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 :  البحث  مقدمة - 1

الذي يعمل على قيادة فريقه وتنفيذ تتميز عملية التدريب الرياضي يف كرة القدم بالدور القيادي للمدرب           

واجباته التدريبية والعمل على تطوير العبيه باإلعتماد على كل الوسائل املادية واملعنوية من إرشادات وتوجيهات 

  .وختطيط لعملية التدريب

طرق  ويعترب مدرب كرة القدم قطعة أساسية وهامة يف جناح العملية التدريبية، من خالل إملامه بأفضل        

التدريب وأساليبها وخمتلف حاجات العبيه وكيفية اإلستخدام اجليد ملعلوماته الشخصية وخرباته يف جمال العبيه 

  .واختصاصه يف كرة القدم

اليت حتول بينه وبني إستقراره  إال أن املدرب يتعرض خالل مشواره التدرييب لكثري من املعوقات والعقبات       

حيث أن طبيعة عمله ترتبط بالعديد من العوامل اليت تتميز باإلنفعاالت كالقلق، التوتر، النفسي وحتقيق أهدافه، 

اإلستثارة والضغط النفسي، وأن تراكم هذه العوامل على كاهل مدرب كرة القدم وعدم قدرته على مواجهتها قد 

اك واإلستنزاف لقواه وطاقاته البدنية والذهنية ويصبح  أقل دافعية وأقل محاسة يف التعامل تؤدي به إىل حالة من اإل

  . مع العبيه أثناء التدريب واملنافسة مما يؤدي به إىل التعرض ملا يعرف بظاهرة اإلحرتاق النفسي

ويعترب اإلحرتاق النفسي من مفاهيم علم النفس احلديثة واليت ظهرت يف بداية السبعينات لتنتشر أكثر يف         

  . جماالت عديدة ومنها كرة القدم

أن اإلحرتاق النفسي هو   Maslachماسالش و   Freudenbergerفرودنبرجر ويرى كل من        

تتمثل يف اإلجهاد العصيب واستنفاذ الطاقة اإلنفعالية واإلحساس بعدم الرضا عن اإلجناز يف جمموعة من األعراض 

ال املهين وبالعالقة اجلافة اليت تربطه ب   )1989وآخرون،  دواين( . شركائه يف العملا

ومبا أن جمال عمل مدرب كرة القدم يقتضي وجوده ضمن فريق من الالعبني يؤثر فيهم ويتأثر مبا يتميزون           

به من شخصية وذهنية وطاقة حيوية كامنة واستعداد فسيولوجي نفسي وسلوك أثناء التدريب واملنافسة، وهو 

ا استعداد الرياضي لبذل أقصى جهد مايسمى بالدافعية حنو املمارسة الرياضية وال يت يعرفها أسامة كامل راتب بأ

  .من أجل حتقيق هدف معني
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كما أن عالقة مدرب كرة القدم بالعبيه ال تقتصر فقط على التدريب فقط وإمنا التحضري للمنافسة ضمن          

وحمكمة، مما دفع الباحث لدراسة بطريقة منظمة إحتادية أو رابطة تضم جمموعة من األندية تتنافس فيما بينها 

العالقة القائمة بني اإلحرتاق النفسي ملدرب كرة القدم ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني يف كرة القدم  يف 

  .إحدى األقسام اهلاوية وهي قسم ما بني الرابطات باجلزائر

إنطالقــــــــا مــــــــن ة  ولقـــــــد ســـــــطر الباحـــــــث خطتـــــــه يف إعـــــــداد هـــــــذه الدراســــــــة اعتمـــــــادا علـــــــى منهجيـــــــة علميـــــــ

ـــــــــب التمهيـــــــــدي الــــــــذي  علـــــــــى اإلشكاليـــــــــة املطـروحـــــــــة للدراســــــــــة و الفرضــــــــيات املصــــــــاغة كمشــــــــروع ى حـــــــــتو ااجلانـ

ـــــــذي حاولنـــــــا فيـــــــه  ــــــــة و مـــــــرورا باجلانـــــــب النظـــــــري ال ـــــــيت وضـــــــعت كخلفيــــــــة نظريـ للبحـــــــث و الدراســـــــات السابقــــــــة ال

بـــــبعض مســـــات الدافعيـــــة الرياضـــــية لـــــدى مـــــدريب  اإلحـــــرتاق النفســـــي وعالقتـــــه ( تنـــــاول كـــــل مـــــا لـــــه عالقـــــة باملوضـــــوع 

فصــــــول تناولنــــــا يف الفصــــــل األول كــــــل مــــــا لــــــه عالقــــــة  اربعــــــة مــــــن خــــــالل  تقســــــيمه إىل ) كــــــرة القــــــدم يف اجلزائــــــر 

إخل ، كمـــــــــا تطرقنـــــــــا يف الفصـــــــــل الثـــــــــاين إىل مســــــــــات ... اإلحرتاق النفســـــــــي و أبعـــــــــاده و مســـــــــتوياته و نظرياتــــــــــه بـــــــــ

ـــــا  الدافعيـــــة الرياضــــــية إخل ، لنصــــــل إىل الفصـــــل الثالــــــث الـــــذي تناولنــــــا فيـــــه املــــــدرب الرياضـــــي والعمليــــــة ... ونظريا

والفصـــــل الرابـــــع الـــــذي احتـــــوى علـــــى النـــــوادي الرياضـــــية يف   والعالقـــــة القائمـــــة مـــــابني املـــــدرب والالعـــــبالتدريبيـــــة  

ل إليهــــــا، و ذلــــــك لتكــــــوين ســــــند و خلفيــــــة نظريــــــة نعتمــــــد عليهـــــا لتــــــدعيم نتــــــائج الدراســــــة امليدانيــــــة املتوصــــــاجلزائـــــر 

الــــــذي احتــــــوى علــــــى فصــــــلني ، يف الفصــــــل األول واملتعلــــــق مبــــــنهج البحــــــث واإلجــــــراءات  وصــــــوال للجانــــــب امليــــــداين

امليدانيــــــة تنــــــاول الباحــــــث اختيــــــار املـــــــنهج املناســــــب هلــــــذه الدراســــــة وهــــــو املـــــــنهج الوصــــــفي، كمــــــا حــــــدد الباحـــــــث 

ضـــــــــافة إىل إجـــــــــراءات الدراســـــــــة جمتمـــــــــع وعينـــــــــة البحـــــــــث وضـــــــــبط متغرياتـــــــــه و وأدواتـــــــــه ووســـــــــائله اإلحصـــــــــائية باإل

و الــــــذي كــــــان اهلـــــــدف اإلســــــتطالعية، ويف الفصــــــل الثــــــاين الــــــذي احتــــــوى علــــــى عـــــــرض ومناقشــــــة نتــــــائج البحــــــث 

خمتتمـــــا البحـــــث باإلســـــتنتاج منـــــه إختبـــــار الفرضـــــيات املوضـــــوعة كمشـــــروع للبحـــــث قصـــــد إثبـــــات أو نفـــــي صـــــحتها 

 .العام و جمموعة من التوصيات واإلقرتاحات
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 :مشكلة البحث -2

وذلك يتعرض املدربون يف كرة القدم إىل مجلة من األعباء والضغوط اليت تؤثر بشكل سليب مباشر يف أدائهم         

م على حتقيق أهدافهم كما كان توقعهم هلا،   نتيجة لشعورهم بزيادة العبء البدين، الذهين واإلنفعايل، وعدم قدر

والنجاح وبالتايل الوصول إىل درجة اإلحرتاق النفسي، والذي  كما تسبب هلم إحباطا شديدا وضعفا للشعور باإلجناز 

  .كان حمور اهتمام العديد من الباحثني

ومن خالل عمل الباحث يف جمال التدريب الرياضي والزيارات امليدانية للعديد من فرق كرة القدم يف بعض        

تلف التقارير الصحفية ومتابعة األخبار األقسام واملقابالت الشخصية مع بعض املدربني، ومن خالل مراجعة خم

دم احملرتفة واهلاوية يف اجلزائر، الحظ الباحث تصاعدا مستمرا يف وترية استقاالت وإقاالت املتعلقة مبنافسات كرة الق

املدربني من مناصبهم التدريبية، وتعددت األسباب والدوافع الكامنة وراء هذا اإلنسحاب بالرغم من أن معظمها 

انة حتمل املدرب مسؤولية النتائج السلبية للفرق، وبالنظر اىل اإلحصائيات اخلاصة باملوسم الكروي يصب يف خ

، فقد أشارت إىل استقالة وإقالة نصف عدد مدريب فرق البطولة احملرتفة األوىل، بل أنه يف ظرف  2015-2016

اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف التفكري  أسبوع واحد مت اإلستغناء غن خدمات أربعة مدربني دفعة واحدة، مما أجرب

املشكلة كلما غتجهنا  جبدية يف اختاذ قرار منح إجازتني فقط لكل نادي خالل املوسم الرياضي الواحد، وتتفاقم هذه

  )2015املساء، (  .حنو األقسام السفلى اهلاوية

واشرتاكهما يف حتقيق هدف واحد، وبكل ما عبني وبالعودة إىل مدرب كرة القدم وجبكم عالقته املباشرة بالال         

يتميز به الالعب من صفات شخصية وذهنية واليت تلعب دورا هاما يف عمل املدرب، فإن هناك عوامل تساعد يف 

زيادة دافعية الالعبني حنو التدريب واملنافسة فيما لو استخدمها املدرب الرياضي، كالعمل اجلماعي بني الالعبني 

وضع خطة التدريب ولوائحها والقيادة اجلماعية ومعرفة الرياضي للهدف املراد الوصول إليه ومستوى واملدرب يف 

    )2007عرييب، ( .حالته التدريبية

وعلى ضوء هذه املعطيات العلمية والعملية يتضح للباحث وجود جدلية قائمة بني ما يتعرض له مدرب كرة          

   .ميز به الالعب من مسات للدافعية الرياضية يف التدريب واملنافسةالقدم من إحرتاق نفسي وبني ما يت
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وهذا ما حفز الطالب الباحث على دراسة العالقة بني االحرتاق النفسي ومسات الدافعية الرياضية لدى مدريب  

  :التالية اجلزائر وحماولته حل اإلشكالية مبساعدة اإلجابة على التساؤالت قسم ما بني الرابطات يف كرة القدم يف

  : السؤال الرئيسي

  اجلزائر؟ كرة القدم يف  مدريبهل هناك عالقة بني اإلحرتاق النفسي ومسات الدافعية الرياضية لدى 

  : األسئلة الفرعية

 ما هو مستوى اإلحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر؟  

     قدم ؟هل هناك تباين بني مسات الدافعية الرياضية لدى العيب كرة ال  

      هناك عالقة ارتباطية بني ابعاد االحرتاق النفسي لدى املدربني ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبنيهل. 

   اك العقلي للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبنيهل  ؟.هناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

  اك هل  ؟.رب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبنيللمداإلنفعايل هناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

  اك هل  ؟. للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبنيالبدينهناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

  عبني؟للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الال التغيري الشخصي حنو األسوأهناك عالقة ارتباطية بني بعد هل 

  ؟.للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني نقص اإلجناز الشخصيية بني بعد هناك عالقة ارتباطهل  
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 :فرضيات البحث -3

 : الفرضية العامة 

  يف كرة القدم باجلزائر مدريباإلحرتاق النفسي ومسات الدافعية الرياضية لدى  ىهناك عالقة ارتباطية بني مستو 

  : الفرضيات الجزئية  

  : ألولىاألساسية االفرضية 

  هناك مستوى مرتفع لإلحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم. 

  :الفرضية األساسية الثانية 

  هناك تباين بني مسات الدافعية الرياضية لدى العيب كرة القدم.  

  :الفرضية األساسية الثالثة 

 ضية لدى الالعبني هناك عالقة ارتباطية بني ابعاد االحرتاق النفسي لدى املدربني ومسات الدافعية الريا.  

 اك العقلي للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني   .هناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

 اك اإلنفعايل للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني   .هناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

 اك البدين للمدرب ومسات ال   .دافعية الرياضية لدى الالعبنيهناك عالقة ارتباطية بني بعد اإل

 هناك عالقة ارتباطية بني بعد التغيري الشخصي حنو األسوأ للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني.  

 هناك عالقة ارتباطية بني بعد نقص اإلجناز الشخصي للمدرب ومسات الدافعية الرياضية لدى الالعبني.
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  : أهداف البحث  -4

ولة الكشف عن مستوى االحرتاق النفسي وعالقته ببعض مسات الدافعية الرياضية لدى دف الدراسة إىل حما

كهدف رئيسي، كما يهدف حبثنا إىل حتقيق   مدريب كرة القدم وكشف الضغوط النفسية واملهنية املؤدية لالحرتاق النفسي

  . :بعض األهداف الفرعية نذكر منها

 بني االحرتاق النفسي وبعض مسات الدافعية الرياضية  عالقة ذات داللة إحصائية معرفة إن كانت هناك  

  االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم بني مستويات فروق ذات داللة إحصائية  معرفة إن كانت هناك.  

 حتديد  أهم مسات الدافعية الرياضية املميزة لالعيب كرة القدم يف اجلزائر. 

  النفسي بربطها بالدافعية الرياضيةإثراء الدراسات والبحوث حول ظاهرة اإلحرتاق. 

 تقدمي بعض التوصيات واإلقرتاحات للجهات ذات العالقة مبوضوع حبثنا يف ضوء النتائج املتوصل إليها. 
 

  :أهمية البحث  -5

ا تتعرض إىل أحد أهم موضاعات علم النفس احلديثة وهو موضوع اإلحرتاق  تكمن أمهية دراستنا يف كو

  :دافعية الرياضية لدى العب كرة القدم مما يكسب هذا البحث أمهية كبرية نوردها فيما يلي النفسي وحماولة ربطه بال

  :األهمية العلمية : أوال 

يكتسي موضوع حبثنا أمهية علمية يف كونه حيدد مستويات اإلحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم وعالقتها 

من تعميم نتائجها على احلقل التدرييب يف اجلزائر ومعرفة العالقة  بسمات الدافعية الرياضية لدى العب كرة القدم مما ميكن

القائمة بني الالعب ومدربه على ضوء مستوى اإلحرتاق النفسي الذي يتميز به املدرب ومدى تأثريه على دافعية العبه يف 

  .نفس الوقت
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  : األهمية العملية: ثانيا

القدم يف اجلزائر مما قد يعمل على توفري بعض املعلومات االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة  ملوضوع   تناولنا

السمات لتكون يف متناول القائمني على اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم و رمبا تساهم دراستنا هذه يف التعرف على أهم 

اق املدرب النفسي إحرت  وحماولة إثبات وجود عالقة قائمة مابني العيب كرة القدم يف اجلزائر متيز اليت الدافعية الرياضية 

بعض السمات الدافعية لدى العبيهم، كما ميكن من خالل هذا البحث توفري املادة العلمية للمشرفني على تطوير كرة و 

القدم يف اجلزائر مما يكون له أثر اجيايب وفاعل يف تطوير الربامج التدريبية وتكييفها مبا يناسب حتقيق األهداف من كال 

 .بيةأطراف العملية التدري

  : مصطلحات البحث  -6

  :االحتراق النفسي    -6-1

  :اصطالحا  

حالة من االستنزاف االنفعايل والبدين بسبب ما يتعرض له الفرد من ضغوط،  أي أنه يشري اىل التغريات السلبية يف 

، 1990مادوني، الس( العالقات واالجتاهات من جانب الفرد حنو اآلخرين بسبب املتطلبات االنفعالية والنفسية الزائدة

729 -761(  

  : إجرائيا  

 . املستخدم يف حدود هذه الدراسة هو الدرجات اليت حيصل عليها املفحوصون من خالل اإلجابة على املقياس

  :   سمات الدافعية الرياضية  -6-2

ا ـيعرفها أمحد أمني فوزي وطارق حم والثبات النفسي  مصطلح يشري إىل اخلصائص النفسية ذات الدوام"مد بدر الدين بأ

  )202، 2001فوزي وبدر الدين، (لدى الرياضي واملسئولة عن استثارته وتوجيهه خالل املمارسة الرياضية
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  :مدرب كرة القدم  -6-3

  :اصطالحا 

يف  املدرب الرياضي شخصية تربوية يتوىل قيادة عملية الرتبية والتعليم لالعبني ويؤثر تأثريا مباشرا يف التطوير الشامل املتزن

  )26، 2002عالوي، ، (شخصية الالعب الرياضي وجمال اختصاصه هو كرة القدم 

  : إجرائيا

   .مدرب كرة القدم يشرف على جمموعة من الالعبني ويقوم مبهامه التدريبية وفق أسس وخطط وهو حمور العملية التدريبية

  

 : الدراسات السابقة والمشابهة -7

  :الدراسات العربية : أوال

 حكام لدى النفسي االحتراق مستويات " بعنوان ( 2007 ) عام الطحاينة زياد دراسة -7-1

 المتغيرات ببعض وعالقتها األردن في الرياضية األلعاب

 األردن يف الرياضية األلعاب حكام لدى النفسي االحرتاق مستوي عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت          

 أهداف ولتحقيق الوصفي، املنهج باستخدام الباحث وقام حكما، نم ةالدراس عينةنت وتكو  املتغريات، ببعض وعالقتها

 الرياضية األلعاب حكام أن الدراسة نتائج وأظهرت الرياضي للحكم النفسي االحرتاق مقياس الباحث استخدم الدراسة

 حرتاقاال مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت كما . متوسطة بدرجة النفسي االحرتاق من يعانون

 النفسي االحرتاق مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق توجد مل حني يف . واخلربة العمر ملتغري تعزى احلكام لدى النفسي

 .اجلماعية األلعاب وحكام الفردية األلعاب حكام بني
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 في القدم كرة مدربي لدى النفسي االحتراق " بعنوان ( 2007 ) عام وآخرون عرابي سميرة دراسة -7-2

            " األردن

 التعرف وكذلك األردن يف القدم كرة مدريب لدى النفسي االحرتاق مستوي على التعرف إىل الدراسة هدفت              

 أجريت ذلك ولتحقيق . الدرجة ملتغري تبعا األردن يف القدم كرة مدريب لدى النفسي االحرتاق مستوى يف الفروق على

 من واملعدل النفسي، باالحرتاق واخلاص املعرب ماسالش مقياس عليهم وطبق مدربا، ( 81 ) قوامها عينة على الدراسة

 املستوى ضمن كان األردن يف القدم كرة مدريب لدى النفسي االحرتاق مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت .الباحثني قبل

 نتائج دلت فقد االحرتاق، توىمس على تأثري هلا ) ،س ،ب ادويل(املدرب درجة أن إىل الدراسة خلصت كما املتوسط،

 .لديه النفسي االحرتاق درجة اخنفضت املدرب درجة ارتفعت كلما أنه الدراسة

 

 "بفلسطين القدم كرة مدربي لدى النفسي االحتراق" بعنوان ( 2007 ) جابر رمزي دراسة -7-3

 ذلك، ولتحقيق بفلسطني، قدمال كرة مدريب لدى النفسي االحرتاق مستويات إىل التعرف إىل الدراسة هدفت           

 إعداد الرياضي، للمدرب النفسي االحرتاق أسباب مقياس عليهم وطبق مدربا، ( 60 ) قوامها عينة على الدراسة أجريت

 يف للمدربني النفسي االحرتاق لعوامل مستويات عدة وجود الدراسة نتائج وأظهرت . ( 1998 ) عالوي حسن حممد

   : ايلالت النحو على غزة، حمافظات

 الالعبني عامل -1

 للفريق العليا اإلدارة عامل  -2

  املدرب خصائص عامل -3

  اإلعالم وسائل عامل -4

 املشجعني عامل -5

 يف واالتساق باالستقرار املدرب سلوك يتميز وأن للمدربني، الفين العمل صميم يف التدخل بعدم الباحث أوصى وقد

  .الالعبني مع التعامل
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 بفلسطين السلة كرة مدربي لدى النفسي االحتراق أعراض" عنوانب ( 2007 ) عام جابر رمزي دراسة -7-4

 ذلك ولتحقيق. بفلسطني السلة كرة مدريب لدى النفسي االحرتاق أعراض على التعرف إىل الدراسة هدفت            

 إعداد يالرياض للمدرب النفسي االحرتاق أعراض مقياس عليهم وطبق مدربا، ( 50 ) قوامها عينة على الدراسة أجريت

 للمدربني النفسي االحرتاق ألعراض مستويات عدة وجود الدراسة نتائج وأظهرت .( 1998 ) عالوي حسن حممد

  :التايل النحو على بفلسطني

اك بعد -1  العقلي اإل

اك بعد -2  االنفعايل اإل

  الرياضي اإلجناز نقص بعد -3

اك بعد -4   البدين اإل

  األسوأ حنو الشخصي التغري بعد -5

 النفسية املهارات بعض ألداء والطرق الوسائل من العديد استخدام الرياضي املدرب الباحث أوصى وقد           

 املناسبة األساليب واستخدام االسرتخاء كمهارات واالستثارة والقلق الضغوط بعض من التخلص على تساعد اليت

  .الذايت للتحكم

السمات الدافعية وعالقتها بمستوى  انكانت الدراسة بعنو : 2006 دراسة إيهاب محمد عبد الفتاح -7-5

  ". اإلنجاز الرياضي لالعبي الكرة الطائرة

 استخدم.استهدفت التعرف على عالقة السمات الدافعية مبستوى اإلجناز الرياضي لالعيب الكرة الطائرة                 

العبًا للكرة الطائرة بالدوري ) 96(ى واشتملت عينة البحث عل.الدراسات هذه ملثل األنسب ألنه الوصفي املنهج الباحث

جناز كأداة إحصائية وكانت أبرز النتائج اإلدافعية قائمة  -مبقياس السمات الدافعية للرياضيني ، استعان الباحث)أ(املمتاز 

درجات السمات الدافعية ومستوى اإلجناز الرياضي بني العيب الفرق ذوى دال إحصائيا بني ارتباط موجب وجد يأنه 

  )2006عبدالفتاح، ( ". األخرية"واملستوى املنخفض ، "املتقدمة"ستوى العايل امل
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 مصر بجمهورية المصارعة رياضة مدربي لدى النفسي االحتراق " بعنوان ( 1997 ) معارك حمدأ دراسة -7-6

 :العربية

 على والتعرف ، ملصريةا املصارعة مدريب لدى النفسي االحرتاق مستويات على التعرف إىل الدراسة هدفت               

 ملدريب النفسي االحرتاق عوامل بني العالقة على التعرف هدفت كما النفسي، لالحرتاق املتزامنة األعراض مستويات

 هذه ولتحقيق . اخلربة سنوات وعدد النفسي لالحرتاقة املتزامن األعراض بني والعالقة اخلربة سنوات وعدد املصارعة

م تزيد للمصارعة املصري باالحتاد مسجلني ، مدربا ( 55 ) قوامها عينة على الدراسة أجريت األهداف  ت جماال يف خرب

 حسن حممد إعداد الرياضي، للمدرب النفسي االحرتاق أعراض لقياس مقياسان عليهم وطبق . سنوات 3 عن دريبت

 أعراض قياس يف خربة األكثر واملدربني خربة األقل املدربني بني إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت.  عالوي

 ملدرب الفين العمل صميم يف التدخل بعدم الدراسة أوصت وقد . خربة األكثر املدربني لصاحل النفسي االحرتاق وعوامل

 . التدريب عملية يف األجانب باملدربني االستعانة من ليلوالتق املصارعة،

 ببعض عالقتها في المسار وتحليل الدراسية طالضغو  " بعنوان ( 1990 ) بداري حسين علي دراسة -7-7

 المنيا جامعة التربية كلية طالب لدى الدراسي التحصيل في المتغيرات

 التحصيل يف املتغريات ببعض عالقتها يف املسار وحتليل الدراسية الضغوط على التعرف إىل الدراسة هدفت           

ا، طالبا  95 الدراسة عينة وكانت . املنيا جامعة الرتبية كلية طالب لدى الدراسي ً  التالية األدوات فيها واستخدمت جامعي

 التوافق مقياس الذات، تقدير مقياس الدراسة، ضغوط ملقياس والشدة – التكرار الضاغطة الدراسية اإلحداث مقياس "

 خالل من أمكن : النتائج مأه عن الدراسة هذه وأسفرت " الدراسي التحصيل املتعددة، االنفعالية الصفات قائمة للكلية،

 سببية آثار يوجدنه أ التحصيلي، األداء وبني املستقلة، املتغريات من بعض بني السببية العالقات تفسري السبيب النموذج

  .التحصيلي األداء وبني املستقلة املتغريات بعض بني مباشرة وغري مباشرة
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 اإلحباط استجابات ببعض المرتبطة ةالشخصي السمات " بعنوان ( 1980 ) جمال عزالدين دراسة -7-8

 أفراد عدد بلغ وقد اإلحباط، استجابات ببعض املرتبطة الشخصية السمات على التعرف إىل الدراسة هدفت            

 السمات بعض عن الكشف الدراسة واستعرضت سنة 22 اىل 19 أعمارهم من وتراوحت طالبا 90 الدراسية العينة

 للضغوط يتعرضون عندما اآلخرين حنو الالموجهة العدوانية االستجابات بكثرة يتميزون الذين اداألفر  متيز اليت الشخصية

 الدراسة أسفرت وقد املصور اإلحباط واختيار للراشدين، الشخصية عوامل اختبار األدوات من الباحث واستخدم النفسية،

  .اإلحباط ومواقف الشخصية مسات بعض بني عالقة وجود عن
 

 التي النفسية الضغوط " بعنوان ( 1999 ) عام إبراهيم حسام واشرف باهي حسين ىمصطف دراسة -7-9

 المبارزة رياضة مدرب لها يتعرض

 استهدفت وقد . املبارزة رياضة مدرب هلا يتعرض اليت النفسية الضغوط على التعرف حماولة يف البحث مشكلة متثلت

 على لتأثريها وفقا النفسية الضغوط ترتيب على التعرف خالهلا من ميكن للمدربني، النفسية الضغوط قائمة إعداد الدراسة

 العبء أن عن النتائج أهم أسفرت وقد للمدربني، النفسية الضغوط قائمة الباحثان استخدم وقد املبارزة، رياضة مدرب

 املظاهر وأن بارزة،امل رياضة مدرب على النفسية الضغوط من قدر أكرب متثل الوقت إدارة وصعوبات الدافعية ونقص املهين

ا ميثالن االنفعالية واملظاهر باملهنة الضيق وأن الضغوط من قدر أقل ميثالن والفسيولوجية، السلوكية ً ا قدر  من متوسًط

  .الضغوط

  : األجنبية الدراسات : ثانيا

 النفسية بالضغوط االحتراق الرياضي عالقة " بعنوان ( 1990 ) وبروك وتايلور واليث دانيال دراسة-7-10

  الرياضة من واالنسحاب

 من واالنسحاب النفسية والضغوط انفعالية كاستجابة االحرتاق دور على التعرف إىل الدراسة هدفت              

 الرياضيني من جمموعة من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، املنهج الباحث واستخدم القدم، كرة يف العاملني عند الرياضة
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 لالحرتاق كمصدر الفشل من اخلوف بني إحصائيا دالة عالقة وجود النتائج وأوضحت دم،الق كرة جمال يف العاملني

 دالة عالقة وجود – النفسية والضغوط الرياضي االحرتاق بني إحصائيا دالة عالقة وجود – الرياضة من واالنسحاب

  . لرياضةا من واالنسحاب لالحرتاق كمصدر اآلخرين بتقدير الشعور عدم بني إحصائيا
  

 للرياضيين النفسي االحتراق إلى تؤدي التي النفسية الضغوط مصادر " بعنوان ( 1990 ) سليفا دراسة -7-11

 للرياضيني، النفسي االحرتاق إىل تؤدي اليت النفسية الضغوط مصادر على التعرف إىل الدراسة هدفت              

 خمتلفة، رياضية ألنشطة املمارسني الرياضيني نم جمموعة من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، املنهج الباحث واستخدم

 كفاية عدم – الشديد البدين التعب : هي للرياضيني النفسي واالحرتاق النفسية الضغوط مصادر أهم النتائج وأوضحت

 عن الناتج اإلحباط – الضغوط تلك مواجهة على القدرة عدم – للمنافسة القوى واستجماع الشفاء الستعادة الوقت

  . )اجلمهور – الزمالء – اآلباء – املدرب( اآلخرين إرضاء حماولة
 

 على الضغوط إحداث إلى تؤدي التي والعوامل األسباب " بعنوان ( 1982 ) كرول والتر دراسة -7-12

 المدربين

 اليت والعوامل األسباب أهم على التعرف حملاولة الرياضية األنشطة خمتلف من مدربا 93 على الدراسة أجريت

 األسباب أهم عن املدربني سؤال ضوء يف لديهم، النفسي االحرتاق وبالتايل املدربني على الضغوط أحداث إىل تؤدي قد

 الالعبني احرتام عدم " : عامل أن إىل الدراسة نتائج وأشارت . رياضيني كمدربني عليهم النفسي الضغط يف تسهم اليت

 االرتقاء على املدرب قدرة عدم " : عامل أن حني يف % 48 حوايل مئوية بنسبة الرئيسي السبب هو كان " للمدرب

  . % 21 بلغت مئوية بنسبة الثاين السبب هو كان " الالعبني مبستوى
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 : والمشابهة السابقة الدراسات على لتعليقا -8

 :ليماي تبين النفسي االحتراق موضوع تناولت التي للدراسات دقيقة مراجعة بعد

 املدربني لدى النفسي االحرتاق على رفالتع إىل هدفت الدراسات معظم أن. 

 بعض الدراسات حاولت التعرف على أهم مسات الدافعية الرياضية لالعبني إضافة إىل خمتلف دوافعهم. 

  سنة أي  25سنة و 18مشلت خمتلف الدراسات على اختيار عينة حبث بالطريقة العمدية و تراوحت أعمارهم بني

 .بني الناشئني واألكابر

 امليدانية الدراسة وأسلوب الوصفي املنهج -أهدافها لتحقيق– مجيعها يكن مل إن الدراسات، ظممع استخدمت 

ا كما النفسي، االحرتاق باستخدام أحد مقاييس قياس أعراض وأسباب  .الدراسة حدد

 نات استخدم الباحثون من خالل الدراسات السابقة جمموعة من الوسائل واألدوات اليت عن طريقها مت مجع البيا

اخلاصة بالبحوث، حيث ركزت خمتلف الدراسات املذكورة على استخدام املقاييس النفسية املعدة خصيصا لقياس بعض 

 .كمقياس اإلحرتاق النفسي للمدرب الرياضي واحلكم و مقاييس الضغوط النفسيةالظواهر النفسية  

 النفسي الحرتاقا على تساعد اليت والعوامل األسباب أهم عكست السابقة الدراسات نتائج. 

 النفسي االحرتاق دراسة وهو السابقة الدراسات معظم هدف مع ينسجم احلايل البحث هدف أن الباحث يرى وعليه،

  .الوصفي املنهج باتباع وذلك اجلزائر يف القدم كرة مدريب لدى الرياضية الدافعية مسات ببعض وعالقته
  

 : شابهةمنقد الدراسات السابقة وال -9
 

ة قد متحورت كلها تقريبا على العالقة بني لقد          الحظ الطالب الباحث أن أغلب الدراسات السابقة واملشا

اإلحرتاق النفسي وبعض املتغريات األخرى كاإلجناز الرياضي أو اإلنسحاب من املنافسة  أو معرفة أهم األسباب 

ضوء هذه النتائج املذكورة يف الدراسات  والعوامل اليت تؤدي اىل حدوث الظاهرة لدى املدربني واحلكام ، وعلى
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السابقة يسعى الطالب إىل إجراء هذا النوع من الدراسة وحماولة إدراك العالقة القائمة بني اإلحرتاق النفسي ملدرب  

كرة القدم و بعض السمات الدافعية الرياضية املوجودة لدى العيب كرة القدم يف اجلزائر والذين ينشطون يف بطولة ما 

  . الرابطات للجهة الوسطى والغربيةبني 

  

  : خالصة 

ة اليت كانت تصب يف معظمها لتحليل ظاهرة اإلحرتاق            من خالل عرض الدراسات السابقة واملشا

النفسي واليت مثلت دعما للطالب الباحث يف إقامة احلجة على مشكلة البحث ووضع فروضه وكذلك إختيار منهج 

    .دوات املستعملة وكذا يف تفسري النتائج ومناقشتها واخلروج بالنتائجواأل البحث وعينة البحث

 

 



 
 

  

  
 

  
 . مقدمة الباب األول -

 . اإلحرتاق النفسي: الفصل األول  -

 . الدافعية الرياضية: الفصل الثاين -

 .املدرب والعملية التدريبية: الفصل الثالث  -

 .ياضية يف اجلزائرالنوادي الر : الفصل الرابع  -

 .خامتة الباب األول -
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  :الباب األولمقدمة 

فصول حيث خصص الفصل األول اىل اإلحرتاق النفسي حيث مت التطرق  اربعة لقد مت تقسيم هذا الباب اىل

ذه الظاهرة من خالل الكشف عن  فيه اىل أهم التعاريف واملفاهيم اليت شهدت تطورات كثرية باإلضافة اىل اإلحاطة 

احل حدوثها واألسباب اليت تؤدي اليها وأهم األعراض اليت تصاحبها كما مت التطرق اىل األبعاد اخلاصة باإلحرتاق مر 

النفسي و تناولنا ألهم النظريات اليت فسرت اإلحرتاق النفسي، أما الفصل الثاين فقد خصصناه اىل الدافعية الرياضية من 

ا والتطرق اىل الفرق بني الدافعية والدافع كما تعرضنا اىل أهم النظريات اليت تفسر  خالل الكشف عن مفهومها وتصنيفا

الدافعية لدى املمارسني للرياضة ،كما مشل الفصل الثالث على املدرب الرياضي وعملية التدريب الرياضي من خالل 

درب الرياضي من عدة جوانب التطرق اىل التدريب الرياضي وأه واجباته و أنواع طرق التدريب فيه وتكلمنا كذلك على امل

ويف .، مفهومه، خصائصه، واجباته ودوره يف تشكيل دوافع الرياضيني والكشف عن العالقة القائمة بينه وبني الالعبني

االخري جاء الفصل الرابع امتعلق بالنوادي الرياضية يف اجلزائر حبيث تنازلنا فيه خمتلف اهليئات الرياضية و هياكل تنظيمها و 

  .احملرتفة وشبه احملرتفة واهلاوية النوادي
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  :تمهيد

يتعرض املدرب الرياضي خالل عمله يف جمال  التدريب الرياضي اىل جمموعة من الضغوط والتأثريات اليت تؤثر 

باإلحرتاق النفسي وهو ما تناوله  بشكل كبري يف أداء واجباته التدريبية مما يعرضه إىل استنزاف عقلي وانفعايل وبدين يعرف

الباحث يف هذا الفصل حماوال اإلحاطة بكل جوانب هذه الظاهرة من حيث مفهومها وتعريفها على اختالف الباحثني 

والعلماء إضافة اىل التطرق اىل أبعاد الظاهرة وأسباب حدوثها وأهم األعراض اليت تظهر على الفرد عامة وعلى املدرب 

  .  تطرق اىل أهم النظريات اليت فسرت ظاهرة اإلحرتاق النفسي على أساس الضغوط النفسيةخاصة، كما مت ال
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 :مفهوم اإلحتراق النفسي -1-1

أول من صاغ مصطلح   Freudenbergerهاربرت فرويدنبرجر يعترب العامل النفسي األمريكي 

ة الناجتة عن التعرض الطويل لظروف العمل لدى اإلحرتاق النفسي وذلك للتعبري عن اإلستجابات اجلسمية واإلنفعالي

م للمهنة عالية وغري واقعية وبالضبط املهن اليت تكون يف خدمة الفرد كالصحة واإلعالم  العاملني اليت تكون فيها توقعا

  .)Richard,G Marion,G Marich ،2006( .والشرطة والرتبية

ة ضغوط شديدة، تنهار لديه وسائل التكيف، يصل اىل ان الفرد عندما مير مبرحل أرنولد وآخرونويشري 

اىل التسلسل املنطقي لتطور دونهام او ما تسمى مبرحلة االحرتاق النفسي، كما يشري , عندها اىل مرحلة االستنزاف

تواجه املعلم ضغوط خمتلفة تظهر على إثرها أعراض مبكرة كالقلق واالضطراب، ويؤدي ذلك : الضغوط لدى املعلم بقوله

وتظهر عليه أعراض نفس , علم إىل الضغط يف الرتكيز، تلك صعوبة يف اختاذ القرارات، بعد ذلك يعاين املعلم من اإلعياءبامل

اك الشديدين، وأخريا يصل إىل مرحلة االحرتاق النفسي   )2003اجلمايل، ( .جسميه، ومن مث يشعر باإلرهاق واإل

ب املهنيني الذين يواجهون معوقات حتول دون أن اإلحرتاق النفسي يصي  Maslach ماسالشكما ترى 

قيامهم مبهامهم املهنية الكاملة، فيسبب هلم اإلحساس بالقصور والعجز عن تأدية العمل باملستوى املطلوب منهم، وغالبا 

ما يرتتب على هذا الوضع حدوث ضغط نفسي يلزم املهين بأن يتكيف معه ، لكي يقلل من إحساسه بالعجز، ويتميز 

دواين وآخرون، ( .نوع من التكيف بتدين مستوى الدافعية، والشعور بعدم الرضا، وبالعالقة اجلافة اليت تربطه بعمالئههذا ال

1989(.  

