالقــة الديناميــة بــني الفــرد : يــرى أن الدافعيــة مصــطلح "محمــد حســن عــالوي

وبيئتـــه و تشـــتمل علـــى العديـــد مـــن العوامـــل واحلـــاالت الـــيت تعمـــل علـــى بـــدء وتوجيـــه واســـتمرار 
، علــم نفــس التــدريب واملنافســة 2002(عــالوي ، الســلوك ، وبصــفة خاصــة حــىت يتحقــق هــدف مــا.

)134، صالرياضية

امكتسبأوافطريااستعداداو،داخليةفعية متثل حالةأن الدايتضح لناإذا فمن خالل ما ترتب 
السـلوكتوجيـهيفيسـهمو،احلركـيالسـلوكيثـرياجتماعيـا -افسـينأواعضـوي،اشـعوريالأواشـعوري

غاياتهوأهدافهاحليللكائنترسماليتالطاقاتهيفالدوافع؛شعوريةالأوشعوريةغايةاىلواستمراريته
.اخلارجيةللبيئةممكنتكيفأحسنلهأوالداخلينالتواز لتحقيق

2-2-مصادر الدافعية :
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، 2002(عــالوي ، الرياضــي ، ميكــن تقســيمها مــن حيــث مصــادرها إىل دافعيــة داخليــة ودافعيــة خارجيــة:
)135دريب واملنافسة الرياضية ، صعلم نفس الت

2-2-1-(الدافع)الدافعية الداخلية:
الـــيت تســـهم يف حتريـــك الداخليـــة النابعـــة مـــن داخـــل الفـــرد نفســـهأو القـــوى

مثـــل الرضـــا ، الســـرور واملتعـــة الناجتـــة عـــن املمارســـة الرياضـــية ، الســـلوك وتوجيهـــه لتحقيـــق هـــدف معـــني
علــى التــدريبات الــيت تتميــز بصــعوبتها أو تتطلــب املزيــد مــن الشــجاعة كنتيجــة للتغلــب والشــعور باالرتيــاح

واجلرأة وقوة اإلرادة.

2-2-2-(الباعث)الدافعية الخارجية:
اخلارجية الغري نابعة من داخل الفـرد والـيت تثـري وتوجـه السـلوك حنـو أو القوى 

ماديــــة أو كمــــا وميكـــن أن تكـــوني أو املـــدرب ، أو الـــزمالء ...  اإلدار يفثــــلحتقيـــق هـــدف معـــني ، تتم
.أو العقابمعنوية كاملكافآت أو اجلوائز أو التشجيع

: مصادر الدافعیة للسلوك أو األداء1الشكل
)136، ص، علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية2002(عالوي ، 

مصادر الدافعیة

البیئة الخارجیةمن من داخل الفرد نفسھ

دافعیة داخلیة

السلوك أو األداء

دافعیة خارجیة

*الرضا
*المتعة والسرور
*اإلثارة والتحدي

*التشجیع الخارجي
*المكافآت
*الجوائز
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2-3-:وظائف الدافعية
يتضح لنا من خالل ما مت استعراضه من مفاهيم أن للدافعية ثالثة وظائف أساسية تكمـن فيمـا 

يلي:
 :ذي يهتم بالعمل ، وحياول النجاح فيه ، فقد يكون وراء ذلك إذ جند أن الفرد الإثارة السلوك

حماولة تركه انطباع حسن عنه لدى اآلخرين.
:ويكمن ذلك من خالل توجيه سلوك الفرد حنو هدف معني.توجيه السلوك
:ويتعلق بطول املدة الـيت تسـتمر فيهـا احملـاوالت حـىت يتحقـق المحافظة على استمرار السلوك

ة ما توقف الفرد قبل حتقيق اهلدف ، ميكننا االستنتاج بأنه ذي دافعية عالية. اهلدف ، ويف حال

2-4-:حاالت الدافعية
يندرج حتت مصطلح الدافعية جمموعة من املصطلحات واملفاهيم مثل: الدافع ، احلاجة ، الغريزة 

احلافز ، الباعث ، امليل واالجتاه ، سنعرف كل منها على من خالل مايلي:  

حالـــة مـــن اإلثـــارة أو التنبـــه داخـــل الكـــائن العضـــوي ، تـــؤدي إىل ســـلوك باحـــث عـــن افع: الـــد"
عبـد (.هدف وتنتج هذه احلالة عن حاجة ما ، وتعمل على حتريـك السـلوك وتنشـيطه وتوجيهـه"

)296، ص1999، دويدار -اخلالق 

:ى الناحيـة هـي حالـة مـن حـاالت الـنقص تـرتبط بنـوع معـني مـن التـوتر ، سـواء كـان علـالحاجة
(كاحلاجة إىل اإلجناز) ؛ واالجتماعيةالفسيولوجية (كاحلاجة إىل الدفء) ، أو الناحية النفسية

عبـد اخلـالق (كما ويزول هـذا التـوتر عنـد قضـاء احلاجـة أو سـد الـنقص.تلح على الفرد بقضائها ،

)296، ص1999، دويدار -

 :ة بصـورة منتظمـة بـني مجيـع أفـراد اجلـنس الغريزة
الواحـــد ، عنـــد حـــدوث أمنـــاط معينـــة مـــن املثـــريات؛ ويف الوقـــت احلـــايل ال يســـتخدم العديـــد مـــن 

)213، ص2007(عالوي ، يف علم النفس مصطلح الغريزة لتفسري السلوك.الباحثني 
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:أساس أن الغريزة كدبيل ملصطلح "الغريزة" ، وهذا على يستخدم البعض هذا املصطلح  الحافز
ما هي إال "حافز فطري" يعمل على إثارة أنواع معينة من السلوك لتحقيق هداف معينة. 

2007(عالوي ، احلاجات الفسيولوجية.شار بعض الباحثني أن "احلافز" حالة ناجتة عن وأكما 
)213، ص

 :ف معــنيهــو حالــة أو قــوى خارجيــة تعمــل علــى إثــارة الســلوك وتوجيهــه لتحقيــق هــدالباعــث
حيث يكون ماديا أو معنويا ، إذ يرتبط بالبيئة اخلارجية ، وبذلك ميكننا اعتبار الثواب والعقاب 

)213، ص2007(عالوي ، أنواعا من البواعث اخلارجية اليت ميكن أن تشبع الظروف الدافعة.

:أشـياء معينـة الفـرد يـدعوه إىل االنتبـاه إىلاسـتعداد"هو ما نسميه "االهتمام" ويقصد بـه الميل
)214، ص2007(عالوي ، تستثري وجدانه".

:ينظــر إىل االجتــاه علــى أنــه نــوع معــني مــن الدافعيــة املهيئــة للســلوك ، ويقصــد بــه "حالــة االتجــاه
من التهيؤ العقلي والعصـيب الـيت تنظمهـا اخلـربة السـابقة ، والـيت توجـه اسـتجابات الفـرد للمواقـف 

مــن اه مكتســب مــن البيئــة الــيت يعــيش فيهــا الفــرد ، كمــا أنــه يتكــون واملثــريات املختلفــة" ؛ واالجتــ
(عــالوي ، عناصــر معرفيــة ووجدانيــة ، وقــد يكــون إجيــايب أو ســليب أو حيــادي جتــاه موضــوع مــا. 

)214، ص2007

2-5-:تصنيف الدوافع

2-5-1-:(الفطرية) الدوافع األولية

إن كثــــريا مــــن ســــلوكنا تدفعـــــه حاجــــات مثــــل : األكــــل والشـــــرب والتــــنفس ... ، وتــــؤدي هـــــذه 
اجــات الفســيولوجية األوليــة إىل دوافــع فســيولوجية ، وهــي حــاالت اســتثارة وتنبــه حتــرك الســلوك الــذي احل

غـري متعلمـة ميكننـا مشلهـا يف : اجلـوع يهدف إىل إشـباع هـذ احلاجـات، وتعتـرب هـذه الـدوافع الفسـيولوجية
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عبــد (االبتعــاد عــن إصــابة األنســجة) ، ســلوك األمومــة (رعايــة األبنــاء).العطــش ، اجلــنس ، جتنــب األمل (
)305-301، ص1999، دويدار -اخلالق 

2-5-2- :(المكتسبة) الدوافع االجتماعية
اعلـه مـع اآلخـرين ، ومـا ذلـك ع جديدة تكتسب من خـالل تفتظهر مع منو الطفل الصغري دواف

إال دوافع اجتماعيـة متعلمـة تنمـو نتيجـة للتفـاعالت االجتماعيـة البيئيـة ، حيـث يعتمـد إشـباع هـذا النـوع 
كمــا وتقــوم هــذه الــدوافع بإشــباع حاجــات مرتبطــة مبشــاعر احلــب ؛مــن الــدوافع علــى االتصــال بــاآلخرين 

ويلــة مــن بينهــا احلاجــة إىل كــل مــن: اإلجنــاز ، والقبــول واالستحســان واالحــرتام ، وبــذلك تضــم قائمــة ط
، االسـتقالل ، االستحسـان ، احـرتام ، التواد ، السيطرة ، االرتيـاح مـن القلـق ، اللعـب االنتماء ، األمن 

الذات وغريها.

و ثانويـةيعترب هذا النوع من الدوافع غري ضروري للبقـاء فهـي
املهمــــ

، وذلك يكون بعد اشـباع معظـم أفرادهـا للـدوافع األوليـة ليهتمـوا 
-305، ص1999، دار دويـ-عبـد اخلـالق (

306(

2-5-3-"التنظيم الهرمي للدوافع اإلنسانية عند "ماسلو :
) صـاحب االجتـاه اإلنسـاين ، 1970-1908وضع هـذا النمـوذج عـامل الـنفس "ابراهـام ماسـلو" (

وهـــو يعتقـــد أن لـــدى مجيـــع األفـــراد الـــدوافع الـــيت تـــوجههم حنـــو أهـــداف يســـعون إىل حتقيقهـــا ، ويـــرى أن 
إلنسانية (أو احلاجات) تنتظم هرميا تبعا لرتبتها وأمهيتهـا ، حيـث متتـد مـن الـدوافع الفسـيولوجية الدوافع ا

1999، دويـدار-عبـد اخلـالق (حىت دافع حتقيق الذات ، وهذه الدوافع سبعة _يف رأيه_ نوجزهـا فيمـايلي:
)297، ص

1-:ــــدفء ، الراحــــالــــدوافع الفســــيولوجية ة ، جتنــــب األمل ، الطعــــام ، املــــاء ، اإلخــــراج ، ال
اجلنس.
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2- :احلمايـة مـن البيئـة عـن طريـق ارتـداء املالبـس والسـكن يف املنـازل ، باإلضـافة دوافع األمن
إىل األمان من اجلرمية واملشكالت املادية.

3- :ــــل مــــن خــــالل العالقــــات احلميمــــة واجلماعــــات دوافــــع الحــــب واالنتمــــاء احلــــب والتقب
االجتماعية واألصدقاء.

4-التحصيل ، الكفاءة ، االعرتاف ، املركز واملكانة.لتقدير: دوافع ا
5- :اجلدة ، الفهم ، االستكشاف ، املعرفة.الدافع إلى الفهم المعرفي
6- :اجلمال ، النظام ، الفن ، الشعر ، املوسيقى.الدوافع الجمالية
7- :إشباع طاقاتنا وإمكاناتنا الفريدة.دافع تحقيق الذات

دافع
الذاتحتقيق 

ةــــجماليــــالدوافع ال

عريفـــــــــدافع إىل الفهم املــــــــــال

رــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــدواف

اءــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب واالنـــــــــــــــــع احلـــــــــــــــــدواف

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواف

ةـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــســــــــــــــــــفــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدوافــــــــــــــــــال

التنظيم الهرمي للدوافع اإلنسانية عند "ماسلو": 2الشكل
)297، ص1999، دويدار-(عبد اخلالق 
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2-6-:نظريات تفسير الدافعية
اختلفــت مــدارس علــم الــنفس يف البحــث عــن الدافعيــة وتفســريها ، حيــث توالــت يف هــذا عــدة 

نظريات حاولت الكشف عن خبايا هذا املوضوع املهم ، لعل باجلدير أن نذكر من أبرزها ما يلي:

2-6-1-:نظرية الغرائز
، ويعتــرب "ماكــدوجل" 1908ســلوك اإلنســان منــذ عــام بــدأ العلمــاء بتطبيــق مفهــوم الغريــزة علــى

على رأس هؤالء العلماء ، والذي يرى أن الغريزة تكون عامة يف النوع ، وفطرية تظهـر دون تعلـم سـابق 
كمــا قــد قــدم ومتثــل قــوى بيولوجيــة داخليــة جتعــل العضــوية ميالــة أن تســلك بطريقــة معينــة دون أخــرى ؛  

: غريزة الوالدية ، حب االجتماع وحب السيطرة واخلضوع ..."ماكدوجل" مثانية عشر غريزة مثل
أمــا "فرويــد" فقــد تبــىن وجهــة النظــر الغرائزيــة وحــاول تفســري ســلوك اإلنســان عــن طريــق غريــزتني 

أساسيتني مها: غريزة احلياة اليت ميثلها مبدأ اللذة ، وغريزة املوت اليت ميثلها مبدأ العدوان.
، لكــن أعيــد إحياؤهــا 1930نيفــا ، وفقــدت أمهيتهــا منــذ عــام هومجــت هــذه النظريــة هجومــا ع

كما قـد اسـتعمل "كاتـل" مصـطلح "الـدافع الفطـري" ).1954) و "ماسلو" (1950على يد "كاتل" (
بــدال مــن مصـــطلح "الغريــزة" ، للتــدليل علـــى أن هــذه الـــدوافع فطريــة موروثــة ؛ ومل حيـــدد "كاتــل" عـــدد 

الدوافع الفطرية إال أنه قدم قائمة
موروثـة ، والـيت لقد حدد "كاتل" جمموعة من املعايري اليت يعتربها كـدليل علـى أن الـدوافع فطريـة 

تشمل مايلي:
.عمومية الدوافع وظهورها يف ثقافات خمتلفة
يف كــــل البيئــــات رغــــم وجــــود عناصــــر الــــدوافع الــــثالث (االنتبــــاه ، االنفعــــال ، االســــتجابة (

اختالفها.
.وجود تعبريات على الوجه وتغريات مصاحبة غري متعلمة
.وجود هذه الدوافع منذ الوالدة
ه االستعدادات.عجز التدريب أو التعليم عن حمو هذ
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فقــط دون أن تقــدم تفســـريا حقيقيــا لــه ، فـــالقول بــأن اإلنســان يقاتـــل ألن لديــه غريـــزة يقــوم بــه اإلنســـان 
العدوان ال يزيد وال ينقص من معرفتنا ، بل انه ال يساعدنا على فهم وضـبط السـلوك البشـري الـذي هـو 

)248، ص2011(بين جابر ، اهلدف األساسي لعلم النفس.

2-6-2- :نظرية التعلم االرتباطية
هذه النظرية كحركة مضادة لنظرية الغرائز ، وتعين بتفسري الدافعية يف ضوء نظريات قامت 

التعلم ذات املنحىن السلوكي ، اليت يطلق عليها عادة مسمى نظريات املثري واالستجابة.
مسألة التعلم جتريبيا ، حيث تبدأ هذه النظرية مناتناولو نمن أوائل العلماء الذي" تورندايك"و قد كان 

"ال استجابة دون مثري" و بأن التعلم حيدث نتيجة حلدوث ارتباط.املسلم الرئيسي
و ترى هذه النظرية أن الوحدات اليت تتكون كل منها من ارتباط بني مثري واستجابة هي مبثابة العناصر 

ت أو األساسية األولية للسلوك و بعبارة أخرى ترى هذه النظرية أن السلوك املتعلم يتكون من جمموعا
تنظيمات من وحدات صغرية و كل وحدة تتكون من مثري يرتبط باستجابة و ترتبط هذه الوحدات 

)254، ص1997الكيناين ، -(خري اهللاببعض لتكون تنظيما معينا هو العادة.

)1952(من قام مببدأ احملاولة و اخلطأ كأساس للتعلم بينما أخذ "هيل"ليعترب "تورندايك" أو 
ر ، و حدده على حنو أكثر دقة مما فعل تورندايك ، حيث يستخدم مصطلح "ختفيض أو بقانون األث

اختزال احلاجة" للداللة على حالة االشباع و مصطلح "احلافز" للداللة على بعض املتغريات املتداخلة 
ايل:الواقعة بني احلاجة و السلوك ، و قد حدد "هيل" عالقة السلوك باحلاجة و احلافز يف النموذج الت

احلاجةاختزالسلوكحافز

عالقة السلوك بالحاجة و الحافز:3الشكل 
)248، ص2011(بين جابر ، 
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تعترب احلاجة طبقا هلذا النموذج متغريا مستقال ، يلعب دورا مؤثرا يف حتديد احلافز كمتغري 
متداخل ، و يلعب هذا بدوره دورا مؤثرا يف حتديد السلوك ، فتصدر عن املتعلم استجابات معينة تؤدي 

ي أن العالقات التفاعلية بني احلاجات اىل اختزال احلاجة ، األمر الذي يعزز السلوك و ينتج التعلم ، أ
و احلوافز هي اليت حتدد االستجابات الصادرة يف وضع معني و تؤدي اىل تعلمها .

2-6-3- :نظرية االستقالل الذاتي الوظيفي للدوافع
خيتلف يف دوافعه عن سلوك صاحب هذه النظرية هو "ألبورت" الذي يرى أن سلوك البالغ 

ان كلما كرب تغريت دوافعه وحل غريها حملها ،ففي مرحلة تطور الفرد ومنوه تتغري الطفل ، ويرى أن اإلنس
دوافعه واستعداداته اليت كانت يف طفولته وتتحول إىل قوى متميزة مستقلة ذاتيا عن دوافع الطفولة رغم 

. ومل ، ويصبح للفرد إرادة خاصة ويقرر مصريه بنفسه بعد أن كان يعتمد على والديه
سلوك له 

)248، ص2011(بين جابر ، استقالل ذايت ، وأنه يستمد دوافعه من ذاته.

2-6-4- :النظرية المعرفية
اختاذ قرارات ترى هذه النظرية أن الكائن البشري خملوق عاقل ، يتمتع بإرادة حرة متكنه من

على القصد والنية والتوقع والنشاط العقلي الذايت واعية على النحو الذي يرغب فيه. وتؤكد هذه النظرية 
وتشري إىل النشاط السلوكي كغاية يف حد ذاته وليس كوسيلة ، فظاهرة حب االستطالع مثال هي من 

ني معلومات حول موضوع أو حادث نوع الدافعية الذاتية ميكن اعتبارها على شكل قصد يرمي إىل تأم
وقدرته على الضبط الذايت أو فكرة عرب سلوك استكشايف ، حيث يرغب الفرد ففي الشعور بفاعليته 

(بين جابر ، 
)250، ص2011

2-6-5-"نظريـــــــــة "فرويــد :
لعبت الغرائز دورا هاما يف نظرية "فرويد" ، وقد حددت هذه الغرائز بنوعني خمتلفني متاما عن 

، ومها الغرائز اجلنسية مثل احلب والبحث عن امللذات ، والغرائز العدوانية اليت ترمي إىل بعضهما 
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اليت اعتمدها "فرويد" مبدأ حتمية السلوك ، وهذه التخريب واملوت . ومن األسس اهلامة يف الدوافع 
، وإن كانت هذه األسباب معقدة اليت اعتقاد بأن أي حادث يف الطبيعة له أسباب وليس جمرد صدفة 

من الصعب معرفتها لتعقد الكائن احلي نفسه ، وتعقد بيئته . فالسلوك وراءه دوافع ، فإن مل تكن هذه 
)250، ص2011(بين جابر ، عورية. الدوافع شعورية فهي دوافع ال ش

2-6-6-النظرية الوظيفية :
ويتزعم هذه النظرية كل من "كار" و "روبنسون" اللذان يعتربان أن الكائن احلي يف تفاعل 
مستمر مع البيئة ، إذ لديه دوافع أو حاجات يتم إشباعها عن طريق البيئة نفسها ، فإذا ما ثارت 

(بين ، فيقوم بنشاط إلزالة هذا التوتر فيتكيف مع بيئته.حلي يف حالة توتراحلاجات أصبح الكائن ا
)249، ص2011جابر ، 

و اإلنسان ال يشبع حاجاته الفطرية بطريقة أولية كاحليوانات ، ولكن إشباعا حيدث يف إطار ثقايف 
الذي نعيش فيه و أي اجتماعي ألن البيئة الطبيعية لإلنسان هي يف الواقع الثقافة واإلطار االجتماعي 

نظام اجتماعي إمنا يدل يف أساسه على اشباع تلك احلاجات.

إذا من خالل هذه اللمحة السريعة عن أهم النظريات اليت تناولت موضوع الدافعية تبني لنا أن 
هناك جدال كبريا بني اآلراء و األفكار اليت طرحها أصحاب النظريات السابقة حيث يواجهون يف هذا 

صعوبات كبرية خاصة يف حتديد املفاهيم و لعل السبب يف ذلك يعود اىل صعوبة حتديد السلوك الصدد 
من جهة ، ومن جهة أخرى الختالف املدارس و املذاهب و تعصب كل مدرسة آلرائها و أفكارها ، 
لكن بالرغم من ذلك فإنه يوجد العديد من اإلجيابيات ومصادر القوى هلذه النظريات ميكن يف تقدمي
العديد من األفكار اجلديدة يف جمال الدافعية بصفة خاصة و جمال التعلم و التدريب بشكل عام فنجد 

إلنسان ، ومنهم من اعتمد على اجلانب املعريف والعقلي ، ومنهم منهم من ركز على اجلانب البيولوجي ل
من فضل اجلانب االجتماعي.
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2-7-: مستويات الدافعية

2-7-1-:مستوى الطموح
هو املستوى الذي يطمح الفرد أن يصل إليه أو يتوقعه لنفسه سواء يف حتصيله الدراسي أو يف 
إجنازه الرياضي أو يف إنتاجه أو مهنته ، اذا فهو مستوى األهداف اليت يضعها الفرد لنفسه متوقعا 

يفشل يف حتقيقها ، فلكل فرد منا مستوى طموح معني يضعه أمامه و جيتهد يف حتقيقه فقد ينجح أو 
ذلك ، و ال شك يف أن هذا يعتمد على مدى كفاءته و قدراته ، و على مدى مالءمته الظروف 

)138، ص 2003(عبد القادر طه ، اخلاصة به و بالبيئة من حوله.

2-7-2-:مستوى المثابرة
هو املستوى الذي يشعر به الفرد و بأنه جمد و مثابر يف عمله ، و يبذل اجلهد املتواصل 

وب لكي يتغلب على العقبات و املصاعب اليت تواجهه يف حتقيق أهدافه دون الشعور بامللل أو الدؤ 
)138، ص 2003(عبد القادر طه ، اإلحساس باليأس أو التفكري يف الرتاجع أو االنسحاب.

2-7-3-:مستوى األداء
و يسعى هو املستوى الذي يستطيع الفرد إجنازه يف عمله و يشعر بأنه قادر على بلوغه

لتحسني أدائه بدرجة مرتفعة من اإلتقان ، و حتمله للمهام الصعبة يف العمل و احساسه بالقدرة على 
)139، ص 2003(عبد القادر طه ، 

2-7-4-: مستوى التنافس
رين يف العمل و مشاركته الفعالة هو مستوى ممارسة الفرد أو شعوره بالرغبة يف التفوق على اآلخ

يف املسابقات ذات الصلة باهتماماته و احساسه بالقدرة على مواجهة املواقف و الظروف اليت تتسم 
(عبد باجلو التنافسي و التحدي و صموده أمام اخلصوم مهما كانت العقبات أو اجلهد املبذول حياهلم.

)139، ص 2003القادر طه ، 
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:الرياضيزدافعية اإلنجا-3

أشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي إىل أن وصول الالعب الرياضي إىل أعلى 
املستويات يتأسس على ما يطلق عليه دافعية اإلجناز. ويف احلقيقة يعترب العامل النفساين "موراي" أول من 

نية وعشرين حاجة يف  استخدم اصطالح الدافع لإلجناز ، حيث ورد بني عدد من احلاجات بلغت مثا
).1938كتابه "استكشافات يف الشخصية" الذي ظهر سنة (

3-1-: مفهوم دافعية اإلنجاز

لقد تعددت مفاهيم مصطلح "دافعية اإلجناز" نظرا لكون هذا املوضوع حمل اهتمام العديد من 
ى درجة عالية من الباحثني الذين اتفقوا مجيعا على كون هذا املصطلح يشري إىل القيام بعمل معني عل
االمتياز ، و لكن هذا ال مينع من التطرق إىل بعض هذه املفاهيم املتمثلة فيما يلي :

) "1960يرى "أتكنسون

ني عند يتم بصورة ممتازة ، و أن هذا النشاط املنجز يكون حمصلة صراع بني هدفني متعارض
)58، ص2007(شرباك ، حتاشي الفشل".الفرد مها امليل حنو حتقيق النجاح و امليل حنو

) "دافع اإلجناز على انه استعداد دائم وثابت نسبيا يف الشخصية 1917عرف "ماكيالند (
يدفع الشخص إيل السعي وراء النجاح وجتاوز الوضعيات اليت يكون فيها اإلجناز قابال للتقدير 

)58، ص2007(شرباك ، ساس بعض معايري اإلجناز.على أ

 ملواجهة مواقف املنافسة
الرياضية وحماولة التفوق واالمتياز عن طريق إظهار أكرب قدر ممكن من النشاط والفاعلية واملثابرة  

."ن أجل التفوق واالمتياز يف مواقف املنافسة الرياضيةكتعبري عن الرغبة يف الكفاح والنضال م
)142، علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص2002(عالوي ، 

3-2-: مستويات دافعية اإلنجاز

دافعية مها دافعية اإلجناز املرتفعة و اإلجناز بالرتكيز على مستوينيو"أتكنسون" مت حتديد مستويات دافعية
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الدافعية .مستوىكلاإلجناز املنخفضة ،ومت توضيحهما بناء على صفات األفراد الذين ينتمون إىل
(شرباك ، املرتفعة لإلجناز وصفات األفراد الذين ينتمون إىل مستوى ذوي الدافعية املنخفضة لإلجناز.

)62- 59ص، 2007

3-2-1-:دافعية اإلنجاز المرتفعة
ركز" ماكيالند " يف حتديده لصفات األفراد ذوي دافعية اإلجناز العالية على عدد من اجلوانب 

)71ص، 2000(سلطان ، هي:

فأصحاب دافعية اإلجناز املرتفعة يفضلون :في اختيار المهام التي يمارسونها :- 
 توفر مثل هذه املعلومات .نتائج اجنازهم فيها عن تلك اليت الاملهام اليت متدهم مبعلومات عن
فأكثر عن 50من يفضلون املهام املتوسطة الصعوبة أي اليت يقرتب احتمال النجاح فيها %

% أو املهام الصعبة اليت 90املهام السهلة اليت يكون فيها احتمال النجاح كبريا مبقدار
.يتضاءل فيها احتمال النجاح

املهام اليت توفر هلم قدرا كبريا من االستقاللية واملسؤولية اخلاصة أي اليت تسمح هلم يفضلون
بالتحكم يف إنتاج جهدهم عن تلك اليت ال توفر هلم التحكم الذايت.

في قيامهم بالمهام التي تثير دافع االنجاز لديهم:- 
حيققون اجنازا أكرب من يبذلون جهدا كبريا يف حماولة إجناز وحتقيق أهداف األداء ، وبالتايل

األفراد الذين ال يتصرفون بقوة دافعية اإلجناز.
في تأثير النجاح والفشل عليهم:- 

  يشعرون بالرضا والسعادة عند حتقيق نتائج إجناز ناجحة بصرف النظر عن أي عوائد خارجية
كحصوهلم على مكافأة بناء على النجاح الذي حققوه.

أما " أتكنسون " فقد بني بدور 
. يثابرون طويال وهلم كفاءات عالية ويظهرون جمهودات كبرية
. خيتارون الوظائف اليت تعتمد على املبادرة الفردية
. يبحثون عن أعمال للتحدي لكن واقعية
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 يفضلون املخاطر الضعيفة
 شؤون الوقتإدراك الوقت عندهم ديناميكي حبيث يسريون

كما وأظهرت دراسة "فرانتش" على عينة من طلبة كلية القوات اجلوية واعتمادا على مقياس 
"ماكليالند" تبني أن هناك اختالف بني االشخاص املتصفني بالدافعية القوية لإلجناز وذوي الدافعية 

املنخفضة لإلجناز فعن صفات األفراد ذوي دافعية اإلجناز املرتفعة أشار "فران
. يتعلمون االستجابات بصورة سريعة


احلظ.
.يقاومون الضغط االجتماعي اخلارجي
 ية

مستحيل التحقيق.و احلرص الشديد على الوقت، وال يعرتفون مبا هو
 و يفضلون

تواجههم ، فهم يتميزون 
الغري.باستقالل شخصيتهم و تفردهم عن 

للناسإرضاءمييلون إىل إجناز أعماهلم بشكل متقن وجيد و رغبة يف اإلجناز بذاته و ليس.

3-2-2-:دافعية اإلنجاز المنخفضة
، 2000(سلطان ، 

)72ص

. يتوجهون حنو الوظائف اليت يكون فيها العمل روتينيا
. حيددون أهدافا عالية غري واقعية
. يأخذون خماطر كبرية
.إدراك الوقت عندهم ثابت
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3-3-: النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز
سنقوم بسرد هناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري دافع اإلجناز، و يف هذا العنصر

سون":البعض من هذه النظريات و أمهها نظرية "ماكليالند" و "أتكن

3-3-1-القيمة):-الدافعية لإلنجاز في ضوء منحى (التوقع

السلوكات اليت تشبع أنيرى أصحاب هذه النظرية: و "أتكستون"نظرية"ماكيالند"- 
اقرتح . كماالوجداين بني األمل يف النجاح و إرغامات الرسوباحلاجة لإلجناز هي ناجتة عن اخلالف

القيام بعمل معني و وافع أو حاجات رئيسية يف املواقف املختلفة أثناء"ماكليالند" أن هناك ثالثة د
)63-62، ص2007(شرباك ، هي:

:معني ، و هي الرغبة يف االمتياز أو الدافع للنجاح يف أداء عملالحاجة أو دافع اإلنجاز
مبعىن أن يكون الفرد مدفوعا بالرغبة يف التفوق و النجاح يف إمتام أي عمل.

 للفرد و هي الرغبة يف تكوين صداقات مع اآلخرين و أن يكون:إلى االنتماءالحاجة
عالقات شخصية و اجتماعية قوية مع أفراد آخرين .

اآلخرين، مبعىن رغبة و هي الرغبة يف التحكم و السيطرة و التأثري على:الحاجة إلى النفوذ
.أحداث و أشياء و أشخاصالفرد أن يكون له املقدرة و قوة السيطرة على ما حييط به من

3-3-2-وينر":ـالدافعية لإلنجاز في ضوء نظرية العزو ل"
تعد نظرية العزو من النظريات املهمة يف جمال دراسة الدافعية بوجه عام والدافعية لإلجناز بوجه 

وسلوك اآلخرين ، و ترى هذه النظرية أنخاص ، حيث يهتم العزو بكيفية إدراك الفرد ألسباب سلوكه
ولكن أيضا إىل البيئة احمليطة ، فاملتغريات السببية هي اليت حتدد األفراد ال يعزون السببية للفاعل فقط

مشاعرنا ، واجتاهاتنا وسلوكنا حنو أنفسنا و حنو اآلخرين ، وتساهم هذه النظرية يف تفسري الفروق بني 
ناث يف عزو الفشل إىل البيئة احمليطة الذكور و اإلناث يف الدافعية لإلجناز، حيث أن الذكور أكثر من اإل
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خلص "وينر" أهم نتائج األحباث حول تأثري النجاح والفشل على دافعية اإلجناز لدى األفراد لالستمرار 
)65-64، ص2007(شرباك ، يف النشاط يف النقاط التالية:

ذوي الدافعية املرتفعة لإلجناز بينما تقل دافعيتهم تزداد الدافعية لإلجناز بعد الفشل عند األفراد
لإلجناز عند النجاح.

 تنخفض الدافعية لإلجناز بعد الفشل عند األفراد ذوي الدافعية املنخفضة لإلجناز بينما تزداد
دافعية اإلجناز لديهم عند النجاح.

