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 :دمة ــــــــمق
، وذلك نتيجة تشهد السنوات احلديثة تزايد اشرتاك الناشئني يف برامج التدريب واملنافسات الرايضية

مور ولياء األأمر الذي زاد من اهتمام جيابية حنو الرايضة األجتاهات اإلمهها زايدة اإلأسباب من للعديد من األ
هناء التوترات إمهية وفائدة لدى الناشئني يف أه من ببنائهم يف برامج التدريب واملنافسات، وهذا ملا تلعأمبشاركة 

هنا تساهم أالنفسية وحاالت التوتر العصيب وخمتلف الضغوطات النفسية يف ظل الثورة العلمية التقنية ، كما 
متنحه رصيدا صحيحا  وحاته املستقبلية، ومهدافه وطأجناز وحتقيق داء للناشئ وتدفعه حنو اإليف حتسني األ

ندماج يضمن له توازان سليما و تعايشا منسجما مع احمليط اخلارجي منبعه سلوكيات فاضلة متنحه فرصة اإل
 الفعلي. 

ى البعض أن الرايضة ال ختلو حيث تعترب املنافسة الرايضية عامال هاما وضروراي لكل نشاط رايضي، في  
حياول الفرد من خالله الفوز وحتقيق  ا  وتعترب املنافسة يف اجملال الرايضي وخاصة كرة القدم نشاط ،من املنافسة

 ىل ما هو أمسى وأرقى . إجناز والطموح دائما أفضل مستوى وذلك من خالل زايدة دافعية اإل
تقان للمهارات احلركية الرايضية مرحلة أساسية يف النمو، حيث تتسم ابلتنسيق واإل ءشوتعترب مرحلة الن   

امليول والتعمق يف االختصاص املنشود ، وابلتايل العمل  ستقرار ووخطط اللعب ،كما تتميز هذه املرحلة ابإل
 .جناز ما هو أفضل إوحماولة  ،أكثر

التدريبات واملنافسات يهدف من خالهلا إىل قدم العب كرة القدم  الناشئ على خمتلف حيث ي      
 جناز الكامنة وراء الرايضي.هذه األخية تعترب قوة مهمة تفسر دوافع اإل ،إثبات وإظهار مدى فاعلية ذاته

وتعترب فاعلية الذات من أهم امليكانزمات أو القوى الشخصية ، وتعمل كفئة هامة من حمددات الدافعية        
      ،نساين، فهي تؤثر يف احلدث أو السلوك من خالل عمليات دافعية ومعرفية و وجدانيةوراء السلوك اإل

وليس  وتعترب بعض هذه العمليات مثل أمناط التفكي ومستوى الطموح ذات أمهية خاصة يف حد ذاهتا
فاعلية الذات من أكثر املفاهيم النظرية والعلمية أمهية يف علم النفس  تعدو  ، كمؤثرات عارضة يف األحداث

احلديث ذلك الذي وضعه ابندورا حتت اسم توقعات فاعلية الذات أو معتقدات الفرد عن قدراته لينجز 
بنجاح سلوكا معينا، أو جمموعة من السلوكيات وهذه املعتقدات تؤثر على سلوك الفرد، وأدائه، ومشاعره، 

دراك املعريف للقدرات الشخصية، د ابندورا على أن معتقدات الفرد عن فاعليته الذاتية تظهر من خالل اإلويؤك
 (.Bandura, 1982, p37 واخلربات املتعددة سواء املباشرة أو غي املباشرة )
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لوكات وتقوم نظرية فاعلية الذات على أساس األحكام الصادرة من الفرد عن قدرته على القيام بس        
معينة ، والفاعلية الذاتية ليست جمرد مشاعر عامة، ولكنها تقومي من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام 

، ومرونته يف التعامل مع املواقف الصعبة واملعقدة، وحتديه للصعاب يقوم بهبه، ومدى مثابرته، وللجهد الذي 
 (.487-461،ص1993)عواطف، ومقاومته للفشل 

ن أحيث يري  ،مهية مرحلة املراهقة يف تنمية فاعلية الذات أىل إ Bandura(1997) يشي ابندورا         
جتماعية ، حيث يؤثر ملرحلة املراهقة دورا كبيا يف تنمية فاعلية الذات يف التعامل مع املثيات السكولوجية اإل

للكفاءة يف اجملال اجلسماين ثر واضح على التخطيط الذايت أويكون له ، النضج يف الرباعة اجلسدية 
ملشاعرهم  ة  داعم نكو تجتماعية اال كادميية وقدات املراهقني يف فاعليتهم يف النواحي األتوالسيكولوجي، ومع

كثر أ نيهذا بدروه جيعل املراهق تدعم الشعور ابلرضا ، واليت  ىل العالقات الشخصية إضافة ، إ العاطفية
 م الذاتية .هتفع نتيجة لذلك فاعليترت ، فجهاد قدرة على حتمل الضغوط ، واإل

ىل موضوع الفاعلية الذاتية فيعرفها )ماكاي( أبهنا إويف اجملال الرايضي هناك دراسات تطرقت       
هنا تعد قناعة فردية مبقدرته إو ،دراكية عامة ألجل أتثيات املعاجلات النفسية املتنوعة على األداء إميكانيزمات 

جناز سلوك ضروري لتقدمي انتج مرغوب فيه، وحتت مصطلح )التغيي السلوكي(، كما يعرفها إأو مبقدرهتا على 
 ميان الرايضي أبنه يستطيع تنفيد متطلبات األداء بنجاح إلحداث نتيجة حمددةإابندورا على أهنا قوة 

 ( McCauley al,1985 .) 
حول قدراته يف مواجهة التحدايت والظروف ن فاعلية الذات يف اجملال الرايضي هي توقعات الرايضي إ      

املختلفة خالل ممارسة األنشطة البدنية والرايضية، ويرتبط مفهوم فاعلية الذات يف اجملال الرايضي مبتغي دافعية 
ممن  ونجناز الرايضي، فالرايضيعاقتها حنو اإلإذ تعمل فاعلية الذات يف تعزيز الدافعية أو إجناز الرايضي، اإل

جناز الرايضي سوف يكونون أفضل من من فاعلية الذات ومستوى جيد من دافعية اإل لوى عالديهم مست
ان للرايضيني تجناز الرايضي ضروريغيهم خالل املواقف واملناسبات الرايضية، كما أن فاعلية الذات ودافعية اإل

لذي يتطلب امتالكهم حيث يتعرضون ملواقف متغية كاخلصم واحلكم واجلمهور والظروف املناخية، األمر ا
 (Tod,2014) .جناز الرايضيلفاعلية الذات تساعدهم يف تطوير دافعيتهم حنو اإل

ىل أعلى املستوايت إىل أن وصول الرايضي إولقد أشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرايضي       
جناز الرايضي" ، واليت يقصد هبا استعداد الالعب لإلقبال أو الرايضية يتأسس على ما يطلق عليه "دافعية اإل
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جناز الرايضي ، وبصفة خاصة املنافسة الرايضية، كما يدخل يف نطاق جتاه موقف من مواقف اإلاحجام اإل
 (.231،ص 2009عبد احلليم، هذا التحديد رغبة الالعب يف التفوق والتميز )

يف رفع مستوى أداء الرايضي ونتائجه يف خمتلف  مهم   ا  الرايضي دور جناز إلحبيث تلعب دافعية ا         
 جنازاألنشطة واملنافسات الرايضة اليت يواجهها، وهذا ما أكده )ماكليالند( حني رأى أن مستوى دافعية اإل

 يةتمع، وهكذا تبدو أمهية دافعاملوجود يف أي جمتمع هو حصيلة الطريقة اليت ينشأ هبا األفراد يف هذا اجمل
جناز ليس فقط ابلنسبة للفرد وتفوقه الرايضي، ولكن أيضا ابلنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه هذا إلا

 .(2002)عالوي ،الفرد
ترتبط فاعلية الذات أيضا مبستوى الطموح لدى الفرد، حيث يعد هذا األخي من أهم السمات فهو          

ىل مرحلة أخرى متقدمة، إرتقاء مبستوى احلياة من مرحلة الالدافع الذي يقوم بشحذ اهلمم وترتيب األفكار ل
نسان فهو سقف للتطور العلمي واحلضاري ألنه من العوامل املهمة املؤثرة مبا وما دام الطموح موجودا عند اإل

القدر املناسب من مستوى  ىل توفرإنسان من نشاطات وأفكار، كما أن تقدم األمم يرجع يصدر عن اإل
   .الطموح

الفرق بني الطموح كمعىن ومستوى الطموح كشيء مقيس وذلك ألن البعض ال يفرق بني يتضح و         
وهذا االستنتاج غي  ،ن احلديث عن أحدمها يعين احلديث عن اآلخرأالطموح ومستوى الطموح على اعتبار 

ىل إشارة ب اإلجتصحيح، ذلك أن الطموح تصور قبلي أما مستوى الطموح فهو نتاج بعدي لقياس كمي و 
أن الفرد جيب أن يكون لديه مستوى طموح ابلنسبة جلميع األعمال وذلك على الرغم من أن لديه أهداف 
حمددة ولكي حيدد مستوى طموحه البد أن تتوافر لديه فكرة ما عن صعوبة العمل وعن قدرته على تعلمه 

 (.2005حسني امحد،و وأدائه ) حسان،
تقريبا  جلميعنسانية مبعىن أهنا صفة موجودة لدى امسات الشخصية اإلويعترب مستوى الطموح مسة من       

سواء طالب أو عمال أو رايضيني، ولكن بدرجات متفاوتة يف الشدة والنوع وهي تعرب عن التطلع لتحقيق 
أهداف مستقبلية قريبة أو بعيدة، ويتم التعبي عن هذه السمة تعبيا عمليا ابستخدام مصطلح مستوى 

 (.2009،شيخيجرائي يستخدم لقياس هذه السمة )املإو مصطلح سيكولوجي وه ،الطموح
أساسا  مهما  لتحديد مستوى دافعيته، ومستوى صحته النفسية، وقدرته الفرد لدى فاعلية الذات تعد       

على اإلجناز الشخصي، فمستوى الفاعلية الذاتية يؤثر على نوعية النشاطات واملهمات اليت خيتار الفرد 
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أتديتها، وعلى كمية اجلهد الذي يبذله إلجناز مهمة أو نشاٍط ما، بل وعلى طول مدة املقاومة اليت يبديها 
الفرد أمام العقبات اليت تعرتض طريقه، والعكس صحيح، وتتولد الفاعلية الذاتية من جتارب احلياة ومن 

ود أفعال جتاه حتدايت احلياة أشخاص نتخذهم قدوة لنا، وهي شيء ي بىن على مدى سنوات من القيام برد
 .والتدرب على التعامل معها مبرونة ومثابرة

جناز الرايضي يف فاعلية الذات وعالقتها بكل من دافعية اإل ثحتبهنا أ احلالية مهية الدراسة أتربز          
 .سنة( 17قل من )ومستوى الطموح لدى العيب كرة القدم األ

للجانب  ا  ول كان خمصصولتحقيق الغرض من الدراسة اعتمدان يف دراستنا على اببني ، الباب األ       
ىل إ نا فيهالثاين فتطرق أماول تناولنا فيه فاعلية الذات ، ربعة  فصول ،الفصل األأحيث احتوى على ؛النظري 

الرابع  فقد احتوى على خصائص الفئة ما أالثالث  تضمن مستوى الطموح ، جناز الرايضي ، ودافعية اإل
 العمرية ومتطلبات كرة القدم  .

حيث خصص  ؛الذي احتوى على ثالثة فصول  )امليداين( ما الباب الثاين فهو اجلانب التطبيقيأ        
 ؛جراءات امليدانية املتبعةستطالعية ، يف حني خصص الفصل الثاين ملنهجية الدراسة واإلول للدراسة اإلاأل

دوات القياس املستخدمة أ، وكذا  فردٍ  (500)حيث تضمنت جماالت الدراسة وعينة الدراسة اليت بلغ عددها 
ما يف الفصل الثالث فقد أجناز الرايضي ، مستوى الطموح(، ) مقياس فاعلية الذات ، مقياس دافعية اإل

قرتاحات،و قد لتوصيات واإلستنتاجات ، ومناقشة الفرضيات ، و بعض ارضت نتائج الدراسة وخمتلف االع  
جناز الرايضي ، ومستوى الطموح مرتفع من فاعلية الذات ، ودافعية اإل ن مستوى كلٍ أىل إالدراسة  تصل  خ

جناز الرايضي  من دافعية اإل مع كلٍ  موجبا   بط ارتباطا  تن فاعلية الذات تر ألدى العيب كرة القدم ، كما 
 ومستوى الطموح.

 
 : دراسةـــــــــــــال مشكلة-2

  ،كرة القدم  ن مفهوم فاعلية الذات يدخل يف تكوين الذات للرايضيني بصورة عامة ، ومنهم العيبإ         
جيابيا إن ذلك سوف يشكل مفهوما إجمال مهم فيف و أذا كانت قناعاهتم بفاعلية الذات عالية يف مهمة إف

ن الرايضي الذي إىل أ  Bandura & Adam( 1982)م ادآيشي ابندورا و   .العكس صحيح عن ذاته و
املثابرة للوصول  جل بذل اجلهد وأجيابية  سوف يشكل اعتقادا سليما حول ما يستطيع فعله من إلديه دافعية 
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كون لدى ن يأولتحقيق ذلك يتطلب   ،داء واملنافسة السلوك املناسب خالل األ ذختاا داء املطلوب وىل األإ
هدافهم ، تشي أنهم من حتقيق يوالنفسية لتمك ،املهارية و بقدراهتم البدنية ،  عالٍ  ا  راكالعيب كرة القدم اد

 (1977)يذكر ابندورا   ،انفعاليا دراك له دور مهم يف منو الرايضي سلوكيا واإل إىل أن( 2005الغريزي )
Bandura املواقف املعطاة .و حماولة التعامل مع أثي سواء على الرغبة ن فاعلية الذات يكون هلا أتأ 

   و ،املواقف ثي فقط على اختيار النشاطات ون فاعلية الذات اليكون هلا أتأ( 1993ويشي عجوة )       
ن تؤثر على نشاطات حل املشكالت اليت يكون قد أهنا ميكن إلكن من خالل توقعات النجاح النهائي ف

فراد ذلك حتدد كم النشاط الذي سوف يبذله األ جلفراد ، فتوقعات فاعلية الذات ألها فعال هؤالء األأبد
، كثر أىل بذل نشاطات إي دقوى تؤ ن فاعلية الذات األأاملثابرة يف مواجهة العقبات واخلربات ، ذلك  م  وك

ي تنشيط وتوجيه  أو حماولة التعامل مع املواقف ، أالرغبة  وملا كانت كانت فاعلية الذات تؤثر على املبادرة و
( 1987حكام فاعلية الذات كما يذكر نورويش)أن إيف مواجهة الصعوابت ، ف ستمرارالاك السلوك ، وكذل

Norwich نه مرتبط ابخلربات السابقة وما حيققه الفرد أيرى ماكليالند   ،جنازثي على الدافعية لإليكون هلا أت
املواصلة يف السلوكات املنجزة   داء ونه مييل لألإجيابية ابلنسبة للفرد فإولية ذا كانت اخلربات األإف جنازات ،إمن 

ذا حدث نوع من الفشل وتكونت بعض اخلربات السلبية ، فان ذلك سوف ينجر عنه دافع لتحاشي إما أ
جناز ، وهو ن بعض مصادر فاعلية الذات تؤثر على دافعية اإلأوهذا ما يوضح   ،(2000الفشل )خليفة،

 ن  يوجه وينشط السلوك.أنه أش ما من
ن توقعات فاعلية الذات تؤثر على املثابرة يف مواجهة العقبات إخر فآهذا من جانب ، ومن جانب           

شار لذلك كل من أجناز ، حيث ساسيا يف الدافعية لإلأواملشكالت ، تلك املثابرة واالستمرار تعترب مكوان 
(Feather,1961 ;Weiner ,1965 ;Hermans,1970،1993؛عجوة )،  املثابرة من خصائص  وتعترب

ىل الكفاح ولديه القدرة على إن الشخص الطموح مييل إىل أ( 1990الشخص الطموح حيث تشي كاميليا )
 ، ويسي وفق خطة مرسومة. حتمل املسؤولية ، ومييل للتفوق

فنية  وقصى ما ميكنه من قدرات بدنية أن يبذل أظروف لعبة كرة القدم املختلفة من الرايضي تتطلب        
فبغض النظر عن املنافسة فهو حياول الظفر مبكانة يف ،  ا  خاص اي  جه حتدانه يو أل ومعرفية ونفسية خططية  و

 حرتايف يف املستقبل. اعلى ، ومل ال احلصول على عقد أخر ذي مستوى آفريق 
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الصحراورية تعاين لدى الفئات الناشئة يف املناطق اجلنوبية القدم  الحظنا أن ظروف ممارسة كرةوقد      
مهال هذه الفئات إبشكل كبي من نقص يف املرافق الضرورية للتكوين وممارسة اللعبة يف ظروف مالئمة ، و 

عداد الصحيح ، كابر ،اضافة إىل الظروف اجلغرافية والبيئية العسية ، وغياب التخطيط واإلمقارنة بفئة األ
سلوكيا  ونفسيا  ، بناءا على ذلك وغي مهيئن   ومهاراي   كل ذلك أدى إىل والدة العبني غي مستعدين بدنيا  

مل يربز العيب املناطق اجلنوبية يف األندية احملرتفة ذات املستوى العايل ، ورمبا كان السبب وراء عدم الربوز هو 
ن ، ألاتيا  ، األمر الذي يتطلب منهم تقييما  وتنظيما  ألفكارهم وأعماهلم وانفعاالهتم تنظيما  ذ العامل النفسي

  ،مام و مواجهة الصعوابتفاعلية الذات املنخفضة تؤثر بشكل كبي على حتقيق الشعور ابلقدرة على التقدم لأل
كهذه   دراسات  غياب ومع  املستقبلية ، موطموحاهت ممما يؤثر على دافعيته مدراك النجاح قليال لديهإويكون 

، وأن التعرف  إىل مثل هذه الدراسات من قبل يف البيئة احمللية وعلى الفئة العمرية املستهدفة ظهرت احلاجة 
على العالقة املفرتضة بني فاعلية الذات ودافعية اإلجناز الرايضي من جهة وكذا فاعلية الذات ومستوى الطموح 

نمية فاعلية الذات لالعبني الناشئني يف املناطق من جهة أ خرى ميكننا من خالهلا بناء اسرتاتيجية هادفة لت
 . اجلنوبية الصحراوية 

 : اآليت ما سبق  ميكن طرح التساؤل استنادا  على       
 ةدافعية اإلجناز الرايضي و مستوى الطموح لدى العيب كر كل من   هل توجد عالقة بني فاعلية الذات و

 ؟سنة 17األقل من  القدم
 التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:هذا و ينبثق عن  

 جناز الرايضي و مستوى الطموح لدى العيب كرة القدم ؟دافعية اإلما مستوى فاعلية الذات و  -
العيب كرة  لدىالرايضي  جنازاإل يةذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات ودافع ةهل توجد عالقة ارتباطي -

 ؟القدم 
  ؟العيب كرة القدم لدىذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات و مستوى الطموح  ةارتباطيهل توجد عالقة  -
العيب و مستوى الطموح لدى  الرايضي  جنازاإل يةذات داللة إحصائية بني دافع ةارتباطيهل توجد عالقة  -

 ؟كرة القدم 
جناز الرايضي دافعية اإل  حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضيإتوجد فروق ذات داللة هل   -

 ؟على فاعلية الذات  
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حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  مستوى الطموح على إتوجد فروق ذات داللة  هل-
   ؟فاعلية الذات

 ومستوى الطموح ؟ الرايضي  جنازاإل يةهل ميكن التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء كل من دافع -
 

 دراسة:ـــــــأهــداف ال -3
 إىل حتقيق األهداف التالية: ةاحلالي تسعى الدراسة 

و مستوى الطموح لدى العيب كرة ،جناز الرايضي كشف مستوى فاعلية الذات ، دافعية اإل -
  .القدم

 العيب كرة القدم. لدى الرايضي ازجناإل يةمعرفة العالقة بني فاعلية الذات و دافع -

 مستوى الطموح لدى العيب كرة القدم. و فاعلية الذات بني  معرفة العالقة -

 و مستوى الطموح لالعيب كرة القدم. الرايضي  جنازاإل يةمعرفة العالقة  بني دافع -

جناز الرايضي على فاعلية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإل الفروقمعرفة  -
 .الذات

 .الطموح على فاعلية الذاتمستوى بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي   الفرروقمعرفة  -

ومستوى  الرايضي جنازاإل يةمكانية التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء كل من دافعإالتحقق من مدى  -
  .الطموح

 
 دراسة:ــــــــال ياتفرض-4
 العيب كرة القدم. مرتفع لدى ومستوى الطموح جناز الرايضياإلو دافعية  مستوى فاعلية الذات -
 جناز الرايضي لدىاإل يةحصائية بني فاعلية الذات ودافعإذات داللة  )موجبة( توجد عالقة ارتباطية -

 العيب كرة القدم.
 حصائية بني فاعلية الذات ومستوى الطموح لدىإذات داللة   )موجبة( توجد عالقة ارتباطية -

 العيب كرة القدم.
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الرايضي ومستوى الطموح جناز اإلية حصائية بني دافعإذات داللة  )موجبة(توجد عالقة ارتباطية  -
 لدى العيب كرة القدم.