بأن اإلحرتاق النفسي هو جمموعة أعراض تتمثل يف  ذكرت فيه  Maslachلماسالشويف تعريف آخر 

ال اإلجهاد العصيب واستنفاد الطاقة اإلنفعالية والتجرد من النو  احي الشخصية، واإلحساس بعد الرضا عن اإلجناز يف ا

 املهين ، واليت ميكن أن حتدث لألشخاص الذين يؤدون نوعا من األعمال اليت تقتضي التعامل املباشر مع الناس

(Maslach,C, 2003)  

اك عاطفي وجسدي ناجيوذكر   بأن اإلحرتاق النفسي حالة ذهنية تظهر على شكل اكتئاب مرضي، وإ

يشري مفهوم االحرتاق كما . )1991احلرتاوي، هند عبد اهللا، ( يصاحبهما إحساس باليأس والعجز يف جمال العمل
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اك أو االستنزاف البدين واالنفعايل نتيجة التعرض املستمر لضغوط عالية ، 2000عسكر، ( .النفسي إىل حالة من اإل

 )112صفحة 

فعايل وجسمي وسخط على الذات وعلى اآلخرين وعلى اإلحرتاق النفسي بأنه ارهاق ان جاكسونيعرف 

  )117، صفحة 1995السمادوين، ( .العمل، وفقدان احلماس له وركود وبالدة واخنفاض يف مستوى اإلنتاجية

اك الناجم عن املهام واملسؤوليات املختلفة واليت تزيد من  ان اإلحرتاق النفسي ميثل حالة من اإلجهاد واإل

ل على حسب قدراته اجلسمية والنفسية، وتتأثر بضغوطات العمل املختلفة، وبذلك يزيد اإلصرار على طاقة الفرد وتتواص

ا . حتقيق األهداف املوكلة إليه ورغبته يف مثالية العمل الذي ميارسه سواءا كان مبحض إرادته أو بتأثري البيئة اليت يعمل 

 )1997أسامة كامل راتب، (

حرتاق النفسي بأنه ظاهرة نفسية تصيب أعضاء هيئة التدريس باإلرهاق اإل الرافعي والقضاةكما عرف 

والتعب وقلة احلماس، وتدين الدافعية ومقاومة التغيري، ناجتة عن أعباء إضافية داخلية وخارجية، يشعر معها العضو أنه غري 

ا كانوا يرغبون وقيامه باملهام قادر على حتمله، وينعكس ذلك سلبا على أداءه التدريسي وعن تقدمي املساعدة لطلبته كم

  )2010فرحان، ( .املسندة إليه جبد وإتقان

بأن االحرتاق ميثل مرحلة متأخرة نتيجة سوء تكيف الرياضي مع ضغوط   Silva   سيلفاوقد أوضح 

، 2011حممود، ( .التدريب يسبقها شعور الرياضي باإلجهاد مث التدريب الزائد وتنتهي عادة باالنسحاب من الرياضة

  .)105صفحة 

لقد أشار األدب الرتبوي أن اإلحرتاق النفسي ليس حكرا على مهن معينة وإمنا يوجد يف مجيع املهن األخرى              

أو معظمها وأن حصر اإلحرتاق النفسي يف نوع معني من املهن يطرح يف بادئ األمر مشكل الثبات العلمي للمصطلح 

ا عند أفراد ال ميتهنون بالضرورة احدى مهن املساعدةفبعض املظاهر املميزة لإلحرتاق ا وردة، ( .لنفسي ميكن اثبا

2011( 

هناك لبس وغموض حول مفهوم االحرتاق النفسي وارتباطه بالضغوط النفسية نتيجة التداخل يف كما  أن   

 :بينهما يف ثالث خصائص  Niehauseنيوهاوس  وقد فرق .  التعريف بني املصطلحني
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  .اق النفسي من ضغوط العمل النفسية نتيجة تضارب األدوار وازدياد حجم العملحيدث االحرت   - أ

 .حيدث االحرتاق هلؤالء الذين عادة ما يتبنون رؤية مثالية ألداء األعمال واالضطالع باملسئوليات املهنية -ب 

 .يرتبط االحرتاق عادة باملهام اليت يتعذر على الشخص حتقيقها -جـ 

 زيادةفاالحرتاق حالة متأخرة من , لكنهما ليسا نفس الشيءبني الضغط واالحرتاق  يوجد تشابهكما أنه 

 )2000راتب، ( ويكون نتيجتها االعتزال وترك النشاط ، الضغوط تواجه الفرد

ويرى باحثون آخرون أن االحرتاق النفسي هو احملصلة النهائية او املرحلة املأساوية املتطرفة للضغوط النفسية، 

 )2000القرين، (. حرتاق هو عرض من أعراض الضغوط النفسيةأي ان اال

 .:مصادر اإلحتراق النفسي -1-2

ا على النحو التايل          : ختتلف مصادر اإلحرتاق النفسي من دراسة اىل أخرى ، لكن  أغلب الباحثني أمجعوا على أ

 :مصادر ذاتية متعلقة بالفرد   -2-1-  1

د نفسه مثل توقعاته للمهنة، وحتميل الفرد نفسه مسؤوليات تفوق قدراته، والكفاح وهي مصادر تتمحور حول الفر         

من أجل نشر األحباث العلمية، واإلشرتاك يف جلان خمتلفة ومتعددة تتطلب العمل والنشاط يف نفس اليوم الذي يقوم فيه 

 .الفرد بأداء وظيفته، إضافة اىل املشكالت الشخصية اليت يتخبط فيها الفرد

 :در متعلقة بعالقة الفرد مع اآلخرينمصا -1-2-2

تمع احمللي يتسع هنا حقل املصدر من الفرد نفسه اىل اآلخرين ويتمثل يف يف العالقة مع الرئيس وال       زمالء وا

 . والطالب

  :مصادر متعلقة بالنواحي المادية  -1-2-3

لقيام باألحباث، وعدم اعتماد احلوافز املادية تتمثل يف تدين الراتب وعدم توفري الدعم املادي الكايف من أجل ا          

  .من قبل اجلهات املسؤولة
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 :سسةصادر متعلقة بظروف العمل في المؤ م -1-2-4

تتمثل يف العبء الوظيفي الزائد عن طاقة الفرد، وغموض الدور ، وتعارض الواجبات الوظيفية مع نشاطات الفرد        

 .التطور العلمي، وعدم توفر املكان املناسب واملالئم ألداء العمل الشخصية، وعدم توفر الوقت الكايف للحاق بركب

 )1991حامد، (

كما أشارت نتائج دراسات أخرى أجريت على بعض املمرضني العاملني يف مستشفيات حمافظة عمان اىل أن أهم    

  : مصادر اإلحرتاق النفسي هي 

 . عدم إتاحة الفرصة للممرضني لإللتحاق بدورات تدريبية -

 .م توفري أماكن الراحة والرتفيهعد -

 .إلقاء اللوم من قبل املسؤولني على املمرضني عند حدوث خطأ طيب -

 .قلة أجور املمرضني -

البدوي، ( .والتصنيف املهين وموقع العمل يف درجة تأثري مصادر اإلحرتاق النفسي وجود أثر للخربة، نوع املستشفى -

2000( 

  : أسباب اإلحتراق النفسي  -1-3

د أهم األسباب اليت تؤدي اىل اإلحرتاق النفسي هي ظروف العمل املتمثلة  يف األعباء الزائدة ومتطلبات إن أح      

والسمات الشخصية املتمثلة يف الثقة بالنفس واالستقرار اإلنفعايل والعوامل اإلجتماعية املتمثلة يف  العمل وضغط الوقت،

 .اىل عوامل مادية كإخنفاض الدخل والعمل لساعات طويلة املكانة االجتماعية املنخفضة وضعف املساندة، اضافة

دالوي، (   )2014ا

تعترب الضغوط النفسية واملهنية سببا مباشرا يقف خلف ظاهرة اإلحرتاق النفسي، لوجود عالقة بني الضغوط           

سات والبحوث امليداينية اليت النفسية وضغوط العمل من جهة، وبني اإلحرتاق النفسي من جهة أخرى، وبالعودة اىل الدرا

أجريت من قبل البحثني تبني لنا أن هناك جمموعة من العوامل اليت تؤدي اىل ظهور اإلحرتاق النفسي ميكن تلخيصها فيما 

  : يلي
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 :  العوامل المتعلقة بالبعد الفردي -1-3-1

خالص له  اىل التعرض اىل اإلحرتاق ينساق الفرد األكثر انتماءا اىل جمال عمله واملتميز كذلك باإللتزام واإل          

النفسي بدرجة أكرب من غريه من العاملني، وذلك ألن هذا الفرد جيد نفسه حتت وطأة ضغوط العمل، وكمثال على ذلك 

م واىل حتقيق األهداف  معلم املدرسة الذي يفين وقته من أجل طالبه، ويسعى اىل إيصال املفاهيم واملعلومات اىل أذها

اصة للمواد اليت يدرسها، فيجد نفسه بذلك معرضا لإلحرتاق النفسي بتأثري مشكالت العمل اليت تواجهه العامة واخل

  )48، صفحة 2003عبدالعلي، ( .وتسعى إلحباط عطائه
 

  : العوامل المتعلقة بالبعد اإلجتماعي -1-3-2

تمع الذين يلقون بأعبائهم جتد العديد من املؤسسات نفسها أحيانا ملتزمة بتحمل أعباء العمل من قبل أفراد ا     

عليها، األمر الذي يرفع من درجة العبء الوظيفي املنوط بالعاملني الذين يعملون يف هذه املؤسسات وإزاء حماوالت هؤالء 

تمع، جيد العاملون األكثر انتماءا اىل مهنتهم أنفسهم  التوفيق بني مصلحة العمل وأهدافه ورسالته ومصلحة أفراد ا

م اىل اإلحباط واإلحساس بالرتاجع إزاء متطلبات جمتمعهم وبالتايل حيدث  عاجزين عن تقدمي خدمات متميزة مما يدفع 

  . لديهم حالة من عدم التوازن وجيعلهم عرضة لإلحرتاق النفسي

  

  : العوامل المتعلقة بالبعد المهني -1-3-3

ا هي اجلانب األبرز والبعد األهم الذي       حيدد للعامل فيها انتمائه لعمله والتزامه به وبأهدافه،  ملا كانت املهنة ومتطلبا

فإن ظروف العمل وبنيته تسهمان اىل حد بعيد  يف زيادة أو اخنفاض حدة ضغط العمل الواقع على العامل، وعلى هذا 

فإن إحساس العامل بفشله يف حتقيق أهداف العمل وكذلك إحساسه بالفشل يف إشباع حاجاته األساسية من خالل 

عمل الذي يقوم به سوف يقوده اىل حالة من املعنوية املنخفضة، وعدم الرضا عن العمل بأعاد خمتلفة وبالتايل اىل ال

  )1998حرب، ( .اإلحرتاق النفسي

على النحو   الفرحأسباب اإلحرتاق النفسي كما وردت يف دراسات  )2010فرحان، ( الرافعي والقضاةكما أورد 

  : التايل
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 ة والعبء التدريسي الزائد العمل لفرتات طويل -

 غموض الدور والرتابة، وامللل يف العمل  -

 .فقدان الشعور بالسيطرة على خمرجات العمل واإلنتاج، وعدم ارضا الوظيفي -

 .الشعور بالعزلة يف العمل وضعف العالقات اإلجتماعية -

 ضعف استعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل  -

 . باإلنتماء واإللتزام واإلخالص يف العمل اخلصائص الشخصية للفرد واليت تتعلق -
 

 :أعراض اإلحتراق النفسي  -1-4

  : تنقسم أعراض اإلحرتاق النفسي اىل ما يلي 

 : األعراض النفسية  -1-4-1

يتميز الفرد حبالة من التغري يف العواطف تكون غالبا سلبية ومزعجة وأكثرها ظهورا هي ارتفاع درجة التوتر واإلستثارة والقلق 

على التحكم يف اإلنفعاالت كما تظهر عالمات اخلوف من الفشل وعدم اإلستقرار الداخلي واإلحساس وعدم القدرة 

بالضيق، إضافة اىل كل هذا تكون مصحوبة باخنفاض يف الروح املعنوية وقوة اإلرادة والشعور باإلكتئاب، مع ضعف 

 .العاطفي واإلحساس بالعجز واليأسرهاق الدافعية هبوط درجة احلماس، ومتتد هذه األعراض من صدق العاطفة اىل اإل

 :األعراض الفسيولوجية  -1-4-2

اك اىل  تظهر على الفرد جمموعة من األعراض الفسيولوجية حبيث يفقد الفرد محاسه ونشاطه وقد يتحول الشعور باإل

كنتيجة   مرض حقيقي ترتمجه إما آالم معوية أو الشكوى من الصداع و ضيق يف التنفس وحىت النقص يف الوزن وذلك

  .لإلحساس بالتعب املرتاكم فيفقد بذلك حيويته ومن مث التأثري على سري حياته الطبيعية

  :مراحل اإلحتراق النفسي  -1-5

  :متر عملية اإلحرتاق النفسي للفرد بعدة مراحل هي          

 : المرحلة األولى  -1-5-1

 . قدرة الذاتية الالزمة ملواجهة تلك املتطلباتلبات العم والحيث يشعر الفرد بضغوط العمل نتيجة عدم التوازن ما بني متط
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 : المرحلة الثانية  -1-5-2

 . يعاين الفرد من اإلجهاد والتوتر الذين مها ردة فعل طبيعية ومباشرة وعاطفية لضغوط العمل

 :المرحلة الثالثة -1-5-3

بطريقة آلية تتكون لدى الفرد جمموعة من التغريات يف اإلجتاهات والسلوك، كامليل اىل معاملة املستفيد      

احلرتاوي، هند عبد اهللا، ( .واإلنشغال بشباع احلاجات الشخصية وما يرتتب على ذلك من عدم اإللتزام باملسؤولية

1991( 

أن   Edduish et Brodskeyأيدوش و برودسكي هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعطى كل من       

  : ظاهرة اإلحرتاق النفسي متر عرب أربع مراحل هي 

وتتمثل يف زيادة جهد املعلم وآماله وتوقعاته، إلعتقاده أن العمل يعده باحلصول على كل ما : لحماس فترة ا -

 .يريده

 . ويف هذه املرحلة يقوم املعلم بعمله ولكن محاسه وجهده يقالن كثريا: مرحلة الركود والجمود -

ل وفائدته وخاصة أن الطلبة ال حياول املعلم يف هذه املرحلة أن يناقش مع نفسه جدوى العم: مرحلة اإلحباط -

ديدا للمعلم  . يستجيبون ، واإلدارة بريوقراطية، واألهل ال يهتمون، والراتب سيء، وبذلك العمل يصبح 

يف هذه املرحلة يصبح املعلم ال يبايل او ال يهتم يف عمله وال يف اإلدارة، وحىت بنفسه، لذلك : مرحلة الالمباالة -

 . فوس الطلبة وزمالؤه، ويعاين نتيجة ذلك من اضطرابات جسمية ونفسيةحيتقر مهنته ويبث هذا يف ن

 )1994عساف، ( 
 

 :  أبعاد اإلحتراق النفسي -1-6

م خيربون  اك اإلنفعايل البعد املركزي لإلحرتاق النفسي ، فعندما يصف األشخاص أنفسهم أو غريهم بأ يعترب اإل

اك اإلنفعايل، ويعد هذا األخري من أكثر املظاهر اخلاصة حالة اإلحرتاق النفسي، غالبا ما يرجعون إىل جتار م مع اإل

باإلحرتاق النفسي، كما أن الرتكيز على هذا البعد يف التعريف باإلحرتاق النفسي جعل بعض الباحثني يرون بأن البعدين 
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سريورة اإلحرتاق النفسي  اآلخرين غري ضرورين كمظهرين للعرض، كما أن العديد من الباحثني قدموا انتقادات واسعة حول

   )93، صفحة 2012شريط، ( .وفق أبعاده الثالثة

  : أن اإلحرتاق النفسي يتكون من ثالثة أبعاد هي جاكسون وماسالش و هارتمانو بيرلمانيرى كل من و  

  :اإلجهاد اإلنفعالي -1-6-1

 .متع به يف املاضيوهو استنزاف املهين لطاقته البدنية والنفسية وفقدانه حليويته ونشاطه الذي كان يت

  :تبلد الشعور  -1-6-2

م  كمية اجتاه اآلخرين حبيث يتعاملون معهم كأ وهو حالة املهنيني الذين تتولد فيهم مواقف سلبية وساخرة و

 أشياء بدون قيمة إنسانية

 )56، صفحة 2003العلي، ( :نقص الشعور باإلنجاز  -1-6-3

   .ادر على القيام بواجباته باملستوى املطلوبويشري اىل تقييم املهين لنفسه بطريقة سلبية بأنه غري ق 

ا             : فإن أبعاد اإلحرتاق النفسي هي  )2008الزهراين، (وحسب الدراسة اليت قامت 
 

 :اإلستنزاف اإلنفعالي  -

نوا من مبا أن املشاعر اإلنفعالية استنزفت فإن العاملني ال يستطيعون أو ليست لديهم القدرة على اعطاء كما كا         

 قبل، وتتمثل هذه املشاعر يف شدة التوتر واإلجهاد، وشعور العامل بأنه ليس لديه شيء متبق ليعطيه لآلخرين على

  . املستوى النفسي

  :فقدان اآلنية -

ويوضح اإلجتاهات السلبية اجتاه من يعمل معهم العامل احملرتق نفسيا، وهذه اإلجتاهات السلبية واليت         

  Maslash, Penes)1977(ماسالش وبينزكمية ال متثل اخلصائص املميزة للعامل، وتعرف كل من تكون أحيانا 

  .هذا البعد بأن احساس باإلنسانية والسخرية من العمالء، والذي يظهر يف صورة حتقري أثناء املعاملة
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 :نقص اإلنجاز الشخصي -

م تقييما سالبا، وحينما يفقدون احلماس لإلجناز، وعندما وهذا البعد حيدث حينما يبدأ األفراد يف تقييم أنفسه       

  .يشعر العامل بأنه مل يعد كفء يف العمل مع عمالءه، وبعد قدرته على الوفاء مبسؤولياته األخرى
  

  : مؤشرات اإلحتراق النفسي  -1-7

البد أن تؤخذ بعني قبل تعرض الفرد اىل اإلحرتاق النفسي البد من ظهور بعض املؤشرات والدالئل اليت             

فإن   Barbara Abraham رتاق نفسيا، وحسب باربارا ابراهاماإلعتبار كنوع من التحذير بأنه يف طريقه اىل افح

  : هناك أربعة مؤشرات توردها فيما يلي

ا الفرد ويسعى اىل تنفيذها كل يوم بطريقة  - اء القائمة الطويلة اليت يدو ميكانيكية اإلنشغال الدائم واإلستعجال يف إ

 . وآلية يكون حضوره جسديا فحسب ، وبالتايل جنده يضحي حباضره فال يعيشه وال يشعر به

من خالل اقناع الذات بأن هلذه األمور وقتا آخر حني يفرغ، وتستمر تأجيل األمور السارة واألنشطة اإلجتماعية  -

ينها يف التسويف ألن التأجيل أصبح قاعدة ومعيارا عملية التأجيل حبيث ال يأيت زمن هذه األنشطة املؤجلة ويعيش الفرد ح

 .يف حياة الفرد

العيش حسب قاعدة جيب و ينبغي  فال يستطيع إرضاء نفسه وال إرضاء اآلخرين، ألنه يتعامل بصرامة جتاه نفسه  -

 . وجتاه اآلخرين

ماك يف العمل ألن كل شيء لديه يصبح مهما و  - عاجال، وجيد نفسه كثري فقدان الرؤية أو املنظور وذلك بسبب اإل

  )2013حممد، ( . الرتدد عند اختاذ القرارات
  

 : الوقاية من اإلحتراق النفسي -1-8

حالة اإلحرتاق النفسي ليست دائمة بل ميكن تفاديها والوقاية منها، ويعترب قيام الفرد العامل بدوره املتمثل يف 

من األمور احليوية واملكملة للجهود األساسية يف تفادي  حياة متوازنة من حيث التغذية والنشاط احلركي واإلسرتخاء اهين

  : اإلحرتاق النفسي، ولقد أوصى الباحثون بضرورة اتباع اخلطوات التالية



30 
 

 .إملام الفرد وإدراكه باألعراض اليت تؤدي اىل حدوث ظاهرة اإلحرتاق النفسي -

تكاز على اجراء اختبارات توضح تلك حتديد أسباب حدوث اإلحرتاق النفسي من خالل احلكم الذايت عليها باإلر  -

 .األسباب

 .تقسيم تلك األسباب إىل أولويات والتعامل معها حيث يصعب عمليا التعامل معها دفعة واحدة -

 : اللجوء اىل تطبيق بعض األساليب واختاذ خطوات عملية ملواجهة الضغوط نذكر منها -

، تنمية مهارة إدارة الوقت، تنمية هوايات مواجهة احلصول على دعم اجتماعي من خالل تكوين صداقات مع اآلخرين

ال، واإلعرتاف  احلياة كتحدي القدرات الذاتية،  اإلبتعاد قدر اإلمكان عن جو العمل، اإلستعانة مبتخصصني يف ا

 )127، صفحة 2000عسكر، (. الشخصي  بوجود  املشكلة  لزيادة اإلجيابية يف مواجهتها

 : اق النفسيبعض النظريات المفسرة لإلحتر  -1-9

تعترب النظريات من الوسائل اهلامة اليت تساعدنا على معرفة وتوضيح العالقات املوجودة بني األشياء أو الظواهر 

ا تفرتض شرح أو تفسري عملية يستدل عليها من السلوك الظاهر، أي أننا نرى بعض األحداث  املختلفة، وهذا يعين أ

وذلك بافرتاض أن هناك أشياء أو عمليات معينة إذا وقعت فإن , )ريها تفس(وحناول أن نفهم مغزى هذه األحداث 

  )11، صفحة 1999العزة، (األحداث أو الظاهرة اليت نالحظها سوف حتدث 

وقد اختلفت النظريات اليت اهتمت بدراسة الضغوط النفسية طبقا الختالف األطر النظرية اليت تبنتها وانطلقت 

أو نفسية أو اجتماعية، كما اختلفت هذه النظريات فيما بينها بناء على ذلك من حيث   منها على أساس أطر فيزيولوجية

  .مسلمات كل منها

 تتخذ من استجابة اجلسم الفيزيولوجية أساسا على أن الفرد يقع حتت تأثري موقف ضاغط؛ بينما سيلي فنظرية

فالضغط عنده خاصية أو  مورايالضغط؛ أما وهو عامل نفسي أساسي للتعرف على وجود  ،اختذ من قلق احلالة سبيلرجر

فنظريته تعتمد على عملية اإلدراك يف تفسري الضغوط؛ ومن هنا كان منطقي أن ختتلف  الزاروسصفة ملوضوع بيئي؛ أما 
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؛ وهو ما يتضح من )98، صفحة 2001عثمان، (النظريات فيما بينها أيضا يف مسلمات اإلطار النظري لكل منها 

  :  العرض التايل

  :نظرية  هانز سيلي  -1-9-1

إىل أن هناك استجابة متسلسلة  1936عام  Hans Selyeهانز سيلي توصل عامل الغدد الصماء 

ا  أمساها األعراض العامة للتكيف  )  General Adaptation Syndrome(للضغوط من املمكن التنبؤ 

   )1998هيجان، (

إىل العلوم الفيزيائية واستعار  )نس سيليها(وللبحث عن مصطلح يلخص هذا املفهوم أفضل تلخيص اجته 

ليصف استجابة اجلسم ملطلب ما؛ وكان من الضروري عندئذ أن يضع مصطلح أخر يصف هذا مصطلح الضغط ، 

ويتسبب يف , وهو أي حادث يعمل بوصفه منبها يفرض مطالب على الفرد لذا فقد ابتكر مصطلح الضاغط ، , املطلب

والضواغط الشديدة ينتج عنها ردود أفعال , غط البسيطة ينتج عنها رد فعل الضغط املعتدلفالضوا, إثارة السلوك وحتريكه

   )1998عبداخلالق، (زائدة 

حبكم ختصصه كطبيب متأثرا بتفسري الضغوط تفسريا فيزيولوجيا، وتنطلق نظريته من مسلمة  هانز سيليكان 

ز الفرد ويصفه على أساس استجابته للبيئة الضاغطة، ترى أن الضغط متغري غري مستقل، وهو استجابة لعامل ضاغط ميي

وأن هناك استجابة أو أمناط معينة من االستجابات ميكن االستدالل منها على أن الفرد يقع حتت تأثري بيئي مزعج 

ة أن أعراض االستجابة الفيزيولوجية للضاغط عاملية، وهدفها احملافظة على الكيان واحليا سيلي ، ويعترب)موقف ضاغط(

  )2001عثمان، (

أعراض : أن هناك ثالث مراحل هامة ميكن أن تفسر استجابة الفرد للضغط أطلق عليها مصطلح سيليوافرتض 

  :وهذه املراحل هي ).G.A.S( التكيف العام
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   :مرحلة اإلنذار   - أ

 ويف هذه املرحلة يؤدي حدوث الضغط إىل حشد آليات التكيف يف جسم اإلنسان للمساعدة على االستجابة

  .الدفاعية يف مواجهة الضغط

    :مرحلة المقاومة   - ب

ويف هذه املرحلة حتاول آليات التكيف يف جسم اإلنسان املقاومة املستمرة يف مواجهة الضغوط، وحماولة استعادة 

التوازن النفسي للفرد، ويف حالة عدم جدوى هذه العمليات فعندئذ تصبح املقاومة غري فاعلة ويصل الفرد إىل املرحلة 

  .لثالثةا

  : مرحلة اإلنهاك  - جـ 

, ويف هذه املرحلة حيدث استنزاف قوي آلليات التكيف يف جسم اإلنسان، وتصبح غري قادرة على املقاومة         

اك فإن ذلك يؤدي إىل األمراض والعجز وتلف بعض أجهزة اجلسم  اك، وباستمرار حدوث اإل وبذلك حيدث اإل

     .)1998عالوي، (

  

  

  

  

  

  

  رقم  يوضح مراحل اإلحتراق النفسي حسب نظرية هانز سيلي )01( شكللا

 مرحلة الخطر

 اضطرابات جسمیة و نفسیة

 مرحلة المقاومة

 صبي من خالل زیادة تدفق األدرینالین وارتفاع معدل ضربات القلب وضیق في التنفسنشاط الجھاز الع

 مرحلة اإلنھاك

 اعتالل الصحة والمرض، نقص في األداء ، اضطرابات نفسیة كاإلكتئاب و نقص الدافعیة
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  :نظرية سبيلبرجر -1-9-2

فقد أقام نظريته يف القلق على أساس , يف القلق مقدمة ضرورية لفهم الضغوط عنده) سبيلبرجر(تعترب نظرية 

ق أو القلق العصايب أو املزمن، وهو استعداد مسة القل: التميز بني القلق كسمة والقلق كحالة،  ويقول أن للقلق شقني

طبيعي أو اجتاه سلوكي جيعل القلق يعتمد بصورة أساسية على اخلربة املاضية؛ أما قلق احلالة وهو قلق موضوعي أو موقفي 

ويستبعد ذلك عن القلق  , بني الضغط وقلق احلالة سبيلبرجريعتمد على الظروف الضاغطة؛ وعلى هذا األساس يربط 

  .حيث يكون من مسات شخصية الفرد القلق أصال كسمة

بتحديد طبيعة الظروف البيئية احمليطة واليت تكون ضاغطة ومييز  )سبيلبرجر(ويف اإلطار املرجعي للنظرية إهتم 

ويعترب العالقات بينها وبني ميكانيزمات الدفاع اليت تساعد على جتنب تلك النواحي , بني حاالت القلق الناجتة عنها

  . وتستدعي سلوك التجنب) إسقاط -إنكار -كبت(طة الضاغ

بني مفهوم الضغط ومفهوم القلق، فالقلق عملية انفعالية تشري إىل تتابع االستجابات املعرفية  )سبيلبرجر(ومييز 

 أما الضغط فيشري إىل االختالفات يف الظروف واألحوال البيئية اليت, السلوكية اليت حتدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط

   )100 -99، الصفحات 2001عثمان، ( تتسم بدرجة ما من اخلطر املوضوعي

  :نظرية موراي -1-9-3

أن مفهوم احلاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان على اعتبار أن مفهوم احلاجة ميثل  )موراي(يعترب 

ة، ويعرف الضغط بأنه صفة احملددات اجلوهرية للسلوك، ومفهوم الضغط ميثل احملددات املؤثرة واجلوهرية للسلوك يف البيئ

بني نوعني من الضغوط  )موراي(ملوضوع بيئي أو شخصي يسهل أو يعوق جمهودات الفرد للوصول إىل هدف معني، ومييز 

  : مها

  . ويشري إىل داللة املوضوعات البيئية واألشخاص كما يدركها الفرد :Beta stressضغط بيتا  -

  .ملوضوعات وداللتها كما هيويشري إىل خصائص ا :Alpha stressضغط ألفا  -
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ويؤكد على أن الفرد خبربته يصل إىل ربط  ، )ضغط بيتا(أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول ) موراي( ويوضح

موضوعات معينة حباجة بعينها،  ويطلق على هذا املفهوم تكامل احلاجة؛ أما عندما حيدث التفاعل بني املوقف احلافز 

   )100، صفحة 2001عثمان، (ا ما يعرب عنه مبفهوم ألفا   والضغط واحلاجة الناشطة فهذ

 : الزاروس أو نظرية التقدير المعرفي نظرية  -1-9-4

نشأت هذه النظرية نتيجة االهتمام الكبري بعملية اإلدراك والعالج احلسي اإلدراكي، والتقدير املعريف هو مفهوم 

جمرد إدراك مبسط للعناصر املكونة للوقف، ولكنه حيث إن تقدير كم التهديد ليس , أساسي يعتمد على طبيعة الفرد

رابطة بني البيئة احمليطة بالفرد وخرباته الشخصية مع الضغوط وبذلك يستطيع الفرد تفسري املوقف؛ ويعتمد تقييم الفرد 

لة باملوقف العوامل الشخصية، العوامل اخلارجية اخلاصة بالبيئة االجتماعية، العوامل املتص: للموقف على عدة عوامل منها

  .نفسه

ا تنشأ عندما يوجد تناقض بني املتطلبات الشخصية للفرد، ويؤدي  وتُعِرف نظرية التقدير املعريف الضغوط بأ

  :ذلك إىل تقييم التهديد وإدراكه يف مرحلتني مها

ا شيء يسبب الضغوط :المرحلة األولى -   .حتديد ومعرفة أن بعض األحداث يف حد ذا

عثمان، (وميكن . د فيها الطرق اليت تصلح للتغلب على املشكالت اليت تظهر يف املوقفحيد :المرحلة الثانية -

  )101- 100، الصفحات 2001

ما يعترب ضاغطا لفرد ما ال يعترب كذلك بالنسبة لفرد أخر، ويتوقف ذلك على مسات شخصية الفرد وخرباته 

ى عوامل ذات صلة باملوقف نفسه قبل نوع التهديد كما يتوقف عل, الذاتية ومهاراته يف حتمل الضغوط وحالته الصحية

دد الفرد،  وأخريا عوامل البيئة االجتماعية كالتغيري االجتماعي ومتطلبات الوظيفة  ه واحلاجة اليت  ّ ، 2001عثمان، (وكم

  )101صفحة 
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  :نظرية ماسلو  -1-9-5

العطش واجلوع، مث  الدوافع على شكل سلسلة أو هرم متدرح من احلاجات الفيسيولوجية مثل ماسلو وضع

تأخذ باإلرتفاع تدرجييا حنو حاجات نفسية أعلى كاحلاجات اىل األمن واحلب والتقدير اإلجيايب وحتقيق الذات، وال ميكن 

  .للفرد إشباع احلاجات العليا اليت توجد يف قمة اهلرم دون إشباع احلاجات الفسيولوجية األولية اليت توجد يف قاعدة اهلرم

إىل تبيان الشعور بالضغط الذي يأيت نتيجة لنقص إشباع احلاجات وال سيما احلاجات  لوماسوبذلك توصل 

الفسيولوجية، مما يؤدي اىل الشعور بالضغط، مبعىن آخر فالضغوط النفسية تنتج عندما يفشل الفرد يف إشباع حاجاته 

  )2006حسني، ( .العضوية والنفسية

ا كل من  حول مستويات اإلحرتاق النفسي  لفريحات، ووائل الربضيعمار اأما حسب الدراسة اليت قام 

لدى معلمات رياض األطفال ، فإن اإلحرتاق النفسي مل يكن حمدد بشكل واضح وإمنا مت ربطه بضغوط العمل ومت تفسريه 

  : يف إطار بعض النظريات اليت نذكرها فيما يلي

 : نظرية التحليل النفسي  -1-9-6

أن اإلحرتاق النفسي هو ناتج عن عملية ضغط الفرد على   Freudيد سيجموند فرو يؤكد صاحب هذه النظرية 

األنا ملدة طويلة ، وذلك مقابل اإلهتمام بالعمل، مما قد ميثل جهدا مستمرا لقدرات الفرد مع عدم قدرته على مواجهة 

بل املتعارضة يف تلك الضغوط بطريقة سوية، أو أنه عبارة عن ناتج لعمليات الكبت أو الكف للرغبات غري املقبولة 

مكونات الشخصية، مما ينشأ عنه صراع بني تلك املكونات ينتهي يف أقصى مراحله اىل اإلحرتاق النفسي، كما أكد فرويد  

كذلك بأن اإلحرتاق النفسي يكون ناتج عن فقدان األنا املثل األعلى هلا وحدوث فجوة بني األنا واآلخر الذي تعلقت 

ندة اليت كان ينتظرها، كما أنه ميكن استخدام بعض فنيات مدرسة التحليل النفسي لعالج به، وفقدان الفرد جانب املسا

   )2010الربضي، ( .اإلحرتاق النفسي كالتنفيس اإلنفعايل
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لسلوك اإلنسان يقرتب من تفسري الوجوديني له حيث يرى هؤالء أن   فرويد فإن تفسري )1995الرشدان، ( وحسب

ي يسبب >داخلية تسبب الصراع الداخلي بني مكونات األنا واهلو واألنا األعلى ال القوى الدافعة للسلوك هي قوى

القلق واإلكتئاب واإلحرتاق، وحسب رأيهم فإن العمليات النفسية كاإلنفعال والقلق واإلكتئاب والتوتر واإلحرتاق هي 

  .مصادر السلوك الظاهري لإلنسان مثل تبلد الشعور، اإلجهاد واإلنعزال عن اآلخرين
  

 : النظرية السلوكية -1-9-7

فسرت هذه النظرية اإلحرتاق النفسي يف ضوء عملية التعلم على أنه سلوك غري سوي تعلمه الفرد نتيجة               

ا مدير  ظروف البيئة غري املناسبة، فاملعلم مثال الذي يعمل يف مدرسة ال تتوافر فيها الوسائل التعليمية الالزمة، ويوجد 

تعاونني، وكذلك وجود تالميذ ال تتوافر لديهم دافعية صادقة للتعلم، فضال عن ضغوط األسرة  ومعلمني غري م

ذا الشكل غري  واإلرتفاع الكبري يف تكاليف املعيشة ، كل ذلك يدخل يف نطاق البيئة احمليطة باملعلم وتلك البيئة 

غري سوي، يسمى اإلحرتاق النفسي، ومع ذلك  مناسبة، واذا مل يتعلم الفرد سلوكات تكيفة مقبولة فإنه يتعلم سلوكا

ميكن استخدام فنيات تعديل السلوك ملقابلة تلك املشكلة ، ومن الفنيات السلوكية املفيدة يف التصدي ملشكلة 

واإلسرتخاء ، اإلحرتاق النفسي فنية التعزيز وزيادة الدعم للفرد، والضبط الذايت من خالل السيطرة الذاتية على الضغط

  . مامات الدافئةوأخذ احل

كما يرى واضعوا هذه النظرية أن السلوك هو نتاج الظروف الفيزيقية والبيئية ، ومل تتجاهل هه النظرية مشاعر 

وأحاسيس اإلنسان مثلما مل تتجاهل العمليات العقلية الداخلية له مثل اإلرادة، احلرية والعقل، وحسب السلوكيني فإن 

شأنه شأن القلق والغضب، هلذا نج أن النظرية السلوكية ترى أن اإلحرتاق النفسي  اإلحرتاق النفسي هو حالة داخلية

هو نتيجة لعوامل بيئية، وإذا ما مت ضبط تلك العوامل فإن من السهولة مبا كان التحكم باإلحرتاق النفسي، وهذا ما 

سلوك لضمان درجة عالية من األداء تؤمن به العديد من الدراسات والنظريات العلمية حاليا يف أمهية وضرورة تعديل ال

  )1995الرشدان، (. واإلنتاجية يف خمتلف جماالت العمل

 : النظرية الوجودية   -1-9-8
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تركز هذه النظرية تفسريها لإلحرتاق النفسي على عدم وجود املعىن يف حياة الفرد، فحينما يفقد الفرد املعىن 

الذي جيعله يشعر بعدم أمهية حياته، وحيرمه من التقدير الذي واملغزى من حياته فإنه يعاين  نوعا من الفراغ الوجودي 

يشجعه على مواصلة احلياة، فال حيقق أهدافه وبالتايل يتعرض لإلحرتاق النفسي، لذلك فالعالقة بني اإلحرتاق النفسي 

   .وعدم اإلحساس باملعىن عالقة تبادلية فهما وجهان لعملة واحدة
  

 )2013حممد، ( : نماذج اإلحتراق النفسي-1-10

  : لقد ظهرت عدة مناذج نظرية لدراسة وفهم اإلحرتاق النفسي ، نذكر من بني هذه النماذج ما يلي
  

 : موذج ماسالش لإلحتراق النفسين -1-10-1

 : يتكون هذا النموذج من ثالثة أبعاد هي      

 .اإلجهاد اإلنفعايل  -

 . تبلد الشعور -

 .نقص الشعور باإلجناز الشخصي -

يف شرح أبعاد ماسالش بأن اإلحرتاق النفسي يبدأ    ilisabeth Grebot 2008حيث تشري 

  .باإلجهاد اإلنفعايل مث يستمر مع تبلد الشعور ونقص الشعور باإلجناز الشخصي

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقف ضاغط

 تبلد الشعور

 اإلجھاد اإلنفعالي

 اإلنجاز الشخصينقص 

  ):02(شكل رقمال
  يوضح أبعاد اإلحتراق النفسي حسب ماسالش وجاكسون 
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 :  Edelwich et Brodskyموذج ن -1-10-2

  :ويتكون هذا النموذج من أربعة مراحل هي 

 .احلماس -

 .الركود -

 .اإلحباط -

 .الالمباالة -
 

 :  Jones et Emanuelوذج نم  -1-10-3

ة  للتناظر الكيميائي و مراحله هي قدما مراحل لإلحرتاق النفسي    :مشا
  

 . اإلمحاء -

 .الغليان -

 .اإلنفجار -

 

 : Selyeنموذج  -1-10-4

حيث أن اإلحرتاق وفق هذا النموذج ال حيدث فجأة بل حيدث عقب ارهاصات، كما أنه مير بثالثة مراحل  

  : هي

 . همرحلة اإلنذار أو التنبي -

 .مرحلة اإلستجابة لإلنذار واملقاومة -

 .مرحلة اإلحرتاق النفسي -
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حبيث مير الفرد يف املرحلة األوىل بنشاط اجلهاز العصيب الذي يتمثل يف زيادة غفراز األدرينالني وإرتفاع             

وهي مرحلة  الثانية تليها بعد ذلك املرحلة  التنفس يف ضربات القلب والضغط مصحوبة باضطرابات يف املعدة وضيق

اإلستجابة لإلنذار ويدخل الفرد يف املقاومة من جراء معاناته من اضطرابات نفس جسمية، مث تتطور اىل املرحلة األخرية 

اك  مع نقص يف الدافعية واألداء واإلكتئاب   .وهي مرحلة اإلحرتاق النفسي حيث تعتل صحة الفرد ويصبح يشعر باإل

 :  Chernissموذج تشيرنيس ن -1-10-5

  : أشار تشرينيس اىل أن اإلحرتاق النفسي ينشأ نتيجة تفاعل أربعة عمليات هي 

 .ومن مجلتها عبء العمل، أهداف املدرسة والقيادة واإلستقاللية: خصائص حميط وبيئة العمل  -

 .ومنها اخلصائص الدميغرافية، الرضا املهين، الدعم خارج العمل: املتغريات الشخصية للفرد -

 .تدين تقدير الذات، نقص الكفاءة، املشاكل مع الزمالء، نقص اإلجناز :مصادر الضغوط -

نقص اإلهتمام بالذات، عدم وضوح أهداف العمل، التناقض بني املثالية والواقعية، : متغريات اإلجتاهات السلبية -

 .اإلغرتاب النفسي،  نقص املسؤولية الشخصية

لشخصية السلبية تؤدي إىل تكوين اجتاهات سلبية لدى فمع وجود خصائص حميط العمل السلبية وخصائص ا      

الشخص، كعدم وضوح أهداف العمل ونقص املسؤولية الشخصية واإلغرتاب الوظيفي ونقص اإلهتمام بالذات، جيعل 

  .الفرد غري قادرا على التعامل مع مصادر الضغوط امللحة فيجد نفسه يف شراك مع اإلحرتاق النفسي

  

  

  

  

  

  

  



40 
 

  

  

  : خالصة

ا ترسم له الطريق حنو حتقيق تلعب  ال التدرييب إذ أ الضغوط النفسية دورا كبريا يف حياة املدرب الرياضي يف ا

اهلدف من عدمه وهو ما استخلصه الباحث من هذا الفصل حيث تلعب البيئة احمليطة والتعامل مع خمتلف األفراد 

يف اإلنفعاالت والبعد عن اإلجهاد العقلي والبدين وهم وما فسرته واألوضاع التدريبية واملنافسة دورا فعاال يف كيفية التحكم 