3 -3 -3 - را":الدافعية لإلنجاز في ضوء النظرية المعرفية االجتماعية "لباندو
والفعالية من ناحيةرباتيعتقد "باندورا" أن العوامل اليت تلعب دورا بارزا يف الدافعية هي اخل

التمكن من موقف ما والفعالية الذاتية تشري إىل اعتقاد الفرد انه قادر علىالذاتية من ناحية أخرى ،
.واحلصول على عوائد اجيابية

اعية لألفراد تؤثر على سلوك اإلنسان وقدراته وعلى دافعية تعتمد هذه النظرية على أن املعرفة االجتم
اإلجناز لديه ، هذا باإلضافة إىل أن التأثريات البيئية احمليطة واملعرفة االجتماعية ترتبط باخلربات 
االجتماعية الواقعية ، إىل جانب تأثري املعتقدات االجتماعية السابقة و التشجيع أو القبول االجتماعي 

)65، ص2007(شرباك ، ني بالفرد.من احمليط

دافعية اإلنجاز واألداء الرياضي:-4

غالبا ما يكون التعبري عن الفوز أو اهلزمية يف مباراة ما ، يتعلق أساسا إما بغياب الدافعية أو 

ل املؤهل و الضامن للممارسة .العام
تعترب الدافعية املصدر املنشط الذي ينظم السلوك و يعلل على اجلهد املبذول ، فالتوتر املستمر و احلاجة 

الغري مشبعة توجه الالعب حنو اجلهد املستمر إلعطاء أحسن أداء ممكن.
ا يؤكد "وارن" على ان يشري "سنجر" اىل أن التفوق هو حصيلة كل من التدريب و الدافعية ، كم

من العملية التدريبية حيث أن %90إىل 70%
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التفوق يعين اكتساب اجلوانب املهارية و املعرفية و اخلططية و يعمل الدافع حلث الالعب على إطالق 
باهي ، -(عنان.علم أو التدريب أو املنافسةسواء يف التالطاقة و بذل اجلهد الالزمني إلجناز املهارات

)112، ص2000

4 -1 -لدى العبي كرة السلةأنواع الدوافع الرياضية:
4 -1 -1 -:الحاجة الحركية

تعترب احلركة عنصر أساسي ال ميكن إمهاله أو ذكر أنه نشاط رياضي ، إذ أن الفعل الرياضي 
أو حيدثها الرياضي تعرب عن الرغبة يف استعمال يهدف للحركة ويتالشى فيها ، فاحلركات اليت ينتجها 

قوته والقيام دائما مبجهودات كبرية هذا من جهة واللذات اليت حتدثها احلركة مثل لذة السرعة ، اخلفة 
إذا،ولذة جتاوز اجلاذبية ... وال ميكن حتقيقها إال إذا كانت هناك طاقة مستثمرة من جهة أخرى

غ الطاقة .ريق احلاجة للحركة واحلاجة لتفريفاحلاجات احلركية ترتجم عن ط

4 -1 -2 -:تأكيد الذات
يوجد يف امليدان الرياضي دائما البحث عن تقييم وعن تأكيد الذات ، وهذا ما دفع الكثري من 

اجلسمي بالنشاط النفسي ألن ممارسة 
النشاط النفسي ، فتأكيد الذات يف امليدان الرياضي يتخذ عدة طرق :الرياضة تتطابق مع
.االنفصال عن احمليط وحتقيق الذات
 .الدافعية الداخلية حتقق القدرات والعمل على رفع مستوى اجلدارة
 . عامل ظاهري الفوز باملقابلة
.احلاجة إىل التغلب على اآلخرين وختجيل اخلصم)Bouet .M , 1992 , P15(

4 -1 -3 -:الرغبة في الفوز
عكس احلكمة املتداولة واليت تقول " املهم املشاركة ليس الفوز" يظهر أن كل ما يف املنافسات 

الرياضية تساهم يف خلق الرغبة يف الفوز عند كل منافسة ، فالرغبة يف الفوز تعترب كعامل اجيايب وأساسي 
نافسة.يف دافعية النشاط الرياضي من حيث أنه يتميز بامل
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أما عن طبيعة الرغبة يف الفوز ، فهناك ميول مرتبة وفق مستويات كالتايل:
 الباحثون طمعا الذات للرغبة يف الكسب ايسميهيتوال، بالعوامل املادية والطبيعيةميول مرتبطة

وامليل إىل االفتخار واالعتزاز مبا ميلكه الشخص عند إحرازه على الفوز فيوجد هناك ربح مايل 
شر أو غري مباشر مستقبال أمال يف ترقية اجتماعية ، سفر ، مكافآت... مبا
 ميول لتأكد الذات املرتبطة بنيل املرتبة األوىل يف املباراة واحلاجة إىل معرفة هل هم متفوقون على

اآلخرين يف حالة الفوز.
ليها دوافع اكتشاف الذات لتحقيق الفوز ونستطيع أن نقول الفوز على النفس والتغلب ع

بالنصر يف امليدان الرياضي.
.احلاجة على أن مييز نفسه عن اآلخرين والرغبة يف النفوذ)Bouet .M , 1992 , P16(

4 -1 -4 -:الحاجة لالنتماء
العالقات االجتماعية مع تظهر يف الرغبة امللحة يف البحث عن ارتباط أو احملافظة بشدة على

ماء للجماعة عندما يكون واثقا أنه جيب فيها إشباعا اآلخرين فيكون اجنذاب الشخص أكثر النت
حلاجاته ودوافعه اخلاصة ، عكس احلاجة لالستقاللية واليت جيدها الشخص عند حتقيق بعض األشياء 

)Bouet .M , 1992 , P16(دون مساعدة اآلخرين.

4 -1 -5 -:دافع المنافسة

ون كل شخص ينافس ويصارع من نعين بدافع املنافسة احلاجة للمشاركة يف منافسة أين يك
أجل إشباع هذه احلاجة ، وترتبط احلاجة للمنافسة مبيول ودوافع نفسية عامة هلا عالقة خبصائص 

املنافسات ومتثل هذه امليول العامة فيما يلي:
.حاجة الرياضي إىل قياس قيمته وكذا قيمة اآلخرين
.امليل اىل املعارضة واملواجهة
يف إطار اجلماعة.البحث عن النشاط املقنن)Bouet .M , 1992 , P17(
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4 -1 -6 -:الرغبة في التأثير و السيطرة
تعترب احلاجة للتأثر أو السيطرة على اآلخرين من بني األسباب الرئيسية اليت من أجلها ميارس 

بعض األشخاص النشاط الرياضي.

4 -1 -7 -:حسن تمثيل الوطن
ات الرياضية العاملية لكي يعمل على حتقيق يسعى البطل الرياضي للوصول إىل املستوي

للدولة الفائزة وجترب
تقدم مستوى الثقافة الرياضية ، كما إذ يعرب عن تقدم النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة 

)Bouet .M , 1992 , P18(اليت استطاعت أن ختلف أبطاال يتفوقون على أبطال العامل أمجع.

4 -2 -:عوامل دافعية اإلنجاز المختلفة في رياضة كرة السلة
إن هنالك تعدد يف أشكال العوامل احملددة واملشكلة لدافعية اإلجناز الرياضي ، كل منها تقتصر 

على جانب معني من اجلوانب التالية:
 :والعالقة مع مثل احلاجة لإلجناز ، الرتكيز ، روح املنافسة ، العالقة مع املدربالعوامل الفردية

اجلمهور.
:التعاون ، التنافس ، احليوية يف الفريق ، مستوى اجلاذبية حنو مثل العوامل المرتبطة بالفريق

اجلماعة ، الروح املعنوية للفريق ، والشعور بالقيمة اجلماعية.
:مثل تسيري الفريق ، ظروف العمل ، اجلمهور ، حضور األقارب العوامل المرتبطة بالمحيط

عالم.واإل
:العوامل الدقيقة

)Bouet .M , 1992 , P37ميدانه وخارج ميدانه. (



الریاضيتدریباللفصل األول: الدافعیة ودافعیة اإلنجاز فيا

44

4 -3 -كرة السلة:طرق استثارة دافعية اإلنجاز لدى العبي
على خمتلف جمالكي ميكن حماولة بناء دافعية اإلجناز لدى الالعبني

) من النقاط التالية:1999ار إليها كل من "واينربج" و "جولد" (مراعاة جوانب عديدة أش

4 -3 -1 -:مراعاة العوامل الشخصية والموقفية

ات األساسية للسلوك الدافعي حنو اإلجناز الرياضي ؛ كما وال ميكن اعتبار ميوهلم أو أهدافهم هي احملدد
كمواقف املمارسة الرياضية التنافسية ، أو مدى جاذبية اإلمكانات املادية كحالة العوامل املوقفية  

األجهزة واألدوات الرياضية أو أساليب التدريب املستخدمة من طرف املدرب ، أو مواقف الفوز واهلزمية 
غري ذلك من العوامل املوقفية هي اليت حتدد بالدرجة األوىل السلوك الدافعي للمارسني الرياضيني.و 

) 201، ص 2001بدر الدين ، - (فوزي
فلقد أشارت نتائج الدراسات والبحوث واخلربات التطبيقية إىل أن السلوك الدافعي لإلجناز الرياضي ال 

من العوامل املوقفية مبفردها ، ولكنه ينجم نتيجة التفاعل بني العوامل الشخصية مبفردها ،  أو ينجم عن 
هذين املتغريين. ويف ضوء ذلك فإن أفضل طريقة لفهم ودعم دافعية اإلجناز لدى الالعبني يتم من 
خالل مراعاة كل من العوامل الشخصية والعوامل املوقفية معا وكيفية تفاعلهما معا حىت نضمن البناء 

جناز وتطويرها على أسس صحيحة كما يوضح الشكل التايل:السليم لدافعية اإل
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4 -3 -2 - األسباب الدافعة للمارسة الرياضيةالتعرف على:
أشارت العديد من الدراسات والبحوث إىل األسباب املتعددة اليت ميكن أن تدفع الفرد 

توجيه الالعب ملساعدته على بناء دافعية اإلجناز للممارسة الرياضية ، واليت ينبغي التعرف عليها ميكن
الرياضي.

"عالوي" على عينات كبرية من املمارسني الرياضيني أن 
دوافع املمارسة الرياضية التنافسية تكاد تنحصر يف األسباب التالية: املكاسب الشخصية ، التمثيل 

(عالوي ، ملستوى ، حتقيق الفوز ، التشجيع اخلارجي ، اكتساب نواحي اجتماعية. الدويل ، حتسني ا
) 147،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص 2001

النموذج التفاعلي للعوامل الشخصية والعوامل الموقفية لبناء دافعية اإلنجاز : 4الشكل 
)1999الرياضي لـ ( "واينبرج" و "جولد" 

) 202، ص 2001بدر الدين ، - (فوزي

العوامل الشخصیة:

السمات
احلاجات
امليول
األهداف

العوامل الموقفیة:

مواقف املنافسة والرتويح
اإلمكانات
أساليب التدريب
وز أو اهلزميةالف

تفاعل 
العوامل 
الشخصیة

العوامل و
الموقفیة

دافعیة اإلنجاز الریاضي
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فعية ، إمنا ميكن أن تكون نتيجة لعدة أنواع أو حاالت من أو حالة واحدة من أنواع أو حاالت الدا

الشخصية اليت ميكن أن حيصل عليها.نيل شرف التمثيل الدويل لوطنه باإلضافة إىل املكاسب 

4-3-3-بل متطورة:الدافعية ليست ثابتة
إن دافعية الالعب أثناء سلم منوه ميكن هلا أن تتعدل وتتطور ، إذ من املمكن أن يكتسب 
بعض أنواع أو حاالت جديدة من الدافعية ، حيث يطرأ على الدافعية تغريات خالل الفرتة الطويلة اليت 

ميارس فيها الالعب النشاط الرياضي.
لرياضة يف كل مرحلة سنية حىت تتحقق احلاجات البدنية كما قد تتغري دافعية الالعب املمارس ل

للمرحلة السنية اليت مير فيها ، ومن ناحية أخرى ختتلف الدافعية طبقا للمستوى والنفسية واالجتماعية 
الرياضي أو البدين أو احلركي لالعب ، فدافعية الالعب الناشئ ختتلف عن دافعية العب الدرجة األوىل 

،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، 2001(عالوي ، تايل عن دافعية الالعب الدويل.واليت قد ختتلف بال
)148ص 

4 -3 -4 -:مراعاة صراع الدوافع
ميكن لالعب الرياضي الوقوع يف بعض العقبات اليت قد تعرتض رغبته يف املمارسة الرياضية ، 

، ويف لتدريب الرياضي واملنافسات الرياضية ومثاال على ذلك حماولة الالعب املواظبة على االشرتاك يف ا
نفس الوقت حياول أن جيد املزيد من الوقت لالنتظام يف مدرسته أو كليته أو عمله ، هنا قد حيصل ما 

2001(عالوي ، يسمى صراع ما بني الدافع للممارسة والدافع للدراسة أو العمل وحماولة التوفيق بينهما.
)148الرياضية ، ص ،علم نفس التدريب واملنافسة 

لذا ينبغي مراعاة العوامل اليت قد تؤدي إىل صراع نفسي لدى املمارسني للرياضة ، والعمل 
على إجياد احللول املناسبة ملواجهة مثل هذه الصراعات. 

4 -3 -5 -:مراعاة تشكيل البيئة لتطوير الدافعية
اف ، بل ينبغي العمل على إن معرفة األسباب اليت تدفع الالعب للممارسة الرياضية غري ك

تشكيل العوامل البيئية يف ضوء معرفة احتياجات املمارسني. ومثاال على ذلك يتطلب األمر بالنسبة 
للممارسني للرياضة التنافسية احلاجة إىل قضاء املزيد من الوقت يف التدريب الرياضي الذي يتميز 

قد قاموا مبستويات عالية من شدة احلمل. كما قد خيطئ البعض املدر 
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بتلبية احتياجات املمارسني ، إال أن حقيقة األمر أن هؤالء املمارسني حيتاجون أيضا إىل بعض الوقت 
،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص 2001(عالوي ، للرتويح وقضاء أوقات ممتعة ومحيمية مع الزمالء.

149(
ب إىل جانب التدريب البدين و املهاري و اخلططي  إتاحة املزيد من الوقت بناء على هذا يتوج

للرتويح وتوثيق العالقات األخوية اإلنسانية مع الزمالء من مؤطرين والعبني ، وبذلك نستطيع تطوير 
العوامل الدافعية للممارسني بصورة إجيابية.

4 -3 -6 -:مراعاة تشكيل البيئة لتطوير الدافعية
لضروري استخدام الوسائل الفاعلة لتغيري أو تعديل الدوافع الغري مرغوبة أو الدوافع يعترب من ا

على ذلك ينبغي على املدرب الرياضي أن يواجه الرغبة يف السلبية لدى الالعبني الرياضيني. ومثاال 
السلوك العدواين لدى بعض الالعبني بكل شدة وحزم ، وتوضيح خماطر مثل هذه األنواع من السلوك
العدواين ، ويف نفس الوقت يدعم السلوك الذي يدعم ويهدف إىل اللعب النظيف يف قواعد وقوانني 

)149،علم نفس التدريب واملنافسة الرياضية ، ص 2001(عالوي ، املنافسات الرياضية.
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خالصــة:

ــــدعائم األساســــية للتفــــوق الرياضــــي ــــوي للرياضــــيني إحــــدى ال يف يشــــكل اإلعــــداد النفســــي الرتب

املنافســــات الرياضــــية الــــيت تتأســــس علــــى دوافــــع ذاتيــــة تتمثــــل يف حتقيــــق الــــذات واحلصــــول علــــى إثابــــة أو 

مكاســب ، ودوافــع اجتماعيــة مثــل اإلعــالء مــن شــأن مسعــه الفريــق الرياضــي أو النــادي أو الفريــق الــوطين 

على املستوى الدويل.

، ية أو الالشـعورية ، الفطريـة أو املكتسـبةجممـوع العوامـل الشـعور متثل الدافعية

، وهــذا مــا يــدل علــى تنــوع مصــادرها لتشــمل  االجتماعيــة الــيت تثــري الســلوك احلركــي-العضــوية أو النفســية

؛ وإذا ارتبطــت هــذه املكونــات بعنصــر الدافعيــة الداخليــة (الــدافع) والدافعيــة اخلارجيــة (الباعــث)كــال مــن 

حيـث تـرتبط ولـة يف التفـوق واالمتيـاز ظهـر لـدينا مـا يسـمى بدافعيـة اإلجنـاز.الفعالية واملثابرة والكفـاح حما

العوامـل املرتبطـة بـالفريق ، العوامـل املرتبطـة ، 

باحمليط ، العوامل الدقيقة.



ثانيالفصل ال

تماسك االجتماعيديناميكية الجماعة وال
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:دـتمهي

اتمث مجاعـ،ينتمي الفرد خالل تنشئته االجتماعية املتعـددة لعـدة مجاعـات أوهلـا مجاعـة األسـرة

ياسـية مث املدرسة مرورا جبماعة اهلوايـات اخلاصـة واجلماعـات الرياضـية ، الدينيـة ، الس،اللعب واألصدقاء

يف مواقـــف كـــل هـــذه اجلماعـــات تكســـب الفـــرد مهـــارات وخـــربات ؛املنظمـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية

من خالل تفاعله االجتماعي.لتدبري شؤونه وتنظيم عالقاته باآلخريناجتماعية خمتلفة

فلــذا جيــب اإلملــام مبفهــوم اجلماعــة، خصائصــها، أنواعهــا، التفــاعالت والعالقــات االجتماعيــة الــيت تكــون 

.األداءنوعيةوبالتايل الرفع منلتحقيق مردودية أفضل للفرد واجلماعة ،ني أفرادها ب



االجتماعيتماسككیة الجماعة والالفصل الثاني: دینامی

51

التنشئة االجتماعية:-1

1-1-التنشئة االجتماعية:ماهية
تتمحــور حــول مفهــوم للتنشــئة االجتماعيــة ، إالّ أن مجيعهــامفــاهيملقــد 

الــيت يتحــول بواســطتها الفــرد مــن كــائن بيولــوجي إىل اتالعمليــلمتثّــةواحــد مفــاده أن التنشــئة االجتماعيــ
فرد اجتماعي.

التفاعل االجتماعي أساسم وتعليم وتربية ، تقوم علىجتماعيةميكن تعريف التنشئة اال
اهــات راشــدا أو شــيخا ســلوكا ومعــايري واجتأومراهقــا أو

تكســبه الطــابع مجاعتــه والتوافــق االجتمــاعي معهــا واعيــة معينــة ، متكنــه مــن مســايرة مناســبة ألدوار اجتم
.) 243، ص1984(زهران، االجتماعي وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية"

ونويعرفهــا آخــر كمــا 
.)41، ص1997، شفيق زكي-(عكاشةعات أعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها"توق

)19-18، 1981(قشطة ، 

ـــة لتســـتمر طـــوال حيـــاة  اخلاصـــة وبـــني رغبـــات واهتمامـــات اآلخـــرين ... وتبـــدأ هـــذه العمليـــة منـــذ الطفول
.)41، ص1997شفيق زكي، -(عكاشة"االنسان

ني:أما عن "بول" فريى أن للتنشئة االجتماعية مفهوم
 اليت تقوم بغرس قيم عملية التعليم االجتماعي لألطفال: حمدد حبيث يتعلق باألّولالمفهوم

ومعايري اجلماعة لدى الناشئني. 
 شــامل حبيــث يتعــدى حمــيط األطفــال وجمــاهلم ، إىل حمــيط وجمــال الراشــدين الثّــانيالمفهــوم :

هـــم باجلماعـــة االجتماعيـــة أيـــن يـــتم فيـــه غـــرس للقـــيم واملهـــارات واملعـــايري مـــن ناحيـــة ، وربط
شــفيق زكــي -(عكاشــةاجلديــدة بالدرجــة الــيت متكــن مــن التوافــق االجتمــاعي مــن ناحيــة أخــرى

.)42، ص1997
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:)42ص1997شفيق زكي، -(عكاشةمتر عملية التنشئة االجتماعية للفرد مبرحلتني أساسيتني مها
االقتصــــادية ة و يــــف الفــــرد مــــع الظــــروف االجتماعيــــ: ويقصــــد بــــه تكاالجتمــــاعيالتكيــــف

والثقافية ، وفقا لدوره االجتماعي واملعايري االجتماعية السـائدة ، وهـذه العمليـة حتمـل مجلـة 
املرونة ، االستمرارية والتغيري.من اخلصائص اليت متيز هذه املرحلة واملتمثلة يف

اخلي يف إدخــــال املعــــايري والظــــروف االجتماعيــــة إىل العــــامل الــــد: وتتمثــــلالتعبئــــة الداخليــــة
لإلنسان.

، ميكــن أن نســتخلص للتنشــئة االجتماعيــةخمتلفــةمفــاهيممــن خــالل مــا مت استعراضــه مــن إذا ف
،بأن التنشئة االجتماعية عملية مبنية على أساس التفاعل االجتمـاعي

حيث تكون هذه العمليـة منـذ ، يتوافق ورغبات اآلخرين يف مجاعته
الطفولة لتستمر طوال حياة اإلنسان. 

1-2-التنشئة االجتماعية:فـووظائعمليات
من العمليات املتمثلة فيما يلي:جمموعةتتضمن التنشئة االجتماعية 

1-2-1- ّـم االجتماعـي: التعل
جتمـاعي نظـرا للـدور الـذي يلعبـه ف التنشئــة االجتماعيـة  علـى الـتعلم االـض العلمــاء تعريــيقتصر بع

، فيعمل على إكساب الفرد عادات وتقاليد وقيم جمتمعه حىت يدرك العامل اخلارجي أو يف عملية التنشئة
.)157ص،1980، السيد(دراك

1-2-2- :تكوين األنا واألنا األعلى
من اإلد ، األنـا  واألنـا األعلـى . واألصـل يف هـذا اجلهـاز هـو اإلد ، أو اجلـزء اجلهاز النفسي يتكون

وبـه . وهو خبصائصه الالشعورية ال خلقي ويسعى دائمـا لتحقيـق اللـذة ، الالشعوري الذي يُولد به الفرد 
).159، ص1980، السيد(يتميز الفرد كمجرد كائن عضوي

وبـذلك ة أيضا تبدأ التنشئة االجتماعيةعندما
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إذا متكـن مـن فـ، تعد عملية تكوين األنا من أهم عمليـات التنشـئة االجتماعيـة . خيضـع األنـا ملبـدأ اللـذة 

، وهــو بــذلك أســاس معــايري رب األنــا األعلــى مظهــرا الســتمرار قــيم يعتــ
، فعلى سبيل املثال يشتق الفرد األنا األعلى من أوامر األب ونواهيه فتدركها األنا.السلوك االجتماعي

1-2-3- :التوافق االجتماعي
للمعايري والعادات والتقاليد وخضوعه بإتباعهك ري الفرد لسلوكه ليتفق مع غريه وذلهي عملية تغ
والتوافق كما تعرفه معظم املعـاجم النفسـية االجنليزيـة والفرنسـية أعـم مـن التكيـف ،لاللتزامات االجتماعية

معىن التكيف فيختص بـالنواحي الفسـيولوجيةعنالنواحي النفسية واالجتماعية ، أّماإىليشري، ومعناه 
. )160، ص1980، السيد(

1-2-4-:التثقيف أو االنتقال الثقافي
عنــــدما تعمـــــل التنشـــــئة االجتماعيــــة علـــــى حتويـــــل الفـــــرد ككــــائن بيولـــــوجي إىل شـــــخص ككـــــائن 

اجتمـــاعي ، 
. )161، ص1980، السيد(األخرىواملؤسسات االجتماعية 

1-3- :مظاهر التنشئة االجتماعية
تماعيـــة ، أحــدمها جـــاذب هــو التعلـــق يعتــرب كــل مـــن التعلــق والعـــدوان أهــم مظـــاهر التنشــئة االج

.)156، ص2005اهلاليل ، -(علي عويسعكس العدوان الذي يكون مبعدا ومنفرا

1-3-1-ق: ـالتعل
بـأربع مراحـل متتابعـة أوهلـا يف التوجـه من . وميـر التعلـقلقرب واجلوار وااللتصاق مبصدر األيعين ا

العام لآلخرين ، والثانية بالتوجه احملدد حنـو األم أمـا عـن املرحلـة الثالثـة فتـنخفض فيهـا حـدة تعلـق الطفـل 
فيهـا الفـرد عـن ذه املرحلة متهيـدا للمرحلـة الرابعـة الـيت يبحـثباألم ويكتفي بالقرب املكاين حيث تعترب ه

فيدخل يف مجاعات صغرية خمتلفة.،ينآلخر عالقات اجتماعية مع ا
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1-3-2- :العدوان
لتعرض الفرد ملواقـف يعد نوعا من االستجابة السلوكية اهلادمة حنو اآلخرين وحنو الذات كنتيجة 

. لذلك فإن طرق تـدرب الفـرد علـى الـتحكم يف العـدوان وضـبط الـذات هـي يف يعاين فيها من االحباط 
اعية.حقيقتها عملية التنشئة االجتم

1-4- :وسائل التنشئة االجتماعية
يف التنشئة االجتماعية للفرد واملتمثلة فيما يلي:اليت تؤثر

1-4-1- :األسـرة

واإلطـار الـذي يتلقـى فيـه ،دعامـة األوىل لضـبط السـلوكوال،ومصـدر األخـالق،
.)37، ص 1999(اخلويل ، اإلنسان أوىل دروس احلياة االجتماعية

1-4-2- :المدرسة
عيـة مكانـة كبـرية يف حيـاة حتتل املؤسسة الرتبوية سـواء كانـت ابتدائيـة ، متوسـطة ، ثانويـة أو جام

حلشـو أدمغـة التالميـذ بـبعض املعـارف النظريـة ، وإمنـا أصـبحت فاملدرسة احلديثة مل تعد جمـرد مكـانالفرد 
فيه على اجلانب البدين والنفسي واالجتماعي للفرد.حقال تربويا يرتكز االهتمام 

فاملدرسة إذا يف نظر عبد السالم زهران هي: "املؤسسة االجتماعية الرمسية اليت تقوم بوظائف الرتبية ونقل 
.)226، ص1984(زهران ،اجتماعيا وانفعاليا"،ناسبة للنمو جسمياالثقافة ، وتوفري الظروف امل

1-4-3-:جماعة الرفاق
تقوم مجاعة الرفاق بـدور هـام يف عمليـة التنشـئة االجتماعيـة ويف النمـو االجتمـاعي للفـرد ، فهـي 

. ويــتلخص اماعيـة متعـددة ال تتيسـر لـه خارجهـتـؤثر يف معـايريه االجتماعيـة ومتكنـه مـن القيـام بـأدوار اجت
:)163ص2005اهلاليل ، -(علي عويسأثر مجاعة الرفاق يف عملية التنشئة االجتماعية فيما يلي

.منو الشخصية بصفة عامة مع اكتساب منطها من اجلماعة
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الفرد على حتقيق أهم مطالب النمو االجتماعي والذي ميثل االستقالل واالعتماد مساعدة
على النفس.

وين ذاتهمساعدة الفرد يف تك.
.إكساب الفرد أنواعا متعددة من اخلربات يف العالقات االجتماعية
.تصحيح التطرف أو االحنراف يف السلوك بني أعضائها

1-4-4- :ثقافة المجتمع
الثقافــــة نتــــاج اجتمــــاعي تتشــــكل وفقــــا لــــنمط احليــــاة الســــائد يف اجلماعــــة ، ويف إطــــار الظــــروف 

.التارخيية واجلغرافية هلذه اجلماعة
، عادات وتقاليد ، قيم واجتاهـات ومعتقـدات وأفكـار يتعلم الفرد عناصر الثقافة من نشاط حركي كما و 

ة الســـلوك االجتمـــاعي للفـــرد عـــوا وانـــدجموا مـــن قـــبلهم ، وهكـــذا حتـــدد الثقافـــمـــع األفـــراد الكبـــار الـــذين تطبّ 
.)148، ص1982(حمي الدين ، واجلماعة عن طريق عملية التنشئة االجتماعية

1-5-:الرياضة والتنشئة االجتماعية
يتشــكل مــن خــالل "يعتقــد كثــري مــن علمــاء االجتمــاع وعلــى رأســهم "كــوكلي" أن ســلوك الفــرد

1996(اخلــــويل ، ات اللعــــب الــــيت ينــــدمج فيهــــا"األوليــــة مــــن أســــرته وجريانــــه ومجاعــــاتصــــاالته باجلماعــــات

.   )211ص
اخلاصــة تتجلــى التنشــئة االجتماعيــة مــن خــالل األنشــطة البدنيــة والرياضــية يف تعلــم املهــارات واملعلومــات 

اللياقــة البدنيــة واحلركيــة مــن جهــة ، ويف تنميــة العالقــات االجتماعيــة بــني أفــراد الفريــق الواحــد باكتســاب
.)167، ص2005اهلاليل ، -(علي عويسثانيةن جهة والفرق األخرى م

"مور" كل منعلى غرار ما فسرهاالتنشئة االجتماعية من خالل األنشطة الرياضيةميكن تفسري عمليةو 
يف التنشـــئة االجتماعيـــة مبـــ1969و "أندرســـون"

األنشـطة الرياضـيةفعندما يكـرب يف الطفل واستخدامه هلا هلذه األمثلةيللصغار ، فيتم االختزان الداخل
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(علــي وســلوك ومعرفــة لتســتدعى يف املواقــف االجتماعيــة املختلفــةتــزن داخــل الفــرد كمهــاراتكــذالك ختُ 

.)168، ص2005اهلاليل ، -عويس

:الجمـاعـة-2

2-1-الجمـاعـة:ماهية
فهــذه ا مجاعــة مــن األفــراد موجــودون معــا،إن مفهــوم اجلماعــة خيتلــف اختال

ع.جتمّ يطلق عليها جمموعة أو
يرى "دانيل كاتز" أن لفظ "مجاعة" يستخدم إذا اجتمع الناس على أساس ظرف موضوعي مشـرتك مثـل 
ال أو أدوار 

-(علـي عـويس

.)232، ص2005اهلاليل ، 
أي التفاعــل ةكيــأن يتميــز بالدينامياجلماعــة يف مفهومهــا االجتمــاعي حســب "كــربت ليفــني" ، جيــب و 

2005اهلـــاليل ، -(علـــي عــويساالجتاهــات واألهـــداف والــدوافعيُبـــىن علــى التشـــابه بــني األعضـــاء يفالــذي 

.)232ص
أمــا عــن "جيــب" و "كاتــل" فــريان أن اجلماعــة كائنــان أو أكثــر يف تفاعــل لتحقيــق هــدف مشــرتك حبيــث 

.)233، ص2005اهلاليل ، -(علي عويسيكون وجود األفراد مشبعا لبعض حاجات كل منهم
أيضــــا حــــىت يشـــتمل علــــى وحــــدة اهلـــدف الــــذي تســــعى اجلماعــــة "ميتـــد مفهــــوم اجلماعــــة عنـــد "دويــــتش" 

، ولوحدة اهلدف أمهية فيما ينشأ بني أفراد اجلماعـة مـن عالقـات و )157، ص1980، السيد(لتحقيقه"

ألفـــراد يـــدخلون يف تفـــاعالت يـــتعر ميكـــن كمــا
(اجلــيالين احلاجــات االجتماعيــة ألعضــائهاتعمــل علــى إشــباعو ت قائمــة علــى املصــاحل املشــرتكة ، وعالقــا

.)30، ص2008
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يف تعريفهم للجماعة علـى اركزو قد السابقة يتضح لنا أن بعض العلماء املفاهيمن خالل إذا فم
الــبعض اآلخــر علــى التفاعــل الــداخلي قــد ركــزحــني يف،أهــداف اجلماعــة وإشــباعها حلاجــات أعضــائها

الذي يتم بني أفراد اجلماعة.

2-2-:خصائص الجمـاعـة
(علي ميكن تسمية مجاعة من الناس مجاعة اجتماعية إذا ما توفرت فيها اخلصائص التالية

:)233، ص2005اهلاليل ، -عويس
.وجود فردين أو أكثر يشرتكون يف معايري وقيم موحدة
.أن تعمل اجلماعة على إشباع حاجات أعضائها
.وجود هدف مشرتك واضح هلذه اجلماعة
 كيتفاعل دينامييفمعرفة كل فرد لدوره وتشابك هذه األدوار.
 السائدة يف اجلماعةأن ختضع سلوكيات وتصرفات األعضاء للقيم واملعايري.

2-3-:أنواع الجمـاعـات
نوع حيدد منط التفاعل ، فكلّ اباختالف أنواعهختتلف وجهات النظر إىل اجلماعات

جلماعات على أسس متعددة وخمتلفة يتوقف تصنيف او .االجتماعية القائمة بني أفرادهاوالعالقات
بين (فيما يليوأهم هذه األسس تتمثل ،لكلّ أن حيث

:)14، ص2011جابر ، 
 :مجاعات صغرية ، أو مجاعات كبرية. فقد تكون الحجـم
 :ومجاعات ثانوية، وتقسم إىل مجاعات أولية التفاعل االجتماعي.
:حيث أن هناك مجاعات رمسية حتكمها القوانني واللوائح ، ومجاعات غري رمسية.النظــام

2-3-1-الصغيرة:ةالجماع
والفريق مجاعة األسرة والرفاقلتها من أمثفردا ثالثنيهي اجلماعات اليت ال يتجاوز عدد أفرادها

).305، ص1980، السيد(...الرياضي
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2-3-2-الكبيرة: ةالجماع
واألحـزاب السياسـية...النقابـاتاالثالثني ، ومن أمثلتهـاليت يتعدى عدد أفراها اجلماعاتهي

).305، ص1980، السيد(

2-3-3-الجماعة األولية :
ميز بعواطف وعالقات اجتماعية مباشـرة ووثيقـة متماسـكة حتتمـل هي مجاعة صغرية احلجم ، تت

وهـــي الـــيت تضـــع ،الـــدوام ، كمـــا تتـــوافر فيهـــا عالقـــة الوجـــه للوجـــه واالتصـــال الشخصـــي بـــني أعضـــائها 
املقـــاييس األخالقيـــة والقيميـــة عنـــد أعضـــائها ، كمـــا تســـاعد علـــى إرســـاء قواعـــد االســـتقرار والطمأنينـــة يف 

مــن أمثلتهــا؛
ومجاعــة الفريــق جنــد

.)26، ص1997شفيق زكي، -(عكاشةالحقابشكل خاصالرياضي اليت سيتم التطرق إليها

2-3-4-:الجماعة الثانوية
العالقات يف هذه اجلماعات تكـون عامـة وغامضـة ألن حيث أنكبرية احلجم ،ما تكونعادة 

أفرادها خيضعون لقواعد وقوانني مضبوطة ومقيدون بنظام أخالقي ، ومقاييس سلوكية معينـة حتـدد طبيعـة 
، مصنع.... مثل : مدرسة تفاعلهم حيث أن أهم ميزة هلا هي العالقات الرمسية

يتقيدون بنظام أخالقي معني ، ومقاييس سلوكية أخالقية األفرادأصناف من"
، حتدد طبيعة تفاعلهم وعالقتهم ، الواحد باآلخر . لكن يف هذا النوع من العالقات الرمسية تعتمد على 

.)109، ص1974(ميتشال ،لعواطف واالنفعاالت السيكولوجية"التعاقد أكثر من ا

2-3-5- :الجماعة الرسمية
ـــة تـــرتبط مبصـــلحة املنظمـــة ، ويـــتم  هـــي مجاعـــة تتشـــكل وفـــق إطـــار رمســـي لتحقيـــق أهـــداف معين

يتم حتديد دور كل فرد فيها وفقا لطبيعة وظيفته ، كما ؛إنشاؤها مبقتضى قرار من سلطة رمسية أو قانون 
ر ذلــك يف متاشــي أهــداف اجلماعــة مــع أهــداف يبــدو فيهــا تقســيم العمــل بشــكل أكثــر وضــوح ، ويظهــ
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داخلهـاالـيت حتـدد طبيعـة االتصـال بـني األفـراداملعينـة ، فضال عن خصائصها البنائية املنظمة االجتماعية
.)27، ص1997شفيق زكي، -(عكاشة

2-3-6- :الجماعة الالرسمية
ألفــراد يف ة تواجــد اهــي اجلماعــة الــيت تتكــون داخــل املنظمــة االجتماعيــة بشــكل تلقــائي ، نتيجــ

ال و ،قــد تكــون مؤقتــة أو عــابرةفقــد تتعــدد داخــل املنظمــة الواحــدة ، و مكــان واحــد ملــدة طويلــة . كمــا 
عـــادة مـــا تكـــون صـــغرية و ؛)27، ص1997شـــفيق زكـــي، -(عكاشـــةتـــرتبط بتقســـيم العمـــل أو توزيـــع األدوار

عالقـات إنسـانية ، إضـافة إىل ترابط اجتماعي و جيمعهمأشخاصعشرايتعّدى عدد أفرادهاحلجم ، ال
؛بعــض القــيم واملعــايري 

.)20، ص2008(اجليالين 
ميكن متييز نوعني من اجلماعات الالرمسية :

2-3-6-1- :جماعات الصداقة
وغالبا ما املعتقدات  وأن السّ وأاملشرتكة تنشأ لوجود تشابه يف خصائص األفراد كاالهتمامات 

.مع بعضهم خارج نطاق العملاجلماعات إىل قضاء الوقت ميتد التفاعل بني أعضاء هذه 

2-3-6-2-:جماعات المصلحة أو الضغط
يتم تكوين هـذا النـوع مـن اجلماعـات مـن أجـل حتقيـق منـافع أو أهـداف أو مصـاحل مشـرتكة بـني 

هــذه املصــاحل . وغالبــا مــا تتعــارض مصــاحل وأهــداف هــذه اجلماعــة مــع أهــداف ، والــدفاع عــن األعضــاء
أو الالعبــني الــذين ينظمــونومصــاحل املنظمــة الــيت ينضــمون إليهــا . ومــن أمثلــة ذلــك عــدد مــن العــاملني

.إضرابا للمطالبة مبطالب ما

2-3-7-الرياضي:الفريق
أنـــه مـــن الضـــروري التطـــرق إىل هـــذا النـــوع نظـــرا لتمحـــور دراســـتنا حـــول الفـــرق الرياضـــية ، ارتأينـــا 

يف النـادي أو املدرسـة أو الصـغرية الـيت تتكـون اختياريـاتعتـرب مـن اجلماعـاتهـيالراقي من اجلماعات ؛ ف
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إىل لـوائح وقـوانني املؤسسات املختلفة
عامة.