جناز الرايضي حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإلإتوجد فروق ذات داللة  -
 .على فاعلية الذات

حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  مستوى الطموح على إفروق ذات داللة توجد  -
 .فاعلية الذات

 ومستوى الطموح . الرايضي  جنازاإل يةبفاعلية الذات يف ضوء كل من دافعميكن التنبؤ  -
 

 دراسة:ـــــــأمهية ال - 5
  ونالناشئ ىل مجاعة متميزة من اجملتمع اجلزائري وهم العبو كرة القدمإتطرق ت اأهن لدراسةأمهية ا تربز      

االعتماد على الذات ىل إالذين يسعون يف هذه املرحلة ،الذين يكونون شرحية مهمة وكبية يف اجملتمع 
جناز والعمل، حىت حنو اإل ا  كبي   ا  بشكل أكرب و حتمل املسؤولية و إثبات الذات، هذا ما جيعل لديهم دافع
املستقبل، و حتقيق األهداف  يتمكنوا من النجاح يف احلياة والقدرة على مواجهة حتدايت احلاضر و

مستوى الطموح و جناز الرايضي اإل يةاالهتمام منصبا على فاعلية الذات وعالقتها بدافعا كان ذاملرجوة .هل
 ناشئني .اللدى العيب كرة القدم 

 يف: الدراسة تتمثل أمهية لذا 

 قدرات الجناز الرايضي، ومدى أمهيته يف تطوير اإل يةاء لدافعجيايب البن  التأكيد على الدور اإل   -
 لدى الالعبني.  

خفاق و اعتباره ابستمرار الكفاءة والقابلية حنو النجاح أو اإل متصال   ا  الطموح متغي  كون مستوى -
خفاق أن اإل ىل الرضا عن النفس يف حنيإألن النجاح يقود ، أكثر العوامل ديناميكية  أيضا من

 املقدرة . ينتج عنه شعور بعدم الكفاءة و
اليت تناولت فاعلية الذات  -على حد علم الباحث -وىل اعتبارها الدراسة األ يفمهية الدراسة أتكمن -

 ئة احمللية والعربية .يجناز الرايضي ومستوى الطموح لدى الالعبني الناشئني يف البوعالقتها بدافعية اإل
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 دراسة:ــــــــــمصطلحــــات ال-6
 : فاعلية الذات – 6-1

هنا ثقة الفرد يف قدراته خالل املواقف اجلديدة ( فاعلية الذات أب131 ص،2001ف العدل )يعر         
و هي اعتقادات الفرد يف قوة الشخصية مع الرتكيز على أ ،ألوفةاملغي  و املواقف ذات املطالب الكثية وأ

 خرى للتفاؤل.سباب األ  و األأالكفاءة يف تفسي السلوك دون املصادر 
جاابهتم لدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة من خالل إة الذات فهو ايأما التعريف االجرائي لفاعل         

 على بنود مقياس فاعلية الذات املستخدم يف هذه الدراسة .
 جناز الرايضي :دافعية اإل -6-2

حماولة التفوق واالمتياز يف ضوء  و،استعداد الرايضي ملواجهة مواقف املنافسة الرايضية  "تعين       
 ظهار قدر كبي من النشاط وإو مستوايت التفوق واالمتياز عن طريق أو معيار من معايي أمستوى 

االمتياز يف مواقف املنافسة  جل التفوق وأالفاعلية واملثابرة كتعبي عن الرغبة يف الكفاح والنضال من 
 ( 286ص،2012.)محد "الرايضية

جابة أفراد العينة من خالل اإل جة اليت حيصل عليها املستجيب منالدر  االجرائي يتمثل يف والتعريف        
 .عن املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية

 مستوى الطموح : -6-3
نه مسة اثبثة ثباات نسبيا تشي ( مستوى الطموح أب03 ص ،2005ف معوض وعبد العظيم )يعر         

هو جديد  هداف وتقبل كل مان الشخص الطموح هو الذي يتسم ابلتفاؤل واملقدرة على وضع األأىل إ
 وحتمل الفشل واالحباط.

جاابهتم على بنود مقياس الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة من خالل إ اجرائيا  على أنهف عر  وي        
 الطموح املستخدم يف الدراسة احلالية.

 :والبحوث املشاهبة  دراسات السابقةـــــــــــال -7
جناز ومستوى اإل يةفاعلية الذات يف اجملال الرايضي وعالقتها بدافعليت تناولت ادراسات قليلة تلك          

على النحو  ىل ثالثة حماورإالطموح ، لذلك حاولنا تقسيم الدراسات السابقة وثيقة الصلة مبوضوع الدراسة 
 التايل :
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 الدراسات اليت تناولت فاعلية الذات وعالقتها ببعض املتغيات

 جناز وعالقته ببعض املتغيات إلا يةعفالدراسات اليت تناولت دا

 وعالقته ببعض املتغيات مستوى الطموحالدراسات اليت تناولت 

 مستوى الطموح جناز واإل يةدافعو  دراسات تناولت كل من فاعلية الذات         

ور دراسات حملية ، مث دراسات عربية وبعدها دراسات حموقد كان ترتيب الدراسات السابقة يف كل      
 قدم .ىل األإحدث جنبية  وكذا التقيد ابلتسلسل الزمين من األأ

 الدراسات اليت تناولت فاعلية الذات وعالقتها ببعض املتغريات :-7-1

ناء مقياس فاعلية الذات الرايضية وعالقته ب"بعنوان  (2009) "احلمداين وطبيل " دراسة  .1    
 "ابلتحصيل العملي يف مادة اجلمناستيك 

 :ىل إهدفت الدراسة :  الدراسةاهلدف من 
بناء مقياس فاعلية الذات الرايضية يف مادة اجلمناستيك لطالب قسم الرتبية الرايضية بكلية الرتبية -
 .ساسية يف جامعة املوصلاأل
 معرفة العالقة بني فاعلية الذات الرايضية والتحصيل العلمي يف مادة اجليمناستك.-

 سلوب املسحي واالرتباطي .استخدم الباحثان املنهج الوصفي ابأل منهج الدراسة :

ساسية يف جامعة طالب قسم الرتبية الرايضية بكلية الرتبية األتكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة :
 .املوصل

داة أعده الباحثان كأاستخدم مقياس فاعلية الذات الرايضية يف مادة اجلمناسيتك الذي دوات القياس :أ
 جلمع البياانت 

 : هم نتائج الدراسةأ

 .يف مادة اجلمناسيتك  فاعلية املقياس الذي مت بناؤه لقياس مستوى فاعلية الذات الرايضية -
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ساسية يف جامعة املوصل مبستوى فاعلية ذات رايضية طالب قسم الرتبية الرايضية بكلية الرتبية األ يتمتع- 
 والنجاح يف التحصيل العملي. لألداءه يعطيهم الدافع ر بدو  هذا يف مادة اجلمناستيك ،و جيابيةإ

 "لعاب الفرقيةمقارنة يف الفاعلية الذاتية لدى العيب األ "بعنوان  (2007)"حسن ومحزة .دراسة "2

  اهلدف من الدراسة :

بكلية  كرة اليد ،الكرة الطائرة(  لعاب الفرقية )كرة القدم،الكشف على الفاعلية الذاتية لدى العيب األ -
 .الرتبية الرايضية جامعة اببل

 .لعاب الفرقيةالفروق يف الفاعلية الذاتية لدى العيب األعن يضا أالكشف  -

 لطبيعة الدراسة. ا  ابعتباره مالئم استخدم الباحثان املنهج الوصفي :منهج الدراسة

 .الرايضية جامعة اببلتكونت العينة من العيب املنتخبات الرايضية يف كلية الرتبية  :عينة الدراسة

 .(2005الباحثان على مقياس فاعلية الذات الرايضية املعد من قبل )الغريزي، اعتمد :دوات القياسأ

 :نأبينت النتائج  : هم نتائج الدراسةأ

 .لعاب الفرقيةالعيب األ ىداة للكشف عن الفاعلية الذاتية لدأاملقياس املستخدم يعد  -

 بدنية مرتفعة. و الفرقية يف كلية الرتبية الرايضية جبامعة املوصل لديهم فاعلية ذاتيةلعاب مجيع العيب األ -

 بعنوان   " Villani,Caputo,Balzarotti & Riva (2015)" فيالين،كابوتو،ابلزارويت وريفا.دراسة " 3

 "ييب ممزوج لالعيب كرة السلةر تعزيز فاعلية الذات من خالل برانمج تد"

-وجه لوجه–معرفة دور الربانمج  التدرييب املمزوج )يتكون من نشاطات مباشرة  : اهلدف من الدراسة
 .العيب كرة السلة ىعزيز فاعلية الذات لدتيف  ونشاطات عن طريق شبكة النات(

  املنهج التجرييب: منهج الدراسة
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 ترتاوح أعمارهم مابني)  عمار خمتلفةأب من فرق كرة السلة  (العبا  60)ستني لفت العينة من أت :عينة الدراسة
 .سنة( 21ىل إسنة 14

 لباندورا الذات   فاعلية جذ منو أ ريبني لفاعلية الذات معتمدين علىن برانجمني تدو عد الباحثأ : دوات القياسأ
(1997)Bandura ، بوضع املقياس على موقع الكرتوين  كما قاموا 
( https://sportefficacy.wordpress.com/)  2013ىل ماي إواستعمل يف الفرتة املمتدة من جانفي. 

ند تلقيهم الربانمج عن طريق شبكة عفاعلية الذات لدى العيب  كرة السلة قوية ومرتفعة : هم نتائج الدراسةأ
 رييب املباشر.دالنات مقارنة ابلربانمج الت

تشخيص روتني  "بعنوان"  Hazell,Cotterill and HILL(2014) " هازل،كوتريل وهيل. دراسة "4
 "رتفنياحملداء لدى العيب كرة القدم شبه القلق واأل  فاعلية الذات، داء،ماقبل األ

العيب كرة القدم شبه  ىداء ، القلق وفاعلية الذات لدالكشف عن روتني ماقبل األ اهلدف من الدراسة :
 .رتفنياحمل

 . املنهج التجرييب: منهج الدراسة

من بعض فرق  سنة 28-17عمارهم ترتاوح مابني أ شبه حمرتفني العبا (20املشاركون كانوا ) :عينة الدراسة
 .جنلرتاكرة القدم إب

عملية القياس كانت قبلية/بعدية،بوجود متغيات مستقلة )قبلي/بعدي : أدوات القياس
املعريف،اجتاه  القلق شدة الذات، فاعلية داء،األ مرتبطة)نتيجةوجمموعةضابطة/جمموعة جتريبية( مع متغيات 

تقين متمثل يف تنفيد  اختبار  يضاأخدم القلق املعريف ،شدة القلق اجلسدي،اجتاه القلق اجلسدي(، واست  
 .( ركالت جزاء لكل العب يف كل مرحلة من مراحل القياس10)

 :هم نتائج الدراسةأ

https://sportefficacy.wordpress.com/
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 حصائيةإبينماتوجد فروق ذات داللة  حصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة،إالتوجد فروق ذات داللة  -
حصائية يف نتيجة إوفروق ذات داللة  بني االختبار القبلي والبعدي يف مستوى القلق اجلسدي، يف اجملموعة

 .داء بني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة للمجموعة الضابطةاأل

 القدم. وذلك خبفض نسبة القلق لدى العيب كرة داءوفاعلية الذات يعززان األداء روتني ما قبل األ -

فاعلية  عالقة وظيفة بعنوان "   "Bray,Balauguer & Duda(2004)" براي،بالقري،ودودة"دراسة  .5
 "سبانياإالعيب كرة القدم الشبان يف  ىداء لدالذات،ودور معتقدات الذات بدور األ

داء لدى العيب معرفة العالقة بني وظيفة فاعلية الذات و دور معتقدات الذات  بدور األاهلدف من الدراسة: 
 .كرة القدم 

  .املنهج الوصفي: منهج الدراسة

-13عمارهم مابني أ( العب كرة القدم من فئة الشباب ترتاوح 295العينة من ) تكونت : عينة الدراسة
 .سبانياإ( فريق لكرة القدم يف 20ىل )إسنة املنتمون 16

 :دوات القياسأ

 .Bandura  (1997) ندرواالب فاعلية الذاتاس يمق -

 .الذات لقياس دور  Bray (1998دور الذات املعد من طرف براي ) بروتوكول -

لقياس  (Taber & Alliger,1995)تصنيف خاص ابملدربني وتصنيف خاص ابلالعبني خالل املنافسة  -
 .داءدور األ

 :هم نتائج الدراسةأ

داء لدى العيب كرة جيابية مع دور األإوظيفة فاعلية الذات ودور معتقدات الذات تربطهما عالقة جد  -
 .سبانياالقدم الشباب إب

 داء .ثناء األأن معتقدات الذات تساهم يف تقييم مستوى الالعبني أ ن التحليل االحنداري اهلرمي بني  إ - 
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أتثري إتقان مهارة املخاطرة العالية على مشولية  "بعنوان " Bandura "(1977)"ابندورا  دراسة "    .6
  . "الفاعلية الذاتية الستمرار أحداث الضغوط

  .وحالة القلق جتاه موقف اهلبوط الدراسة معرفة حجم الفاعلية الذاتية لدى عينة  : اهلدف من الدراسة
 .املنهج التجرييب: املنهج املتبع

 من املظليني . ( العبا   20)  عشرين  البحث علىاشتملت عينة  عينة الدراسة :
من خالل حالة القلق يف كل حماولة جتاه موقف فراد العينة  أال الذات  ةمت قياس فاعلي : القياس دوات أ

  .إجنازات األداء -النموذج  -اهلبوط وابستخدام تقنيات مثل اإليقاظ النفسي 
 :هم نتائج الدراسةأ

 فراد العينة . أى للفاعلية الذاتية لد أماكن مرتفعة تتطلب أن يكون هناك ارتفاع عالٍ مهارة اهلبوط من ن إ-
 .وأتثيا  ملعلومات الفاعلية الذاتية إجنازات األداء هي أكثر املصادر اعتمادا   - 

 حالة القلق هلا أتثي كبي على الالعبني الذين يقومون ابهلبوط من أماكن مرتفعة.-
 جناز وعالقته ببعض املتغريات :اإل يةعفالدراسات اليت تناولت دا -7-2

جناز الرايضي مستوى االستجابة االنفعالية وعالقتها بدافعية اإل"( بعنوان 2013)" الزبيدي.دراسة "7
 ".لالعيب املبارزة املتقدمني

 :التعرف على :  اهلدف من الدراسة

  .سلحة الثالثاملبارزة املتقدمني لألمستوى االستجابة االنفعالية لالعيب -

 .جناز الرايضيالعالقة بني مستوى االستجابة االنفعالية ودافعية اإل-

  .: املنهج الوصفي  املنهج املتبع

 .( 2011-2010بارزة للموسم)امل فرقمن  العبا   (69)تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

 دوات القياس :أ
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 .( 1978عالوي ومشعون ) عدادإمقياس االستجابة االنفعالية من  -

 .( 1975جناز الرايضي )قشقوش،مقياس دافعية اإل-

جناز الرايضي لالعيب وجود عالقة ارتباطية معنوية بني االستجابة االنفعالية ودافعية اإلئج الدراسة :تاهم نأ
 املبارزة.

جناز الرايضي لدى مقارنة يف دافعية اإل بعنوان "( 2013) "عبد الغفور ،امساعيل و ذنون "دراسة. 8
 . "نسانية جبامعة املوصلالعيب كرة الطائرة يف بعض الكليات العلمية واإل

جناز الرايضي لدى العيب كرة الطائرة جملموعيت الكليات تعرف على مستوى دافعية اإلال اهلدف من الدراسة :
 .العلمية واإلنسانية

 : املنهج الوصفي . املنهج املتبع

 .ميثلون ستة فرق لكليات جامعة املوصل  ( العبا  60مشلت عينة الدراسة ) :عينة الدراسة 

  : القياس ةداأ

 .(1998عد صورته العربية عالوي )أجناز الرايضي الذي مقياس دافعية اإل-

  : هم نتائج الدراسةأ

 .جناز الرايضي لدى العيب الكرة الطائرة لكليات املوصل مرتفع مستوى دافعية اإل -

يات العلمية لجناز الرايضي لدى العيب كرة الطائرة جملموعيت الكالتوجد فروق ذات داللة معنوية لدافعية اإل -
 واإلنسانية.

لدى العيب  جنازاإل وعالقته بدافعية قلق املنافسة الرايضية"( بعنوان 2012) "بورانندراسة " .9   
  "الرايضات اجلماعية

 .اجلماعية  تجناز لدى العيب الرايضاإلافسة الرايضية ودافعية انمعرفة العالقة بني قلق امل:  اهلدف من الدراسة
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 املنهج الوصفي . منهج الدراسة :

 .الطائرة(وكرة  ،كرة السلة من الرايضات اجلماعية )كرةاليد (العبا  114تكونت العينة من ) : عينة الدراسة

 : دوات القياسأ

املعدلة من طرف عالوي  (Martens,Vealey &Burton,1990) قائمة حالة قلق املنافسة الرايضية -
(1998). 

 .(1998يضا من طرف عالوي)أاملعدلة  (Willis,1982) الرايضي جنازة اإليدافع قائمة -

  .(2003اء االنفعايل )العكايشي،كالذ  قائمة -

 (،2001)صحراوي ، الثقايف واالقتصادي لألسرةقائمة املستوى -

 :هم نتائج الدراسةأ

 .جناز)املعريف،البدين،الثقة ابلنفس(ودافعية اإل توجد عالقة ارتباطية بني قلق املنافسة -

 .و الذكاء االنفعايل سرة،قلق املنافسة واملستوى الثقايف واالقتصادي لأل بعادأتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني -

 ألسرةواالقتصادي ل املستوى الثقايفو جناز الرايضي عالقة ارتباطية موجبة بني كل من دافعية اإل وجدت-
 والذكاء االنفعايل لالعبني.