 .أغلب النظريات اليت تطرقنا اليها كالنظرية الوجودية و النظرية املعرفية
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  :تمهيد

 جمال دراسة تعترب الدافعية من أهم مواضيع علم النفس املعاصر وذلك نظرا لألمهية اليت تلعبها يف
نستنتج وجودها من أمناط السلوك املختلفة من نشاط  باعتبارها حاالت يف الكائن احلي سلوك اإلنسان

  .الكائن احلي نفسه 

وبدراستنا للدافعية فإننا نضيف إىل فهم السلوك اإلنساين يف تصورنا عن الدافع احملدد للهدف الذي 
و فهم سلوك الفرد يف جمتمع من األفراد يفكرون يصنعه الفرد لنفسه وبذلك خيطو خطوة واسعة حن

  .ويناضلون ويفشلون 

م    علم (ولقد وردت عدة  تعاريف  ملصطلح الدافع اختلف فيها علماء النفس باختالف ختصصا
لكنهم اتفقوا يف املعىن و حناول يف هذا الفصل إعطاء أهم ) النفس الرتبوي، علم النفس الفيزيولوجي

  .لدافعية حماوال الكشف عن كل اجلوانب احمليطة باملصطلحنيوا تعاريف الدافع
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  : مفهوم الدافعية  -2-1

ا متثل أهم موضوعات علم النفس وأكثرها داللة سواءا        لقد حظي موضوع الدافعية باهتمام كبري نظرا أل

حد املعامل املميزة للدراسة والبحث يف على املستوى النظري أو التطبيقي، إضافة اىل بروزها يف السنوات األخرية كأ

ديناميات الشخصية والسلوك، وعلى إثر هذا اإلهتمام البالغ تعددت حماوالت تعريفها وحتديد معناها بشكل دقيق مما 

  :  قادنا اىل التفتيش عن أنسبها يف هذه الدراسة واليت نذكرها كما يلي 

ا       منة،أو االستعداد الفسيولوجي النفسي الذي يثري يف الفرد سلوكًا الطاقة احليوية الكا"وتعرف الدافعية با

مستمراً متواصالً ال ينتهي حىت يصل اىل اهدافه احملددة سواء   كان ذلك السلوك ظاهراً ميكن مشاهدته او خفيًا ال 

  )2011اخليكاين، ( ميكن مشاهدته ومالحظته

الداخلية أو  اخلارجية للعضوية  اليت حترك السلوك وتوجهه  ويف مفهوم آخر الدافعية هي العمليات أو احلاالت    

  )2002عدس، (حنو حتقيق هدف معني وحتافظ على استمراريته حىت يتحقق ذلك اهلدف 

كما أن الدافعية هي عبارة عن طاقة كامنة يف الكائن احلي تعمل على استثارته ليسلك سلوكا معينا يف العامل     

ق اختيار اإلستجابة املفيدة له وظيفيا يف عملية تكيفه مع بيئته اخلارجية ، ووضع هذه اخلارجي، ويتم ذلك عن طري

اإلستجابة يف مكان األسبقية على غريها من اإلستجابات احملتملة، مما ينتج عنه إشياع حاجة معينة أو احلصول  على 

  )2004باهي، ( .هدف معني

اـكما يشري حم     مصطلح عام يشري اىل العالقة الدينامية بني الفرد و بيئته و  مد حسن عالوي اىل الدافعية بأ

الشعورية و ، املتعلمة و الغري متعلمة، الداخلية و اخلارجية  ، املكتسبة ، الفطرية( تشمل العوامل و احلاالت املختلفة 

عالوي، ( .قق هدف ماو اليت تعمل على بدء و توجيه و استمرار السلوك و بصفة خاصة حىت يتح). الالشعورية و غريها

2004(  
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يرى أسامة كامل راتب أن الدافعية هي استعداد الرياضي لبذل أقصى جهد من أجل حتقيق هدف معني وحىت يفهم    

 )2000راتب، ( .هذا املعىن البد من فهم ثالثة عناصر مهمة تتعلق بالدافع،الباعث والتوقع

ا استعداد الرياضي لبذل   )2003بدران، ( و )2008ياسني، ( كما عرب كل من      ال الرياضي بأ على الدافعية يف ا

  .اجلهد من أجل حتقيق هدف معني

  : يدخل يف نطاق الدافعية جمموعة من املفاهيم  ميكن التفريق بينها كما يلي

قيق هدف هو استعداد داخلي او تلك احلالة من التوتر اجلسمي والنفسي اليت تثري السلوك وتوجهه حنو حت :الدافع -أ

فالدافعية ليست سلوك قابل للمالحظة بطريقة مباشرة ولكنها تكوين فرضي يستدل عليه من سلوك الكائنات احلية .معني

  .يف املواقف املختلفة

هو االلة احملركة للدوافع او هو ما يثري السلوك ويهيئه للعمل كما انه حالة من التوترات والضيق تنشط : الحافز -ب

  .ال توجه سلوكه الرياضي، فاحلافز اذا جمرد دفعة من الداخلالرياضي الكنها 

هو املوضوع اخلارجي الذي خيتزل احلاجة او يشبعها والباعث ليس بدافع يف ذاته ولكنه عبارة عن مواقف : الباعث -جـ

  .وموضوعات يتوقع حني احلصول عليها ان تشبع الدافع وقد يكون الدافع مادي او معنوي

االفتقار لشيء ما او هي حالة لدى الرياضي تنشأ عن احنراف الشروط البيولوجية وعدم االتزان بني وهي   :الحاجة -د

وان االصل يف احلاجة حالة من النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن واليت تقرتن بنوع من .الرياضي وبيئته اخلارجية

  .التوترات الضيق ال يلبث ان يزول بقضاء احلاجة

وهو توقع مقدار جناح الالعب ودرجة حتديد مستوى الدافع يف االداء الرياضي حنو اجناز الفوز واهلدف من   :التوقع -ه

  )2009كاظم، ( .املنافسة فالالعب الذي لديه قناعة بتوقع اجيايب لتحقيق الفوز سوف يبذل املزيد من اجلهد
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  :  أنواع الدافعية -2- 2

  :  الدافعية الداخلية  -2-2-1

ال الرياضي هي احلاالت الداخلية واملتأتية من من داخل الالعب نفسه تشبعها املمارسة الدافعي ة الداخلية يف ا

الرياضية كهدف يف حد ذاته، مثل الرضا والسرور واملتعة والشعور باإلرتياح كنتيجة للتغلب على اتدريبات البدنية اليت 

اجلرأة وقوة اإلرادة أو بسبب املتعة اجلمالية النامجة من رشاقة وتناسق تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من الشجاعة و 

األداء احلركي الذايت لالعب و كذلك اإلثارة والتحدي يف مواجهة بعض العقبات ، ويتضح الدافع الداخلي يف النشاط 

اضي بدافع الرغبة واحلب الرياضي عندما نالحظ إقبال بعض النشء على ممارسة نشاط رياضي معني أو االنضمام لفريق ري

يف املمارسة ، وقد تستمر هذه الرغبة ما دام النشاط أو األداء الرياضي ميثل له خربة جيدة وليس هناك ما يهدده أو يعاقبه 

ومينع استمراره فدافع االستمرار يف ممارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنه ميارس النشاط إن الدافع الداخلي ينبع من 

  الفرد ، وحيدث أثناء األداء داخل 

  : الدافعية الخارجية   -2-2-2

يقصد بالدافع اخلارجي حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء واملمارسة وإن السبب الرئيسي 

  .باالستمرار واإلقبال على األداء الرياضي هو املكافأة اخلارجية املنتظر أن يتحصل عليها 

  حو السابق ينشأ من خارج الالعب وحتركه قيمة املكافأة اخلارجية اليت ينتظرها فالدافع اخلارجي على الن

إذن نعين بالدوافع الداخلية أسباب ودافع اخلوض يف النشاط الرياضي ، وعادة تقابل الدافعية اخلارجية فالشخص 

ز على تأدية الدور مبعىن البحث احملفز داخليا يتصرف حىت يتحصل على املكافأة مرتبطة بالفعل ذاته ، فاهتمامه إذن مرك

أما الشخص احملفز خارجيا فهو يتصرف حىت يتحصل على مكافأة  ، عن اللذة اليت قد يشعر أثناء القيام بالفعل الرياضي

 .خارجية عن فعله فاهتمامه إذن يرتكز يف هذه احلالة على احلصول على املكافأة مرتبطة بالفعل ال على الدور يف حد ذاته 

  )1990أسامة كامل، , راتب(
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  : الالدافعية  -2-2-3

ا غياب نسيب للدافعية والتعبري الذايت حيث أنه الميكن للفرد املوجود يف  ميكن التعبري عن الالدافعية على أ

حالة الدافعية أن يدرك العالقة بني سلوكه والعواقب اليت تنجر عنه فهو ال ميلك أي نوع من أنواع الدافعية سواءا 

  (vallerand, 2001)و خارجية داخلية أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح مصادر الدافعية للسلوك واألداء ) 03(الشكل رقم 

 مصادر الدافعية

 من اليئة الخارجية من داخل الفرد نفسه

 دافعية داخلية دافعية خارجية

 الرضا 
 المتعة والسرور 

 اإلثارة والتحدي وغيرها

 التشجيع الخارجي
 المكافآت 

 الجوائز وغيرها

 لوك أوألداءالس
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  :تعريف الدافع -2-3

من املتعارف عليه عند البسيكولوجيني أن سلوكات األفراد الناجتة  عن الدوافع ولقد وردت عدة تعاريف للدوافع   

  :نذكر منها

التوتر تثري السلوك يف ظروف معينة و توجه وتؤثر عليه أو مبعىن آخر حالة من نوع خاص  حالة من"الدافع هو   

  )اجلابري(وعرف أيضا على أنه عبارة عن قوة موجودة داخل الفرد)1990راتب، (" توجه سلوك الفرد

كسب واالستمتاع رغبة  الرياضي يف حتقيق النجاح والفوز يف اإلجناز العايل كذلك  ال" كما ميكن تعريف الدافع   

  )1987عالوي، ( باملواجهة والتحدي وإجناز الواجبات الصحية

الدافع حالة داخلية تنتج عن حالة ما وتعمل هذه احلالة على تنشيط أو إستثارة السلوك املوجه " وعرف أيضا   

  )1986صليب، (عادة حنو حتقيق احلاجة املنشطة 

أو مكتسب، شعوري أو ال شعوري، عضوي أو إجتماعي أو  حالة داخلية أو إستعداد داخلي فطري" هو أيضا  

  )1986رابح، ( "نفسي، يثري السلوك ذهنيا كان أو حركيا

صرفاته وال ميكن و نستنتج  مما تقدم أن الدافع هو القوى أو احلاالت اليت نستنتجها من سلوك الفرد وت  

  مالحظتها مباشرة

  :  أنواع الدوافع -2-4

  :اين على متييز أربعة أنواع من الدوافع واملتمثلة فيما يليأمجع الدارسون للسلوك اإلنس  
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  :الدافع الفطري  -2-4-1

    

ميتاز بأنه عام و مشرتك بني مجيع أفراد النوع ومن أمثلة ذلك اجلوع، اجلنس، الصراع من أجل البقاء وميتاز بظهوره يف سن 

عيساوي، (. ا ميتاز بكونه دافعا قويا يثري سلوك الطفلمبكرة و يعترب اللعب وسيلة تربوية للطفل يف املرحلة األوىل كم

1990(  

  :الدافع المكتسب -2-4-2

تمع وما يفرضه من قيود على سلوك الفرد وتلعب التنشئة  هو دافع مشتق من الدوافع الفطرية وذلك حبكم تأثري ا

ته للدوافع اإلجتماعية ومن بينها اإلجتماعية دورا هاما يف بعث هذه الدوافع واليت عن طريقها يكتسب الطفل حساسي

  )1990عيساوي، (. اإلجتاهات اليت يسلكها الطفل يف حياته

  :الدافع الشعوري -2-4-3

هو الدافع الذي يشعر اإلنسان بوجوده ويستطيع حتديده وتتجلى الدوافع الشعورية أكثر من األفعال واألعمال   

ا الفرد عمدا كالتوجه للمالعب أو التو    )1995حرشاوي، (. جه ملمارسة نشاط معنياليت يقوم 

ونظرا لصعوبة اإلستدالل بوجود هذه الدوافع إستخدمت عالمات اإلستدالل على وجود األحداث الدافعة   

  :على النحو التايل "جون سون براون"واليت أوردها 

 تغيري السلوك يف مواجهة نفس الظروف املثرية. 

 كنه يرفضها يف اليوم املوايلورد ذلك يف تقبل الشخص لألشياء يوما ول  

 إضافة إىل ثبات السلوك أمام الظروف املتغرية.  
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ا احملافظة على نفس السلوكيات يف مواجهة الظروف املتغرية، وهذا يعين القدرة العالية على اإلستجابة  يقصد 

  .ملختلف التأثريات

ثريات الضعيفة واملقصود منها اإلستجابة وكذاك اإلستجابة بالغة الشدة واليت تستدعيها امل" دون تغيري السلوك  

 (brown, 1990). العالية ملثري ضعيف

  : الدافع الالشعوري  -2-4-4

هو الدافع الذي ال يشعر اإلنسان بوجوده وال يستطيع حتديده ويتجلى الدافع الالشعوري يف األفعال واألعمال   

ا الفرد عن غري قصد أي بصورة عشوائية  )1994، عشوي( .واليت يقوم 

  : وظائف الدوافع  -2-5

إن أي رد فعل عن أي سلوك ال ميكن أن حيدث تلقائيا وإمنا حيدث كنتيجة ملا يدور يف نفسية الفرد ومنه        

ا هذا الفرد حاجياته وغرائزه ومنه نستخلص أن للدوافع عدة  فالسلوك له أغراض تتجه حنو حتقيق نقاط معينة 

ا لتنشيط السلوك    :وهي ثالثة وظائف تقوم 

  :مد السلوك بالطاقة   -2-5-1

ومعىن ذلك أن الدوافع تستشري النشاط الذي يقوم به الفرد ويؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع لدى الكائن        

احلي إىل قيامه بالنشاط لتحقيق هدفه وإعادة توازنه وتدل املالحظة على أن اإلنسان واحليوان من خالل التجارب يف 

ياة اليومية كالمها خامال طاملا حاجاته مشبعة أما إذا تعرض للحرمان فإنه ينشط من أجل إشباع هذه احلاجات و احل

الرغبات فالدافع متد السلوك بالطاقة فمثال مينح لالعب جائزة مكافأة له على حتسن قدراته وتكليلها بالنجاح، لكن 

املراهق أن الرياضة أخالق قبل أن تكون من أجل املكافأة ففي هذه سرعان ما تفتقد هاته املكافأة جاذبيتها إذا أدرك 

  .لنقطة تصبح املكافأة غري ضروريةا
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  :أداء وظيفة االختيار -2-5-2

ويتجلى ذلك يف أن الدوافع ختتار نوع النشاط أو الرياضة اليت يستجيب و يتفاعل معها املراهق و يهمل األنشطة        

ا ملواقف األخرى ، فالذي يهوى كرة ا ا حتدد حلد كبري الطريقة اليت يستجيب  لقدم جنده يكره كرة السلة مثال ، كما أ

أنه عندما يكون اجتاه عام للمواقف و امليول فإنه ال خيلق فقط حالة التوتر يسهل "  جوردن ألبورت " أخرى ، فقد أقر 

ا فتؤدي إىل نشاط ظاهر يشبع املوقف أو امليل بل يعمل كو  سيلة خفية النتشار واختيار كل سلوك متصل به استشار

  )1984املليجي، ( .وتوجيهه

  :توجيه السلوك نحو الهدف -2-5-3

إن جمرد عدم الرضا على حالة املراهق ال يؤدي وال يكفي إلحداث التحسن و النمو عنده بل جيب توجيه        

  .طاقاته حنو أهداف معينة ميكن الوصول إليها و حتقيقها

  :يلخص وظائف الدوافع فيما يلي حلمي المليجير فالدكتو 

ا متثل املصادر الداخلية للعمل      -  أ         .إثارة اآلليات و األجهزة الداخلية أي أ

  .مد السلوك بالطاقة الالزمة و مبساعدة املثريات اخلارجية اليت تستثري السلوك      -ب      

  .دهاختيار نوع النشاط و حتدي       - ج     

  .تأخري ظهور التعب حتول دون امللل مما يزيد من يقظة الفرد وقدرته على اإلنتباه ومقاومة التشتت      -د      

  :خصائص الدوافع  -2-6

  البد أن للدافع أسس فطرية واضحة أو عوامل بيولوجية ظاهرة 

 مناط إشباع هذه الدوافعللثقافة و الرتبية دور هام يف أمناط ومناذج ظهور الدوافع حسب ترتيب معني ويف أ. 
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  إمهال السيكولوجيني الغربيني للحاجات الروحية وما ميكن أن تؤديه من دور يف توازن الشخصية ويف إستعادة

 .التوازن بعد إختالله

ال ميكن فصل الدوافع بعضها عن بعض كفصل الدوافع اإلجتماعية عن الدوافع الفيزيولوجية أو عن دوافع إجتماعية أخرى 

كالتملك والسيطرة وغريها، إذ ينبغي النظر يف الذات اإلنسانية نظرة تكاملية تراعي تفاعل األبعاد العضوية والنفسية معينة  

  )1992عالوي، ( .واإلجتماعية والروحية

  : تصنيف الدوافع   -2-7

ا احملركات األساسيىة ألي سلوك إنساين ، باعتبارها قوة ديناميكية فعالة، وعليها قدمت هلا الكثري  ينظر اىل الدوافع على ا

  : من التصنيفات ، من بينها 

 :التصنيف حسب المصدر  - أ

  : والذي يشمل ما يلي 

ترتبط بالتكوين البيولوجي للفرد وتساهم يف تنظيف الوظائف الفيزيولوجية أي التوازن الذايت، ومنها  :دوافع الجسم -1

 .دافع اجلوع والعطش

تؤدي اىل مستوى تقدير الذاتوحتافظ على مفهوم صورة الذات، : ليةمن خالل العمليات العق دوافع إدراك الذات -2

 )2000خليفة، ( .ومن بينها دافع اإلجناز

 .ترتبط بالعالقات بني األفراد، ومنها دافع السيطرة :الدوافع اإلجتماعية  -3

 : التصنيف الذي يميز بين الدوافع الوسيلة والدوافع اإلستهالكية  -  ب

 . ي إشباعه إىل الوصول  اىل دافع آخرهو الذي يؤد: الدافع الوسيلي -1

 .هو الذي يؤدي اىل اإلشباع الفعلي للدافع  ذاته :الدافع اإلستهالكي -2

  :تصنيف الدوافع حسب منشأها  -  ت

 : وهو أكثر الدوافع شيوعا ويشمل ما يلي
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  :الدوافع الفيزيولوجية -1

  ر خبربات التعلم وهي أولية وهلا أسس بيويوجلية كاجلوع، العطش واألمومة واجلنس وال تتأث

 :الدوافع السيكولوجية واإلجتماعية -2

هي دوافع ال أساس فيزيولوجي هلا، وتكتسب من البيئة اليت يعيش فيها الفرد، حيث يتأثر خبربات التعلم، والتفاعل مع  

 . واإلجناز اآلخرين مثل التملك، السيطرة ، اإلنتقاء

  : ها ووظائفها بشكل عام تتمثل فيمايلي الدوافع، فإن مالحم ومهما يكن التصنيف للدافعية أو

 .يتمثل يف تعبئة الطاقة لدى الفرد وحتفيزه حنو اهلدف: التنشيط  -

يشري اىل جعل الشخص يقوم مبقارنة بني البيئة واهلدف، وللتقليل من التفاوت بينهما يقوم مبعاجلة  :التوجيه -

 .البيئة ليسعى بعدها لتحقيق اهلدف

يعين احلفاظ على السلوك الذي مت التوصل إليه أو حتويره من سلوك موجه اى هدف  :تثبيت أو تعديل السلوك -

آخر، وقد يؤدي ذلك اىل جمموعة من ردود األفعال داخل الفرد ويف البيئة احمليطة به ، ويكون ذلك مبثابة حتوير أو 

فعال للبيئة ولآلخرين من حول الفرد، تعديل يف حاجاته وتوقعاته ورغباته، وحالة توازن عامة للدافعية، وبالنسة لردود األ

 )1999ماهر، ( .فسيؤدي اىل تنشيط السلوك مرة أخرى يف وجهة أو  هدف آخر

  : تقسيم الدوافع  -2-8

عند ما حتدثنا عن الدوافع جند أنفسنا مواجهني بعدد ال حصر له من الدوافع البعض منها متشابه والبعض   

  .اآلخر خيتلف عن غريه

يما بينهم يف عدد هذه الدوافع فمنهم من يقتصر على دافع واحد بإعتباره أساسي بسلوك إذ إختلف العلماء ف  

  :معني، البعض يؤكد أكثر من دافع واحد ويف ما يلي أهم التقسيمات للدوافع
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  :التقسيمات الثنائية   -2-9-1

ثانوية ويقصد بالدوافع يقسم علماء النفس الدوافع إىل قسمني، فمنهم من يقسمها إىل دوافع أولية ودوافع     

  .العطش واحلركة واإلحراج واجلنساجلوع و '' كل ما هو فطري وعام وذو إحساس فسيولوجي مثل"األولية 

مثل الدافع إىل التنافس،الدافع إىل التعاون،الدافع إىل السيطرة '' تشمل كل ما هو مكتسب''أما الدوافع الثانوية  

الذي قسم  "موراي"ر التعلم ومن بني العلماء الذين يفضلون التقسيم الثنائي وغري ذلك من الدوافع اليت يظهر فيها أث

  :الدوافع إىل قسمني

  :دوافع ذات أصل فسيولوجية    - 2-9-1-1

وهي الدوافع اليت ترتبط بالتكوين الفسيولوجي للكائن احلي ومثل هذه الدوافع العامة ال جمال إلختالف أفراد   

قائمة حتتوي على إثين عشر دافعا ذات " ل الدوافع وتقرتب من مفهوم الغرائز وقد قدم مورايالنوع الواحد فيها، وهي متاث

  .أصل فسيولوجي مثل العطش، اجلوع، اإلحراج، اجلنس

  :دوافع ذات أصل سيكولوجي   - 2-9-1-2

الثانوية وقد  ختتلف عن النوع األول فهذه الدوافع ال ترتبط بالتكوين الفسيولوجي وهي متاثل ما يسمى بالدوافع  

قائمة حتتوي على مثاين وعشرين دافعا مثل حاجات ترتبط أساسا باجلمال، حاجات تعرب عن الطموح " موراي"قدم 

  )1998عبدالغفار، (. والتفوق والرغبة والوصول إىل املناصب املرموقة

  :التقسيمات الثالثية -2-9-2

  :أنواع منها يتفق بعض علماء علم النفس يف تقسيم الدوافع إىل ثالثة 

  :دوافع سلوك اإلنسان إىل ثالثة أقسام هي" ستاجنر "يقسم ": ستانجر"تقسيم    - 2-9-2-1
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 :الدوافع البيولوجية  -1- 2-9-2-1

تنشأ نتيجة حلاجات عضوية حمددة كاجلوع والعطش والتعب فهذه احلاجات متثل ظروفا كدوافع الفرد إىل              

  .السلوك

 : طفالعوا  -2- 2-9-2-1

كاخلوف، الفرح، احلب، الكراهية، اإلمشئزاز، الغضب، فمثل هاته العواطف تدل على وجود حاالت داخلية        

كدافع الفرد إىل أن يسلك سلوكا معينا وختتلف العواطف عن الدوافع البيولوجية وعدم إملامها املباشر باحلاجات العضوية 

 .املثريات اخلارجية مما جيعلها أكثر مرونة وتنوعا من الدوافع البيولوجيةوحالة أنسجة اجلسم وهي أكثر تعلقا وإرتباطا ب

 :القيم والميول  -3- 2-9-2-1

تعمل قيم الفرد وميوله كدوافع أو  حمركات تدفع الفرد إىل السلوك الذي يتفق مع قيمه وميوله فبدون شك إن              

مع ما يؤمن به من قيم والفرد الذي مييل أو حيب ممارسة نوع معني من  الفرد املتدين سيكون مدفوعا يف سلوكه إىل ما يتفق

  .النشاط فإنه مييل إليه، ومتثل القيم وامليول أكثر بعدا عن التكوين الفيزيولوجي للفرد

  :تقسيم هيلجارد - 2-9-2-2

  : تقسيم الدوافع بصورة مبدئية إىل ثالثة أقسام "هيلجارد"يقرتح 

 تلك الدوافع اليت تلزم إلستمرار حياة الفرد وحيتوي على: القسم األول.  

 حيتوي على الدوافع اليت تؤهل الفرد للحياة مع اجلماعة: القسم الثاني  

 وحيتوي على الدوافع املرتبطة واليت تدور حول الذات: القسم الثالث. 
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  :تقسيم ماسلو  - 2-9-2-3

افع املرتبة ترتيب هرميا على أساس أمهيتها ودرجة بنظرية خاصة للدافعية مفادها أن احلاجات والدو  ماسلوينادي   

إحلاحها  إىل اإلشباع حبيث أن احلاجة األكثر إحلاحا ينبغي أن تشبع قبل أن تظهر حاجة أخرى أقل من السابقة إحلاحا 

ىل وأمهية مطالبة باإلشباع، هكذا كما لو كانت هذه احلاجات مرتبطة على هيئة هرم سلمي فأنت ال تستطيع أن تصل إ

الدرجة الثانية قبل أن متر بالدرجة األوىل وهكذا فالرتتيب يسري من احلاجات األكثر أمهية وأشد إحلاحا إىل احلاجات أقل 

  :أمهية نسبيا وإحلاحا وفيما يلي هذا الرتتيب

 احلاجات إىل حتقيق الذات. 

 احلاجات إىل تقدير الذات. 

 احلاجات إىل االنتماء واحلب. 

 احلاجات إىل األمن. 

  :للدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي) روديك(تقسيم   - 2-9-2-4

  :قسمها إىل دوافع مباشرة و دوافع غري مباشرة كما يلي  

  :الدوافع المباشرة -أ

  :ميكن تلخيص أهم الدوافع للنشاط الرياضي فيما يلي  

رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط البدين إضافة إىل املتعة اجلمالية بسبب 

وكذلك الشعور باإلرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من الشجاعة 
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الرياضي الرياضية اليت تعترب ركن هام من أركان النشاط ) املباريات(واجلرأة  وقوة اإلرادة زيادة على اإلشرتاك يف املنافسات 

  .وما يرتبط من خربات إنفعالية متعددة مع تسجيل األرقام يف البطوالت والثبات والتفوق وإحراز الفوز

  :الدوافع غير المباشرة -ب

 دافع إكتساب اللياقة البدنية. 

 دافع تطوير قدرة الفرد على العمل و اإلنتاج. 

 دافع الرتويح وإستثمار وقت الفراغ. 

  والتوتر العصيبدافع التخلص من اإلجهاد. 

 1995عنان، ( .دافع تطوير الصحة النفسية( 

 : أنواع دوافع النشاط الرياضي  -2-10

  :ميكن تقسيم دوافع النشاط الرياضي إىل نوعني مها

  :دوافع أولية  -2-10-1

وهي عبارة عن دوافع وحاجات إجتماعية جسمانية تفرضها طبيعة تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ومن   

  .إخل...احلاجة إىل الطعام، احلاجة إىل الراحة، احلاجة إىل احلركة والنشاط :أمثلتها 

  :دوافع ثانوية  -2-10-2

وتسمى أيضا بالدوافع أو احلاجات اإلجتماعية املكتسبة إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعله مع البيئة وتقوم الدوافع   

ا تستقل عنها وتصبح  ا اليت تؤثر يف السلوك كنتيجة تأثري العوامل أو احلاجات الثانوية على الدوافع األولية غري أ هلا قو
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احلاجة يف التفوق،  احلاجة يف املركز أو املكانة،  احلاجة يف السيطرة، القوة، احلاجة يف األمن : الثانوية، ومن أمثلتها

  )1992عالوي، ( .إخل...والتقدير

  :الدوافع والدافعية  -2-11

لدوافع والدافعية كوجهان لعملة واحدة وينسب البعض استخدام عادة ما يستخدم كل من مصطلح ا  

ام مبا ال  املصطلحني كمرادفني ميكن أن  حيل كل منها حمل اآلخر هذا اخللط بني املصطلحني قد يؤدي إىل اللبس واإل

ا خيدم قضايا علم النفس الرياضي وسيكولوجية الدوافع، وعليه جند احلاجة إلستعراض بعض املفاهيم املر  تبطة واليت تؤدي 

اية األمر إىل الفصل بني املفهومني   .يف 

إىل وجوب الفصل بني املفهومني حيث أن الدوافع تتصف  1990" بروج -وانتج  -باكر"ويشري كل من   

ا   :بأ

  

 .أسباب عمل معني .1

 .خصائص مستقرة نسبيا تدفع الفرد إىل البدء يف نشاط معني .2

 .تتحقق يف سلوك ظاهر .3

ز جمموعة من األفراد عن غريهم مثل دافع اإلجناز ودوافع اإلنتماء، أما الدافعية فهي النقيض حيث خصائص متي .4

ترتبط حبالة يكون فيها الفرد مسؤول عن القيام بنشاط معني يف وقت معني وهاته احلالة متثل مصلحة للعوامل 

واقع يكون احلديث عن الدافعية و عموما وعندما تتحقق الدوافع يف ال) املوقفية(واخلارجية ) الشخصية(الداخلية 

 .فإن الدوافع هي إحدى العوامل اليت حتدد دافعية دافعية الفرد

  )1995عنان، ( .يف األمهية لدور الدافع" متساويا"وتؤدي العوامل املوقفية واإلحتياجات البيولوجية دورا   
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  : أهمية الدافعية في المجال الرياضي   -2-12

ا فالدافعية تلعب دورا  ...ل الرياضي املتغري األكثر أمهية الذي حيرك الرياضي لتحقيق اإلجنازاتتعترب الدافعية يف ا

  .هاما وبارزا يف حتديد مستوى األداء الرياضي للمهارات احلركية املختلفة

جع ذلك كما أن للدافعية أمهية كبرية يف كل ما قدمه علم النفس الرياضي حىت اآلن من نظم وتطبيقات سيكولوجية وير 

ميكنك أن تقود احلصان  ’‘ مد حسين  عالويـمحاىل أن كل سلوك وراءه دافع أي تكمن وراءه قوى دافعة معينة، يذكر 

ألنه سيشرب من تلقاء نفسه عندما يكون حباجة اىل املاء أي عندما  ’’اىل النهر ولكنك ال تستطيع أن جتربه على الشرب

ب أو املدرب أن جيرب الناشيء أو الطفل على ممارسة رياضة معينة ، ولكن هذا فمثال ميكن لأل.تكون لديه دافعية الشرب

اليضمن أنه سوف يبذل اجلهد والطاقة املطلوبة مادام يفتقد الدافع القوي حنو تطوير أداءه هلذه الرياضة، ودراسة الدافعية 

  )1998عالوي، ( .اللعب مع أقرانه  م األب الذي يريد أن يعرف ملاذا مييل طفله لإلنطواء على نفسه والعزوف عن

  : نظريات الدافعية-2-13

  :هناك أربعة نظريات بارزة حاولت تفسري حاالت الدافعية وتتمثل يف  

  .النظرية اإلنسانية، نظرية التحليل النفسي، نظرية التعلم اإلجتماعي، نظرية اإلثارة املنشطة

  :النظرية اإلنسانية -2-13-1

رمية احلاجات اليت أشار إليها  يكمن أساس النظرية اإلنسانية وميكننا تقدمي موجز مبسط " أبراهام ماسلو"فيما يسمى 

  :هلذه اهلرمية فيما يلي

  دوافع البقاء(احلاجات الفيزيولوجية( 

  دوافع األمن(حاجات األمن( 

  حاجات اإلنتماء ودوافع التقبل والتواد 
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  دوافع املكانة واإلنتماء(حاجات التقدير( 

 حتقيق الفرد ملا يكون قادرا على حتقيقه وجيب أن حيدث إشباعا ولو جزئيا عند أي (الذات  حاجات تقدير

ويرى األخصائي النفسي الذي يتبع هذه النظرية ) مستوى قبل أن يصبح املستوى التايل ذو أمهية بالنسبة للفرد

 .أن حتقيق الذات هو اهلدف النهائي لكل شخص

  :نظرية التحليل النفسي  -2-13-2

ا تعبري ال شعوري بصورة كبرية للرغبات العدوانية " سيجموند فرويد"صاحب هذه النظرية هو    للدافعية بأ

  .واجلنسية واليت يعرب عنها بطريقة صحيحة أو يف بعض الصور الرمزية مثل األحالم أو زالت اللسان

  

  :نظرية التعلم اإلجتماعي  -2-13-3

م السابق يعترب أهم مصدر من مصادر الدافعية فالنجاح أو اإلخفاق يشري علماء هذه النظرية إىل أن التعل  

إلستجابات معينة يؤدي إىل تفهم األشياء اليت تؤدي إىل نتائج إجيابية أو سلبية ومن مثة الرغبة يف تكرار األمناط السلوكية 

م مبالحظة بعض األشخاص الناجحة واخلربة الشخصية ال ترتبط بالضرورة حبدوث التعلم اإلجتماعي فقد يكون التعل

اآلخرين الناجحني أو الفاعلني كافيا إلستثارة حاالت الدافعية وعالوة على ذلك فإن الثواب أو العقاب قد يكون داخليا 

  )1994ويتيج، ( .أو خارجيا

  :نظرية اإلثارة المنشطة -2-13-4

رة وبالتايل فالسلوك سيوجه حنو تفرتض هذه النظرية أن أي كائن لديه مستوى معني ومناسب وخاص به لإلستثا  

ذا املستوى وأن هذا ال يعين أنه إذا كانت اإلثارة البيئية مرتفعة أكثر من الالزم حيدث السلوك كمحاولة  حماولة اإلحتفاظ 

  )1994ويتيج، (.ختفيض اإلثارة، وإذا كانت اإلثارة منخفضة أكثر من الالزم يقوم السلوك كمحاولة زيادة اإلثارة

 : أن للدافعية الرياضية مخسة نظريات هي )2003لعمايرة، ا(ويرى 
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 : نظرية اإلنجاز  - أ

تقوم على القوة الدافعة للقيام بالعمل اجليد باإلشارة اىل معيار ودرجة اجلودة واإلتقان، ذا حقق الطالب أو 

  .الالعب مهمة معينة وعزز هذا اإلجناز زادت الدافعية لديه

 : نظرية القدرة    - ب

ا احلافز تعد احلافز لز  يادة قدرة الفرد مرتبطة بالتكيف واإلنسجام كي ينمو ويزدهر يف البيئة اليت يعيش فيها ، وأ

  .الذي يسعى فيها الفرد لزيادة قدرته مبا يؤمن له البقاء

 : نظرية العزو   - ت

ث وتكون تعد أكثر النظريات ارتباطا بالدافعية، حبيث حياول الناس معرفة هذه األسباب اليت دعت األمور حتد

القدرة، صعوبة األسئلة، اإلستعداد : على الشكل الذي حدثت فيه، فالطالب يعزو أداءه اىل عوامل مثل 

  .واحلظ، وقد يعزو الفشل أو النجاح ألسباب داخلية للفرد أو ألسباب خارجية عنه

 : نظرية تحقيق الذات  - ث

تعون بالصحة النفسية هم القادرون على اإلنسان يولد لديه ميل وإجتاه ليحقق ذاته ، وأن الناس الذين يتم

  الصعود يف سلم اهلرم ابتداءا من احلاجات الفسيولوجية اىل حاجات حتقيق الذات

  :عوامل تحديد مستوى دافعية الالعب الرياضي في التدريب والمنافسة 2-14.