تصـــور هـــي مجاعـــة اجتماعيـــة تتكـــون مـــن أكثـــر مـــن فـــردين تعمـــل علـــى إشـــباع 
، وهي بطبيعة وجودها حتقق هدفا مشرتكا لألعضاء ،ألعضائهاوالبدنيةواالجتماعيةالنفسيةاحلاجات 

يؤدي إىل ظهور ثقافة ومعايري اجلماعة.تتحدد تبعا له األدوار وتتشابك يف تفاعل ديناميكي
رياضية بدوام العالقـات الصـرحية وجهـا لوجـه بـني أعضـائها واإلحسـاس بقيمـة العمـل مـن تتميز اجلماعة ال

العـــدد مثـــل كـــرة الســـلة بزيـــادة التماســـك والتفاعـــل أجـــل اجلماعـــة . هـــذا وتتميـــز الفـــرق الرياضـــية الصـــغرية
-س(علـي عـويداخلها عكس الفرق الكبرية العدد وهذا راجع إىل العالقة العكسية بـني احلجـم والتماسـك

.)239، ص2005اهلاليل ، 
نســـانية ذات الرياضـــية نوعـــا راقيـــا مـــن اجلماعـــات اإلةاجلماعـــاعتبـــارلقـــول ، ميكننـــاكخالصـــة ل

التـــأثري الســـيكولوجي القـــوي واملباشـــر علـــى األفـــراد ، فهـــي مجاعـــة أوليـــة صـــغرية شـــبه رمسيـــة تتميـــز بالـــدوام 
.وفق معايري معينة، ويتفاعل الالعبون فيها لتحقيق أهداف مشرتكة النسيب

2-3-7-1-  :أنواع الفرق الرياضية
إن الغــرض األساســي مــن تصــنيف الفــرق الرياضــية ، هــو التعــرف علــى أنــواع العالقــات الســائدة 
بني أعضاء كل منها ، وأمناط التفاعل بيـنهم ، وطبيعـة األهـداف الـيت يسـعى إليهـا أعضـاء الفريـق يف كـل 

، 2001،بــدر الــدين -(أمــني فــوزيق الرياضــية فيمــا بينهــا وفقــا لــآليت. وختتلــف الفــر نــوع مــن أنــواع الفــرق

:)24-23ص
:حيــث ختتلــف فــرق الــذكور عــن فــرق اإلنــاث ، ويعــود االخــتالف فيمــا مــن حيــث الجــنس

بينهـــــا إىل أثـــــر املتغـــــريات البدنيـــــة والفســـــيولوجية ، وكـــــذلك املتغـــــريات النفســـــية واالجتماعيـــــة 
ع مـن حيـث العـادات والتقاليـد الـيت تفرضـها علـى الـذكور وعلـى 

اإلناث.
:ختتلف الفرق من حيث العمر الزمين ألفرادها ، حيث ختتلف فرق من حيث العمر الزمني
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األطفــال عــن فــرق املــراهقني وفــرق الشــباب ، فلكــل نــوع مــن هــذه الفــرق خصــائص تفرضــها 
االجتماعي وغريها.طبيعة النضج البدين ، العقلي ، االنفعايل و 

:حيــث تتنــوع الفــرق مــا بــني صــغرية جــدا مثــل فــرق زوجــي التــنس  وفــرق مــن حيــث الحجــم

متوسطة احلجم كاجلودو والكاراتيه اليت يشرتك أعضاؤها يف مجيع األحزمـة أو األوزان ليـرتاوح 
ددهم ما بني مخسة إىل عشرة العبني ، وجند كذلك فرقا كبرية احلجم مثـل فـرق كـرة القـدم ع

العبا وأكثر.
:لـدوام ميز باسـتمراريتها مثـل فـرق األنديـة واهليئـات ، وفـرق مومسيـة افرق تتمن حيث الدوام

مثــل فــرق اجلامعــات الــيت يــرتبط تكوينهــا غالبــا باملوســم الدراســي ، وفــرق يكــون دوامهــا علــى 
فـــرتات مثـــل فـــرق املنتخبـــات الـــيت يـــرتبط تكوينهـــا ونشـــاطها بالـــدورات والبطـــوالت احملليـــة أو 

الدولية.
 :ميكــن تصــنيف الفــرق وفــق هــذا احملــك إىل فــرق يــتم فيهــا التفاعــل مــن حيــث نمــط التفاعــل

تصـال املباشــر بـني األعضــاء كفـرق كــرة القـدم والســلة والطـائرة واليــد ، وهنـاك فــرق أخــرى واال
بـــني أعضـــائها رغـــم اتصـــاهلم الفكـــري واالنفعـــايل مثـــل فـــرق يكـــون فيهـــا التفاعـــل غـــري مباشـــر 

األلعاب الفردية . وميكن أن جند منطا ثالثا من التفاعل تصنف وفقه بعـض الفـرق الرياضـية ، 
ع يف العدو والسباحة ، فبالرغم من أن األداء فردي فيها ، إال أنه يعتمد علـى مثل فرق التتاب

تعاون يتم بصورة مستمرة كالتنس وتنس الطاولة ، وبطريقة حلظيـة وقـت التسـليم والتسـلم يف 
.العدو وعند البدء يف السباحة

ميكـــن علـــى بـــالرغم مـــن تعـــدد احملكـــات الـــيت خـــالل مـــا مت استعراضـــه ، يتضـــح لنـــا أنـــه إذا فمـــن 
ضوئها تصنيف الفرق الرياضية ، إال أن مجيعها تتفق فيما يلي:

.االتصال بني أعضائها
.وجود قواعد حتكم االتصال والتفاعل بني أعضائها
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.وجود معايري حتكم سلوك أعضائها
.توافر صفة االنتظام واالستمرارية يف عضويتها
.االختيارية يف االنضمام إليها
ها.التعاون بني أعضائ


2-4- :هيكلة وبنـاء الجمـاعـة

أعضائها ، وفعالية أية مجاعة اجتماعية يتطلب وضع وحتديد مسات تنظيمية من أمهها:

2-4-1- :أدوار الجماعة
موعة من السلوكيات املطلوبة أو املتوقعة من الفرد الذي يشغل منصـبا معينـا يتكون الدور من جم

.)116، ص2004حسني باهي ، -(حممد عبد احلفيظيف اجلماعة 
كما يلعب كل عضـو مـن أعضـاء الفريـق الرياضـي أدورا رمسيـة وغـري رمسيـة مثلـه مثـل أيـة مجاعـة أخـرى إذ 

ونظــام اجلماعــة أو املنظمــة ، أمــا فيمــا خيــص األدوار الغــري يــتم فــرض األدوار الرمسيــة لألفــراد وفــق طبيعــة 
الرمسية فتظهر من خالل التفاعالت الـيت تـتم بـني أفـراد اجلماعـة. ولإلشـارة فيمكننـا التحسـني مـن فعاليـة 
اجلماعة عن طريق التأكد من أن كل فرد قد فهم دوره ، ويكون هذا من خالل وضـوح الـدور مـن جهـة 

ة أخرى.وقبول هذا الدور من جه

2-4-2- :معايير الجماعة
تعتـــرب معـــايري اجلماعـــة منوذجـــا للســـلوك أو املعتقـــدات ويتضـــمن كـــل معيـــار توقعـــات وســـلوكيات 

هـذا تكمـن وظيفتهـا يف توجيـه أفعـال وتصـرفات 
.)56، ص2005(هاييس ، الفرد حنو األداء اجلماعي ، وضمان استمرارية اجلماعة 
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2-5-الجمـاعـات:مراحل تكوين
) أن اجلماعات متر بسياق تطوري مكون من أربعة مراحل لالنتقال من جمرد 1965"يرى "تيوكمان" (

سمى بالفريق . وعلى الرغم من أن فرتة كل مرحلة قد تتفاوت بالنسبة جمموعة من األفراد إىل ما ي
(حممد عبد للجماعات املختلفة ، إال أن التسلسل الذي تتبعه يكون ثابتا يف عملية التطور اجلماعي"

.)114، ص2004حسني باهي ، -احلفيظ
:)168، صWEINBERG-GOULD ،1997(يليكماـب ذه املراحل حسـكن حتديد هـمي

) التكوينFormation(
) التمردRebellion(
) تسوية العالقاتNormalisation(
) التجليةPerformance(

2-5-1- :مرحلة التكوين
، وتعترب هذه املرحلة جّسا للنبض يتعرف ويتعود األفراد على بعضهم البعضيف هذه املرحلة 

د من درجة قبوله يف اجلماعة والتعرف على للتأكفردكل بالنسبة لألفراد يف اجلماعة ، حيث يسعى  
األدوار اليت ميكن أن تسند له. وبعد االنتهاء من عملية التموقع داخل اجلماعة تبدأ عملية ربط 

العالقات مع أفراد اجلماعة.

2-5-2- التمرد: مرحلة
ظهور اجلماعة ، و الضغوط اليت متارسهاتتميز هذه املرحلة بالتمرد على القائد ، ومقاومة 

ضح الرؤية تحتصل عندما ال ت،الصراعات الشخصية. فالصعوبات واملشاكل النامجة عن عملية الّتموقع
من أخطر مراحل منو اجلماعة واليت بالنسبة للمراكز واألدوار داخل اجلماعة ، وبالتايل تعد هذه املرحلة 

أن ينتهج أسلوب احلوار املباشر القائدومنه كان من الضروري على ،حتدد بشكل كبري مصريها
واملوضوعي.
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2-5-3- :مرحلة تسوية العالقات
فيعمل الصراع،حيث حيل التعاون حمل،وهي مرحلة العودة إىل األوضاع الطبيعية للجماعة

األعضاء معا لتحقيق األهداف املشرتكة ، كما يربز يف هذه املرحلة متاسك اجلماعة من خالل توحيد 
.إطار وضوح املهام واألدوار واألهدافاجلهود يف 

2-5-4- :(األداء) مرحلة التجلية
وهي متثل املرحلة األخرية من تطور اجلماعة ، ويتشكل ما يسّمى بـ "الفريق" ، حيث يتحد 

ألدوار.وكذلك يتم حتديد ا
الالعبني ستشكل لنا فريقا ؛ بل ميكننا هذا بعد ختطي مناعتبار جمموعة

املراحل الثالثة األوىل ، والوصول بذلك إىل املرحلة الرابعة واألخرية.  

2-6- :نظريات تكوين الجماعة
ها اهتماما بالغا من لقد حظيت حماولة إجياد تفسري لتكوين اجلماعات وأسباب االنضمام إلي

، ميكن قبل الباحثني والكتاب ، فبذلك جند أن هنالك تعددا يف النظريات أو األسباب املفسرة لذلك
:)98-96، ص2002(كاظم محود ، أن نذكر منها مايلي 

2-6-1-:نظرية القرب
ادي ـقع املرية بأن شعور االنتماء أو الرغبة يف االنضمام للجماعة يتأثر بالواـترى هذه النظ

املادي يف العمل ـ الذين يعملون أثبتت الدراسات امليدانية احلديثة أن للتقارب للقرب أو اجلوار ، حيث 
يف منطقة جغرافية متقاربة ـ دالالت ومؤشرات أكيدة يف تكوين اجلماعات ، على عكس التباعد املادي 

للعمل الذي يشجع على خلق مثل هذه اجلماعات.

2-6-2-ورج هومانس:نظرية ج
تقوم هذه النظرية على ثالثة عناصر أساسية كاآليت:
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:ومتثل املهام أو التصرفات وأفعال األفراد داخل اجلماعة.األنشطة
:ميثل أمناط االحتكاك بني األفراد عن طريق االتصال فيما بينهم إلجناز املهام التفاعل

داخل اجلماعة.
 :ى األفراد أثناء اتصاهلم ، وهلا أشكال خمتلفة  متثل األحاسيس اليت تتولد لدالمشاعر

كاالحرتام واحملبة... ، وعكس ذلك كاخلوف والكراهية...
كما أن تفاعل هذه العناصر ببعضها البعض ، ينجم عنه خلق وتكوين حاالت من االنسجام والتوافق 

بني األفراد.

2-6-3-:نظرية االتزان
مب" ، وتقوم على افرتاض أن اجنذاب األفراد إىل بعضهم تقرتن هذه النظرية باسم "ثيودرز نيوك

هذه النظرية 
عملييت القرب املادي والتفاعل بني األفراد.

2-6-3- التبادل االجتماعي نظرية:
اعتبار تبادل املنفعة للفرد مع اجلماعة وتقوم على " ،بيرت بالوتقرتن هذه النظرية باسم "

األساس يف االنتماء ، فكلما زادت العوائد املتحققة للفرد من جراء هذا االنتماء ، كلما زادت سبل 
االجنذاب والتفاعل ، وبالعكس كلما ضعفت العوائد املتوقعة من هذا االنتماء ، كلما ازدادت حاالت 

التفكك واالنفصال.  
من خالل ما ترتب ميكن أن نرجع أسباب انضمام األفراد إىل اجلماعات إىل النقاط التالية:إذا
إجناز وحتقيق أهداف معينة
...التشابه ، ما نقصد به التقارب يف السن أو اجلنس أو املهنة أو املستوى التعليمي
اعات.االتصال، فكلما كان االتصال بني األفراد قويا كلما أدى ذلك إىل تكوين مج
 ، أسباب نفسية واجتماعية

ذلك من حاجات اجتماعية أخرى.
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ديناميكية الجماعة:-3

مــا ، علــم الــنفس االجتمــاعي ال بأمهيــة بالغــة يف هــذا جمــصــطلح "ديناميكيــة اجلماعــة" حظــي م
لي: فيما يإال أنه ميكن أن خنتصرها وجنملها أّدى  إىل ظهور تعريفات متعددة له ،

:هــي العمليــة االجتماعيــة الــيت بواســطتها يتفاعــل األفــراد وجهــا لوجــه يف "التعريــف األول
.)204، ص2003(حرمي ، "اجلماعات الصغرية

:هــــي جمموعــــة املثــــريات واالســــتجابات الــــيت حتــــدث داخــــل اجلماعــــة ، التعريــــف الثــــاني"
وتفاعــل هــذه االســتجاب

عمــل علــى حتقيــق اجلماعـة وخاصــة القــوى النفســية االجتماعيــة املــؤثرة يف اجلماعــة ، والــيت ت
).175، ص2003عطية ، -(سيد فهمياجلماعة لوظائفها"

 :العالقــــات هــــي حبــــث يف العالقــــات العّليــــة داخــــل اجلماعــــة ، ودراســــة التعريــــف الثالــــث
املتبادلة بني أعضاء اجلماعة ، لتشمل دراسة التماسـك ، القيـادة ن تكـوين اجلماعـات... 

).15، ص1990(العيسوي ، 

 ديناميكيـــة اجلماعــــة علــــم يــــدرس ســـلوك اجلماعــــة والعوامــــل املــــؤثرة يف : الرابــــعالتعريــــف"
القــوى املــؤثرة يف اجلماعــة والتــوازن داخــل اجلماعــة ، ومــا خيــل هــذا التــوازن ، والتغــريات يف

).11، ص1990(العيسوي ، اجلماعة" 

عملية اجتماعية 
، ودراسة لسلوك اجلماعات الصغرية الـيت تتفاعـل وجهـا لوجـه ، ومـا حيـدث داخلهـا مـن مستمرة ومتغرية 

كما ،ة يدراسة علممعينةمثريات واستجابات يف مواقف 
.الظواهر السلوكية هلاكـافة ة ـودراس،
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3-1- :التفاعل االجتماعي

3-1-1 :تعريف التفاعل االجتماعي
ادل الفـرد مـع بقيـة أفـراد اجلماعـة يف تبـيشـرتكاليت شعورية الالشعورية أو النفسية الالة احلهو 

أو يف إحــــدى ،أو الرضــــا أو الــــبغض أو الغضــــب ...يف إحــــدى احلــــاالت االنفعاليــــة كاحملبــــةو التــــأثري ، 
أو األنانيــة اإليثــارأو يف املظــاهر االجتماعيــة  كالتعــاون أو ، 

)64، ص1984(حممد اهلامشي ، ...

العمليـــة الـــيتب"كمـــا ميكـــن تعريفـــه
.)113، ص1984(زهـــران، " والوســـائل والغايـــات واملعـــارف ومـــا شـــابه ذلـــك،احلاجـــات والرغبـــات

).209ص1980، السيد(يعد التفاعل االجتماعي أساس العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني األفراد

3-1-2عل االجتماعي:خصائص التفا
1998(املنســـي ، حيمـــل التفاعـــل االجتمـــاعي جمموعـــة خصـــائص يلخصـــها "املنســـي" فيمـــا يلـــي

:)15ص


فعل رد فعل مما يؤدي اىل حدوث التفاعل االجتماعي بني االفراد .لكلإن


ما اجيابية أو سلبية .إمعينة من افراد اجلماعة 
 الفردية.ىل ظهور القيادات وبروز القدرات واملهاراتإأفرادالتفاعل بني
تفاعل اجلماعة مع بعضها الـبعض يعطيهـا حجمـا اكـرب مـن تفاعـل االعضـاء وحـدهم إن

دون اجلماعة .
ر العالقــات االجتماعيــة ؤثجانــب مــا تقــدم فــإن مــن خصــائص التفاعــل االجتمــاعي تــإىل

.بني االفراد املتفاعلني مما يؤدي اىل تقارب القوى بني افراد اجلماعة
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3-1-3-فاعل االجتماعي:التأشكال
يعترب التفاعل االجتماعي عملية يرتبط فيها أعضاء اجلماعة بعضهم ببعض من خـالل االتصـال 

واالحتكاك بغرض حتقيق أهداف اجلماعة ، وتتخذ لذلك أشكاال خمتلفة نشري إىل أمهها فيما يلي:

3-1-3-1- :التعاون
وهـو تعبـري ،مـن أمنـاط السـلوك اإلنسـاينومنـط،لتفاعل االجتمـاعيلهو أحد املظاهر االجيابية

؛)71، صARNOLD ،1978(عــن اشــرتاك شخصــني أو أكثــر يف حماولــة لتحقيــق هــدف مشــرتك
يف:حيث تتجلى خصائصه

.(فردين فما فوق) عدد األفراد
.االشرتاك يف حتقيق هدف واحد ، ومصلحة مشرتكة
تقاسم اجلهد.

:)279، ص1999(الراشدان ، مهاكما ميكننا أن منيز نوعني من التعاون 
 :فيهـاحيـث ينـدرج حتـت هـذا النـوع مجيـع مظـاهر النشـاطات الـيت يقـوم التعاون المباشر

األفراد 
:وينــدرج حتــت هــذا النــوع مجيــع مظــاهر النشــاطات الــيت يقــوم فيهــا التعــاون الغيــر مباشــر

األفراد بأعمال 

3-1-3-2- :التنافس
يف سبيل الوصول لشـيء مـا مجاعتني أو أكثر تتحقق املنافسة عندما يكافح شخصني أو أكثر،

.)193، ص1999(اخلويل ، أو حتقيق هدف
، وأما إذا خرج ة للقوى واإلمكانيات النفسية مادام يف حدود املعقولـة منشطـعترب عملية اجتماعيـكما ت

عن حدوده فينقلب إىل صراع.



االجتماعيتماسككیة الجماعة والالفصل الثاني: دینامی

69

3-1-3-3- :الصراع
واحـــد"عمليـــة اجتماعيـــة تنشـــأ بـــني طـــرفني يوجـــد بينهمـــا تعـــارض يف املصـــاحل واألهـــداف ، ويســـعى كـــل

لتحقيــــق مصــــاحله وأهدافــــه مســــتخدما كافــــة الوســــائل واألســــاليب ســــواء كانــــت مشــــروعة أو غــــري امنهمــــ
. ، فبهذا يأخذ املظهر املتطرف للمنافسة احلرة واملشروعة)210، ص1999(حممد عبد الرمحن ،مشروعة"

، ويكـــون مصـــحوبا عـــادة والصـــراع يكـــون يف العـــادة حـــول القـــيم أو املكانـــة أو القـــوة أو املـــوارد احملـــدودة
.)22، ص2004حسني باهي ، -(حممد عبد احلفيظمبشاعر كراهية شديدة وعدم الثقة يف اآلخرين

3-1-3-4-لتكيف االجتماعي:ا
هــات ، أو ســلوك اجلماعــة واألفــراد توجري ســعمليــات االجتماعيــة الــيت تال"عمليــة مــن 

، 1999(حممـــد عبـــد الـــرمحن ، إىل حتقيـــق نـــوع مـــن املالئمـــة واالنســـجام بيـــنهم وبيئـــتهم االجتماعيـــة عمومـــا"

، التحكـــيم ، التســـامح ، الوســـاطة ،مظـــاهره جنـــد االستســـالم ، تقريـــب وجهـــات النظـــرمـــنو ،)210ص
.التنازل ، التربير..

3-1-3-5- :التمثيـل
النهائية اليت تنتهي إليهـا كـل مـن عمليـيت الصـراع والتكيـف ، ويعـين كـذلك يعترب التمثيل احملصلة 

.)212، ص1999(حممد عبد الرمحن ، لطرف اآلخر تقل حدة الصراعلفعند تفهمنا ،االستيعاب

3-1-4اعل االجتماعي في الرياضة:التفموضوعات
تتم دراسة عمليات التفاعل االجتماعي يف جمال الرياضة ، كما يف غريها من األنشطة اإلنسانية 

م واخلــربات واخلصــائص االجتماعيــة املرغوبــة الــيت املمــارس للرياضــة والنشــاط البــدين عــدداً كبــرياً مــن القــي
تنمـــــي اجلوانـــــب االجتماعيـــــة يف شخصـــــيته وتســـــاعده يف التطبيـــــع والتنشـــــئة االجتماعيـــــة والتكيـــــف مـــــع 
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وقد استعرض "كوكلي" اجلوانب والقيم االجتماعية للرياضة فيما يأيت :
 ح الرياضية الرو
 تقبل اآلخرين
 االرتقاء االجتماعي
 التنمية االجتماعية
اكتساب املواطنة الصاحلة
 االنضباط الذايت
املتعة والبهجة االجتماعية

-Cowell(كـــاآليتوالرياضـــيأربـــع قـــيم اجتماعيـــة مهمـــة للنشـــاط احلركـــي"لـــوي"واســـتخلص 

Wellman, 1963 ,P177:(
كانة االجتماعية .املشاركة املبكرة تنمي امل
. تساعد يف احلراك االجتماعي االجيايب
 فرص وظيفية ومهنية جيدة .إىلعالقات اجتماعية طيبة تؤدي
 السلوك االجتماعي املقبولة سواء يف احلياة العامة أو العملية .أمناطتنمية

االجتماعيــة املقبولــة  لنمــو القــيموأفضــلالفــرق فرصــاً اعــرض إطــارالبدنيــة والرياضــية يف األنشــطةوتقــدم 
،ظروف اللعبةإليهمن خالل قيم اجلماعة (الفريق) وعرب تفاعل اجتماعي ثري تدفعه الفردحيث ينمو 

. واإليثارمهاراته الفردية وكل قدراته لصاحل فريقه، فيعتاد التعاون ويتعلم التفاهم الالعبحيث يستخدم 
عــاين التماســك واملشــاركة والتوحــد واالنتمــاء كمــا مــن خــالل هــذا التفاعــل االجتمــاعي مالالعــبويــدرك 

واأللفــــةالرياضــــية فرصــــاً لنمــــو العالقـــات االجتماعيــــة الطيبــــة كالصــــداقة ، والعشــــرة األنشــــطةتتـــيح هــــذه 
االجتماعيــة ، وجتعلــه يتقبــل دوره يف الفريــق ، وتعلمــه قواعــد اللعــب واملنافســات واالنضــباط االجتمــاعي 

.)172ص2001(اخلويل ، تمع ومعايريه واالمتثال وا

الـيت تشـمل كـال مـن التعـاون يف الرياضـةأن عمليـات التفاعـل االجتمـاعي"عاطف غيث"اعترب 
ـــبعض اآلخـــر ، إمنـــا تشـــري إىل ســـالتنـــافس والصـــراعو  لوك متـــداخل بعضـــه مـــع ال
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نجــد وجهــة نظــر املتفــرج تنحصــر يف إدراك كــل اجتمــاعي تكــاملي . يتجلّــى ذلــك يف املبــاراة الرياضــية ، ف

تصــاعدت نظرتــه فتنقلــب مــن تنــافس علــى الفــوز علــى الفريــق اآلخــر إىل إذاأحــد أعضــاء الفريــق أنــه رمبــا
، بل قد يدرك أن املوقف يف املباراة يقتضي أن يتنافس مع زمالئه من املباراةعملية صراع يف ضوء أمهية 

.)192، ص1996(اخلويل ، فس الفريق يف بعض مواقف املباراةن
تقـــدم األنشـــطة الرياضـــية ظروفـــا ثريـــة للغايـــة لتحقيـــق التعـــاون وإكســـابه للممارســـني  باعتبـــار أن 

(اخلـويل ، والتـآزر بـني الالعبـني فيمـا بيـنهم وبـني القـادةاالجنازات الرياضية يف جمملها إمنا هي مثرة التعـاون

.)199، ص1996
) أن اجتاهــــات الرياضــــيني حنــــو 1975("عصــــام اهلــــاليل"دراســــة لقــــد أوضــــحت نتــــائجكمــــا و 

أن رياضـــيي األنشـــطة اجلماعيـــة لـــديهم اجتاهـــات إجيابيـــة حنـــو تفـــوق اجتاهـــات غـــري الرياضـــيني ، و التعـــاون 
.)201، ص1996(اخلويل ، ي األنشطة الفرديةالتعاون أكثر من رياضي

3-2- :العالقات االجتماعية
حيتــل موضــوع العالقــات االجتماعيــة مكانــة هامــة ضــمن موضــوعات علــم الــنفس االجتمــاعي ، 

نظرا ألمهية و 

3-2-1-:تعريف العالقات االجتماعية
أكثـر بالصـلة املتبادلـة الـيت تـربط بينهمـا نتيجـة لتـأثري "تعرف العالقـة الـيت تنشـأ بـني شخصـني أو

حيـث تكـون هـذه الصـلة مبنيـة علـى التجـاذب )؛209، ص1980، السيد(أحدمها يف اآلخر وتأثره به"
واالختيار أو الرفض والتنافر.

خيتلــــف مصــــطلح "العالقـــــات اإلنســــانية" عــــن مصـــــطلح "العالقــــات االجتماعيــــة" ، حيـــــث أن 
ميثـــل الشـــكل اإلجيـــايب مـــن العالقـــات االجتماعيـــة ، يف حـــني أن العالقـــات االجتماعيـــة املصـــطلح األول

.)15ص1998(املنسي ، تأخذ أحد الشكلني اإلجيايب أو السليب
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3-2-2- :أنواع العالقات االجتماعية
مـن حيـث درجـة الثبـات واالنتظـام واالسـتقرار كمـا االجتماعيـةميكن متييـز نـوعني مـن العالقـات

ي: يل
اصطالح العمليات االجتماعيةيطلق عليها:العالقات املؤقتة.
:العالقات االجتماعيةيطلق عليها اصطالح العالقات الدائمة.

فـــإذا مـــا اســـتقرت وهـــذا يعـــين أن العمليـــة االجتماعيـــة مـــا هـــي إال عالقـــة اجتماعيـــة يف مرحلـــة التكـــوين
وبـذلك يكـون الفـرق بـني العمليـة والعالقـة ، يـة حتولت إىل عالقة اجتماعاوتبلورت وأخذت شكًال حمدد

االجتماعية جمرد فرق يف الدرجة وليس يف النوع.
أما باعتبار النوع كمعيار ، ميكن أن نقسم العالقات على مستوى اجلماعة إىل نـوعني كمـا يلـي

:)233، ص1996(اخلويل ، 
كاألسـرة ا الفـرد داخـل الكـل اجلماعة األولية ، واليت يذوب فيهيفالعالقة األساسية: توجد ،

أو مجاعة الفريق الرياضي ...
وضـعف العالقــات ة العالقـة الثانويـة: توجـد يف اجلماعـة الثانويـة ، وتتســم بكـرب حجـم العضـوي

الشخصية املباشرة ، وسيادة العالقات الرمسية التعاقدية.

3-2-3- :أنواع العالقات االجتماعية التخطيطية
، 1980، السـيد(اعية عن عدة أنواع من العالقات اليت تكمن فيما يليتكشف الشبكة االجتم

:)272-270ص

3-2-3-1-متبادلة: الاتعالقال
يدل انتشار مثل هذا النوع من الروابط و بادل بني فردين من اجلماعة؛املتتتمثل يف التأثر والتأثري

املراحـــل األوىل مـــن النمــــو تكثـــر هـــذه العالقـــات يفكمـــا علـــى ضـــعف التماســـك الـــداخلي للجماعـــة ،  
االجتماعي لألطفال. 
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عالقة متبادلة: 5شكلال

3-2-3-2- :العالقات المركزية
2يف الشــكل'2الفــرد"، كزعامــة تتمثــل يف العالقــات املتجهــة حنــو فــرد واحــد مــن أفــراد اجلماعــة

جماعــــة واكتشـــاف أنــــواع اجلماعــــات وهلـــذه العالقــــات أمهيتهـــا البالغــــة يف معرفــــة التجمعـــات الداخليــــة لل
.اجلماعةالفرعية اليت تنقسم هلا 

مركزيةعالقـة:6شكلال

3-2-3-3- :العالقات المتتابعة
ويـــدل هـــذا النـــوع مـــن التفاعـــل علـــى مســـار ع العالقـــة بـــني جمموعـــة مـــن األفـــراد؛عـــن تتـــابعبـــارة 

مح بانتشار اإلشاعات بسرعة داخل اجلماعة.التفاعل بني أعضاء اجلماعة بصورة أكرب ، مما يس

12

4

2

13

5
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عالقة متتابعة: 7شكلال

3-2-3-4-:العالقات الدائرية
وهلذا النـوع مـن العالقـات نفـس ة من اجلماعة األصلية؛فرعيتبدو يف العالقة املقفلة بني جمموعة

عة. خصائص النوع األول من حيث الداللة على ضعف التماسك الداخلي للجما

: عالقة دائرية8شكلال

1234

1

2

3

4
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3-2-3-5- :العالقات المنفردة
يبدو هذا النوع من العالقات يف فشل اجتذاب األفراد اآلخرين حنوه يف أي صورة كانت ، مثـل 

.5يف الشكل"1الفرد"
هم أحـد ، وهـم وهؤالء األفراد يعيشون على هامش اجلماعة ، خيتارون اآلخرين وال خيتارهم أو يرغب فـي

لذلك يكمن فيهم قصور ونقص يف التكيف االجتماعي. 

منفردة: عالقة 9شكلال

3-3-:تماسك الجماعة
الذي يربط أعضاء اجلماعة بعضهم ببعض ، حبيث يرون يعد التماسك الرابط الغري املرئي 

كيانا يفوق وجود وكيان أفرادها ، أنفسهم منتمني إليها وخمتلفون عن اآلخرين ، ويعطي اجلماعة وجودا و 
ويلعب دورا فعاال ومؤثرا يف سلوك وأداء اجلماعة.

3-3-1-:مفهوم تماسك الجماعة
يقصد بالتماسك "مقدار املشاعر اإلجيابية اليت يكنها أعضاء اجلماعة لبعضهم البعض ، ومدى 

قـف درجـة متاسـك اجلماعـة علـى حرصهم ورغبتهم يف البقاء واالستمرار كأعضـاء يف هـذه اجلماعـة ، وتتو 
، 2002(عبد الباقي ، 

.)160ص

1

2

3
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ويعرفه البعض على أنـه يعـرب عـن وجـود الـروابط القويـة واالجتاهـات اإلجيابيـة والـتالحم السـليم يف السـلوك 
. هـذا يعـين أن فعاليـة اجلماعـة تقـوى بـني األفـراد )285، ص1995لي ، (العـديلتحقيق األهداف املشـرتكة 

املطلوبـة ، ويشـمل أيضـا التفـاهم السـليم والتعـاون املتبـادل واهلـادف لكـي تقـوم هـذه يف أثناء تأديـة املهـام 
اجلماعة بأدوارها املطلوبة على أحسن وجه من خالل املواقف املتعددة اليت تؤديها هذه اجلماعة.

ري الـبعض اآلخـر أن التماسـك يعتـرب روح الفريـق القويـة ، وهـو جيعـل األفـراد يتصـرفون كجـزء مـن كما يش
.)54، ص1999(جعلوك ، اجلماعة ال كأفراد مستقلني

3-3-2-:العوامل المؤثرة في تماسك الجماعة
:)249، ص2003(ماهر ، هناك عدة عوامل تؤدي إىل زيادة متاسك اجلماعة نعرضها كما يلي

 :فكلمـا كـان هنالـك إمجاعـا واتفاقـا بـني األفـراد اإلجماع واالتفاق على أهداف الجماعـة
على األهداف ، كلما أدى ذلك إىل زيادة متاسك اجلماعة.

 :فكلما كان هناك تناسبا بني هدف اجلماعة تناسب هدف الجماعة مع أهداف األفراد
.وأهداف األفراد ، كلما أدى ذلك إىل مزيد من التماسك

 :كلما زادت كثافـة التفـاعالت بـني أفـراد اجلماعـة ،  كثافة التفاعالت بين أفراد الجماعة
كلما أدى ذلك إىل متاسك أكرب للجماعة.

 :كلمــا كانــت صــفات األفــراد املشــكلني للجماعــة جذابــة لبعضــهم الــبعض  جاذبيــة األفــراد
كلما أدى ذلك إىل مزيد من التماسك.

 :كلمـا  التنافس بين الجماعات
سواء داخل أو خارج املنظمة ، كلما أدى هذا إىل مزيد من التماسك بني أفراد اجلماعة.

 :انعــزال الجماعــة
بة.مييلون ألن يتماسكوا يف مواجهة االنعزال والغر 

 :كلمـا قلـت التفـاعالت الشخصـية بـني حيث أنه كلما زاد حجم اجلماعـة  حجم الجماعة
األفراد ، وبالتايل قلة التماسك.

 :كلمــــا كانــــت اجلماعــــة مســــتقرة وأقــــل تعرضــــا للتغــــري يف أهــــدافها أو اســــتقرار الجماعــــة
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 كلمـــا حتســـنت رتبـــة اجلماعـــة بـــني اجلماعـــات األخـــرى ، أدى ذلـــك إىل الجماعـــة: مكانـــة
ظهور مزيد من التماسك.