 ". جنازالرايضات اجملنسة ودافعية اإل"حتت عنوان  (2010)"اكيوان" دراسة  .10

الرايضية ، والتفاعل بني الدافعية وامللمح مدى تعدد جوانب دافعية املمارسة ز براإ : اهلدف من الدراسة
 .دوار االجتماعية الثقافية اخلاصة ابأل ثيالتتمال اجلنسي ،و

  .يف رايضة جمنسة"ذكر" براز طبيعة دافعية املمارسة الرايضية النسويةإ-

 : املنهج الوصفي . املنهج املتبع 
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  .ينشطن يف البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية (العبة  150تكونت العينة من ) : عينة الدراسة

 : دوات القياسأ

 .سلم الدافعية يف الرايضة  -

 .ابجلنس  داء املرتبطةاستمارة األ -

 .سلم دعم االستقاللية-

 :الدراسة  هم نتائج أ

 .الذايت  وتتميز مبستوايت عالية من التحديد دافعية املمارسة الرايضية عند العبات كرة القدم داخلية-

 .دافعية التحديد الذايت لالعبات كرة القدم وامللمح اجلنسي جيابية قوية بني مؤشرإهناك عالقة ارتباطية  -

 جيابية بني مؤشر دافعية التحديد الذايت لالعبات كرة القدم ودرجة دعم االستقاللية.إ وجود عالقة ارتباطية-

 ىجناز لدوالفشل الرايضي وعالقته بدافعية اإلعزو التفوق "( بعنوان 2009)حيياويدراسة  .11    
 ."العيب كرة القدم

جناز لدى العيب التعرف على العالقة بني عزو التفوق والفشل الرايضي ودافعية اإل:  اهلدف من الدراسة
 .سنة لكل من اجلزائر، تونس ،املغرب،وليبيا 17قل من املنتخبات الوطنية لكرة القدم فئة األ

 املنهج الوصفي .: املنهج املتبع

سنة موزعني على املنتخبات  17قل من لكرة القدم فئة األ العبا (79 )قوامها الدراسة  عينة:  عينة الدراسة
 اجلزائر، تونس ،املغرب،وليبيا. :ربعةاألالوطينة للدول 

  : داوت القياسأ

 .(1998يف الرايضة املعد يف صورته العربية من طرف عالوي) مقياس العزو-
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  .(1998املعد يف صورته العربية من طرف عالوي) جناز الرايضيدافعية اإل ومقياس -

 :الدراسة هم نتائج أ

وبعد دافع جتنب  ءيداء الس  جناز التفوق ، وبني عزو األإوجودعالقة ارتباطية موجبة بني عزو الفوز ودافع -
 .الفشل 

 خرى.املتغيات األ  حصائية بني إارتباطية ذات داللة  التوجد عالقة  -

سلوب بعنوان العالقة بني األ " Soyer,Sari,&Talaghir"( 2014)"سواير،ساري وتالغري.دراسة "12
 ، "جناز لدى العيب كرة القدم التدرييب املدرك ودافعية اإل

كرة   از الرايضي لدى العيبجنسلوب التدرييب املدرك ودافعية اإل: معرفة العالقة بني األ اهلدف من الدراسة
 القدم .

 : املنهج الوصفي .ملنهج املتبع ا

 من بعض الفرق برتكيا. سنة  20(العب كرة القدم ،معدل العمر 123تكونت العينة من ) عينة الدراسة :

 دوات القياس :أ

 . Saleh(1980)ىل البيئة الرتكية من طرف صاليح إمقياس القيادة للرايضيني  املعد -

عد صورته الرتكية ترايكي أالذي  Willis(1982الرايضي لويليس )جناز مقياس دافيعة اإل -
 .Tiryaki & Godelek( 1997وقودلك)

 هم نتائج الدراسة :أ

 .جيابية مع دافع حتقيق النجاح إمستوى التعليم يرتبط بصورة  -

 .جيابية بني دافع القدرة والسلوك التدرييب إتوجد عالقة  - 

 جناز لدى العيب كرة القدم .فعية اإلاتوجد عالقة قوية بني السلوك التدرييب ود -
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جناز على ثري دافع اإلأت"بعنوان  " Zuber & Conzelmann(2014)"كونزملان و  وابرز . دراسة "13
 ".داء الرايضي لدى العيب كرة القدم يف سن املراهقةاأل

داء الرايضي لدى العيب كرة القدم يف سن جناز على األثي دافع اإلمعرفة مدى أت:  اهلدف من الدراسة
 .املراهقة

 : املنهج التجرييب  املنهج املتبع

 .من مواهب كرة القدم النخبة  ( العبا  160تكونت العينة من ) : عينة الدراسة

 دوات القياس :أ

 ،املعد من طرف وينهولد(، AMS-Sport) -ملانيةاأل–صلية جناز الرايضي يف صورته األمقياس دافع اإل -
 .Wenhold,Elbe & Beckmann(2009الب،وبيكمان )

 .بار وظيفة احلركة )حتديد قدرات ومهارات العب كرة القدم(تبرانمج تدرييب واخ - 

  : هم نتائج الدراسةأ

 طالقا.إداء الرايضي ألفشل اليفسر داء الرايضي ، ابملقابل دافع جتنب اأن يفسر أدافع حتقيق النجاح ميكن -

 داء الرايضي .دافع حتقيق النجاح مؤشر حقيقي للتنبؤ أب-

 وعالقته ببعض املتغريات : مستوى الطموحالدراسات اليت تناولت  -7-3

الرعاية النفسية لالعبني بعد املنافسة وعالقتها مبستوى "( بعنوان 2014)"اجلنايب وحممد" دراسة .14  
 . "للكرة الطائرة دايىلالطموح الرايضي لالعيب منتخب جامعة 

 :التعرف على : اهلدف من الدراسة

 .الرعاية النفسية لالعبني بعد املنافسة ومستوى طموحهم الرايضي  -

 .العالقة بني الرعاية النفسية لالعبني بعد املنافسة وبني مستوى الطموح الرايضي  -
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  .: املنهج الوصفي املنهج املتبع

للكرة الطائرة ، والبالغ  عينة الدراسة ابلطريقة العمدية من العيب منتخب دايىلمت اختيار :  عينة الدراسة 
 .( العبا  14عددهم )

 : دوات الدراسةأ

 .( 2008مقياس الرعاية النفسية بعد املنافسة حملمد شاهني وعلي حسن ) - 

 .(2002مقياس مستوى الطموح الرايضي ألشرف شرف )-

هناك عالقة ارتباط بني الرعاية النفسية بعد املنافسة ومستوى الطموح الرايضي )عالقة  : هم نتائج الدراسةأ
 طردية(.

العالقة بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبني "( بعنوان 2013)" مصطفى شتادراسة "  .15
 . "احملرتفني لكرة القدم يف فلسطني

التعرف على العالقة بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبني احملرتفني لكرة : اهلدف من الدراسة
 .القدم يف فلسطني 

دايت الدراسة من خالل أقياس مفهوم الذات ومستوى الطموح قام الباحث ببناء  :قصد  دوات القياسأ
 .الدراسات السابقة  دب الرتبوي املتعلق مبفهوم الذات ومستوى الطموح بشكل عام واالطالع على األ

  : هم نتائج الدراسةأ

 .مستوى الطموح لدى الالعبني احملرتفني لكرة القد م يف فلسطني منخفض -

حصائيا بني مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الالعبني احملرتفني لكرة إدالة  عالقة ارتباطية اجيابية توجد -
 م يف فلسطني.دالق
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داء املهاري لبعض املهارات مستوى الطموح وعالقته ابأل" نبعنوا (2012) "عويد علي" ةدراس .16 
 . "ساسية اهلجومية لكرة السلةاأل

 معرفة  :   اهلدف من الدراسة:

 .مستوى الطموح لدى طالبات كلية الرتبية الرايضية للبنات  -

 .ساسية اهلجومية لكرة السلة داء احلركي لبعض املهارات األالعالقة بني مستوى الطموح ومستوى األ-

 .( طالبة بكلية الرتبية  الرايضية للبنات جامعة بغداد 220لفت عينة الدراسة من )أت :  عينة  الدراسة

 دوات القياس :أ
 .(2005براهيم )إمقياس الطموح املعد من طرف حترير  -

ساسية اهلجومية املعتمد تدريسها يف مراحل كلية الرتبية بعض مفردات مادة كرة السلة للمهارات األ -
 الرايضية للبنات. 

 توجد فروق معنوية وأخرى غي معنوية يف حماور مستوى الطموح. : هم نتائج الدراسةأ

العالقة بني التماسك اجلماعي للفريق ومستوى الطموح لدى  "بعنوان( 2012)""العزازمةدراسة .17
 . العيب كرة القدم يف الضفة الغربية"

  : اهلدف من الدراسة

التعرف على العالقة بني التماسك اجلماعي للفريق ومستوى الطموح لدى العيب  كرة القدم يف الضفة -
 .الغربية 

 .لبعض املتغيات  لدى العيب كرة القدم تبعا   حتديد الفروق يف مستوى التماسك ومستوى الطموح -

 .: املنهج الوصفي املنهج املتبع
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ندية أمن العيب كرة القدم من خمتلف  (العبا  387جريت الدراسة على عينة قوامها )أ   :  عينة الدراسة
 .وىل ،والدرجة الثانية يف الضفة الغربية  الدرجة األ درجة احملرتفني و

 دوات القياس :أ

  .Carron et al (1985لكارون وآخرون)التماسك اجلماعي مقياس -

 . (2005عوض وعبد العظيم )ملمستوى الطموح  مقياس -

  : هم نتائج الدراسةأ

عاد وكذلك ابلنسبة بمستوى التماسك اجلماعي للفريق لدى العيب الضفة الغربية كان عاليا يف مجيع األ -
 .للمستوى الكلي للتماسك اجلماعي للفريق 

 .بعاد وكذلك ابلنسبة للمستوى الكلي كان عاليا يف مجيع األفراد العينة  أى مستوى الطموح لد -

حصائيا بني التماسك اجلماعي للفريق ومستوى الطموح لدي العيب كرة القدم إجيابية دالة إوجود عالقة  -
 . يف الضفة الغربية

  "جبامعة دهلي نييمستوى الطموح واألداء لدى الرايض"بعنوان "  Sharma(2015)" شارما"دراسة  .18

 .قياس مستوى الطموح لدي الرايضيني جبامعة دهلي ومقارنته أبدائهم الرايضي  : اهلدف من الدراسة

 .استخدم مقياس مستوى الطموح املعدل خلصوصيات البيئة : داة القياسأ

من جامعة دهلي املشاركني يف الدورات مابني  ( رايضي100تكونت عينة الدراسة من ) : الدراسةعينة 
 .لعاب قوى(أاجلامعات )سباحة،

 : هم نتائج  الدراسةأ

 .حصائية يف مستوى الطموح بني الرايضيني املتوجني وغي املتوجني ابمليداليات إوجد فروق ذات داللة ت-

 توجد عالقة ارتباطية بني مستوى الطموح واألداء لدى الرايضيني. -
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 جناز ومستوى الطموح:دراسات تناولت كل من فاعلية الذات،دافعية اإل-7-4

جناز عالقة فاعلية الذات ومستوى الطموح بدافعية اإل"( بعنوان 2013) "بوسدر" دراسة  .19  
 . "الرايضي املصاب ىالرايضي لد

  :التعرف على : الدراسةاهلدف من 

جناز الرايضي لدى العيب كرة القدم املصابني العالقة بني كل من فاعلية الذات ومستوى الطموح والدافعية لإل-
 .وغي املصابني 

القدم الذين تعرضوا لإلصابة يف كل من فاعلية الذات ومستوى الطموح ودافعية  كرة  الفروق بني العيب -
 .جناز إلا

 . املنهج الوصفي املتبع :املنهج 

ول والثاين )حمرتف( لكرة القدم من النوادي الرايضية للقسم الوطين األ العبا  ( 80مشلت العينة ): عينة الدراسة
 . ا  رايضي ( انداي  32)لـ

 : دوات القياسأ

 .( 1998عداد عالوي )إقائمة السمات الدافعية للرايضيني من  -

 .(2001العدل )عداد إمقياس فاعلية الذات من -

 .(2005عداد معوض وعبد العظيم ) إمقياس مستوى الطموح من  -

 هم نتائج الدراسة :أ

  
جناز،التصميم( للسمات وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الدرجة الكلية ملستوى الطموح وبعدي )احلاجة لإل-

جناز،الثقة الطموح وبعدي )احلاجة لإل الدافعية للرايضيني لدى الالعبني املصابني ،وبني الدرجة الكلية ملستوى
 .لدى العينة الكلية ابلنفس(
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 .صابني املجناز لدى عينة الالعبني غي توجد عالقة دالة بني مستوى الطموح وأبعاد السمات الدافعية لإل ال -

الدافعية حصائيا  بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات وأبعاد السمات إتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة   -
جناز،الثقة بعاد )احلاجة لإلأجناز،التدريبية( لعينة الالعبني املصابني ويف جناز يف بعدي )احلاجة لإللإل

ما يف العينة الكلية فكان االرتباط داال بني الدرجة أصابني ، املابلنفس،ضبط النفس( لدى عينة الالعبني غي 
جناز،الثقة ابلنفس،التصميم،التدريبية ( للرايضيني )احلاجة لإل بعاد السمات الدافعيةأالكلية لفاعلية الذات وكل 

 ابستثناء بعد ضبط النفس.

قلق املسقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى "( بعنوان 2009) "املشيخي . دراسة "20   
 . "الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف

 التعرف على : : اهلدف من  الدراسة

 .العالقة بني قلق املستقبل وفاعلية الذات  -

 .العالقة بني قلق املستقبل ومستوى الطموح  -

 . املنهج الوصفي  املنهج املتبع : 

داب جبامعة من كلييت العلوم واآل ( طالبا  720جراء الدراسة على عينة مكونة من )أمت : عينة الدراسة
 .الطائف 

  : دوات القياسأ

 .مقياس قلق املستقبل-

 .(2001عداد العدل )إمقياس فاعلية الذات من  -

 .( 2005)عداد معوض وعبد العظيمإمقياس مستوى الطموح من -

 هم نتائج الدراسة : أ
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 ستقبل ودرجاهتم يف فاعلية الذات.حصائية بني درجات الطالب يف قلق املإتوجد عالقة سالبة ذات داللة -

حصائية بني درجات الطالب يف قلق املستقبل ودرجاهتم يف مستوى إتوجد عالقة سالبة ذات داللة -
 .الطموح 

حصائية بني درجات الطالب يف فاعلية الذات ودرجاهتم يف مستوى إتوجد عالقة موجبة ذات داللة -
 الطموح. 

والسلوك الفاعلية الذاتية وعالقتها بدافعية اإلجناز الرايضي "( بعنوان 2005) "لغريزيا"دراسة    .21 
 ". التنافسي لدى العيب الدوري املمتاز والنخبة بكرة اليد يف العراق

 اهلدف من الدراسة:  

 .الذاتية للفاعلية الفاعلية الذاتية لدى العيب كرة اليد وبناء مقياس التعرف على -

 .جياد العالقة بني الفاعلية الذاتية ودافعية اإلجناز الرايضي والسلوك التنافسي لدى العيب كرة اليد يف العراق إ-

 : املنهج الوصفي . املنهج املتبع

 .ينشطون يف دوري النخبة العراقي لكرة اليد  ( العبا  140تكونت العينة من ) : عينة الدراسة

  : دوات القياسأ

 .عداد مقياس الفاعلية الذاتية من طرف الباحثة إ -

 .حممد حسن عالوييتني ما العربييهعد صورتأوالسلوك التنافسي ، الذي  يجناز الرايضمقياسي دافعية اإل -
 :  هم نتائج الدراسةأ

النخبة توجد عالقة ارتباط بني مقياس فاعلية الذات ومقياس دافعية اإلجناز الرايضي لدى العيب أندية دوري -
 .بكرة اليد يف العراق

 .وجود عالقة ارتباط بني مقياس فاعلية الذات ومقياس السلوك التنافسي -
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 يضا عالقة ارتباط بني مقياس دافعية اإلجناز الرايضي ومقياس السلوك التنافسي .أتوجد   -

والدافعية فعالية الذات وعالقتها بكل من مســـتوى الطموح  "حول (1993) "عجوة" .دراســـة22     
 ".جنازلإل

 : التعرف على :  اهلدف من الدراسة
 العالقة بني فاعلية الذات ومستوى الطموح .-
 جناز.العالقة بني فاعلية الذات والدافعية لإل-

 :املنهج الوصفي . املنهج املتبع
 .جامعة املنوفية ( طالبا  ابلفرقة الرابعة بكلية الرتبية97من ) ت العينة ونكت عينة الدراسة :

  : دوات القياسأ
 .Sherer et al.,1982))نيخر آصل لشرير و املعد من طرفه وهو يف األ اس فعالية الذاتيمق-
 . ( 1975)كاميليا، مستوى الطموحمقياس  -
 . ( 1985)فاروق،لـ جنازالدافع لإلمقياس  -
 : هم نتائج الدراسةأ

 .بني فعالية الذات ومستوى الطموح  دالة إحصائيا موجبة ةوجود عالقة ارتباطي -
 جناز لدى طالب اجلامعة.بني فعالية الذات والدافعية لإل دالة إحصائيا موجبةوجدت عالقة ارتباطية -

بعض املهارات النفسية وفاعلية الذات "بعنوان   "Daroglou"( 2011)"اروقلود" دراسة   .23     
 ".داء العيب اجلمبازكمؤشرات للتنبؤ أب

داء العيب اجلمباز من خالل بعض املهارات النفسية وفاعلية معرفة كيفية التنبؤ أب : اهلدف من الدراسة
 .الذات 

 : املنهج الوصفي . املنهج املتبع

 .( من بعض نوادي اجلمبازاناث  إو  ا  ( رايضي )ذكور 101تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة :

  : دوات القياسأ
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 .الذاتمقياس فاعلية -

-اليوانن–ل حسب البيئة املستعمل فيها د  ع  و قد ،( ACSI28مقياس املهارات النفسية للرايضيني) -
 .جناز ،حتدي الصعوابت...( )الرتكيز،دافع اإل

وهلا  دور  ،داء العيب اجلمبازأجيايب على إاملهارات النفسية وفاعلية الذات تؤثر بشكل  : هم نتائج الدراسةأ
 داء.كبي يف حتسني وتطوير األ

فاعلية "بعنوان  "Gao,Lochbaum & Podlog"(2011)"قاو،لوشبوم وبودلوك" .دراسة24     
 . "جناز التالميذ و درس الرتبية البدنيةإالذات كوسيط لدافع 

 على : ثي فاعلية الذاتمعرفة مدى أت :  اهلدف من الدراسة

 .التالميذ  ىجناز لددافع اإل-

 .التالميذ خالل درس الرتبية البدنية -

 : الوصفي والتجرييب املنهج املتبع

من املدارس  وتلميذة   ا  ( تليمذ194جناز على عينة قوامها)يست فاعلية الذات ودافع اإلوقد ق   : عينة الدراسىة
  .العمومية

 دوات القياس :أ

 .جناز مقياسي فاعلية الذات ودافع اإل -

 .داة للقياس خالل درس الرتبية البدنية أ( كActical Accelerometrsجهاز التسارع) -

 ،التالميذ ىجناز لدفاعلية الذات هلا عالقة ارتباطية وتؤثر بشكل كبي على دافع اإل : هم نتائج الدراسةأ
 خالل درس الرتبية البدنية. كما أهنا تؤثر

 :  والبحوث املشاهبة  التعقيب على الدراسات السابقة-7-5
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جناز الرايضي  فعية اإلان فاعلية الذات ، دأ للطالب الباحث من خالل ما سبق عرضه من دراسات تبني      
كادميي ويف اجملال الرايضي وهذا يتضح يف النقاط يت ابهتمام الباحثني يف اجملال األظومستوى الطموح ح

 التالية :

 : من حيث طبيعة املوقف الرايضي -1

  1، مرقمة  من  ( دراسة  21وعشرين ) ا  اخلاصة ابملوقف التنافسي الرايضي واحدمشلت الدراسات         
ما الدراسات اخلاصة بعلم النفس و الرتبية البدنية والرايضية هي دراسة أ،  23و  21و كذا  19ىل إ

 (2001وبودلوك" ) قاو،لوشبوم( ودراسة" 1993( ، دراسة "عجوة" )2009"املشيخي" )
"Gao,Lochbaum & Podlog ." 