  :عوامل متعلقة بالالعب  -2-14-1

،وهذه مجيعها تعد عوامل مستقلة للدافعية اليستطيع املدرب مثل مسات الشخصية ،ومستوى طموحه ،ورغباته الذاتية 

  .التأثري فيها بسهولة 

  :عوامل متعلقة بنتائج األداء الرياضي - -2-14-2

مثل خربات الفشل والنجاح ،والتعزيز اإلجيايب والسليب ،وهذه العوامل مجيعها تعد مصادر كامنة للدافعية ميكنها أن تؤثر يف 

  .ب ،وباستطاعة الالعب أن يؤثر يف هذه العوامل بأساليب خمتلفة مستوى دافعية الالع
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  :عوامل متعلقة بالمنافسة الرياضية  -2-14-3

ا وحضور اجلمهور وطبيعته  إخل وهذه العوامل تعد مستقلة نسبيا عن ما ....مثل مستوى املنافسة وأمهيتها ونظامها ومكا

  .يط يف إحداث تأثري فيها يقوم  به املدرب الرياضي ،إذ عن دور املدرب بس

  :عوامل متعلقة بطبيعة المهارة  -2-14-4

مثل سهولة املهارة وصعوبتها ،ومعلومات التغذية الراجعة ،ودرجة االنتباه اخلاص الذي يتطلبه أداء املهارة ،وباستطاعة 

  )2011اخليكاين، (. املدرب أن يؤثر يف عوامل الدافعية هذه من خالل عملية التدريب 

  :ة الدوافع نحو السلوك الرياضي وظيف-2-14

موعة من الدوافع ،وهذا السلوك دائما غرضي إذ يتجه حنو أهداف معينة ،ومنه  إن السلوك الرياضي هو رد فعل طبيعي 

  :ميكن تلخيص وظيفة الدوافع حنو السلوك الرياضي فيما يلي 

ال إذا أشبعت كل حاجاته ،أما إذا تعمل الدوافع على استثارة السلوك الرياضي ،فالالعب يصبح خامال كسو   - أ

استثريت حاجة من حاجاته النفسية فإنه ينشط ساعيا إىل إشباعها ،فالالعب الذي يتمتع مبكانة مرموقة يف 

الفريق اليبذل اجلهد يف معظم أوقات التدريب بقدر مايبذله الالعب الذي يسعى إىل حتقيق املكانة يف الفريق 

  )2006فوزي، (. مالء سوف حيتلون مكانتهإال إذا شعر بأن هناك بعض الز 

تعمل الدوافع على توجيه السلوك الرياضي ،فالالعب احلريص على حتقيق مركز مرموق يف اللعبة اليت ميارسها   - ب

ويشعر بضعف مستوى أدائه لبعض املهارات يالحظ أنه أكثر تدربا على هذه املهارات دون عريها ،كما تعمل 

امللعب ،فالشخص الرياضي حريص على تتبع األخبار الرياضية اليت تنشر يوميا  أيضا على توجيه السلوك خارج

  .يف الصحف والتلفزيون 
تساعد الدوافع على استمرار السلوك الرياضي حىت حتقيق اهلدف فالالعب يستمر يف كفاحه ويبذل أقصى جهد   -  ت

شباع حاجاته النفسية واليت قد ويواظب على حضور التدريب يف سبيل رفع مستواه مادام هذا النشاط جماال إل
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تتمثل يف الرغبة يف التفوق وإحراز البطولة ،وهلذا يالحظ زيادة جهد ومعدل حضور الالعبني ومواظبتهم على 

  .التدريب كلما اقرتب موعد البطولة 

ال الرياضي بصفة عامة يعترب من أفضل جماالت احلي  - ث اة تعمل الدوافع على زيادة معدل السلوك الرياضي ،فا

إشباعا حلاجات الفرد ،فالشخص الذي ميارس نشاطا رياضيا ألول مرة غالبا ما جيد يف هذه املمارسة املتعة 

والسعادة اليت ينشدها ،وهذه احلالة من الرضا هي نتيجة لإلشباع الذي يالقيه حلاجاته النفسية ،وهلذا يقبل على 

  .ممارسة األنشطة الرياضية 

 ظهور التعب خالل املمارسة الرياضية ،فمن الثابت علميا أن التعب ظاهرة نفسية تساعد الدوافع على تأخري -حـ

  أكثر منها فسيولوجية ،فالشخص الذي مييل إىل نشاط معني نراه قادرا على ممارسته

  ملدة أطول من املدة اليت يتحملها شخص آخر مييل حنو نشاط آخر ،وبالتايل هذا النشاط يعد جماال

فسية ،وبطبيعة احلال فإن عملية اإلشباع هذه اليستطيع أن يتحمل أعباءها إال الشخص املستفيد إلشباع حاجاته الن

  .منها

تساعد الدوافع على تعلم السلوك الرياضي ،فالعب كرة السلة مل يبدأ يف تعلم هذه اللعبة من تلقاء نفسه ،ولكن  -جـ

د مباراة لكرة السلة باملدرسة أو التلفزيون والحظ مدى البد وأن يكون هناك شيء دفعه إىل ذلك ، فعندا كان طفال وشاه

التقدير الذي تلقاه الالعبون أثناء املباراة و بعد فوزهم شعر بطريقة غري مباشرة بأن هذه اللعبة ميكن أن تكون جماال خصبا 

  )2006فوزي، (. إلشباع حاجاته النفسية ،وبالتايل مييل إىل ممارستها ومواجهة مجيع الصعاب حىت أصبح العبا 

  :نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي  15-2-

  :نموذج الدافعية لتفسير انسحاب الناشئ من الرياضة  -1- 2-15

، وحيتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر أسباب انسحاب الناشئ )اإلنسحاب أو عدم امليل و الرغبة يف املشاركة(     

  .من الرياضة
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  : عرفي لألهداف المنجزةالتفسير الم -2- 2-15

ويذهب هذا البناء النظري إىل أن قرار اإلنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء درجة إجناز األهداف         

  .و مدى إدراكه لنجاح حتقيقها

  : نظرية دافعية الكفاية -3- 2-15

إدراك الناشئ لكفايته و قدراته، و يشري إىل أن قرار اإلنسحاب الذي يتخذه الناشئ يتحدد يف ضوء مدى         

حيث أنه املفرتض أن الناشئ الذي يدرك نفسه على حنو أقل كفاية ومقدرة من أقرانه مييل إىل اإلنسحاب من هذا 

النشاط حبثا عن نشاط آخر تظهر فيه كفاءته ومقدرته، هذا ويتسع مفهوم دافعية الكفاية ويشمل مدى إدراك الناشئ 

  .جتماعية و املعرفيةللنواحي البدنية و اإل

  :النموذج المعرفي االنفعالي للتوتر -4- 2-15

ويعين أن قرار اإلنسحاب ميكن أن يكون بسبب التوتر الناتج عن عدم التوازن بني متطلبات األداء و مقدرة        

  .افسةالناشئ على مواجهة هذه املتطلبات أو كنتيجة الفتقاده القدرة على التوتر املزمن الناتج عن املن

  :الناشئ للرياضة) الرغبة أو الميل(نموذج الدافعية لتفسير ممارسة  -5- 2-15

ويوضح أن هناك أسباب شخصية وأخرى موقفية، وتصنف األسباب الشخصية إىل نفسية و بدنية، ويأيت يف         

صدقاء ، خربة التحدي واإلثارة الشعور باملتعة ، تكوين األ: مقدمة األسباب النفسية دوافع اشرتاك الناشئ يف الرياضة 

  .لتحقيق النجاح والفوز

تعلم مهارات وقوانني اللعب، أما األسباب املوقفية اليت متثل اشرتاك : أما األسباب البدنية ، فيأيت يف مقدمتها 

جهزة األو  مقدار املشاركة يف اللعب روح الفريق، اإلستمتاع باستخدام اإلمكانيات و األدوات: الناشئ يف الرياضة 
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راتب، ( .املختلفة ، باإلضافة إىل هذا النموذج حيتوي على نفس البناءات النظرية الثالثة اليت أشرنا إليها مسبقا

  )27، صفحة 1997

  :الدافعية واألداء الرياضي-2-16

على أنه هناك إتفاق عام بني العلماء والباحثني على كل من أمهية الدافعية  محمود عبد الفتاح عنانأشار   

  .ه اإلستثارة إجيابا يف جمال األداء املهاري والتفوق يف مجيع املراحل التعليمية والتدريبية واملنافساتوتوجي

إىل أن التفوق هو حصيلة كل من التعلم والدافعية وقد برهن على أمهية ذلك  1984 روبرت سنجركما أشار   

  :من خالل املعادلة التالية

  

   

 

  .الدافعية واألداء الرياضيبين   يوضح العالقة) 04(رقم  الشكل

من املعادلة نستنتج أن السلوك يف موقف التنافسية يؤثر باألداء واخلربة السابقة كما حتددها العوامل املورثة 

  .واملكتسبة، وتؤثر وتتأثر بالتعليم ومستوى الدافعية

  .التعليم والتدريب) = السلوك يف املنافسة (وبالتايل فإن األداء الرياضي   

على )1995عنان، (يف كتاب سيكولوجية الرتبية البدنية والرياضية حملمود عبد الفتاح عنان  1983وارن يؤكد و   

دف التفوق يف الرياضة متثل  من العملية التدريبية حيث أن التفوق يعين  %90إىل  %70أن إستثارة دوافع الالعب 

حبث الدافع على إطالق طاقة اجلهد الالزمني إلجناز املهارات  إكتساب اجلوانب املهارية واملعرفية واخللقية وعمل الباحث

 .إىل أن الدافعية متثل مكانة  سنجرعن  محمود عبد الفتاح عنانكما أشار . يف التعليم  أو التدريب أو املنافسات

  الخبرة السابقة وتحددها العوامل الموروثة والمكتسبة= السلوك في موقف التنافسية 
  

 الدافعية+ التعليم = األداء الرياضي 
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ا األداء مثل متقدمة وتؤثر بصورة مباشرة على التعليم والتدريب وأداء الفرد للمهارات الرياضية ومن العوامل اليت   : يتأثر 

  الدافعية            Xالقدرات               =          األداء             

  اإلتجاهات)                         الوراثية والمكتسبة(       )      السلوك(

  مستوى الطموح                 

  ةتوقعات الحالة الراهن                                 

  )1995عنان، ( :على عدة جوانب هي سنجر ويف هذه احلالة تتأكد توضيحات 

 األداء الفعلي. 

 القدرات الوراثية. 

 اخلربات املكتسبة. 

 اإلستجابة اإلنفعالية لالعب.  

 : العوامل المساعدة على زيادة دافعية الالعب - 2-17

حنو التدريب واملنافسة فيما لو استخدمها  يشري عصام عبد اخلالق إىل وجود عوامل تساعد يف زيادة دافعية الالعبني

  : املدرب الرياضي، نذكرها فيما يلي

معرفة الرياضي للهدف املراد الوصول اليه ومستوى حالته التدريبية ونقاط الضعف والقوة عنده حىت يتمكن من  -

 .التقدم يف تدريبه وحتسني مستواه

اضي للوصول اىل املستويات العالية لكي يعمل على حتقيق يعد حسن متثيل الوطن من الدوافع اهلامة غذ يسعى الري  -

 .االنتصارات الرياضية الدولية لرفع اسم وطنه عاليا يف احملافل الدولية
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العمل اجلماعي بني الالعبني واملدرب واإلداريني يف وضع خطة التدريب ولوائحها والقيادة اجلماعية يعد من أهم  -

 .لتحقيق أهداف التدريباخلطوات يف وجود الدافع احلقيقي 

املنافسات عامل مهم يف زيادة الدافعية للرياضيني، فعلى املدرب إتاحة الفرصة املناسبة للرياضيني لإلحتكاك اخلارجي  -

 . واستخدام خربات النجاح والفشل لزيادة دافعيتهم

 . لتدريبالتجديد يف طرائق التدريب يساعد على إدخال عوامل التشويق واستمرار الدافع ل -جـ

 .دـ توفري أجهزة ووسائل وأدوات التدريب واملنافسة ، اجليدة واحلديثة

وافع املؤثرة لكل العب مع توفري بيئة مشجعة للتدريب، والعمل على جعل دكما أنه على املدرب اكتشاف أهم ال       

ليت تزيد رغبة الرياضي للتعلم دوافع الالعبني يف حدود مستوى نضجه وميوله وحاجاته مع استخدام احلوافز القوية ا

  )2007عرييب، ( .والتدريب
  

  )10-9، الصفحات 2012، .حسن( :طبيعة استخدام المكافأة والعقاب لسلوكيات الالعبين -18- 2

يعد كل من التدعيم او االطفاء شيًا مهمًا يف التعامل بني املدرب والعبيه حيث يرتبط بتثبيت             

لحان غالبًا ما يستخدمان لوصف النتائج املرتتبة على سلوك الالعبني او تعديل السلوك، وهناك مصط

  -:مها

الذي البد يف واقع احلال (وهو الذي يكون لزيادة الرغبة لدى الالعبني يف تكرار السلوك :التدعيم -1

 ً   ).اجيابيًا وفاعال

ً والذي يكون يف واقع ا(وهو الذي يكون لعدم الرغبة يف تكرار سلوك ما: العقاب -2   ).حلال سلبيا
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وميثل هذا املدخل ملباديء التدعيم قيمة يف مهارات التعامل واالتصال بني املدرب والعبيه اذا ما احسن 

ا تتطلب مهارة كبرية لتطبيقها على .تطبيقه على حنو صحيح ورغم ان املباديء نفسها يسهل فهمها اال ا

  .النحو السليم

نظر االعتبار لتقدمي املكافأة لسلوك الالعبني وخصوصًا الناشئني ومن اهم االعتبارات اليت جيب ان تؤخذ ب

  .منهم يف الرياضة

  :مكافأة االداء وليس النتائج -1- 2-18

حيث يفضل اعطاء املكافأة على اساس مدى جناح الناشيء يف حتقيق اهداف االداء وليس 

  .النتائج،نظرًا الن الالعب يتحكم يف ادائه اكثر من حتكمه يف نتائج املنافسة

  :مكافأة الجهد اكثر من النجاح -2- 2-18

هود الذي يبذله فانه الخياف من احملاولة،اما اذا عرف   فعندما يعرف الالعب ان املدرب يقدر ا

  .انه يكافأ عند النجاح فقط فانه يشعر باخلوف من نتائج الفشل مما يسبب له املزيد من التوتر والقلق

  :االهداف االكبر يرة المؤدية الىمكافأة االهداف المرحلية الصغ -3- 2-18

ا من النوع املؤجل الطويل املدى مثل هدف ملوسم   حيث تتميز االهداف يف التدريب الرياضي با

لذلك تظهر امهية وضع اهداف قصرية املدى وتدعى باالهداف املرحلية اليت .رياضي او لسنة كاملة او اكثر

اية االمر اىل االهداف الرئيسية  .توصل يف 
  

  :عالي واالجتماعي االيجابي لالعباالنفمكافأة السلوك  -4- 2-18

وحيث ان اجلوانب النفسية . تعد املكافأة مبثابة تدعيم لسلوك الالعب العطاء فرصة اخرى لتكراره 

واالجتماعية لالعب التقل امهية عن املهارات الرياضية والقدرات البدنية،فانه من االمهية مبكان ان حتظى 
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اخذها بنظر االعتبار،وهنا يظهر امهية ودور املكافأة يف تعليم السلوك باهتمام املدرب من حيث تعليمها و 

فمثالً يفضل تقدمي املكافأة لالعب عندمل يتميز سلوكه بالسيطرة على انفعاالته، او القدرة .املرغوب به

  .على حتمل املسؤولية،وكذلك عندما يظهر الروح الرياضية،او التعاون مع زمالئه
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   :خالصة

إن موضوع الدافعية من أهم املواضيع السيكولوجية نظريا وتطبيقيا فمن الناحية الرياضية فإن موضوع 

الدافعية قد أصبح جماال لصياغة عدة نظريات تفسر األسس املختلفة للدافعية وامليكانيزمات اليت تقوم عليها 

يها متكن الباحثني واإلداريني من ختطيط ومن الناحية التطبيقية فإن موضوع الدافعية واآلليات اليت تقدم عل

  برامج حتفز األفراد الذين يتعاملون معهم سواء كان ذلك يف امليدان الصناعي أو العيادي أو املدرسي 

وينبغي على املدرب العمل على خلق دوافع جدبدة لدى الالعب وأن حياول صبغ هذه الدوافع   

  . ذات الطابع اإلجتماعي حنو اجلماعة
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  :تمهيد

تعتــرب مهنــة التــدريب عبــارة عــن تنظــيم  وإدارة للخــربة  التعليميــة للرياضــة لتصــبح خــربة تطبيقيــة و يتوقــف هــذا بدرجــة تعتــرب مهنــة التــدريب عبــارة عــن تنظــيم  وإدارة للخــربة  التعليميــة للرياضــة لتصــبح خــربة تطبيقيــة و يتوقــف هــذا بدرجــة 

وكــذا  وكــذا  أوىل علــى كفــاءة و خــربة و ثقافــة املــدرب، حيــث جيــب علــى املــدرب أن يكــون علــى درايــة ومقــدرة عاليــة لفهــم التــدريب أوىل علــى كفــاءة و خــربة و ثقافــة املــدرب، حيــث جيــب علــى املــدرب أن يكــون علــى درايــة ومقــدرة عاليــة لفهــم التــدريب 

كيفيـــة اســـتخدام الطـــرق و األســـاليب و اإلجـــراءات املتصـــلة بتنظـــيم و توجيـــه خامـــات و قـــدرات الالعبـــني فالتـــدريب الرياضـــي كيفيـــة اســـتخدام الطـــرق و األســـاليب و اإلجـــراءات املتصـــلة بتنظـــيم و توجيـــه خامـــات و قـــدرات الالعبـــني فالتـــدريب الرياضـــي 

احلـديث أصـبح يعتمـد بشـكل كبـري علــى مبـادئ وأسـس علميـة اسـتمدت مـن علــم التشـريح ووظـائف األعضـاء و علـم احلركــة و احلـديث أصـبح يعتمـد بشـكل كبـري علــى مبـادئ وأسـس علميـة اسـتمدت مـن علــم التشـريح ووظـائف األعضـاء و علـم احلركــة و 

لعلــوم الــيت تســاعد يف إعــداد املــدرب الكــفء الــذي يســاهم يف تطــوير كــرة لعلــوم الــيت تســاعد يف إعــداد املــدرب الكــفء الــذي يســاهم يف تطــوير كــرة و غريهــا مــن او غريهــا مــن ا.... .... علــم الــنفس واالجتمــاع الرياضــيعلــم الــنفس واالجتمــاع الرياضــي

  ..القدم و االرتقاء بقدرات الالعبني الفردية و اجلماعية القدم و االرتقاء بقدرات الالعبني الفردية و اجلماعية 
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 :التدريب الرياضي  - 3-1

 :مفهوم التدريب الرياضي  -3-1-1

ية والرتبوية املستهدفة   إىل يشري مفهوم التدريب الرياضي إىل التكميل الرياضي املدارة وفق املبادئ العلم

مستويات مثلى يف أحدى املسابقات واأللعاب عن طريق التأثر املربمج واملنظم يف كل قدرة الالعب وجاهزيته 

  )2002السيد، (.لألداء

فإن التدريب الرياضي ألي نشاط بدين ليس بعملية عشوائية تعتمد على املصادقة أو تقوم على مبدأ احملاولة 

تعتمد على أسس علمية مدروسة يف إطار تربوي متقن، فالتدريب . كنها عملية مدروسة وخمططة ختطيطا سليماواخلطأ، ول

دف إىل رفع الكفاءة " عصام عبد الخالقالرياضي كما هو أشار إليه  بأنه تلك االجتاهات واألساليب الرتبوية اليت 

ون قادرا على بذل اجلهد املطلوب ليكون قادرا على بذل اجلهد وقدرات الالعبني البدنية واملهارية واخلططية والنفسية ليك

  ."املطلوب بطريقة اقتصادية وصوال إىل مستوى أفضل

  :وقسم اخلرباء عملية التدريب إىل قسمني وفقا لطبيعة األفراد الذين سيتم تدريبهم إىل فئتني رئيسيتني 

 ).مبتدئ ومتقدم(تدريب الناشئين   . أ

 .تدريب المستويات العالية  . ب

لديهم اإلمكانات والقدرات العالية اليت متكنهم من أداء التدريبات بكفاءة  :النسبة لالعبي المستويات العاليةب     

احلالة التدريبية اليت عليها الالعبني واإلمكانات املتوفرة وبالتايل . لذا يراعي املدرب يف أثناء تنفيذ لربامج التدريب. واقتدار

وذلك لتطويرها إىل املستوى . ات املنفذة واملوضوعة هلم مع ما ميتلكون من قدرات بدنية وفنيةالبد أن تتماشى التدريب

  .األعلى وصوال للعاملية

على انه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية، وتعلم التكنيك، :" كما يعرف التدريب

مي مربمج وهادف خاضع ألسس تربوية قصد للوصول بالرياضي إىل التكتيك، وتطوير القابليات العقلية ضمن منهج عل

  )2002سكر، (.أعلى املستويات الرياضية املمكنة
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دف أساسا إىل إعداد الفرد  بصفة عامة التدريب الرياضي هو عملية تربوية ختضع لألسس واملباديء العلمية، و

  )2001الربضي، ( .ة الرياضيةلتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن يف نوع معني من أنواع األنشط

  :أسس نجاح عملية التدريب الرياضي -3-1-2

 .تشتمل العوامل التالية

  .إعداد املدرب اجليد املؤهل علميا والقادر على استيعاب الالعب املوهوب :العامل األول -
  .االنتقاء اجليد لالعبني، وتنمية قدرات الالعب املوهوب :العامل الثاني - 

  .مكانات املادية والبشرية مبا يتالءم مع مستجدات العصرتوفري اإل: العامل الثالث -

  .الرعاية الصحية لالعبني :العامل الرابع -

  )2002احلاوي، (.تصميم الربامج التدريبية املناسبة وفقا لقدرات الالعبني :العامل الخامس -

  : خصائص عملية  التدريب الرياضي -3-1-3

دف إىل الوصول بالالعب إىل األداء الرياضي اجليد من خالل املرتبطة بالرياضة نظرا لكون هذه العملية معقدة 

  . إعداده إعدادا متكامال

  :لذلك جيب على كل مدرب أن يكون ملما إملاما كامال خبصائص التدريب الرياضي ويعترب أمهها يف مايلي

  :التدريب الرياضي وعالقته باألسس التربوية والتعليمية  -3-1-3-1

ي وجهان يرتبطان معا برباط وثيق، ويكونان وحدة واحدة، أحدمها تعليمي واآلخر لعملية التدريب الرياض 

  .تربوي نفسي

فاجلانب التعليمي من عملية التدريب الرياضي يهدف أساسا إىل اكتساب وتنمية الصفات البدنية العامة 

لرياضي التخصصي، باإلضافة إىل واخلاصة، وتعليم وإتقان اهلرات احلركية والرياضية والقدرات اخلططية لنوع النشاط ا

  .اكتساب املعارف، واملعلومات النظرية املرتبطة بالرياضة بصفة عامة، ورياضة التخصص بصفة خاصة
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أما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرياضي فإنه يهدف أساسا إىل تربية الناشئ على حب 

ستوى عايل من احلاجيات الضرورية واألساسية للفرد، وحماولة الرياضة، والعمل على أن يكون النشاط الرياضي ذو م

ا بصورة تستهدف أساسا خدمة اجلماعة، باإلضافة إىل تربية، وتطوير  تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد، واالرتقاء 

رادية كسمة السمات اخللقية احلميدة، كحب الوطن واخللق الرياضي والروح الرياضية، وكذلك تربية وتطوير السمات اإل

  )2002عالوي، (.املثابرة وضبط النفس والشجاعة، والتصميم

كما ميثل التدريب الرياضي يف شكله النموذجي وشكل فعاليته تنظيم القواعد الرتبوية ومتييز مجيع الظواهر األساسية   

غري مباشرة من جراء قيادته خالل  مفاصل قواعد التعليم والرتبية الشخصية ودور توجيه الرتبويني واملدربني اليت تظهر بصورة

  )2005الخوجا، (.التدريب وأثناء القيادة العامة واخلاصة وغريها

  :  التدريب الرياضي مبني على األسس والمبادئ العلمية   -3-1-3-2

يات كانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينيات واألربعينيات، تلعب دورا أساسيا يف وصول الفرد إىل أعلى املستو 

  .الرياضية دون ارتباطها بالتدريب الرياضي العلمي احلديث والذي كان أمرا مستبعدا

فالتدريب الرياضي احلديث يقوم على املعارف واملعلومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من العلوم الطبيعية 

م النفس الرياضي، والرتبية، وعلم االجتماع والعلوم اإلنسانية، الطب الرياضي، وامليكانيك احليوية وعلم احلركة، وعل

  )2002عالوي، ( ".الرياضي

أن األسس واملبادئ العلمية اليت تساهم يف عمليات التدريب الرياضي احلديث تتمثل   احمد مفتي إبراهيم يرى

  )1998مفيت، (:يف

  . علم التشريح -1   

  . وظائف أعضاء اجلهد البدين -2   
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  .بيولوجية الرياضة -3   

  . علوم احلركة الرياضية -4   

  . علم النفس الرياضي -5   

  . علوم الرتبية -6   

  . علم االجتماع الرياضي -7   

 .اإلدارة الرياضية-8   

  :التدريب الرياضي والدور القيادي للمدرب  -3-1-3-3

من ناحية الالعب الرياضي، بالرغم يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي للمدرب بارتباطه بدرجة كبرية من الفاعلية و 

من إن هناك العديد من الواجبات التعليمية، والرتبوية، والنفسية، والنفسية اليت تقع على كاهل املدرب الرياضي إلمكان 

التأثري يف شخصية الالعب وتربية شاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق أعلى املستويات الرياضية اليت تتناسب مع قدراته 

نياته، إال أن هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له النجاح إال إذا ارتبط بدرجة كبرية من الفاعلية واالستقالل وإمكا

وحتمل املسؤولية واملشاركة الفعلية من جانب الالعب الرياضي، إذ أن عملية التدريب الرياضي تعاونية لدرجة كبرية حتت 

  )2002،  عالوي(.قيادة املدرب الرياضي

تتسم عملية التدريب الرياضي يف كرة القدم بالدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت يقودها من خالل كما 

تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال التدريب ،والعمل على تربية الالعب باالعتماد على علم النفس واالستقالل يف التفكري و 

  )2001عبده، (. وتوجيهات وختطيط التدريب االبتكار املستمر والتدريب القوي من خالل إرشادات
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  :التدريب الرياضي تتميز عملياته باالستمرارية  -3-1-3-4

ا النشغل  فرتة معينة أو مومسا معينا مث تنقضي )مومسية(التدريب الرياضي عملية تتميز باالستمرارية ليست عملية أي أ

ضية العليا يتطلب االستمرار يف عملية االنتظام يف التدريب وتزول، وهذا يعين أن الوصول إىل أعلى املستويات الريا

الرياضي طوال أشهر السنة كلها، فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب الرياضي  عقب انتهاء موسم املنافسات الرياضية، 

ديد حملاولة تنمية ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك يساهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى الالعب ويتطلب األمر البدء من ج

  .وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء والراحة السلبية

استمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا باالنتقاء، حىت الوصول ألعلى املستويات الرياضية دون 

  )2002عالوي، (.توقف حىت اعتزال الالعب التدريب

  : األهداف العامة للتدريب الرياضي  -3-1-4

  : تنحصر أهداف التدريب الرياضي يف   

االرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل التغيريات اإلجيابية للمتغريات الفيزيولوجية  -

  .والنفسية واالجتماعية 

االت الثال - الوظيفية (ث حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة ثبات ملستويات اإلجناز يف ا

 ) .االجتماعية –النفسية  –

وميكن حتقيق أهداف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة من خالل جانبني أساسني على مستوى واحد من  -

واجلانب الرتبوي ويطلق عليها واجبات التدريب الرياضي ) التدريسي –التدرييب (األمهية ، مها اجلانب التعليمي 

 )1998البساطي، (
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  :الرئيسية للتدريب الرياضي الواجبات -3-1-5

الكفاءة البدنية (يهدف التدريب الرياضي إىل الوصول بالفرد ألعلى املستويات الرياضية واليت تعتمد على عنصرين مها  

فعملية التدريب الرياضي عبارة عن وحدة واحدة التنفصل من الرتبية والتعليم وجيب أن يستغل ). واالستعداد ألداء اجلهد

  :نهما استغالال واعيا، وقد اتفق اخلرباء يف جمال التدريب الرياضي على هذه الواجبات على النحو التايلالعالقة بي

  :اإلعداد البدني -3-1-5-1

قدرات التحمل (الغرض األساسي من اإلعداد البدين هو تنمية القدرات التدريبية من الوجهة الفسيولوجية  

هذه القدرات هي أهم ". الكفاءة البدنية"ليت يشار إليها جمتمعة باسم وعي القدرات ا) والقوة والسرعة والرشاقة واملرونة

األسس للوصول إىل مستوى رياضي مثايل وينطبق ذلك أيضا على تلك األنشطة اليت يتم التقييم فيها بناء على الناحية 

هارية وخططية عديدة مثل الفنية مثل اجلمباز والغطس، أو تلك اليت يتوقف الفوز فيها بدرجة كبرية على إتقان نواحي م

األلعاب اجلماعية واملنازالت، وجيب أن يوجه اإلعداد البدين أساسا لتنمية القدرات اجلسمانية اخلاصة بنوع النشاط 

املمارس ويكون األساس لذلك درجة ممتازة من الكفاءة وصحة جيدة ذات مستوى ثابت من خالل مترينات تنمية عامة 

  .ومترينات خاصة خمتارة بدقة

  :اإلعداد المهاري  -3-1-5-2

يف اإلعداد املهاري يتعلم الرياضي النواحي الفنية ويتدرب عليها الظروف اخلاصة للمنافسة، ومع االرتقاء  

ولذلك جيب أن يرتبط اإلعداد اجلسماين باألعداد . مبستوى القوة والسرعة والتحمل جيب أن يرتفع معها املستوى املهاري

ويف اإلعداد اخلططي . بط ذلك التوافق الضروري لألداء املهاري السليم مثل الرشاقة واملرونةاملهاري بصفة مستمرة، وأن يرت

يتعلم الرياضي من خالله النواحي اخلططية لرياضته، ويكون اإلعداد املهاري واخلططي وحدة واحدة متكاملة فاإلعداد 

لذي تستخدم فيه هذه املهارة يف مواقف املهاري هو األساس للتطبيق اخلططي، وجيب أن تنمى كل مهارة بالشكل ا

  .خططية
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 :اإلعداد العقلي  -3-1-5-3

ترتفع املتطلبات العقلية يف رياضة املنافسة باستمرار، ويتطلب ذلك من الرياضي االعتماد على النفس يف التدريب        

تطبيق اخلططي وأن يكون على إىل درجة كبرية، حيث جيب عليه مع االرتفاع الدائم يف مستوى األداء االرتفاع يف كثافة ال

وجيب على الرياضي أن يعمل مع املدرب على تطوير املعلومات يف التدريب بصورة فعالة، وعلى . درجة عالية من التفكري

  )2002، .السيد(هذا يكون الذهن جزء الزم من مكونات التدريب

 : اإلعداد النفسي -3-1-5-4

. رياضي، فإنه من الضروري مراعاة الواجبات الرتبوية للتدريب الرياضيوباإلضافة إىل الواجبات التعليمية للتدريب ال       

واليت تتمثل يف نفسية كافة العوامل اإلرادية واخللقية لالعب متمثلة يف االهتمام باحلالة النفسية لالعب، وحل مشاكله 

تمع وتعويد الالعب على استخدام والرتكيز على إكسابه حب الرياضة وتطوير مفاهيم العالقات اإلنسانية له مع أفراد ا

 .اخل...زمية والتواضع عند الفوزالسلوك احلميد مثل تقبل النقد واهل

 :المدرب الرياضي -3-2

 :مفهوم المدرب الرياضي -3-2-1

املدرب هو سيكولوجي عملي ومريب ألنه ميارس عملية التأثري على نفسية وفكر الرياضي، وهو ليس        

ط إمنا هو معلم ومريب وقائد تقع عليه مسؤولية كربى كما تقع هذه املسؤولية على اجلانب الثاين من خيبري يف جمال اللعبة فق

العملية التدريبية  وهو الالعب، كما يعترب املدرب مبثابة العمود الفقري  لعملية التدريب الرياضي وهو قائد تربوي متفهم 

  )2007 عرييب،( .لواجباته من الناحيتني الرتبوية والتعليمية

أيضا أحد أهم املشاكل اليت تقابل الرياضة  فاملدرب الرياضي هو العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب كما ميثل

  . واملسئولني عنها سواء يف األندية أو على مستوى املنتخبات الوطنية فهم أغلبية وكثرة، من يصلح؟ فتلك هي املشكلة
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ل جيب أن يكون لديه الرغبة للعمل كمدرب، يفهم واجباته ملم بأفضل أحدث طرق واملدرب املتميز ال يصنع بالصدفة، ب

 .التدريب أساليبه وحاجات العبيه، متبصر بكيفية االستخدام اجليد ملعلوماته الشخصية وخرباته يف جمال العبه واختصاصه

  )2003أبوزيد، (

وتؤثر يف مستواهم الرياضي تأثريا مباشرا، وله دور فعال هو الشخصية الرتبوية اليت تتوىل عملية تربية وتدريب الالعبني "

يف تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال ومتزنا، لذلك وجب أن يكون املدرب مثال حيتذي به يف مجيع تصرفاته 

أحد  ومعلوماته، وميثل املدرب العامل األساسي واهلام يف عملية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية باملدرب املناسب ميثل

  )2002، .السيد و( املشاكل الرئيسية اليت تقابل الالعبني املسؤولني ومديري األندية املختلف

فهو القائد ومرشد ورائد احللقة، يتميز بعمق البصرية مما جيعله يف مركز متميز " ويطلق علي املدرب مسميات عديدة 

  )2004، احلسني( .يسعى إليه املشاركني لنهل املعرفة واخلربة

أمحد أن املدرب الرياضي هو ذلك الشخص الذي يدعو أن يكون مبستوى يؤهله الحتالل تلك  بسطوسيعرف          

املكانة من النظرة واحملبة، وتقدير من الالعبني ، حيث ينظرون إليه نظرة احلب واالطمئنان واالحرتام ، ولذلك جيب أن 

يف حل ما قد يعكر صفو تلك االجتماعات ، باتزانه ، ورجاحة يتصف املدرب الرياضي باملواصفات اليت جتعله حكيما 

 )1999بسطوسي، ( .عقله ، وخرباته ، وقوة شخصيته 

إىل أن ارتباط الالعب مبدربه وإملامه بعادته الفكرية أمر ال يقدره إال من خاض  مد حسنـزكي محويشري            

النواحي الشخصية مثل طريقة الكالم واملظهر وطريقة األداء  هذا امليدان،هلذا حماولة الالعب تقليد مدربه يف بعض

ليس من األمور اليت ميكن مالحظتها،فقد يكون اثر شخصية املدرب ذا فاعلية يف مستوى أداء الالعب واستجابة 

  )2002،  السيد و(. الالعب الشخصية  حنو املدرب قد يكون هلا اثر عظيم يف خلق اجتاهات اجيابية حنو مدربه

فاملدرب هو من يقوم بالتحضري املنهجي  هو الشخص الذي يدرب احلياد،  la rousseالروسسب وح

 للخيول أو األشخاص ملنافسة ما والذي ميد الرياضيني بالنصائح كما ميلك القدرة على فرض سلطته على الفريق،
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ات متزنة بينه وبني أفراد فريقه فاملدرب يقصد به ذلك القائد القوي الشخصية الكفء يف عمله القادر على ربط عالق

 )2003، .أبوزيد ع(،احلازم يف قراراته واملتزن انفعاليا، املسؤول القادر على التأقلم مع املواقف اليت تصادفه 

     :خصائص المدرب الرياضي -3-2-2

ا املدرب الرياضي ومدى تفاعل هذه السمات مع بعضها البعض،  ويتضمن نوعية السمات الشخصية اليت يتسم 

وكذالك منط السلوك املفضل لدى املدرب الرياضي وكما إذا كان هذا النمط السلوكي ينمو حنو االهتمام باألداء و 

واالهتمام مبشاعر أالعبني واألداء معا وكذالك مقدار نفوذ الشخصي أو نفوذ املنصب أو املركز الذي يساهم يف التأثري و 

 )2002سكر، ( .التوجيه على سلوك الالعبني

ا املدرب الرياضي وهي كما يلي ويف أبوعبده، ( :ما يلي نذكر بعض اخلصائص والصفات اليت يتميز و يتمتع 

2001(  

م إىل املستويات العليا -1   .أن يكون مؤمنا حمبا لعمله معتنيا بقيمته يف تدعيم، وتربية، وتدريب الالعبني للوصول 

 .أن يكون معدا مهنيا حىت يستطيع التقدم باستمرار -2

 .يكون قادر على اختيار الكلمات املناسبة واملعربة عن أفكاره تعبريا واضحاأن  -3

 .إن يتميز بعني املدرب اخلربة يف اكتشاف املواهب -4

 .أن يكون ذكيا، ممتعا مبستوى عايل من اإلمكانيات و القدرات العقلية -5

 - اجلهاز الفين اإلداري(اليت يعمل معها  املتبادل واالحرتام املتبادل مع زمالئه يف األجهزة: أن يبين عالقته على احلب -6

، وكذالك احرتام تنفيذ القوانني ومراعاة اللعب التنافس النظيف والشريف كما يضيف  )اجلمهور  –احلكام -الطيب

 :بعض اخلصائص اليت يتميز أو اليت جيب أن يكون عليها املدرب الرياضي، وهي كاآليت " الدكتور مفيت إبراهيم 
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  .، حسن التصرف، الصحة اجليدة، والقدرة على قيادة الفريقحسن املظهر-1 

  .الثقافة و املعلومات التدريبية يف الرياضة التخصصية، واملقدرة على تطبيقها -2 

  ).األمانة، الشرف، العدل، املثابرة، الوالء، املسؤولية الصدق (التماسك مبعايري األخالق  -3 

  ، الثبات االنفعايل، االنبساطية،الصالبة، التحكم الذايت االجتماعي التمتع بالسمات الشخصية اإلجيابية -4 

  .جيب أن يكون مثال ومنوذجا يقتدي به حمبا لعمله وخيلص له، ويوفر الوقت الكايف -5 

  )1998محاد، ( )التنظيم، املثابرة، اإلبداع، املرونة، القدرة (التمتع بالسمات الشخصية اإلجيابية،  -7

  :اضيواجبات المدرب الري -3-2-3

إن ضمان الوصول بالالعب إىل أعلى املستويات الرياضية يلغي على املدرب الرياضي أو املدير الفين مسؤولية 

حتقيق العديد من الواجبات سواء يف عملية التدريب الرياضي أو املنافسات الرياضية وتتلخص أهم هذه الواجبات فيما 

  :يلي

  .الواجبات التعليمية -

  .النفسية الواجبات الرتبوية -

  :الواجبات التعليمية    -3-2-3-1

تتضمن الواجبات التعليمية مجيع املعطيات اليت تستهدف اليت تستهدف التأثري يف قدرات ومهارات ومعلومات   

  :ومعارف الالعب الرياضي وتشمل أهم هذه الواجبات التعليمية على ما يلي

ية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة وغريها التنمية الشاملة املتزنة للصفات أو القدرات البدن -

  .من الصفات أو القدرات البدنية األساسية
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  .التنمية اخلاصة للقدرات والصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الالعبون -

  .التخصص والالزم للوصول إىل أعلى املستويات الرياضيةتعليم املهارات احلركية األساسية لنوع النشاط الرياضي  -

  .تعليم القدرات اخلططية الضرورية للمنافسات الرياضية -

إكساب املعارف واملعلومات النظرية من النواحي الفنية لألداء احلركي ومن خطط اللعب وطرق التدريب املختلفة  -

ظمة األساسية املرتبطة بالنشاط الرياضي املتخصص وغري ذلك من واجلوانب الصحية والنفسية والقوانني واللوائح واألن

   )40- 39، الصفحات 2002عالوي، ( .املعارف واملعلومات النظرية اهلامة األخرى

  :الواجبات التربوية النفسية  -3-2-3-2

  تتضمن اجلوانب الرتبوية النفسية كل املؤثرات املنظمة اليت تستهدف إكساب وتنمية اجلوانب   

  :رتبوية والنفسية اهلامة لالعب الرياضي وتشتمل أهم هذه اجلوانب على ما يليال

تربية النشء على حب الرياضة والعمل على أن تكون النشاط الرياضي ذو املستوى العايل من احلاجات األساسية  -

  .للناشئ

ا بصورة تستهدف أساسا اال - رتقاء مبستوى الالعب ومستوى تشكيل خمتلف دوافع وحاجات وميول الالعب واالرتقاء 

  .اجلماعة أو الفريق الرياضي

إكساب وتنمية السمات اخللقية احلميدة كاخللق الرياضي والروح الرياضية واللعب النظيف وغريها من السمات الرتبوية  -

  .لدى الالعب الرياضي

تعميم والثقة بالنفس وحتمل املسؤولية إكساب وتنمية السمات واخلصائص اإلرادية كسمة اهلادفية ومسة ضبط النفس وال -

  .وغريها من السمات النفسية لدى الالعب الرياضي
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ويف ضوء ما تقدم ميكن ترمجة أهم الواجبات التعليمية والرتبوية اليت تقع على كاهل املدرب الرياضي أو املدير 

دف كل منها إىل حتقيق بعض الواج   :وهذه العمليات هي بات املعينة،الفين إىل أربع عمليات حمددة 

  :اإلعداد البدني واجب    - أ

يهدف اإلعداد البدين إىل إكساب وتنمية الصفات أو القدرات البدنية األساسية والضرورية لنوع النشاط   

  .الرياضي املتخصص

  :اإلعداد المهاري والخططيواجب    -  ب

ة والقدرات اخلططية اليت يستعملها يهدف اإلعداد املهاري واخلططي إىل تعليم وإتقان املهارات احلركية الرياضي  

الالعب الرياضي واإلعداد املهاري اخلططي يكونان وحدة واحدة، إذ أن املهارات احلركية الرياضية هي اليت تشكل أساس 

  .األداء اخلططي، كما أن عملية تعلم املهارات احلركية ينبغي أن خيضع أساسا لوجهة النظر اخلططية

  :اإلعداد المعرفيواجب   - جـ

التدريب بارف واملعلومات العامة املرتبطة يهدف اإلعداد املعريف إىل إكساب الالعب الرياضي خمتلف املع  

  .الرياضي، واملنافسات الرياضية بصورة تسهم يف قدرته على استثمار هذه املعارف واملعلومات من االرتقاء مبستواه الرياضي

  :سياإلعداد التربوي النفواجب   -د

يهدف اإلعداد الرتبوي النفسي إىل إكساب وتنمية خمتلف السمات والصفات والقدرات الرتبوية والنفسية   

ا من العوامل اهلامة لتشكيل شخصية الالعب الرياضي بصورة متكاملة ومتوازنة، وينبغي علينا النظر  اإلجيابية من حيث أ

ا مكونات مرتابطة ا مجيعها حىت ميكن التأثري على مستوى الالعب  إىل هذه اجلوانب األربعة على أ وينبغي االهتمام 

  )53-  52، الصفحات 2002عالوي، ( .للوصول به إىل أعلى املستويات الرياضية
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  .الواجبات التعليمية والتربوية للمدرب الرياضي: )05(الشكل رقم 