جنــاح الفريــق الرياضــي يف حتقيــق أهدافــه يــرتبط ارتباطــا وثيقــا إن:تــوافر القيــادة المناســبة
بتــوافر القيـــادة املناســـبة. فـــاإلداري أو املـــدرب الرياضــي أو رئـــيس الفريـــق مـــن القيـــادات الـــيت 
تلعب دورا هاما يف العمل على متاسـك الفريـق الرياضـي ورفـع الـروح املعنويـة للفريـق وبالتـايل 

زيادة جاذبية الفريق ألعضائه.
إذا يتضح لنا خالل ما ترتب أن متاسك اجلماعة خيضع لعـدة عوامـل مـؤثرة ، إمـا بشـكل إجيـايب 

أو سليب.

3-3-3-:العالقة بين التماسك واألداء
التماسـك أمهيـة خاصـة يف حمـاوالت فهـم سـلوك اجلماعـة ، وذلـك ملـا ميتلكـه مـن يكتسي مفهوم 

تأثري حمتمل على أداء اجلماعـة. فدرجـة متاسـك اجلماعـة قـد تـؤثر إجيابـا أو سـلبا علـى األداء ، وذلـك يف 
ضوء مدى توافق أهداف اجلماعة مع األهداف التنظيمية احملددة ويوجد أربعة احتماالت ممكنـة يف هـذا 

:)466، ص2002إدريس ، -(املرسيددالص

:وجـــود متاســـك مرتفـــع بـــني أعضـــاء اجلماعـــة وقبـــول مرتفـــع كـــذلك لألهـــداف االحتمـــال األول
التنظيميــة ؛ هنــا سيتســم ســلوك اجلماعــة باإلجيابيــة ، حيــث أنــه موجــه حنــو حتقيــق األهــداف 

التنظيمية ، وبالتايل وجود فرص متزايدة لألداء املرتفع.

وجــــود متاســــك مرتفــــع بــــني أعضــــاء اجلماعــــة إال أن أهــــدافها ال تتســــق مــــع ي:االحتمــــال الثــــان
أي أنـه موجـه بعيـدا عـن األهـداف األهداف التنظيمية ؛ هنا سيتسم سلوك اجلماعة بالسلبية 

التنظيمية ، وبالتايل تدين األداء.

 :وجـــود متاســـك مـــنخفض بـــني أعضـــاء اجلماعـــة ، إال أنـــه يوجـــد توافـــق بـــني االحتمـــال الثالـــث
أهدافها وأهداف التنظيم ؛ النتائج هنا قد تكون اجيابيـة لكـن لـيس بالدرجـة املأمولـة ، حيـث 

تسيطر املبادرات الفردية وليس اجلماعية يف األداء.

:وجود مستويات منخفضة من التماسك وامتالك األعضاء ألهداف متعارضة االحتمال الرابع
د حنو اإلجناز وبالتايل تدين مستوى األداء.مع األهداف التنظيمية ، هنا تقل دافعية األفرا
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العالقــــة بــــني درجــــة متاســــك اجلماعــــة ودرجــــة االتفــــاق علــــى " الــــذي ميثــــل6فيمــــا يلــــي "الشــــكل
األهداف التنظيمية وانعكاسها على مستوى األداء: 

: العالقة بين درجة تماسك الجماعة ودرجة االتفاق على األهداف التنظيمية وانعكاسها 10الشكل
لى مستوى األداءع

)467، ص2002إدريس ، -املرسي(
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خالصة:

علـى العمليـات الـيت يتحـول بواسـطتها الفـرد مـن كـائن العـامتدل التنشـئة االجتماعيـة يف معناهـا

بيولوجي إىل فرد اجتماعي ، وتعمل على ذلك عدة وسائل أساسية تتمثل يف كل مـن األسـرة ، املدرسـة 

،تمــع

اليت تسمح بذلك.

انطالقـــا مـــن أن اإلنســـان اجتمـــاعي بطبعـــه ، فـــالفرد يعـــيش عـــرب خمتلـــف مراحـــل حياتـــه ضـــمن 

باختالف أحجامها بني صغرية وكبرية ، واختالف معايريها وأهدافها بني مجاعات أولية مجاعات ختتلف

.ري رمسيــــةغــــمجاعــــات ثانويــــة ، وأخــــرى رمسيــــة أو و 

اجلماعــات اإلنســانية ذات التــأثري الســيكولوجي القــوي واملباشــر علــى األفــراد ، فهــي مجاعــة أوليــة صــغرية 

وفق معايري معينة.شبه رمسية تتميز بالدوام النسيب ، ويتفاعل الالعبون فيها لتحقيق أهداف مشرتكة 

جنــــد التفاعــــل ، كــــذلكوالعالقــــات االجتماعيــــة الســــائدةحيــــدد نــــوع اجلماعــــةمــــاإن مــــن أهــــم 

التكيـف التنـافس الصـراع ،كالتعـاون ، إجيابيـة أو سـلبيةعـدة أشـكالاالجتماعي الذي ميكن أن حيمـل

.االجتماعي والتمثيل

فهي تأخذ أحد يف أي مجاعة أو تنظيم ، حيتل موضوع العالقات االجتماعية مكانة هامة كما 

الشكلني: اإلجيايب الذي يساعد علـى حتقيـق أهـداف اجلماعـة ، أو السـليب الـذي حيـد مـن السـري احلسـن 

.حنو حتقيق أهداف اجلماعة أو التنظيم
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المدرب الرياضي و القيادة
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:تمهيد

يلعب املدرب دورا مهما يف الرياضات اجلماعية، إذ يعترب األب واملعلم واألخ والصديق 

واملرشد... من خالل عالقته التفاعلية الدائمة مع عناصر الفريق ، وله الدور البالغ يف العملية التدريبية 

ج على اخللفيات املتعددة من الرتبوية واالجتماعية والصحية والعلمية ،وهذا من خالل ما يسطر من برام

الفريق حبيث حتدد األهداف عملية تلقني مستمرة بينه وبني عناصرباعتبارهاما متليه العملية التدريبية 

من جناح املدرب يف لعب، ويكلل التدريب بالنجاح،على األسس العلمية والفنية يف إطار ما سبق

اإلرشاد النفسي.باإلضافة إىل شخصيته القيادية الفاعلة يف القيام بعملية،األدوار السابقة

الصورة احلديثة و شخصية املدرب القيادية يفالتعرض بالشرح لعملية التدريب ووهذا ما يفرض علينا

على أفراد فريقه من الرياضي وما يلعبه من دور يف التأثري اللمجدوره يف عملية اإلرشاد النفسي يف ا

زيادة للتماسك فيه ، ودافعية اإلجناز ...
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:المدرب الرياضي-1

نظــرا ألمهيــة املــدرب يف التوجيــه واحلفــاظ علــى الفريــق فقــد تعــددت الدراســات حولــه مــن طــرف 
املختصني ، ما أدى إىل ظهور العديد من املفاهيم اليت متحورت حوله .

1-1-مفهوم المدرب الرياضي:

قصــد بــه ذلــك القائــد القــوي الشخصــية الكــفء يف عملــه ، والقــادر علــى ربــط عالقــات متزنــة ي
بينــه وبــني أفــراد فريقــه ، واســتثارة دوافعهــم ، واحلــازم يف قراراتــه واملتــزن انفعاليــا؛ ليمثــل أحــد الشخصــيات 

مقدار مـا يتمتـع بـه الرتبوية الفريدة اليت تتوىل قيادة الالعبني من خالل عملية تربوية منظمة تتأسس على 
، 1997حممــد حســن ، (مــن خصــائص ومســات وقــدرات ومعــارف ومهــارات متيــزه عــن الشــخص العــادي.  

)33ص 

كما يعترب املدرب ذلك الشخص املسئول على حتضري الالعبني وتسطري الربامج وحتسني األداء ويعترب 
، Augistin(نية لعناصر الفريق.املفتاح املؤدي للنجاح واملسئول على رفع القدرات التكتيكية والتق

)66، ص2003

يكانزمات التدريب والتكوين، وله القدرة على ملاسنحما
لالعبني من خالل برامج تدريب موجهة لتحسني النتائج الرياضية، كما يعمل على تكييفإيصاهلا

لقدرات الرياضي أو العيب الفريق وهذا حسب طبيعة التمرينات حسب إيقاع وتدرج وشدة مناسبة
النشاط.

ويطلق على املدرب مسميات عديدة "فهو قائد ومرشد ورائد احللقة ويتميز بعمق البصرية، مما جيعله يف 
)98، ص2002حممد احلسني ، مركز متميز يسعى إليه املشاركون لنهل املعرفة واخلربة".(

1-2-:صفات المدرب الرياضي

إن أساس جناح املدرب يف عمله يعتمد على قوة شخصيته ، واتساع معرفته يف اختصاصه 
وقدرته على ترمجة ذلك أمام الالعبني ، واملدرب الذي يريد أن يصل بالعبيه إىل مستوى متقدم جيب 
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أن يعرف رياضته بشكل واسع واألشياء اجلديدة يف التدريب والتكنيك والتكتيك احلديث ، ولكي 
املدرب جناحه عليه أن يزيد من معارفه ويزيد من قراءته ويعمل على حتليل نتائجه وينظر دائما يفرض 

)275، ص2004الريضي ، للمستقبل. (

وعليه ميكن متييز جمموعة صفات لدى املدرب الرياضي احلديث الناجح ، نلخصها فيما يلي:

قوة الشخصية

رياضي وعلم االجتماع وعلم النفس...اإلملام بالعلوم اليت هلا عالقة مبهنته من طب

األخالق احلميدة ألنه عبارة عن قدوة

املعرفة الكاملة بالتخصص

الثقة بالنفس والتفاؤل

حتمل املسؤولية

القدرة على اختاذ القرار

اإلرادة والعزمية

1-3- المدرب الرياضي:اجباتو

ري يف عملية التفاعل النفسي يعترب املدرب الرياضي يف الرياضات اجلماعية العنصر احملو 
البيداغوجي وهو بذلك املسؤول األول عن النتائج الفنية لفريقه حيث يقع على عاتقه مهام اإلرشاد 
والتوجيه الفين وضبط برامج التدريب والتخطيط والتقومي وحتقيق التقارب بني أعضاء الفريق والقيادة 

ضمن حتقيق األهداف ، وحتقيق املزيد من النجاحات.الفعالة ، وكذا توفري مناخ اجتماعي ورياضي مبا ي

وميكن حتديد مهام املدرب الرياضي كالتايل:

 ختطيط وإعداد وتقومي برامج التدريب والتكوين، والقيام بدور املرشد أو املوجه الفين واملتمثل
أساسا يف انتقاء الالعبني، وحتضري الفريق يف اجلانب البدين، واجلانب التقين ، 

)37، ص1997عالوي ، كتيكي.(والت
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 العمل على حتقيق التقارب بني الالعبني والطاقم اإلداري مبا يضمن االستقرار والتعاون اإلجيايب
وحتمل املسؤوليات حسب طبيعة ودور كل عضو يف الفريق.

املثريات
الدافعة واملوجهة ألعضاء الفريق وتعترب املعايري اليت يتم يف ضوئها تقييم سلوكه.

 تنفيذ الربامج املوضوعة للفريق وتقييمها بصفة مستمرة يف ضوء األهداف املوضوعية ويتم ذلك
بشيء من املرونة يف التنفيذ والتطبيق، حبيث ميكن تعديل بعض الربامج يف حالة تغري األهداف 

، Leveque.m ،2005ية أو النهائية، أو حسب اإلمكانيات املتوفرة بشرية أو مادية.(املرحل

).11ص

 واخلربة الرياضية يف جمال ختصص نشاط الفريق مما يفيد يف رفع مستوى األداء االستثارةتقدمي
الرياضي لكل العب يف الفريق، ويف العمل اجلماعي ككل.

يب الفريق يف عمل مجاعي حيقق التفاعل احلركي توظيف قدرات واستعدادات ومهارات الع
Bellanger ،2004(والتجانس االجتماعي مما يؤدي إىل حتقيق النتائج الرياضية املستهدفة.

)49، ص

 التقييم العادل واملوضوعي للسلوك احلركي واإلجتماعي لكل العب مبا يوفر روح الثقة يف نفوس
حنو حتقيق األهداف الرياضية وزيادة متاسك 

)164، ص2001بدر الدين ، -فوزيالفريق.(

 ،تقدمي املثل العليا والقدوة احلسنة يف سلوك القيادة، مما يؤدي إىل التطابق ب ين الفكر والعمل
وذلك يساعد على التزام العيب الفريق الرياضي بالقيم واملبادئ يف سلوكهم داخل وخارج 

)78، ص2001بسطويسي ، (امللعب.

 استثارة السلوك التفاعلي احلركي واالنفعايل لالعبني مبا يؤدي إىل قوة تضامنهم وتعزيز احلاجة
لديهم إىل اإلجناز اجلماعي لغرض التفوق والنجاح.

 منح أعضاء الفريق الرياضي الفرص املناسبة إلبداء الرأي وفتح قنوات احلوا ر يف إطار املبادئ
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الرياضية قصد املشاركة يف تقومي العمل واملشاركة يف اختاذ القرارات والتعود على حتمل الرتبوية
املسؤولية.

)53، صRoger ،1976(وتضيف "روجر" بعض العناصر اليت تبني أهم وظائف املدرب وهي:

 .تنظيم فعال للفريق أثناء العمل واملهام ويشجع وينشط الفريق

اخلية والتماسك مع الفريق. الرتكيز علال العالقات الد

 .احملافظة على القيم واملبادئ الرتبوية للفريق

.متثيل الفريق يف املقابالت مع الفرق األخرى داخل وخارج امليادين

يتضح من خالل ما ترتب أن وظيفة املدرب تتعدى وبوضوح التدريب و وضع الربامج الفصلية 
افظ على العالقات احلسنة يف الفريق والوقوف يف وجه أي مؤثر والسنوية ، بل له دور املعلم واملوجه واحمل

خارجي أو داخلي يهدد متاسك الفريق وكذا تقدمي النصائح وبشكل دائم لعناصر الفريق ، ما يساهم يف 
:11هذا ما يربزه بوضوح الشكل الرفع من دافعية اإلجناز لديهم.
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لمتنوعة: مهام المدرب الرياضي ا11الشكل 
) 51، ص 2001، شريف(

1-4-:عوامل نجاح المدرب الرياضي

باعتبار الفرد كل متكامل يف احلقيقة تعترب عمليات التدريب الرياضي من العمليات املعقدة ، 
من اجلوانب البدنية ، العقلية ، النفسية واالجتماعية ، اليت تتفاعل فيما بينها ، واليت ال ميكننا الفصل 

أن نذكر أهم العوامل اليت تساعد املدرب على إجناز مهامه على أحسن وجه ينها ، إال أنه ميكن فيما ب
)60، ص2004عز الدين فكري ، -عبد الرمحن:(واليت تتمثل فيما يلي
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جيب أن يكون لدى املدرب املعرفة اجليدة المعرفة التامة بالنشاط الرياضي المتخصص :
واخلطط اخلاصة بنشاطه الرياضي التخصصي الذي يقوم بالعمل باألساليب الفنية والقوانني 

التدرييب فيه ، باإلضافة إىل خمتلف العلوم املرتبط بالنشاط الرياضي.

 :إذا استطاع املدرب أن حيصل على كل املعرفة و كل املهارات ولكن بدون أن دافعية اإلنجاز
ه لن يكون مدربا ناجحا.يكون لديه دافعية الستخدامها يف العمل مع العبيه ، فإن

 :إن التعاطف مع الالعبني هو القدرة على االستعداد لفهم أفكارهم التعاطف مع الالعبين
ومشاعرهم وانفعاالهم ، مع نقل إحساسات املدرب إليهم.

1-5-:شخصية المدرب الرياضي
اليت مست خمتلف استحوذ موضوع الشخصية على اهتمام معظم دراسات علم النفس

الت ، مبا فيها امليدان الرياضي عامة واملدرب الرياضي خاصة ، باعتباره شخصية مهمة وفعالة يف 
حتديد مسار الفريق الرياضي حنو النجاح أو الفشل.

1-5-1-:مفهوم الشخصية
جم علم النفس هي العنصر الثابت يف سلوك الشخص وهي كل ما مييز الشخصية حسب مع
خرين، فكل شخص هو يف نفس الوقت يشبه اآلخرين من أفراد مجاعته الشخص وجيعله خمتلفا عن اآل

)508، صSillamy ،1983الثقافية واالجتماعية وخمتلف عنهم خبصائص جتاربه املعاشة. (
مجلة الصفات "إيزينك"فريىومن نفس املنطلق أن الشخصية هي الصفة املميزة للشخص 

فاضل ، ماعية واخللقية اليت متيز الشخص عن غريه متيزا واضحا". (اجلسمية والعقلية واملزاجية واالجت

)14، ص2005

)14، ص2005فاضل ، والوجدانية والنزوعية اليت تعرب عن نفسها يف متيز واضح عن اآلخرين".(
فق املفاهيم السابقة مع مفهوم "بريت" الذي يرى أن الشخصية " هي ذلك التنظيم املتكامل من وتت

الدوافع واالستعدادات اجلسمية والعقلية الثابتة اليت تعترب مميزا للفرد ومبقتضاها يتحدد أسلوبه اخلاص يف 
)61ص، 1995حنفي ، .(التكيف مع البيئة املادية واالجتماعية اليت يتعامل معها"
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، لكنها استعداد للسلوك يف املواقف املختلفة، وهذا وبالتايل الشخصية ليست السلوك الظاهري للفرد
والدوافع، لذلك تعرف االستعداد يتكون مبا يسمى بالعادات والسمات واخلصائص والقيم والعواطف

عالوي ، -جالل(."املختلفة

)315، ص1967

1-5-2-:خصائص الشخصية
بالرغم من تعدد وتنوع مفاهيم الشخصية إال أن مجيعها مشرتكة يف جمموعة واحدة من النقاط 

)19، ص2001، األقصري(متثل خصائص الشخصية فيما يلي:
:ذي ميكن إن الشخصية مكون افرتاضي يتم التعرف عليه من خالل السلوك الاالفتراضية

مالحظته وقياسه، فنحن ال نرى وال نسمع الشخصية ولكننا نفرتض وجودها ونصدر حكما 
عليها من خالل السلوك الصادر عنها.

:تتميز الشخصية باالنفراد والتميز عن غريها، حيث ختتلف من فرد آلخر حسب الوراثة التفرد
أو املعايشة يف ظروف بيئية اجتماعية واحدة.

:خصية هي تنظيم متكامل من اجلوانب البدنية واملعرفية واإلنفعالية للفرد حيث الشالتكامل
تتفاعل هذه اجلوانب الثالثة وتصدر منطا خاصا مميزا من السلوك خيتلف عن ذلك النمط 

السلوكي الذي يصدر من اآلخرين.
:إذا كان فالشخصية هي عبارة عن جمموعة صفات الشخص احلالية الثابتة ثباتا نسبيا فالثبات

فرد يتغري من يوم إىل يوم فهذا يعترب من صفات شخصيته القائمة، وبالتايل ميكن التنبؤ عن 
طريق هذه الصفات بسلوكه.

:ترتبط الشخصية بالزمن، حيث أن هلا ماض وحاضر ومستقبل، فاملواقف اليت تعرض الزمنية
ضرة تؤثر يف شخصيته هلا الفرد يف ماضيه تؤثر يف شخصيته احلاضرة، وهذه الشخصية احلا

املستقبلية.
:الشخصية هي تنظيم مستعد ألمناط معينة من السلوك يظهر يف معظم االستعداد للسلوك
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واالجتاهات اليت متيز الفرد عن غريه من األفراد.
:خصية الفرد هي نتاج للعالقة املتحركة غري الثابتة بني مكوناته الثالثة من جهة شالديناميكية

وبيئته االجتماعية واملادية بكل ما لديها من متغريات ثقافية وبقدر نشاطاته املختلفة يف هذه 
البيئة على مدار حياته، وبالتايل فشخصياتنا مكتسبة فهي ليست شيئا موجودا عند الطفل منذ 

منا هي نتاج للتفاعل االجتماعي، فنحن خنلق ألنفسنا شخصياتنا باملواقف اليت والدته، إ

1-5-3-:السمات الشخصية المميزة للمدرب الرياضي
ه السمات الشخصية أكدت الدراسات احلديثة يف جمال الشخصية الدور الكبري الذي تلعب

للقائد الرياضي يف جناح قيادة الفرق الرياضية ، ما مسح بتحديد جمموعة من السمات املميزة واألكثر 
تأثريا للمدرب الرياضي على النحو التايل:

1-5-3-1-:الثبات االنفعالي
فس كثريا ما يصادف املدرب الرياضي العديد من املواقف العصيبة واليت تتطلب منه ضبط الن

وكبح مجاحها والسيطرة على انفعاالته ، إذ أن بسرعة االنفعال والغضب والعصبية وسرعة ، كلها تعترب 
من العوامل اليت تسهم يف اإلضرار البالغ بالعمل الرتبوي الرياضي للقائد وتساعد على التأثري السليب 

لنفوذه وتأثريه.
ت اخلوف والقلق والتوتر واالستثارة على القائد كما قد ينتقل أثر االنفعاالت بسرعة ، فظهور انفعاال

الرياضي سوف ينتقل أثرها بصورة فورية على الالعبني وبالتايل يصبح القائد مسؤوال عن عدم حتكم 
عالوي ، (

)48، ص1998

1-5-3-2- جداني:التناغم الو
يقصد بالتناغم الوجداين إحساس وإدراك املدرب الرياضي ملا حيس به الالعبني وتفهم 
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وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أن التناغم الوجداين من أبرز السمات الفاعلة للمدرب الرياضي  
كمعني ومساعد لالعبني إذ أن هذه السمة تساعد املدرب الرياضي على تفهم حاجات وميول ودوافع 

عالوي هم. (

) ومن ناحية أخرى، فإن مسة "التناغم الوجداين" للمدرب الرياضي تكمن يف مهارته 49، ص1998، 
االتصالية بالالعبني وقدرته على تفهمهم وامليل والشعور الصادقني للقائد جتاههم وهو األمر الذي يعمل 

والالعبني اليت تتأسس على االحرتام ؛ إذ أن العالقة بني املدرب الرياضيعلى اكتسابه لثقتهم وتقديرهم
والعطف واحلب والثقة املتبادلة وإحساسه جبهودهم تعترب من بني أهم العوامل اليت تعمل على جناح 

املدرب الرياضي يف عمله وزيادة فاعليته.

1-5-3-3-القدرة على اتخاذ القرار:
القرار، وخاصة يف املواقف من بني أهم السمات اليت مييز املدرب الرياضي قدرته على اختاذ

املتغرية اليت تتطلب سرعة االختيار بني بعض البدائل واختيار بديل حمدد بصورة رشيدة وعقالنية وليس 
بصورة عاطفية أو انفعالية.

"وقدرة املدرب الرياضي على سرعة مالحظة خمتلف املواقف الرياضية واحلكم عليها بطريقة موضوعية 
اختاذ القرار بتنويع أو تغيري التصورات املوضوعة أو سرعة التعرف على مكمن وكذلك القدرة على سرعة

، 2003عبد املقصود ، (اخلطأ يف األداء والسلوك كلها عوامل هامة مرتبطة بالقدرة على اختاذ القرار".

)95ص

1-5-3-4-:الثقة بالنفس
ته ومعارفه وخرباته يكتسب إن املدرب الرياضي الذي يتميز بثقته يف نفسه ويف قدراته ومعلوما

مركزا قويا بني الالعبني ويساعد على احرتامهم له وتقبلهم لتوجيهاته والثقة بالنفس تساعد املدرب على 
سهولة اختاذ القرار وتقبل آراء الالعبني دون حساسية مفرطة.

املواقف غري املتوقعة كما أن املدرب الرياضي الواثق من نفسه ال يظهر عليه الرتدد أو القلق أو التوتر يف

"واملغاالة يف الثقة بالنفس أو الغرور من جانب القائد الرياضي من العوامل ذات األثر العكسي على 
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)44، ص1998عالوي ، ".(الالعبني وال تساعد على توطيد العالقات اإلجيابية معهم

1-5-3-5- المسؤولية:تحمل
يرجع أحيانا بعض املدربني الرياضيني أسباب فشلهم يف حتقيق بعض األهداف إىل بعض 
األسباب أو العوامل اخلارجية فيما قد ينسبون الفوز والنجاح إليهم، وبغض النظر عن األسباب اليت 

ي والبد أن تؤدي إىل النجاح أو الفشل فإن هناك جزءا من املسؤولية يقع على عاتق املدرب الرياض
يتحمل هذه املسؤولية بقدر كبري من الشجاعة." فالقائد الرياضي الفاعل يكون مستعدا لتحمل 
املسؤولية يف مجيع األوقات وخاصة يف حاالت الفشل ويسعى إىل ممارسة النقد الذايت قبل انتقاد 

)96، ص2003، عبد املقصوداحلاالت".(اآلخرين وحماولة مواجهة األسباب اليت أدت إىل مثل هذه
وحتمل املسؤولية تتطلب قوة اإلرادة من املدرب الرياضي وشجاعة املواجهة لألخطاء النامجة وحماولة بذل 

اجلهد لتصحيح هذه األخطاء.

1-5-3-6-:المرونـــــة
يقصد باملرونة القدرة على التكيف واملواءمة للمواقف املتغرية وخاصة يف نطاق الظروف ذات 

)111، صBlanchard -Miller ،2006. (لضغوط النفسية العاليةاالستثارة وا

وال يقصد باملرونة أن يتغاضى املدرب الرياضي عن اخلطأ أو أن يتقبل األمر الواقع لعدم حدوث املزيد 
من املشاكل، ولكن يقصد بسمة املرونة اليت متيز املدرب الرياضي القدرة على حتقيق األهداف املرجوة 

ات املوقف، وإمكانية استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق اهلدف وعدم اجلمود أو النمطية يف ضوء متطلب
على طريقة واحدة وعدم تغيريها بالرغم من فشلها يف حتقيق األهداف.

1-5-3-7-:الطــــــــمـــــــــــــــــــوح
ضوء األسس ق يف"املدرب الرياضي الفاعل طموح يتميز بالدافعية حنو التفوق واملزيد من التفو 

لتحقيق أعلى ما ميكن من املوضوعية وبالتايل يسعى إىل دفع وحفز الالعبني بشىت الوسائل اإلجيابية
)41، صCruella ،2003مستوى".(

واملدرب الرياضي الطموح يتميز باملثابرة واإلصرار وعدم فقد األمل يف حتقيق اهلدف النهائي وال يستسلم 
نفسه وتطوير قدراته ومعلوماته ويتمسك بأهدافه بغض النظر عن قيمة بسهولة ويسعى حنو تطوير
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الوقت واجلهد، وال يقتنع مبكاسبه احلالية ولكن يسعى إىل املزيد من املكاسب يف إطار اإلمكانات 
املتاحة واستثمارها ألبعد مدى.

1-5-3-8-:اإلبــــــــــــــــــــداع
تخدام العديد من الطرق والوسائل احلديثة يف عملية إن القدرة على اإلبداع واالبتكار واس

تعترب من أهم العوامل اليت تظهر قدرة املدرب الرياضي على اإلبداع.
تشكيل أنواع األداء أو السلوك لالعبني وكذا توجيههم والروتينية يف عمليات التدريب والتكوين، أو يف

)44، ص1998عالوي ، ومبتكر وليس روتيين وتقليدي. (

1-5-3-9-:القياديـــــــــــــــــــة
يف سم بصفة القيادية ويقصد بذلك قدرته على التوجيه والتأثرياملدرب الرياضي الناجح يت

التوصل إىل تطوير سلوك التابعني وقدرته على التنسيق والرتتيب املنظم للمجهودات اجلماعية من أجل
مستوى قدرات ومهارات الالعبني إىل أقصى درجة.

عقوبات عليهم يف التوقيت الأو أحيانا توقيع بعض،نقدهمو وكذلك قدرته على حفزهم وإثابتهم 
)46، ص1998عالوي ، املناسب وبصورة تتناسب مع حجم اخلطأ. (

1-5-3-10-جتماعيــــــــةاال:
وهي من أهم السمات النفسية الواجب توافرها يف املدرب الرياضي، حيث تؤثر بدرجة كبرية 

اليومية معهم ، واليت تعد يف على سري عمل املدرب مع العبيه كما حتدد طبيعة التفاعالت االجتماعية
حالة اتصافها بالكفاءة من ركائز التوافق النفسي على املستوى الشخصي واالجتماعي.

مع العبيه، و القدرة على فهم تعاونية وتتمثل هذه السمة يف قدرة املدرب على إقامة عالقات ودية 
على ذات، واليت تعين االنفتاحمغزى رسائلهم اللفظية وغريها، واالستجابة هلا، واإلفصاح عن ال

؛املدرب والالعبنيالالعبني، وفتح خطوط اتصالية معهم مما يعمل على تقليل املسافات النفسية بني
من خالل قدرته على توظيف االجتماعي فيجب على املدرب أن يتوفر على قدر حمرتم من الذكاء 
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حقيق مناخ اجتماعي رياضي يساعد على حتقيق اليت تتطلبها طبيعة املوقف وهذا لتاالجتماعيةاملهارات 
)171، ص2001بدر الدين ، -فوزي(.املسطرةاألهداف

1-5-3-11-تقديـــــــــــر الــــــــــذات:
تقدير الذات مهم جدا عند املدرب الرياضي، من حيث أنه بوابة لكل أنواع النجاح األخرى 

بل هو مكتسب من جتاربه يف احلياة وطريقة رد فعله اجتاه املنشودة، وتقدير املدرب لذاته ال يولد معه، 
التحديات واملشكالت، واملتمثلة يف تعامله مع واقع وخصوصيات وظيفته كمدرب وقائد و موجه 
ومسؤول عن الفريق ، واعتباره كهمزة وصل بني الالعبني والفريق اإلداري ، فهو أمام حتديات التدريب 

إىل حتديات املنافسة الرياضية ونتائجها يف حاالت اإلخفاق، خصوصا والتكوين والتوجيه، باإلضافة
وهناك عالمات تظهر على املدرب ذي التقدير املنخفض للذات منها االنطوائية، اخلوف من احلديث 
مع األشخاص احمليطني به، بل إن العنف والعدوانية وعدم تقبل النقد هي من صور عدم تقدير الذات 

من مواجهة مشكالت النفس .
وتأثري مسة تقدير الذات يف شخص املدرب الرياضي من األمهية مبكان يف زيادة الثقة بالنفس لديه واليت 
جتعله قادرا على أداء مهامه بكل ارتياح و قادرا على مواجهة الضغوط اخلارجية والداخلية احملتملة كما 

م أكثر عطاءا وقدرة على اإلجناز الرياضي .يؤثر ذلك أيضا على نفسيات الالعبني وجتعله

1-5-3-12-تحمل الضغوط النفسية:
فهو ، الضغوط النفسية هي احلالة اليت جيد فيها الفرد نفسه أمام موقف مينعه من حتقيق ذاته

العالقة بني الفرد ا"لزاروس"و" فولكمان"موقف يشعر فيه الفرد بعدم االرتياح، كما يعرفه كل من
،بيئةوال

حتدث من عدم التوازن بني املطالب واإلمكانيات يف السلوك التكيفي األساسي للفرد. وحتمل الضغوط 
تكون من أهم السمات الشخصية الواجب توافرها لدى شخص املدرب الرياضي ومن الطبيعي أن 

هناك ضغوط نفسية ترمي بكل ثقلها على املدرب الذي يتوجب عليه عدم االستسالم هلا كي ال تفقده 
الثبات واالتزان ومتنعه على أداء مهامه أو تكون السبب الرئيسي يف استقالته عن تدريب الفريق أو القيام 

غوط النفسية جتعل من املدرب باستجابات تكون عائقا أمام بلوغ أهدافه الرياضية املسطرة. وحتمل الض
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قائدا قادرا على التأثري يف سلوك الالعبني وشخصية الفريق عامة، وتعطي الثقة للمدرب والالعبني واليت 
تؤثر بدورها إجيابا على مردودهم وأدائهم وتقوي من الروابط االجتماعية والعاطفية بينهم ومن متاسك 

الفريق وتنمي من دافعيتهم يف اإلجناز. 

1-5-4-:تأثير شخصية المدرب في الالعبين
إن الساعات اليت يقضيها املدرب مع الالعبني توحي بالتأثري احملتمل على تنمية الالعب  
وتنمية الالعب تتأثر كثريا بشعوره جتاه مدربه مثل الوالء واإلعجاب، ومناط اإلسناد للشخص يتأثر 

خربيط ، (وهي رغبات واجتاهات الالعب للمدرب.مبداركه احلسية سواء أكانت إجيابية أو وسلبية ، 

)159، ص1998
وغالبا ما يلجأ املدرب إىل اختيار األفراد الذين ميلكون صفات تتطابق وصفاته ، فاملدرب حيبذ أن يرى 
يف اآلخرين مسات شخصية توافق مسات شخصيته ، فاملدرب العدواين حيبذ لو ينضم إىل فريقه العبون 

لعدوانية.يتسمون بنوع من ا
وهذا ينجم عن التأثر ،مشاكل بني الالعبني ومدرب جديد للفريقيف بعض األحيانتظهرو كما 
فاملدرب اجلديد قد ميلك صفات وطريقة عمل مميزة عن املدرب ،لالعبني باملدرب السابقالكبري
فتأثري هذا األخري يف الالعبني يتوقف على شخصيته وطريقة عمله.،السابق

ــــــادة:قيــــال-2

2-1-وأصولهامفـــــهــــــــوم القيـــــــادة:
مفهوم القيادة من املفاهيم املركبة اليت تتضمن العديد من املتغريات املتداخلة واليت تؤثر كل منها 

الذي يعترب من بني أبرز الباحثني يف جمال - )1967
ىل أن هناك أكثر من عشرين تعريفا ملصطلح القيادة ، وكل من هذه التعريفات يعكس وجهة إ-القيادة

وهامة.
وإذا رجعنا إىل الفكر اليوناين والالتيين كنقطة انطالق لتحديد معىن القيادة لوجدنا أن كلمة "قيادة" 

"Leadershipوذلك  ) 18، ص2003حممد صاحل ، (ما" فعل "يفعل أو يقوم مبهمة" مشتقة من ال ،
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" الذي حيمل معىن يبدأ أو يقود أ وحيكم ، كما يعترب archeinكما ذكر "آرندت" بأن الفعل اليوناين "
" ومعناه حيرك أو يقود ، وكان االعتقاد السائد يف التكوين يقوم على أن  agereموافقا للفعل الالتيين "

كل فعل 
متباينتني: وظيفة "آرندت" إىل أن العالقة بني القائد واألتباع تنقسم إىل وظيفتنيأشارينجزه آخرون، و 

أتباعه.إعطاء األوامر وهي من حق القائد، ووظيفة تنفيذ األوامر وهي واجبة على
وإذا 

ي: " سلوك الفرد عند قيامه بتوجيه أنشطة مجاعة من ) ه1957فالقيادة يف رأي "مهفل" و"كوونس" (
، ويتفق معه "زهران" الذي يرى أن )62، ص1986حممد عوض ، (األفراد جتاه هدف مشرتك بينهم "

القيادة سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ أهداف اجلماعة وحتريك اجلماعة حنو هذه األهداف 
ضاءها واحلفاظ على متاسك اجلماعة ،وميكن النظر إىل القيادة وحتسني التفاعل االجتماعي بني أع

)268، ص1984زهران ، (شخصية".كسمة
ويتفق كل من "ليكرت" ، "النج" و"جيب" مع املفاهيم السابقة ليضيفوا أن القيادة قدرة الفرد يف التأثري 
على العمل 

)11، صAllard–poesi ،2003(حتقيق األهداف املوضوعة.بأعلى درجة من الكفاية يف سبيل 
ويرى "الكندري" أن "القيادة احلقيقية تعين اإلحساس مبطالب اجلماعة والتعبري عنها وإجياد الوسائل 

لقيادة قوة كبرية وأمهية واضحة لتحقيقها وجتميع قوى األفراد وراء اجلهود احملققة هلا، وهذا املعىن يعطي ل
)112، ص2007حممد اهلامشي ، ".(اجتماعييف أي تنظيم 

)135ص، 1990زكي ، 

يكون ناجحا ومؤثرا يف مهمته كقائد للجماعة هي أن:" القيادة جمموعة من خصائص الشخصية اليت 
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القائد ويندرج حتت ذلك حسن املظهر والقدرة على اختاذ القرار وحسن املعاملة والقدرة على التنسيق 
)184، ص2004، حممود-فرج(والتوفيق بني األهداف اليت قد تبدو متعارضة".