 هداف الدراسة : أحيث  من -2

 ميكن اختصارها فيما يلي : هداف من هذه الدراسات وتنوعت األ

 ،كان اهلدف من الدراسات معرفة  مستوى فاعلية الذات ابلنسبة للدراسات املرتبطة بفاعلية الذات :-ا
 نقاط التالية : الخرى ، ويتجلى ذلك يف ض املتغيات األ  عالعالقة بني فاعلية الذات وب ذاوك

 فراد العينات املختارة .أالكشف على مستوى فاعلية الذات لدى -

 ة .يمقياس لفاعلية الذات الرايض بناء-

 معرفة العالقة بني فاعلية الذات الرايضية والتحصيل العلمي .-

 داء .اقرتاح برامج تدريبية لتعزيز فاعلية الذات وحتسني األ-

 داء الرايضي .أالعالقة بني فاعلية الذات و -

 ،فسة ، قلق املستقبلاجناز ، مستوى الطموح ،قلق املنالتعرف على عالقة فاعلية الذات بكل من دافعية اإل -
 الذكاء املعريف .و السلوك التنافسي، 

 جناز :بدافعية اإلابلنسبة للدراسات املرتبطة -ب
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 جناز الرايضي .، وكذا دافعية اإل جنازالتعرف على مستوى دافعية اإل-

 داء الرايضي .أجناز الرايضي يف حتسني مستوى التعرف على دور دافعية اإل-

 ،خرى: قلق املنافسةالرايضي ببعض املتغيات األ   اإلجنازودافعية  اإلجنازالتعرف على العالقة بني دافعية -
 .االستجابة االنفعالية  و فاعلية الذات ، مستوى الطموح ،

 مبستوى الطموح:ابلنسبة للدراسات املرتبطة -ج

 فراد.التعرف على مستوى الطموح لدى عينات األ-

 داء.دور مستوى الطموح يف حتسني مستوى األ-

داء خرى : الرعاية النفسية ،مفهوم الذات ،األاأل  معرفة العالقة بني مستوى الطموح و بعض املتغيات -
 جناز.،فاعلية الذات ، دافعية اإلاملهاري ،التماسك اجلماعي 

 الدراسة املستخدم : جمنه من حيث -3

ما أ،  ( دراسة  19بلغ عدد الدراسات اليت استعمل فيها  الباحثون املنهج الوصفي تسعة عشر )        
(" 1977) دراسة "ابندورا"من بينها  ( دراسات 4ربع )أالدراسات اليت اتبعت املنهج التجرييب بلغ عددها 

Bandura " 2014فكلها حديثة كانت ما بني  األ خرىما الدراسات التجريبية أقدم دراسة ، أعترب اليت ت-
الوصفي واملنهج التجربيي معا و هي دراسة "  جبع فيها الباحثون املنهخرى ات  أ  ، وهناك دراسة  2015

 ". Gao,Lochbaum & Podlog" (2001وبودلوك" ) قاو،لوشبوم

 : من حيث العينة-4

ن يفراد الدراسة ، حسب نوعية الدراسات حيث تراوحت مابني عشر أت حجم عينات اختلف        
( وسبع 14ربعة عشر)أيف الدراسات التجريبية ،يف حني جاءت ما بني  فرد  ( 160)ني( و مائة وست20)

 يف الدراسات الوصفية ، كما مشلت الدراسات خمتلف الرايضات سواء الفردية فرد   (720ن )يمائة وعشر 
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 ،ما الرايضات اجلماعية ) كرة القدمأ،مجباز ، رايضة القفز ابملظالت(،  آلعاب القو أ) اجلمناستيك ،سباحة،  
عددها  غبلوفر من الدراسات حيث ت كرة القدم النصيب األذخأكرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة( فقد 

 (دراسات .09تسع )

عمارهم أفراد ترتاوح ن هذه الدراسات مشلت عينات ألإعينات املفحوصني ، ف عمارأما فيما خيص أ       
ة الناشئني ، وقد مت اختيار ئغلبها مشلت فأن أ، علما عاما  (30ىل ثالثني )إ(  10عوام ) أما بني عشرة 

هداف كل أابلطريقة العشوائية ، ماعدا البعض وهذا حسب ظروف و العينات يف غالبية الدراسات الوصفية 
 دراسة .

 : القياس دوات أمن حيث -5

دوات يف الدراسات السابقة واملشاهبة ، لقياس متغيات الدراسة احلالية العديد من األاستخدم الباحثون    
 مت حصرها كمايلي :

( 1993( ، مقياس "عجوة" )2005"الغريزي" ): اعتمد الباحثون على مقياس لقياس فاعلية الذات  -ا
 ضافة اىل بعض الربامج التدريبية لتعزيز فاعلية الذات يف الدراسات التجريبية.(، ابإل2001مقياس "العدل" )

جناز الرايضي : اعتمد الباحثون على مقياس دافعية اإل الرايضي جنازجناز ودافعية اإللقياس دافعية اإل-ب
 1982(،مقياس "ويليس" )1998"عالوي")لـ(، مقياس مسات الدافعية للرايضة 1998"عالوي" )ـل

Willis "" (2009)"وينهولد ،الب،وبيكمان ، مقياسWenhold,Elbe & Beckmann ، " 

 .(1985مقياس "فاروق"  )

( 2005براهيم")إ( ، مقياس "2002شرف" )أ: اعتمد الباحثون مقياس " لقياس مستوى الطموح-ج
 (.1975( ،مقياس "كاميليا " )2005براهيم )إ مقياس معوض و

 : حصائيةمن حيث الوسائل اإل -6
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 ،حصائية التالية : املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياريغلب الدراسات استعملت الوسائل اإلأ      
 على برانمج احلزمة نيغلب الباحثأمل االرتباط بيسون ، معامل الفا كرونباخ ، كما اعتمد ااختبار"ت" ،مع

 للحصول على النتائج .  (SPSSحصائية للعلوم االجتماعية  )اإل

 :هم النتائج أمن حيث  -7

 ليها الدراسات السابقة يف النقاط التالية :إهم النتائج اليت توصلت أميكن عرض    

جناز الرايضي ، مستوى الطموح مرتفع لدى جناز ، دافعية اإل، دافعية اإل الذات فاعليةمستوى  -
 (.اناث  إ/ا  ،ذكور  فراد العينات املدروسة ) رايضيني ،طالاب  أ

 ن .يجيابية بني املتغي إداء الرايضي ، و توجد عالقة أفاعلية الذات تعزز   -

 فاعلية الذات تقلل من حالة القلق لدى الرايضيني . -

عالقة ارتباطية موجبة بني فاعلية الذات والذكاء االنفعايل واملستوى الثقايف واالقتصادي توجد  -
 .للرايضيني 

 .جناز الرايضي توجد عالقة قوية بني السلوك التدرييب ودافعية اإل -

 .داء الرايضيدافع حتقيق النجاح مؤشر حقيقي للتنبؤ أب -

 جناز.ومسات الدافعية لإلتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني فاعلية الذات  -

حصائية بني  درجات الطالب يف فاعلية الذات ودرجاهتم إات داللة ذتوجد عالقة ارتباطية موجبة  -
 يف مستوى الطموح.

 جناز الرايضي لدى الالعبني .توجد عالقة ارتباطية موجبة بني فاعلية الذات ودافعية اإل -

 ت ومستوى الطموح .توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بني فاعلية الذا -

 : والبحوث املشاهبة  الدراسات السابقةمن  وجه االستفادةأ-7-6

  ،هدافها، وفروضهاأمتكن الطالب الباحث من خالل الدراسات السابقة حتديد مشكلة الدراسة احلالية ،       
دراسة ( انتهجت املنهج الوصفي ، خاصة  21غلب الدراسات )أن أمنهج الدراسة ، والظاهر ىل إضافة ابإل
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( ، 2009( دراسة "املشيخي" )2013تلك اليت تبحث يف متغيات الدراسة ، ومنها دراسة "بوسدر")
 (.1993ودراسة "عجوة ")

مما سهل من اختيار  ( فردا  720( و)14لوصفية مابني )اكما ترواحت حجم العينات يف الدراسات        
شطة رايضية مجاعية )كرة أنجنبية تناولت أىل وجود دراسات عربية و إضافة إالعينة يف الدراسة احلالية ، حجم 

مكانية قياس متغيات إا ما يدعم توجه دراستنا ويؤكد ذوه،القدم ، كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة ( 
مستوى الطموح( يف املوقف التنافسي لنشاط جناز الرايضي ، الدراسة احلالية ) فاعلية الذات ، دافعية اإل

 رايضي مجاعي واملتمثل يف كرة القدم .

طفال ، مراهقني ، شباب(، وكذلك أغلب  الدراسات مست عيناهتا فئات عمرية خمتلفة )أن أكما          
 ،(2013"بوسدر"  )كدته دراسة أرتف ،اهلاوي ، وهذا ما احمل همستوايت خمتلفة منها : النخبة ، احملرتف ، شب

 "سواير،ساري وتالغي، دراسة " " Zuber & Conzelmann" (2014)"وابر و كونزملان "ز دراسة 
(2014)" Soyer,Sari,&Talaghir" ،" (2004)" براي،بالقي،ودودةدراسة"Bray,Balauguer & 

Duda  " ،" (.2012، ودراسة "العزازمة") (2009حيياوي ")دراسة 
دوات القياس املتعلقة مبتغيات أكما استفاد الطالب الباحث من هذه الدراسات من حيث حصر         

  .س لكل متغيينسب ، حيث مت اختيار بعض املقايالدراسة ، قبل عرضها على املختصني قصد اختبار األ
ما دافعية االجناز أ( ،  2001( ،العدل )2005فيما خيص مقياس فاعلية الذات اختي مقياس: الغريزي )ف

 ني( ،مقياس مسات الدافعية للرايضي1998لعالوي ) يجناز الرايضالرايضي فقد اختي مقياس :دافعية اإل
مقياس كاميليا ، و ( 2005مقياس معوض وعبد العظيم ) ،( ، وفيما خيص مستوى الطموح اختي1998)
(1975.) 

هم املراجع اليت اعتمدهتا الدراسة  أتعرف على وقد مكنت هذه الدراسات الطالب الباحث من ال        
  ،حصائية: الوسائل اإلـجراءات اخلاصة بواملرتبطة مبتغيات الدراسة احلالية ، وكذلك التعرف على خمتلف اإل

دوات القياس ، معاجلة البياانت ، كيفية عرض النتائج ومناقشتها ، وكذا االستفادة  من هذه الدراسات أتقنني 
 و االختالف .أيف دعم نتائج الدراسة احلالية سواء كانت ابالتفاق 
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نه التوجد دراسات على املستوى احمللي تناولت موضوع أاتضح من خالل  عرض الدراسات السابقة       
جناز الرايضي ، ومستوى الطموح لدى الناشئني ، وهو ماحفز الطالب لية الذات بكل من دافعية اإلعالقة فاع
مهال إجراء الدراسة احلالية ، خاصة يف ظل الظروف املزرية اليت تعيشها الكرة اجلزائرية من إ علىالباحث  

 ل حتقيق النتائج .جأول( من كابر )الفريق األالفئات الشابة والصغرى ، والرتكيز فقط على األ
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 :ول مدخل الباب األ
ول فاعلية الذات وبعض املفاهيم فصول ،حيث تناولنا يف الفصل األ أربعةىل إهذا الباب  ناقسم       

جناز لدافعية اإل ناهخصص ما يف الفصل الثاين فقدأاملرتبطة هبا ، وكذا نظرية فاعلية الذات لباندورا ، 
جناز، ويف جناز مع الرتكيز على نظرية احلاجة لإلهم النظرايت املفسرة لدافعية اإلأالرايضي ، مفهومه ، و 

ملستوى الطموح  فقد تطرقنا ملفهوم مستوى الطموح وبعض النظرايت  ناهالفصل الثالث الذي خصص
ا الفصل الرابع فقد خصص خلصائص الفئة ، أماملفسرة ملستوى الطموح وكذا مسات الشخص الطموح 

 .العمرية و متطلبات كرة القدم
 

 



 

 

ول :الفصل األ  

ذات ـــــــــاعلية الـــــف                 

 متهيد 

 فاعلية الذات وبعض املفاهيم املرتبطة  -1

 مفهوم فاعلية الذات -2

 نظرية فاعلية الذات لباندورا -3

 خصائص فاعلية الذات -4

 فاعلية الذات اخلاصة بالعيب كرة القدم-5

 خالصة
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: متهيد  

حتت   Bandura  اكثر املفاهيم النظرية والعلمية يف علم النفس احلديث ذلك الذي وضعه ابندورأمن        
و معتقدات الفرد عن قدراته لينجز بنجاح سلوكا أ  Self-efficacy expectationsالذاتاسم توقعات فاعلية 

دائه ومشاعره ، ويؤكد ابندورا أو جمموعة من السلوكيات ، وهذه املعتقدات تؤثر على سلوك الفرد ، و أمعينا 
دراك املعريف للقدرات الشخصية،واخلربات ن معتقدات الفرد عن فاعليته الذاتية تظهر من خالل اإلأعلى 

 .(  Bandura,1982 ,p122باشرة )املو غري أشرة املتعددة سواء املبا

حكام الصادرة من الفرد عن قدرته على القيام بسلوكيات معينة ساس األأوتقوم فاعلية الذات على         
والفاعلية الذاتية ليست جمرد مشاعر عامة ولكنها تقومي من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام به ، ومدى 

الذي يبذله ومرونته يف التفاعل مع املواقف الصعبة واملعقدة ، وحتديه للصعاب ومقاومته  مثابرته ، وللجهد
 للفشل .

وقد مت استعارة هذا املصطلح "فاعلية الذات  "اىل حقل علم النفس الرايضي ، وقد ركز علماء علم      
 ابلنسبة للدافعية .  مهيته العتقادهم بدوره الكبري يف جمال الرايضة ، وخاصةأالنفس الرايضي على 

 
 :املرتبطة فاعلية الذات وبعض املفاهيم  -1-1

ن معاين الذات تغريت عرب أال إيعد مصطلح الذات من املصطلحات القدمية يف جمال علم النفس        
خرى أ  حياان أ"، و  Soul"رحلة طويلة من القرون ، فقد انقشه الفالسفة يف الشرق والغرب على انه الروح 

 فما هي الذات وكيف تنمو؟.." Ego"انحياان اخرى مبعىن األأ، و " Self" الذات مبعىن

هنا ليست ظاهرة حديثة ولكنها مفهوم نظري انساب مع تيارات الفكر الفلسفي والسيكولوجي منذ إ       
"الذات و أول مرة "املدرك" أل Descartesالقرن السابع عشر ، عندما انقش الفيلسوف الفرنسي "ديكارت" 

كوجه مفكر " ، كما خضعت بعده للفحوص الفلسفية القوية على يد العديد من الفالسفة مثل 
،وعندما تطور علم النفس   Berkeleyو"بريكلي" Hume، "هيوم" Locke،"جون لوك"Leibntiz"ليبتنز"

ت معظم خدألقرن العشرين ، امنفصال عن الفلسفة حتركت الذات معه كتكوين متعلق به ، ومع بداية 
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" كمفهومني يف دراسة الشخصية والتوافق النفسي   Ego"ان" واأل Self" النظرايت النفسية تبىن مفهومي الذات
يضا حول تعريفها  أوبعض النظرايت اختلفت حول طبيعة الذات وبنيتها وتركيبها وأبعادها ووظائفها واختلفت 

خدت أاالهتمام ابلذات،ومنذ القرن العشرين  نه ال ميكن الكتابة يف علم النفس دونأوقد وجد العلماء 
مهية واسعة وحيتل أذا  يف الوقت احلايلالذات وضعها الطبيعي يف دراسات علم النفس ، وأصبح مفهوم الذات 

 (2002)سامل،.شاد والعالج النفسي ر مكان الصدارة يف اإل

املدركات واملفاهيم ، والقيم الشعورية هنا "تنظيم عقلي معريف يف منظم من أب  Rogersوقد عرفها "روجرز"      
 .(1998)الزيود،.اليت تتعلق ابلسمات املميزة للفرد، وعالقتاته املتعددة "

علم االجتماعي وذلك من خالل مفاهيم تة الذات قد  انبثق من نظرية "ابندورا" يف الين مصطلح فاعلإ       
بدالية و إلعملية التعلم اليت تشكل مع العمليات الية الثانية يف ومبادئ عامة عن تنظيم الذات ، وهي اآل

العمليات املعرفية منظومة التعلم االجتماعي ، وجيد من املصطلحات ما يستخدم للتعبري عن الفاعلية الذاتية 
  (479 ،ص2006 )الشناوي،.ية الذات املدركة علمثل الثقة ابلنفس ومركز التحكم،  وفا

 ،و  يستخدمون فاعلية الذات ،توقعات فاعلية الذات نين الباحثأ( 1993كذلك  يشري عجوة )        
 تقان الشخصي والنجاح مبعىن واحد.و توقعات اإل ،توقعات الفاعلية الذاتيةو حكام فاعلية الذات ، أ

 : ترتبط فاعلية الذات ببعض املفاهيم

  Self-efficacy and Self-concept: فاعلية الذات ومفهوم الذات  .أ
نه تكوين معريف منظم موحد ومتعلم نه ميكن تعريف مفهوم الذات أبأىل إ(2001زهران ) يشري        

للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات  اخلاصة ابلذات، يبلوره الفردويعتربه تعريفا نفسيا لذاته ، ويتكون 
و اخلارجية أونته الداخلية عن العناصر املختلفة لكين بعادفكار الفرد الذاتية احملددة األأمفهوم الذات من 

جرائيا يف وصف الفرد إوتشمل هذه العناصر املدركات والتصورات اليت حتدد خصائص الذات كما تظهر 
خرين ن اآلأ قدلذاته كما يتصورها هو"الذات املدركة" واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة اليت تعت

خرين "الذات االجتماعية"، واملدركات الجتماعي مع اآليتصوروهنا واليت ميثلها الفرد من خالل التفاعل ا
،و وظيفة   ideal self "ن يكون "الذات املثاليةأخص الذي يود شوالتصورات اليت حتدد الصورة املثالية لل
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نه إولذا ف مفهوم الذات  وظيفة دافعية وتكامل وتنظيم وبلورة عامل اخلربة املتغري الذي يوجد الفرد يف وسطه
 وينظم السلوك .حيدد 

ن" فاعلية بني فاعلية الذات ومفهوم الذات أبPajares & Miller ( 1994راس وميلر)جاوقد ميز اب         
داء أداء مهمة حمددة واحلكم على مقدرة الفرد على أالذات عبارة عن تقييم حمدد السياق للكفاءة يف 

على معتقدات القيمة الذاتية املرتبطة ابلكفاءة ما مفهوم الذات يشتمل أسلوكيات حمددة يف مواقف معينة ، 
 املدركة لدى الفرد.