  : مميزات المدرب الرياضي -3-2-4

  :ية تربويةالمدرب الرياضي كشخص  -3-2-4-1

إن الغرض األساسي من تناولنا ملوضوع املدرب الرياضي من حيث أنه شخصية تربوية يهدف   

بالدرجة األوىل إىل تعريف هؤالء الذين يتطلعون إىل العمل يف جمال التدريب بالواجبات واخلصائص 

يصبح يف مقدورهم والسمات واملعارف والدوافع اليت ترتبط بشخصية املدرب الرياضي وطبيعة عمله حىت 

  .إعداد أنفسهم ملثل هذا العمل

كشخصية تربوية يتوىل قيادة عملية التدريب والتعليم لالعبني ) املدير الفين(إن املدرب الرياضي أو   

م بصورة شاملة ومتزنة   .الرياضيني ويؤثر تأثريا مباشرا يف تطوير شخصيا

الواجبات التعليمية والتربوية للمدرب 
 الرياضي

اإلعداد 
 البدني

اإلعداد 
المهاري 
 والخططي

اإلعداد 
 المعرفي

اإلعداد 
التربوي 

 يالنفس
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مقدار ا يتحلى به املدرب الرياضي أو املدير وتتأسس عملية الرتبية والتعليم لالعب الرياضي على   

الفين من قيم وخصائص ومسات وقدرات ومعارف ومهارات ودوافع واليت يشرتط توافرها يف املدرب الرياضي 

  .عمله كل جناح وتوفيقلأو املدير الفين حىت ميكن أن يكتب 

نه اإلسهام واملعاونة الفاعلة إن املهمة امللقاة على عاتق املدرب الرياضي أو املدير الفين تتطلب م  

يف حتقيق أهداف الدولة اليت حتاول حتقيقها عن طريق املستويات الرياضية العالية، فاملدرب الرياضي الذي 

يقتنع يف قرارة نفسه باملستقبل الزاهر للدولة ال يقنع فقط مبحاولة العمل على االرتقاء باملستوى الرياضي 

ه للعمل على تربيتهم تربية خلقية واإلسهام بقدر كبري يف حماولة لالعبني حسب، بل يبذل قصار جهد

  .تنمية الشخصيات الواعية والفاعلة

ويتطلب األمر من املدرب الرياضي أو املدير الفين لضمان جناحه يف حتقيق تلك الواجبات أن   

ة يف جمتمعه واليت يتأسس يكون على إملام تام بالنظم والقواعد والقوانني واملفاهيم والقيم والعادات السائد

ذه الطريقة  عليها أيديولوجية الدولة واليت حتدد أهداف وحمتويات ووسائل تربية األفراد تربية رياضية واعية و

يستطيع املدرب الرياضي أن يسهم بنصيب وافر يف العمل على البناء القوى التسامح لوطنه ورفع رايته عالية 

  )2002، عالوي(  .خفاقة بني خمتلف األمم

وال يتحقق للمدرب الرياضي النجاح يف عمله يف تكوين خمتلف االجتاهات الوطنية واخللقية   

واملميزات وما مل ينعكس ذلك كله على سلوكه وتصرفاته ويقوم مبمارستها ممارسة فعلية، فبذلك يصبح 

  .منوذجا ومثاال حيا يؤثر تأثريا بالغا يف سلوك العبيه

ون القيم الرتبوية الرياضية واخللقية هي إحدى املعامل الرئيسية لسلوك املدرب وعلى ذلك ينبغي أن تك -

الرياضي وكلما ازداد استخدام املدرب الرياضي هلذه القيم يف حياته وعمله وسلوكه بصورة واضحة وبدرجة  

  .كبرية من الوعي كتب للعمل الرتبوي الذي يهدف إىل تكوين الشخصيات الرياضية كل جناح وازدهار
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م    إذ الفرتة الطويلة إلعداد النشء للمستويات الرياضية العالية والتطوير الشامل املتزن لقدرا

وخصائصهم تتطلب من املدرب الرياضي بذل اجلهد اهلادف يف عمله أن يكون حمبا وخملصا له، وأن 

ة الصعاب، كما يتأسس عمله الرتبوي على ا ألمانة والصدق يتحلى بالصرب واملثابرة والقدرة على جما

  .والشرف وحتمل املسؤولية

ويرتكز توفيق املدرب الرياضي يف عمله على قدرته على إشاعة روح التفاؤل واملرح والسرور   

والسعادة بني صفوف الالعبني وذلك نظرا ملا تتطلبه عمليات التدريب واالشرتاك يف املنافسات الرياضية 

إن انعكاس التفاؤل والروح املرحة على سلوك املدرب الرياضي من بذل اجلهد العنيف، باإلضافة إىل ذلك ف

يسهم بدرجة كبرية يف التغلب على كثري من املواقف القاسية كما يف حاالت اهلزمية أو اإلصابة أو 

  )2002،عالوي ( .الصدمات املختلفة

احلميد قي باإلضافة إىل ذلك فإن املثال الذي يعطيه املدرب الرياضي بالتمسك بالسلوك اخلل  

  .به مجيع أفراد الفريق الرياضي يصبح منوذجا ومثاال يقتذي

كما أن امليل والشعور الصادق للمدرب الرياضي جتاه مجيع العبيه يضمن له التأثري اإلجيايب يف   

  .عمله الرتبوي ويعمل على تشيد صرح نفوذه واحرتامه لدى اجلميع

تسم سلوكه بالتحيز واحملاباة أو بالقسوة إن عمل املدرب الرياضي لن يكتب له النجاح إذا ا  

والعنف بل جيب أن تتأسس عالقة املدرب الرياضي بالالعبني على االحرتام والعطف واحلب والثقة املتبادلة 

م  وأن يتخذ من الالعبني مجيعا أصدقاء وإخوة وأبناء له، يشعر بشعورهم وحيس بأفراحهم وسعاد

م م ن أحزان وأحداث وأن تتسم مشاركته الوجدانية هلم باالستجابة ومشاكلهم الشخصية وكل ما يلم 

والفاعلية باإلضافة إىل ذلك جيب على املدرب الرياضي أن يعمل جاهدا على تكوين العالقات العاطفية 

  .الوطيدة بينه وبني الالعبني
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النقد بالنسبة لطبيعة عمل املدرب الرياضي من قيامه ب –يف بعض األحيان  –وال خيلو األمر   

وتوقيع بعض العقوبات أو حرمان الالعب من بعض املميزات ومن مثل هذه احلاالت يراعي قيام املدرب 

ا  الرياضي بإيضاح وتبيان األسباب املوضوعية لذلك، والتأكد من فهم الالعب لتلك األسباب واقتناعه 

  .لالعبنيحىت ميكن ذلك العمل على توافر العالقة الوطيدة بني املدرب الرياضي وا

  :المدرب كشخصية مستقلة  -3-2-4-2

املثايل لتعرف على طبيعة الشخصية للمدرب يف دراسة أجريت على جمموعة من املدربني وأخرى ممن سيعرفون ا     

  :ممكن التوصل إىل الفارق بني جمموعة املدربني واملمارسني فيما يلي

  يف القمةمجوعة ناجحة جدا من املدربني عندهم رغبة لكي يكونوا 

 منظمون خيططون لكل شيء. 

  يتمتعون باالختالط مع الناس. 

  وناجحون عاطفيا . مييلون حلب السيادة 

  يلومون أنفسهم ويتقبلون االنتقادات إذا إرتكبو أخطاء معينة

  ون أما اجلانب السليب فاملدربون ال مييلون إىل اإلعتماد على الغري وغري مهتمني مبشاكل أعضاء فريقهم وال يلجؤ 

  .إىل الغري عند تعرضهم لطارئ نفسي 

  ويرى الدكتور حيي السيد احلاوي أن الرياضيني يرون يف املدرب شخصية قوية اليت يتمكن اإلعتماد عليها يف        

  املواقف الصعبة، ويف كثري من األحيان يكون قادر على مواجهة الظروف املتغرية وتنظيم حول الالعبني والسيطرة 
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 .عليهم 

  قد أورد الكثري من احملليني حول شخصية املدرب الرياضية حيث ذكرو وجود فروق يف الشخصية وخاصة و 

  )2002احلاوي، ( بني مدربني اهلوى واملدربني احملرتفني كما توجد فروق بني املدربني احملليني واملدربني العامليني

  :الخصائص اإليجابية والسلبية للمدرب الرياضي -3-2-5

الرياضية بالكثري من االنفعاالت املصاحبة واليت تثبت يف حتركات وتصرفات املدرب عن تتصف املنافسات 

خالل –قيادة الفريق من خارج امللعب من النداء والصياح الناجم عن املتابعة ويف كثري من األحيان يتطلب من املدرب 

روف تتميز بالضغط والتوتر النفسي وقد نوع من ضبط النفس من توافر له ظروف مالئمة الختاذ القرار يف ظ -املنافسات

يصل انفعال بعض املدربني يف املنافسات اهلامة خالل بعض البطوالت احمللية أو اإلقليمية أو القارية أو العاملية إىل درجة 

ني فسيولوجية تعادل أو تفوق الالعب نفسه، وتتغري تلك احلالة ويف ظروف وجمريات اللعب ونتيجة املباراة تبقي الالعب

م داخل امللعب وفيما يلي بعض اخلصائص اإلجيابية والسلبية للمدرب الرياضي   :ملهام واجبا

  :الخصائص اإليجابية للمدرب الرياضي  -3-2-5-1

  .تقدمي الدعم النفسي لالعب يف مواجهة الظروف الصحية واملعقدة سواء يف التدريب أو املنافسة -

  .وضوعية لالستفادة من أدائه وقدراته الكامنةحتليل أخطاء الالعب بصورة منطقية وم -

دوء وتركيز -   .القدرة على اختاذ القرار حتت ضغط املنافسة 

  .القدرة على حتويل مواقف الفشل إىل مواقف جناح -

  ).جنم أو العب ناشئ(تكوين عالقات إجيابية طيبة مع مجيع الالعبني على حد سواء  -

  .النفسي املتناغم طول فرتات املوسمإطالق روح الفريق ومتابعة اجلو  -
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  .اشرتاك الالعبني يف بناء األهداف ومستويات الطموح بصورة واقعية -

  .هم بإعطائهم قيمة دورهم بالفريقالتمسك بالالعبني أيا كان مستوا -

  :الرياضي الخصائص السلبية للمدرب  -3-2-5-2

ل من رصيده لدى الالعبني وبالتايل فقد شعبية لنوع العدوان إهانة الالعب والسخرية منه واإلقالل من شأنه مما يقل -

  )32-31، الصفحات 1996، .أبوزيد( .اللفظي

واالعتقاد بأن جناحه يف التدريب واملنافسة يتوقف على السخط ) الصراخ(توجيه التعليمات بصورة انفعالية حادة  -

  .والنرفزة

  ).مضطربا أو مهددا(متاما يف املنافسة يبدي سلوك متزن يف التمرين ويبدو بصورة مغايرة  -

  .االعتقاد بأن العب أو أكثر حيد دون مكانته االجتماعية بل ومستقبله الرياضي -

  .ال يستفيد من أخطائه وحياول تعديل خطته أثناء املنافسة ارجتاليا -

  .التأكد على الفوز أوال وأخريا كهدف مطلق للقاء أو املنافسة -

   . البارز فقط دون االستفادة باآلخرين لتحقيق شهرته الشخصيةاالهتمام بالالعبني -

  .املدرب الرياضي يسعى إىل حتقيق ما يصبوا إليه دون وضوح رؤية اجلماعة الفريق مثل شرح األهداف العامة -

  .إتباع أساليب معقدة يف التهيئة على حساب مهارات الفريق -

  .اليت قد ال حتتاج إىل ذلكاستخدام األسلوب التسلطي يف مجيع املواقف  -

  .التعبري عن االتصاالت بشكل مبالغ فيه مما قد يثري الالعبني واجلماهري ويؤدي إىل شغب املالعب -
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  .عدم االحتفاظ بقدر من اللياقة مما يعرضه ألزمات فسيولوجية نتيجة التغريات املفاجئة يف مواقف املنافسة -

  :مقومات المدرب الناجح -3-2-6

لس        .املقومات التالية اليت تعمل على جناح عمل املدرب الرياضي 1999األسرتايل للتدريب سنة قدم ا

 .مهارات االتصال والتفاعل اجليد  -

 .تقدير احتياجات النمو للرياضيني الشباب -

 .احلماس واالهتمام القوي للرياضة   -

  .املستوى العايل من اللياقة واإلنضباط واإلخالص  -

الناجح هو الذي فرتى أن التدريب الرياضي مهنة شيقة وتتميز بالتنوع، واملدرب  1999 أما اللجنة االسرتالية

البناء ويعمل على التقومي النفسي يتعلم املهارات اجلديدة ويتحلى باملرونة عندما يتطلب األمر ذلك ويتقبل ثقة 

القدم مبقاطعة سامتا كالرا انتظام على اعتبار أنه متصل بالناس ، وحددت رابطة الوادي الوسيط للشباب كرة 

 . 1998األسرتالية 

  :المعطيات التالية لعملية اختبار المدربويجب مراعاة 

 .سابق اخلربة يف التعليم  -.املشاركة السابقة ملسابقة الدوري العام  -

 . مقدار التأثري اإلجيايب -. لديه مستوى يف معرفة الرياضة  -

 )2001خلويل، ا( اخلربة مع اجلماعة البينية املعنية  -
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 :معوقات المدرب الرياضي لتحقيق أهداف الفريق الرياضي -3-2-7

  :العالقة القائمة بين المدرب الرياضي والالعب   -3-2-7-1

حتكم العالقة الرابطة بني املدرب والالعب نظام خاص يلعب دورا هاما  يف توطيد قنوات اإلتصال بينهما وبالتايل 

ضي والوصول اىل نتائج جيدة، هذا النظام البد أن يتميز مبجموعة من الصفات نذكرها تسهيل عملية اإلعداد الريا

  : فيمايلي

 .أن يكون هناك هدف مشرتك بني املدرب الرياضي والالعب -

 .اح املدرب الرياضي ال يعتمد فقط على صفاته، بل يعتمد أيضا على العالقة بني املدرب والرياضيجن -

املدرب والالعب هو اإلنتهاء من مراحل اإلعداد ونقل مستوى الالعب اىل  إن هدف العالقة املوجودة بني

مستوى املنافسة، وال يتم هذا ما مل ينظر املدرب اىل الالعب بنظرة األخوة واإلحرتام، بعيدا عن معاملته بالغطرسة والغرور، 

  .وهذه هي أهم املالحظات املهمة واألساسية بني املدرب والالعب

يف هذه العالقة هو تأثري املدرب على الالعب، فال جيب أن يقع يف اخلطأ كأن يشرح املدرب  كما أن أهم شيء

واملدرب الناجح هو الذي يستطيع أن يغري من سلوك . أشياءا ال تكون صحيحة مما يؤدي اىل التأثري سلبا على الالعب

ناقشته مع اآلخرين خالل املنافسة، وحني الالعب وصفاته حنو األحسن، هذا األخري ال يرى النجاح والفشل اال بعد م

حيقق الالعب هدفه سواءا من التدريب أو املنافسة تصبح نظرته اىل مدربه اجيابية جدا ويعتربه األفضل واألهم عنده ألنه 

  )2001الربضي، ( .اقتنع بأنه نقله من األدىن اىل األعلى و قد حقق له طموحه املنشود

  : رياضيدور المدرب في تشكيل دوافع ال -3-2-7-2

حتتم عملية بناء الدافعية الرياضية لدى الرياضيني على املدرب الرياضي مراعاته جلوانب متعددة ميكن أن تسهم            

  دى املمارسني للرياضة، نذكر منهابشكل مباشر يف بناء وتدعيم الدافعية ل
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 : مراعاة العوامل الشخصية والموقفية - 3-2-7-2-1

م أو ميوهلم أو قد يظن البعض أن العوا           م الشخصية أو حاجا مل الشخصية للممارسني للرياضة كسما

اهدافهم هي احملددات األساسية للسلوك الدافعي حنو املمارسة الرياضية، وقد يظن البعض أن العوامل املوقفية كمواقف 

األجهزة واألدوات الرياضية أو أساليب املمارسة الرياضية التنافسية أو الرتوحيية أو مدى جاذبية اإلمكانات املادية كحالة 

التعليم والتدريب اليت يستخدمها املعلم أو املدرب أو مواقف الفوز واهلزمية وغريها من املواقف اليت حتدد بالدرجة األوىل 

  . السلوك الدافعي للممارسني للرياضة

أشارت اىل أن السلوك الدافعي  للرياضيني ويف حقيقة األمر فإن نتائج الدراسات والبحوث واخلربات التطبيقية         

الينجم عن العوامل الشخصية مبفردها أو العوامل املوقفية مبفردها ولكنه ينجم عن التفاعل ما بني هذين املتغريين ويف ضوء 

لعوامل هذا فإن أفضل طريقة لفهم الدافعية لدى املمارسني للرياضة هي النظر بعني اإلعتبار لكل من العوامل الشخصية وا

  .املوقفية معا وكيفية تفاعلهما معا حىت ميكن بناء الدافعية وتطويرها على أسس صحيحة

 : مارسة الرياضية ملتعرف على األسباب الدافعية للا - 3-2-7-2-2

أظهرت نتائج بعض الدراسات والبحوث إىل أن دوافع املمارسة الرياضية التنافسية تكاد تنحصر يف األساب 

التمثيل الدويل، حتسني املستوى، حتقيق الفوز، التشجيع اخلارجي، اكتساب النواحي  املكاسب الشخصية،: التالية

  . اإلجتماعية

اكتساب الصحة واللياقة البدنية، : من جانب آخر تنحصر دوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية يف األسباب التالية

كما جيب مراعاة ان . تساب النواحي اإلجتماعيةاملرح والسرور وقضاء وقت ممتع، الرتويح عن النفس، انقاص الوزن، اك

ا ق ال يكون نتيجة لنوع واحد أو حالة واحدة من أنواع حاالت  ا ومستويا املمارسة الرياضية على اختالف جماال

  ت من الدافعية متداخلة مع بعضهاالدافعية، بل قد تكون نتيجة لعدة أنواع أو حاال
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   :الدافعية ليست ثابتة بل متطورة - 3-2-7-2-3

يف غضون تطوير الفرد يف سلم النمو فإن دافعيته ميكن أن تتعدل وتتطور، إذ من املمكن أن يكتسب الفرد بعض 

أنواع أو حاالت جديدة من الدافعية، فكأن الدافعية املرتبطة باملمارسة الرياضية ال تستمر وليست ثابتة بل يعرتيها التغيري 

  . س فيها الفرد النشاط الرياضيوالتبديل خالل الفرتة الطويلة اليت ميار 

 :مراعاة صراع الدوافع  - 3-2-7-2-4

قد حياول : يف بعض األحيان يالحظ وجود العقبات اليت تعرتض رغبة الفرد يف املمارسة الرياضية فعلى سبيل املثال

من من  الالعب املواظبة على اإلشرتاك يف التدريب لرياضي واملنافسات الرياضية ويف نفس الوقت حياول أن جيد املزيد

الوقت لإلنتظام يف مدرسته أو كليته أو عمله وعندئذ حيدث صراع بني الدافع ملمارسة الرياضة والدافع ملمارسة العمل 

  .وحماولة التوفيق بينهما

لذا جيب على املدرب الرياضي مراعاة العوامل اليت قد تؤدي ىل صراع نفسي لدى املمارسني للرياضة والعمل على 

  . ناسبة ملواجهة مثل هذه الصراعاتاختاذ احللول امل

 : مراعاة تشكيل البيئة لتطوير الدافعية - 3-2-7-2-5

غي على املدرب الرياضي النظر بعني اإلعتبار اىل اتاحة املزيد من الوقت وتوثيق العالقات األخوية مع الزمالء بين

  .وبذلك يستطيع تطوير العوامل الدافعية للمارسني بصورة إجيابية

 : ع غير المرغوبةحاولة تغيير الدوافم - 3-2-7-2-6

إن املدرب الرياضي مضطر إلستخدام الوسائل الفاعلة لتغيري أو تعديل الدوافع غري املرغوبة أو الدافع السلبية لدى 

املمارسني للرياضة كأن يوجه املدرب الرغبة يف السلوك العدواين لدى بعض الالعبني بكل حزم وتوضيح مضار وخماطر مثل 

عدواين ويف نفس الوقت يدعم السلوك الذي يهدف إىل اللعب النظيف العادل والسلوك احلازم هذه األنواع من السلوك ال

  )2013اخلزاعلة، ( .فيطار قواعد وقوانني املنافسات الرياضية
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 : دافعية المستويات الرياضية العالية  -3-3

لدافعية الفردية الشخصية ومن تتميز دافعية املمارسة الرياضية باإلجتاهات اإلجتماعية الواضحة، كما ترتبط أيضا با

  : لدافعية يف هذه املرحلة ما يليأهداف ا

  : محاولة تحسين المستوى -3-3-1

هود  إن مواظبة الالعب على التدريب وبذل اجلهد وحماول تشكيل أسلوب حياته بطريقة معينة تتناسب مع ا

ستواه إلحراز الفوز يف املنافسات أو تسجيل األرقام البدين املبذول يف التدريب الرياضي مما يتأسس عليه حماولة حتسني م

  .القياسية

فكثري من الالعبني ال يكتفون بالوصول اىل مستوى الدرجة األوىل فقط بل يسعون جاهدين اىل حتسني مستواهم حىت 

  .ميكن اختيارهم ضمن الفريق القومي لتمثيل فريق الوطن يف املنافسات الدولية املختلفة

  : الشخصية  المكاسب -3-3-2

والتفوق، والوصول اىل مركز مرموق يسعى الالعب الرياضي اىل حتقيق النجاح الشخصي واحلاجة اىل إثبات الذات 
  .بني اجلماعة والتميز والشهرة

الشخصية كمحاولة رفع مستواه ومن ناحية أخرى قد يسعى اىل حماولة حتقيق بعض الفوائد املادية واملكاسب 
  .ادي أو الثقايف عن طريق رعاية األندية و املؤسسات أو الدولة لألبطال الرياضينيماعي أو اإلقتصاإلجت

  : اإلرتقاء بمستوى النشاط التخصصي -3-3-3

  

. إذ يسعى الالعب اىل حماولة اإلرتقاء مبختلف النواحي املهارية واخلططية والتدريبية للنشاط الرياضي الذي ميارسه

اليت ) التدريب الفرتي ( يف الوثب العايل و طريقة ) فوسربي(يف دفع اجللة أو طريقة ) نأوبراي(وكثريا ما نسمع عن طريقة 

  ).إميل زاتوييك( ارتبطت بطريقة التدريب للقاطرة البشرية للبطل التشيكوسلوفاكي 
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 إن قيام هؤالء األبطال بإضافات خالقة اىل خمتلف النواحي الرياضية اليت ختصصوا فيها من أهم العوامل اليت

  .ساعدت على ارتقاء مستوى النشاط الرياضي التخصصي واقتبس عنهم أبطال العامل هذه النواحي

 : الحاجة إلى تعليم اآلخرين -3-3-7

غالبا ما يسعى البطل الرياضي إىل إعطاء خرباته الشخصية للناشئني، إذ جند معظم األبطال حيتضنون بعض 

م عند م لكي حيتلوا مكا ما يعتزلون املنافسة، كما جند أن بعض هؤالء األبطال يسهمون يف األطفال الناشئني ويوجهو

  )228 - 226، الصفحات 2009، .عالوي م( .توجيه ورعاية الناشئني املوهوبني

  .يف جمال دوافع املراحل األساسية للممارسة الرياضية)  بوين(نتائج دراسة جانب من أهم والشكل املوايل يوضح 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح أهم دوافع المراحل األساسية  للممارسة الرياضية) : 06(الشكل رقم 

 مارسة الرياضية مدوافع المراحل األساسية لل

 مرحلة الممارسة األولية  مرحلة المستويات العالية 
 

 اإلرتقاء بمستوى النشاط 

 المكاسب الشخصية 

 مرحلة الممارسة التخصصية  تحسين المستوى 

 الحاجة إلى تعليم اآلخرين 
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  : خالصة

من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل جند أن املدرب هو العمود الفقري للفريق فعلى عاتقه تقع مسؤولية وقيادة         

الفاسدة واألهواء الشخصية وإعدادهم للحياة عن  الفريق ، فاملدرب هو القادر على محاية أعضاء الفريق من التيارات

ا أداء فريقه، ويرتبط ذلك مبدى قدرة املدرب على  طريق ممارسة النشاط الرياضي من خالل عملية التدريب اليت يتحدد 

الية يف نفوس إدارة وتنفيذ عملية التدريب وجناحه باالرتقاء وبقدرات العبيه وغالبا ما حيتل هذا النوع من املدربني مكانة ع

  .أفراد الفريق واجلمهور واملسؤولـــني 
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  :تمهيد

االت وأصبح تطور            إن النظريات العلمية وتطورها أصبحت تلعب دورا أساسيا يف منهجية احلياة يف خمتلف ا

تمع مساي تم بالنشء والشباب وتعترب تلك النظريات يفرض على ا رة هذا التطور وال شك أن إدارة اهليئات الرياضية اليت 

ا  إحدى املؤسسات املسئولة عن تربية وإعداد املواطن وتنمية قدراته وإمكانياته والبد أن تنتهج األسلوب العلمي يف إدار

تمعلتلك اهليئات أو املؤسسات الشبابية وذلك وفقا ملا تفرضه املتغريات    .احلادثة والواقعة با
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  :الهيئات الرياضية   -4-1

حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل جمال ميكن أن تعرب فيه اجلماعة عن نفسها و عن طموحها و   

  .هذا ما قد جنده يف اهليئات الرياضية و هي بدورها تنقسم إىل قسمني أساسني مها احلكومية و األهلية 

  : يئات الحكومية اله -4-1-1

وهي اهليئات اليت تفوضها الدولة يف تسيري و إدارة و متابعة أنشطة الرتبية الرياضية مثل وزارة الشباب و "   

لس األعلى للشباب و الرياضة، الرياضة، اهليئة العامة للشباب، مؤسسة الشباب و الرياضة إىل جانب وزارة التعليم اليت  ا

ئيسية يف تربية النشء و الشباب يف قطاعات التعليم اليت تقوم بإتاحة الفرص للطالب ملمارسة تقوم حبكم مسؤوليتها الر 

األنشطة األخرى لتحقيق النمو املتكامل للطالب بدنيا و عقليا و روحيا و هناك اجلامعات مبا تقدمه للطالب من 

  .األنشطة الرياضية أيضا

  : الهيئات األهلية   -4-1-2

ألهلية يف كل مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني أو إعتباريني و ال و تتمثل اهليئات ا  

م و ذلك بتوفري  تستهدف الكسب املادي و يكون الغرض منها الرعاية للشباب و إتاحة الظروف املناسبة لتنمية ملكا

كل ذلك يف إطار السياسة العامة للدولة و هذه اخلدمات الرياضية و اإلجتماعية و الثقافية و الروحية و الصحية والرتوحيية  

  )2002الشافعي، (األندية و مراكز الشباب   –اإلحتادات الرياضية  –اهليئات تتمثل يف اللجان األوملبية الوطنية 

  : العالقة بين األجهزة الحكومية و األجهزة األهلية  -4-2

  : هو إجيايب و منها ما هو سليب ما " هناك عالقة بني األجهزة احلكومية و األهلية منها   

  



100 
 

  : العالقات اإليجابية   -4-2-1

  اإلتصاالت املتكررة بني املسؤولني من اجلانب احلكومي و اجلانب األهلي.  

  اإلحرتام املتبادل بني الطرفني و تقدير وجهات النظر.  

  دف التقدم الرياضي   . حتديد  األدوار و املسؤوليات لكل منها 

  من احلكومةالعون املادي.  

  اخلدمات الفنية و املتابعة الدورية للتغلب على الصعوبات 

  :العالقات السلبية   -4-2-2

 عدم وجود إتصاالت و إستشارات من اجلانبني.  

 عمل كل جانب مبعزل عن اآلخر .  

  ضعف و إنعدام العون املادي من احلكومة.  

  حساسية كل جانب من اآلخر  

 بدوي، استثمار (  .املالية و عدم رضاها بتدخل أحد يف شؤون متابعة صرفها طلب اهليئات األهلية لإلعانات

  )1998الوقت يف ادارة اهليئات الرياضية، 

  : الهيئة الحكومية العليا المختصة   -4-3

كنتيجة طبيعية لتشعب و تداخل جماالت الرتبية الرياضية توجب وضع سياسة مرسومة تشمل الشباب يف ناديه   

مدرسته و الطالب يف جامعته مما يتوجب ضرورة تعاون مجيع املسؤولني يف هذه األجهزة يف وضع و تنفيذ  و التلميذ يف
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 هذه السياسة على أساس الرتابط و التعاون ووحدة اهلدف حيث ال يوجد أكثر قدرا على تويل مهام املشروعات العامة

بة الكفاءة و القدرة و اإلمكانيات اليت تساعد على خلدمة مهام املشروعات العامة خلدمة الشباب من الدولة فهي صاح

ا ليكونوا ركيزة  اإلستعانة بالكفاءات العلمية املؤهلة علميا من املتخصصني يف جمال الرياضة و العارفني بأسسها و فنو

و ختلصها من  علمية تساعد على تنظيم و إدارة الرياضة يف البالد عن علم و معرفة بصفة شاملة هلا اإلستقرار و التقدم

  .املظهريات و السطحيات 

هذه اهليئة قد تكون وزارة الشباب و الرياضة و قد تكون هيئة أو جملس أعلى أو غري ذلك و لضمان تنفيذ السياسة اليت " 

ا و أحباثها و عدم ضياع جهودها وسط تنازع السلطات و  ترمسها هذه اهليئة احلكومية العليا وفق ما تسيري عليه دراسا

ضارب اإلختصاصات جيب أن تكون قرارات اهليئة يف كل ما يتعلق بشؤون الرياضة و الشباب جلميع القطاعات ملزمة ت

  )1992أمريي، (. وواجبة التنفيذ 

  .ذا  تتكون  كافة األجهزة  الرياضية ملزمة بالسري ضمن السياسة العامة املوحدة برسم خطاها  

ا إداريا و تنظيميا حصر األجهزة املعنية بالشباب و الرياضة و حتديد  اهليئة احلكومية العليا اليت من أهم   مسؤوليا

ما باهليئة احلكومية  ا و طريقة متويلها ووضع حدود مقننة لعالقة هذه األجهزة ببعضها البعض و عالقا إختصاصا

  .املختصة

 الدولة فهي األجهزة الرياضية األساسية يف أما األندية الرياضية و إحتادات األلعاب و اللجنة األوملبية األهلية يف  

كل منها باألخرى ، و بالرغم من هذا   القطاع األهلي للرياضة و هي مبثابة عناصر مكملة لبعضها البعض و مرتبطة 

  )1992أمريي، (.اإلرتباط فإن كل جهاز يسعى إىل حتقيقها داخل اإلطار العام 

نا نفكر جيدا قبل أن نسند وظيفة مدير النادي أو عمله أو حبه كل هذه املسؤوليات الفنية و العلمية جتعل  

ا  مهنة و  للرياضة طاملا أنه مل حيصل على التأهيل العلمي الذي يؤهله لتحقيق التخصص، فالرياضة مبختلف ضرو

  ختصص 
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  :العمل بالهيئات الرياضية  - 4- 4 .

ا إذا  إن العمل باهليئات الرياضية سواء كانت حكومية أو أهلية تع   تمد إىل ما يعتمد على كفاءة العاملني يف إدار

ا ختضع للتنظيم الرمسي للدولة من حيث الوظائف إبتداء من الوزير املسؤول و مرورا بالقيادات  كانت اهليئة احلكومية فإ

  .اإلشرافية العليا و املتوسطة و التنفيذية 

ا ختضع من ناحية  ال   قرارات جلمعيتها العمومية و اإلدارة و اللجان اليت تقرر أما إذا كانت أهلية أو خاصة فإ

تشكيلها و ختضع من ناحية أخرى إىل اإلدارة التنفيذية هلذه اهليئات الرياضية مثل املدير السكرتري املتفرغ و التقسيمات 

ين يقومون باإلشراف عليه و أي أن العمل يف اهليئات الرياضية احلكومية أو األهلية ختضع لكفاءة الد." الوظيفية اليت تتبعه

الذين يطلق عليهم املديرون أو املسريون فإن أحسن هؤالء املديرون تنفيذ ما هو حمدد هلم من مسؤوليات حتققت النتائج 

  )1998بدوي، ( .و إذا أخفقوا لن حتقق النتائج املرجوة 

ال الرياضي   ال  إن إختيار املسريين جيب أن خيضع ملواصفات دقيقة خاصة يف ا الذي يعتقد البعض أنه ا

ا من طرف قيادات هلا  اخلصب لتعيني األصدقاء و املعارف ألنه عمل سهل و بسيط و اهليئات الرياضية جيب إدار

سلطات و عليها مسؤوليات و لذلك فإن على القائد أن يفهم العالقة بني السلطة و املسؤولية لكي يستطيع تأدية عمله 

  .بإتقان و جناح 

ن اهليئات الرياضة هي أغىن اهليئات بالقيادات التطوعية و الطبيعية و هذا ما ينتج لنا عدم وضوح  السلطات إ"   

فهناك الكثري  من القيادات املتطوعة يدفعها   و املسؤوليات يف بعض املواقف اليت حتول دون حتقيق األهداف احملددة 

طات و تكتفي فقط بإعطاء التوجيهات لبقية العاملني و لذلك كان إذ تتأثر بكافة السل.النجاح الذي يتحقق على أيديها 

ا و .على مجيع القيادات العاملة باهليئات الرياضية سواء كانت متطوعة أو مهنية أو طبيعية  فمسؤوليتها و إختصاصا
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ا تعمل يف حدودها و ال خترج عنها حىت تستقيم العملية اإلدارية و تتحقق األهداف و جيب أن تتمتع هذه  سلطا

  القيادات ببعض املهارات

  :األندية الرياضية   -4-5

األندية الرياضية هي العمود الفقري الذي يقوم عليه التكوين الرياضي األهلي يف أي دولة من دول العامل و أي   

رسالتها الرياضية و تنظيم رياضي ال ميكن أن جتىن مثاره إال إذا نظمت األندية الرياضية بصورة سليمة متكنها من أن تؤدي 

  .الرتبوية على أكمل وجه 

ا مجاعة من األفراد " فالنادي الرياضي قد حدد بالقانون اخلاص بالشباب و الرياضة مفهومه بأنه    هو هيئة تكو

دف إىل تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي اإلجتماعية و الصحية و النفسية و الفكرية و الروحية عن 

نشر الرتبية الرياضية و اإلجتماعية و بث روح القومية بني األعضاء من الشباب و إتاحة الظروف املناسبة لتنمية  طريق

يئة الوسائل و تسيري السبل لشغل أوقات الفراغ لألعضاء و ذلك للت خطيط الذي تضعه اإلدارة مواهبهم و كذلك 

  )1992، .الشافعي ا( .املركزية

صرنا احلديث الذي نعيش فيه رسالة أعمق عليه حتقيقها و هدف أكرب جيب أن يصل فقد أصبح للنادي يف ع 

إليه فهو مبثابة مدرسة هلا براجمها و نظمها تشرتك إشرتاك فعلي مع خمتلف أجهزة الدولة يف تعليم النشء و رعاية الشباب 

ثة املبنية على مبادئ إجتماعية سليمة وفق فاألندية الرياضية احلقة هي الوسيلة العملية لتطبيق الفلسفة الرياضية احلدي

  .أصول و نظريات تربوية و هذا ال يتحقق إال إذا رمست سياسته و خططت براجمه

و بإتباع الطرق العلمية و املنهاج السليم يستطيع النادي أن جيعل من شبابه شخصيات متزنة متكاملة متفاعلة   

تمع الذي نعيش فيه عن طريق النشاط الر  ياضي احلر املنظم الذي حتكمه شروط و قواعد تساعد أعضاءه على إبراز مع ا

  .الكفاءة و لذلك فإنه من حق العضو على قادته توفري كل الوسائل ملمارسة أنشطة خمتلفة 

 :أندية اللعبة الواحدة  -4-5-1
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تم بألعاب حمددة بالذات أو أندية اللعبة الواحدة كأندية كرة القدم يف   أوروبا و أمريكا الالتينية و  إن األندية 

أندية السلة و البيزبول يف أمريكا الشمالية فهذه األندية بعيدة كل البعد عن املفهوم الرياضي السليم يطلق عليها لفظ 

األندية و هي يف حقيقة األمر مؤسسات جتارية تدفع مقابل حصوهلا على الالعبني البارزين مبالغ طائلة و كل مهها هو 

املبالغ بصرف النظر عن أي إعتبار آخر فهي ال تقبل أن ميارس أفرادها لعبة أخرى و ال يعنيها إال مصلحتها   تعويض هذه

  .اخلاصة متجاهلة املعىن احلقيقي للرياضة 

و هي تستعمل األلعاب الشائعة احملببة اململوءة باإلثارة للكسب و مجع املال و يشرف على هذه األندية مثل   

  .ديرها و ميتلكها مساسرة الالعبني و جتار الرياضة املؤسسات اليت ي

من املؤكد أن نظام اللعبة الواحدة ال يتفق إطالقا مع اهلدف الذي ترمي إليه الرتبية الرياضية مبعناها السليم "  

ا وليست وسيلة تربوية وبذلك ال ختدم هذه األندية الغرض  احلقيقي حبيث تتخذ هذه األندية من الرياضة غاية يف حد ذا

و هو غرس مفاهيم الرياضة الصحيحة يف نفوس الشعب و أي جهد يبذل من أجلها لن يكون له جدوى ، و حنن أشد 

أمريي، التطور العلمي ملفهوم ( .)عصر الرومان( اف األول املؤسف ما خنشاه أن تنشأ جتارة الرياضة و يعود إىل اإلحرت 

  )1992الرياضة، 

خنر يف عظمها سوس اإلحرتاف تسيطر على عقول مديريها و ممارسيها فكرة فالرياضة سالح ذو حدين إذا   

  .التجارة و بذلك تبتعد متاما عن أهدافها لتصبح معول هدم لكيان األمة 

فاألندية املبنية على مبادئ إجتماعية سليمة وفق أصول و نظريات تربوية ونفسية لتحقيق الفلسفة الرياضية "   

ؤسسات للنشء و الشباب تتجمع و تتالقى لأللفة و الرتابط و إستقالل امليول الطبيعية للنشاط احلديثة و هي منشأة أو م

احلركي و إدارته ووضع براجمه ليكسب الفرد عن طريق اإلشرتاك فيه كل حسب ميوله و حاجاته و سنه و جنسه و قدراته 

 )2002، .الشافعي ا(..و القيم الرتبوية اليت توفرها الرياضة

  : التي تربط األندية باألجهزة الرياضية العالقة  -4-6
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يف ضوء هذا املفهوم لرسالة األندية الرياضية وتنظيمها وأهدافها  ولضمان حسن قيامها بدورها جتاه األمة فال بد   

ئة هلا من رعاية خاصة وإهتمام زائد وتوجيه سليم ومن هنا كانت العالقة اليت تربط األندية الرياضية بالدولة عن طريق اهلي

احلكومية املختصة بإعتبارها اجلهاز الذي يضم املؤهالت واخلربات العلمية والعملية اليت متكنه من التوجيه السليم واإلرشاد 

الواعي الذي يساعد على تطوير وإجياد قاعدة رياضية  سليمة من األندية اخلالية من الشوائب واملعوقات والبعيدة عن 

  :وميكن حتديد هذه العالقة يف النقاط التالية"احلساسية وحيركها التعصب األعمى  الصراعات واخلالفات اليت تفرضها

إعتبار النادي منشأة أهلية تشرف عليها الدولة له وظيفة إجتماعية واضحة تؤدي دورا طليعيا خلدمة الشباب رياضيا  .1

 .وإجتماعيا وثقافيا ليكون مركز إشعاع تربوي يف البيئة احمليطة به

 .على األندية حيتم عليها حتمل أعباء تطويرها مبا يتفق مع سياسة الدولة إشراف الدولة .2

للنادي مطلق احلرية يف تسيري نشاطه وما يتخذه من أسلوب فين يف حدود السياسة العامة اليت ترمسها الدولة ومبا ال  .3

 . يتعارض مع القوانني واللوائح الدولية أو احمللية إلحتادات األلعاب

 .لية واملادية لتدعيم األندية بقدر ما  تسمح به ميزانية الدولةاملساعدات املا .4

بدوي، مثار الوقت ( .عد على حسن األداء ورفع املستوىموافات األندية بالنشرات واملطبوعات والتوجيهات اليت تسا .5

  )1996يف ادارة اهليئات الرياضية، 

من خالله متد الدولة يد العون واملساعدة والتوجيه  هذه هي العالقة اليت تربط األندية جبهاز الدولة املختص الذي  

ا من عقل بدن وخلق   .تاركا للنادي حرية التصرف مبا حيقق ألعضائه الرتبية الرياضية املتزنة اليت  تشمل كل مكونا

  :الهيكل التنظيمي للنادي -4-7

وتتكون اجلمعية . ييتكون هيكل النادي إداريا من اجلمعية العمومية، جملس اإلدارة، املكتب التنفيذ"  

العمومية من أعضاء النادي العاملني ولكي يكون إجتماع اجلمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته األغلبية املطلقة 
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تعقد خالل . ألعضاء النادي الذين هلم احلق يف احلضور، فإذا مل يكتمل هذا العدد يؤجل اإلجتماع إىل جلسة أخرى

أو حبضور مائة عضو ) ٪ 10(ريخ األول ويكون اإلجتماع صحيحا حبضور عشرة يف املائة أسبوعني على األكثر من التا

عامل أيهما أقل من أعضاء اجلمعية العمومية فإذا مل تتوفر هذه األغلبية تقوم جهة إدارية خمتصة بتكليف جملس إدارة يف 

  .ممارسة سلطات اجلمعية العمومية حلني عقد اجلمعية العامة

  :مجلس اإلدارة .4-7-1

يتكون جملس إدارة النادي من أعضاء النادي املنتخبني ويتوىل جملس إدارة النادي إصدار القرارات املؤدية إىل   

لس من رئيس ووكيلني أمني صندوق سكرتري عام والباقي أعضاء  حسن سري النادي وحتقيق أهدافه، حيث يتكون ا

لس اإلدارة إختصاص لس أربعة سنوات و ات عديدة منها تكوين اللجان املختلفة لتساعد على تسيري عاديني، ومدة ا

  .نشاط النادي

  : المكتب التنفيذي -4-7-2

يتكون من الرئيس أو أحد الوكيلني والسكرتري العام أو املدير املتفرغ، أمني الصندوق، ثالثة من أعضاء جملس   

لس يف أول إجتماع له  .اإلدارة خيتارهم ا

  :النوادي الرياضية في الجزائر  -4-8

متارس النوادي الرياضية مهمة تربية وتكوين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية ومبشاركتها يف ترقية الروح   

وحماربته وهي ختضع ملراقبة الرابطة واإلحتادية الرياضية الوطنية املنظمة إليها وتكون النوادي  الرياضية والوقاية من العنف

  : لرياضة وتصنف إىل ثالثة أصنافالرياضية متعددة الرياضات أو أحادية ا

 النوادي الرياضية اهلاوية. 