ون كما ترتكز بعض التعريفات على أساس أن القيادة مركز أو وظيفة يؤديه الشخص لكي يك
قائدا، ومن أمهها أن" القيادة تفاعل نشط مؤثر وموجه من خالل مركز أو مكانة أو وظيفة أو دور 
اجتماعي يف سبيل حتقيق غايات اجلماعة" ؛ وهي" توجيه وإدارة وضبط وإثارة سلوك واجتاهات 
ون يف 
رسم اخلطة وتوزيع املسؤوليات حسب الكفاءات واالستعدادات البشرية واإلمكانات املادية املتاحة". 

)144، ص2006زهران ، (

شخصية القائد واألتباع وخصائص املهمة ميارسها القائد مع اجلماعة واليت تعد حمصلة للتفاعل بني

باجلماعة بأكرب قدر من الفعالية اليت تتمثل يف كفاءة عالية يف أداء األفراد مع توافر درجة كبرية من 
)29، ص2007شحرور ، التماسك فيما بينهم".(الرضا واالقتناع بالعمل اجلماعي و 

2-2-:مفـــــهــــــــوم القـــــــــــــــــــائد
يف ضوء مفاهيم القيادة السابقة الذكر ميكن تعريف القائد "بالفرد يف اجلماعة الذي يوجه 

أكرب قدر من وينسق األنشطة املرتبطة باجلماعة لتحقيق أهدافها، وأنه الفرد يف اجلماعة الذي ميتلك 
)31، ص2007شحرور ، النفوذ والتأثري على أفراد اجلماعة باملقارنة مع غريه من األفراد".(

أو منظمة رياضية أو مجاعة الفريق الرياضي والذي يقوم بعملية التوجيه والتأثري على
)17، ص1998عالوي ، دفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق األهداف املشرتكة. (

2-3-:مفـــــهــــــــوم القــــيـادة الرياضية
يف ضوء العرض السابق ملفاهيم القيادة وما مت استخالصه من خصائص مميزة لذلك املفهوم، 

بعه من حتديد ألهم املالمح أو املكونات الرئيسية لتعريف ويف إطار تصنيف تعريفات القيادة وما ت
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القيادة ميكن وضع مفهوم حمدد وموجز لقيادة الفريق الرياضي على النحو التايل:
"يقصد بقيادة الفريق الرياضي تلك اإلجراءات اليت يتخذها القائد لغرض حتمل مسؤولية حتقيق 

عليه إجيابيا يف شىت ظروف التدريب واملنافسة الرياضية، مع األهداف املشرتكة للفريق الرياضي ، والتأثري 

)156، ص2001بدر الدين ، -فوزيالرياضي يف النشاط املمارس". (

، أو األعضاء املنضمني للجماعة الرياضية من أجل دفعهم برغبة منظمة بتوجيه سلوك األفراد الرياضيني
)157، ص2001بدر الدين ، -فوزي. (صادقة حنو حتقيق هدف مشرتك بينهم"

اإلجنازات ، إمنا يكون مبنيا على قدر  و دور قيادة الفريق الرياضي ال ينحصر يف حتقيق النتائج و 
كبري من األسس الرتبوية ،حيث جيب أن يكون القائد الرياضي قادرا  على التأثري يف أعضاء الفريق 

فقيادة الفريق وتوجيه سلوكهم احلركي واالجتماعي واالنفعايل وإرشادهم حنو حتقيق األهداف املسطرة.
ــ وأعضاء الفريق ـــ الالعبني ــــ ، حيث ئد ـــ املدرب الرياضي ـالرياضي شكل من أشكال التفاعل بني القا

تتم عمليتا القيادة والتبعية يف آن واحد بصورة تربوية ، ويف نفس الوقت يتخذ القائد العديد من 
اإلجراءات واآلليات لتحفيز الفريق وتدريبه من خالل تطوير تفاعله احلركي واالجتماعي، واستثارته 

)77، صAllard–poesi ،2003ق أفضل النتائج واحملافظة على بناء الفريق ومتاسكه. (نفسيا لتحقي

2-4-:العوامل المؤثرة في قيادة الفريق الرياضي
يؤكد علماء النفس الرياضي على أن السلوك القيادي ما هو إال حمصلة للتفاعل بني  جمموعة 

):12ددات رئيسية كما هو مبني يف (الشكلعوامل أو حمددات ، واليت ميكن حتديدها يف أربعة حم
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2-4-1-:خصائص المهمة الرياضية
)166، ص 2001، بدر الدين-فوزي(وتتحدد تلك اخلصائص يف:

.اإلجناز الرياضي املطلوب حتقيقه مع الفريق الرياضي
.مستوى الفريق باملقارنة مع الفرق املنافسة يف البطوالت الرمسية
ل الدويل املرتبط باإلجناز الرياضي للفريق الرياضي.التمثي
.العائد املادي واملعنوي املتوقع احلصول عليه ارتباطا مبستوى اإلجناز الرياضي

2-4-2-:الخصائص المميزة للقائد الرياضي
)166، ص 2001، بدر الدين-فوزي(وتتحدد تلك اخلصائص يف:

) الثقة بالنفس، تقدير الذات، ...إخل).مسات الشخصية املميزة للمدرب الرياضي
.مستوى اخلربة السابقة للقائد يف جمال قيادة الفرق الرياضية
.دافعية القائد لإلجناز الرياضي مع الفريق
.نسق القيم املميز للقائد الرياضي

للفريقالعوامل المحددة للسلوك القيادي: 12الشكل 
)165، ص 2001، بدر الدين- فوزي(
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2-4-3-:الخصائص المميزة لالعبي الفريق الرياضي
)166، ص 2001، بدر الدين-فوزي(وتتحدد تلك اخلصائص يف:

.مسات الشخصية املميزة لالعبني
.مستوى اخلربة السابقة يف النشاط الرياضي املمارس
.االستعداد النفسي لتحقيق اإلجناز الرياضي املطلوب
.القدرة على استيعاب وتقدير املهمة املطلوبة منهم والعمل على إجنازها
لالعبون.دافع االنتماء حنو النادي أو اهليئة اليت ميثلها ا

2-4-4-:خصائص التنظيم اإلداري للفريق الرياضي
)166، ص 2001، بدر الدين-فوزي(وتتحدد تلك اخلصائص يف:

.التمويل املادي والظروف االقتصادية للنادي الرياضي
.معدل التمويل اإلداري لفريق الرياضي
ضي.التقدير املادي أو املعنوي ملستوى اإلجناز الرياضي للفريق الريا
.سرعة اختاذ القرارات اإلدارية والتنظيمية املرتبطة باملهمة الرياضية املطلوب إجنازها
.توظيف اإلمكانات املتاحة للفريق مبا خيدم حتقيق النتائج الرياضية املنشودة

2-5-:نظريات القيادة الرياضية
دراسة موضوعأساسية لتفسري و أو نظرياتيركز علماء النفس الرياضي على ثالثة مداخل

وقد ركزت كل من األسس اليت استندت عليها نظريات القيادة؛ مداخل تعترب
القيادة على أساس أن هذه الزاوية هذه املداخل أو النظريات على زاوية معينة أو أكثر من زوايا ظاهرة

ل أو نظريات القيادة على النحو التايل:مداخأو تلك الزوايا أكثر أمهية من غريها، وميكن تصنيف أهم

2-5-1-:نظرية السمات
يهتم هذا املدخل بدراسة اخلصائص والسمات الشخصية اليت متيز القادة الرياضني فقد أكد 
عبد 

وذكر كل من "أندرود" و"جاجن" أن القادة يتصفون باحلاجة امللحوظة إىل ). 15، ص2003املقصود ، 
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ى ثالثة وأربعني مدرب أمريكي يف اإلجناز واحلماس والطاقة  ،كما استنتج "أوجيلفي" من دراسته عل
ألعاب القوى أن املدرب الناجح يتميز بعدد من مسات الشخصية (اإلجيابية) وهي: الثبات االنفعايل 

الذات واالنبساطية والقدرة على التحمل النفسي، والواقعية والصالبة وحتمل املسؤولية والتحكم يف
)65، صCruella،2003واالجتماعية.(

ونظرا ألن السمات الشخصية ثابتة نسبيا، فإنه يصبح يف اإلمكان التعرف على القادة 
الناجحني من خالل التعرف على السمات الشخصية املميزة لكل منهم.

لقد اهتم بعض الباحثني يف جمال علم النفس الرياضي منذ الستينات من القرن العشرينو 
) و"هان" 1970) ، "هوجي" (1967) ، "سفوبودا" (1967أمثال "هندري" (بنظريات مسات القائد

الرياضية حملاولة التعرف رياضيني يف خمتلف األنشطةعلى الوقاموا بتطبيق بعض االختبارات )؛1973(
. كما أنه من األمهية مبكان أن الناجحنيالسمات املميزة هلم أو للتمييز بني القادة الناجحني وغريعلى

السمات يف درجة يستطيع تطوير أو تنمية هذه السمات بوسائل خمتلفة، وأن يعرف درجة إسهام هذه
جناحه أو فشله كقائد رياضي.

ويبدو أن هذا املدخل لدراسة القيادة واجه العديد من االنتقادات ألنه مل يسفر عن فهم واضح 
لألسباب اليت تؤدي إىل جناح القائد الرياضي يف أداء مهمته، كما أن الدراسات اليت أجريت يف هذا 

ساسي هلا من حيث أن الشخص الذي يتميز بسمات يصبح اإلطار مل تؤيد بدرجة كافية الفرض األ

تفرق بني القادة الرياضيني الناجحني وغري الناجحني.
ملية القيادة للقائد كما أشار البعض اآلخر إىل إغفال هذه النظرية ألمهية دور التابعني يف إجناح ع

الرياضي، وعدم اعتبار "املوقف" كعامل هام ومؤثر يف العملية القيادية.

2-5-2-يةنظرية السلوكال:
أدى عدم االقتناع بدراسة السمات الشخصية للقائد، وبنتائج الدراسات اليت أجريت حول 

ل وغري الفعال أو إىل السبب السمات واليت مل تفصل حسب بعض الباحثني يف التمييز بني القائد الفعا
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الرئيسي للقيادة الفاعلة ، بنقل االهتمام يف األحباث والدراسات إىل الرتكيز على سلوك القائد ، وبذلك 
ظهر اجتاه جديد أطلق عليه النظرية السلوكية.

ركزت هذه النظرية على دراسة سلوك القائد وحتليله أثناء قيامه بالعمل القيادي وحتليل آثاره يف

بقدر ما هو نوع السلوك الذي يسلكه ، فالتأكيد هنا منصب على الطريقة اليت ميارس فيه القائد تأثريه.
يق التوازن ما بني يرى دعاة هذه النظرية أن الذي جيعل الشخص قائدا باملعىن العلمي هو حتق

حتقيق أهداف املنظمة احملددة من جهة ، وإشباع رغبات أعضاء اجلماعة من جهة أخرى ، وبقدر ما 
يستطيع القائد حتقيق هذين اهلدفني بقدر ما يكون قد استطاع أن حيقق مهمته يف العمل القيادي 

)137، ص2004حممود ، -فرج(بنجاح.
وتأسيسا على ما سبق، فقد ركز باح

مع الالعبني بدال من دراسة خصائصه ومساته. وقد ظهر ذلك على يد عدد من الباحثني الكنديني 
جبامعة غرب "أونتاريو"، و"وترلو" بـ"كندا"؛ واهتم علماء النفس الرياضي بدراسة ما يطلق عليه بالنسبة 

بـ"السلوك التدرييب" ، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات أن سلوك القادة يف للعاملني يف جمال التدريب

بالعالقات واملشاعر اإلنسانيةاالهتماميسمى كذلك بـ"بعد املهمة"، يف مقابل أو ما"وضع اهلياكل"
وهذان البعدان من السلوك )33، ص2003حممد صاحل ، (.يسمى بـ"بعد االعتبار"للتابعني أو ما

القيادي ليسا متعارضان، إذ ميكن أن يتميز القائد بدرجات عالية فيهما، أو قد تكون درجاته على 
وقد مت .إحدامها عالية وعلى األخرى منخفضة ولكن هلذان البعدان استقالهلما النسيب عن بعضهما

بعد على حدا، اشتملت أنواع السلوك القيادي لبعد" املهمة" على حتديد أنواع السلوك القيادي لكل
سلوكات القائد يف توجيه املرؤوسني، وحتديد الدور املطلوب من كل منهم والتخطيط والتنسيق وحل 

السلوكيات مشاكل العمل وتقومي العمل. والضغط وحث املرؤوسني لتحسني أدائهم وتعكس تلك
أما بعد االعتبار فتحدد يف اهتمام القائد باإلجناز واالستخدام الكفؤ لإلمكانات املادية والبشرية.

سلوكيات القائد يف الدعم املعنوي للمرؤوسني ، واملوقف الودي منهم، ورعايته هلم، وسهولة التعامل 
ويعكس ذلك كله يف اهتمام القائد واالتصال بني القائد واملرؤوسني واالعرتاف بدورهم ومسامهتهم، 
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دراسات "أوهايو" و"ميتشجان" ، وحتت دراسة طبيعة سلوك القادة الرياضيني مع الالعبني ودراسة 
إىل أن يصف الالعبون سلوك القائد أو خصائصهم عن طريق تطبيق بعض االختبارات اليت هدفت 

املدرب الرياضي معهم كل على حدى، ومع زمالئهم من الالعبني يف الفريق يف ضوء بعدي املهمة 
)25، ص2003عبد املقصود ، (واالعتبار، وقد توصلت تلك الدراسات إىل النتائج التالية:

األداءلقيادة بصفة عامة بعدي يف جمال اوضع االعتبار""ميثل بعدي "اهلياكل" (املهمة) و
الرياضي والعالقات اإلنسانية يف جمال سيكولوجية القيادة الرياضية.

السلوكية  السلوك القيادي للقائد الرياضي سلوك متعدد األبعاد يشتمل على العديد من املظاهر
وقراطي األوتوالسلوك الدميقراطي والسلوكاالجتماعيكالتدريب واإلرشاد الرياضي والتقدير 

أو التدعيم باجلوانب الصحية لالعبني ومتثيل الفريق واإلثابةواالهتماموالتحفيز املادي 
.والتشجيع اللفظي، وبالتايل فالسلوك القيادي

2-5-3-:النظرية الموقفية
حبكم ،القيادةوجه بعض الباحثني النقد إىل كل من نظرية السمات والنظرية السلوكية يف جمال

سلوك القائد يف عملية ية القائد، والثانية اقتصرت على األوىل ركزت على مسات شخصلنظريةأن ا
مالئمة سلوك القائد لكل موقف بعناصر املوقف القيادي ومدىاالهتمامالقيادة، وطالبوا بضرورة 

ضرورة ، كما أبرزوا حمك هام للسلوك القياديوقاموا بإبراز عوامل الرتكيز على الفاعلية
وتعديل أسلوب سلوك القائد مبا يتالءم مع اجلماعة أو التابعني تكيف سلوك القائد مع املوقف القيادي

)58، ص2000طاش نبازي ، أو مواجهة موقف معني.(يف إطار وقت حمدد ملعاجلة
ولقد اهتم هذا املدخل بدراسة وتتبع سلوك القائد باملوقف وذلك خالل جانبني: األول كيفية 

ثر سلوك القائد باملوقف، واألسباب اليت قد تدعو القائد إىل تغيري أشكال سلوكه القيادي تبعا لتغري تأ
املواقف؛ ويتناول اجلانب الثاين لذلك املدخل جتديد املتغريات املوقفية اليت حتدد نوع القيادة اليت حتقق 

أكرب قدر من الفاعلية والنجاح يف موقف معني.
ميثل املوقف: "املعرفة والشعور اإلجيايب أو السليب حول هدف معني، استنادا إىل ما سبق 
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وينفذه القائد استنادا إىل جتاربه وتعامله مع اآلخرين، فضال عن أنه خيضع للتبدل والتغري كما تتفاوت 
فالقرار القيادي يصدر استنادا إىل مدى )102ص،2006خالد زهران ، (قوته وفاعليته من قائد آلخر".

مته مع املوقف، وبذلك تعد املواقف الصعبة معيارا لتشخيص القيادة الناجحة.مالء
ويف جمال القيادة الرياضية، تتمثل عناصر املوقف القيادي يف خصائص املهمة الرياضية اليت يقوم 

وتتغري االستجابات السلوكية للمدرب تبعا لتغري املوقف الرياضي، فاألنشطة الفردية مثال تتطلب 
مهاما مستقلة من الالعبني يقابلها مهام تتوافق معها من طرف املدرب ، يف حني تتطلب األنشطة 

فريق الواحد إلجناز السلوكية اجلماعية مهاما مرتبطة ودرجة من التعاون واالعتماد املتبادل بني أعضاء ال
)  158، ص2002حممد عبد احلفيظ ، 

من جهة أخرى إن ما مييز الالعبني من خصائص وما يتصفون به من قدرات ومهارات فنية 
ومسات شخصية تؤثر على سلوك القائد الرياضي ويؤثر فيها ، حيث أن سلوك القائد قد يكون ناجحا 

فريق ما ، وال يلقى نفس النجاح مع فريق آخر. ومن مث فإنه ال ميكن دراسة السلوك القيادي وفعاال مع
للمدرب الرياضي القائد مبعزل عن اخلصائص والسمات اليت متيز الالعبني املوجه إليهم ذلك السلوك، 

باإلضافة إىل مراعاة ظروف العمل وطبيعة املوقف واحمليط الرياضي واالجتماعي.

2-6-ساليب القيادة عند المدرب الرياضي:أ

وحفزهم بغية حتقيق أهداف معينة.
وهناك العديد من مناذج القيادة واليت تتحدد بفعل العوامل املوقفية اليت تتصل بشخصية القيادين 

يف العمل.
ولقد أشارت بعض الدراسات احلديثة اليت أجريت حول أساليب القيادة اليت يتبعها القائد 

اتوري الرياضي إىل خطأ االعتقاد الشائع بأن القادة الرياضيني يتسمون بالتسلط واتباع األسلوب الديكت
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يف القيادة، كما أكدت هذه الدراسات أن أساليب القيادة السائدة االستخدام مع الفرق الرياضية 
تنحصر يف أسلوبني مها:

األسلوب الدميقراطي
(التسلطي) األسلوب األوتوقراطي

قراطي 
حبت أو اآلخر أوتوقراطي تسلطي، ولكن املقصود يف ذلك احلصر أن سلوك القائد الرياضي يتأرجح بني 
األسلوب الدميقراطي أو أسلوب املشاركة واألسلوب األوتوقراطي أو األسلوب التسلطي (الديكتاتوري)، 

ويتحدد ذلك يف ضوء االعتبارات التالية:
إجنازها القائد الرياضي مع الالعبني.خصائص املهمة الرياضية املكلف ب
.مواقف املنافسة الرياضية كل موقف على حدا
.اخلصائص الشخصية املميزة للقائد الرياضي

كما أن استخدام املدرب الرياضي القائد ألحد األسلوبني يف بعض املواقف الرياضية له دوافعه 
ائصه ، إجيابياته وسلبياته.، ما يستلزم علينا عرض كل أسلوب والتطرق إىل خصوفوائده

2-6-1-:(التسلطي)األسلوب األوتوقراطي
يتميز القائد األوتوقراطي املتسلط أو املتحكم بأنه حياول تركيز كل السلطات يف يده وحيتفظ 
لنفسه بالقيام بكل صغرية وكبرية مبفرده، ويصدر أوامره وتعليماته اليت تتناول كافة التفاصيل ويصر على 

وسيه هلا، ولذلك فهو ال يفوض سلطاته بل حياول جهده دائما توسيع نطاق سلطاته إطاعة مرؤ 
وصالحياته ومدها لتكون كل األمور حتت سيطرته وهو يقوم بكل ذلك لقناعته بأنه جيب أن ال يسمح 

إال بقدر يسري من احلرية ملرؤوسيه يف التصرف دون موافقته اخلاصة.
ع من القيادة ال يتيح جماال كافيا لتنمية العالقات اإلنسانية بني أفراد فاملناخ الناتج من تطبيق هذا النو 

اجلماعة ، فتنخفض الروح املعنوية إىل جانب االفتقار إىل العالقات اإلنسانية الالزمة وحتقيق التكيف 
االجتماعي بينهم ، مما يؤدي إىل احتمال انتشار املنافسة غري الشرعية والصراع وضعف روح التعاون  

ما يؤدي إىل انتشار روح السلبية لدى األفراد و اكتفاءهم بالعمل بالقدر الذي حيميهم من عقاب ك
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)326، ص1997عكاشة ، (القائد االستبدادي.
، شحرورويقسم "فلبو" النمط القيادي التسلطي إىل ثالث أشكال رئيسية على النحو التايل:(

)48، ص2007
 :الذي يستخدم التأثريات السلبية بدرجة كبرية كالعقاب األوتوقراطي العنيف أو املتشدد

 األوتوقراطي اخلري: الذي حياول أن يستخدم كثريا من األساليب املرتبطة بالقيادة اإلجيابية من
ضمن والء املرؤوسني يف خالل اإلطراء والثناء وأيضا من خالل العقاب اخلفيف، وذلك لكي ي

تنفيذ قراراته.


الذي اختذ القرار بنفسه.

2-6-1-1-:دوافع األسلوب األوتوقراطي في قيادة الفريق الرياضي

دفعـه ب الرياضي مع العبيه بعض املواقف اليت تتصاحب العملية التدريبية اليت يشرتك فيها املدر 
)37،ص2003حممد صاحل ، إىل انتهاج األسلوب أوتوقراطي كأسلوب قيادي ، واليت تتمثل فيما يلي: (

 إدراك بعض القادة الرياضيني أن دورهم يف حد ذاته مينحهم نوعا من السلطة اليت عليهم
استخدامها حبزم وصرامة.

اجة إىل السيطرة على اآلخرين وقيادة الفريق باألسلوب التسلطي قد شعور بعض القادة باحل
يشبع تلك احلاجة لديهم.

 تتطلب بعض املواقف املتميزة باالستثارة االنفعالية العالية والضغط النفسي ملواقف املنافسة
الرياضية إىل إتباع األسلوب التسلطي الذي يتيح للقائد السيطرة على سلوك العيب الفريق 

رياضي.ال
 تتطلب عمليات التجانس والتآلف بني الالعبني القيام بدور التابعني لشخص لديه السلطة

ويفضلون القائد الذي يتميز سلوكه ويعكس نوعا من السيطرة عليهم خالل بعض املواقف يف 
التدريب واملباريات.
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ماعية يتطلب إن اختالف وجهات النظر بني الالعبني حنو بعض املوضوعات احلركية أو االجت
حسما يف الرأي من املوقف وتشددا يف تنفيذ تعليماته وهذا احلسم والتشدد يتصف بشيء من 

الديكتاتورية.
 إن عملية انتظام الالعبني يف حضور التدريب وااللتزام مبواعيد املباريات واتباع قواعد النظام

الداخلي يتطلب حسما من القيادة ودرجة من الديكتاتورية.
جد بعض الالعبني مييلون على التمرد والتحالفات وعدم االلتزام بالقواعد والنظم عند توا

االجتماعية واحلركية اليت يتبعها الفريق فإن األسلوب التسلطي معهم هو األنسب الخنراطهم  
كأعضاء فاعلني يف الفريق.

2-6-1-2 -:2001، دينبدر ال-فوزي(مزايا األسلوب األوتوقراطي في قيادة الفريق الرياضي ،
)182ص 

يف مواقف يؤدي هذا األسلوب أحيانا إىل شعور الالعب بأمان أكثر ومحاية أفضل وخاصة
الشديدة.االنفعاليةاملنافسة اليت يتميز باالستثارة 

 األسلوب األوتوقراطي املعتدل قد يكون تعبريا حقيقيا حلاجة القائد إىل السيطرة، وعليه فإنه
بصورة أفضل نتيجة إلشباع تلك احلاجة.يؤدي إىل قيامه بعمله

 أصبحت املتزايد حاليا من بعض الالعبني باحلوافز املادية يف جمال الرياضةاالهتماميف ظل
التدريب احلاجة ملحة إىل ضرورة استخدام األسلوب التسلطي للتأثري على الالعبني خالل

واملباريات حنو إشباعهم احلاجة إىل التقدير املادي.
لوب األوتوقراطي الديكتاتوري يؤدي يف الكثري من األحيان إىل توجيه عدوانية الالعبني األس

حنو انتزاع النصر من منافسيهم.

2-6-2-:األسلوب الديمقراطي

رات.متثيال متساويا يف اختاذ القرا
، واملشاركةيتمثل أسلوب القيادة الدميقراطية يف القيادة اليت تعتمد على العالقات اإلنسانية
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الودية العالقات اإلنسانية فالقيادة الدميقراطية للمدرب الرياضي تعتمد أساسا علىوتفويض السلطة
.ينهمفيما ب، بينه وبني العبيه 

واعتبار أحاسيس األفراد ومشاعرهم وتنتهج القيادة الدميقراطية أساليب االقتناع واالستشهاد باحلقائق
زهم على إشراكهم يف اختاذ القرارات من أجل حفوكرامتهم وأمهيتهم يف حتقيق األهداف وضرورة

بالروح املعنوية االرتقاءالذي ينتج عنه غالبا لدى األفراد، األمر 
ن القيادة الدميقراطية تتميز باالستماع واالنتماء، كما أباجلماعة واالرتفاع بدرجة الوالء لألفراد وارتباطهم

يف طياته آلراء التابعني وحترتم وجهات النظر األخرى والرأي اآلخر حىت ولو كان هذا الرأي حيملاجليد
)35، ص1998عالوي ، (ع.النقد الالذ 

2-6-2-1- قراطي في قيادة الفريق الرياضي:الديمدوافع األسلوب

باإلضـــافة إىل املواقـــف الـــيت تـــدفع املـــدرب الرياضـــي إىل انتهـــاج األســـلوب األوتـــوقراطي كأســـلوب 
لوب قيادي ، جند كذلك بعض املواقف اليت تدفع املدرب إىل انتهاج األسلوب الـدميقراطي باعتبـاره األسـ

)183، ص 2001، بدر الدين-فوزي(األمثل لتسيري هذه املواقف ، واليت تتمثل فيما يلي: 

 دميقراطية اختاذ القرارات وخاصة القرارات املرتبطة اليت تنفذ أثناء املنافسة تقلل من إمكانية
تطبيع الالعب بأن يكون شخصا مربجما ينفذ األوامر الصادرة إليه.

ية التسلطية شعورا باالنفراد بالقرار باملقارنة بالشخصية الدميقراطية اليت غالبا ما يكون للشخص
تتقبل احلوار وتبادل الرأي مع اآلخرين.

.إتاحة الفرصة لالعبني بالشعور بالقدرة على التفاعل والتعامل مع من يقودهم بشكل أفضل

2-6-2-2-:2001، بدر الدين-يفوز (مزايا األسلوب الديمقراطي في قيادة الفريق الرياضي ،
)182ص 

مشاكل دميقراطية اختاذ القرارات بني املدرب والالعبني تتيح الفرصة للقائد للتعرف على
تعامل وخماوف الالعبني وما قد يؤدي إىل تصدع متاسك الفريق، كما يساعد ذلك على

وتفاهم الالعبني معه بصورة أفضل.
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ءهم الفرصة بأخذ زمام املبادرة وخاصة يف مواقف يقل اعتماد الالعبني على من يقودهم وإعطا
.للمنافسةاالنفعاليةاالستثارة

 مبا يتماشى االنفعايل منح الالعبني قدرا من السلطة وإبداء الرأي، واحلوار يطور لديهم السلوك
مع املواقف املختلفة للمنافسة.

وبني التنظيم لة بني القيادة والالعبنيإن القيادة الدميقراطية املشاركة تؤدي إىل حتقيق الثقة املتباد
حسنة مع 

اجلمهور.

الالعبني النمط الدميقراطي خيلق املناخ الصاحل واملالئم لتشجيع التغيري وتقبله يف إطار مصلحة
بينهم مما يسهل على املدرب الرياضي االتصالبل وإدارة الفريق ويعمل على حتسني وتيسري س

.أداء مهامه على أحسن وجه

املشاركة إن املشاركة يف عملية صنع القرارات تساعد على ترشيد عملية اختاذ القرار وذلك ألن
اآلراء القيمة تساعد على حتسني نوعية القرار، حيث ميكن للقائد من خالهلا التعرف على كافة

تقييمها اختيار صحاب العقول الناضجة والتجارب الواسعة اليت ميكن من خاللاليت يقدمها أ
فضال عن أن املشاركة يف صنع القرار تساعد على قبول ، البديل املالئم واحملقق للهدف

الالعبني للقرار ووالئهم له وعدم معارضتهم له بعد إصداره.

وعمليات التخطيط لى املشاركة يف اختاذ القراراتوبشكل عام فإننا نرى أن القيادة الدميقراطية تعتمد ع
روح ضمنعلى حتمل املسؤولية، وهي توالتنظيم مما يشعر أعضاء الفريق بااللتزام جتاه العمل وتشجعهم

اجلماعة حول املدرب الرياضي القائد فيتمسكون بوالئهم له.التفافتضمن كماالتعاون

2-6-3-األسلوب القيادي التوافقي:

ء العديد من الدراسات واخلربات امليدانية يف جمال تدريب الفرق الرياضية ، أكد يف ضو 

الفريق يتحد بناء على املوقف الذي يواجهه ، فالقائد الناجح يستطيع تعديل سلوكه وأسلوبه يف قيادة
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الرياضي تبعا للموقف، وعليه فإن االلتزام بأسلوب واحد لقيادة الالعبني يف مجيع مواقف التدريب 
واملنافسات يؤدي إىل فشل املدرب الرياضي يف مهمته.

فقد يكون املدرب الرياضي متسلطا مع الالعبني يف بداية توليه مهمة تدريبهم، ولكن بعد أن يقتنع بأن 
تعليماته وتزداد الثقة بينه وبينهم ميكن أن يغري من أسلوبه ويستخدم األسلوب الالعبني ينفذون

الدميقراطي ويتبادل احلوار يف بعض املوضوعات واملشاكل اليت تصادف الفريق مثل موعد تدريب الفريق 
ومكانه وزمنه وكذلك اختيار طرق التدريب املفضلة لديهم واملساعدة هلم واليت حتقق أهداف عملية 

لتدريب؛ كما ميكن إعطاء الفرصة لالعبني لتقومي أدائهم يف املباريات الودية وتبادل وجهات النظر ا
املختلفة حول أسباب الفوز واهلزمية، ويف نفس الوقت ال يعطي لالعبني الفرصة للنقاش واجلدال يف 

لتحديد، ففي ذلك مواقف االنفعال الشديدة وخاصة اليت تعقب اهلزمية يف إحدى املباريات الرمسية با
الوقت ال بد أن يبتسم سلوك القائد بالسيطرة واحلزم مع الالعبني ويستخدم األسلوب التسلطي لقيادة 

)60، ص1998عالوي ، (الفريق.

كما أن أسلوب القيادة للمدرب الرياضي خيتلف حسب العمر الزمين لالعبني وأصنافهم 
عن أسلوب قيادة فرق األشبال والناشئني ، فيمكن أن فاألسلوب املعتمد يف قيادة فرق األكابر خيتلف

يتبع املدرب الرياضي أسلوب احلزم والشدة والسيطرة (األسلوب األوتوقراطي) وعدم إعطاء الفرصة 
للناشئني والفئات الصغرى ملناقشته ، حىت يتعود الناشئ من صغره على احرتام شخصية القائد وتنفيذ 

، ويف نفس الوقت خارج أوقات التدريب يعمل على تنمية التآلف وجهة نظره وقراره دون مناقشة 
وتطوير العالقات االجتماعية اليت تقرب بينه وبني العبيه قصد حتقيق مناخ اجتماعي سليم. كما أن 
أسلوب قيادة فرق اإلناث قد خيتلف عن قيادة فرق الذكور وهذا راجع إىل طبيعة اجلنسني، فالفتاة تتأثر  

كثريا انفعاليا
)185-184، ص 2001، بدر الدين- فوزي(أكثر من استخدام العنف والسلطة ضدها.

وعموما ميكننا التأكيد على أن القيادة السليمة ال تعتمد على القوة والتسلط من طرف املدرب 
وإمنا تكون بربط عالقات إنسانية طيبة مع العبيه، وترتكز على التأثري التوجيهي لعناصر الرياضي القائد

الفريق وحتفيزهم لالستجابة للتوجيهات وشرح األسباب، فاملعيار احلقيقي لسلطة القائد هو درجة قبول 
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واألهداف 
، 2001، بدر الدين-فوزي(الشخصية لألفراد. وهذا وفق الظروف املوقفية للفريق الرياضي ككل.

)185ص

2-7-:فعالية قيادة المدرب الرياضي للفريق

لذي يقوده. وقد حتددت العوامل اليت تؤثر إجيابيا أو سلبيا على فعالية القائد الرياضي من خالل الفريق ا
)53، ص2009وداك ، (أو إنتاجية قيادة املدرب الرياضي فيما يلي:

.نوعية العالقة بني املدرب الرياضي والعيب الفريق

.أسلوب تنظيم وإدارة الفريق

درب).مقدار السلطات والصالحيات املمنوحة للقائد الرياضي (امل

.قدرة املدرب الرياضي على استثارة دوافع التفوق لدى الالعبني

.(حضور التدريب واملباريات) اإلقبال على املمارسة الرياضية

عقلية) وتوظيفها تبعا لظروف- مهارية - حسن تنمية القدرات الذاتية لالعبني (بدنية

املنافسة الرياضية.