ن هناك الكثري من اخللط بني "مفهوم الذات " و"فاعلية أPajares    (p193,1985) راسجاويرى اب       
خرون يصتتفون "مفهوم الذات" على آالذات" فهناك الكثري من الباحثني يستتتعملون املصتتطلحني كمنيادفني و 

 يت :شكل معمم لفاعلية الذات وخيتلف املفهومان يف اآلنه أ

داء املهام أحكام الفرد على قدرته على أة الشخصية فهي ليفاعلية الذات هتتم ابالعتقادات يف القاب •
يضا على املشاعر حول ماتستحقه أحكام و ما  "مفهوم الذات" فهي حتتوي على هذه األأاملعطاة 

 داء.هبذا األالذات من تقدير فيما يتعلق 
نه يعتمد يف ذلك على كيفية تقييم الثقافة السائدة إذا كان "مفهوم الذات" يهتم بتقييم  ماتستحقه فإ •

 اجملتمع للخصائص اليت ميتلكها الفرد وحكمها على مدى مالءمة سلوك هذا الفرد للقواعد يف
 رد على قدراته الشخصية.حكام الفحكام فاعلية الذات فهي ترتبط أبأما أالسلوكية املسموح هبا ، 

بني احنيامه و ه،ءداأاليستطيع  ما وأليست هناك عالقة اثبثة بني اعتقادات الفرد حول ماستطيع  •
، ورغم ذلك اليشعره هذا بعدم رايضيات للنه ميلك فاعلية ذات قليلة ألنفسه فمثال قد يعتقد الفرد 

يف هذا اجملال شيئا هاما ابلنسبة له ، وعلى نه ال يعترب التفوق أىل إاالحنيام لذاته، وقد يعود ذلك 
 منا يكون لديه "فاعلية الذات".إيكون لدى الفرد"مفهوم الذات"و  ذلك ففي مثل هذه احلالة ال

ما املفردة أطريقة قياس "فاعلية الذات" قد تكون مثال "مامدى ثقتك يف جناحك يف الرايضيات"،  •
 شعر بعدم الكفاءة".أ"الرايضيات جتعلين  املثالية لقياس "مفهوم الذات" قد تكون مثال 

ن لديها حساسية عالية للتأثر أحكام "فاعلية الذات " ترتبط مبهام حمددة داخل ميدان حمدد، كما أ •
ابالختالفات القليلة حىت داخل املهمة الواحدة، فمثال "فاعلية الذات قيادة السيارة" ختتلف من 



 فاعلية الذات ------------------------------------ولالفصل األ

 39 

كثر عمومية أما احكام "مفهوم الذات" فهي أالقيادة داخل املدينة اىل القيادة على الطريق السريع ، 
قل حساسية للتأثر أحكام ن هذه األأحيث ترتبط مبيدان حمدد وليس مبهمة حمددة ، كما 

 ابالختالفات .
ذا كانت هذه "مفهوم ذات الفرد "تتكون من خالل مدى جناح هذا الفرد يف حتقيق مطالبه ، فإ

ىل شعوره مبستوى عال من مفهوم الذات، إاملطالب  قليلة فتحقيق الفرد للقليل من النجاح يؤدي 
وابملقابل قد يعاين الفرد من مفهوم ذات ضعيف النه يضع لنفسه متطلبات عالية يصعب عليه 

جناز جليد بنوعية األىل التنبؤ اإن "مفهوم الذات" العايل ال يؤدي ابلضرورة أحتقيقها، ومن هنا يتضح 
 ىل هذا التنبؤ.إن تؤدي أكرب أولكن "فاعلية الذات" العالية يكون لديها احتمال  ةيف املهام املعطا

 Self-efficacy and Self-esteemب.فاعلية الذات وتقدير الذات : 
نه اجتاهات الفرد الشاملة سالبة كانت أتقدير الذات على  Rosenberg  (1978يعرف روزنبورغ )       

مهية بينما أن الفرد يعترب نفسه ذات قيمة و أن تقدير الذات املرتفع معناه أم موجبة حنو نفسه ، وهذا يعين أ
 ( 1990)عكاشة ، .و رفضه لذاتهأتقدير الذات املنخفض يعين عدم رضا الفرد عن نفسه 

ن تقدير الذات  يدور حول حكم الفرد على قيمته بينما مفهوم أىل إ( 2003ويشري عبد القادر)         
ن تقدير الذات يعين أجناز  الفعل يف املستقبل ، و إفاعلية الذات يدور حول اعتقاد الفرد يف قدرته عى 

ن تقدير الذات وفاعلية الذات إما فاعلية الذات فهي غالبا معرفية ،و أابجلوانب الوجدانية واملعرفية معا ، و 
كل منهما على   يضا يؤثرأ و،هنما يسامهان يف صياغة مفهوم الفرد عن نفسه بعدان مهمان ملفهوم الذات أل

ير ذات مرتفع( بشكل دن )تقو ن وانجحو هنم ذو قيمة ومؤثر أنفسهم على أفراد الذين يدركون خر ، فاألاآل
تكون مرتفعة )فاعلية ذات ن هذه االحتماالت أهلم  ابحتماالت النجاح يف املهام حيث  أعام سوف يتنب

 ثريا وجناحا وقيمة )تقدير ذات امجايل منخفض(.قل كفاءة وأتأنفسهم أولئك الذين يرون أعن  مرتفعة (

تقدير الذات يهتم بقياس ذات الشخص احلالية بينما فاعلية الذات هتتم بقياس جناح الفرد املستقبلي         
 (2009هوم فاعلية الذات. )املشيخي،بعاد املكونة ملفحد األأن تقدير الذات أو 

     Self-efficacy and Self-actualization: .فاعلية الذات وحتقيق الذات ـج
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وهو دافع  ،ستتتتتتتتاستتتتتتتتي يوجه ستتتتتتتتلوكهأن الفرد لديه دافع أعن حتقيق الذات   Rogersتقر نظرية روجرز       
لتنمية فهمه لنفسه وتقوميها وحتسينها وتوجيهها، ن الفرد لديه االستعداد إحتقيق الذات ،ونتيجة هلذا الدافع ف

عمتتال اليت تستتتتتتتتتتتتتتعتتده جنتتازات واألكرب قتتدر من اإلأىل حتقيق التتذات عن حمتتاولتتة الفرد حتقيق إة جتتااحلتت وتعرب
ىل إشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتيا، وذلك من خالل استتتتتتتتتتتغالل قدراته ومواهبه ودوافعه ، ومن مت  يؤدي بكل جدية واجتهاد 

 (13،ص2014عن ذلك.)بدرالدين، اخليدحتقيق ذاته وينال الرضا ال

مكاانته وترمجتها إىل توظيف إن حتقيق الذات حاجة تدفع الفرد أ( 2000ويف ذلك يرى الشعراوي )      
ن حتقيق الفرد لذاته يشعره إجناز و التعبري عن الذات ولذلك فاإل ىل حقيقة واقعية ويرتبط بذلك التحصيل،إ

مل، مما أمكاانته يشعره ابلنقص وخيبة إحتقيق ذاته ابستخدام قدراته ، و ن عجز الفرد عن إابألمن والفاعلية و 
 يعرضه للقلق والتشاؤم.

ن أن فاعلية الذات متثل عنصرا كبريا يف العمليات الدافعية، و أىل إSchwarzer  (1999ويشري شوارزر)     
فراد مع ارتفاع معتقداهتم عن فاألو يعوق دافعية الفرد للتعلم الذايت ، أن حيسن أمستوى فاعلية الذات ميكن 

عماهلم، ويقاومون الفشل ويضعون ألنفسهم أ، ويبذلون جهدا كبريا يف  كثر حتدايا الفاعلية خيتارون املهام األ
 هدافا للتحدي ويلتزمون هبا .أ

 
 مفهوم فاعلية الذات : -1-2

ن استخدام مفهوم فاعلية الذات أالذي يعين الفاعلية، و  Efficacyىل مصطلح إشارة يود الباحث اإل       
 .Efficacyستخدم مصطلح الفاعلية تلكن معظم الدراسات النفسية  ،وفعالية الذات حيمل نفس املعىن تقريبا 

يف قواميس اللغة  Efficiency  ولفظ Efficacyنه يوجد لفظ أ( 372،ص 1990يذكر الفرماوي )     
 . Efficacyالباحث استخدام فاعلية  مبعان منيادفة وهي الفاعلية والكفاية ، ويفضل

ىل قواميس اللغة لتحديد النيمجة الصحيحة ملصطلح إنه ابلرجوع أ(13،ص2000ويذكر زيدان )    
Efficacy  (، وحسن سعيد الكرامي 7،ص 1983نه يرد عند كل من الياس وادوارد الياس )أوجد

 Efficiency( مبعىن فاعلية ، يف حني ورد مصطلح 44،ص1993(، ومنري البعبلكي)17،ص1987)
 (37 ،ص 1990) دسوقي، مبعىن الكفاية.
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-selfنه فاعلية ويكون مصطلح أعلما  Efficacyن الدراسة احلالية تستخدم مصطلح إلذلك ف       
efficacy  يف اللغة العربية " فاعلية الذات ". املرادف له 

جناز منوذج سلوكي إن فاعلية الذات هي احلكم على قدرة أ   Bandura(1977يرى ابندورا )        
 هذا التعريف ابقنياحه مفهوم "معتقدات فاعلية الذات "    Bandura(1977حمدد،وطور ابندورا )

 . Self-efficacy belifes 

وقادر على ثريية نه ذو طبيعة أتأبBandura (1982ويصف مفهوم فاعلية الذات كما يشري ابندورا )      
 فراد مع بيئاهتم ولبناء العالقة بني املعرفة والسلوك.تفسري السلوك الضروري لفهم تعامل األ

داء نوعي معني أن فاعلية الذات هي "اعتقاد الفرد يف قدراته واستطاعته على أ Banduraيرى ابندورا      
داء سلوك نوعي معني "،ففي اجملال أنه فاعل وكفء ويستطيع النجاح يف دراك الفرد أبإو أي اعتقاد أ، 

داء التصويب ابلقفز،يف حني أالرايضي قد تكون لدى العب كرة السلة درجة عالية من فاعلية الذات عند 
داء التصويبة اخلطافية، فكان فاعلية الذات عملية  أقد تكون لديه درجة منخفضة من فاعلية الذات عند 

 (275 ،ص2007ا ذاتيا ملواجهة متطلبات معينة .)عالوي،دراكإو أمعرفية يشكل فيها الفرد  حكما 

هنا "قوة القرار، وكمية اجلهد املبذول ومستوى أفاعلية  الذات  Decamps( 2012ويعرف ديكام )     
 املثابرة لدى الرايضي قصد مواجهة العقبات والشدائد خالل التدريبات واملنافسات الرايضية ".

و املواقف أن فاعلية الذات هي "ثقة الفرد الكامنة يف قدراته ، خالل املواقف اجلديدة أكما يرى العدل         
ذات املطالب الكثرية وغري املألوفة، وهي اعتقادات الفرد يف قواه الشخصية، مع النيكيز على الكفاءة يف 

 (131،ص 2001خرى للتفاؤل".)العدل،سباب األ  و األأتفسري السلوك دون املصادر 

الصرار على بلوغ اهلدف إويتصف ذو املستوى املرتفع يف فاعلية الذات ابلثقة ابلنفس ، املثابرة و        
و فشله أحساس بفاعلية الذات حمددا هاما لنجاح الفرد بصرف النظر عما يواجههم من عقبات ، ويعترب اإل

داء ،فان ذلك ال يكفي من األعلى مستوى أذا كانت املعرفة واملهارات ضرورية لتحقيق إيف خمتلف املهام ، ف
داء اجليد الفاعلية الذاتية من القدرة على األ حساس ابلكفاءة الذاتية نظرا ملا يتصف به مرتفعويف غياب اإل

 Bandura,1997, p38 )حتت خمتلف الظروف .)
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جناز إحول مفهوم فاعلية الذات يف نظريته له دور فعال يف   Bandura (1997قدمه ابندورا )  ما     
داء واملثابرة والرفع من كفاءة الذات وقدرهتا على التصدي للعديد من املشكالت اليت تفقد الفرد وجناح األ

 قته بنفسه .ث

ن فاعلية الذات هي ثقة الفرد يف قدراته أويف ضوء ما مت استعراضه ملفهوم فاعلية الذات يرى الباحث       
 التدريبات واملنافسات الرايضية .ومهاراته على مواجهة العقبات والضغوط خالل 

 
 Bandura’s theory : نظرية فاعلية لذات لباندورا- 1-3

ىل موضوع فاعلية الذات ، حيث إول من تطرق أ  Albert Banduraابندورا البارتعامل النفس  يعترب     
طار النظرية املعرفية االجتماعية، وهذه النظرية إنظرية فاعلية الذات يف  Bandura ( 1977طور ابندورا)

جلة القلق ، لكنها طورت اساليب يف ميدان علم النفس العيادي ملعجياد الطرق و األإصل قصد وضعت يف األ
 خرى مثل السلوك و الصحة واجلهد البدينأ  دجمت يف ميادين نفسية أ و

 (McAuley, 1992; McAuley & Mihalko 1998; O'Leary, 1985وكذا الرايضة واأل ،)ء احلركي اد
(Feltz, 1988). 

ن يفسر من خالل  مقابلة السلوك وخمتلف أداء الفرد ميكن أن أىل إBandura (1986يشري ابندروا )      
 عليها النظرية املعرفية االجتماعية :العوامل املعرفية والشخصية ، ويف مايلي بعض االفنياضات اليت تقوم 

نشاء مناذج داخلية للتحقق من فاعلية القدرة على عمل الرموز ، واليت تسمح اب فراداأل لكتمي •
فعال واالختبار الفرضي هلذه اجملموعة من التجارب قبل القيام هبا ، وتطوير جمموعة مبتكرة من األ

 خرين .فكار املعقدة وجتارب اآلبني األفعال من خالل التنبؤ ابلنتائج ، واالتصال األ
هنا موجهة عن طريق القدرة على التفكري أنواع السلوك ذات هدف معني ،كما أن معظم إ •

 و التوقع وهي تعتمد بشكل كبري على القدرة على عمل الرموز.أاملستقبلي،كالتنبؤ 
فكار واخلربات الذاتية وهذه األالقدرة على حتليل وتقييم  و، مل الذايت أفراد القدرة على التك األلتمي •

 فكار والسلوك .القدرات تتيح التحكم الذايت يف كل من األ
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ثري على التحكم املباشريف سلوكهم ، وعن أالقدرة على التنظيم الذايت عن طريق التفراد األلك تمي •
فراد ألو تغيري الظروف البيئية ، واليت بدورها تؤثر على على السلوك ، كما يضع اأطريق اختيار 

تقييم سلوكهم بناء على هذه املعايري، وابلتايل ميكنهم بناء حافز بشخصية لسلوكهم، ويقومون  معايري
 ذايت يدفع ويرشد السلوك.

والتعلم عن طريق املالحظة يقلل بشكل كبري  من  خرين ونتائجها،آلفراد مالحظة سلوك اليتعلم األ •
عقدة ، ويسمح ابالكتساب السريع للمهارات امل أ،اخلط لتعلم عن طريق احملاولة وااالعتماد على 

 واليت ليس من املمكن اكتساهبا فقط عن طريق املمارسة.
مل الذايت ،التنظيم أمن القدرات السابقة )القدرة على عمل الرموز، التفكري املستقبلي، الت ن كالا إ •

العصبية املعقدة ، حيث -سيةبنية النفالذايت ،والتعلم ابملالحظة( هي نتيجة تطور امليكانيزمات واأل
 يتفاعل كل من القوى النفسية والتجريبية لتحديد السلوك وتزويده ابملرونة الالزمة.

حداث البيئية والعوامل الذاتية الداخلية )معرفية ، انفعالية، وبيولوجية(، والسلوك تتفاعل كل من األ •
حداث البيئية، ومن خالل ىل األإفراد يستجيبون معرفيا وانفعاليا وسلوكيا بطريقة متبادلة، فاأل

القدرات املعرفية ميارسون التحكم على سلوكهم الذايت، والذي بدوره يؤثر ليس فقط على البيئة 
 (2007يضا على احلاالت املعرفية واالنفعالية والبيولوحية.)املزروع،أولكن 

فمن خالهلا ميكن للمدرب معرفة طريقة  وري ابلنسبة للمدرب الرايضي،مر ضر أفهم ومعرفة فاعلية الذات 
تفكري الالعب وتوقعاته املستقبلية ملهاراته وقدراته وابلتايل يستطيع حتسينها وتطويرها ابلشكل املناسب حسب 

ه ونتائجه دائأكذلك ابلنسبة لالعب فمعرفته لفاعليته الذاتية متكنه من حتسني ،الظروف التدريبية والتنافسية
 (Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000) فضل.أبشكل 

  Reciprocal Determinationاحلتمية التبادلية: -1-3-1
نظاما   Social cognitive theory االجتماعيةيف نظريته املعرفة   Albert Banduraيطرح الربت ابندورا      

احملددات الشخصية )املعرفية ،االنفعالية والبيولوجية( والبيئة ، والسلوك ثريات املتبادلة من أثالثيا متشابكا من الت
 خر، هذا النظام يسميه ابندورا احلتمية التبادلية .(، وال تكون ميزة جلانب على حساب اآل01)الشكل رقم:
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 ( يوضح مبدأ احلتمية التبادلية01الشكل رقم )

نسانية وفق الدور املركزي للعمليات املعرفية والبديلة وعمليات وفيها يرسم ابندورا النظرة للوظيفة اإل       
  self-organizingنسان ، الذي ينظر له كتنظيم للذات تنظيم الذات وانعكاس الذات ، تكييف وتغيري اإل

ابعتباره فعال ومرتب الذات بدال من النظر له ككائن تصدر عنه ردود الفعل اجتاه البيئة اليت تشكل السلوك 
ن مفهوم احلتمية املتبادلة يتشكل من العوامل الشخصية إو النزعات الداخلية احملفزة لردود الفعل تلك ، أا

)معرفية،عاطفية ،وأحداث بيولوجية(، والسلوك ، واملؤثرات، وطبيعة احملددات التبادلية للوظيفة البيئية، اليت 
النظرية املعرفية االجتماعية تستخدم يف عملية العالج واإلرشاد ،عالهأتتفاعل وتنتج يف التبادلية الثالثية املذكورة 

سنياجتيات تستهدف حتسني العمليات االنفعالية واملعرفية والدافعية اليت تزيد من الكفاءة السلوكية وتغري إب
 (Pajares,2009الظروف االجتماعية اليت يعيش ويعمل فيها الناس .)

 ابلعوامل الشخصية فقط ، بل تشنيك العوامل السلوكية ، والعوامل البيئية ذن اليتم حتديد التنظيم الذايتإ     
 يضا.أ
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 Self-efficacy Expectationsتوقعات فاعلية الذات :  -1-3-2
ن ان خمتلفان توقعات فاعلية الذات وتوقعات النتائج مفهومأىل إ Bandura ( 1997يشري ابندورا)     

ىل النتيجة املطلوبة ، يف إن يؤدي أمكانه تقييم يقوم به الفرد لسلوك معني إبمتاما ، فتوقع النتائج عبارة عن 
ىل إنه ميلك القدرة على تنفيد السلوك الذي يؤدي ن توقع الفاعلية هو عبارة عن اعتقاد الفرد أبأحني 

  .( 02 :النتيجة )الشكل رقم 

 
 ( يوضح توقعات النتائج وتوقعات فاعلية الذات02الشكل رقم )

داء التقنية بطريقة صحيحة ، وحتقيق مسافة معينة ، توقع أن لديه القدرة على مثال : رامي الرمح يعتقد أب
ابلقدرة على القيام ابلتقنية  هما توقع الفاعلية هو اعتقادأاملسافة املطلوبة منه ، قالنتيجة هو حماولة حتقي

 (Tod,2014الصحيحة. )

و مهارة أداء سلوك حمدد )تقنية دراك الرايضي لقدرته على القيام أبتوقعات فاعلية الذات تتعلق إب        
م ال يف مهمة أذا كان قادرا على القيام بسلوك معني إن تساعده يف حتديد ما أمعينة(،وهذه التوقعات ميكنها 

ن يتغلب على أي حد ميكن لسلوكه أىل إمعينة،وحتدد مقدار اجلهد املطلوب منه للقيام هبذا السلوك ،وحتدد 
احلصول عليها بعد  الرايضي اليت ميكن ما توقعات النتائج فهي تقييم نتائج،أالعوائق املوجودة  يف هذه املهمة 

ما توقعات النتائج أخر توقعات الفاعلية تكون قبل القيام ابلسلوك احملدد ، آمبعىن  ،االخنراط يف سلوك حمدد
 تكون بعد االخنراط يف السلوك احملدد.
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  Dimensions of self-efficacyبعاد فاعلية الذات :أ -1-3-3
 (. 03:فاعلية الذات )الشكل رقملبعاد أحدد ابندورا ثالثة        

 
 ( يوضح ابعاد فاعلية الذات03الشكل رقم )

،و القوة العمومية  وبعاد تغري فاعلية الذات وهي املستوى ،أن هناك ثالث أىل إ Tod(2014يشري تود)    
دراكهم درجة إدائهم ، وما ميكن حتقيقه و أىل اعتقاد الرايضيني مبستوى إحيث يشري مستوى فاعلية الذات 

( 08نه يستطيع حتقيق )أواثق من نفسه  (Chirs)مثال : كريس  ،الصعوبة اليت ميكن جتاوزها والتغلب عليها 
نه يستطيع حتقيق أ( يعتقد John( حماوالت عند الرمي من خط الرمية احلرة ، بينما جون )10هداف من )أ