 النوادي الرياضية شبه احملرتفة. 
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 النوادي الرياضية احملرتفة. 

خيضع إعتماد النوادي الرياضية اهلاوية وشبه احملرتفة إىل الرأي التقين املسبق لإلحتادية الرياضية الوطنية املعنية   

  ).42املادة(املتعلق باجلمعيات  حيث مينح اإلعتماد طبقا للتشريع

  :النادي الرياضي الهاوي  -4-8-1

هو مجعية رياضية ذات نشاط غري مربح تسري وفق القانون اخلاص باجلمعيات وكذا القانون األساسي حبيث   

  ).43املادة (حيدد مهامه وتنظيمه وفق القانون األساسي النموذجي الذي تضعه اإلحتادية ويوافق عليه الوزير 

  : الرياضي شبه المحترفالنادي  -4-8-2

هو مجعية رياضية يكون جزء من نشاطها ذا طابع جتاري مبا فيها تنظيم التظاهرات الرياضية املدفوعة األجر   

ا وكيفية مراقبتهم حتدد كيفيات  حبيث يعتمد قانون أساسي حيدد تنظيمه وشروط تعيني أعضائه واألجهزة املسرية ومسؤوليا

  ) .44املادة (عن طريق التنظيم  التطبيق والقانون األساسي

ختصص أرباح النادي لصندوق اإلحتياطات وتكون مسؤولية أعضاء األجهزة املسرية هي املسؤولية احملددة وله   

  )والرياضة( . )45املادة (احلق يف اإلستفادة ضمن شروط إمتيازية من إستغالل املنشآت الرياضية العمومية 

  :النادي الرياضي المحترف  -4-8-3

حيث يتوىل على اخلصوص تنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية املدفوعة األجر وتشغيل مؤطرين ورياضيني          

دفه وميكنه إختاذ إحدى األشكال التجارية التالية   : مقابل أجر وكذا كل النشاطات التجارية املرتبطة 

  املؤسسة الوحيدة الشخصية الرياضية ذات املسؤولية احملدودة.  

 شركة الرياضية ذات املسؤولية احملدودةال. 
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 46املادة .(الشركة الرياضية ذات األسهم .( 

  :اإلتحادات الرياضية -4-9

إذا كانت اإلحتادات الرياضية من إحتادات األلعاب وليست إحتادات النوادي فإن مهمتها أصال هي العناية و   

اع باملستوى البطويل للعبة عن طريق املنافسة احلرة الشريفة اإلهتمام باأللعاب الرياضية كل إحتاد فيما خيصه، بغرض اإلرتف

  .حسب القوانني اليت يضعها اإلحتاد للعبة مبا يتفق و القوانني الدولية

ال بد أن منر على نشأة اإلحتادات واحلاجة اليت دعت إىل وجودها وكيف تطورت إىل ما هي عليه اآلن لتصبح   

  .عاملئز اليت ختدم الرياضة يف المن الركا

  :نشأة اإلتحادات  -4-9-1

إن احلركة أو اللعب تعترب بالنسبة للطفل الطريق إلكتساب اخلربة والتعلم، بالنسبة للنشء والشباب هي طبيعية "  

ا ثانوية حلاجة الرتويح وشغل أوقات الفراغ وقد إستغل علماء  لإلستفادة من الطاقة الزائدة وبالنسبة للكبار بالرغم من كو

ة علم النفس وقادة الشباب هذه احلقائق لتطوير اللعب إىل ألعاب رياضية منظمة حتكمها نظم وقواعد الرتبية وأساتذ

تم بدرجة كبرية يف حتقيق أهداف تربوية عظيمة جعلت هلذه األلعاب أمهي تمع واألمةوتعاليم    .ة يف حياة الفرد وا

ا يتضاعف بعد تطورها يف القرن ومنذ القرن التاسع عشر بدأت تظهر بعض األلعاب البدائية وأ"   خذ اإلهتمام 

العشرين حيث بدأ يظهر إجتاه جديد هلذه األلعاب لتطويرها وإدراجها يف برامج الرتبية البدنية وإستمرار هذا التطور والزال 

حدة وغريها من حىت وصل إىل حد اإلعجاز وإن دراسة تاريخ الدول مثل السويد أملانيا والدامنارك وإجنلرتا والواليات املت

ا ا يف احلركات الرياضية ونظريا   .دول أوروبا يبني مدى إسهاما

ومنذ بداية القرن العشرين تضاعف اإلهتمام باأللعاب الرياضية املنظمة وبدأت تقام هلا منافسات ومسابقات   

ما خيصها من قوانني بني خمتلف الفرق حيث كان لكل بلد قوانني وشروط تتناسب ظروفها والعبيها وكان لكل دولة 
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وشروط وعلى أثر ظهور اإلتصال بني الدول إنقضاء عهد العزلة فقد إجتهت كل اجلهود إىل تكوين هيئات ومجعيات 

  )1992، .أمريي ع( .متارس على أساسها أحناء العامل رياضية لكل لعبة لتوحيد قوانينها وشروطها اليت

لى املنافسات الرياضية يف أحناء العامل لتظهر بعد ذلك وبذلك كانت اإلحتادات الدولية كهيئات حارسة ع  

اإلحتادات األهلية اليت ترتبط يف إرتباطا وثيقا مع هذه األخرية وكل هذا يسمح ببعث الرياضة من جديد على أسس علمية 

  .جديدة جعلت منها وسيلة هادفة ذات مغزى هام ملمارستها وليس جمرد عمل مسلي ومرتب كما كان عليه من قبل

  :مسؤوليات اإلتحادات  -4-9-2

تشكل األندية األعضاء يف اإلحتادات القاعدة العريضة اليت تشكل اجلمعية العمومية صاحبة السلطة العليا يف   

يكون له السلطة واملسؤولية يف "اإلحتادات حيث ينتخب جملس اإلدارة من بني الشخصيات اليت ترشحها األندية حبيث 

ليا وحتدد مدته بالنظام األساسي ويتوىل اإلحتاد تشكيل اللجان الفنية الدائمة من فنيني خيتصون إدارة اإلحتاد فنيا إداريا ما

بالتعاون مع جملس اإلدارة وجلان املناطق مثل جلنة احلكام جلنة املدربني وجلنة املنتخبات الوطنية حيث كل جلنة من هذه 

  اللجان تنظمها لوائح خاصة

مل ثالث عناصر أساسية هي جملس إدارة اإلحتاد وجلان املناطق الفنية الدائمة إن اإلحتاد مبفهومه العام يش"  

واإلحتادات بإعتبارها إحتادات ألعاب فكل إحتاد مسؤول عن لعبته ويقع عل عاتقه تنظيم . واألندية األعضاء يف اإلحتاد

، التطور العلمي .أمريي ع( .طات اللعبةجمة لكافة نشابطولتها احمللية واإلقليمية والدولية وهو مسؤول عن التخطيط والرب 

  )1992ملفهوم الرياضة، 

إن من أهم مسؤوليات هذه اإلحتادات إعداد الكوادر الفنية للعبة واحلكام واملدربني والقادة واإلداريني بعقد   

 .أهم عناصر تطوير أي لعبة رياضيةدراسات صقل وتأهيل هذه الكوادر الفنية يعترب من 

  :ضية الوطنيةاإلتحادية الريا -4-10
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اإلحتادية الوطنية مجعية ذات صبغة تسريها أحكام القانون املتعلق باجلمعيات أحكام هذا القانون وكذا قوانينها   

ا بكل إستقاللية ا واملصادق عليها من طرف الوزير املكلف بالرياضة ومتارس نشاطا   .األساسية اخلاصة 

اضية وطنية واحدة على املستوى الوطين لكل إختصاص رياضي ال ميكن أن تأسس وتعتمد أكثر من إحتادية ري  

ا وسلطتها على  أو قطاع نشاط كما ميكنها أن تكون حسب طبيعتها متعددة الرياضات أو متخصصة وهي متارس نشاطا

  )50املادة. (الرابطات و األندية الرياضية

خدمة عمومية مبسامهتها من خالل أنشطتها وبراجمها  متارس اإلحتادية الرياضية مجيع الصالحيات وتشارك يف تنفيذ املهمة

  .يف تربية الشباب وترقية الروح الرياضية ومحاية األخالق الرياضية والتضامن اإلجتماعيني

حتقق اإلحتادية الرياضية الوطنية مداخيل متصلة بأنشطتها حيث خيضع اإلخنراط يف كل إحتادية إىل دفع إشرتاك   

  )52املادة. (مها  وتسريها عن طريق التنظيمسنوي  وهناك كيفيات تنظ

ا عن طريق التفويض عند حصوهلا على اإلعرتاف من الوزير املكلف بالرياضة باملنفعة العمومية  متارس اإلحتادية نشاطا

  .والصاحل العام

لية ومساعدات تستفيد اإلحتادية الرياضية الوطنية املعرتف هلا باملنفعة العمومية والصاحل العام من إعانات ما  

ومسامهات الدولة اجلماعات احمللية وفق أسس تعاقدية حمددة األهداف التقنية السنوية واملتعددة السنوات الواجب بلوغها 

  )54املادة .(وشروط إستعمال املساعدات املمنوحة ومراقبتها
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  :خالصة

هلام الذي تلعبه يف جناح النوادي الرياضية إن الدول املتقدمة تعطي للهيئات الرياضية أمهية كبرية وذلك للدور ا 

والقرار اإلداري ال جيب أن يصدر عشوائيا ولكن البد أن يتبع األساليب العلمية . وحتقيقها إلجنازات ومستويات عالية

يشة حىت حيقق اإلجنازات والنتائج املرجوة وال ميكن أن تصدر تلك القرارات إال إذا كان التنظيم اإلداري له واقع املعا

  .لصدور مثل تلك القرارات
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  : خاتمة الباب األول

يف ضوء مالحظة الباحث واإلطالع على عمل املدربني يف هذا املستوى من التنافس والعالقة القائمة بينه وبني 

 إرتأينا اىل وجود عالقة بني اإلحرتاق النفسي والدافعية لدى الالعبنيالالعبني ومن خالل نتائج الدراسات السابقة حول 

الكشف عن أهم السمات املميزة لالعب كرة القدم ومدى ارتباطها بظاهرة اإلحرتاق النفسي للمدرب الرياضي من خالل 

العملية التدريبية، ويف هذا السياق عمل الباحث على إعداد الباب األول والذي خصص للدراسة النظرية حيث جاء يف 

اق النفسي ، الفصل الثاين حول الدافعية الرياضية، والفصل الثالث حول عملية فصول الفصل األول حول اإلحرت  اربعة 

  .ياضي والفصل الرابع حول النوادي الرياضية يف اجلزائرالتدريب الرياضي واملدرب الر 
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  : مقدمة الباب الثاني

الفصل األول إىل عرض منهج البحث لقد مشل هذا الباب على فصلني حيث خصص الباحث 

واإلجراءات امليدانية ويبني من خالل دراسته اإلستطالعية واملنهج املستخدم الذي يناسب مشكلة البحث، 

جمتمع عينة البحث، جماالت البحث، متغريات البحث والضبط اإلجرائي ملتغريات البحث، أدوات البحث 

حث، أما الفصل الثاين مشل على عرض، حتليل ومناقشة والوسائل اإلحصائية ويف األخري صعوبات الب

النتائج اخلاصة باختبارات الدراسة لدى عينات البحث مث استخالص جمموعة من اإلستنتاجات واإلستعانة 

  .ا يف مناقشة الفرضيات مث اخلروج مبجموعة من اإلقرتاحات وصوال اىل اخلالصة العامة
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116 
 

: تمهيد   

بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول الرصيد املعريف والذي ضم ثالثة فصول هلذه الدراسة، 

سنحاول اإلنتقال اىل اجلانب امليداين قصد دراسة املوضوع دراسة ميدانية من أجل حتقيق املعلومات النظرية 

بقة الذكر وعليه البد من عملية تنظيم وإعداد اخلطوات اإلجرائية امليدانية اليت تناولناها يف الفصول السا

للخوض يف جتربة البحث الرئيسية من أجل حتقيق األهداف املسطرة سبقا واملنشودة من هذا البحث 

 .يف هذا الفصل ثما سوف يتطرق اليه الطالب الباح العلمي وهذا
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ـــع  -1- 1 ــج المتبـ   :المنـهـ

ــة علميـــــة مـــــن األساســــــيات الـــــيت يعتمـــــد عليهـــــا الباحـــــث يف حبثـــــه عــــــن يعتـــــرب  املـــــنهج املســـــتخدم يف أي دراســـ

  .احلقيقة، فاختيار املنهج املناسب للدراسة مرتبط بطبيعة املوضوع الذي يتناوله الباحث 

ونظـــــرا لطبيعـــــة موضـــــوعنا ومـــــن أجـــــل تشـــــخيص الظـــــاهرة وكشـــــف جوانبهـــــا، وحتديـــــد العالقـــــة بـــــني عناصـــــرها 

ــــر ( ــــدي مــــدربي كــــرة القــــدم فــــي الجزائــــراالحت ــــة الرياضــــية ل ــــه بســــمات الدافعي ، تبــــني أنــــه مــــن )اق النفســــي وعالقت

ــــــدف  المــــــنهج الوصــــــفي االرتبــــــاطياملناســــــب اســــــتخدام  وذلــــــك لتماشــــــيه مــــــع هــــــدف الدراســــــة، فالدراســــــة الوصــــــفية 

حتليلهــــــــا اجيـــــــــاد إىل تقريــــــــر خصــــــــائص ظــــــــاهرة معينــــــــة أو موقــــــــف معــــــــني باالعتمــــــــاد علــــــــى مجــــــــع احلقــــــــائق و تفســــــــريها و 

ـــــــا، فهـــــــي إذا كمـــــــا يعرفهـــــــا  ـــــــا، واســـــــتخالص دالال ـــات بـــــــني متغريا يعتـــــــرب ..... ''مصـــــــطفى حســـــــن بـــــــاهي '' العالقــــ

املــــــنهج الوصــــــفي مــــــن أكثــــــر منــــــاهج البحــــــث اســــــتخداما وخاصــــــة يف جمــــــال البحــــــوث الرتبويــــــة و النفســــــية واإلجتماعيــــــة 

ــــــراهن وتفســــــريه، كمــــــا والرياضــــــية، حيــــــث يهــــــتم جبمــــــع أوصــــــاف دقيقــــــة وعلميــــــة للظــــــاهرة ا ملدروســــــة، ووصــــــف الوضــــــع ال

ـــــــة، وال يقتصـــــــــر املـــــــــنهج الوصــــــــفي علـــــــــى مجـــــــــع البيانـــــــــات  يهــــــــدف إىل دراســـــــــة العالقـــــــــة القائمــــــــة بـــــــــني الظـــــــــواهر املختلفـ

وتبويبهـــــا، وإمنــــــا ميتــــــد إىل مــــــا هـــــو أبعــــــد مــــــن ذلــــــك ألنــــــه يتضـــــمن قــــــدرا مــــــن التفســــــري هلـــــذه البيانــــــات، لــــــذا جيــــــب علــــــى 

ــيال دقيقـــــــــا وكافيـــــــــا للوصـــــــــول إىل تعميمـــــــــات بشـــــــــأن موضـــــــــوع الباحـــــــــث تصـــــــــنيف البيانـــــــــات واحل قـــــــــائق، وحتليلهـــــــــا حتلـــــــ

  )2000باهي، ( ''.... الدراسة

  :الـدراســة االستطالعية -2- 1

تعتــــــرب الدراســــــة االســــــتطالعية مبثابــــــة األســــــاس اجلــــــوهري لبنــــــاء البحــــــث كلــــــه، وهــــــي خطــــــوة أساســــــية ومهمــــــة يف 

  .ئل حبثـــــه للتأكـــــد مـــــن ســـــالمتها ودقتهـــــا و وضـــــوحهاالبحـــــث العلمـــــي، إذ مـــــن خالهلـــــا ميكـــــن للباحـــــث جتربـــــة وســـــا

  )1995خمتار، (
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ـــــــا الباحـــــــث قصـــــــد جتربــــــة وســـــــائل حبثـــــــه ملعرفـــــــة صـــــــالحيتها، و  فالدراســــــة اإلســـــــتطالعية إذا هـــــــي عمليـــــــة يقــــــوم 

صـــــــدقها لضـــــــمان دقـــــــة و موضـــــــوعية النتـــــــائج احملصـــــــل عليهـــــــا يف النهايـــــــة وتســـــــبق هـــــــذه الدراســـــــة اإلســـــــتطالعية العمـــــــل 

د   ف لقياس مستوى الصدق والثبات الذي تتمتع به األداة املستخدمة يف الدراسة امليدانية امليداين، و

كمـــــا تســـــاعد الباحـــــث علـــــى معرفـــــة ، )وتقـــــدير الدافعيـــــة الرياضـــــيةمقياســـــي االحتـــــراق النفســـــي للمـــــدربين ( 

  .خمتلف الظروف احمليطة بعملية التطبيق

 :استطالعية كان الغرض منها ما يلييدانية بدراسة وبناءا على هذا قمنا قبل املباشرة بإجراء الدراسة امل

  تمـــــع األصــــلي و مميزاتـــــه )  وســـــط ،غـــــرب مـــــدربي والعبـــــي كـــــرة القـــــدم لبطولـــــة مـــــابين الرابطـــــات( معرفــــة حجـــــم ا

 .وخصائصه 

  ـــــراق النفســـــي للمـــــدربين و (التأكـــــد مـــــن صـــــالحية أداة البحـــــث ـــــة الرياضـــــية مقياســـــي االحت مقيـــــاس تقـــــدير الدافعي

 :ن خالل التعرض للجوانب التالية وذلك م) لالعب

 . وضوح البنود و مالئمتها ملستوى العينة و خصائصها  –أ 

 ) .الصدق و الثبات ( التأكد من اخلصائص السيكومرتية للمقياس املستخدم  –ب 

 .التأكد من وضوح التعليمات  –ج 

 فـــــادي الصـــــعوبات والعراقيـــــل الـــــيت مـــــن املعرفـــــة املســـــبقة لظـــــروف إجـــــراء الدراســـــة امليدانيـــــة األساســـــية، و بالتـــــايل ت

ا أن تواجهنا   .شأ

 :إذ قمنا بـاخلطوات التالية ،و هلذا قمنا بزيارة عينة حبثنا
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  : أوال 

معســـــــكر، تيــــــــارت، تيسمســــــــيلت، الشــــــــلف، (زيـــــــارة إســــــــتطالعية لــــــــبعض انديــــــــة كـــــــرة القــــــــدم  واملوجــــــــودة بالواليــــــــات  -

  )غرب ، وسط( الرابطات  يف قسم ما بني لتحديد العينة الناشطة) البليدة،

  : ثانيا 

تمـــــع البحـــــث قمنـــــا باالعتمـــــاد علـــــى االحصـــــائيات الصـــــادرة مـــــن    االحتاديـــــة اجلزائريـــــة ونظـــــرا للحجـــــم الكبـــــري 

مـــــــن اجـــــــل ضـــــــبط  2016-2015الرياضــــــيحســــــب تقـــــــديرات املوســـــــم  هلـــــــاعـــــــن طريــــــق املوقـــــــع الرمســـــــي  لكــــــرة القـــــــدم 

بغيــــــة اختبــــــار  االنديــــــةعلميــــــة للبحــــــث قمنــــــا بزيــــــارة بعــــــض حجـــــم جمتمــــــع البحــــــث ، وقصــــــد التعــــــرف علــــــى اخلصــــــائص ال

العــــــب و 15عشــــــوائية واختيــــــار عينــــــة مكونــــــة مــــــن  انديــــــةادوات البحــــــث ومــــــدى صــــــالحيتها حبيــــــث مت اختيــــــار ثــــــالث 

  وات البحث املستعملة يف الدراسة من اجل تطبيق اد مدربني  5

 :المجتمع األصلي وعينة البحث   -3- 1

ام ببحثه مشكلة حتديد نطاق العمل، أي إختيار جمتمع البحث و العينة، ومن يواجه الباحث عند شروعه القي   

املعروف أن أحد أهداف البحث العلمي هو إمكانية إقامة تعميمات على الظاهرة موضوع الدراسة إىل غريها من الظواهر، 

  .و الذي يعتمد على درجة كفاية العينة املستخدمة يف البحث 

تمع متثيال فالعينة إذا هي ذلك اجل    تمع، يتم اختيارها وفق قواعد و طرق علمية، حبيث متثل ا زء من ا

 )2002املغريب، ( .صحيحا

مت اختيار العينة مدريب والعيب كرة القدم لقسم مابني الرابطات ،  وعلى هذا األساس يتكون جمتمع حبثنا من    

نظرا للحجم الكبري للمجتمع واملقدر ، العب 100بـ  العبنيفيما خيص ال بالطريقة العشوائية املنتظمة  ، يقدر عددهم

   0.05حلساب حجم العينة عند مستوى الداللة  معادلة ريتشارد جيجرومت استعمال  )FAF ،2016( )1100(بـ 
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 :التالية  النواديعلى كل من مدرب  20العب و  100عددهم  يتوزع أفراد العينة و البالغ

  :ح التوزيع املكاين لعينة الدراسةو اجلدول التايل يوض*      

  :يوضح توزيع العينة في المجال المكاني للدراسة ) : 01( جدول رقم 

  عدد الالعبين  عدد المدربين  األندية  

  

  فرق ما بين الرابطات

  وسط 

 ––اتحاد تيسمسيلت  - وداد تيسمسيلت

 فوز  –اتحاد السوقر  –وفاق الدحموني 

واد الفضة  أولمبي –شباب بوقادير  –فرندة 

أمل  –اتحاد بومدفع  –جيل عين الدفلى  –

  .غريس

  

مدرب واحد من  

  كل نادي

 

من كل  ينالعب 05

  نادي

  

  فرق ما بين الرابطات

  غرب –وسط 

 –هالل سيق  –شبيبة سيق   -شبيبة تيارت 

اتحاد  –هالل البرج  –ميثالية تيغنيف 

  -شبيبة االمير عبد القادر  –الكرمة 

شباب  –هالل البرج  -ةمولودية الحساسن

  .المشرية

  

مدرب واحد من  

  كل نادي

 

العبين من كل  05

  نادي

  العب  100  مدرب  20  المجموع  
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 : مجاالت البحث -4- 1

  :المجال البشري  -1-4-1

مشلت عينة البحث الذين طبقت عليهم الدراسة املدربني  والالعبني  الناشطني ضمن أندية كرة القدم لقسم ما بني       

  .العب 100و الالعبني  20غرب و غرب حيث بلغ عدد املدربني  –ابطات وسط الر 

  : المجال المكاني  -1-4-3

ا التدريبات   .أجري البحث بتوزيع اإلستمارات للمدربني والالعبني بنفس املالعب اليت جترى 

 : المجال الزماني  -1-4-4

  : لقد متثلت مدة العمل يف مرحلتني مها 

 : المرحلة األولى  - 

حيث قام  2016-  01 – 15إىل غاية  2015 -12-12لتجربة اإلستطالعية واليت امتدت من ومتت فيها ا

  : الباحث يف هذه املرحلة مبا يلي 

 .مجع املعطيات من خالل توزيع استمارات املقياسني على املدربني والالعبني وإعادة استالمها منهم -

 .كومرتية ألدوات البحثالتأكد من صالحية أدوات البحث من خالل معرفة اخلصائص السي -

 : المرحلة الثانية  - 
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   2016 – 06-  30اىل غاية   2016 – 01 – 20متثلت يف الدراسة األساسية واليت أجريت ابتداءا من 

 : متغيرات البحث -1-5

  : استنادا اىل فرضيات البحث  تبني لنا أن هناك متغريين اثنان أحدمها مستقل واآلخر تابع ومها كالتايل

 : قلالمتغير المست -1-5-1

هو عبارة عن املتغري ايل يفرتض الطالب الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراسته قد تؤدي إىل      

  . معرفة تأثريه على متغري آخر

  " اإلحتراق النفسي "  ويف دراستنا هذه فإن املتغري املستقل هو

 : المتغير التابع -1-5-2

قل وهو ايل تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى حيث أنه كلما متغري يؤثر فيه املتغري املست          

  )219، 1999عالوي، ( .أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر عل املتغري التابع

  "السمات الدافعية الرياضية"  يف دراستنا هذه فإن املتغري التابع هو

 :أدوات جمـع البيـانات  -1-6

ــوع الدراســـــــــــة، علـــــــــــى الباحـــــــــــث انتقـــــــــــاء األداة املناســـــــــــبة لغـــــــــــرض مجـــــــــــع املع طيـــــــــــات مـــــــــــن امليـــــــــــدان عـــــــــــن موضـــــــــ

  :لذلك، ومن املتفق عليه أن أداة البحث تساعد الباحث على حتقيق هدفني مها

 .تساعد على مجع املعلومات و احلقائق املتعلقة مبوضوع البحث –

  )1982حسن، (  .ضةجتعل الباحث يتقيد مبوضوع حبثه، و عدم اخلروج عن أطره العري –
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ـــــــن بواســــــــــــطتها للباحــــــــــــث حــــــــــــل املشــــــــــــكلة، و قــــــــــــد    ومنــــــــــــه فــــــــــــأداة البحــــــــــــث هــــــــــــي الوســــــــــــيلة الوحيــــــــــــدة الــــــــــــيت ميكـــــ

  :إستخدمنا يف حبثنا هذا ما يلي 

  :اإلحتراق النفسي للمدرب الرياضيمقياس   -1-6-1

  :مقياس اإلحتراق النفسي للمدرب الرياضياإلطار المرجعي -1-6-1-1

ب الرياضي صممه الدكتور حممد حسن عالوي للتعرف على جمموعة األعراض مقياس اإلحرتاق النفسي للمدر 

عبارة  30املتزامنة اليت قد تظهر يف وقت واحد واليت قد تؤدي إىل اإلحرتاق النفسي للمدرب الرياضي، ويتضمن املقياس 

اك العق: عبارات لكل بعد، واألبعاد هي 6أبعاد بواقع  5موزعة على  اك البدين، اإل اك اإلنفعايل، التغيري اإل لي، اإل

درجة كبرية جدا، : واإلجابة على املقياس تكون وفق مخسة بدائل هي. الشخصي حنو األسوأ، نقص اإلجناز الشخصي

احلد  150وعليه متثل الدرجة  1إىل  5وتعطى األوزان من . بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا

  .احلد األدىن له 30 حني متثل الدرجة األعلى للمقياس يف

  :إبراز الخصائص السيكومترية ألداة البحث  -1-6-1-2

مــــــن طــــــرف العديــــــد مــــــن  اإلحــــــرتاق النفســــــي للمــــــدرب الرياضــــــيمقيــــــاس  صــــــدقو ثبــــــات لقــــــد مت التأكــــــد مــــــن 

ــــــذلك نأخــــــذ الدراســــــة ا ــات الســــــابقة يف البيئــــــة العربيــــــة، و كنمــــــوذج ل لــــــيت أجريــــــت يف البــــــاحثني الــــــذين طبقــــــوه يف الدراســــ

أســـــابيع  4البيئــــة املصـــــرية حيــــث مت إجيـــــاد معـــــامالت ثبــــات أبعـــــاد الصــــورة العربيـــــة للمقيـــــاس بطريقــــة إعـــــادة التطبيــــق بعـــــد 

النتـــــائج إىل متيـــــز أبعـــــاد املقيـــــاس مبعـــــامالت ثبـــــات عاليـــــة  مـــــدرب مـــــن خمتلـــــف االنديـــــة املصـــــرية حيـــــث اشـــــارت30علـــــى 

  ) .0.89،إىل0.75(نسبيا وتراوحت مابني 

ــــــــدف ــــــــألداة املطبقــــــــة يف حبثنــــــــا، و حســــــــاب معامــــــــل  و ــــائص الســــــــيكومرتية ل و  الثبــــــــاتالتعــــــــرف علــــــــى اخلصــــ

  .من أفراد العينة اإلمجالية مدربني )  05( ، قمنا بتطبيقه على الصدق معامل 

  .حبيث طبقنا عليهم املقياس مرة واحدة وذلك باستعمال طريقة التجزئة النصفية
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  :ات هي حتقيق مجلة من الغاي وكان هدف ذلك

 لعينة البحث  اإلحرتاق النفسي للمدرب الرياضيمعرفة مدى تناسب مقياس  -

 ).الصدق والثبات ، املوضوعية  ( إبراز األسس العلمية للمقياس  -

 .معرفة الصعوبات اليت ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها -

  :الثبـات   -1-6-1-2-1

ــــــا  ( االختبــــــار اجليــــــد، إذ يعرفــــــه مقــــــدم عبــــــد احلفــــــيظ يعتــــــرب ثبــــــات االختبــــــار صــــــفة أساســــــية جيــــــب أن يتمتــــــع 

بأنـــــــه مـــــــدى الدقـــــــة و اإلتســـــــاق، و إســـــــتقرار النتـــــــائج عنـــــــد تطبيـــــــق أدوات مجـــــــع املعلومـــــــات علـــــــى عينـــــــة مـــــــن )  1993

  )1993عبداحلفيظ، (  .األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

ـــــاتأمـــــا يف الدراســـــة احلاليـــــة فقـــــد أعيـــــد حســـــاب  الـــــذي أعـــــد  الرياضـــــي اإلحـــــرتاق النفســـــي للمـــــدرب مقيـــــاس ثب

ـــق يف حبثنــــــا للتأكـــــد مــــــن ســـــالمته ومالئمتــــــه ملوضـــــوع الدراســــــة، وكــــــان محمـــــد حســــــن عــــــالويصـــــورته العربيــــــة  ، و املطبــ

  .ذلك عن طريق معامل االرتباط بريسون

  )02(يبينه اجلدول رقم  وقد دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية وهذا ما

  

  :الصدق -1-6-1-2-2

اســــــــتخدم معامـــــــل الصـــــــدق الــــــــذايت  اإلحـــــــرتاق النفســــــــي للمـــــــدرب الرياضـــــــيرض التأكـــــــد مـــــــن صــــــــدق اختبـــــــار لغـــــــ     

ـــــــيت خلصـــــــت مـــــــن شـــــــوائبها  ـــــــدرجات احلقيقـــــــة ، وال ـــــة بالنســـــــبة ل ـــــــدرجات التجريبيــ ) أخطـــــــاء القيـــــــاس(باعتبـــــــاره صـــــــدق ال

ميتـــــاز  درب الرياضـــــياإلحـــــرتاق النفســـــي للمـــــوالـــــذي يقـــــاس حبســـــاب اجلـــــذر الرتبيعـــــي ملعامـــــل الثبـــــات، وتبـــــني أن اختبـــــار 

  )02(كما يبينه اجلـدول رقم   اخلمسةبصدق ذايت عايل ألبعاده 
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  :الموضوعية   -1-6-1-2-3

بالســــــهولة والوضـــــــوح كمـــــــا انـــــــه غـــــــري قابـــــــل لتخمـــــــني أو  اإلحـــــــرتاق النفســـــــي للمـــــــدرب الرياضـــــــييتمتــــــع  اختبـــــــار         

، اجلزائـــــر يف  فلســـــطنياألردن ،  –العربيـــــة ، مصـــــر  التقـــــومي الـــــذايت ، كمـــــا اســـــتخدم هـــــذا االختبـــــار يف كثـــــري مـــــن الـــــدول

  .  دراسات من نفس االجتاه وأعطى موضوعية اكثر للدراسة 

  لسابقة أكثر هناك اجلدول التايل و لتوضيح اخلطوات ا       

  االحتراق النفسي للمدرب الرياضييبين ثبات وصدق مقياس ) 02(جدول رقم 

  امل الصدقمع  معامل الثبات  حجم العينة  األبعاد

  0.91  0.83  20 االنهاك االنفعالي

  0.87  0.77 20 االنهاك البدني

  0.93  0.88 20 االنهاك العقلي

  0.95  0.91 20 أالتغير الشخصي نحو االسو 

  0.94  0.90 20 نقص االنجاز الشخصي

  :حساب معامل الصــدق   –ثانيا

النهائية ملعامل الثبات احملسوب للعينة الكلية وفق املعادلة التالية لقد مت إستنتاج معامل صدق املقياس إنطالقا من النتيجة   

  جذر معامل الثباتتساوي  معامل الصدق: 
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   الثبات معامل=معامل الصدق: أي 

  :طريقة تصحيح أداة البحث   -1-6-1-3

ــح    :التصحـيـ

ـــد مت تصــــــــحيح املقيــــــــاس مــــــــن خــــــــالل مالحظــــــــة مكــــــــان العالمــــــــة   يــــــــب مــــــــع الدرجــــــــة املوافقــــــــة )  x(لقـــــ ــــــــرأي ا ل

املوضــــــوعة و املقابلــــــة لـــــــذلك، و يف األخــــــري وبعــــــد اإلنتهـــــــاء مــــــن عمليــــــة تقـــــــدير كــــــل عبــــــارة نقـــــــوم حبســــــاب درجـــــــة 

املقيــــاس ككـــــل، ودرجـــــة كـــــل بعـــــد مـــــن أبعـــــاد املقيـــــاس املوافـــــق إلحـــــدى الفرضـــــيات املوضـــــوعة، و هـــــذا لكـــــل فـــــرد يف 

  :العينة كما يبينه اجلدول التايل

  .بين درجات العبارات الموجبة والسالبةي) 03(الجدول رقم 

  العبارات السالبة  العبارات الموجبة  اآلراء

  01  05  كبيرة جدا بدرجة 

  02  04  كبيرة    بدرجة

  03  03  متوسطة بدرجة

  04  02  قليلة بدرجة

  05  01  قليلة جدا بدرجة
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  :تقدير الدافعية الرياضيةمقياس   -1-6-2

  :عية الرياضيةتقدير الدافوصف مقياس   -1-6-2-1

إىل حتديد بعض السمات املختارة اليت  ''تيتكو وريتشارد"يهدف مقياس تقدير الدافعية الرياضية والذي وضعه 

واليت تتضمن  "الدكتور محــمد حسن عالوي " ترتبط باألداء الرياضي الذي يتميز باملستوى العايل وقد قام بإعدادها 

  . عبارة 55بعدا حتتوي قائمة على  11

احلافز، العدوان ، التصميم ، ( عبارات منها اإلجيابية والسلبية حتدد وتقيس الدافعية الرياضية وهي 5يتناول كل بعد و 

  )..التدريبية الضمري احلي ، الثقة ،املسؤولية ، القيادة ، الثقة يف النفس ، الضبط اإلنفعايل ، واقعية التفكري

  :كيفية تطبيق و تصحيح أداة البحث    -1-6-2-2

 تقــــــدير الدافعيــــــة الرياضــــــيةقبـــــل إجــــــراء التطبيــــــق امليــــــداين النهــــــائي ألداة البحــــــث، و املتمثـــــل يف توزيــــــع مقيــــــاس 

  .واملتمثلة يف العيب كرة القدم على نفس أفراد العينة 

  :إبراز الخصائص السيكومترية ألداة البحث  -1-6-2-3

العديـــــــد مـــــــن البـــــــاحثني الـــــــذين طبقـــــــوه يف مقيـــــــاس االجتاهـــــــات مـــــــن طــــــرف  صـــــــدقو ثبـــــــات لقــــــد مت التأكـــــــد مـــــــن      

الدراســـــات الســـــابقة يف البيئـــــة العربيـــــة، و كنمـــــوذج لـــــذلك نأخـــــذ الدراســـــة الـــــيت أجريـــــت يف البيئـــــة اجلزائريـــــة  حيـــــث قــــــام 

أثنــــــاء إعــــــداد رســــــائل املاجيســــــرت  والــــــدكتوراه  الالعبــــــنيالعديــــــد مــــــن البــــــاحثني بتطبيــــــق هــــــذا االختبــــــار علــــــى عينــــــة مــــــن 

  : بات التالية وحصل على معدالت الث

  0,913إلى  0.866 من  -

دف التعرف على اخلصائص السيكومرتية لألداة املطبقة يف حبثنا، و حساب معامل     ، الصدق و معامل  الثباتو 

  من أفراد العينة اإلمجالية،  العب)  20( قمنا بتطبيقه على 

  .  نصفيةحبيث طبقنا عليهم املقياس مرة واحدة باستعمال طريقة التجزئة ال
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  :الثبــــات   - 1-6-2-3-1

ا االختبار اجليد، إذ يعرفه   ) 1993( مقدم عبد الحفيظ يعترب ثبات االختبار صفة أساسية جيب أن يتمتع 

بأنه مدى الدقة و االتساق، واستقرار النتائج عند تطبيق أدوات مجع املعلومات على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

  )1993يظ، عبداحلف( .