رياضي.درجة اقتناع ورضا الالعبني باملدرب ال

.تدعيم العالقات الداخلية بني أفراد الفريق الرياضي

 قدرة املدرب الرياضي على السيطرة على استجابات الالعبني وخاصة يف مواقف
االستثارة.



الریاضيالقیادة والمدرب: ثالثالفصل ال

111

خالصــة:

الفريــق الرياضـــي ، ملــا حيملــه مــن مســـات وأداءيعتــرب املــدرب الرياضــي شخصـــية مهمــة يف فعاليــة

ن الثبــات االنفعــايل ، التنــاغم الوجــداين ، القــدرة علــى اختــاذ القــرار ، الثقــة شخصــية هامــة تشــمل كــال مــ

حتمل املسؤولية ، املرونـــــة ، الطـــمـــوح ، اإلبــــداع ، القياديـــــــة ، االجتماعيـــــــــة ، تقديــــر الـذات ، ،بالنفس 

عبــني والتــأثري فــيهم بشــىت الطــرق وحتمــل للضــغوط النفســية ؛ مســات تعطيــه مكانــة أساســية يف قيــادة الال

واألساليب.

نجــد نوعــا مــن املــدربني مييلــون إىل الــنمط الــدميقراطي ، فختتلــف أســاليب القيــادة عنــد املــدربني

الـــذي يـــويل اهتمامـــا بالعالقـــات اإلنســـانية وحتلـــي الفريـــق بـــالروح اجلماعيـــة ، ومشـــاركة اجلماعـــة يف اختـــاذ 

ن أكثـر إىل الـنمط األوتـوقراطي الـذي يـويل اهتمامـا أكـرب بإجنـاز املهـام القرارات؛ كما جند نوعا آخـر مييلـو 

مم

؛ كــال النمطــني حيمــل إجيابيــات وســلبيات ، مــا يتوجــب  علــى م

املــدرب تعــديل ســل

يسمى باألسلوب التوافقي.



ثانيالباب ال

الميدانيــــةالدراســــة
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:دــــــتمهي

تعتمد على طرق وأساليب إحصائية تقربا ألكرب درجة ممكنة من املوضوعية يف طرح املشكالت 

ية اجلانب التطبيقي يف الدراسات امليدانية لإلجابة على التساؤالت املطروحة ومعاجلتها. وهنا تكمن أمه

والوقوف على مدى التحقق من الفرضيات املصاغة، كما تعد عملية احلصول على البيانات واملعلومات 

الالزمة للدراسة أهم مرحلة من مراحل البحث امليداين ألن قيمة البحث تكمن يف دقة نتائجه. اليت ال 

تأتى إال باالختيار السليم واالستعمال األنسب لتقنيات مجع البيانات.ت
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الدراسة االستطالعية:-1

احث الرياضي ومقياس متاسك الفريق الرياضي، ومقياس دافعية اإلجناز واالختبار السوسيومرتي، قام الب
رفقة ثالثة من الزمالء الباحثني من نفس املستوى الدراسي والتخصص األكادميي باختبارها ميدانيا من 

ثالثة فرق مبجموع العبني قدر بأربعة وثالثني خالل الدراسة اإلستطالعية اليت أجريت على مستوى
) و ثالثة مدربني.34(

خلصائص عينةامناسبتهعن مدىيف حماولة منا الكشفو املقاييس بعد توزيع استمارات 
تعديل البحث من حيث سهولة األلفاظ وفهمهما من طرف الالعبني أفراد العينة،كل هذا إلمكانية

تم اكتشاف بعض فمتهيدا للدراسة األساسية.واتبعض العبارات غري املالئمة وتنظيم حمتوى األد
، أين مت تبسيطها اللالعبنيمن طرف املالحظات والصعوبات اليت حّدت من الفهم الصحيح لالختبار

.2،3،4،1،حق رقم باملال

المنهج المستخدم:-2

يعترب اختيار منهج الدراسة خطوة هامة من خطوات البحث العلمي ، إذ حيّدد كيفية مجع 
ات واملعلومات حول املوضوع املدروس؛ وعليه فيجد الباحث أن املنهج الوصفي مالئم ملشكلة البيان

البحث وطبيعة املوضوع الذي هو بصدد دراسته.
التفاعل ــــاملنهج الوصفي على أنه عبارة عن استقصاء ينصب يف ظاهرة من الظواهرإذ ميكننا اعتبار

قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها ، وكشف جوانبها، وحتديد كما هيــــودافعية اإلجنازاالجتماعي
العالقات بني عناصرها؛ كما يقوم هذا املنهج على مجع ، تصنيف وتبويب البيانات ، وحماولة تفسريها ، 

.تحكم يف هذه العواملومعرفة كيفية ال
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:بحثمجتمع وعينة ال-3
3-1-:مجتمع البحث

اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة يف تطبيــق املقــاييس ومجــع املعلومــات والبيانــات الضــرورية علــى 
وطن فـرق الــدوري املمتـاز اجلزائــري لكــرة السـلة كمجتمــع حبـث ، باعتبــاره أرقــى وأقـوى دوري جــاري يف الــ

).لصعيد اجلهوي (شرق ، غرب ، وسطه من خنبة الفرق املتفوقة على ا، ملا يضماجلزائري
مــن خمتلـــف املنــاطق والواليـــات -ذكـــور–لفئــة األكــابر افريقـــ) 16(ويضــم الــدوري ســـتة عشــر 
؛ إال أنـه يتضـح لنـا جليـا مـن خـالل هـذا اجلـدول وجـود تفـاوت 01اجلزائرية كمـا هـو موضـح يف اجلـدول

املتمثــل يف -وســط-كة مــن حيــث املوقــع اجلغــرايف ، إذ جنــد أن الشــمال عــدد الفــرق املشــار يف اخــتالفو 
) ، %50.00(أي بنســبة فــرق)08مثانيــة (يضــم،"اجلزائــر" ، "البليــدة" ، "تيبــازة"فقــطثالثــة واليــات

) ، مث جنـد بعـد ذلـك %37.50(متثـل نسـبة) فـرق06لتليها بعد ذلك مناطق الشرق بعدد يقـدر بــستة (
) .%12.50بنسبة متثل (و مناطق الغرب من فقطفريقني

2012-2011على خمتلف واليات الوطنفرق الدوري املمتاز لكرة السلة اجلزائريةتوزيع:01جدول ال

اسم الفريق اسم النادي المنطقة
01 ABS Affak Baladiat Skikda سكيكدة
02 AUA Amel Université Annaba عنابة
03 CRBDB Chabab Riadi Baladiat Dar Beida الجزائر العاصمة
04 CRBT Chabab Riadhi Baladiat Temouchent عين تيموشنت
05 CSMC Chabab Sportif Mansourah Constantine قسنطينة
06 GSP Groupement Sportifs des Pétroliers الجزائر العاصمة
07 IRBBBA Itihad Riadi Baladiat Bordj Bou Arreridj بوعريريجبرج
08 MSC MS Cherchell تيبازة
09 NAHD Nasr Athletic Hussein Dey الجزائر العاصمة
10 NBS Nadi Basket Staoueli الجزائر العاصمة
11 OB Olympique Batna باتنة
12 OMBB OMB Bel Abbès سيدي بلعباس
13 TBBB Trèfle Basket Ball Blida البليدة
14 USMB Union Sportif Madinet Blida البليدة
15 USS Union Sportif de Sétif سطيف
16 WAB Widad Abadi Boufarik البليدة
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3-2-:عينة البحث
بنــاء علـــى خصـــائص جمتمـــع البحـــث الـــيت مت عرضــها ســـابقا ، عمـــدنا يف اختيارنـــا لعينـــة البحـــث 

علــى أن متثــل منــا، مراعــاة وحماولــة02توزيعهــا علــى خمتلــف املنــاطق اجلزائريــة كمــا هــو موضــح باجلــدول 
.نتائج البحثمصداقية جمتمع البحث األصلي ، لضمان موضوعية و

)%37.50() فرق بنسبة تقدر بــــ 06(ستةت عينة البحث ضمّ 
02دول من اجلحيث يتبني؛) مدربني 06، وستة () العبا 66(ة وستني تسيقدر بـــبعدد العبني و ، 

مــن عــدد فــرق عينــة)%50.00(بنســبة -وســط–) فــرق مــن منــاطق الشــمال 03ثالثــة (اعتمــادأنــه مت 
من عدد فرق عينة البحث ، و فريق )%33.33(أي بنسبة من مناطق الشرق)02فريقني (، والبحث

من عدد فرق عينة البحث.)%16.67(واحد ممثل ملناطق الغرب بنسبة 

فرق عينة البحث املختارة: توزيع02الجدول 

اسم 
الفريق اسم النادي عدد 

نالالعبي المنطقة

01
CRBDB Chabab Riadi Baladiat Dar Beida 12 الجزائر العاصمة

02
GSP Groupement Sportifs des Pétroliers 12 الجزائر العاصمة

03
TBBB Trèfle Basket Ball Blida 10 البليدة

04
CSMC Chabab Sportif Mansourah

Constantine 12 قسنطينة
05

USS Union Sportif de Sétif 10 سطيف
06

CRBT Chabab Riadhi Baladiat
Temouchent

10 عين تيموشنت



الفصل األول: منھجیة البحث و اإلجراءات المیدانیة

118

مجاالت البحث:-4

4-1-:المجال البشري

السلة املشاركة فرق كرة من خمتلف ) مدربني 06مشل إجراء هذا البحث عدد أفراد يقدر بستة (
.) العبا66(،كما مشل جمموع العبني يقدر02يف اجلدول يف الدوري املمتاز اجلزائري املوضحة

4-2-:المجال المكاني

واليات تواجدة بشىتمت إجراء البحث على جمموعة فرق كرة السلة التابعة ملختلف النوادي امل
الوطن من الشرق إىل الغرب ، واليت متثلت يف:

نةقسنطي
سطيف
"اجلزائر العاصمة: "دار البيضاء" + "حيدرة
"البليدة: "بين تامو
عني تيموشنت

4-3-:المجال الزماني

، وبعد احلصول على املوافقة 2011"مارس"كانت بوادر إجراء هذا البحث يف مطلع شهر 
يف البداية الفعليةت" ، متعهد الرتبية البدنية "مستغامنالتابعة ملمن طرف األستاذ املشرف واهليئة العلمية 

، واليت من 2011" أكتوبرانطالقا من شهر "مجع املعلومات النظرية والدراسات السابقة
" جانفيشهر "منتصفيف(احملكمني)خالهلا متكنّا من بناء أدوات البحث وعرضها على املختصني

أواخر ، وامتدت إىل غاية 2012"مارسشهر "مع بداية؛ ليتم اخلوض يف الدراسة امليدانية 2012
.2012يف صورته النهائية مع أواخر شهر "أكتوبر" البحث؛ ليظهر2012" سبتمربشهر "
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متغيرات البحث:-5

حاول الباحث حتديد متغريات البحث املختلفة بدقة متناهية ، نظرا ملا ميكن أن ينجر عن أي 
نتائج ، حيث كان ذلك كالتايل:البالتايل عدم صدق خطإ بسيط يف تغيري مسار البحث ، و 

5-1-المستقلالمتغير:
 متاسك الفريق الرياضي

5-2- التابعالمتغير:
 إلجنازلدافعية الالعب

5-3-:المتغيرات المشوشة
يف هذا النوع من املتغريات ، وخاصةبصفة شاملةيف احلقيقة يعترب شبه مستحيل أن نتحكم

، نظرا لطبيعة النفس البشرية وتفاعلها االجتماعي الديناميكي اليت تتحكم البحوثيف هذا النوع من
عملنا يف هذا البحث على مراعاة أبرزها وأمهها واليت متثلت يف:إال أننافيها عدة عوامل خمتلفة ،

مع الالعبنياملتبع من طرف إدارة الفريقاملادينظام التحفيز
نافسات الرمسية املالتدريبمشاركة الالعب يف
يف الفريقحداثة وأقدمية الالعب

البحث:أدوات-6

يف إطار الدراسة امليدانية ، اعتمد الباحث الضروريةاالجتماعي ، و 
مقياس دافعية االجناز لـ "جو ي لـ"مورينو" ،ختبار السوسيومرت ييس مشلت كال من االمقاأربعة على 

الوي" ، ومقياس النمط القيادي املميز للمدرب علـ "حسن مقياس متاسك الفريق الرياضيويليس" ،
الرياضي املصمم من طرف "فيدلر".
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خمتصني كما هو موضح جمموعة أساتذةقبل اعتماد هذه املقاييس قام الباحث بعرضها على 
03

موضوع الدراسة ، مع التوصية مع جوانب البحث وافق مجيعهم على اعتماد هذه املقاييس ملالئمتها 
متتفاوت الذين تبتبسيط بعض املفردات ليسهل فهمها من طرف الالعبني

ئية كما هو موضح يف مالحق البحث.ل، ومت تعديلهاأخذها بعني االعتبار

البحث: قائمة األساتذة احملكمني ألدوات 03الجدول 
اإلمضاءاالختصاصالدرجة العلميةالمحكم

نظريات ومناهج األنشطة أستاذ دكتوررمعون محمد
والرياضيةالبدنية 

طرق ومنهجية- أستاذ حماضر أ- دكتوربلكبيش قادة
الرتبية البدنية والرياضية

علم النفس الرياضي- أستاذ حماضر أ- دكتورحرشاوي يوسف

علم النفس الرياضي- أستاذ حماضر أ- دكتوربومسجد عبد القادر

ليسانس (أستاذ تعليم الحاج موسى محمد
ثانوي)

أدب عريب

6-1-:االختبار السوسيومتري
ــــهقياســــهاعتمــــد الباحــــث يف  ــــني داخــــل الفريــــق الرياضــــيللعالقــــات االجتماعيــــة وحتليل ، لالعب

على الطريقة السوسيومرتية اليت اهتدى إليها "مورينـو" يف الثالثينـات مـن واستخراج الدرجة السوسيومرتية
1980السـيد ، (القرن العشرين ، واليت تتميز ببساطتها وخصوبة وعمق النتائج اليت ميكن التحصل عليها

.)260، ص
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يقوم االختبار السوسيومرتي بدراسة البنية االجتماعية للجماعة على ضوء العالقات 
ة (التجاذب والتنافر) ، وهذا باختيار أو رفض األفراد من خالل اإلجابة على بعض األسئلة االجتماعي

(علي :اليت تعرب عن مواقف تفاعلية اجتماعية ميكن تصنيفها حسب "مورينو" وفق ثالثة حمّكات هي
)259، ص2005اهلاليل ، -عويس

.حمّكات داخل النشاط الرمسي للجماعة
ي للجماعة.حمّكات خارج النشاط الرمس
.حمّكات القيادة

6-1-1-:استمارة االختبار السوسيومتري

تضمنت جمموعة من األسئلة التمهيدية املتعلقة بالشخص الذي سيجيب على األسئلة املتبقية 
اليت جاءت وفق حمّكني أساسيني مها:

 األول): كما يبني السؤالالتدريب واملنافسة(للفريقحمّك داخل النشاط الرمسي.
 (الصداقة والرتفيه): كما هو موضح يف السؤالللفريق حمك خارج النشاط الرمسي

. الثاين

6-1-2-:تحليل االختبار السوسيومتري

نال ميكن
. دة منهاظيف البيانات اليت نستطيع االستفاعلينا استغالل وتو 

6-1-2-1- :مصفوفة العالقات السوسيومترية

هي مصفوفة لرصد النتائج السوسيومرتية ، حيث يبني عمودها الرأسي األول أمساء األفراد ، أما 
عن سطرها األفقي األول فيبني اختيارات هؤالء األفراد ، كما تسجل خالياها نوعية اختيار كل فرد من 

.)ثالث(االختيار األول ، أو االختيار الثاين ، أو االختيار الألفراد اآلخرينأفراد اجلماعة لغريه من ا
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6-1-2-2- :الدرجة السوسيومترية

تلّخــص الدرجــة السوســيومرتية نتــائج قيــاس مــا ينشــأ بــني األفــراد يف اجلماعــة الصــغرية مــن تفاعــل 
حيتلهــا الفــرد يف مجاعتــه وهــذا يف نفســي اجتمــاعي ، كمــا تعــّرب هــذه الدرجــة عــن املكانــة االجتماعيــة الــيت

.)287، ص1980السيد ، (ضوء عالقاته االجتماعية اليت تربطه بأفراد مجاعته

أما عن كيفية حساب هذه الدرجة فيكون حسب رتبة االختيارات املستلمة كاآليت:
 :درجات سوسيومرتية.3االختيار األول
 :درجة سوسيومرتية.2االختيار الثاين
 درجة سوسيومرتية.1الثالث: االختيار

6-2-مقياس دافعية اإلنجاز:
1982قام "جو وليس" (

أتكنسون" يف احلاجة لإلجناز.- اإلجناز وذلك يف ضوء منوذج "ماكليالند
هلا على مقياس مخاسي ) عبارة ، يقوم الالعب باالستجابة 20يتضمن املقياس عشرين (

التدريج (بدرجة كبرية جدا ، بدرجةكبرية ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جدا).
ويتم تصحيح عبارات كل بعد على حدة طبقا ملا يلي

:العبارات يف اجتاه البعد تصحح كما يلي
 = درجات5بدرجة كبرية جدا
 = درجات 4بدرجةكبرية
 = درجات3بدرجة متوسطة
 = درجة 2بدرجة قليلة
 = درجة1بدرجة قليلة جدا

:العبارات عكس اجتاه البعد تصحح كما يلي
 = درجة1بدرجة كبرية جدا
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 = درجة2بدرجةكبرية
 = درجات3بدرجة متوسطة
 = درجات4بدرجة قليلة
 = درجات5بدرجة قليلة جدا

6-3-:مقياس النمط القيادي المميز للمدرب الرياضي
مها: القائد الذي يهتم قام "فيدلر" بتصميم قائمة لقياس بعدين هامني من أمناط القيادة

بالعالقات اإلنسانية بدرجة أكرب (الدميقراطي) والقائد الذي يهتم بالعمل وإجناز املهام بدرجة أكرب ،
لالعب أقل عالوي" باقتباس القائمة وتقدميها باللغة العربية حتت اسم "قائمة اعمل "حسن ولقد

تفضيال".
يقوم هذا النموذج على أساس التوفيق بني منط القيادة وبني طبيعة املوقف القيادي ، حيث 
يقوم القائد يف هذه القائمة بتقييم بعض صفات الالعبني الذين ال يفضل أن يعمل معهم وال يتقبلهم ، 

و يتم ذلك على مقياس سباعي التدريج.
اح تصحيح مرفق ، مث نقوم جبمع الدرجات املسجلة وقسمتها القائمة طبقا ملفتيتم تصحيح 

) كلما دل 7) الستخراج متوسط الدرجات ، وكلما اقرتب هذا املتوسط من الرقم (16على العدد (
ذلك على أن املدرب من النوع الذي يهتم بالعالقات اإلنسانية بني الالعبني بدرجة أكرب من اهتمامه 

راطي).  بالعمل وإجناز املهام (دميق

6-4-:مقياس تماسك الفريق الرياضي
مقياس "متاسك الفرق الرياضي" قمنا باستخدام للتعرف على درجة متاسك الفرق الرياضية

سؤاال) ، يقوم كل العب يف الفريق الرياضي باإلجابة 12الذي يضم (و الذي صممه "حسن عالوي" 
).1،والدرجة الصغرى=9جة القصوى=على مقياس تساعي التدريج (الدر ، على هذه التساؤالت 

عند تصحيح املقياس يتم مجع الدرجات املسجلة جلميع تساؤالت املقياس لكل عضو من 
أعضاء الفريق ، لنقوم بعد ذلك حبساب الوسط احلسايب جلميع درجات الالعبني ، فكلما اقرتب من 

دة متاسك الفريق الرياضي. ) كلما دل ذلك على زيا108الدرجة القصوى للمقياس اليت تقدر بــ (
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:ألدوات البحثاألسس العلمية -7

بعــد اعتمــاد أدوات البحــث ، وقبــل تطبيقهــا النهــائي علــى عينــة البحــث ، يتوجــب علينــا دراســة 
ــــك قــــام الباحــــث بدراســــة  ــــات ، املوضــــوعية) ، مــــن أجــــل ذل ســــيكومرتية هــــذه األدوات (الصــــدق ، الثب

) و ثالثة مدربني.34بني قدر بأربعة وثالثني (مبجموع العاستطالعية على ثالثة فرق

7-1-األدوات:صدق
مت التحقق من صدق حمتوى املقياس بعد عرضه على عدد من األساتذة ذوي االختصاص 

حيث طلب 03موضوع الدراسة ، ومحلة الدرجات العلمية املختلفة ، املوضحة أمسائهم يف اجلدول
رأي حوهلا من حيث:منهم االطالع على املقاييس وإبداء ال

.دقة ووضوح العبارات

.طول وقصر العبارات

.ارتباط العبارات باملقياس

.قابلية العبارات للقياس

وقد أبدى األساتذة احملكمون بعض املالحظات اهلامة اليت اقتصرت اجلانب اللغوي للعبارات 
، وبعد كل هذه اإلجراءات

بالتأكد من أن هذه األدوات صادقة وتقيس ما متكنا وتطبيق املقاييس على عينة الدراسة االستطالعية ،
.وضعت ألجله 

7-2-:ثبات األدوات
أنه ميكن حساب ثبات االختبار بالطرف التالية:) 1987يشري "البهى" (

إعادة االختبار
طريقة التجزئة النصفية
ات عن طريق الصور املتكافئةالثب
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طريقة حتليل التباين
لثبات كل من  هأّما فيما خيّص ما قام به الباحث ، فقد اعتمد طريقة التجزئة النصفية يف حساب

ومقيـاس "الـنمط القيـادي املميـز للمـدرب ، ومقياس "متاسك الفريـق الرياضـي" ،مقياس "دافعية اإلجناز"
ار السوسيومرتي" فقد اعتمد على طريقة الصور املتكافئة." ، وفيما خيص "االختبالرياضي

وتصــــــنيفها اســــــتعان الباحــــــث بــــــــ "رزمــــــة الــــــربامج بعــــــد تبويــــــب نتــــــائج الدراســــــة االســــــتطالعية
SPSSاإلحصائية( "لبرييسـون"االرتبـاط، عن طريق حسـاب معامـل يف حسابه لثبات املقاييس)"11

ت الفردية والعبارات الزوجية بالنسبة ملقياس "دافعية اإلجنـاز" العبارابنيدراسة ما إن كان هنالك ارتباطو 
، ومقيــاس "متاســك الفريــق الرياضــي" ، ومقيــاس "الــنمط القيــادي املميــز للمــدرب؛ ودراســة وجــود ارتبــاط 

، مــا 04فــتم التحصــل علــى النتــائج املوضــحة يف اجلــدولبــني صــوريت االختبــار السوســيومرتي املقدمــة . 
ســتوى الداللــة ومب، ل أدوات البحــث ثابتــة وصــاحلة لالســتخدام علــى عينــة الدراســةأن كــجعلــه يســتنتج 

)0.01(.

: نتائج حساب ثبات أدوات البحث04الجدول 
الداللةمعامل اإلرتباطالمقياس

0.01عند مستوى دال0.77االختبار السوسيومتري
0.01عند مستوى دال0.62مقياس دافعية اإلنجاز

مط القيادي المميز مقياس الن
للمدرب الرياضي

0.01عند مستوى دال0.66

0.01عند مستوى دال0.70مقياس تماسك الفريق الرياضي

7-3-:موضوعية األدوات
بنـــاء علـــى اإلجـــراءات املتخـــذة مـــن طـــرف الباحـــث يف دراســـته لكـــل مـــن صـــدق وثبـــات أدوات 

لتعليمـــات دقيقـــة وواضـــحة بالنســـبة إلجـــراءات عنايتـــه الدقيقـــة يف اختيـــار احملكمـــني ، ووضـــعهو البحـــث 
صالحية تطبيقها على عينة البحث.القياس املختلفة ، يستنتج موضوعية األدوات قيد الدراسة وبالتايل
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المعالجة اإلحصائية:-8

استعان الباحث يف وصف وحتليل ، ومعرفة داللة القيم والنتائج املتحصل عليها من املقاييس 
يف جمال اإلحصاء باستخدام تكنولوجيا اإلعالم اآليل ، األول يسّمى مهمنيى برناجمني املستخدمة ، عل

SPSS" ،والثاين "رزمة الربامج اإلحصائية (2010MICROSOFT EXCELبـ " 11"(.
قام الباحث بتصميم وبرجمة منوذج مصفوفة سوسيومرتية على ورقة عمل يف برنامج

"2010MICROSOFT EXCELتم من خالهلا تنزيل وتسجيل االستجابات " ، لي
:السوسيومرتية لالعبني ، ليقوم النموذج املربمج آليا حبساب كل من 

املوجهة حنو الالعبعدد االختيارات
 الدرجات السوسيومرتية
 ترتيب األفراد
 جمموع الدرجات السوسيومرتية
الوسط احلسايب لدرجات األفراد السوسيومرتية
يارياالحنراف املع

كل من:ومعرفة داللة  )" يف حساب SPSS 11كما متت االستعانة بـ "رزمة الربامج اإلحصائية (
ودراسة ثبات ملعرفة مدى ارتباط متغريات كل فرضية:لبيرسونمعامل االرتباط ،

.األدوات

صعوبات البحث:-9

بيعة املوضوع لقد واجه الباحث جمموعة عراقيل عند إجنازه هلذا البحث ، تندرج ضمن ط
نع من ذكر أمهها ، واليت تتمثل يف:ميالأن هذااملختار ، إال


التدريب الرياضي ، وخاصة على الصعيد الوطين.
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.

بمهية بعض الفرق أيالءعدم ا
.باالحتادية الوطنية لكرة السلةاملوقف ، مبساعدة وتدخالت مسؤول االعالم واالتصال
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خالصــة:

الن أي خلل يقع يف هذه املرحلة تكون نتيجته احلصول على نتائج وضوعية ،بنوع من الصدق وامل

عدمية املصداقية ، وبالتايل تنعكس سلبا على قيمة البحث ،كما قمنا أيضا بقياس صدق وثبات األداة 

للكشف عن مدى مالءمتها خلصائص عينة الدراسة، فهذه اإلجراءات كان اهلدف منها هو التقليل من 

الوقوع يف

هذه األخطاء جتعل النتائج املتحصل عليها راجعة إىل العشوائية وال تعرب عن اإلجابة احلقيقية ألفراد 

العينة.



ثانيالفصل ال

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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:تمهيد

مهما تكن النتائج اخلام من املعلومات املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية فال قيمة هلا 

ان مل ختضع للمعاجلة االحصائية من أجل التحليل و املناقشة مث االستنتاج. 

املعلومات اليت حتصل عليها بواسطة االختبارات و من هذا املنطلق فقد عاجل الباحث اخلام من 

عن طريق جمموعة من املقاييس االحصائية أين مت حتويلها ايل درجات قابلة للتحليل و التفسري مث احلكم 

ليه إمر الذي سيتم التطرق حكام موضوعية علمية معتمدة ، األأصدار إو االستنتاج، و بذلك ميكن 

بالتفصيل يف هذا الفصل.
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:نتائجالرض وتحليل ع-1

1-1- 1الفرضيةعرض وتحليل نتائج:

جيابيـــة بـــني متاســـك الفريـــق الرياضـــي و مســـتوى دافعيـــة اإلجنـــاز لـــدى   إتوجـــد عالقـــة ارتباطيـــة :1الفرضـــية
.الالعبني

جدول تفريغ بيانات مقياس "متاسك الفريق الرياضي"منمنوذج: 05جدولال

CRBDB  :الفریق
یاس 123456789101112عبارات المق

755666788667العبارة1
955656549589العبارة2
857756769387العبارة3
956877789879العبارة4
745677366768العبارة5
656576887768العبارة6
657756256777العبارة7
536698888498العبارة8
656657568887العبارة9
868659977658العبارة10
758436938977العبارة11
838273589877العبارة12
865677697177757794788492المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

78

لعبــــارات مقيـــاس "متاســـك الفريــــق ) العـــب12(ات إجابـــ05يتضـــح لنـــا مـــن خــــالل اجلـــدول 
برنـــــامج ، حيـــــث يـــــتم تفريـــــغ البيانـــــات يف اجلـــــدول املـــــربمج باســـــتخدام " CRBDBالرياضـــــي" لفريـــــق "

"MICROSOFT EXCEL 2010" ، ليقـــوم حبســــاب جممـــوع قــــيم العبــــارات اخلاصـــة بكــــل العــــب
علـــى درجـــة متاســـك الفريـــق 

، وهــي قيمــة معتــربة متكننــا مــن احلكــم علــى أن درجــات108درجــة مــن78الرياضــي ، والــيت قــدرت بـــ 
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، بـني الالعبـنيكمـا تشـمل هـذه القيمـة عـدة عوامـل تتمثـل يف العالقـات؛الفريق يتميز بتماسـك مرتفـع 
...درجة اجنذاب األعضاء حنو اجلماعة 

تفريغ بيانات مقياس "دافعية اإلجناز"منوذج جدول : 06جدولال

CRBDB  :الفریق
یاس 123456789101112عبارات المق

245534335455العبارة1
354555525655العبارة2
233444423323العبارة3
334545433323العبارة4
333333543233العبارة5
433334543233العبارة6
323543234335العبارة7
544444255533العبارة8
345222335332العبارة9
555324545543العبارة10
432323324443العبارة11
455534535353العبارة12
334433333233العبارة13
521443331541العبارة14
424342444243العبارة15
545343555455العبارة16
533243444433العبارة17
545524445444العبارة18
421221234343العبارة19
435223235532العبارة20
766774726467736781727265المجموع

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

71
5

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون

) العب لعبارات مقياس "متاسك الفريق الرياضي" لفريق 12إجابات (05يبني اجلدول 
"CRBDB حيث مت تصميم اجلدول على نفس الربنامج املذكور سابقا ، ليتم تفريغ البيانات فيه ، "

ا ، والذي ميثل الوسط احلسايب هلفيقوم حبساب درجات دافعية اإلجناز لكل ، كما يقوم حبساب 
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).  100)درجة من أصل (71مستوى دافعية اإلجناز لدى العيب الفريق ككل ، حيث سجل قيمة (
املعياري من أجل قياس تشتت القيم عن وسطها احلسايب  حنرافاالكما يقوم اجلدول املربمج حبساب 

درجات دافعية اإلجناز لدى الالعبني ج أن ما جيعلنا نستنت،) درجات5والذي يقدر يف هذه احلالة بــ (
متقاربة.

عكس اجتاه البعد اليت تطلب منا مراعاة طريقة تصحيحها متثل اخلانات املعبئة باللون الرمادي العبارات 
املوضحة يف الفصل السابق.

ومقياس "دافعية اإلجناز" حوصلة نتائج مقياس "متاسك الفريق الرياضي": 07جدولال

الفريق
جة تماسك در 

الفريق
مستوى دافعية 

اإلنجاز
معامل 

رتباطاال
الداللة

CRBDB7871

0.05دال عند مستوى 0.87

GSP8767

TBBB7161

CSMC8672

USS6963

CRBT6051

نتائج مقياس "متاسك الفريق الرياضي" ومقياس "دافعية اإلجناز" لكل الفرق 07ميثل اجلدول
؛ يتضح لنا من خالل هذه احلوصلة وجود تفاوت يف القيم املسجلة لكل من شكل عينة البحث اليت ت

ات"  أعلى درجCRBDB" و "GSP" ، "CSMCكل من الفرق "تسجلحيثاملقياسني ،
78درجة) ، (86درجة) ، (87بلغت (للتماسك

درجة) على التوايل71درجة) ، (72درجة) ، (67قدرت بـ (عية اإلجنازدافأحسن القيم يف مستوى
درجة) على مقياس 60ـ (، واليت قدرت ب" أدىن الدرجات يف املقياسنيCRBTيف حني سجل فريق "

.درجة) على مستوى دافعية اإلجناز لدى الالعبني51متاسك الفريق و (
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وجود يشري إىل"0.87تباط املقدر بــ "معامل االر كذلك أن 05يتضح لنا من خالل اجلدول
،دافعية اإلجنازنتائج متاسك الفريق ونتائج" بني 0.05دالة عند مستوى "قوية و عالقة ارتباطية طردية

، كلما ارتفع مستوى الدافعية أنه كلما كان هنالك متاسك أكرب يف الفريق الرياضيما جيعلنا نستنتج
لإلجناز لدى الالعبني.

1-2- 2ض وتحليل نتائج الفرضيةعر:

.توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني درجة الالعب السوسيومرتية و درجة دافعيته لإلجناز: 2الفرضية
: نموذج لمصفوفة اختبار سوسيومتري08جدولال

123456789101112
121

2231

3312

4231

5231

6312

7123

8312

912

10123

1121

12123
یارات 1 011213210001عدد االخت

یارات 1 033639630003درجات االخت
یارات 2 003302101002عدد االخت

یارات 2 006604202004درجات االخت
یارات 3 011321000010عدد االخت

یارات 3 011321000010درجات االخت
یارات 025836311013مجموع االخت

041015514832017الدرجة السوسیومتریة
117316248911105المرتبة

عدد الالعبین: 12

الموقف االجتماعي األول
CSMC :الفریق

تار الالعب الذي یخ
تار الالعب المخ
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" CSMCاملطبــق علــى العــيب فريــق "ي رت مصــفوفة نتــائج االختبــار السوســيوم08ميثــل اجلــدول
اختيــارات األفــراد لبعضــهم الــبعض ، حيــث يتضــح لنــا مــن خــالل هــذه املصــفوفة ) 12البــالغ عــددهم (

سمح لنا حبساب الدرجات السوسـيومرتية الـيت تعـرب عـن مكانـة يواخلاصة باملوقف االجتماعي األول، ما 
الالعب االجتماعية داخل فريقه يف ضوء عالقاته االجتماعية اليت تربطه بزمالئه.

ــــا مــــن خــــالل هــــذا اجلــــ ــــدول أن أعلــــى يتضــــح لن سوســــيومرتية  كانــــت مــــن نصــــيب الاتدرجال
ــــ (" 3" و"الالعـــب6"الالعـــب" 4"الالعـــب ) درجـــات10درجـــة) و (14، (درجـــة)15والـــيت تقـــدر ب
أن هــؤالء الالعبــني تــربطهم ، مــا جيعلنــا نســتنتج ، وهــذا لعــدد ونوعيــة االختيــارات املوجهــة إليــهبالرتتيــب 
ــــنســــانية حســــنة بــــزمالئهم إعالقــــات  "1العــــبمــــن نصــــيب "الو ،قيمــــة فكانــــت صــــفرا عــــن أدىن؛ أّم
."10و"الالعب

CRBDBلفريق : حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" 09جدولال

الالعبونالفريق
الدرجة 

السوسيومترية
دافعية 
اإلنجاز

معامل 
الداللةرتباطاال

CRBDB

11176

0.76
دال عند 
مستوى 
0.01

2667
31074
4572
5064
6267
7573
8867
91281

10372
11672
12465

" CRBDBحوصـلة نتـائج االختبـار السوسـيومرتي املطبـق علـى العـيب فريـق "09ثل اجلـدولمي
، كمــا حيمــل اجلــدول درجــات دافعيــة اإلجنـــاز مــوقفني اجتمـــاعيني

املسجلة لكل العب من الفريق.
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حتصــل علــى أعلــى درجــة سوســيومرتية تقــدر بـــ "9أن "الالعــب 09يتضــح مــن خــالل اجلــدول
درجة) وهذا راجع إىل عدد ونوعية االختيارات املوجهة إليه من طرف زمالئه ، كما جنده قد سجل 12(

درجــة) ، مــا جيعلنــا 81يــق علــى مقيــاس دافعيــة اإلجنــاز ، والــيت قــدرت بـــ (أحســن قيمــة بــني أعضــاء الفر 
يتسم بدافعية إجناز عالية.نستنتج أن هذا الالعب 

ة ارتباطيــة طرديــة قـ) إىل وجــود عال0.76املقـدر بـــ (09يشـري معامــل االرتبـاط املبــني يف اجلــدول
اداللتهـ، وهـذه العالقـة هلـاعيـة اإلجنـازبني نتائج كل من االختبـار السوسـيومرتي ونتـائج مقيـاس دافقوية 

ارتفعــت ،، مــا جيعلنــا نســتنتج أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة الالعــب السوســيومرتية )0.01عنــد مســتوى (
بذلك درجة دافعيته لإلجناز.