   ( حماوالت .10صل )أهدفني فقط من 
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خرى مشاهبة ، الفرد ميكنه أ  ىل مواقف إىل انتقال فاعلية الذات من موقف إما العمومية فهي تشري أ     
 نه يستطيعأعمال ومهام مشاهبة ، مثال العب اهلوكي يعتقد أداء أداء  مهام مقارنة بنجاحه يف أالنجاح يف 

 مكانية اللعب يف امليدان االصطناعي والطبيعي.إدوار الدفاعية واهلجومية و لعب األ

نفسهم أفراد اجتاه حكام اليت يصدرها األحساس ابلفاعلية الذاتية واألىل شدة اإلإما بعد القوة فيشري أ    
فراد يرمسون وية جتعل األجيابية القداء املهام بنجاح ، فاملعتقدات اإلأومفهومهم لذواهتم وما مدى ثقتهم يف 

دراكات الضعيفة والسلبية و اإلأخطط جناح مسبقة مع العمل واملثابرة لتحقيقها، يف حني ذوو املعتقدات 
 ((Tod,2014 ىل توقع الفشل قبل البدء يف املهمة.إلقدراهتم مييلون 

 
  Self-efficacy Sourcesمصادر فاعلية الذات :  -1-3-4

ربعة مصادر : التجارب الناجحة أمعتقدات فاعلية الذات للرايضيني تتكون من فتبعا لباندروا      
 (04: )الشكل رقم الفيزيولوجية واملتقنة،التجارب واخلربات البديلة ،االقناع اللفظي ،واالستثارة االنفعالية و

اهلوكي على اجلليد العبو  المثف ،ن ختفض منها أن تعزز فاعلية الذات كما ميكن أربعة ميكن هذه املصادر األ
جيابية ضد املنافس ممكن ذلك إاجلالسني على مقعد البدالء من خالل مشاهدة زمالئهم وهم حيققون نتائج 

خيفض أن هم يواجهون صعوابت ممكن ذلك ءذا شاهدوا زمالإيعزز من فاعليتهم الذاتية ، لكن ابملقابل أن 
من فاعليتهم الذاتية ، وهذه املصادر ليست تلقائية ، وكل مصدر يتدخل يف الوقت املناسب عندما يريد 

 .(Tod,2014)و مهمة يف ظروف معينة أداء أالرايضي تفسري 
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 ( يوضح مصادر فاعلية الذات 04الشكل رقم )                             

 Mastery Experiences :اخلربات الناجحة  -1-3-4-1

جتعل ، فهي دائية السابقة(جنازات األثريا على فاعلية الذات هو اخلربات الناجحة )اإلكثر أتاملصدر األ    
حيث تغرز معتقدات فاعلية الذات  ؛خمتلف العقبات من خالل اجلهد واملثابرة  ىالتغلب عل الفرد قادرا على
 (Bandura,1997; Maddaux,1995جتارب الفشل تقلل منها.) نألديهم يف حني 

يف اجملال الرايضي ، النجاحات املتكررة يف مهام معينة تعزز ثقة الرايضي يف مهاراته وقدراته بشكل        
مهية خربات النجاح والفشل أىل إ (، ولقد تطرق الكثري من الباحثني Gernigon & Delloye, 2003 ) عام

دائه ملهارة رايضية جتعله يشكك يف قدراته ، وابملقابل فالنجاح يزيد من مستوايت أعب يف هبا الالاليت مير 
داء ، فنجاح الالعب يف فاعلية الذات اليت تناسب صعوبة املهمة ، وانفراد الالعب يف حتقيق النجاح يف األ
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كرب من جناحه ألية الذات بدرجة داء مهمة تتميز ابلصعوبة اليت تتعدي قدراته يساعده على االرتقاء بفاعأ
ىل اخنفاض فاعلية الذات، وكذلك إن  الفشل املتكرر يؤدي أداء مهمة تتميز ابلسهولة الواضحة ، كما أيف 

له يف شكرب من فأوىل لألداء متنحه درجة عالية من فاعلية الذات بدرجة جناح الالعب يف احملاوالت األ
داء مشنيك مع أيف حتقيق النجاح يف  ىل تعزيز فاعلية الذاتإدي ؤ رد يداء منفأوىل ،وجناحه يف احملاوالت األ

 (2007عالوي ، ; 2013اآلخرين)بوسدر،

 Vicarious Experiencesاخلربات البديلة:  -1-3-4-2

 observationalو التعلم ابملالحظة  أاملصدر الثاين لتوقعات فاعلية الذات هو اخلربات البديلة        

learning throught modeling  (.Feltz, Landers, & Raeder, 1979) 

فراد يؤدون مهام معينة(، الفرد حياول تقدير املهارات ذات الصلة اليت أخالل التعلم ابملالحظة )مشاهدة 
سيكون مطلواب للوصول  داء مهمة معينة ، وكذلك حياول استنتاج مقدار اجلهد املبذول الذيأيستخدمها يف 

 (Gist & Mitchell, 1992)ىل نفس النتائج. إ

 هي طريقة جد مهمة لتعلم وممارسة املهارات احلركية (modelingجة )مذيف اجملال الرايضي الن     

(e.g. Hall et al., 2009; SooHoo, Takemoto, & McCullough, 2004) ، هنا تعزز فاعلية أولقد ثبت
 .(e.g. McCauley, 1985)الذات للرايضيني 

ساسي للمعلومات أج اخلربة كمصدر ذ فراد اليثقون يف منو ن األأ Bandura( 1986ويرى ابندورا )        
داء أن الكثري من التوقعات تشتق من اخلربات البديلة، كرؤية إفيما يتعلق مبستوى فاعلية الذات، ولذلك ف

مرتفعة عن طريق املالحظة والرغبة يف ن تنتج توقعات أخرين ألنشطة صعبة ، وميكن للخربات البديلة اآل
 (38 ،ص2008خرين. )العبديل،التقدم واملثابرة ومقارنة القدرات الذاتية ابلنسبة لقدرات اآل

ن نظرية املقارنة االجتماعية نشأت لتفسري التقييم الذايت للقدرة أ Bandura( 1986ويضيف ابندورا )     
العمليات اليت من خالهلا تؤثر اخلربات البديلة على التقييم يف ظل غياب حمك حمايد ، فهناك العديد من 

خرين املشابه ألداء الفرد يشكل الذايت لفاعلية الذات ، ومن هذه العمليات املقارنة االجتماعية ، فأداء اآل
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فراد ألدائهم حتت ظروف معينة ،والذي يؤدي ن مراقبة األأمصدرا مهما للحكم على القدرة الذاتية ،كما 
ئج انجحة يوضح بطريقة مباشرة حدود قدرات الفرد ، وهذا ما يطلق عليه حماكاة الذات والتعلم تانىل إ

 (40 ،ص2008)العبديل، .ابملالحظة

ل مستوى معني من اجلهد ،يرفع من فاعلية ذن مالحظة الغري وهم يؤدون نشاطات معينة بنجاح وببإ       
جناز ، غري ذا اتبع نفس طريقة اإلإىل نفس النتيجة ، إمكانية الوصول الذات لدى املالحظ وجيعله يؤمن إب

 .دراكه لقدراتهإنه بذل جهد كبريا ، فهذا يؤثر سلبيا على أذا الحظ فشل زميل له  رغم إنه أ
(Bandura,1997) 

  Verbal Persuasionقناع اللفظي : اإل-1-3-4-3

مهية التشجيع واملكافآت أىل إقناع اللفظي املصدر الثالث للتوقعات فاعلية الذات ،الذي يشري يعترب اإل     
شارت بعض حبوث علم النفس الرايضي دور التغذية أاللفظية )مثل:الثناء اللفظي ،التغذية الراجعة ...(، وقد 

داء ، والعكس وابلتايل حتسني األ جيابية من طرف املدربني اليت تزيد من ثقة الرايضيني أبنفسهم ،الراجعة اإل
  ابلنسبة للتغذية الراجعة السلبية اليت ختفض من مستوى فاعلية الذات لدى الرايضيني .

(Villani et al.,2015) 

قناع اللفظي يعين احلديث الذي يتعلق خبربات معينة لآلخرين ن اإلأ Bandura(1982ويشري ابندورا )       
خرين فيما قد كسبه نوعا من النيغيب و معلومات أتيت للفرد لفظيا عن طريق اآلأقناع  هبا من قبل الفرد واإل

قناع االجتماعي له دور هام ن اإلأثناء حماوالته ألداء مهمة، و أداء والفعل ويؤثر على سلوك الشخص يف األ
فراد الذين لديهم القدرة على ن األأو  ن ينجز بنجاح،أحساس ابلفاعلية الشخصية ويستطيع الفرد يف تقدم اإل

حنو  يفشخاص قناع اللفظي يستخدمه األن اإلأقناع االجتماعي ميلكون قدرة خاصة يف املواقف الصعبة ،و اإل
ن أقناع االجتماعي ميكن ن اإلأ و ،جنازه إواسع جدا مع الثقة يف ما ميلكونه من قدرات وما يستطيعون 

داء الناجح واإلقناع اللفظي يف رفع نه توجد عالقة تبادلية بني األأالذات و حيدث زايدة يف مستوى فاعلية 
 مستوى الفاعلية الشخصية واملهارات اليت ميتلكها الفرد. 
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 Physilogical &Emotional States الية و الفسيولوجية :عاالستثارة االنف-1-3-4-4

داء الرايضي أوالتعب هي من العوامل اليت ختفض ، القلق  واالستثارة االنفعالية و الفسيولوجية كالتوتر ،      
((Bandura,1977,1986 ;Crain,2000 هلذا جيب تعديل خمتلف االنفعاالت مثل القلق، وكذلك مستوايت ،

 (Mamassis & Doganis, 2004)اثرة الفسيولوجية حىت ميكن تعزيز فاعلية الذات. اإل

ىل ضرورة توعية وتدريب الرايضيني على خمتلف إحباث يف جمال علم النفس الرايضي رت األشاأكما       
ظروف املنافسات ، اليت تسبب خمتلف االنفعاالت وذلك حىت يكون لديهم فاعلية ذاتية عالية متكنهم من 

 (.(Uphill, McCarthy, & Jones, 2008حداث)املنافسات( ابلطريقة املناسبةالتعامل مع تلك األ

ن من بني اخلربات العامة يف اجملال الرايضي ارتفاع  مستوى االستثارة أ( 2007ويشري عالوي )       
و أهنا حالة من القلق أوقد يفسر الالعب االستثارة على  الفسيولوجية املرتبطة حبالة ما قبل املنافسة الرايضية،
ىل شك الالعب إمر الذي قد يشري ، وهو األو املنافسة أعالمة من بني عالمات االنزعاج املرتبطة ابألداء 

ن فاعلية الذات ترتبط بنوع التفسريات أمكانية اخنفاض مستوى فاعلية الذات لديه ، فكإيف قدراته وابلتايل 
  .و قبل حلظة بداية االشنياك يف املنافسةأداء اليت يقوم هبا الالعب عن طبيعة حالته الفسيولوجية قبل حلظة األ

 : لية الذاتخصائص فاع-1-4

 ائص عامة لفاعلية الذات  وهي :صهناك خ 

 مكاانته ومشاعره.إحكام واملعتقدات واملعلومات عن مستوايت الفرد و جمموعة األ-1

 داء عمل ما .أثقة الفرد يف النجاح يف -2

يف  ىل توافر الدافعية إم نفسية ابالضافة أم عقلية أوجود قدر من االستطاعة سواء كانت فيسسولوجية -3
 املواقف.

 يف املستقبل. األداء لدى الفردتوقعات -4
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ه مع ءداأيضا على حكم الفرد على مايستطيع أترتكز فقط على املهارات اليت ميتلكها الفرد ولكن  هنا الإ-5
 حداث مطلوبة .أن الفرد يستطيع تنفيذ مايتوافر لديه من مهارات ، ففاعلية الذات هي االعتقاد أب

حكام ال تتصل مبا ينجزه و مستقرة يف السلوك الشخصي فهي جمموعة من األأبثة هي ليست مسة اث-6
 هنا نتاج للقدرة الشخصية.إجنازه و إيضا ابحلكم على ما يستطيع أالشخص فقط ولكن 

اكتساب اخلربات  يب ودر خرين، كما تنمو ابلتن فاعلية الذات تنمو من تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلإ-7
 املختلفة.

مكاانته إن تعكس هذه التوقعات قدرة الفرد و أن فاعلية الذات ترتبط ابلتوقع والتنبؤ ولكن ليس ابلضرورة إ-8
 مكاانته قليلة.إن يكون لديه توقع بفاعلية  ذات مرتفعة وتكون أاحلقيقية ، فمن املمكن 

مدى مثابرة  واملبذول ،كمية اجلهد و تتحدد فاعلية الذات ابلعديد من العوامل مثل صعوبة املوقف ، -9
 الفرد.

ئج ان تنيجم اىل بذل جهد وحتقيق نتأدراك او توقع فقط ، ولكنها جيب إن فاعلية الذات ليست جمرد إ-10
 مرغوب فيها.

جيابية للتنمية والتطوير ، وذلك بزايدة خضاع فاعلية الذات اإلإوهذه اخلصائص ميكن من خالهلا         
 (86،ص2009) املشيخي،التعرض للخربات املناسبة .

ميز هبا ذوي فاعلية الذات املرتفعة تخصائص عامة ي ن هناك أ    Bandura( 1997ر ابندورا )كويذ      
 قدراهتم وهي :  والذين لديهم اميان قوي يف

 . سيتميزون مبستوى عال من الثقة ابلنف  -

 لديهم قدر عال من حتمل املسؤولية. -

 خرين .وقدرة فائقة على التواصل مع اآللديهم مهارات اجتماعية عالية  -

 يتمتعون مبثابرة عالية يف مواجهة العقبات اليت تقابلهم. -

 لديهم طاقة عالية . -
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 ليها .إصعبة ويلتزمون ابلوصول  اا هم مستوى طموح مرتفع ، فهم يضعون اهدافيلد -

 ىل اجلهد الغري الكايف.إيعزون الفشل  -

 يتصفون ابلتفاؤل. -

 التخطيط للمستقبل.لديهم القدرة على  -

 لديهم القدرة على حتمل الضغوط. -

 ات املنخفضة )الذين يشكون يف قدراهتم(:ذفاعلية ال ويتصف ذو  مابين

 ينسحبون من املهام الصعبة . -

 يستسلمون بسرعة. -

 لديهم طموحات منخفضة . -

 ينشغلون بنقائصهم ، ويهولون املهام املطلوبة . -

 يركزون على النتائج الفاشلة . -

 من النكسات. ان ينهضو أليس من السهل  -

 جهاد واالكتئاب.يقعون بسهولة ضحااي لإل -

 العيب كرة القدم :بفاعلية الذات اخلاصة  -1-5
نواع منها الفاعلية القومية أىل عدة إنه ميكن تصنيف فاعلية الذات أىل إ( 2009شار املشيخي )أ     

Population efficacy    ، الفاعلية اجلماعية وCollective efficacy  ، فاعلية العامة و الGeneralized 

self-efficacy  ، فاعلية الذات اخلاصة وSpecific self-efficacy    وفاعلية الذات االكادميية ،
Academic self-efficacy. 

ن الكثري من املشكالت والصعوابت اليت أفراد يعيشون غري منعزلني اجتماعيا ، و ن األأىل إويشري ابندورا      
فراد لفاعليتهم اجلماعية يؤثر ي تغري فعال ، وإدراك األأيواجهوهنا تتطلب اجلهود اجلماعية واملساندة إلحداث 

ذا فشلوا يف الوصول إلونه وقوهتم اليت تبقى لديهم ذفيما يقبلون على عمله كجماعات ومقدار اجلهد الذي يب
 (Bandura,1977)فراد هذه اجلماعة .أن جذور فاعلية اجلماعة تكمن يف فاعلية أىل النتائج ، و إ
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ذا كان يؤمن يف قدراته ومقدرته على الفوز على الفريق املنافس فيصبح إذلك فريق كرة القدم  على ومثال      
 مجاعية مرتفعة والعكس صحيح. ذات لديه بذلك فاعلية

خالل دراستنا ميكن التمييز بني  نوعني من فاعلية الذات ، فاعلية الذات العامة وهي اخلاصة بكل       
و البعض أفراد العينة أالعب  وفاعلية الذات اجلماعية وهي فاعلية الذات اخلاصة ابلالعبني سواء كانوا كل 

 منهم فقط .

 :خالصة 

جيابية وشعور إهداف معينة يولد لديه مشاعر أن توقع الرايضي ابلنجاح يف حماوالته للتفوق وحتقيق إ       
جناز لديه ، وختتلف الفاعلية الذاتية  للرايضي حسب املواقف بفاعلية ذاتية عالية ، اليت تدعم وتعزز دافع اإل

د املبذول ، وحجم املساعدات اخلارجية جنازات الرايضية ، وصعوبة املهمة املدركة ، وكذلك مقدار اجلهاإلو 
داء والتوقيت الزمين للنجاحات و و املادية مثال( ، والظروف اليت حتيط بعملية األأة املعنوية أ)املكاف

  .خفاقاتاإل
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 :متهيد 

داء ىل حتصيل النجاح وجتنب الفشل خالل مواقف معينة وحتدي العقبات وبلوغ األإيسعى الرايضي         
بنفسه هذا ما جناز حيقق الرايضي من خالله الشعور ابلرضا عن ذاته ويزيد من ثقته إاجليد ، وهذا يعترب 

داء  أحتدد نشاط ما يقوم به الرايضي من  ساسية اليتحدى املتغريات األإعترب ت يتجناز والاإل يةيسمى بدافع
ن غياب الشعور أجناز ،  و ىل درجة من اإلإىل الوصول إنه يهدف إابملمارسة فأن الرايضي حينما يبدأويفرتض 

 بية كاإلحباط.ن يطور مشاعر سلأحتقيق اهلدف  ميكن و جناز ابإل
جناز الرايضي، بل ويستخدم هم مواقف اإلأيف اجملال الرايضي ميكن اعتبار املنافسة الرايضية من بني ا        

 جناز الرايضي .اإل يةىل دافعإلتنافسية لإلشارة االعديد من علماء علم النفس الرايضي مصطلح 
 
 :جناز الرايضياإل يةتعريف دافع -2-1

" to move" و حيركأمبعىن حرك   " movere" من الكلمة الالتنية "  motivationدافعية " تشتق كلمة      
قوى الطاقات النفسية الداخلية ، توجه وتنسق بني أهنا أنساين و حدى خصائص السلوك اإلإهنا ، وتعرف أب

تصرفات وسلوكات الفرد خالل االستجابة ملواقف معينة ومؤثرات بيئية حميطة به ، وتتمثل هذه الطاقات 
 (. 39،ص1983شباعها وحتقيقها )العديلي،إىل إابلرغبات واحلاجات والتوقعات اليت يسعى 

مته أيط "جنز الشيءمت وقضى ، يقال للعمل ، وجنزت احلاجة الشيء جناز يف املعجم الوسو يقصد ابإل       
 (.939،ص1985وقضاه، ويقال جنز العمل وجنز احلاجه به عجله" )جممع اللغة العربية،

جناز املهمة اليت يؤديها إنه جناح الفرد يف جناز يف معجم الكلمات يف علم النفس أباإل يةيعرف دافع     
 (Robert,1984, p3ىل معايري االمتياز.)إاف والوصول هدوالسعي حنو حتقيق األ

وضح اتكنسون أ نه استعداد الفرد لبلوغ النجاح ودافع االجناز أب  Atiknson( 1964يعرف اتكنسون )    
 وضعفها تتمثل يف :أجناز من حيث قوهتا ن املؤشرات الدافعية لإلأ

 ىل اهلدف واإلصرار عليه.إحماولة الوصول  ✓
 ىل اهلدف وبذل اجلهد .إخرين وما يعنيه ذلك من سرعة الوصول التنافس مع اآل ✓
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 ء.ألدان يتم ذلك وفقا ملعايري اجلودة يف اأ ✓
مع تعريف اتكنسون حيث  Johnson & Mcclelland(1984)تعريف جونسون و ماكليالند  فقويت      

و هو الرغبة أداؤه على مستوى االمتياز أن يكون أرغبة الفرد يف  ىل النجاح وإامليل  اهنلالجناز أب يةعرفا الدافع
 فضل .أهداف على حنو متام األالقوية إل

د على سبب قدومهم للنشاط الرايضي ، قد يكون الدافع لذلك قصد افر يركز دافع املشاركة لدى األ        
يعترب الدافعية  غالبا ما ،دية مهام معينة خالل النشاط الرايضي و أتأحتسني يف االداء ، أو  حتقيق النجاح ،

ىل مستوى إالوصول  يفوميكن تعريف التنافسية هي الرغبة ،    competitivenessجناز مرتبطة ابلتنافسيةلإل
 ((Weinberg & Gould 2011خرين. داء مقارنة ابآلمن األ عال  

جناز يركز على استعداد الرايضي حنو السعي للنجاح وكيف تؤثر احلاالت اخلاصة على رغباهتم  دافع اإل     
 .(Tod.2014)وانفعاالهتم وسولكاهتم 

جناز الرايضي هم مواقف اإلأن موقف املنافسة الرايضية من بني أىل إ( 2007كذلك يشري عالوي )        
استخدام مصطلح  أن ض الباحثني يف علم النفس الرايضييرى بع ذاو خاص ، لأجناز نوعي إويعترب مبثابة 

 ىل دافعية االجناز الرايضي .إالدافعية لإلشارة 

عب الرايضي ملواجهة مواقف املنافسة الرايضية وحماولة "استعداد الالاهنأبجناز الرايضي اإل يةعرف دافعت      
ظهار قدر كبري إو معيار من معايري مستوايت التفوق واالمتياز عن طريق أالتفوق واالمتياز يف ضوء مستوى 

جل التفوق واالمتياز يف مواقف أمن النشاط والفعالية واملثابرة للتعبري عن الرغبة يف الكفاح والنضال من 
 .(114، ص2004املنافسة الرايضية )حممد صديقي، 

ساسية "الدافعية"  ، حيث يعرب كالمها عن املالمح األ و يستخدم مفهوم " الدافع" كمرادف ملفهوم         
كثر عمومية ، وهذا على الرغم من حماولة البعض التفريق ن كانت الدافعية هي املفهوم األإو  -للسلوك املدفوع

 (.419،ص1990بني املفهومني )معتز،

هذه التعريفات   ميف معظحدى عشر تعريفا ملفهوم الدافعية ، جاءت كلمة "الدافعية" إوبعد عرض          
 (.Hamilton,1983,pp15-16يف حني وردت كلمة "الدافع" يف عدد قليل منها )
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و " الدافعية" اثبتا نقصد شيئا أي من املفهومني "الدافع" أن استخدام أ إىل(2000ويشري خليفة )          
 واحدا.