الدكتور الذي أعد صورته العربية  تقدير الدافعية الرياضية مقياس ثباتأما يف الدراسة احلالية فقد أعيد حساب 

معامل ، و املطبق يف حبثنا للتأكد من سالمته، و مالئمته ملوضوع الدراسة، و كان ذلك عن طريق  محمد حسن عالوي

راد باستعمال طريقة التجزئة النصفية ،فإذا أثبتت الدرجات يف النصفني بني الدرجات اليت حصل عليها األف االرتباط

  .وتطابقت قيل أن درجة ثبات االختبار كبرية

  )04(وقد دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية وهذا مايبينه اجلدول رقم 
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  تقدير الدافعية الرياضية ارختباليبين معامالت الثبات )04(الجدول رقم                 

  معامالت الثابت  تقدير الدافعية الرياضية

  0.811 الحافز

  0.914 لعدوان

  0.798 التصميم

  0.786 المسؤولية

  0.683  القيادة

  0.712  الثقة في النفس

  0.758  الضبط اإلنفعالي

  0.771  واقعية التفكير

  0.698  التدريبية

  0.818  الضمير الحي

  0.832  الثقة
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  :الصدق  - 1-6-2-3-2

إن صدق االختبار هو مقدرته على قياس ما وضع من اجل السلم املراد قياسها ، ويعتمد معدوا االختبارات 

النفسية على العديد من الطرق ملعرفة مدى صالحية االختبار وعدم صالحيته ،كارتباط نتائجه بنتائج حماكاة واختبارات 

  .ت ثباته وغريها خارجية أو اجلذر الرتبيعي ملعامال

أما بالنسبة لصدق هذا االختبار مل يذكر مؤلفوه شيئا عن ذلك ، وقد استدلوا عليه من االنتقاء الدقيق لعناصره ، 

ذا فقد أشاروا إىل ما يشبه الصدق املنطقي أو ما يطلق عليه  " وهذا املعيار يف نظرهم من اكرب الضمانات للصدق ، و

طريق حتليل حمتويات االختبار والصدق التكويين وقد ذكروا أن معامالت االرتباط اليت الصدق عن  "روبرت ثور ندايك

وجدت بني أجزاء االختبار تشري إىل أمناط سلوكية متميزة ، ولكنها يف الوقت نفسه تشري إىل كلية الشخصية ، لذا فإن 

ذكرها مؤلف االختبار ، فقد قام  هذه األلفاظ ليست منعزلة عن بعضها البعض ، وعالوة على دالالت الصدق اليت

واجلدول التايل ينب معامالت  ،مقرب االختبار حبساب معامل صدق اإلختبار على البيئة يف النواحي املقابلة هلذه األجزاء 

  :الصدق الذايت لالختبار
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  يبين معامالت الصدق الذاتي لالختبار) 05(الجدول رقم

  ت الصدق الذاتيمعامال  تقدير الدافعية الرياضية

  0.90 الحافز

  0.95 لعدوان

  0.98 التصميم

  0.886 المسؤولية

  0.826  القيادة

  0.843  الثقة في النفس

  0.870  الضبط اإلنفعالي

  0.878  واقعية التفكير

  0.835  التدريبية

  0.904  الضمير الحي

  0.912  الثقة
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  :تحديد الخط السيكولوجي للمقياس المطبق  -1-6-2-4

) 3/2/1( العبارات، أي أنه تعطى الدرجات  يتبع هذا املقياس طريقة تدرج الدرجات تبعا إلجيابية و سلبية    

  .حبيث جتمع كل العالمات املتحصل عليها من خالل إجاباته على عبارات املقياس وتسجل   اه العبارةحسب اجت

  ترتاوح قيمه بني  ملفحوص يف املقياسو طبقا هلذا النظام فإن أقصى و أدىن درجة ميكن أن حيصل عليها ا

  :و بالتايل فإن ) 165و  55( 

  :الدافعية الرياضيةمقياس  يف الالعبميكن أن حيصل عليها أقل درجة  - 01

1 ×55  =55  

  :مقياس الدافعية الرياضيةعليها الالعب يفميكن أن حيصل أعلى درجة  - 02  

3 ×55  =165  

ــح   :التصحـيـ

يب مع الدرجة املوضوعة و )   x(س من خالل مالحظة مكان العالمة لقد مت تصحيح املقيا املوافقة لرأي ا

وهذا عن طريق . املقابلة لذلك، و يف األخري و بعد اإلنتهاء من عملية تقدير كل عبارة نقوم حبساب درجة املقياس ككل 

اخلروج بنتائج علمية ودقيقة هلا أمهية كبرية التحليل االحصائي الذي ميكننا من التعامل مع النتائج بطريقة موضوعية ، و 

بالنسبة هلذا البحث ، وعليه فحسب موضوع  الدراسة او البحث استعملنا قوانني إحصائية نراها مناسبة و املوضوع 

إذ يعترب الطريقة التحليلية االحصائية املثلى   ANOVAوتتالءم مع حتليل النتائج وهي اختبار حتليل التباين االحادي 

  .دراسة الفروق بني املتوسطات كما لديه خواص وقواعد ختدم موضوع حبثنا ل

للتعرف على طبيعة وقوة العالقة بني متغريين او أكثر ، ويشري االرتباط إىل " معامل االرتباط "وكذا استخدمنا    

هو نفسه املوجود يف  "وجود يف املتغري ان التباين املالتباين املشرتك بني املتغريين فمعامل االرتباط هو شبه التباين ، فإذا ك
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فهذا يعين أن العالقة بينهما عالقة قوية ، وبالتايل كلما كانت نسبة التباين تامة ، فكلما اقرتب معامل االرتباط ""املتغري 

العالقة كانت )  1-(كانت العالقة بني املتغريين موجبة وقوية يف أن واحد ، وكلما اقرتب معامل االرتباط من  ) 1(+من 

  .بني املتغريين سالبة 

   :األساليب اإلحصائية المستعملة -1-7

 ومعطيات، يف الوصول إىل نتائج الباحث تساعد خاصة، إحصائية أساليب يفرض منه واهلدف املوضوع طبيعة إن

 حصائيةاإل األساليب من مجلة على الدراسة هذه يف مت اإلعتماد ،وقد الدراسة موضوع الظاهرة خالهلا من وحيلل يفسر

  :لطبيعة تصميم الدراسة وهي كما يلي  املناسبة

  :اإلحصــاء الوصفــي -1-7-1

 :التالية األساليب ويتضمن

 :المتوسط الحسابي -1-7-1-1

 يف الدرجات إبراز مدى انتشار النزعة املركزية ويعىن مقاييس أحد وهو شيوعا، اإلحصائية األساليب أكثر من يعترب

 )101حة ، صف1987أبوالنيل، (.   الوسط

 :االنحراف المعياري  -1-7-1-2

 احلسايب، متوسطها عن القيم ملتوسط مربعات ألرتبيعي أنه اجلذر على ويعرف التشتت، مقاييس أهم من يعترب

  )71، صفحة 1993عبداحلفيظ، (  .العينة  مدى انسجام أي األفراد، توزيع طبيعة معرفة يف ويفيدنا
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  :  المعياري على الترتيب وفق المعادلتين  يحسب المتوسط الحسابي و اإلنحراف

  

X  = Fi Xi 

  N             

S =    Fi (Xi – X) 2  

            N                 

   :اإلحصــاء االستداللي -1-7-2

   :ويتضمن األساليب التالية

   :معـامل اإلرتبـاط بيرسون  -1-7-2-1

أبعاد العالقة بني  ملعرفة األسلوب ذا االستعانة تواالرتباطات، ومت العالقات داللة عن ويستعمل للكشف

  .اإلحرتاق النفسي ومسات الدافعية الرياضية لدى مدريب كرة القدم يف قسم ما بني الرابطات يف اجلزائر

  :        يحسب معـامل اإلرتبـاط بيرسون وفق المعادلة 

    
  






2222 )(

))((

XXn

YXXYn
r  

 ANOVA:  اختبار تحليل التباين -1-7-2-2

  .متوسطات العينة مابني داللة الفروق حساب يف األسلوب، هذا ويستخدم
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 :وفق المعادلة ANOVAيحسب اختبار تحليل التباين 

  :) كرومباخ  ( معامل الثبات   -1-7-2-3

القيم يف املعادلة  ملختلف األبعـاد يف املقياسني مـن خالل توظيف الثباتلقياس   معامل االرتباط مت استعمال -       

 : التالية 

  كرومباخ معامل الثبات :        :  حيث

R                : االرتباط بني قيم نصفي البعد معامل 

  ثوابت :  2 و 1

  :لحساب حجم العينة  درتشار  معادلة جيجر -1-7-2-4

  :وحيسب حجم العينة وفق املعالة التالية  

  

  

  اإلحصائي)  SPSS :ibm 20 ,00 ( بنظام  باالستعانة اإلحصائية الجةالمع تمت :مالحـظـة
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  :خالصة

لقد مت التطرق يف هذا الفصل اىل منهج البحث واإلجراءات امليدانية اليت أجنزها الطالب خالل التجربة 

منهج البحث وجمتمع اإلستطالعية واألساسية حيث تطرق يف البداية اىل التجربة اإلستطالعية وما تضمنتها من اختيار 

عينة البحث  قياس األدوات اخلاصة باحلث وكل الوسائل املستخدمة يف عرض وحتليل النتائج من أجل إعدادها للمناقشة 

  .واإلستنتاجات فيما تبقى من الفصل الثاين
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 :لبحثتحليل ومناقشة نتائج ا،  عرض -2

  :تحليل ومناقشة نتائج الفرضية االولي، عرض -2-1

  . تنص على ان مستوى االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم مرتفع الفرضية

 .تحليل نتائج االحتراق النفسي حسب كل بعد لدى عينة البحث  -2-1-1

 .المتعلق باإلنهاك العقلي   األول تحليل نتائج البعد  -2-1-1-1

والمتوسط الحسابي  الحقيقيلمقارنة بين  نتائج المتوسط الحسابي يبين ا):06(الجدول رقم 

  .النموذجي لمستوى بعد االنهاك العقلي لعينة البحث 

 
  عدد العينة

N  

الخط السيكولوجي 

 للبعد

المتوسط الحسابي 

  النموذجي

X2 

المتوسط الحسابي 

  الحقيقي

X1 

 الداللة

اإلنهاك  بعد

 العقلي
 دال 23.30 18 30ـــــــــــــ    06 20
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 بلغبعد اإلنهاك العقلي يتبني من خالل نتائج اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب ألفراد العينة على مستوى 

م فوق املتوسط احلسايب النمــــوذجي  بحيث) 23.30( م وفــق  ،) 18( تقع درجا موعــة التـي تنحصـر درجا و هـي ا

اك العقلي لعينة البحث كان مرتفعا على سلم تقدير درجات كل بعد  ،]30 – 06[ ال التالــيا مما يوضح أن اإل

  .على حدا 

و للتدقيق أكثر يف املقارنة بني املتوسط احلسايب احلقيقي احملسوب من خالل الدرجات اليت حتصل عليها كل فرد        

اك العقلي    نموذجي بينت لنا احلسابات أن املتوسط احلسايب احلقيقيمن أفراد العينة مع املتوسط احلسايب ال لدرجات اإل

و بقسمة املتوسط )18>23.30( أي  )x1< x2(  ملتوسط احلسايب النموذجي للمقياس املطبـقا كانت أكرب من

ات و الذي جنده حنصل على املتوسط احلسايب للفقر  ) 06تقسيم 23.30( احلسايب احلقيقي على عدد فقرات البعد أي 

  ). 03>3.88( ، و هذا ما يؤكد أنه أكرب من درجة الفقرة النموذجية أي  3.88

  

 اإلنھاك العقليمستوى لیم المتوسطات المحسوبة والنموذجیة ق یبین) 07(المخطط رقم 
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 :عرض وتحليل نتائج البعد الثاني المتعلق باإلنهاك اإلنفعالي . -2-1-1-2

يبين المقارنة بين  نتائج المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الحسابي ):07(الجدول رقم 

  .عد اإلنهاك اإلنفعالي لعينة البحث النموذجي  لمستوى ب

 المجاالت
  عدد العينة

N 

الخط السيكولوجي 

 للبعد

المتوسط الحسابي 

  النموذجي

X2 

المتوسط الحسابي 

  الحقيقي

X1 

 الداللة

بعد اإلنهاك 

 اإلنفعالي
 دال 25.44  18  30ـــــــــــــ    06  20

  

18 
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 بعد اإلنهاك اإلنفعاليالل نتائج اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب ألفراد العينة على مستوى يتبني من خ  

م فوق املتوسط احلسايب النمــــوذجي  بحيث) 25.44(بلغ م  ،)18( تقع درجا موعــة التـي تنحصـر درجا و هـي ا

ال التالــي    اك اإلنفع،] 30 – 06[ وفــق ا ايل لعينة البحث كان مرتفعا على سلم تقدير درجات  مما يوضح أن اإل

  .كل بعد على حدا 

و للتدقيق أكثر يف املقارنة بني املتوسط احلسايب احلقيقي احملسوب من خالل الدرجات اليت حتصل عليها كل            

اك فرد من أفراد العينة مع املتوسط احلسايب النموذجي بينت لنا احلسابات أن املتوسط احلسايب  احلقيقي لدرجات اإل

و بقسمة )  18> 25.44( أي  )x1< x2( اإلنفعايل كانت أكرب من املتوسط احلسايب النموذجي للمقياس املطبـق 

حنصل على املتوسط احلسايب للفقرات و  ) 06تقسيم25.44( املتوسط احلسايب احلقيقي على عدد فقرات البعد أي 

  ). 03> 4.24( ه أكرب من درجة الفقرة النموذجية أي ، و هذا ما يؤكد أن 4.24الذي جنده 

 :المتعلق باإلنهاك البدني  الثالثعرض وتحليل نتائج البعد  -2-1-1-3

يبين المقارنة بين  نتائج المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الحسابي ):08(الجدول رقم 

  .النموذجي  لمستوى بعد اإلنهاك البدني  لعينة البحث 

 المجاالت
  عدد العينة

N 

الخط السيكولوجي 

 للبعد

المتوسط الحسابي 

  النموذجي

X2 

المتوسط الحسابي 

  الحقيقي

X1 

 الداللة

  اإلنھاك اإلنفعاليمستوى لقیم المتوسطات المحسوبة والنموذجیة  یبین) 08(المخطط رقم 
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بعد اإلنهاك 

 البدني 
 غيردال 17.33 18 30ـــــــــــــ    06   20

  

  

  

  

بعــــــد اإلنهــــــاك البــــــدني العينـــــة علــــــى مســــــتوى يتبـــــني مــــــن خــــــالل نتـــــائج اجلــــــدول أعــــــاله أن املتوســـــط احلســــــايب ألفــــــراد   

ــــــــــوذجي  بحيـــــــــث) 17.33(بلـــــــــغ م حتـــــــــت املتوســـــــــط احلســـــــــايب النمـــ موعـــــــــــة التــــــــــي  ،) 18( تقـــــــــع درجـــــــــا و هــــــــــي ا

ـــــــــال التالــــــــــي     م وفــــــــــق ا ــــــــاك البـــــــــدين لعينــــــــة البحـــــــــث كـــــــــان  ،]30 – 06[ تنحصـــــــــر درجـــــــــا ممـــــــــا يوضـــــــــح أن اإل

  .على حدا  منخفضا على سلم تقدير درجات كل بعد

 اإلنھاك البدني قیم المتوسطات المحسوبة والنموذجیة ومستوى  نیبی )09(المخطط رقم 
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ـــــــيت حتصـــــــل         ـــــــدرجات ال و للتـــــــدقيق أكثـــــــر يف املقارنـــــــة بـــــــني املتوســـــــط احلســـــــايب احلقيقـــــــي احملســـــــوب مـــــــن خـــــــالل ال

عليهــــا كــــل فــــرد مــــن أفــــراد العينــــة مــــع املتوســــط احلســــايب النمــــوذجي بينــــت لنــــا احلســــابات أن املتوســــط احلســــايب احلقيقــــي 

( أي )x1>x2( ايب النمـــــــوذجي للمقيـــــــاس املطبــــــــق لــــــدرجات التصـــــــور الســـــــمعي  كانـــــــت اصـــــــغر مــــــن املتوســـــــط احلســـــــ

 ) 06تقســــــــــيم17.33( و بقســـــــــمة املتوســـــــــط احلســـــــــايب احلقيقـــــــــي علــــــــــى عـــــــــدد فقـــــــــرات البعـــــــــد أي)  18<17.33

، و هـــــــذا مـــــــا يؤكـــــــد أنـــــــه أصـــــــغر مـــــــن درجـــــــة الفقـــــــرة 2.88حنصـــــــل علـــــــى املتوســـــــط احلســـــــايب للفقـــــــرات و الـــــــذي جنـــــــده 

اك البدين لدى املدربني منخفض وهو ما يدل على ا ). 03< 2.88( النموذجية أي    . ن مستوى اإل

 :المتعلق بالتغيير الشخصي نحو األسوأ الرابع عرض وتحليل نتائج البعد  -2-1-1-4

يبين المقارنة بين  نتائج المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الحسابي ):09(الجدول رقم 

  .النموذجي  لمستوى بعد التغيير الشخصي نحو األسوأ لعينة البحث 

 لمجاالتا
  عدد العينة

N 

الخط السيكولوجي 

 للبعد

المتوسط الحسابي 

  النموذجي

X2 

المتوسط 

الحسابي 

  الحقيقي

X1 

 الداللة

بعد التغيير 

الشخصي 

 نحو األسوأ

 غيردال 16.70 18 30ـــــــــــــ    06  20
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 بعد التغيير الشخصي نحو األسوأحلسايب ألفراد العينة على مستوى يتبني من خالل نتائج اجلدول أعاله أن املتوسط ا

م حتت املتوسط احلسايب النمــــوذجي  بحيث) 16.70(بلغ م  ،)18( تقع درجا موعــة التـي تنحصـر درجا و هـي ا

ال التالــي   ث كان منخفضا على لعينة البحالتغيير الشخصي نحو األسو أمما يوضح أن بعد  ،] 30 – 06[  وفــق ا

  .سلم تقدير درجات كل بعد على حدا 

و للتدقيق أكثر يف املقارنة بني املتوسط احلسايب احلقيقي احملسوب من خالل الدرجات اليت حتصل عليها كل فرد من أفراد 

الشخصي نحو التغيير العينة مع املتوسط احلسايب النموذجي بينت لنا احلسابات أن املتوسط احلسايب احلقيقي لدرجات 

و بقسمة  ) 18<16.70( أي  )x1> x2( كانت اصغر من املتوسط احلسايب النموذجي للمقياس املطبـق   األسوأ

حنصل على املتوسط احلسايب للفقرات و ) 06تقسيم16.70( املتوسط احلسايب احلقيقي على عدد فقرات البعد أي 

وهو ما يدل على ان   ). 03<2.78( ة النموذجية أي ، و هذا ما يؤكد أنه أصغر من درجة الفقر 2.78الذي جنده 

  . مستوى التغيري الشخصي حنو األسوأ لدى املدربني كان منخفض 

 التغییر الشخصي نحو األسوأ قیم المتوسطات المحسوبة والنموذجیة ومستوى  نیبی )10(المخطط رقم 



145 
 

 :المتعلق بنقص اإلنجاز الشخصي الخامسعرض وتحليل نتائج البعد  -2-1-1-5

يبين المقارنة بين  نتائج المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الحسابي ):10(الجدول رقم 

  .لمستوى بعد نقص اإلنجاز الشخصي لعينة البحث النموذجي  

 المجاالت
  عدد العينة

N 

الخط السيكولوجي 

 للبعد

المتوسط 

الحسابي 

  النموذجي

X2 

المتوسط الحسابي 

  الحقيقي

X1 

 الداللة

بعد نقص اإلنجاز 

 الشخصي
 دال 24.09 18 30ـــــــــــــ   06  20
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 بعد نقص اإلنجاز الشخصيل نتائج اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب ألفراد العينة على مستوى يتبني من خال

م حتت املتوسط احلسايب النمــــوذجي  بحيث) 24.09( بلغ م  ،) 12( تقع درجا موعــة التـي تنحصـر درجا و هـي ا

ال التالــي از الشخصي لعينة البحث كان ضعيفا على سلم مما يوضح أن بعد نقص اإلجن ،] 30 – 06[ : وفــق ا

  .تقدير درجات كل بعد على حدا 

و للتدقيق أكثر يف املقارنة بني املتوسط احلسايب احلقيقي احملسوب من خالل الدرجات اليت حتصل عليها         

نقص يب احلقيقي لدرجات كل فرد من أفراد العينة مع املتوسط احلسايب النموذجي بينت لنا احلسابات أن املتوسط احلسا

 18>24.09( أي  )x1< x2( كانت اصغر من املتوسط احلسايب النموذجي للمقياس املطبـق اإلنجاز الشخصي 

حنصل على املتوسط احلسايب  ) 06تقسيم 24.09( و بقسمة املتوسط احلسايب احلقيقي على عدد فقرات البعد أي  )

وهو ما يدل .  ) 03>4.01( نه أصغر من درجة الفقرة النموذجية أي ، و هذا ما يؤكد أ4.01للفقرات و الذي جنده 

  .نقص اإلنجاز الشخصي لدى المدربين مرتفععلى ان مستوى 

  :مناقشة نتائج الفرضية االولى   -2-1-2

 نقص اإلنجاز الشخصيقیم المتوسطات المحسوبة والنموذجیة ومستوى یبین ) 11(المخطط رقم 
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  .مناقشة نتائج البعد االول االنهاك العقلي   -2-1-2-1

اك العقلي  ان نتائج املتوسط احلسايب احملسوب  الحظنا من خالل النتائج املتعلقة بالبعد االول واملتعلق باإل

 18>23.30( كانت اكرب من املتوسط احلسايب النموذجي والذي يعد اخلط الفاصل بني تقدير درجات املقياس اي 

اك عقلي) مرتفع حسب سلم مستويات االحرتاق النفسي وهذا ما يفسر  وهو ما يبني ان املدربني يتميزون نوعا ما بإ

اك العقلي كنتيجـة نظريا يف جم ال علم النفس الرياضي إلـى أن االحتـراق النفسي لدى املدرب الرياضي، يولد لديه اإل

، لإلحـساس بالضغوط ، وعدم الرضا ، وإدراك الفشل يف حتقيقه القيم واألهـداف التـي وضـعها املـدرب الرياضي لنفسه 

اين من مجلة من الظروف ااإلقتصادية واإلجتماعية  الصعبة اليت باإلضافة إىل أن مدرب كرة القدم يف هذا املستوى يع

  .يتخبط فيها

اك العقلي هو الشعور باإلستنفاد العقلي أو التعب العقلي أو الذهين  محمد حسن عالويويشري  إىل أن اإل

ا من  مستوى الشديد وعدم القدرة على التفكري أو التخطيط بصورة جيدة  وهذت ما يفسر وجود ك العقلي يكون اإل

  .مرتفعا عن املتوسط دوما 

دراسة تقوميية لظاهرة اإلحرتاق النفسي '' بعنوان  2007دراسة رمزي جابر وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

  للمدرب

  .مناقشة نتائج البعد الثاني االنهاك االنفعالي   -2-1-2-2

ان نتائج املتوسط احلسايب احملسوب  نهاك االنفعالي باإلالحظنا من خالل النتائج املتعلقة بالبعد الثاين واملتعلق 

 18>25.44(كانت اكرب من املتوسط احلسايب النموذجي والذي يعد اخلط الفاصل بني تقدير درجات املقياس اي 

اك بإنهاك انفعالي وهو ما يبني ان املدربني يتميزون ) مرتفع وهذا ما يفسر نظريا بان املدرب الرياضي يتميز دوما بإ

نفعايل مرتفع نتيجة ما يتعرض اليه من ضغوطات املنافسات وحىت التدريبات وعدم التفاعل الشخصي مع الناس اآلخرين ا

، كما أن سوء تنظيم املنافسات يرتتب عنه زيادة التوتر اإلنفعايل واخنفاض القدرة على التحكم يف وحىت الالعبني 
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 )1998" (محمد عبد العاطي" دراسةلعديد من الدراسات ومن بينها وهذا ما تؤكده ااإلنفعاالت  يف مباريات البطولة 

اك الذهين واالنفعايل يظهر نتيجة تكرار جهد كبري  "سميث"نقال عن  تعريفا لالحرتاق النفسي بأنه استجابة تتميز باإل

هي انسحاب نفسي  قأن السمة األساسية لالحرتا "سميث"غري فعال ملواجهة متطلبات التدريب واملنافسة ، كما يضيف 

  .ممتعا يف املاضي وعاطفي من نشاط

  .مناقشة نتائج البعد الثالث االنهاك البدني     -2-1-2-3

ان نتائج املتوسط احلسايب احملسوب كانت باإلنهاك البدني الحظنا من خالل النتائج املتعلقة بالبعد الثاين واملتعلق        

وهو ما ) 18<17.33(يعد اخلط الفاصل بني تقدير درجات املقياس اي  اقل من املتوسط احلسايب النموذجي والذي

اك باإلنهاك البدني يبني ان املدربني يتميزون  منخفض ادىن من املتوسط وهذا ما يفسر نظريا بان املدربني ليس لديهم ا

مبستويات املنافسة االخرى بدين عايل وهذا راجع اىل حجم املنافسة املنخفض والذي ال يتطلب اجهاد بدين عايل مقارنة 

  وبالتايل ال يعاين املدربني من اخنفاض يف اللياقة البدنية والطاقة البدنية بصفة عامةاو االعلى درجة منها 

اك البدين  هو اإلحساس باإلرهاق البدين، ضعف احليوية والنشاط والطاقة البدنية بصفة '' يعرف حممد حسن عالوي اإل

هارون ومغربي  دراسةوهذا ما تؤكده العديد من الدراسات ومن بينها  .''يف اللياقة البدنية  عامة ، والشعور باخنفاض

اك البدين كان أقل األبعاد تأثريا يف مستوى اإلحرتاق النفسي 2003     .الذي توصل اىل أن اإل

  .مناقشة نتائج البعد الرابع بعد التغيير الشخصي نحو األسوأ   -2-1-2-4

ان نتائج املتوسط احلسايب  التغيير الشخصي نحو األسوألنتائج املتعلقة بالبعد الرابع واملتعلق الحظنا من خالل ا       

احملسوب كانت اكرب من املتوسط احلسايب النموذجي والذي يعد اخلط الفاصل بني تقدير درجات املقياس اي 

ض ادىن من املتوسط وهذا ما يفسر وهو ما يبني ان املدربني يتميزون بتغيري شخصي حنو األسوأ منخف)  18<16.70(

 ،على اساس انه يرتبط ذلك حبدوث تغريات سلبية يف الشخصية كالتعامل مع االخرين بصورة اكثر قسوة من املعتاد
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واالجتاه حنو تربير االخطاء الذاتية  ، وهبوط احلماس حنو العمل التدرييب ، واخنفاض مستوى االهتمام مبشاكل الالعبني

  .دراسة رمزي جابرالعديد من الدراسات ومن بينها وهذا ما تؤكده 

  .مناقشة نتائج البعد الخامس نقص االنجاز الشخصي   - 2-1-2-5

الحظنـــــا مـــــن خــــــالل النتـــــائج املتعلقــــــة بالبعـــــد اخلــــــامس واملتعلـــــق القـــــدرة علــــــى التصـــــور العقليــــــان نتـــــائج املتوســــــط         

ي يعــــــد اخلــــــط الفاصــــــل بــــــني تقــــــدير درجــــــات احلســــــايب احملســــــوب كانــــــت اكــــــرب مــــــن املتوســــــط احلســــــايب النمــــــوذجي والــــــذ

ـــــنقص االنجـــــاز الشخصـــــي وهـــــو مـــــا يبـــــني ان املـــــدربني يتميـــــزون )  18>24.09(املقيـــــاس اي عـــــايل مقارنـــــة مبـــــا هـــــو ب

مرجـــــو اي اكــــــرب مـــــن املتوســــــط وهـــــذا مــــــا يفســـــر نظريــــــا بـــــان املــــــدربني  يف قســـــم مــــــا بـــــني الرابطــــــات لـــــديهم دافعيــــــة حنــــــو 

م املنافســــــة وحــــــىت مســــــتوى الالعبـــــــني الــــــذي ال يرقــــــى اىل طموحــــــات املـــــــدربني االجنــــــاز ضــــــعيفة ترجــــــع اىل طبيعــــــة وحجـــــــ

م يف بدايــــــة املوســــــم وحــــــىت اىل عــــــدم اعطــــــاء أمهيــــــة للمنافســــــة يف مثــــــل هــــــذه املســــــتويات ويرجــــــع كــــــذلك اىل  واســــــتعدادا

توى اإلجنــــــاز قيمـــــة احلـــــوافز املاديـــــة واملعنويــــــة الـــــيت قـــــد تعتـــــرب مــــــن أهـــــم العوامـــــل واملؤشـــــرات األساســــــية يف الرفـــــع مـــــن مســـــ

الشخصــــي للمـــــدرب، وهـــــذا مــــا يتفـــــق مـــــع العديــــد مـــــن الدراســـــات يف مثــــل هـــــذه املواضـــــيع الــــيت تعـــــاجل اجلوانـــــب النفســـــية 

  .دراسة دانيال واليث وتايلور وبروكللمدرب ومن بينها 

يف ختــــــام مناقشــــــة هاتــــــه الفرضـــــــية تبــــــني لنــــــا ان مســـــــتوى االحــــــرتاق النفســــــي  لــــــدى مـــــــدريب كــــــرة القــــــدم مرتفـــــــع 

دراســـــــة نجـــــــي وهـــــــو مـــــــا يتطـــــــابق مـــــــع  االبعـــــــاد املكونـــــــة لالحـــــــرتاق النفســـــــي بصـــــــفة عامـــــــة  حســـــــبخمتلفـــــــة بـــــــدرجات 

الـــــذي توصـــــل كـــــذلك لوجـــــود مســـــتويات عاليـــــة لإلحـــــرتاق النفســـــي لـــــدى املـــــدربني، كمـــــا أنـــــه يف دراســـــتنا هـــــذه   1999

ــــــاك البــــــدينباســــــتثناء بعــــــد التغيــــــري الشخصــــــي حنـــــو األســــــوأ وبكـــــان اإلحــــــرتاق النفســــــي مرتفعــــــا يف كــــــل األبعـــــاد    عــــــد اال

ــة مقارنـــــة مبـــــا يقابلهـــــا مـــــن مســـــتوى يف األقســـــام األعلـــــى درجـــــة منهـــــا  والـــــذي فســـــر علـــــى أســـــاس حجـــــم وطبيعـــــة املنافســـ

الفرضـــــــية االولـــــــى قـــــــد  ومنـــــــه نســـــــتطيع القـــــــول ان. والــــــذي يعطـــــــي تغيـــــــريا يف مســـــــتويات اإلحـــــــرتاق النفســـــــي للمـــــــدرب

  .تحققت
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 :ثانية عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية ال -2-2

والــــــيت تــــــنص علــــــى ان هنــــــاك تبــــــاين بــــــني مســــــات : تحليــــــل نتــــــائج الفرضــــــية االساســــــية الثانيــــــة -2-2-1

  .الدافعية الرياضية لدى العيب كرة القدم 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في سمات الدافعية لدى العبي كرة  -2-2-1-1

  .القدم  حسب السمة المميزة

  لداللة الفروق بين عينة البحث في سمات الدافعية fم يبين قي) : 11(الجدول رقم 

 مصدر التباين المجاالت
درجات 

 الحرية
 الداللة  )ف(  )ف(  متوسط  مجموع مربعات
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  الجدولية المحسوبة المربعات االنحراف

  نوع

 العينة

بين 

 المجموعات
10 12.351 11.880 

داخل  دال  2,040 6.231

 المجموعات
89 82.225 

35.255 

 94.576 99 مجموعال

  

موعــــــات بلـــــــغ  )11(مــــــن خــــــالل اجلـــــــدول رقــــــم  موعـــــــات )12.351(يتبـــــــني أن جممــــــوع املربعــــــات بـــــــني ا و داخــــــل ا

موعــــــــــــات بلـــــــــــــغ )82.225( بلــــــــــــغ ــــــــا متوســــــــــــط املربعـــــــــــــات بــــــــــــني ا موعــــــــــــات بلـــــــــــــغ  )11.880(، أمــــ و داخــــــــــــل ا

دولـــــــة املقــــــدرة بــــــــ  فــــــاأكـــــــرب مــــــن )6.231(احملســــــوبة  فـــــــا ، فكانــــــت قيمــــــة )99(عنــــــد درجــــــة احلريـــــــة ) 35.255( ا

ــــــة)2.04( موعــــــات و داخلهــــــا حســــــب )0.05(عنــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة إحصــــــائيا بــــــني ا ــــين وجــــــود فــــــروق دال ، ممــــــا يعــ

مســــــات الدافعيــــــة الرياضــــــية، حيــــــث أن العــــــيب كــــــرة القــــــدم يتميــــــزون بتبــــــاين يف مســــــتوى الدافعيــــــة الرياضــــــية و هــــــذا مــــــن 

لســــــــمة احلـــــــــافز، 12.18واملقــــــــدرة بـــــــــ ) 12(والــــــــيت يبينــــــــه اجلــــــــدول رقــــــــم خــــــــالل املقارنــــــــة بــــــــني املتوســــــــطات احلســــــــابية 

 13.82لســـــــــمة القيـــــــــادة،  11.03لســـــــــمة املســـــــــؤولية،  10.23لســـــــــمة التصـــــــــميم، 12.01لســـــــــمة العـــــــــدوان، 9.98

لســــــــــمة  14.37لســـــــــمة واقعيـــــــــة التفكـــــــــري، 11.20لســـــــــمة الضــــــــــبط اإلنفعـــــــــايل،  10.02لســـــــــمة الثقـــــــــة يف الـــــــــنفس، 

  .لسمة الثقة12.58 احلي، ة الضمريلسم 11.88التدريبية، 
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ــــــم  ــــــيم ) : 12(الجــــــدول رق ــــــين ق ــــــة البحــــــث يب ــــــاري لعين المتوســــــط الحســــــابي واالنحــــــراف المعي
 حسب سمات الدافعية الرياضية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  سمات الدافعية الرياضية

  1.17  09.98 100 العدوان

  1.41  10.02 100  الضبط اإلنفعالي

  1.59  10.23 100 المسؤولية
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  1.92  11.03 100  القيادة

  2.01  11.20 100  واقعية التفكير

  2.11  11.88 100  الضمير الحي

  2.31  12.01 100  التصميم

  2.13  12.18 100 الحافز

  2.21  12.58 100 الثقة

  2.28  13.82 100  الثقة في النفس

  2.81  14.37 100  التدريبية
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  الحسابیة لسمات الدافعیة الریاضیةقیم المتوسطات  یبین) 12(المخطط رقم    

  

  :مناقشة نتائج الفرضية االساسية الثانية  -2-2-2

ــا أثبتـــــت وجـــــود فـــــروق يف مســـــات الدافعيـــــة الرياضـــــية لـــــدى العـــــيب كـــــرة  مـــــن خـــــالل نتـــــائج الدراســـــة املتوصـــــل إليهـــ

موعـــــــات و داخلهــــــا مبقــــــدار أن هنـــــــاك )  ...(و قـــــــد وضــــــحت النتــــــائج يف اجلـــــــدول رقــــــم ). f =)6.231القــــــدم بــــــني ا

فـــــــروق بـــــــني مســـــــات الدافعيـــــــة الرياضـــــــية لـــــــدى العـــــــيب كـــــــرة القـــــــدم حبيـــــــث متيـــــــزوا بســـــــمة التدريبيـــــــة بصـــــــورة أكـــــــرب مقارنـــــــة 

بالســــــمات املقاســــــة األخــــــرى  و بالتــــــايل نقــــــول أن الفرضــــــية االساســــــية الثانيــــــة أكــــــدت وجــــــود تبــــــاين يف مســــــات الدافعيــــــة 

  .لتايل تكون قد حتققتوبا

 محســــــــن محمـــــــــد حســـــــــن وســـــــــامر مهـــــــــدي محمـــــــــد صـــــــــالح. د.م"دراســـــــــة  و تتفــــــــق هـــــــــذه النتــــــــائج مـــــــــع 

املقارنــــــة بـــــــني مســـــــات الدافعيــــــة لـــــــدى العـــــــيب كـــــــرة تضــــــمنت الســـــــمات الدافعيـــــــة لــــــدى العـــــــيب كـــــــرة القـــــــدم ،و )2015(

محمـــــد  –ويشـــــري .ي مســـــة التدريبيــــة القــــدم واملمثلـــــني لعينــــة الدراســـــة، حيــــث توصـــــلنا فيهـــــا ان الســــمة املميـــــزة لالعبــــني هـــــ
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بقولـــــه أن الالعـــــب الرياضـــــي الـــــذي يتســـــم بســـــمة  – حســـــن عـــــالوي فـــــي موســـــوعة االختبـــــارات النفســـــية للرياضـــــيين

التدريبيـــــة ينفـــــذ بدقـــــة تعليمـــــات املـــــدرب وحيـــــرتم كـــــل مـــــن قـــــام بتدريبـــــه ويستشـــــري مدربـــــه عنـــــدا يواجـــــه بعـــــض املشـــــكالت 

ز لالعبـــــــني معينـــــــني ،وهـــــــذا بـــــــدوره يـــــــؤدي اىل احلفـــــــاظ علـــــــى اللياقـــــــة كمـــــــا يشـــــــعر بـــــــان مدربـــــــه يفهمـــــــه جيـــــــدا وال يتحيـــــــ

البدنيـــــة وهـــــي الســـــمة او العامـــــل املميـــــز لالعـــــب مقارنـــــة بأشـــــخاص اخـــــرين وهـــــي مبـــــدا مـــــن مبـــــادئ العوامـــــل البدنيـــــة يف 

جمـــــال التـــــدريب الرياضـــــي،وهذا مـــــا تشـــــري اليـــــه العديـــــد مـــــن النظريـــــات املفســـــرة لســـــمات الدافعيـــــة،يف حـــــني جنـــــد ان الثقـــــة 

يف الـــــنفس لـــــدى العـــــيب كـــــرة القـــــدم جـــــاءت ثانيـــــا بعـــــد مســـــة التدريبيـــــة وهـــــذا مـــــا نفســـــره مـــــن الناحيـــــة النظريـــــة ان عامـــــل 

ــــــد عــــــن طريــــــق  ــــــوج يف املنافســــــات الرياضــــــية وهــــــذا مــــــا يتول ــه الول ــــ الثقــــــة بــــــالنفس مهــــــم بالنســــــبة للرياضــــــي حــــــىت يتســــــىن ل

لـــــــى ان عامــــــــل الثقـــــــة بــــــــالنفس يعتـــــــرب عامــــــــل االســـــــتمرارية يف التـــــــدريب مثلمــــــــا تؤكـــــــده نظريــــــــة الســـــــمات والــــــــيت تؤكـــــــد ع

اساســــي يف دافعيــــة الفــــرد حنــــو مــــا حيــــيط بــــه مــــن مــــؤثرات خارجيــــة وتتولــــد نتيجــــة احلويــــة والنشــــاط املســــتمر إلجنــــاز مجلــــة 