TBBB: حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" لفريق 10جدولال

الدرجةالالعبونالفريق
السوسيومترية

دافعية 
اإلنجاز

معامل 
االرتباط

الداللة

TBBB

11371

0.67
دال عند 
مستوى 
0.05

2658
3463
4556
5776
6454
7556
8451
9360

10869

تبـــــار نتـــــائج االخ" املتحصـــــل عليهـــــا مـــــنTBBBدرجـــــات العـــــيب فريـــــق "10يوضـــــح اجلـــــدول
.املطبق عليهمدافعية اإلجنازو مقياسالسوسيومرتي 

" الـــــذي حتصـــــل علـــــى 1أن أعلـــــى درجـــــة سوســـــيومرتية ترجـــــع إىل "الالعـــــب10يبـــــني اجلـــــدول 
درجـــة) علـــى مقيـــاس دافعيـــة اإلجنـــاز 71قـــد ســـجلت لـــه (درجـــة سوســـيومرتية) ، وباملقابـــل جنـــد أنـــه 13(
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هــو كــذلك علــى درجــة سوســيومرتية معتــربة قـــدرت  " الــذي حتصـــل7ليحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد "الالعــب
درجات)وحيتل بذلك املرتبة الثالثة.5بــ(

ة ارتباطيـة طرديـة بـني قـوجـود عال) يشري إىل0.67إن معامل االرتباط احملسوب الذي يقدر بـ(
.)0.05(الداللــةنتــائج كــل مــن االختبــار السوســيومرتي ونتــائج مقيــاس دافعيــة اإلجنــاز ، عنــد مســتوى

GSP: حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" لفريق 11جدول

الدرجة الالعبونالفريق
السوسيومترية

دافعية 
اإلنجاز

معامل 
االرتباط

الداللة

GSP

1472

0.60
دال عند 
مستوى 
0.05

2468
3572
4256
5872
6670
7366
8866
91073

10566
11359
12663

" املتحصــــــل عليهــــــا مــــــن نتــــــائج االختبــــــار GSPدرجــــــات العــــــيب فريــــــق "11يوضــــــح اجلــــــدول
طبق عليهم.السوسيومرتي و مقياس دافعية اإلجناز امل

" قــد ســجلت لــه أعلــى درجــة علــى مقيــاس دافعيــة اإلجنــاز بــني 9"الالعــبأن11يبــني اجلــدول 
درجــة) ، وباملقابــل جنـد أنــه كــذلك قـد حتصــل علــى أعلـى درجــة سوســيومرتية 73زمالئـه ، حيــث بلغـت (

علــى مقيــاس أن أدىن قيمــة ســجلت 11ويتضــح لنــا كــذلك مــن خــالل اجلــدولدرجــات).10قـدرت بـــ (
" الـــــذي حتصـــــل كـــــذلك علـــــى أدىن درجـــــة 4درجـــــة) لتعـــــود إىل "الالعـــــب 56تقـــــدر بـــــــ(فعيـــــة اإلجنـــــازدا
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سوسيومرتية قدرت بدرجتني فقط.

ة ارتباطيـة طرديــة بـني نتــائج  قــوجـود عال) إىل  0.60بـــ(واملقـدرمعامــل االرتبـاط احملســوب يشـري 
)0.05(الداللــةمســتوىكــل مــن االختبــار السوســيومرتي ونتــائج مقيــاس دافعيــة اإلجنــاز ، عنــد 

نستنتج أنه كلما ارتفعت درجة الالعب السوسيومرتية ، ارتفعت بذلك درجة دافعيته لإلجناز.

CSMC: حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" لفريق 12جدولال

الدرجة الالعبونالفريق
السوسيومترية

دافعية 
اإلنجاز

معامل 
الداللةتباطاالر 

CSMC

1071

0.69
دال عند 
مستوى 
0.05

2362
31063
41691
5570
62186
7665
8272
9170

10272
11270
12472

" املتحصــــــل عليهــــــا مــــــن نتــــــائج االختبــــــار CSMCدرجــــــات العــــــيب فريــــــق "12ميثـــــل اجلــــــدول
أجريا عليهم.نرتي و مقياس دافعية اإلجناز اللذاالسوسيوم

أعلـى درجـة مت تسـجيلها علـى مقيـاس دافعيـة اإلجنـاز تقـدر أن12يتضح لنا من خالل اجلـدول
ـــــ4درجـــــة) ، وهـــــي قيمـــــة عاليـــــة تعـــــود إىل "الالعـــــب 91بــــــ( ـــــل علـــــى (" ال درجـــــة 16ذي حتصـــــل باملقاب
" الــذي حتصــل هــو كــذلك علــى قيمــة عاليــة يف 6الالعــب"سو 

الـذي "2درجـة) ترجـع إىل "الالعـب 62ـ(كمـا تقـدر أدىن درجـة دافعيـة لإلجنـاز بـمقياس دافعية اإلجناز.
درجات سوسيومرتية)3حتصل على (
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أن معامــل االرتبــاط احملســوب بــني الدرجــة السوســيومرتية ودافعيــة اإلجنــاز 12كمــا يبــني اجلــدول
0.05) لـه داللـة إحصـائية عنـد املسـتوى (0.69بـ (والذي يقدر

مـا جيعلنـا هذاو ، بني نتائج كل من االختبار السوسيومرتي ونتائج مقياس دافعية اإلجنازارتباطية طردية 
ته لإلجناز.بذلك درجة دافعيتبعاأنه كلما ارتفعت درجة الالعب السوسيومرتية ، ارتفعتنستنتج 

USS: حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" لفريق 13جدول

الدرجة الالعبونالفريق
السوسيومترية

دافعية 
اإلنجاز

معامل 
الداللةاالرتباط

USS

11066

0.79
دال عند 
مستوى 
0.01

2459
3251
4360
5365
61070
7764
8968
9666

10560

ــــــار USSدرجــــــات العــــــيب فريــــــق "13يوضــــــح اجلــــــدول " املتحصــــــل عليهــــــا مــــــن نتــــــائج االختب
السوسيومرتي و مقياس دافعية اإلجناز املطبق عليهم.

درجـة) ، 70بــ(قـد قـدرتأعلى درجة مت تسجيلها على مقياس دافعيـة اإلجنـاز 13يبني اجلدول 
، ليتشـارك هـذه الدرجـة وسـيومرتية)ساتدرج10لذي حتصل باملقابل على (" ا6إىل "الالعب وعادت

قدرت يف مقياس دافعية اإلجنازمعتربة" الذي حتصل هو كذلك على قيمة 1"الالعب السوسيومرتية مع 
" 3"الالعـــب والـــيت حتصـــل عليهـــادرجـــة) 51أدىن درجـــة دافعيـــة لإلجنـــاز بــــ(ت. كمـــا قـــدر ) درجـــة66بــــ(

.تنيسوسيومرتيأدىن درجة سوسيومرتية قدرت بــدرجتنيعلىكذلكالذي حتصل
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وجــود ) يشــري إىل  0.79ن معامــل االرتبــاط احملســوب الــذي يقــدر بـــ(أ13يتضــح مــن اجلــدول
ة ارتباطيــة طرديــة بــني نتــائج كــل مــن االختبــار السوســيومرتي ونتــائج مقيــاس دافعيــة اإلجنــاز ، عنــد قــعال

نســتنتج أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة الالعــب السوســيومرتية ، ارتفعــت مــا جيعلنــا. )0.01(الداللــةمســتوى
بذلك درجة دافعيته لإلجناز.

CRBT: حوصلة نتائج "االختبار السوسيومتري"  ومقياس "دافعية اإلنجاز" لفريق 14جدول

الدرجة الالعبونالفريق
السوسيومترية

دافعية 
اإلنجاز

معامل 
الداللةاالرتباط

CRBT

11360

0.66
دال عند 
مستوى 
0.05

2650
3451
4548
5749
6445
7546
8456
9344

10865

اللــــذان مت حوصــــلة نتــــائج االختبــــار السوســـيومرتي ومقيــــاس "دافعيــــة اإلجنــــاز" 14ميثـــل اجلــــدول
.دافعيتهم لإلجنازاتيحيث" CRBTفريق "العيبتطبيقهما على 

" قـــد حتصـــال علـــى أعلـــى الـــدرجات يف 1" و"الالعـــب10أنـــه كـــل مـــن "الالعـــب14كمـــا يبـــني اجلـــدول

ــــني اجلــــدولباإلضــــافة إىل هــــذا و ــــني الــــدرجات السوســــيومرتية و أن معامــــل االرتبــــاط ا14يب حملســــوب ب
) 0.05) له داللة إحصـائية عنـد املسـتوى (0.66درجات دافعية اإلجناز لدى الالعبني الذي يقدر بـ (

بني نتائج كـل مـن االختبـار السوسـيومرتي ونتـائج 
أنـــه كلمـــا ارتفعـــت درجـــة الالعـــب السوســـيومرتية ، ا نســـتنتج مـــا جيعلنـــهـــذا،  و مقيـــاس دافعيـــة اإلجنـــاز

بذلك درجة دافعيته لإلجناز.تبعاارتفعت
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1-3-3عرض وتحليل نتائج الفرضية:

توجــد عالقــة ارتباطيــة اجيابيــة  بــني الــنمط القيــادي للمــدرب و مســتوى دافعيــة اإلجنــاز لــدى : 3الفرضــية
الالعبني.

دافعية اإلنجازومقياسالقيادي المميز للمدرب الرياضيمقياس النمط: حوصلة نتائج 15جدول

مدرب 

فريق:
النمط القيادي المميز

للمدرب الرياضي
مستوى دافعية اإلنجاز 

لدى الالعبين

معامل 
االرتباط

الداللة

CRBDB4.8171

0.83
دال عند 
مستوى 
0.05

GSP3.7567

TBBB3.0061

CSMC5.0072

USS3.1363

CRBT3.0651

الـنمط القيـادي املميـز للمـدرب طبيق كـل مـن مقيـاس حوصلة النتائج املتعلقة بت15ميثل اجلدول
لدى الالعبني.دافعية اإلجنازعلى مدريب الفرق الستة ومقياس  الرياضي

) ، يشـري0.83املقـدر بـــ (بـني نتـائج املقياسـني احملسـوبأن معامل االرتبـاط15ويبني اجلدول
مســـتوى دافعيـــة و القيـــادي املميـــز للمـــدرب الرياضـــيإىل وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة قويـــة بـــني الـــنمط

؛ حيث يتضح أنـه كلمـا 0.05عند املستوى ، وتعترب هذه القيمة دالة إحصائيا اإلجناز لدى الالعبني
القــيم احملســوبة تبعــا لــذلك ارتفــع ارتفعــت القــيم احملســوبة مــن املقيــاس األول (الــنمط القيــادي للمــدرب) ، 

).الثاين (دافعية اإلجنازمن املقياس 

يات الدافعيــة لإلجنــاز  كانــت مــن نصــيب الفــرق أن أعلــى مســتو 15ويتضــح لنــا خــالل اجلــدول
"CSMC"و "CRBDBفاقت السبعني درجة ؛ كما سجل مـدربو هـذه الفـرق اليت، و " على الرتتيب
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ـــ(أعلــى القــيم يف مقيــاس الــنمط القيــادي امل " CSMC") بالنســبة لفريــق 5.00ميــز للمــدرب ، قــدرت بـ
، حيــــث تشــــري هــــذه القــــيم الــــيت تقــــرتب مــــن القيمــــة القصــــوى "CRBDB"ق) بالنســــبة لفريــــ4.83(و

7للمقياس وهي (
.نسانيةللعالقات اإل

، الــذي "CRBT"ل نالحــظ أن أدىن قيمــة ملســتوى دافعيــة اإلجنــاز ســجلت مــن طــرف فريــق ويف املقابــ
) ، حيــث تشــري هــذه القيمــة مليــل املــدرب الرياضــي إىل 3.06ســجل مدربــه كــذلك أدىن قيمــة قــدرت بــــ(

انتهــاج األســلوب األوتــوقراطي الــذي يــويل أمهيــة حنــو إجنــاز املهــام وحتقيــق النصــر علــى حســاب العالقــات 
انية. اإلنس

ستنتاجات:اال-2

رض وحتليل النتـائج الـيت حتصـلنا عليهـا بعـد تطبيـق أدوات البحـث علـى عينـة الدراسـة عيف ضوء
ومعاجلتها إحصائيا ، متكنا من مجع أهم االستنتاجات اليت تتمثل فيما يلي:

دىلـاإلنجـازدافعيـةمستوىوالرياضيالفريقتماسكبينطرديةارتباطيةعالقةتوجد
.الالعبين

 مستوى دافعية اإلنجاز لدى الالعبينإلى ارتفاعتماسك الفريق الرياضي يؤدي ارتفاع.

بعالقاته االجتماعية التي تربطه ببقية أفراد الفريق.لإلنجازة الالعبدافعيتتأثر درجة

 تــؤدي العالقــات اإلنســانية الوديــة إلــى زيــادة تقــدير الــذات لــدى الالعبــين ، ومشــاركتهم
لفعالة في تحقيق أهداف الفريق.ا

لـــدى توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة بـــين الـــنمط القيـــادي للمـــدرب و مســـتوى دافعيـــة اإلنجـــاز
الالعبين.

اإلنسـانية للعالقاتأهميةيوليالذيالديمقراطيلنمط القياديالمدرب ليؤدي انتهاج
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.الالعبينلدىاإلنجازدافعيةمستوىإلى ارتفاع 

 الذي يولي أهميـة نحـو إنجـاز المهـام للنمط القيادي األوتوقراطييؤدي انتهاج المدرب
دافعيــةمســتوىانخفــاضإلــى ،علــى حســاب العالقــات اإلنســانيةالفــوز فقــطوتحقيــق 
.الالعبينلدىاإلنجاز

مناقشة الفرضيات:-3

3-1-1الفرضيةمناقشة:
الفريـــق الرياضـــي و بـــين تماســـك طرديـــةعالقـــة ارتباطيـــة وجـــود الفرضـــية األوىل علـــى تـــنص

؛ وباملقابل فقد أشـارت االسـتنتاجات الـيت مت استخالصـها بعـد مستوى دافعية اإلنجاز لدى الالعبين

عـرض وحتليــل النتـائج املتعلقــة بكــل مـن متاســك الفريــق ومسـتوى دافعيــة اإلجنــاز لـدى الالعبــني إىل وجــود 
) ، وذات داللــة إحصــائية 0.87مقــدرة بـــــــ (عالقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بــني املتغــريين (املســتقل والتــابع)

زيـادة مسـتوى دافعيـة اإلجنـاز لـدى درجة التماسـك إىل)، حيث يؤدي االرتفاع يف0.05عند مستوى (
تــؤثر بصــفة  عديــدة ومتداخلــةجمموعــة عوامــلميثــلالــذي مــن طبيعــة التماســك؛ إذ يفســر هــذا الالعبــني 

تناسـب هـدف اجلماعـة مـع ،االتفاق على أهداف اجلماعـةاإلمجاع و :تشمل كال منكبرية على األداء 
مكانــــة ، اســــتقرار اجلماعــــة،جاذبيــــة األفــــراد، كثافــــة التفــــاعالت بــــني أفــــراد اجلماعـــة،  أهـــداف األفــــراد

)249، ص2003(ماهر ، .اجلماعة

عـدة دراسـات سـابقة ، جنـد مـن بينهـا نتـائجمـعولقد توافقت مـع هـذه النتـائج املتحصـل عليهـا
أن حتقيق أعلى درجات اإلجناز الرياضي اليت خلصت إىل ) 2003،حلفيظخالص حممد عبد ااسة (إدر 

من خالل حتمل أعضاء الفريـق للمسـؤوليات املوكلـة إلـيهم وتقـدمي مصـلحة ،له عالقة مع متاسك الفريق
.الفريق على مصاحلهم الشخصية

م الفريق ــــــــــــنفق كثريا من وقتها وجهدها لتدعين الفرق العالية التماسك ال تأ)Cattel" ،1948"ويرى (
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.ااسكمتنخفضة املفلذلك جند أن لديها الكثري من الطاقة اليت تكرسها ألداء العمل أكثر من الفرق 
)98، ص 2001بدر الدين  ، -أمني فوزي(

) ، Grieve " ،1996، ()Lecoq.g" ، "2006"(كمــــــــــــــــــــا تؤكــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن دراســــــــــــــــــــات
)"Nicolas.R""وJean-Philippe.H "2006(بـــــني طرديـــــة، عـــــن وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــةكـــــذلك

.الالعبنيوالفاعلية يف أداءالفريق متاسك 
على عينة البحث اليت أجريتإذا يف ضوء ما حتصلنا عليه من استنتاجات بعد الدراسة امليدانية

ات السـابقة والنظريـة ، ال يسـعنا إال أن واستخدام األساليب اإلحصائية االستداللية ، ومقارنتها بالدراسـ
عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة بـــني متاســـك الفريـــق الرياضـــي و نؤكـــد مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية الـــيت تقـــر بوجـــود 

. مستوى دافعية اإلجناز لدى الالعبني

3-2-2الفرضيةمناقشة:

ومترية و عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـين درجـة الالعـب السوسـيوجـودالفرضية الثانية على تنص
أســفرت النتــائج املســجلة بعــد تطبيــق االختبــار السوســيومرتي ومقيــاس ولقــد،درجــة دافعيتــه لإلنجــاز

وسـيومرتية بـني الـدرجات السطرديةدافعية اإلجناز الرياضي على عينة البحث ، عن وجود عالقة ارتباطية
اط تـرتاوح بـني القيمتـني ودرجات الدافعيـة لإلجنـاز لـدى العـيب كـل فريـق ، حيـث سـجلت معـامالت ارتبـ

). هــــذا مــــا جيعلنــــا 0.05كانــــت ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد املســــتوى (وكلهــــا) ، 0.79() و0.60(

نستنتج أنه كلما زادت املكانة االجتماعية لالعب داخل فريقه ، واليت تتحدد يف ضوء عالقاته اإلنسانية 
جهـــودا إضـــافية يف ســـبيل حتقيـــق ز وبذلـــه الـــيت تربطـــه بزمالئـــه ، كلمـــا زادت دافعيـــة الالعـــب حنـــو  اإلجنـــا

أهداف الفريق اليت يشرتك فيها مع زمالئه.

وباملقابــل فـــإن
، ــــأي أنه غـري مـؤثر يف النتـائج املرجـوةــ وخارجه ، أو عندما جيد نفسه يف موقع هامشي من قوة الفريق 

ا يــؤثر ســلباأو عنــدما يكــون ســببا يف خســارة الفريــق ، يــؤدي إىل اخنفــاض درجــة جاذبيــة الفريــق لــه ، ممــ
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)107، ص 2001بدر الدين  ، -أمني فوزي(على أدائه.

) أن نقـــص التعـــاون وزيـــادة التنـــافس بـــني 116، ص2004حســـني بـــاهي ، -يـــرى (حممـــد عبـــد احلفـــيظو 
ة الفرد داخل مجاعته ،  تعترب من أهم العوامل الـيت  حتـول دون متاسـكأعضاء اجلماعة ، واخنفاض مكان

ما يقلل من حرص الفرد على حتقيق األهداف املشرتكة للجماعة .الفريق ،

كمــال (حيــث اســتخلصصــلت بعــض الدراســات الســابقة إىل نتــائج يف نفــس االجتــاه ، ولقـد تو 
ق كـرة اليـد بـاألردن إىل أن العالقـات اإلجيابيــة دراسـته الـيت أجراهـا علــى فـر مـن)1997،حممـد خصـارنة

بني الالعبني تعترب من العوامل املهمة املسامهة يف زيادة رغبتهم على ممارسة اللعبة.

إىل الرفـع )  إىل أن الرفع من درجـة العالقـات بـني الالعبـني ، يـؤدي Cahay" ،1989"(تشري دراسة و 
) إىل Lenk" ،1996"فرت نتـائجأسـ؛ مثلمـا لالعبنيمن مستوى األداء العام

.أن الفريق صاحب اإلجناز العايل يتمتع أفراده بعالقات اجتماعية إجيابية

ميكننــا تأكيــدفمــن خــالل مــا ترتــب مــن اســتنتاجات ، ومبقارنتهــا مــع الدراســات الســابقة ، إذا
الــيت يــة طرديــة بــني درجــة الالعــب السوســيومرتيةعالقــة ارتباطنقــول بأنــه توجــد ل،صــحة الفرضــية الثانيــة 

.و درجة دافعيته لإلجنازتعرب عن مكانة الالعب االجتماعية داخل فريقه ،

3-3-3الفرضيةمناقشة:
عالقة ارتباطية طردية بين النمط القيادي للمدرب و مستوى دافعيـة اإلنجـاز الفرضية الثانية على تنص

ئج املســـجلة بعـــد اســـتخدامنا ملقيـــاس الـــنمط القيـــادي املميـــز للمـــدرب ولقـــد بينـــت النتـــالـــدى الالعبـــين.
، وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة ، والــيت دل عنهــا معامــل الرياضــي ومقيــاس دافعيــة الالعبــني لإلجنــاز

ـــــ ( ) ، إذ تعتــــرب هــــذه القيمــــة ذات داللــــة 0.83االرتبــــاط احملســــوب بــــني نتــــائج املتغــــريين والــــذي قــــدر بـــ
الــيت كانــةاملصــائص و إىل اخلوجــود هــذه العالقــة أساســا جــعير كمــا ) ؛0.05د املســتوى (إحصــائية عنــ

يف الفريــقالعنصــر احملــوري يف عمليــة التفاعــل النفســي البيــداغوجيفهــو يعتــرب، املــدرب يف الفريــق حيتلهــا
وجيـه الفـين وهو بذلك املسؤول األول عـن النتـائج الفنيـة لفريقـه حيـث يقـع علـى عاتقـه مهـام اإلرشـاد والت
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وضــبط بــرامج التــدريب والتخطــيط والتقــومي وحتقيــق التقــارب بــني أعضــاء الفريــق والقيــادة الفعالــة ، وكــذا 
.مبا يضمن حتقيق األهداف مالئم ،توفري مناخ اجتماعي ورياضي

اطي كلما اعتمد املـدرب الرياضـي يف قيادتـه لالعـيب الفريـق علـى األسـلوب الـدميقر نهكما وبينت النتائج أ
ارتفعـت درجـة دافعيـة يف اختـاذ القـرارات ، كلمـا الذي يويل أمهيـة بالعالقـات اإلنسـانية ومشـاركة الالعبـني

ني اجلماعية يف اختاذ القرارات كاقرتاح ختطيط التدريب مشاركة الالعبفريى "عالوي" أناإلجناز لديهم ،
افســات الرياضــية ، يرتتــب عنــه ســرعة الرياضــي وتنفيــذه وتقييمــه واالشــرتاك يف رســم خطــط اللعــب يف املن

ســــيكولوجية اجلماعــــات الرياضـــــية  ، ،(عـــــالويجهــــدهم يف ســــبيل حتقيــــق اإلجنـــــازات وجتنــــب الفشــــل
ريفـع مـن درجـة متاسـكه ، لنويـة للفريـق مـن الـروح املعاألسـلوب القيـادييعزز. كما )58، ص 1998

مما يؤثر إجيابا على درجات اإلجناز الرياضي.
فنجــد أن ، ســابقةالدراســات المــع العديــد مــنتوافقــت مــع هــذه النتــائج املتحصــل عليهــا كمــا 

خلصـت ،مبصـر الـيت أجراهـا علـى فـرق كـرة اليـد)1999، حممـدأبـوفايزحممدالدراسة
.الالعبنيدافعيةاستثارةاملدرب الرياضي يلعب دورا هاما يف متاسك الفريق وأنإىل 

) الــيت أجراهــا 2003دراســة (حممــد فــوزي ، و؛) 2006دراســة (حممــد فــايز ، كــل مــن وتشـري كــذلك
أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطيـــه، علـــى الفـــرق الرياضـــية باجلامعـــات املصـــرية ذوي املســـتوي املرتفـــع واملـــنخفض

.العبنيالدالة إحصائيا بني السلوك القيادي للمدربني ودافعيه اإلجناز لدى يةجيابإ
من الدراسـة الـيت أجراهـا علـى فـرق القسـم األول والقسـم ) 2008، نصر الدين شريف (استخلص كم 

أ جيابيـا بانتهـاج أسـلوب قيـادي مبـين علـى مبـدإأن مردود الفريق الرياضـي يتـأثر الثاين لكرة القدم اجلزائرية
.العالقات اإلنسانية والتشاور واملشاركة يف بناء األهداف اجلماعية

قة ، نؤكـــد صـــحة ، ومبقارنتهـــا مـــع الدراســـات الســـابفبنـــاء علـــى النتـــائج املتحصـــل عليهـــاوعليـــه 
لثـة ، لنقـول أن مسـتوى دافعيـة اإلجنـاز لـدى الالعبـني يـرتبط ارتباطـا قويـا باألسـلوب القيـادي الفرضـية الثا
جـــه املـــدرب الرياضـــي ، حيـــث ترتفـــع دافعيـــة اإلجنـــاز عنـــد تـــوافر قيـــادة دميقراطيـــة تعطـــي أمهيـــة الـــذي ينته

للعالقات اإلنسانية ومشاركة الالعب يف خمتلف القرارات املتعلقة بنشاطه داخل الفريق.



الفصل الثاني: عرض وتحلیل ومناقشة النتائج

147

اقتراحات وفرضيات مستقبلية:-4

سـبق نقـرتح استخالصـها فيمـا انتهائنا من إجنـاز الدراسـة وتوصـلنا إىل نتـائج البحـث الـيت متبعد 
بعض املقرتحات اليت تتمثل فيما يلي:

شكال خمتلفة من الرياضات اجلماعية خاصة.أجراء دراسات مماثلة تتناول إ
 التماسـك حملاولـة وضـوعمإجراء املزيد من البحوث الوصفية والدراسات التحليلية والتجريبية يف

.ق الرياضيةل حتقيقه وتوفريه داخل الفر بالكشف عن أهم س
عبني للمنافسات.الالوتدريبتربوي خالل إعداد-زيادة االهتمام باجلانب النفسي
اخلاصــــة واملعلومــــاتاخلــــرباتزيــــادةإىلدوراتقامــــةإعلــــىالعمــــل

أهم العوامل اليت تؤثر يف متاسك الفرق الرياضية.معرفة الفعالة ، والقيادةبأساليب
علــى طبيعــة التفاعــل االجتمــاعي يف الفــرق خــر للوقــوفآلايــات التقــومي بــني احلــني و جــراء عملإ

لتفاعل لختبار السوسيومرتي يف دراسته درب الرياضي االستعانة باإلالرياضية ، كما يستطيع امل
وحتليله للعالقات االجتماعية.،االجتماعي 

التـآلف، تثـال لقـيم ومعـايري الفريـق،ضرورة اهتمام املـدربني مبظـاهر تنظـيم الفـرق الرياضـية كاإلم
والبشــرية لتــأطري التجـانس والتعــاون بــني الالعبــني، مــع تــوفري كافـة الوســائل املاديــة والبيداغوجيــة

وحتسني هذه املظاهر يف الفريق.
مـدرب ،الـيت تعـزز مظهـر -العـب والعـب-التكثيف من فرص التفاعل االجتماعي بني العب

ط الرمسي للجماعة ، باإلضافة إىل النشاط الغري الرمسي.التماسك ، وهذا يف إطار النشا

:العامةخالصــةال-5

احلاصـــل يف فـــرق كـــرة الســـلة مـــن ا البحـــث دراســـة التفاعـــل االجتمـــاعيلقـــد حاولنـــا مـــن خـــالل هـــذ
خالل معاجلة موضوع متاسك اجلماعات ودوره ، ومدى عالقتـه باجلانـب النفسـي الرتبـوي للتـدريب الرياضـي 
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شمل عدة متغريات ، جند من أبرزها دافعية الالعبني لإلجناز. الذي ي
متكنـــا مـــن بنـــاء أدوات الدراســـة الـــيت ســـاعدتنا يف  بعـــد اطالعنـــا علـــى الدراســـات النظريـــة و و 

و دافعيـــة اإلجنــاز لـــدى الالعبــني ، والعالقـــة بــني درجـــة الالعـــب متاســك الفريـــق العالقــة بـــنيومعرفـــةكشــف 
رجــــة دافعيتــــه لإلجنــــاز ، والعالقــــة بــــني األســــلوب القيــــادي للمــــدرب ودافعيــــة اإلجنــــاز لــــدى السوســــيومرتية ود

لألسـاليب اإلحصـائية املتبعـةاملتحصل عليها من مقاييس البحـث املعتمـدة ، بعد إخضاع النتائجو ؛الالعبني
:توصلنا إىل النتائج التالية

 افعية اإلجناز لدى الالعبني.مستوى دإىل ارتفاعمتاسك الفريق الرياضي يؤدي ارتفاع

بعالقاته االجتماعية اليت تربطه ببقية أفراد الفريق.لإلجنازة الالعبدافعيتتأثر درجة

الفعالـة يف لذات لدى الالعب ومشاركتهر اتؤدي العالقات اإلنسانية الودية إىل زيادة تقدي
حتقيق أهداف الفريق.

ــــاخ االجتمــــاعي و مناســــبةو تعتــــرب الطريقــــة السوســــيومرتية طريقــــة دقيقــــة للكشــــف عــــن املن
العالقــات االجتماعيــة داخــل الفريــق الرياضــي، كمــا ميكــن اســتخدامها مــن طــرف املــدربني 

لسهولتها.

لدى الالعبني.توجد عالقة ارتباطية بني النمط القيادي للمدرب و مستوى دافعية اإلجناز

بالعالقـات اإلنسـانية وإشـراك الـذي يهـتملـنمط القيـادي الـدميقراطيلاملـدربيؤدي انتهـاج
اإلجنـازدافعيـةإىل ارتفـاع مسـتوى،وتقييمـهوتنفيـذهالرياضيالتدريبختطيطيفالالعبني

.لديهم
وحتقيــقاملهــامإجنــازحنــوأمهيــةيــويلالــذياألوتــوقراطيالقيــاديلألســلوباملــدرباتبــاعيــؤثر

ـــةمســـتوىاخنفـــاضإىل، اإلنســـانيةالعالقـــاتحســـابعلـــىفقـــطالفـــوز ـــدىاإلجنـــازدافعي ل
.الالعبني
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قائمة المراجع باللغة العربیة:

القاهرةدار الفكر العريب،،2ط،التدريب الرياضي الحديث:)2001(مفيت إبراهيم محاد.

) دار الوفـــاء القيـــادة فـــي التربيـــة البدنيـــة والرياضـــية): 2003ابـــراهيم حممـــود عبـــد املقصـــود ،
ة.للطباعة والنشر ، اإلسكندري

 دار ســـيكولوجية الفريـــق الرياضـــي) : 2001طـــارق حممـــد بـــدر الـــدين (-أمحـــد أمـــني فـــوزي ،
القاهرة.الفكر العريب ،

) دار الفكر العريب ، القاهرة.أسس ونظريات التدريب ، ): 2001أمحد بسطويسي

 ر داعلم النفس أصوله ومبادئه ): 1999عبد الفتاح حممد دويدار (-أمحد حممد عبد اخلالق
املعرفة اجلامعية ، مصر.

 2، طاالجتمـــاع الرياضـــي: )2004(مصـــطفى حســـني بـــاهي–إخـــالص حممـــد عبـــد احلفـــيظ

.مركز الكتاب للنشر ، القاهرة

) مركـز التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضـي): 2002إخالص حممد عبد احلفيظ ،
الكتاب للنشر ، مصر.

) مطبعة اجلمهورية اإلسكندرية ، مصر.المعاصرعلم النفس): 1995ألفت حممد حنفي ،

القاهرة،، دار الفكر العريب أصول التربية البدنية والرياضية: )1996(أمني أنور اخلويل.

عامل املعرفة ، الكويتسلسلة،الرياضة والمجتمع: )1996(أمني أنور اخلويل.

دار الفكـــر 3، ط1، جاضـــيةأصـــول التربيـــة البدنيـــة والري: )2001اخلـــويل (أنـــورأمـــني ،
.العريب ، القاهرة

) املكتبة املصرية ، اإلسكندرية.سيكولوجية الشخصية الرياضية): 2005بثينة حممد فاضل ،
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نظريــات -الســلوك التنظيمــي): 2002ثابــت عبــد الــرمحن إدريــس (-مجــال الــدين حممــد املرســي
اجلامعية ، اإلسكندرية.، الدار ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك في المنظمة 

)دار الثقافة ، األردن.2، طعلم النفس االجتماعي): 2011جودة بين جابر ،

) القاهرة،، عامل الكتب5، طعلـم النفس االجتماعي ): 1984حامد عبد السالم زهران .

دار هومه ، اجلزائر الجماعات: )2008(حسان اجليالين ،.

دار الكندري ، عمانالجماعة والتفاعل الصفيديناميات : )1998نسي (حسن امل ،.

األردنعمان،الوي،دار جمد، 2، ططرق التدريب:)2002(حسن حممد احلسني ،.

دار احلامد ، األردن.1، طمنظور كلي-المنظمات: إدارة )2003(حسني حرمي ،

) ر ، مصر.، دار احملجة للطباعة والنشبناء الشخصية القيادية): 2007حكمت شحرور

) دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان.1، طالسلوك التنظيمي ): 2002خضري كاظم محود ،

دار الفكــــر العــــريباالجتمــــاع الرياضــــي: )2005(عصــــام اهلــــاليل-خــــري الــــدين علــــى عــــويس ،
.القاهرة

دار 2، ترمجـة إحسـان حممـد احلسـن ، طمعجم علم االجتمـاع: )1974(دونكان ميتشـال
.، بريوتالطليعة

) ــات العامــة فــي التــدريب الرياضــي): 1998ريســان جميــد خــربيط ــة إلــى -النظري مــن الطفول
، دار الشروق ، األردن.1، ط-المراهقة 

منشـأة المدرب الرياضي أسس العمل في مهنـة لتـدريب: )1997(زكي حممد حممد حسـن ،
.املعارف ، اإلسكندرية 
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) ـــنفس االجتمـــاعيدراســـات فـــي): 2006مســـاح خالـــد زهـــران ، دار الفكـــر العـــريب ، علـــم ال
مصر.