استعداد الرايضي ملواجهة مواقف  اهنأجناز الرايضي على اإل يةيف ضوء ماسبق ميكن تعريف دافع         
داء وحتقيق النجاح ، واملثابرة واالستمرارية يف العمل قصد جتنب معينة خالل التدريبات واملنافسة لتحسني األ

 الفشل .
 
    Need Achievement Theoryجناز : نظرية احلاجة لإل -2-2

Atkinson,1974 ;Macclelland,1661)) 
 need achievementجناز نظرية احلاجة لإل وهيجناز اإل يةساسية خاصة بدافعأربع نظرايت أهناك        

theory Atkinson,1974 ;Macclelland,1661)) ، نظرية العزو وattribution theory  
(weiner,1985)،  جناز نظرية هدف اإلوachievement goal theory (Nicholls,1984) ،  ونظرية دافعية

 & Competence motivation theory  (Weiss& Chaumeton,1992 ;Weissالكفاءة 

Ambrose,2008.) 

ربع كما العناصر املشرتكة يف النظرايت األ بتلخيص Weinberg & Gould( 2015)وقد قام وينربغ وقولد     
 (.01هو موضح يف اجلدول رقم )
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 تربزه لنا نظرايت دافعية اإلجناز ما( 01اجلدول رقم )

 جناز املنخفض ذو اإل رتفع املجناز ذو اإل  

 دافعية مرتفعة لتحقيق النجاح  توجه الدافعية 

 دافعية منخفضة لتجنب الفشل 

 الرتكيز على الفخر ابلنجاح

 دافعية منخفضة  لتحقيق النجاح 

 دافعية مرتفعة لتجنب الفشل 

الرتكيز على اخلجل والقلق من النتائج 
 الفاشلة 

ىل االستقرار والسيطرة إينسب النجاح  العزو
 على العوامل الداخلية 

ينسب الفشل وعدم االستقرار وعدم 
 رجية اىل العوامل اخلإالسيطرة 

ينسب النجاح اىل عدم االستقرار والسيطرة 
 على العوامل الداخلية 

ىل إىل االستقرار والسيطرة إينسب الفشل 
 العوامل اخلارجية

هداف األ
 املعتمدة 

 هداف تدرجيية أعادة ما يعتمد 

 هداف قريبة وأعادة ما يعتمد على 
 واقعية 

 هداف عادة ما يتجنب األ

 هداف سهلة أعادة ما يضع 

جناز ن اإلأكفاءة مدركة عالية و يؤمن  الكفاءة املدركة 
 يةتتحكم فيه السيطرة الداخل

جناز ن اإلأكفاءة مدركة منخفضة ويعتقد 
 يتحكم فيه السيطرة اخلارجية  

يبحث على التحدايت ويقبل املنافسة  اختيار املهمة 
 جناز املهام إو 

يتجنب التحدايت وخياف املواجهة ويبحث 
 عن املهام السهلة 

يؤدي العمل بشكل جيد و يف خمتلف  داء شروط األ
 الظروف 

دي العمل بشكل جيد خالل ال يؤ 
 الظروف العادية والتنافسية 
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هم النظرايت، اليت وضعها كال من اتكنسون و ماكليالند حيث أجناز من جة لإلاتعترب نظرية احل         
عماله وساعدوه على أ، الذين سايروا  Macclellandحد تالمذة ماكليالند أAtkinson يعترب اتكنسون 

 Macclellandذ ركز ماكليالند إحباثهما ، أجناز ، لكنهما اختلفا يف اجتاه لإل ةالدافعي جماليف تطوير البحث 
ابملعاجلة التجريبية  Atkinsonهتم اتكنسون احباثه على متغريات اجتماعية مركبة ، يف حني أيف 

 (.2013)بوسدر،

ن بعض ألسبب يف هو حماولة شرح ا Atkinson-Macclellandكان اهلدف من وراء وضع نظرية         
افعية دىل الإ خرين ، وينظرآفراد جنازات مقارنة أبولديهم الرغبة يف حتقيق بعض اإل ا  كثر استعدادأفراد األ

جناز لديه عندما يواجه مهمة معينة ، مثال يف املنافسة الرايضية نشارك هنا هي دافع اإلألرايضي على لالذاتية 
ذن القرار إىل جتنب املنافسة قصد جتنب الفشل ، إنجاح وابملقابل هناك جزء من رغبتنا يدفعنا لبدافع حتقيق ا

 التالية : ةساسني كما هو مبني يف املعادلأالشخصي يف املشاركة الرايضية يتم حتديده من قبل عاملني 

 اخلوف من الفشل  –جناز = الرغبة يف النجاح دافع اإل

Achievement motivation = desire to succeed- fear of failure 

Atkinson,1974; Macclelland,1661))                                      

 كرب منأجناز عند ماكليالند واتكنسون هو مسة شخصية ، البعض منا تكون رغبته يف النجاح دافع اإل      
ن اخلوف إابلنسبة للبعض ف  امأجناز مرتفع ، إن هناك دافع أاخلوف من الفشل يف هذه احلالة ميكن القول 

 لديهم. ا  جناز منخفضع اإلفمن الفشل هو عامل جد مهم ابلنسبة هلم ، ويف هذه احلالة يكون دا

على الدوافع، لكن من املهم معرفة وحتديد احتماالت  ؤثرالسمة الشخصية ليست هي العامل الوحيد امل       
دافع منخفض لكن احتمالية النجاح  ايكون الرايضي ذن أوبواعث النجاح ، فمن املمكن 

   (Jarvis,2006, p141عالية.)

جناز هم املكوانت الشخصية لدافعية اإلأن أىل إشار العديد من الباحثني يف جمال علم النفس الرايضي أ      
قبال لالعب لإل ول الدافعية الداخليةحيث ميثل األ؛جناز النجاح  ودافع جتنب الفشل إالرايضي مها دافع 

ثر ابملؤثرات أالرضا ، وهذا الدافع ال يت نشطة معينة ويدفعه لتحقيق التفوق وابلتايل الشعور ابلسعادة وعلى أ
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ما الدافع الثاين فهو دافع جتنب الفشل ، وهو تكوين نفسي يرتبط ابخلوف من الفشل  الذي أاخلارجية ، 
داء  و الوعي الشعوري ابنفعاالت غري سارة مما يساهم ل يف األيتمثل يف االهتمام املعريف بعواقب ونتائج الفش

جناز الرايضي ، وهذا الدافع يكون واضحا لالعب كلما ارتفع خوفه يف حماولة جتنب و حتاشي مواقف اإل
 .( 145-144ص ص،2002وقلقه من احتمال توقع الفشل )عالوي ،

ي حياول الفرد أجناز الذاتية ، جناز ، دافعية اإلالدافعية لإلن هناك نوعني من أ إىل  شارةكما ميكن اإل         
از جنما دافعية اإلأجنازاته السابقة ، جناز ومقارنتها إبو الشخصية يف مواقف اإلأتطبيق  بعض املعايري الداخلية 

د ابآلخرين داء الفر أي مقارنة أاالجتماعية تتضمن تطبيق معايري التفوق الذي يعتمد على املقارنة يف املواقف 
 و العيب املنافس.أمثل الزمالء يف الفريق 

    of Need Achievement Theory  جناز:مكوانت نظرية احلاجة لإل -2-2-1       
Components                             

العوامل و ساسية تشمل العوامل الشخصية ، أماكليالند من مخسة عناصر -امنودج اتكنسونيتكون        
 .(05:  جناز )الشكل رقمسلوك ااإل االستجاابت العاطفية واالنفعالية ، وو  االجتاهات ،و الوضعية ،
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 ماكليالند-جناز اتكنسون( يوضح مكوانت نظرية احلاجة لإل05الشكل رقم ) 

  Personal Factors : العوامل الشخصية -2-1-1-             2 

ن لالجناز ، دافع حتقيق النجاح ودافع اساسيأن اواحد منا لديه دافع جناز كلوفقا لنظرية احلاجة لإل      
نه "القدرة على تعزيز اخلربة والتجربة خالل ويعرف دافع حتقيق النجاح أب ،(05جتنب الفشل )الشكل رقم

 (Gill,2000,p104نه"القدرة على اخلجل من الفشل" )جنازات" بينما يعرف جتنب دافع جتنب الفشل أباإل

فراد املتفوقون لديهم دوافع عالية لتحقيق ن السلوك يتأثر حسب ميزان هذه الدوافع ، األأ النظرية  تبني       
فكار الفشل النجاح واخنفاض الدافع لتجنب الفشل ، هم يستمتعون بتقييم قدراهتم ومهاراهتم وغري مهتمني أب
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خفضة لتحقيق النجاح وارتفاع الدافع لتجنب الفشل تفوقني تظهر لديهم دوافع مناملفراد غري يف املقابل األ و
 .(Gill,2000هم ينشغلون كثريا أبفكار الفشل ) و

 Situational Factorsالعوامل الوضعية ) الظرفية(: -2-2-1-2                

 ،مكانية الرايضي حتقيق النجاح خالل وضع معني  وقيمة الباعث للنجاحإالعوامل الوضعية تشمل        
ر املعايري اليت اما قيمة الباعث فتعين وضع مقدأ ا  ن يكون الرايضي انجحأىل احتمالية إمكانية النجاح تشري إ

مكانية النجاح يقابله اخنفاض قيمة إن ارتفاع إبشكل عام  ،من خالهلا ميكن حتقيق اهلدف يف حالة معينة
 امكانية النجاح".-1الباعث= ويعرب عن ذلك رايضيا ابلعملية التالية :"قيمة ،جنازالباعث لإل

خي الذي ال أمكانية عالية ملواجهة إفضل العب تنس يف العامل ، يف املقابل لدي أهزم أن أمثال : ميكنين 
فضل العب يف العامل عن مواجهة أملواجهة  ل  ميارس التنس اطالقا ،ابلنسبة يل قيمة ابعث النجاح هو عا

 .(Tod,2014, p45) خيأ
 Resultant Tendencyاالجتاهات الناجتة )امليول(:  -2-2-1-3              

نجاح مرتبط ابالعتزاز الىل إامليل فىل االقرتاب من جتنب الفشل ، إامليل  لنجاح ومن اقرتاب ىل اإلإامليل       
تتطلب  ي الرغبة يف مواجهة املواقف واحلاالت اليتأىل النجاح ، إخرى اليت توصل األ جيابيةو االنفعاالت اإل

حيث  ؛ىل جتنب الفشل فهو مرتبط ابالنفعاالت السلبية إما امليل أداء ، وكذا الرغبة يف حتسني األ ا  كبري   حتداي  
 (Tod,2014,p46). ا  داؤه ضعيفأيقدم الفرد على جتنب املخاطرة والتحدايت ، ويكون 

 Emotional Reactions : االستجاابت العاطفية -2-2-1-4              

فراد املتفوقني وغري جناز هي االستجاابت االنفعالية لالفراد ، كل من األاملكون الرابع لنظرية احلاجة لإل        
التقليل من اخلوف واالرتباط، لكن خصائصهم الشخصية تتفاعل بشكل  و املتفوقني يريدون االعتزاز ابخلربة

جناز العايل فراد ذوو اإلو القلق ، األأو اخلوف أعتزاز ىل الرتكيز على االإو املوقف وتدفعهم أخمتلف مع الوضع 
ثر على اخلوف والقلق. أكزون كجناز املنخفض ير اإل وكثر على االعتزاز ابلنجاح ، بينما االفراد ذو أيركزون ا

(Weinberg & Gould 2015,p62) 

 Achievement Behavior :جنازسلوك اإل -2-2-1-5             



 جناز الرايضي دافعية اإل---------------------------------الثاين  الفصل

 64 

 لدافعية اإلجناز ربعة املكونة ىل كيفية تفاعل العناصر األإجناز يشري لإل ةاخلامس لنظرية احلاجاملكون           
يفضلون املخاطرة و كثر حتدي ، جناز املرتفع خيتارون املهام الصعبة و األاإل وفراد ذو ثر على السلوك ، األؤ لت
 جنازات املنخفضة يتجنبون املخاطرة واإل وفراد ذو ما األأفضل خالل املواقف التقييمية ، أ ؤهمداأ يكونو 

خالل املواقف التقييمية ، ال يقبلون على املهام الصعبة وخيتارون السهلة فقط .  اضعيف ؤهمأدا يكون
(Weinberg & Gould 2015,p62) 

جناز، وعلى الرغم جناز تعترب مبثابة التفسريات املعاصرة لدافعية اإلهذه التوقعات اخلاصة بنظرية احلاجة لإل     
جنازات مرتفعة إساس دائما هناك نه يف األأال إجناز ن النظرايت ختتلف يف تفسرياهتا لعمليات الدافعية لإلأمن 

مثل للمهام املناسبة وكذلك التوقعات ألداء وأخرى منخفضة، واملسامهة الفعلية للنظرية تكمن يف االختيار األ
 فضل. أ

 جناز الرايضي :اإل يةالعوامل املؤثرة يف دافع -2-3

شياء اليت دراك واضح عن األإيكون لديهم  جناز عال  إشخاص الذين  يتميزون بدافع ن األأتوقع ي        
ىل توضيح إ( 2001جناز منخفض ، وقد خلص راتب )إدافع  وشخاص ذو يقومون هبا ، على عكس األ

 النحو التايل : ىعل( 06:جناز للرايضيني )الشكل رقمالعوامل املؤثرة يف دافعية اإل

جناز هداف الشخصية للمستقبل عنصرا هاما لزايدة دافعية اإلمتثل األالرؤية املستقبلية:   -2-3-1        
هداف وخمتلف جناز واملمارسة لألنشطة اليت حتقق هذه األهنا مصدر الطاقة والتشجيع لإلأحيث  ؛العايل 

 الطموحات.
  ،جناز ، ولكن نوع ومستوى التوقعاهلدف وحده يوجه دافع اإلليس التوقع للهدف : -2-3-2         

ذا كان لديه إما أجيايب لتحقيق اهلدف سوف يبذل املزيد من اجلهد ، إفالفرد الذي لديه قناعة يكون توقعه 
مهية مساعدة اللعب الرايضي على التقييم جناز لذلك من األإلاتوقع سليب فان ذلك يؤثر على اخنفاض درجة 

 الواقعي ملستوى اهلدف.
الجيابية اليت حيقق فيها الناشئ النجاح والرضا يف إ: اخلربات السابقة  خربات النجاح-2-3-3         

فضل لتحسني أىل زايدة االستعداد والرغبة الستمرار ممارسة هذا النشاط ممايتيح فرصة إي نشاط تؤدي أ
 هداف .ة حتقيق األاملهارات الرايضية والشعور ابلسعادة والرضا نتيج
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جناز حباجة الفرد للحصول على االستحسان ثر دافعية اإلأ:تت التقدير االجتماعي-2-3-4          
صدقاء ، سرة ، املدرب ،مجاعة األوالقبول والتقدير االجتماعي من االشخاص املهمني ابلنسبة له مثل األ

الرايضي حتقيقها ميثل دافعا قواي له للسعي حنو االمتياز هداف املطلوبة من ن توقعات هؤالء حنو األإوابلتايل ف
 والتفوق للحصول على تقديرهم.