مــــن املعطيــــات والنجــــاح فيهــــا ، يف حــــني جنــــد ان مســــة الثقــــة العامــــة تلــــيهم وهــــذا يعــــين ان الالعــــب لديــــه ثقــــة عامــــة نوعــــا 

ــــــذكر ،بعــــــدها تــــــأيت مســــــة احلــــــافز والــــــيت يــــــويل هلــــــا الالعــــــب اهتمامــــــا نتيجــــــة مــــــا مــــــا مرتفعــــــة نتيجــــــة  املؤشــــــرات الســــــالفة ال

يتالقـــــاه مـــــن مجلـــــة مـــــن احلـــــوافز املاديـــــة واملعنويـــــة واملقدمـــــة مـــــن طـــــرف املســـــري او حـــــىت املـــــدرب يف حـــــد ذاتـــــه ، يف حـــــني  

لية ذات مســـــتوى متوســـــط تتفـــــاوت كانـــــت كـــــل مـــــن مســـــات التصـــــميم والضـــــمري احلـــــي وواقعيـــــة التفكـــــري والقيـــــادة واملســـــؤو 

فيمــــــا بينهــــــا حســــــب درجــــــة االمهيــــــة لكــــــل مســــــة وهــــــذا راجــــــع اىل مــــــدى ارتباطهــــــا ببعضــــــها الــــــبعض لتشــــــكيل الســــــمات 

الدافعيــــــة الرياضــــــية ، اال ان هنــــــاك اخنفــــــاض يف مســــــيت الضــــــبط االنفعــــــايل والعــــــدوان مــــــن حيــــــث املتوســــــط وهــــــذا مــــــا قــــــد 

للعـــــب  نتيجـــــة الضـــــغوطات الـــــيت يتعــــرض هلـــــا بـــــالرغم مـــــن وجـــــود مســـــات مييــــز الالعبـــــني يف اغلـــــب هاتـــــه املســـــتويات مــــن ا

ـــل البيئــــــة احمليطــــــة ، وهــــــذا مــــــا اشــــــارت اليــــــه نظريــــــة التحليــــــل  اخــــــرى عاليــــــة ، حبيــــــث تعــــــزو اىل عــــــدة عوامــــــل خارجيــــــة مثـــ

و النفســـــي يف تفســـــري مثـــــل هاتـــــه العوامـــــل املتعلقـــــة بالعـــــدوان واالنفعـــــال ، قـــــد تتولـــــد لـــــدى االفـــــراد نتيجـــــة ظهـــــور عوامـــــل ا

مؤشــــــرات انيــــــة قــــــد تغـــــــري يف الســــــلوك كــــــبعض الكلمــــــات او التصـــــــرفات املنافيــــــة للســــــلوك الســــــوي او زالت اللســـــــان اىل 

غريهـــــــا ، لــــــــذا جنــــــــد ان بعـــــــض الدراســــــــات اشــــــــارت اىل درجـــــــة االرتبــــــــاط بــــــــني مســـــــات الدافعيــــــــة او االتســــــــاق الــــــــداخلي 
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فعيــــــة فيمــــــا بينهــــــا خاصــــــة مســــــيت ضــــــبط ملكونــــــات ومؤشــــــرات ابعــــــاد الدافعيــــــة تشــــــري اىل ارتبــــــاط ضــــــعيف بــــــني مســــــات الدا

  ها بالدرجة الكلية للمقياس ضعيف االنفعال والعدوان الن هاتني السمتني من مسات املميزة للفرد اال ان ارتباط

 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية االساسية الثالثة  -2-3

ملدربني ومسات الدافعية الرياضية لدى على ان هناك عالقة ارتباطية بني ابعاد االحرتاق النفسي لدى ا الفرضية تنص 

  .الالعبني 

  :االنهاك العقلي وعالقته بسمات الدافعية الرياضية بعد تحليل نتائج  -2-3-1

االنهاك العقلي وعالقته بسمات بين بعد  Rيبين قيم المتوسط الحسابي و قيم):  13(الجدول رقم

  الدافعية الرياضية

  األبعاد

 الدرجة الكلية

  المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

  درجة

 حرية

  مستوى

 الداللة

  الداللة

 اإلحصائية

 23.30 بعد االنهاك العقلي

 دال 0.05 19 0.433 0.79

 117.40 سمات الدافعية الرياضية 

  

 االنهـــــــاك العقلـــــــي أن املتوســـــــط احلســـــــايب لبعـــــــدRالـــــــذي يبـــــــني قيمـــــــة) 13(نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول رقـــــــم      

  Rأمــــــا يف مــــــا خيــــــص قيمــــــة," 117.40"احلســــــايب لســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية  فقــــــد قــــــدر ب و املتوســــــط" 23.30"

عنــــــــــد )  0.433>0.79(أي "    0.433"اجلدوليــــــــــة  Rوهــــــــــي أكــــــــــرب مــــــــــن قيمــــــــــة "0.79"احملســــــــــوبة فقــــــــــد بلــــــــــغ 
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بعـــــد اإلنهــــــاك ، وهـــــي قيمــــــة تبـــــني ان هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيــــــة دالـــــة احصـــــائية بــــــني قيمـــــة "∞= 0.05"مســـــتوى الداللـــــة

ــــــــة الرياضــــــــيةالعق ــــــــذي يوضــــــــح االرتبــــــــاط احلاصــــــــل بــــــــني ) 06(، و التمثيــــــــل البيــــــــاين رقــــــــم لــــــــي و ســــــــمات الدافعي وال

  .19متغري وذلك عند درجة احلرية  املتغريين عند املتوسطات احلسابية للعينة يف كل

  :االنهاك اإلنفعالي وعالقته بسمات الدافعية الرياضية بعد حليل نتائج ت -2-3-2

االنهاك اإلنفعالي وعالقته بين بعد  Rم المتوسط الحسابي و قيميبين قي):  14(الجدول رقم

  بسمات الدافعية الرياضية

  األبعاد

 الدرجة الكلية

  المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

  درجة

 حريةال

  مستوى

 الداللة

  الداللة

 اإلحصائية

 25.44 بعد االنهاك اإلنفعالي

 دال 0.05 19 0.433 0.72

 117.40 رياضية سمات الدافعية ال

  

 االنهــــــاك اإلنفعـــــــاليأن املتوســــــط احلســـــــايب لبعــــــد Rالــــــذي يبــــــني قيمــــــة) 14(نالحــــــظ مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقـــــــم      

  Rأمــــــا يف مــــــا خيــــــص قيمــــــة," 117.40"و املتوســــــط احلســــــايب لســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية  فقــــــد قــــــدر ب" 16.70"

عنــــــــــد )  0.433>0.76(أي "    0.433"اجلدوليــــــــــة  Rوهــــــــــي أكــــــــــرب مــــــــــن قيمــــــــــة "0.76"احملســــــــــوبة فقــــــــــد بلــــــــــغ 

ــــــة احصــــــائية بــــــني قيمــــــة "∞= 0.05"مســــــتوى الداللــــــة ــــة تبــــــني ان هنــــــاك عالقــــــة ارتباطيــــــة دال بعــــــد التغييــــــر ، وهــــــي قيمــ

والــــــذي يوضــــــح االرتبـــــــاط ) 06(، و التمثيــــــل البيــــــاين رقــــــم الشخصــــــي نحــــــو األســــــوأ و ســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية

  .19متغري وذلك عند درجة احلرية  سابية للعينة يف كلاحلاصل بني املتغريين عند املتوسطات احل
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  :االنهاك البدني وعالقته بسمات الدافعية الرياضية بعد تحليل نتائج  -2-3-3

االنهاك البدني وعالقته بسمات بين بعد  Rيبين قيم المتوسط الحسابي و قيم):  15(الجدول رقم

  الدافعية الرياضية

  األبعاد

 الدرجة الكلية

  المتوسط

 الحسابي

R 

  المحسوبة

R 

 الجدولية

  درجة

 حرية

  مستوى

 الداللة

  الداللة

 اإلحصائية

 17.33 بعد االنهاك البدني

 دال 0.05 19 0.433 0.63

 117.40 سمات الدافعية الرياضية 

  

 االنهـــــــاك البـــــــدني أن املتوســـــــط احلســـــــايب لبعـــــــدRالـــــــذي يبـــــــني قيمـــــــة) 15(نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول رقـــــــم      

  Rأمــــــا يف مــــــا خيــــــص قيمــــــة," 117.40"وســــــط احلســــــايب لســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية  فقــــــد قــــــدر بو املت" 17.33"

عنــــــــــد )  0.433>0.63(أي "    0.433"اجلدوليــــــــــة  Rوهــــــــــي أكــــــــــرب مــــــــــن قيمــــــــــة "0.63"احملســــــــــوبة فقــــــــــد بلــــــــــغ 

بعـــــد اإلنهــــــاك ، وهـــــي قيمــــــة تبـــــني ان هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيــــــة دالـــــة احصـــــائية بــــــني قيمـــــة "∞= 0.05"مســـــتوى الداللـــــة

والـــــذي يوضـــــح االرتبـــــاط احلاصـــــل بـــــني املتغـــــريين ) 06(، و التمثيـــــل البيـــــاين رقـــــم لبـــــدني و ســـــمات الدافعيـــــة الرياضـــــيةا

  .19عند املتوسطات احلسابية للعينة يف كل متغري وذلك عند درجة احلرية 
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ـــائج ت -2-3-4 ـــة الرياضـــية بعـــد حليـــل نت ـــر الشخصـــي نحـــو األســـوأ وعالقتـــه بســـمات الدافعي التغيي

:  

التغيير الشخصي نحو األسوأ بين بعد  Rيبين قيم المتوسط الحسابي و قيم):  16(الجدول رقم

  وعالقته بسمات الدافعية الرياضية

  األبعاد

 الدرجة الكلية

  المتوسط

 الحسابي

R 

المحسو 

 بة

R 

 الجدولية

  درجة

 حرية

  مستوى

 الداللة

  الداللة

 اإلحصائية

 16.70 بعد التغيير الشخصي نحو األسوأ

 دال 0.05 19 0.433 0.76

 117.4 سمات الدافعية الرياضية 

  

التغييــــــر الشخصـــــــي أن املتوســـــــط احلســــــايب لبعـــــــد Rالـــــــذي يبــــــني قيمــــــة) 16(نالحــــــظ مــــــن خـــــــالل اجلــــــدول رقــــــم      

أمـــــــا يف مـــــــا ," 117.40"و املتوســـــــط احلســــــايب لســـــــمات الدافعيـــــــة الرياضــــــية  فقـــــــد قــــــدر ب" 24.45"نحــــــو األســـــــوأ 

أي "    0.433"اجلدوليـــــــــــــــة  Rوهـــــــــــــــي أكـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن قيمـــــــــــــــة "0.79"احملســـــــــــــــوبة فقـــــــــــــــد بلـــــــــــــــغ   Rخيـــــــــــــــص قيمـــــــــــــــة

ــــــــــة)  0.433>0.79( ـــي قيمــــــــــة تبــــــــــني ان هنــــــــــاك عالقــــــــــة ارتباطيــــــــــة دالــــــــــة "∞= 0.05"عنــــــــــد مســــــــــتوى الدالل ، وهـــــــ

ـــــر الشخصـــــي نحـــــو األســـــوأ بعـــــد احصـــــائية بـــــني قيمـــــة  ـــــة الرياضـــــيةالتغيي ، و التمثيـــــل البيـــــاين رقـــــم و ســـــمات الدافعي
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صــــــل بــــــني املتغــــــريين عنــــــد املتوســــــطات احلســــــابية للعينــــــة يف كــــــل متغــــــري وذلــــــك عنــــــد والــــــذي يوضــــــح االرتبــــــاط احلا) 06(

  .19درجة احلرية 

  

  :نقص اإلنجاز الشخصي وعالقته بسمات الدافعية الرياضية بعد تحليل نتائج  -2-3-5

نقص اإلنجاز الشخصي بين بعد  Rيبين قيم المتوسط الحسابي و قيم):  17(الجدول رقم

  ياضيةوعالقته بسمات الدافعية الر 

  األبعاد

 الدرجة الكلية

  المتوسط

 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

  درجة

 حرية

  مستوى

 الداللة

  الداللة

 اإلحصائية

 24.09 بعدنقص اإلنجاز الشخصي

 دال 0.05 19 0.433 0.75

 117.40 سمات الدافعية الرياضية 

  

التغييــــــر الشخصـــــــي  وســـــــط احلســــــايب لبعـــــــدأن املتRالـــــــذي يبــــــني قيمــــــة) 17(نالحــــــظ مــــــن خـــــــالل اجلــــــدول رقــــــم      

أمــــــا يف مــــــا ," 117.40"و املتوســــــط احلســــــايب لســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية  فقــــــد قــــــدر ب" 24.09"نحــــــو األســــــوأ 

أي "    0.433"اجلدوليـــــــــــــــة  Rوهــــــــــــــي أكـــــــــــــــرب مــــــــــــــن قيمــــــــــــــة "0.75"احملســــــــــــــوبة فقـــــــــــــــد بلــــــــــــــغ   Rخيــــــــــــــص قيمــــــــــــــة

ــــــــــة ، وهــــــــــي قيمــــــــــة تبــــــــــني ا"∞= 0.05"عنــــــــــد مســــــــــتوى الداللــــــــــة)  0.433>0.75( ن هنــــــــــاك عالقــــــــــة ارتباطيــــــــــة دال



161 
 

ـــــة الرياضـــــية نقـــــص اإلنجـــــاز الشخصـــــيبعـــــد احصـــــائية بـــــني قيمـــــة  ) 06(، و التمثيـــــل البيـــــاين رقـــــم و ســـــمات الدافعي

ـــد املتوســــــطات احلســــــابية للعينــــــة يف كــــــل متغــــــري وذلــــــك عنــــــد درجــــــة  والــــــذي يوضــــــح االرتبــــــاط احلاصــــــل بــــــني املتغــــــريين عنـــ

  .19احلرية 

  

الحتـــــراق النفســـــي لـــــدى المـــــدرب وعالقتهـــــا بالدرجـــــة تحليـــــل نتـــــائج الدرجـــــة الكليـــــة ل -2-3-6

 :الكلية لسمات الدافعية الرياضية لدى الالعب

 يبين قيم): 18(الجدول رقمR   بين االحتراق النفسي  0,05عند مستوى الداللة لالرتباط

  .)1(وسمات الدافعية

                                                
1 0,05دال عند مستوى الداللة **   

 سمات الدافعية الرياضية االحتراق النفسي مج األبعاد

  االحتراق النفسي

  الداللة مستوى

 العينة

1  

0,178  

20 

0,89**  

0,178  

20 

  1  **0,89  سمات الدافعية الرياضية
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ــــــذي يبــــــني قيمــــــة) 18(نالحــــــظ مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم  ــــــة لالرتبــــــاط بــــــني االحــــــرتاق النفســــــي وRال ســــــمات الدافعي

وهــــي درجــــة دالــــة   0,89 عالقــــة قويــــة حيــــث قــــدرت بــــــكانــــت ذات لمجمــــوع العينــــة عنــــد الدرجــــة الكليــــة الرياضــــية 

وهــــــي درجــــــة تــــــدل علــــــى وجــــــود عالقــــــة ارتباطيــــــة قويــــــة عنــــــد ســــــلم االرتبــــــاط  0,178احصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة 

وبالتـــــايل نقبــــل الفرضـــــية الـــــيت تــــنص علـــــى وجـــــود عالقــــة ارتباطيـــــة بـــــني االحـــــرتاق  1+والــــذي تصـــــل اعلـــــى درجــــة فيـــــه اىل 

  .الرياضية النفسي ومسات الدافعية 

  :مناقشة نتائج الفرضية االساسية الثالثة -2-3-7

انطالقــا مــن اخللفيـــة النظريــة هلـــذه الدراســة مت اختيـــار الفرضــية االساســـية الثالثــة  للبحـــث و الــيت جـــاءت حــول العالقـــة      

  .االرتباطية بني ابعاد االحرتاق النفسي للمدرب و مسات الدافعية الرياضية لالعب

توصل إليهـا أثبتـت وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـني ابعـاد االحـرتاق النفسـي للمـدرب ومسـات الدافعيـة من خالل الدراسة امل

  0,89و قدرت بـ الرياضية لالعب 

ــني ابعـــاد االحـــرتاق النفســـي للمــــدرب و مســـات الدافعيـــة الرياضـــية لالعــــب لتـــأثر هـــذه الســــمات  تعـــود العالقـــة االرتباطيـــة بــ

  .باالحرتاق النفسي للمدرب

  :تباط بين بعد االنهاك العقلي وسمات الدافعية الرياضية اإلر   -2-3-7-1

ـــاك العقلـــي إىل و جـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة       يشـــري معامـــل االرتبـــاط بريســـون بـــني درجـــة مســـات الدافعيـــة و بعـــد اال

)0.79R= ( و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة)فعيـة  ، وهنا نقول أنه يوجد تناسب طـردي بـني مسـات الدا)∞=0.05

  مستوى الداللة

 العينة

0,178  

20 

0,178  

20 
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و البعـد املـذكور لالحـرتاق  و هـذا مـا أشــار إليـه صـاحب مقيـاس االحـرتاق أن أصـحاب الدرجــة العاليـة هلـذا البعـد هـم أفــراد 

  .يؤثرون يف االشخاص املقابلون من حيث ميزة السمات الدافعية 

  :اإلرتباط بين بعد االنهاك االنفعالي وسمات الدافعية الرياضية -2-3-7-2

ـاك االنفعـايل ومسـات الدافعيــة الرياضـية إىل و جـود عالقـة ارتباطيـة موجبــة يشـري معامـل االرتبـا      ط بريسـون بــني درجـة اال

)0.72R= ( و دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى الداللـــة)ــــاك )∞=0.05 ، وهنـــا نقـــول أنـــه يوجـــد تناســـب طـــردي بـــني اال

ــاك االنفعــايل ومســات الدافعيــة الرياضــية، و هــذا مــا يــدل علــى أن أصــحاب الدرجــة الع اليــة هلــذا البعــد هــم أفــراد يتميــزون بإ

ــا وهــذا   مــا تؤكــده  ا   تصــاحبها دائمــا تــأثريا يف احــدى العوامــل املرتبطــة  انفعــايل باعتبــار ان مســات الدافعيــة ودرجــة حــد

 نظريـــة التعـــرض للمثـــري، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع العديـــد مـــن الدراســـات الـــيت تناولـــت االحـــرتاق النفســـي  أن تعـــرض الفـــرد

  .للمثريات بصورة متكررة قد جيعله عادة ، يكون استجابة أكثر إجيابية إزاء ذلك املثري او العكس اذا كان سليب 

  اإلرتباط بين بعد االنهاك البدني وسمات الدافعية الرياضية -2-3-7-3

ــــــدني يشــــــري معامــــــل االرتبــــــاط بريســــــون بــــــني     و و الدرجــــــة الكليــــــة لســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــية  إىلبعــــــد االنهــــــاك الب

ــــــة ) =0.63R(جــــــود عالقــــــة ارتباطيــــــة موجبــــــة  ــــــة إحصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى الدالل ، وهنــــــا نقــــــول أنــــــه )∞=0.05(و دال

 1( +وهـــــي درجـــــة عاليـــــة علـــــى ســـــلم االرتبـــــاط لبريســـــون حيـــــث تقـــــارب 0,70يوجـــــد تناســـــب طـــــردي قـــــوي اذ يتجـــــاوز 

إليــــــه صــــــاحب املقيـــــــاس و هــــــذا مــــــا أشــــــار  بعــــــد االنهــــــاك البــــــدني  وســــــمات الدافعيــــــة الرياضــــــيةالصــــــحيح  بــــــني ) 

ـــــراق النفســـــي  ـــــدني(أن أصـــــحاب الدرجـــــة العاليـــــة هلـــــذا البعـــــد االحت ـــــم نتيجـــــة ) االنهـــــاك الب يتـــــاثرون بعوامـــــل حميطـــــة 

ـــــــاك  Selye,1983العالقـــــــة املباشـــــــرة واملســـــــتمرة بـــــــني اشـــــــخاص يتعامـــــــل معهـــــــم ، ويشـــــــري ســـــــيلي  ان االجهـــــــاد واال

ملتشــــــابكة واملتفاعلــــــة ومــــــن بــــــني اهــــــم هــــــذه العوامــــــل ضــــــغوط حيــــــدث للمــــــدرب الرياضــــــي كنتيجــــــة للعديــــــد مــــــن العوامــــــل ا

عمليــــــة التــــــدريب الواقعــــــة علــــــى الالعبــــــني وضــــــغوط املنافســــــة اىل غــــــري ذلــــــك ، وهــــــو الشــــــيء الــــــذي يــــــدعم اعتمــــــاد هــــــذه 



164 
 

ــــة ـــة ارتباطيــــة دالــــة احصــــائيا بــــني كــــل مــــن هــــذا البعــــد و مســــات الدافعيــــة  الفرضــــية الجزئي يف بدايــــة الدراســــة بوجــــود عالقـ

  الرياضية

  اإلرتباط بين بعد التغيير الشخصي نحو األسوأ وسمات الدافعية الرياضية  -2-3-7-4

إىل بعــــد التغييـــر الشخصـــي نحـــو األســـوأ وســـمات الدافعيـــة الرياضــــية لبريســـون بـــني R يشـــري معامـــل االرتبـــاط     

ــــــة ) =0.76R(وجــــــود عالقــــــة ارتباطيــــــة موجبــــــة  وهنــــــا نقــــــول أنــــــه  )∞=0.05(و دالــــــة إحصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى الدالل

ـــد تناســـــب طـــــردي بينهمـــــا و هـــــذا مـــــا أشـــــار إليـــــه صـــــاحب املقيـــــاس ، ي بـــــأن التغيـــــري الشخصـــــي حنـــــو األســـــوأ يف نظـــــر وجــ

ـــلبية يف الشخصــــية كالتعامــــل مــــع االخـــــرين بصــــورة اكثــــر قســــوة مــــن املعتـــــاد  الــــبعض انــــه يــــرتبط ذلــــك حبــــدوث تغـــــريات سـ

واالجتــــــــاه حنــــــــو تربيــــــــر , التــــــــدرييب وهبــــــــوط احلمــــــــاس حنــــــــو العمــــــــل , واخنفــــــــاض مســــــــتوى االهتمــــــــام مبشــــــــاكل الالعبــــــــني , 

  .االخطاء الذاتية وبالتايل فالعالقة بني هذا البعد ومسات الدافعية لدى الالعبني عالقة قوية 

 :وسمات الدافعية الرياضية نقص اإلنجاز الشخصي بعداالرتباط بين  -2-3-7-5

إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة  يةبعــد نقــص اإلنجــاز الشخصــي وســمات الدافعيــة الرياضــيشــري معامــل االرتبــاط بريســون بــني  

، وهنــــا نقـــول أنـــه يوجــــد تناســـب طـــردي بــــني )∞=0.05(و دالـــة إحصـــائيا عنــــد مســـتوى الداللـــة ) =0.75R(موجبـــة 

يفســـر وجـــود عالقـــة بـــني الدافعيـــة  الـــذي ماســـلوومـــن بيـــنهم  النظريـــة اإلنســـانية املتغـــريين، و هـــذا مـــا أشـــار إليـــه اصـــحاب 

 هـرم احلاجـات تسلسـل، وجنـد ذلـك أكثـر مـن خـالل  أو التدرب بني الدافعية والتعلموشخصية الفرد أكثر من وجود عالقة 

وأن إشــباع حاجاتــه مــن كاناتــه املتنوعــة علــى حنــو فعلــي إماملــدرب بــنقص ومعانــاة يف حتقيــق  جنــد منهــا شــعور الفــرد أوحبيــث 

ذا ميكن احلكـم علـى أن العالقـة االرتباطيـة  هعملية التدريب مبا يتوافق مع أهدافه جيعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بدافعية العبي و

القائمـة بـني بعـد نقــص االجنـاز الشخصـي للمـدرب  ومســات الدافعيـة الرياضـية موجبـة طرديــة أي انـه كلمـا زاد شـعور املــدرب 

افعيـة زاد ذلـك مـن انخفـاض الد بنقص اجنازاته الشخصية وتراجع مـردوده اجتـاه االخـرين سـواءا أثنـاء التـدريب او املنافسـة 

  .لدى العبيه وهو التفسير الذي تبناه اصحاب النظرية االنسانية
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  :االستنتاج العام -2-4

بعد عرض و حتليل و مناقشة النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية يتبني لنا من خالل احملور األول         

ريب كرة القدم يف اجلزائر اتسم مبستوى مرتفع يف أن مستوى االحرتاق النفسي لدى مد بالفرضية األساسية األولىاخلاص 

اك العقلي واالنفعايل ونقص  ابعاده اخلمسة بدرجات متفاوتة حبيث ظهر هذا االرتفاع بشكل واضح يف كل من اال

االجناز الشخصي وهذا حسب سلم تقدير درجات املقياس   ،  مما يؤكد أن لالحرتاق النفسي مستوى عايل وهو ما 

، واليت اثبتت وجود مستوى صحة الفرضية الجزئية األولىداية الدراسة كفرضية حبثية اساسية اوىل مما يؤكد اعتمد يف ب

اك االنفعايل وهو ما يثبت   اك العقلي لدى املدربني ، يف املقابل هناك مستوى عايل لإل صحة الفرضية عايل لإل

اك البدين تشريالجزئية الثانية نفي  اىل اخنفاض مستواها عن ما هو مرجوا و هذا ما يؤكد ، يف حني كانت نتائج اال

اك البدين لدى املدربني الفرضية الجزئية الثالثة ، وقبول الفرض البديل والذي ينص على ان هناك مستوى منخفض لإل

ينفي  صحة أما نتائج البعد الرابع اخلاص التغيري الشخصي حنو األسوأ فإننا جند ان هناك مستوى منخفض ، و هذا ما 

الفرضية اجلزئية الرابعة وقبول الفرض البديل والذي ينص على ان هناك مستوى منخفض ملستوى التغيري الشخصي حنو 

يؤكد وفيما خيص البعد اخلامس اخلاص بنقص االجناز الشخصي فقد متيز املدربون مبستوى مرتفع يف هذا البعد مما .األسوأ 

  .صحة الفرضية الجزئية الخامسة

هناك '' اليت تقول الفرضية األساسية األولىو من خالل التأكد من صحة الفرضيات اجلزئية ميكن احلكم على أن       

  .قد تحققت ''مستوى مرتفع ألبعاد االحرتاق النفسي لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر  

ن يف مسات الدافعية الرياضية لدى العيب كرة اخلاصة بوجود تباي الفرضيـة األساسيــة الثانيــةأما فيما خيص نتائج         

  . من خالل وجود فروق دالة احصائيا بني ابعاد املقياس بنسب متفاوتة تحقق الفرضية القدم   ، فإننا جند 
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يف تأكيد وجود تباين دال احصائيا بني مسات الدافعية الفرضية األساسية الثانية قد تحققت و منه ميكن القول بأن      

لداللة الفروق من خالل إجراء املقارنة يف املتوسطات احلسابية لسمات الدافعية لدى  فــاية وهذا ما أثبته اختبار الرياض

  .عينة الدراسة

اخلاصة بوجود عالقة ارتباطية بني أبعاد اإلحرتاق النفسي والدرجة  الفرضيـة األساسيــة الثالثةأما بالنسبة لنتائج           

افعية الرياضية ، فإننا جند حتقق الفرضية من خالل احملاور اخلاصة بكل بعد حبيث تراوحت معامالت الكلية لسمات الد

وهي معامالت تدل على قوة العالقة اإلرتباطية بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس  0.76إىل  0.63اإلرتباط بريسون من 

  .اسية الثالثةالفرضية األسوهذا ما يؤكد صحة . السمات الدافعية الرياضية

  

   :الخالصة العامة  -2-5

ـــــــة و الفرضــــــيات املصــــــاغة   إنطالقـــــــا ـــــــب التمهيـــــــدي الــــــذي حيـــــــتوي علـــــــى اإلشكاليـــــــة املطـروحـــــــة للدراسـ مــــــن اجلانـ

ــــــة و  باجلانـــــب النظـــــري الـــــذي حاولنـــــا فيـــــه  مـــــروراكمشـــــروع للبحـــــث و الدراســـــات السابقــــــة الـــــيت وضـــــعت كخلفيــــــة نظريـ

ــــدى مــــدربي  ( ضــــوع تنــــاول كــــل مــــا لــــه عالقــــة باملو  ــــة الرياضــــية ل ــــبعض ســــمات الدافعي ــــه ب ــــراق النفســــي وعالقت اإلحت

ــــــر ــــــي الجزائ ــــــه عالقــــــة  اربعــــــة مــــــن خــــــالل  تقســــــيمه إىل )  كــــــرة القــــــدم ف فصــــــول تناولنــــــا يف الفصــــــل األول كــــــل مــــــا ل

دافعيــــــــة إخل ، كمـــــــا تطرقنــــــــا يف الفصـــــــل الثــــــــاين إىل مســـــــات ال... اإلحرتاق النفســـــــي و أبعــــــــاده و مســـــــتوياته و نظرياتــــــــه بـــــــ

ــــــــا  الرياضــــــــية ــــذي تناولنــــــــا فيــــــــه املــــــــدرب الرياضــــــــي والعمليــــــــة التدريبيــــــــة  ... ونظريا ــــ ــــــــث ال إخل ، لنصــــــــل إىل الفصــــــــل الثال

و ذلـــــك والفصـــــل الرابـــــع الـــــذي احتـــــوى علـــــى النـــــوادي الرياضـــــية يف اجلزائـــــر   والعالقـــــة القائمـــــة مـــــابني املـــــدرب والالعـــــب

للجانـــــــب  وصـــــــوال نتـــــــائج الدراســـــــة امليدانيـــــــة املتوصـــــــل إليهـــــــا،لتكـــــــوين ســـــــند و خلفيـــــــة نظريـــــــة نعتمـــــــد عليهـــــــا لتـــــــدعيم 

امليــــــداين يف ختــــــام هــــــذه الدراســــــة و الــــــذي كــــــان اهلــــــدف منــــــه إختبــــــار الفرضــــــيات املوضــــــوعة كمشــــــروع للبحــــــث قصـــــــد 

  : إثبات أو نفي صحتها و كانت على الشكل التايل 
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  :الفرضية األساسية األولى  –أ 

لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائرفسي مرتفع ألبعاد اإلحتراق الن هناك مستوى. 

 لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر اإلنهاك العقليهناك مستوى مرتفع لبعد 

 لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر اإلنهاك اإلنفعاليهناك مستوى مرتفع لبعد 

 لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر اإلنهاك البدنيهناك مستوى مرتفع لبعد 

 لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر التغيير الشخصي نحو األسوأتفع لبعد هناك مستوى مر 

 لدى مدريب كرة القدم يف اجلزائر نقص اإلنجاز الشخصيهناك مستوى مرتفع لبعد 

 
 

  :الفرضية األساسية الثانية  –ب 

هناك تباين بين أبعاد سمات الدافعية الرياضية لدى العبي كرة القدم 

  :لثالثة الفرضية األساسية ا. ج

 ـــــين أبعـــــاد اإلحتـــــراق النفســـــي لـــــدى المـــــدربين والدرجـــــة هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية ب

 .الكلية للسمات الدافعية الرياضية لدى الالعبين

  لـــــدى  والدرجـــــة الكليـــــة للســـــمات الدافعيـــــة الرياضـــــية اإلنهـــــاك العقلـــــيتوجـــــد عالقـــــة دالـــــة احصـــــائيا بـــــني بعـــــد

 .الالعبني

 لـــــدى  والدرجـــــة الكليـــــة للســـــمات الدافعيـــــة الرياضـــــية اإلنهـــــاك اإلنفعـــــالياحصــــائيا بـــــني بعـــــد  توجــــد عالقـــــة دالـــــة

 .الالعبني
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  لــــــدى  والدرجـــــة الكليـــــة للســـــمات الدافعيـــــة الرياضـــــية اإلنهـــــاك البـــــدنيتوجـــــد عالقـــــة دالـــــة احصـــــائيا بـــــني بعـــــد

 .الالعبني

  ـــــر الشخصـــــي نحـــــو األســـــوأتوجـــــد عالقـــــة دالـــــة احصـــــائيا بـــــني بعـــــد ـــــة للســـــمات الدافعيـــــة والدرجـــــة  التغيي الكلي

 .لدى الالعبني الرياضية

  والدرجـــــــة الكليـــــــة للســـــــمات الدافعيـــــــة  نقـــــــص اإلنجـــــــاز الشخصـــــــيتوجـــــــد عالقـــــــة دالـــــــة احصـــــــائيا بـــــــني بعـــــــد

 .لدى الالعبني الرياضية

  

  

  

 
  

  : التوصيات -2-6

ء نتائج البحث على ضوء البيانات واملعلومات اليت توصل إليها الباحث ويف حدود البحث وأهدافه ويف ضو          

  : يوصي الباحث مبا يلي 

 .توسيع صالحيات املدرب من دون تدخل جهات أخرى يف عمله حىت ال يفقد ثقته بنفسه -1

ا مساعدة املدرب يف الوصول اىل أهدافه كي ال يشكل عامل نقص   -2 توفري كل الوسائل املادية واملعنوية واليت من شأ

   .املوارد ضغطا زائدا عليه 

للكشف عن املزيد من و بني مدريب البطولة اهلاوية والبطولة احملرتفة للمقارنة اجراء دراسات وحبوث أخرى العمل على  -3

 .أسباب حدوث الظاهرة 
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دف حتضريهم نفسيا  -4 وتوعيتهم مبخاطر تكفل اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم بإقامة ورشات وتربصات لفائدة املدربني 

 .ظاهرة اإلحرتاق النفسي

استخدام املدرب ملقياس تقدير دافعية العبيه من أجل رسم اخلطة التدريبية املالئمة لدافعيتهم يف املوسم  امكانية -5

 .الرياضي

إثراء برامج اإلعداد النفسي يف التدريب الرياضي مبقاييس و استبيانات للتعرف على احلالة النفسية للمدرب  -6

  .والالعب والعمل على احداث التوافق بينهما
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Résumé : 

 

             L'entraîneur de football dans le domaine de l'entraînement sportif à 

un certain nombre de pressions et d'effets qui affecteraient négativement 

leur performance et cela est connu comme le phénomène de stress. Le 

stress conduit à l’augmentation des charges et des exigences qui conduisent 

à un état d'épuisement mental, émotionnel et physique, cela était prouvé par 

plusieurs chercheurs dans le domaine de la psychologie du sport, où Ils 

affirment qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître sur 

l'entraîneur sportif comme des signes d'un avertissement de l'existence de 

stress. Puisque le champ de travail de l'entraîneur nécessite sa présence 

dans une équipe composée de joueurs, nous voulions relier ce qui est 

affecté par l'entraîneur avec ce qui est de la motivation du joueur. Sur cette 

base, le chercheur dans cette étude visait à identifier la relation entre le 

stress de l'entraîneur et la  motivation sportive du joueur de football. 

L'échantillon de recherche se composait de quelques entraîneurs et joueurs 

de football actifs dans la Division Inter ligue, pole centre et centre ouest, où 

il a été choisi de manière délibérée et était composé de 20 entraîneurs et 

100 joueurs. Le chercheur a utilisé le questionnaire (Test psychologique) de 

stress pour les entraineurs  de Hassan Allaoui 1987 et de questionnaire 

(Test psychologique) de motivation pour les joueurs de Hassan 

Allaoui1987 pour la collecte de données. L'étude a trouvé une relation 

entre le niveau élevé de stress des entraîneurs et certaines trais de la 

motivation sportive pour les joueurs. L'étude recommandait d'encourager 

les étudiants et les chercheurs à enrichir de plus en plus le sujet et de 

fournir tous les moyens permettant à l'entraîneur d'effectuer son travail 

dans de bonnes conditions, en fonction de la motivation de ses joueurs. 

              Mots-clés: Stress - Motivation sportive - Entraîneur de football 
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Summary : 

          The football coach in the field of sports training with some pressures 

and effects which would affect their performance negtively and it is known 

as the phenomenon of stress. 

           Stress drives to the increase of expenses and of requirements which 

drive to a state of mental, emotinal and physical exhaution, it was proved 

by several researchers in the field of the psychology of sports, where they 

maintain that there are many symptoms which can appear on the sports 

coach as signs of warning of the existence of stress. Since the working field 

of the coach requires it's présence in a team composed of players, we 

wanted to link up what is affected by the coach with that is the motivation 

of the player. On this base, the researcher in this study aimed to identifying 

relation between the stress of coach and the sports motivation of the 

football player. The research sample was made up of some coaches and 

active football players in division inter leauge center-west and west, where 

it was chosen in a delibrate way and composed of 20 coaches and 100 

players. The researcher used the questionnaire of stress for coaches of 

Hassan Allaoui 1987, and questionnaire of motivation for the players of 

Hassan Allaoui 1987, for collection of data. 

          Study found a relation between the high level of stress of the coaches 

and some milk sports motivation for the players. Study recommended to 

encourage the students and the researchers to enrich subject more and to 

give all means allowing to the coach to do it's work in good conditions 

according th the motivation of his players.   

Keywords : stress – sports motivation - football coach   
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   : ملخص البحث

ا يتعرض مدرب كرة القدم يف جمال ا لتدريب الرياضي اىل مجلة من الضغوط والتأثريات اليت من شأ

أن تؤثر سلبا يف أدائهم وهذا ما يعرف بظاهرة اإلحرتاق النفسي اليت تؤدي إىل ظهور العديد من األعباء 

اك العقلي واإلنفعايل والعقلي والبدين وهو ماأكده  واملتطلبات املتزايدة اليت قد تؤدي إىل حالة من اإل

إذ يؤكدون أن هناك العديد من األعراض اليت ميكن أن عديد من الباحثني يف جمال علم النفس الرياضي  ال

تظهر على املدرب الرياضي كعالمات أو اشارات إنذار بوجود إحرتاق نفسي، ومبا أن جمال عمل املدرب 

ا ميكن أن يكستبه يقتضي وجوده ضمن فريق يتكون من الالعبني أردنا ربط ما يتأثر به املدرب مع م

الالعب من دافعية للمارسة الرياضية ، وعلى هذا األساس يلجأ الباحث يف هذه الدراسة إىل معرفة 

  .»العالقة القائمة بني اإلحرتاق النفسي للمدرب و بعض مسات الدافعية الرياضية لالعب يف كرة القدم «

سي للمدرب و بعض مسات الدافعية استهدفت هه الدراسة التعرف على العالقة بني اإلحرتاق النف

الرياضية لالعب كرة القدم، ومتثلت عينة الدراسة يف مدريب كرة القدم والالعبني الناشطني يف قسم ما بني 

العب ولقد  100مدربا و  20غرب حيث مت اختيارها بطريقة عمدية قوامها  –الرابطات جمموعة وسط 

ب الرياضي و مقياس تقدير الدافعية الرياضية من أجل استخدم الباحث مقياس اإلحرتاق النفسي للمدر 

مجع البيانات و توصلت الدراسة اىل أن هناك عالقة بني املستوى املرتفع لإلحرتاق النفسي للمدرب وبعض 

  .مسات الدافعية الرياضية لالعبني منها مسة التدريبية بشكل أكرب

هذا املوضوع بصورة أكرب وأكثر دقة و بضرورة أوصت الدراسة بتشجيع الطلبة والباحثني للقيام بإثراء 

ا إتاحة الفرصة للمدرب أن يؤدي عمله يف ظروف جيدة حىت تتالئم مع  توفري كل الوسائل اليت من شأ

  . دافعية العبيه وبالتايل حتقيق أهدافه التدريبية

  .ممدرب كرة القد –مسات الدافعية الرياضية  –اإلحرتاق النفسي  :الكلمات المفتاحية
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