) ـــنفس االجتمـــاعي): 2006مســـاح خالـــد زهـــران ، دار الفكـــر العـــريب ، دراســـات فـــي علـــم ال
مصر.

املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية، دار األسرة والحياة العائلية: )1999(سناء اخلويل.

 ســيكولوجية الــتعلم بــين النظريــة ): 1997ممــدوح عبــد املــنعم الكينــاين (–ســيد حممــد خــري اهللا
، دار النهضة العربية ، بريوت.والتطبيق

) دار اجلامعـــة الســـلوك الفعـــال فـــي المنظمـــات): 2002صـــالح الـــدين حممـــد عبـــد البـــاقي ،
اجلديدة اإلسكندرية.

ــنفس االجتمــاعي المعاصــر): 2004عبــد املــنعم حممــود (-طريــف شــوقي فــرج ، إيــرتاك علــم ال
نشر ، مصر.للطباعة وال

دار النهضة العربية ، لبنان.القيادة والشخصية): 1986(عباس حممد عوض ،

ديـــوان1، طالمرشـــد فـــي علـــم الـــنفس االجتمـــاعي: )1984(عبـــد احلميـــد حممـــد اهلـــامشي ،
.املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر

) روق للنشر ، دار الشالمرشد في علم النفس االجتماعي): 2007عبد احلميد حممد اهلامشي
والتوزيع ، مصر.

دار النهضة العربية ، بريوتالكفاءة اإلنتاجية: )1990(عبد الرمحن العيسوي ،.

الرباط،اخلطايبدار،التربيةعلوممعجم:)1994(آخرونوغازياللطيفعبد.

القاهرة،غريبدار،لإلنجازالدافعية:)2000(خليفةحممداللطيفعبد.
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دار الشروق.1، طعلم اجتماع التربية ): 1999الراشدان (عبد اهللا ،

املعرفـة اجلامعيـة  ، دارالنشـأة والتطـور–علـم االجتمـاع : )1999(عبد اهللا حممد عبـد الـرمحن
.اإلسكندرية

2000 :(مكتبـة العيكـات  أساسيات ممارسة العمل مع الجماعات ،
األردن.

دار غريب للطباعةموسوعة علم النفس و التحليل النفسي: )2003(طهفرج عبد القادر ،.

دار الكتاب احلديث  الكويت2، طعلم النفس االجتماعي: )1980(فؤاد البهى السيد ،.

اجلامعـة ،2ط ،التـدريب الرياضـي للقـرن الواحـد والعشـرين: )2004(كمال مجيل الريضـي
.، األردناألردنية

) دار الكندي ، األردن.القيادة أساسيات ونظريات): 2003ماهر حممد صاحل ،

) دار املعـــارف ، علـــم نفـــس المـــدرب والتـــدريب الرياضـــي): 1997حممـــد حســـن عـــالوي ،
القاهرة.

مركــز الكتــاب للنشــرالرياضــيةالجماعــاتســيكولوجية : )1998(حممــد حســن عــالوي ،،
القاهرة.

القاهرة.،، مركز الكتاب للنشرسيكولوجية القيادة الرياضية:)1998(حممد حسن عالوي

دار الفكـــر العـــريب،1ط،المـــدرب الرياضـــيةســـيكولوجي: )2002(حممـــد حســـن عـــالوي
. القاهرة

دار الفكـر العـريب،ةالرياضـينفس التدريب والمنافسةعلم : )2002(حممد حسن عالوي
.القاهرة
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) مركـز الكتـاب ، ،  6، طالرياضـينفس الـعلم  ل فيمدخ):2007حممد حسن عـالوي
القاهرة.

دار اجلامعــــة اجلديــــدة، الســــلوك اإلنســــاني فــــي المنظمــــات):2000(حممــــد ســــعيد ســــلطان ،
.اإلسكندرية، مصر

عمليـات وطريقـة العمـل مـع الجماعـات ):2003سـيد عبـد احلميـد عطيـة (-حممد سيد فهمي
احلديث ، اإلسكندرية.اجلامعياملكتب

مــدخل إلــى علــم الــنفس االجتمــاعي–الســلوك اإلنســاني ): 1990مــد شــفيق زكــي (حم- ،
الشركة املتحدة للطباعة والنشر ، مصر.

) كيــف يبنــي المــدير فريــق العمــل –موســوعة العلــوم اإلداريــة ): 1999حممــد علــي جعلــوك
، دار الراتب اجلامعية ، بريوت.1، طالفعال

 ــنفس الرياضــي):2000(مصــطفى بــاهي -حممــود عنــان ، مــرآز الكتــاب مقدمــة فــي علــم ال
.للنشر 

) مطبعة اجلمهورية ، مصر. 1، طعلم النفس االجتماعي): 1997حممود فتحي عكاشة ،

مـــدخل إلـــى علـــم الـــنفس االجتمـــاعي: )1997(حممـــد شـــفيق زكـــي-حممـــود فتحـــي عكاشـــة
.احلديث ، االسكندريةاملكتب اجلامعي

ـــنفس االجتمـــاعي: )1982(حمـــي الـــدين خمتـــار ـــم ال ن املطبوعـــات ، ديـــوامحاضـــرات فـــي عل
.اجلامعية ، اجلزائر 

) معهــد -منظــور كلــي مقــارن-الســلوك اإلنســاني والتنظيمــي): 1995ناصــر حممــد العــديلي
اإلدارة العامة ، الرياض.

دار الفكــر منظومــة التــدريب الرياضــي ): 2004سـلوى عــز الــدين فكــري (-نبيلـة عبــد الــرمحن ،
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القاهرة.العريب ،

دار سـرور علـي إبـراهيم  ، ترمجـةإسـتراتيجية النجـاح-إدارة الفريـق ):2005(يكي هاييسن
.الرياضاملريخ ، 

) دار اللطائف للنشر والتوزيع ، القاهرة.الشخصية المبدعة): 2001يوسف األقصري ،

:الجامعیةقائمة الرسائل واألطروحات-2

) الجماعي بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الطور الثانيعالقة العمل ): 2007مسرية شرباك
، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، اجلزائر.من التعليم االبتدائي

) رســـالة ، الســـمات الشخصـــية للمـــدرب وعالقتهـــا بتماســـك الفريـــق): 2009حممـــد وداك
، اجلزائر.-راهيمدايل اب–ماجستري غري منشورة ، معهد الرتبية البدنية والرياضية 

) أثر العالقات االجتماعية داخل الفريق الرياضي في تحسـين ): 2001نصر الدين شـريف
، -دايل ابــــراهيم–، رســــالة ماجســــتري غــــري منشــــورة ، معهــــد الرتبيــــة البدنيــــة والرياضــــية النتــــائج
اجلزائر.
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مالحــــــــقال

نموذج اختبار سوسيومتري:1الملحق

عزيزي الالعب:

:نرجو منك ملء البيانات التالية

حتياطيا*اللقب واالسم: ..............................   *هل أنت العب:      أساسي   
سنوات*منذ مىت انضممت إىل هذا الفريق ؟ ...... 

ســنعر
موقف.

 عند كتابة األمساء ، تفاديا لألخطاء احملتمل الوقوع فيها عند اشرتاك العبني يف اسم واحد.اللقب واالسمالرجاء ذكر كل من

–مــن فريقــك –أكتــب فقــط أمســاء زمالئــك الالعبــني -1
الذين حتب أن تقضي معهم أوقات فراغك:

........... (اللقب واالسم)...................ة األولى: المرتب
............................... (اللقب واالسم)المرتبة الثانية:

(اللقب واالسم)...............................تبة الثالثة: المر 

–مــن فريقــك –أكتــب فقــط أمســاء زمالئــك الالعبــني -2
الــــذين حتــــب أن تنجـــــز معهــــم واجبـــــا يف إطــــار التـــــدريب أو 

املنافسة الرياضية:
............................... (اللقب واالسم)المرتبة األولى: 
............................... (اللقب واالسم)المرتبة الثانية:
(اللقب واالسم)...............................المرتبة الثالثة: 



مالحــــــــقال

: نموذج مقياس تماسك الفريق الرياضي2الملحق

عزيزي الالعب:

ما هي درجة العالقة بني معظم أفراد فريقك؟-1
عدمعالقة

عالقةوجودجدا                                               ةقوي

ما هو تقييمك لقيمة عضويتك يف الفريق بالنسبة لك؟-2
ضعيفة كبيرة

جدا                                                        جدا

ما مدى احساسك باالنتماء لعضوية الفريق؟-3
ءانتماانتماء           

ضعيف جداقوي جدا                                     

ما مدى استمتاعك باالشرتاك يف عضوية الفريق؟-4
قــــوي                                                      ضعيف 

جداجدا                   

987654321

987654321987654321

987654321

91



مالحــــــــقال

ماهو تقييمك للعمل (األداء) اجلماعي داخل الفريق؟-5
مرتفع                                                     منخفض 

جدا                                                        جدا

النسجام داخل الفريق؟ماهو تقييمك ملدى التقارب وا-6
مرتفع                                                     منخفض 
جدا                                                        جدا

ما مدى إشباع احلاجات الفردية ملعظم أفراد الفريق؟-7
ضعيف قـوي                                             

جداجدا                      

ما مدى الشعور بني أفراد فريقك بنجاحهم؟-8
شعور                                                       شعور                        

ضعيف قوي جدا                                        
جدا

ما مدى توافر القيادة الفاعلة بالنسبة لفريقك؟-9
غير متوافرة                        متوافرة                                               

تماماتماما                      

اء فريقـك للقـوى املنافسـة ما مدى مقاومة معظم أعضـ-10
للفريق ؟

ضعيفة جـدامقاومة قويـة جدا                               مقاومة 

مــــا مــــدى متاســــك الفريــــق خــــالل بعــــض األزمــــات (كــــاهلزائم -11
مثال)؟

تماسك         تماسك                      
قوي جـدا                                                ضعيف جدا

هل لـدى بعـض أفـراد الفريـق رغبـة معلنـة أو غـري معلنـة  -12
لالنضمام لفريق آخر؟

توجد لدى عدد                       ال توجد هذه
مـا                                         كبير من الالعبينالرغبة تما

987654321

987654321

987654321

987654321

987654321

987654321

987654321

987654321



مالحــــــــقال

: نموذج مقياس دافعية اإلنجاز3الملحق

عزيزي الالعب:

فيما يلي بعض العبارات اليت ميكن أن ترتبط بسلوكك واجتاهاتك حنو بعض مواقف املنافسة الرياضية والتدريب الرياضي.

دد مدى انطباق العبارة عليك برمسك لدائرة حول الرقم املناسب.كل عبارة جيدا وحاول أن حتاقرأ
 ألن كـل العـب خيتلـف عـن الالعـب ال يعترب هذا املقياس اختبارا ملستواك الرياضي ، كما أنه ال توجـد إجابـات صـحيحة وأخـرى خاطئـة

:هزمييت يف منافسةأجد صعوبة يف حماولة النوم عقب -1
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

فية:يعجبين الالعب الذي يتدرب لساعات إضا-2
بدرجة                           بدرجة                        بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

عندما أرتكب خطأ يف األداء أثناء املنافسة فإين أحتاج لبعض الوقت -3
:طأ  لكي أنسى هذا اخل

بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 
كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

االمتياز يف الرياضة ال يعترب من أهدايف األساسية:-4
بدرجة                          بدرجة بدرجة                     

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

أحس غالبا باخلوف قبل اشرتاكي يف املنافسة مباشرة:-5
بدرجة بدرجة                           بدرجة                     

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

أستمتع بتحمل أية مهمة واليت يراها بعض الالعبني اآلخرين صعبة:-6
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

دا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   كبيرة ج

5432154321

54321
54321

5432154321



مالحــــــــقال

:أخشى اهلزمية يف املنافسة-7
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

لة جدا                   كبيرة جدا                        متوسطـة                     قلي

احلظ يؤدي إىل الفوز بدرجة أكرب من بذل اجلهد:-8
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

يف بعض -9
:أيام

بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 
كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

لعام بدون انقطاع للنجاح يف لدي استعداد للتدريب طوال ا-10
رياضيت:

بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 
كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

:ال أجد صعوبة يف النوم ليلة اشرتاكي يف منافسة-11
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

الفوز يف املنافسة مينحين درجة كبرية من الرضا:-12
رجة                          بدرجة بدرجة                           بد

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

:أشعر بالتوتر قبل املنافسة الرياضية-13
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   كبيرة 

أفضل أن أسرتيح من التدريب يف فرتة ما بعد االنتهاء من -14
املنافسة الرمسية:

بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 
متوسطـة                     قليلة جدا                   كبيرة جدا         

:عندما أرتكب خطأ يف األداء فإن ذلك يرهقين طوال فرتة املنافسة-15
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا يف رياضيت:-16
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

توسطـة                     قليلة جدا                   كبيرة جدا                        م

5432154321

5432154321

5432154321

54321

54321

5432154321



مالحــــــــقال

شكرا على مسامهتكم الفعالة

قبل اشرتاكي يف املنافسة ال أنشغل يف التفكري عما ميكن أن حيدث -17
يف املنافسة أو عن نتائجها:

بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 
متوسطـة                     قليلة جدا                   كبيرة جدا                   

أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب:-18
بدرجة                           بدرجة                       بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا         

أستطيع أن أكون هادئا يف اللحظات اليت تسبق املنافسة مباشرة:-19
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

ن أكون مميزا يف رياضيت:هديف أ-20
بدرجة                           بدرجة                          بدرجة 

كبيرة جدا                        متوسطـة                     قليلة جدا                   

5432154321

54321

54321



مالحــــــــقال

قيادي المميز للمدرب الرياضي: نموذج مقياس النمط ال4الملحق

عزيزي المدرب:


لبية ـ وهذا حسب وجهة نظرك طبعا، سواء أكانت إجيابية أو ستستطيع العمل بوجودهااليتاملطلوب أن حتدد صفة الالعب ال.

تستطيع العمل بوجودهاالالقريب من الصفة اليتالرقمحول واحدة دائرةول أن تضع الحظ أن هنالك مقياسا تدرجييا ، حا.

.الرجاء وضع تقديراتك بأسرع ما تستطيع ، ألننا نريد انطباعاتك األوىل حنو الصفات املذكورة
.الحظ أنه ال وجود إلجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، ولكن املهم صدق إجابتك

بدرجة  الصفات
ةكبير 

بدرجة 
متوسطة

بدرجة
قليلة

الهذا
وال ذاك

بدرجة
قليلة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة  
كبيرة

الصفات

اختیار المدرب

10123 2 3

غـیـر 
لطیـفلطیـف

10123 2           3

غـیـر 
ودودودود

10123 2           3
مقبول 

غیـر
مقبول

10123 2           3

غـیـر 
مساعدمساعد

10123 2           3
متحمس 

غیـر
متحمس



مالحــــــــقال

الصفات
بدرجة  
كبيرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة
قليلة

الهذا
وال ذاك

بدرجة
قليلة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة  
الصفاتكبيرة

10123 2           3
متوترمسترخ 

10123 2           3
متباعدمتقارب 

10123 2           3
بارددافئ 

10123 2           3

غـیـر 
متعاونمتعاون

10123 2           3
امحمتسعدائي 

10123 2           3
مھتـم 

غیـر
مھتـم

10123 2 3

غـیـر 
مشاكسمشاكس

10123 2           3
متردد 

واثق من
نفسھ

10123 2           3

غـیـر 
فعـالفعـال



مالحــــــــقال

شكرا على مسامهتكم الفعالة

10123 2           3
مـرح 

غیـر
مـرح

10123 2           3

غـیـر 
صریـحصریـح



مالحــــــــقال

النتائج الخام لمقاييس البحث: 5الملحق

نتائج االختبار السوسيومتري

123456789101112
1321

2123

3231

4213

51

6312

7231

8321

9312

10312

1121

12231
یارات 1 111100113111عدد االخت

یارات 1 333300339333درجات االخت
یارات 2 312101101010عدد االخت

یارات 2 624202202020درجات االخت
یارات 3 212100100111عدد االخت

یارات 3 212100100111درجات االخت
635301314232مجموع االختیارات

11696026311464الدرجة السوسیومتریة
143412114101848المرتبة

CRBDB :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

الموقف االجتماعي األول



مالحــــــــقال

123456789101112
1231

212

3123

4123

512

6231

7231

8321

9321

10321

1121

12132
یارات 1 212000023011عدد االخت

یارات 1 636000069033درجات االخت
یارات 2 211101131010عدد االخت

یارات 2 422202262020درجات االخت
یارات 3 102100201101عدد االخت

یارات 3 102100201101درجات االخت
525201355122مجموع االختیارات

1151030241212154الدرجة السوسیومتریة
354912107111157المرتبة

CRBDB :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

ثاني الموقف االجتماعي ال



مالحــــــــقال

12345678910
1321

2123

3312

4312

5213

6213

7312

8123

912

10123
یارات 1 3111210001عدد االخت

یارات 1 9333630003درجات االخت
یارات 2 1102012111عدد االخت

یارات 2 2204024222درجات االخت
یارات 3 3100010013عدد االخت

یارات 3 3100010013درجات االخت
7313232125مجموع االختیارات

14637664238الدرجة السوسیومتریة
14834471082المرتبة

TBBB :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 10

الموقف االجتماعي األول



مالحــــــــقال

12345678910
1213

2123

3123

421

5213

612

721

8132

912

1021
یارات 1 3011101210عدد االخت

یارات 1 9033303630درجات االخت
یارات 2 1310111002عدد االخت

یارات 2 2620222004درجات االخت
یارات 3 0000200003عدد االخت

یارات 3 0000200003درجات االخت
4321412215مجموع االختیارات

11653725637الدرجة السوسیومتریة
14682106482المرتبة

TBBB :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 10

ثاني الموقف االجتماعي ال



مالحــــــــقال

123456789101112
1312

212

3123

421

521

612

7321

8132

9213

10213

11123

122
یارات 1 002021031101عدد االخت

یارات 1 006063093303درجات االخت
یارات 2 200001113121عدد االخت

یارات 2 400002226242درجات االخت
یارات 3 001011101101عدد االخت

یارات 3 001011101101درجات االخت
203033245323مجموع االختیارات

40707631110646الدرجة السوسیومتریة
811311351012585المرتبة

GSP :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

الموقف االجتماعي األول
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123456789101112
1312

212

321

4321

5231

6132

7123

8231

9123

10231

1113

123
یارات 1 110111112101عدد االخت

یارات 1 330333336303درجات االخت
یارات 2 021021002011عدد االخت

یارات 2 042042004022درجات االخت
یارات 3 001211110201عدد االخت

یارات 3 001211110201درجات االخت
132343224313مجموع االختیارات

3735864410526الدرجة السوسیومتریة
103106248816124المرتبة

GSP :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

ثاني الموقف االجتماعي ال



مالحــــــــقال

123456789101112
121

2231

3312

4231

5231

6312

7123

8312

912

10123

1121

12123
یارات 1 011213210001عدد االخت

یارات 1 033639630003درجات االخت
یارات 2 003302101002عدد االخت

یارات 2 006604202004درجات االخت
یارات 3 011321000010عدد االخت

یارات 3 011321000010درجات االخت
025836311013مجموع االختیارات

041015514832017الدرجة السوسیومتریة
117316248911105المرتبة

CSMC :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

الموقف االجتماعي األول



مالحــــــــقال

123456789101112
1231

2213

3213

4231

5321

6312

7321

8321

921

10123

1112

12321
یارات 1 001109000010عدد االخت

یارات 1 0033027000030درجات االخت
یارات 2 001710100200عدد االخت

یارات 2 0021420200400درجات االخت
یارات 3 014021200000عدد االخت

یارات 3 014021200000درجات االخت
0168310300210مجموع االختیارات

01917428400430الدرجة السوسیومتریة
983241499479المرتبة

CSMC :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 12

ثاني الموقف االجتماعي ال



مالحــــــــقال

12345678910
1123

221

3321

4213

5213

6312

7312

8312

9321

1012
یارات 1 0020131300عدد االخت

یارات 1 0060393900درجات االخت
یارات 2 2011102030عدد االخت

یارات 2 4022204060درجات االخت
یارات 3 4100010002عدد االخت

یارات 3 4100010002درجات االخت
6131243332مجموع االختیارات

81825107962الدرجة السوسیومتریة
31038715268المرتبة

الموقف االجتماعي األول
USS :الفریق

عدد الالعبین: 10

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار



مالحــــــــقال

12345678910
1321

2132

3321

4231

5231

612

7312

8231

9321

10312
یارات 1 1100030320عدد االخت

یارات 1 3300090960درجات االخت
یارات 2 3002003002عدد االخت

یارات 2 6004006004درجات االخت
یارات 3 3310011000عدد االخت

یارات 3 3310011000درجات االخت
7412044322مجموع االختیارات

126140107964الدرجة السوسیومتریة
15971024357المرتبة

ثاني الموقف االجتماعي ال
USS :الفریق

الالعب المختار

عدد الالعبین: 10

تار الالعب الذي یخ



مالحــــــــقال

12345678910
1321

2123

3312

4312

5213

6213

7312

8123

912

10123
یارات 1 3111210001عدد االخت

یارات 1 9333630003درجات االخت
یارات 2 1102012111عدد االخت

یارات 2 2204024222درجات االخت
یارات 3 3100010013عدد االخت

یارات 3 3100010013درجات االخت
7313232125مجموع االختیارات

14637664238الدرجة السوسیومتریة
14834471082المرتبة

CRBT :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 10

الموقف االجتماعي األول



مالحــــــــقال

12345678910
1213

2123

3123

421

5213

612

721

8132

912

1021
یارات 1 3011101210عدد االخت

یارات 1 9033303630درجات االخت
یارات 2 1310111002عدد االخت

یارات 2 2620222004درجات االخت
یارات 3 0000200003عدد االخت

یارات 3 0000200003درجات االخت
4321412215مجموع االختیارات

11653725637الدرجة السوسیومتریة
14682106482المرتبة

CRBT :الفریق

تار الالعب الذي یخ
الالعب المختار

عدد الالعبین: 10

ثاني الموقف االجتماعي ال



مالحــــــــقال

ضينتائج مقياس تماسك الفريق الريا

CRBDB  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

755666788667العبارة1
955656549589العبارة2
857756769387العبارة3
956877789879العبارة4
745677366768العبارة5
656576887768العبارة6
657756256777العبارة7
536698888498العبارة8
656657568887العبارة9
868659977658العبارة10
758436938977العبارة11
838273589877العبارة12
865677697177757794788492المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

78



مالحــــــــقال

TBBB  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

6754539676العبارة1
5666958846العبارة2
9568777858العبارة3
7447648465العبارة4
6537766545العبارة5
6446858766العبارة6
5558558768العبارة7
8637346459العبارة8
5528654358العبارة9
7738468559العبارة10
7846584547العبارة11
6725876559العبارة12
77694780736582676286المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

71



مالحــــــــقال

GSP  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

988998779876العبارة1
699988587689العبارة2
988999665875العبارة3
187997758967العبارة4
996977887887العبارة5
988986666869العبارة6
676989655588العبارة7
989978869987العبارة8
575979675996العبارة9
977977879987العبارة10
357565699986العبارة11
968165665766العبارة12
849088969188798084958983المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

87



مالحــــــــقال

CSMC  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

896889785859العبارة1
697789786857العبارة2
897987789897العبارة3
696889689897العبارة4
796786667975العبارة5
896887676877العبارة6
796665779994العبارة7
797879479889العبارة8
598989785875العبارة9
498879897775العبارة10
695571885862العبارة11
419971888876العبارة12
7610081929081819285978673المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

86



مالحــــــــقال

USS  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

8899858884العبارة1
8517648557العبارة2
8815959995العبارة3
8769997118العبارة4
6659775227العبارة5
7559746445العبارة6
5545856114العبارة7
6777955114العبارة8
5753675115العبارة9
7596856558العبارة10
6296794227العبارة11
4859254774العبارة12
78736684867073464668المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

69



مالحــــــــقال

CRBT  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

6745665435العبارة1
7543764336العبارة2
8563654137العبارة3
5655765469العبارة4
7563736331العبارة5
5455645541العبارة6
6475425454العبارة7
8464845378العبارة8
7545756537العبارة9
7545945347العبارة10
6243643546العبارة11
7627558547العبارة12
79585753785461454968المجموع

تماسك الفریق

فریق الریاضـي حوصلة نتائج مقیاس تماسك ال
الالعبون

60



مالحــــــــقال

نتائج مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي

CRBDB  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

245534335455العبارة1
354555525655العبارة2
233444423323العبارة3
334545433323العبارة4
333333543233العبارة5
433334543233العبارة6
323543234335العبارة7
544444255533العبارة8
345222335332العبارة9
555324545543العبارة10
432323324443العبارة11
455534535353العبارة12
334433333233العبارة13
521443331541العبارة14
424342444243العبارة15
545343555455العبارة16
533243444433العبارة17
545524445444العبارة18
421221234343العبارة19
435223235532العبارة20
766774726467736781727265المجموع

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

71
5

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

TBBB  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

5335342215العبارة1
5224322232العبارة2
1332513323العبارة3
4233234244العبارة4
2222533143العبارة5
4543442223العبارة6
5432343323العبارة7
3242324225العبارة8
5334522133العبارة9
3542522334العبارة10
3422444322العبارة11
3242434354العبارة12
5133222434العبارة13
2342413333العبارة14
3243532225العبارة15
4324422442العبارة16
2342534243العبارة17
4242442344العبارة18
3333323434العبارة19
5424333243العبارة20
71586356765456516069المجموع

الوسط الحسابي
اإلنحراف المعیاري

61
8

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

GSP  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

123153335544العبارة1
534555555543العبارة2
352144243213العبارة3
344324435332العبارة4
333122222212العبارة5
545144443435العبارة6
534155221214العبارة7
533524445453العبارة8
124353222223العبارة9
545355555553العبارة10
334512425423العبارة11
155555545354العبارة12
333342242223العبارة13
512111133353العبارة14
532342232234العبارة15
355355425535العبارة16
524522333423العبارة17
554345535332العبارة18
331322242321العبارة19
355155545333العبارة20
726872567270666673665963المجموع

الوسط الحسابي
اإلنحراف المعیاري

67
5

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

CSMC  :الفریق
123456789101112عبارات المقیاس

434555343432العبارة1
453445245554العبارة2
434541344444العبارة3
534525313233العبارة4
414545342432العبارة5
532543455555العبارة6
533455355443العبارة7
132225315254العبارة8
412441353435العبارة9
453545353444العبارة10
211525221212العبارة11
455545545555العبارة12
513435543444العبارة13
232523233232العبارة14
433354551424العبارة15
455555445555العبارة16
131514123122العبارة17
555545545545العبارة18
112515121112العبارة19
355555545545العبارة20
716263917086657270727072المجموع

الوسط الحسابي
اإلنحراف المعیاري

72
9

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

USS  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

1312532544العبارة1
5415555333العبارة2
3313234131العبارة3
3332331332العبارة4
2211343113العبارة5
5433433553العبارة6
2433333554العبارة7
4535152432العبارة8
2311244333العبارة9
3534434543العبارة10
4313342333العبارة11
4255455553العبارة12
3133433334العبارة13
2131331235العبارة14
4332234331العبارة15
4133435324العبارة16
3535232554العبارة17
5445435432العبارة18
3211331323العبارة19
4153445233العبارة20
66595160657064686660المجموع

الوسط الحسابي
اإلنحراف المعیاري

63
6

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

CRBT  :الفریق
12345678910عبارات المقیاس

2431122325العبارة1
3233231132العبارة2
3333421343العبارة3
4413323323العبارة4
4433122332العبارة5
2324134434العبارة6
2333342421العبارة7
2142423223العبارة8
2231122213العبارة9
5321232323العبارة10
3121123234العبارة11
3213232114العبارة12
2233322214العبارة13
1231221312العبارة14
3331411233العبارة15
3333412333العبارة16
4123224332العبارة17
4325213225العبارة18
4321532514العبارة19
4133234525العبارة20
60505148494546564465المجموع

الوسط الحسابي
اإلنحراف المعیاري

51
7

جاز یة اإلن حوصلة نتائج مقیاس دافع
الالعبون



مالحــــــــقال

"2010MICROSOFT EXCEL"باستخدام برنامج جداول التصحيح المبرمجة: 6الملحق



مالحــــــــقال

SPSS11: المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج 7الملحق



باللغة األجنبيةملخصات البحث



األجنبیةباللغةملخصات البحث

الفرنسيةباللغةالبحثملخص

Résumé de la recherche en langue française

Le thème central de la recherche est axé sur l'étude de l'intéraction
sociale des individus au sein des équipes sportives et les facteurs qui
contribuent à la levée de leur performance.

Nous avons essayé de déterminer l'impact de la cohésion de l'équipe
sportive à travers la motivation à la réussite des joueurs de basket-ball.

Nous avons utilisé quatre outils: le test sociométrique de «Moreno», la
mesure de motivation de la réussite de "Joe Willis", l'échelle de cohésion
de l'équipe sportive de "Hassan Allaoui" et La mesure du style de
leadership de l'entraîneur sportif de  "Fiddler", sur une recherche qui
représente (37,50%) du nombre d'équipes participantes à la Ligue
algérienne de basket-ball (super division). Le nombre de joueurs est estimé
à (66), en plus de six entraîneurs, provenant de différentes régions de
l'Algérie ("Constantine", "Sétif" "Alger" "Blida", "Ain Temouchent").

Nous avons atteint les  résultats suivants:

 La forte cohésion de l'équipe sportive aboutit à un haut niveau de
motivation pour la bonne réalisation  des joueurs.

 Le degré de motivation du joueur est influencé par les relations
sociales qui l'unissent vers les autres membres de l'équipe.

 Les relations humaines aboutissent à une parfaite entente chez les
les joueurs et à  leur participation active à la réalisation des objectifs
de l'équipe.

 Il existe une corrélation entre le style de leadership de l'entraîneur et
le niveau de motivation à la réussite des joueurs.

 Le style de leadership démocratique agit sur  l'augmentation du
niveau de motivation à la réussite chez les joueurs.

Pour cela, nous suggérons donc aux encadreurs sportifs de donner plus
d'intérêt au niveau psycho-éducatif en assurant des entraînements aux
joueurs pour la competition et en organisant des stages de
perfectionnement aux entraîneurs afin d'accroître l'assimilation de
nouvelles connaissances  sur les méthodes efficaces de leadership et aussi
de savoir les principaux facteurs qui affectent la cohésion des équipes
sportives.



األجنبیةباللغةملخصات البحث

اإلنجليزيةباللغةالبحثملخص

The Abstract of research in the English language:

Central theme of the research is axed on the study of social interaction
of individuals within the sports teams and the factors that contribute to the
lifting of performance.

We have tried to determine the impact of cohesion sports team on the
level of achievement motivation in basketball players.

We have used four tools : socio-metric test of "Moreno", measure
achievement motivation of "Joe Willis", scale cohesion sports team of
"Hassan Allawi", the measure of style leadership characteristic coach sports
designed by "Fiddler", on a sample search representing (37.50%) of the
number of participating teams in the Premier League (super division)
Algerian Basketball, and the number of players is estimated at (66) players,
with six coaches, from different regions of Algeria ("Constantine", "Setif"
"Algiers" "Blida", "Ain Temouchent").

We have reached following results:
 rising sports team cohesion takes to the high level of achievement

motivation of the players.
 The player is influenced by the degree of motivation to accomplish

his social relations that links to the rest of the other players of the
team.

 friendly lead human relations conduct the players  to increase their
appreciation and their active participation in achieving team goals.

 There is a correlation between the leadership style of the coach and
the level of achievement motivation of the players.

 leads to pursue leadership style tends to democrat to the high level
of achievement motivation of the players.

Therefore we suggest that the trainers increase of psycho - educational
during the preparation and training of players for the competition, by
working to establish a developmental courses for trainers aimed at
increasing expertise and information on methods of effective leadership,
and knowledge of the most important factors that affect the cohesion of
sports teams.



ملخص البحث

داخل الفرق الرياضية والعوامل راسة التفاعل االجتماعي لألفراد ديتمحور موضوع البحث حول 
دافعيــةمســتوىعلــىالرياضــيالفريــقمتاســكتــأثريملعرفــةمنــاوحماولــةالــيت تســاهم يف الرفــع مــن األداء ،

االختبـــارمـــنكـــالمشلـــتمقـــاييسباســـتخدام أربعـــة، قـــام الباحـــث الســـلةكـــرةالعـــيبلـــدىاإلجنـــاز
ــــالسوســـيومرتي ــــاالجنـــازدافعيـــةمقيـــاس،" مورينـــو"ل الرياضـــيالفريـــقمتاســـكمقيـــاس،" ويلـــيسجـــو"ل

علــى "فيــدلر"طـرفمــناملصـممالرياضــيللمـدرباملميــزالقيــاديالـنمطومقيــاس،" عـالويحســن"لــ
بعـددو،لكـرة السـلةاجلزائـريالـدوري املمتـازاملشـاركة يففـرقالعـددمـن%) 37.50(عينة حبث متثـل 

"  ســـطيف"،" قســـنطينة"، مـــن خمتلـــف املنـــاطق اجلزائريـــة (مـــدربنيوســـتة،العبـــا) 66(بــــيقـــدرالعبـــني
:التاليةالنتائجإىلالتوصل؛ أين مت)"تيموشنتعني"و" البليدة" "العاصمةاجلزائر"

مســــتوى دافعيــــة اإلنجــــاز لــــدى ارتفــــاعإلــــى تماســــك الفريــــق الرياضــــي ارتفــــاعؤدي يــــ
.الالعبين

التي تربطه ببقية أفراد الفريق.بعالقاته االجتماعية لإلنجازة الالعبدافعيتتأثر درجة

 ــةتــؤدي ــادةإلــىالعالقــات اإلنســانية الودي ــاتقــديرزي ذات لــدى الالعــب ، ومشــاركتهل
الفعالة في تحقيق أهداف الفريق.

 لـــدى الـــنمط القيـــادي للمـــدرب و مســـتوى دافعيـــة اإلنجـــازتوجـــد عالقـــة ارتباطيـــة بـــين
.الالعبين

 دافعيــةمســتوىيــؤدي انتهــاج الــنمط القيــادي الــذي يميــل إلــى الــديمقراطي إلــى ارتفــاع
.الالعبينلدىاإلنجاز

وتدريبإعدادخاللتربوي-النفسيباجلانباالهتماممنزيادةالعلى املؤطرينوعليه نقرتح
اخلرباتزيادةإىلللمدربنيتطويريةدوراتاقامةعلىالعمل، من خالل للمنافساتالالعبني

.الرياضيةالفرقمتاسكيفتؤثراليتالعواملأهممعرفةو،الفعالةالقيادةبأساليباخلاصةواملعلومات
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