جازي : هناك منطان شائعان يؤثران يف السلوك اإلو النجاح أجتنب الفشل  ىلإاحلاجة -2-3-5          
ن أجناز الرايضي واجلوانب النفسية للرايضي ،و اخلوف من الفشل ميكن للرايضي وكالمها يؤثر يف مستوى اإل

ىل استخدام إروح  املخاطرة حبيث مييل الالعب  داء الرايضي ، ولكن يؤثر سلبيا علىىل حتسن األإيؤدي 
ثارة الطاقة الكامنة تخطط اللعب الدفاعية بدال من اخلطط اهلجومية، كما يعوق اس

 ( 150،ص2001للنجاح.)صديقي،
ن أجنازي للرايضي ، حيث يرى الالعب ن يؤثر يف السلوك اإلأن اخلوف من النجاح ميكن إكذلك ف         

قرانه ، ومثال على ذلك أفضل يفقده بعض املميزات مثل التفوق والتميز بني النجاح واالرتقاء اىل املستوى األ
ىل مستوى فريق "ا" إما عندما ينتقل أ،قرانه أن الالعب يف فريق مستوى "ب" يعترب من املتميزين بني إف

 ن حيرم من هذه امليزة وذلك التفوق .أفاحتمال 
و مدى اعتقاده وثقته يف استعداده أيعترب مفهوم الناشئ عن نفسه  تقدير الذات : -2-3-6         

للناشئ من حيث جناز حد العوامل اهلامة اليت تؤثر على سلوك اإلأوقدراته ، وهو ما يطلق عليه تقدير الذات 
جيايب ألداء مهام معينة ن لديه التقدير الذايت اإلأداء ، فالالعب الذي يدرك االختبار ، املثابرة ، نوعية األ

ي أ ؛ن قدراته ال تسمح له أبداء ذلكأما اذا اعتقد أن يؤديها بقدر كبري من احلماس والثقة ابلنفس ، أيتوقع 
 جناز.سلوك اإل لىع ائها ويؤثر ذلك سلبا  دأنه قد يعرض عن إاخنفاض تقدير الذات ف

هنا مسة عامة، ولكن أجناز ىل اإلإميكن اعتبار درجة الشعور ابحلاجة جناز : احلاجة لإل -2-3-7          
جنازي بدرجة عالية ن يتميز سلوكه اإلأن الالعب ميكن أو موقف ، مبعىن أمستوى شدهتا نوعي لكل نشاط 

ىل درجة كبرية على قيمة احلافز إخر ، ويتوقف ذلك آكثر من موقف أو يف منافسة حمددة أحنو موقف معني 
ن يؤثر يف سلوك أجناز يتوقع و الفشل ، ومستوى احلاجة لإلأالذي حيصل عليه يف ضوء احتمال النجاح 

 (256ص، 2001داء .)راتب ،االستمرار يف التمرين و تطوير األو  الناشئ من حيث حتمل املخاطر ،
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 جناز للرايضينيوضح العوامل املؤثرة يف دافعية اإلي( 06) الشكل رقم

 : جناز الرايضيوظيفة دافعية اإل -2-4

 وظائف عديدة وتكون هذه الوظائف ابجتاهني :اإلجناز  ن لدافعية إ     

ىل اختيار الالعب للنشاط واالستمرار فيه إن الدافع له وظيفة توجيهية وهي اليت تشري أول : هو االجتاه األ
على وضع اختيار الوسائل لتحقيق احلاجات هنا تساعد الفرد أهداف لتحقيق غاايت كربى ، يعين "وبناء األ

 (141ص،1984جل بقائه" )جون وايلي واوالده،عن طريق وضعه على اتصال مع بعض املثريات املهمة أل

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (255،ص2001)راتب ،

 

 تقدير
 الذات

جتنب 
الفشل او 

 النجاح
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داء الالعب نفسه ابلرغم من ثبات مستواه التدرييب واملهاري  وتفكريه اخلططي  أاالجتاه الثاين : ملاذا يتباين 
ظهار قوة الدافعية الكافية لدى الالعب مثل إجيابيا واليت تعمل على إويبدو ذلك يف العوامل االنفعالية املؤثرة 

طاملا بقي الرايضي ي "استمرار السلوك أ، (Duda,1987)االستثارة ، القلق ، اخلوف ، الوظيفة التنشيطية 
 (141ص،1984و طاملا بقيت احلاجة قائمة.)جون وايلي و واالده،أمدفوعا 

جناز يف الرايضة يتطلب توفر ثالثة عناصر اإلأن  جناز الرايضي عندما ندرك مهية وظيفة دافعية اإلأوتظهر 
 ( هي :07:ساسية )الشكل رقم أ

 االستعداد املناسب للنشاط الرايضي. .أ
 للتطوير االستعداد. التدريب اجلاد .ب
 (74ص،1997داء الرايضي عند التقييم )راتب ، أكفاءة  .ت

 

 

 

 الرايضيجناز  ساسية لوظيفة دافعية اإلـ( يوضح العناصر األ07الشكل )

 جناز املرتفعة :فراد ذوي دافعية اإلمميزات األ-2-5

 مهها :أىل خصائص معينة ، إجناز مييلون فراد ذوي املستوى املرتفع يف دافعية اإلن األإ     

جل االمتياز ذاته ، وليس ما يرتتب عليه من فوائد ، والرغبة يف السيطرة على أمن  يهتمون ابالمتياز  -1
 .مور للقدر واملصادفةترك األاملصري يدال من 

كرب أم يتمتعون مبنظور مستقبلي أهنكثر من غريهم ؛حيث أاالهتمام ابالهداف املستقبلية البعيدة املدى -2
 مدى .

 داء داء يف موقف االختبار = األالتدريب اجلاد + القدرة على األ   اد       االستعد
         

 (       74،ص 1997)راتب ،  
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خيتارون املهام اليت يكون فيها النجاح ما هنم عادة إعندما يدخلون يف مواقف تستدعي االختيار ف-3
 جدا صعبة التحقيق(.ا حتدايت مرتفعة فيهي ليس أمضموان )

ء الذي يتسم ادتنمية مستوايت داخلية عالية من التفوق واالمتياز، واالستقاللية ، واملثابرة ، واختيار األ-4
و الثناء االجتماعي ، فهو جيتهد ويناضل أابلصعوبة ، ومثل هذا الشخص اليعتمد على املساندة اخلارجية 

 ن لديه مستوى داخليا من التفوق.أل

شياء هنم الحيبون ترك األأخرين ، كما ء اآلادأكثر من اعتمادهم على أدائهم وخرباهتم أون على يعتمد-5
 و احلظ.أللصدفة 

كثر رغبة يف أعلى يف املكانة االجتماعية ، ويكونون أىل إاحلراك االجتماعي والتحرك و السفر يفضلون -6
 نفسهم مع متطلبات التقدم االجتماعي .أوطنهم وتكييف  كتر 

يضا يرغبون يف تكريس ساعات كل يوم ملهنهم وحرفتهم أىل املهن اليت تعتمد على املنافسة و إمييلون -7
 هدافهم.ألتحقيق 

يكرهون املهن الرتبية ، ويقبلون املهن اليت حتدث فيها تغيريات دائمة وحتدايت مستمرة ، كما يكرهون -8
 خرين .ون مبضايقات اآلأتضييع الوقت ، وال يعب

مهية الوقت ، والتفاين يف العمل ، والسعي حنو الكفاءة ن ابلوقت ؛ حيث يوجد لديهم شعور أبيهتمو -9
 جناز.ل اليهم والرغبة املستمرة يف اإلكاليت تو  دية املهاميف أت

 هداف اليت ينشدوهنا.ىل األإتتوفر لديهم روح التخطيطية والتنظيمية للوصول -10

 (36،ص2016بداع و تفضيل املسؤولية الفردية.)ابو مصطفى،واالخرتاع واإل ىل االبتكارإمييلون -11

 جناز :ساليب قياس دافعية اإلأ-2-6

 : ساليب قياس الدافعية تتكون من قسمنيأن إحباث النفسية فتبعا للدراسات واأل        
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 سقاطية :املقاييس اإل-2-6-1      
 لينيكيكلقيت قبوال واسعا من قبل علماء علم النفس اال سقاطية من الوسائل اهلامة و اليت تعترب الطرق اإل     

س فمنهم من يؤيدها ويعرتف النفاعلم  اثرت الكثري من اجلدل بني علماء أوعلماء نفس الشخصية ، وقد 
  ،خل العوامل الذاتية فيهادبقيمتها وفائدهتا يف نواحي التشخيص االكلينيكي ومنهم من يعارض هذه الطرق لت

ن الشخص عندما أن تتوفر يف االختبارات ابملعىن الدقيق يذكر موراي أاملوضوعية اليت جيب مما يبعدها عن 
ماله وخماوفه ، آحاجاته ورغباته و و كشف عن نفسه للنه مييل إحياول تفسري موقف اجتماعي معقد ، ف

الشخص بعيدا  ثناء يكونأابلقدر نفسه الذي يتحدث به عن الظاهرة اليت يرتكز انتباهه فيها ، و يف هذه ا
 (52،ص2013نه يقوم مبجرد شرح وقائع موضوعية .)بوسدر،أعن مراقبته لذاته طاملا يعتقد 

عليه جريت أ  وضع هذا االختبار موراي حيث نشر نتائج البحث اليت : TATاختبار تفهم املوضوع     
ىل ضبط إن توصل أىل إابلعيادة النفسية يف جامعة هارفرد وذلك يف كتابة "استكشاف يف الشخصية"، 

عمال العيادات النفسية أ، و من ذلك الوقت واالختبار يستخدم على نطاق واسع يف 1938االختبار عام 
 مريكا واروراب.ايف 

جناز يتكون من بوضع اختبار لقياس الدافعية لإل  Mcclelland( 1953خرون )آقام ماكليالند و        
البعض  ، وقام ببناءعده موراي أالذي  ( TATتفهم املوضوع )تق بعضها من مقياس شربع لوحات اأجمموع 

( 20املفحوص منفردة على الشاشة ملدة عشرين ) مماأجناز ، تعرض الصور خر خصيصا لقياس الدافع لإلاآل
 ربعة اسئلة وهي كمايلي :أاثنية، مث يطلب منه كتابة قصة جييب فيها على 

 ماذا حيدث ؟

 من هم االشخاص؟

 ىل املوقف؟إدى أما الذي 

 داء؟داؤه؟ ، ومن الذي يقوم ابألأماحمور التفكري ؟، وما املطلوب 

 ماذا سيحدث ؟ وما الذي جيب عمله ؟
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( دقيقة، مث يتم حتليل 20عشرين ) حوايل  ربعة يستغرق االختبار يف حال استجابة املفحوص للصور األ    
جناز االختبار مع اعتبار موضوع الدافعية لإلىل بروتوكول التحليل الذي وضعه صاحب إاستجاابته ابلعودة 
 (78،ص2011خاصة.)بوالطمني،

 : املقاييس املوضوعية-2-6-2       

شكاهلا هي االختبارات الشخصية ، أهم أكثر من شكل ، و أوهلا  ، وسع املقايس انتشاراأوهي           
تعكس استجاابت املفحوص  سئلة بشكل موضوعي ، حبيثجابة على بعض األوفيه يطلب  من الشخص اإل

شارت شعبان أجناز، وقد ز لديه ، ويتم بناء االختبارات وفق االجتاه املعتمد يف تفسري دافعية اإلاجندافعية اإل
 جناز بثالث طرق :نه يتم تفسري دافعية اإلإىل أ ( 2002)

 ابلنجاح.حادية البعد تستثار ابلفشل ، وتشبع أ جنازن دافعية اإلأاالجتاه التقليدي : وهو 

ىل إجناز يف ضوء متغريات جديدة مثل : الطموح ، القدرة ، املثابرة  االجتاه التفسريي : وفيه تفسر دافعية اإل
 جانيب عاملي القيمة والتوقع.

بعاد أبعاد ، وهي نتيجة لتفاعل عدة هنا متعددة األأجناز على االجتاه احلديث : وفيه يتم توضيح دافعية اإل
 مع بعضها البعض.

 من بني هذه املقاييس :

 (Mehrabin,1968)جناز مقياس "مهريبيان" عن امليل لإل •
 ( (Lynn,1969مقياس "لن" للدافعية  •
 (Hermansجناز)مقياس "هريمنز" لدافع اإل •
 (Eyzenck & Wilsonجناز) مقياس "ايزنك و ويلسون"توجه اإل •

 ما يف اجملال الرايضي جند :أ

( وعلى هذا املقياس willis,1982الذي صممه ويليس )جناز الرايضي مقياس دافعية اإل •
 ( يف صورته العربية .1998جناز الرايضي)اس دافعية اإلعد عالوي مقيأ
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ن اعاد ) احلافز ،العدو أقائمة الدافعية للرايضة : واليت تتضمن صورته العربية مثانية  •
 الضمري احلي (التصميم،القيادة ، الثقة ابلنفس ،، التحكم االنفعايل ،التدريبية ، 

قائمة السمات الدافعية للرايضيني : هبدف قياس بعض السمات الدافعية املختارة اليت  •
جناز،الثقة بعاد ) احلاجة لإلأجناز الرايضي ، ويتضمن املقياس مخسة ترتبط ابإل

 (55،ص2013.) بوسدر،ابلنفس،التصميم، ضبط النفس ، التدريبية(

 :خالصة 

مناخ مناسب  بتوفريجناز لدى الرايضيني وذلك وبشكل خاص التأثري على دافعية اإلن و يستطيع املدرب       
ؤثرة على دافعية جناز ومواجهة خمتلف العقبات ، وميكنهم القيام بذلك عن طريق تعريفهم ابلعوامل امللتعزيز اإل

راقبة املهمات اليت يتجنبها دوار الفردية والتقليل من الرتكيز على النتائج فقط ، ومكيد على األأالتو جناز ،اإل
مهام مشاهبة خالل التدريب مع تقدمي التغذية الراجعة يف الوقت املناسب  كذلك  وضعالرايضيون وحماولة 

حىت يتمكن كل العب من  ا  حتفيز الالعبني على املناقشة مع الزمالء واملنافسني عندما يكون الوقت مناسب
من الثقة ابلنفس  ا  وهذا ما خيلق له نوع ،دائه معتمدا على ذاته أر خرين ، وحماولة تطويدائه مع اآلأمقارنة 

 داء وخمتلف املنافسات.األ علىجيابية لالعبني إبعطائهم تصورات واضحة وتقوية اجلوانب اإل
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 : متهيد

ن الفرد الطموح يتميز ابلتفاؤل اجتاه مسقبله ولديه ن للطموح دورا مهما يف حياة الفرد واجملتمع ، ألإ       
يستسلم للفشل ويتحمل  هداف حياته ، ويستطيع التغلب على ماقد يقابله من عوائق والأالقدرة على حتديد 

حباط ، فالرايضة تستفيد من املعطيات االنفعالية والوجدانية املصاحبة ملمارسة النشاط الرايضي يف تنمية اإل
ساليب ومتغريات التنمية االنفعالية يف الرتبية الرايضية أشخصية الفرد تنمية تتسم ابلنضج والشمول ، وتعتمد 

ن الفرد كيان مستقل له قدراته اخلاصة به  واليت ختتلف أة ، وعلى اعتبار الفروق الفردي على عدة مبادئ منها
اثرها من داخل آن القيم النفسية واالجتماعية املكتسبة يف الربامج الرايضية تنعكس أ قرانه ، وعلى اعتبارأعن 

لذات ، الثقة ىل اجملتمع يف شكل سلوكات مقبولة ومن هذه القيم السلوكية مفهوم اإي ؛أىل خارجه إامللعب 
شباع امليول واالحتياجات النفسية وكذلك تنمية مستوايت الطموح والدافعية والتطلع للتفوق إابلنفس ، 

 .(2001ابهي ،و  واالمتياز.)عنان

ن بعض الباحثني ن نوضح الفرق بني الطموح كمعىن ومستوى الطموح كشيء مقاس،وذلك ألأجيب       
خر ، وهذا حدمها يعين احلديث عن اآلأن احلديث عن أبني الطموح ومستوى الطموح على اعتبار  ناليفرقو 

ما مستوى الطموح فهو نتاج بعدي أن الطموح تصور ، وهو تصور قبلي االستنتاج غري صحيح  وذلك أل
وذلك على  ،عمالن الفرد لن يكون لديه مستوى طموح ابلنسبة جلميع األأىل إشارة لقياس كمي وجيب اإل

عن صعوبة العمل  ن تتوافر لديه فكرة ماأهداف حمددة، ولكي حيدد مستوى طموحه البد أالرغم من لديه 
 .(79ص، 2005)حسان، دائهأو أوعن قدرته على تعلمه 

 Level of Aspiration :مفهوم مستوى الطموح -3-1

ليه نظر ويقال )طمح( ببصره إن معىن الطموح يف املعجم الوسيط )طمح( املاء طموحا و ارتفع بصره إ      
 .ي مرتفعأرفعه وحدق )الطماح( الكثري الطموح وذو الطرف البعيد املرتفع ،الطموح يقال حبر طموح 

 (1972)مصطفى واخرون،

 ذن الطموح يعين الزايدة والعلو.إ
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فراد بني األ نه مسة اثبثة نسبيا تفرقأ( الطموح 10ص،1990ية تعرف  كاميليا )من الناحية السيكولوج     
طاره املرجعي وحتدد حسب خربات إىل مستوى معني يتفق والتكوين النفسي للفرد و إيف حماولة الوصول 

 النجاح والفشل اليت مر هبا .

ىل إن مستوى الطموح هو مسة اثبتة نسبيا تشري أىل إ( 03ص،2005ويشري معوض وعبد العظيم )      
هداف وتقبل كل ماهو جديد وحتمل ن الشخص الطموح هو الذي يتسم ابلتفاؤل واملقدرة على وضع األأ

 حباط.الفشل واإل

ن يصل اليه أو النجاح الذي يود الفرد أنه مستوى التقدم أ( على 93،ص2009ويعرفه املشيخي )       
 مكاانته وقدراته واالستفادة من خرباته اليت مر هبا .ن خالل معرفته إلي جمال يرغبه مأيف 

نه مستوى التقدم والنجاح الذي يريد الرايضي الوصول أالباحث مستوى الطموح على الطالب  ويعرف      
ويف حدود خربات وجتارب النجاح والفشل  ،مكانياته وقدراته الفردية إاليه يف حقله الرايضي ، وهذا حسب 

 السابقة اليت مر هبا .

جيايب بني يه بعض الدراسات من خالل االرتباط اإلإلشارت أمهية مستوى الطموح وفق ما أوتنبع        
والتحدي  هندرسون  (،Sauder,2010)بداع ساودر ساسية للنجاح مثل اإلأمستوى الطموح ومتغريات 

(Henderson,2008 ،)هداف املستقبلية بيرت وآخرون حتديد األ(Peter et al. ,2011، )  و املمارسة الرايضية
 .(Montgomery, 2010)مونتقومري 

 :النظرايت املفسرة ملستوى الطموح  بعض -3-2

 تتعدد النظرايت املفسرة ملستوى الطموح ومن هذه النظرايت :     

  Adler Theoryنظرية ادلر :-3-2-1      
هداف يف أنسان كائنا اجتماعيا حتركه دوافع اجتماعية يف احلياة ، فهو له اإل Adlerيعترب" ادلر"         

 ىل حتقيقها وقد استخدم  " ادلر" مفاهيم منها :إحياته يسعى 

 ىل اخللق واالبتكار.إالذات اخلالقة : وتعين ذات الفرد اليت تدفعه  -1
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 يتضمن نظرة الفرد للحياة من حيث التفاؤل والتشاؤم.سلوب حياة أالكفاح يف سبيل التفوق :وهو  -2
هداف الومهية هداف النهائية القابلة للتحقيق واألاف النهائية :حيث يفرق الفرد الناضج بني األدهاأل -3

 ىل سوء تقدير الفرد لذاتهإمكانياته ويرجع ذلك إواليت اليضع الفرد فيها اعتبارا حلدود 
 .(48، ص 2001)حممود،

  Theory of Valueنظرية القيمة:  -3-2-2        
ساس القيمة الذاتية للهدف أنه على أنظرية القيمة الذاتية للهدف وترى   Escalonaقدمت "اسكالوان"      

 ىل احتماالت النجاح والفشل املتوقعة .إضافة يتقرر االختبار ، ابإل

 :والفرد يضع توقعاته يف حدود قدراته وتقوم النظرية على ثالث حقائق هي 

 فراد ليبحثوا عن مستوى طموح مرتفع نسيبا.هناك ميل لدى األ -1
 ىل حدود معينة.إن لديهم ميال جلعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه أكما    -2
بحث عن النجاح وجتنب ن هناك فروقا كبرية بني الناس فيما يتعلق ابمليل الذي يسيطر عليهم للأ -3

الفشل فبعض الناس يظهرون اخلوف الشديد من الفشل فيسيطر عليهم احتمال الفشل و هذا ينزل 
مهها أمن مستوى القيمة الذاتية للهدف وهناك عوامل احتماالت النجاح والفشل للفرد يف املستقبل 

 (49 ص،2001)حممود، وأهدافه ،اخلربة السابقة ، ورغباته،و خماوفه 
 Keart Levinنظرية كريت ليفني :  -3-2-3       

هم دعاة هذه النظرية هو العامل "ليفني" وتسمى نظريته بنظرية أن  من ( أب48،ص1995يذكر عبد ربه )     
 ثر يف مستوى الطموح ومنها :ؤ ن هناك عدة قوى تعترب دافعة وتأاجملال فهو يرى  

هداف الطموح لديه أصبح من السهل عليه حتقيق أكثر نضجا أعامل النضج: فكلما كان الفرد  -1
 ايت والوسائل على السواء.اقدر على التفكري يف الغأوكان 

هداف أتحقيق بعلى كان يف استطاعته القيام أالقدرة العقلية : فكلما كان الفرد يتمتع بقدرة عقلية  -2
 كثر صعوبة.أ

ىل إما الفشل فيؤدي أو الفشل : النجاح يرفع  من مستوى الطموح ويشعر صاحبه ابلرضا أالنجاح  -3
 حباط وكثريا ما يكون معرقال للتقدم يف العمل .اإل
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هداف يف مستقبل أن حيققه من أىل املستقبل وما يتوقع إىل املستقبل : تؤثر نظرة الفرد إنظرة الفرد  -4
 هدافه احلاضرة.أحياته وعلى 

 :الطموح مستوى مل املؤثرة يف العوا -3-3

هناك عوامل تؤثر يف مستوى الطموح منها عوامل ذاتية تتعلق ابلشخص نفسه ، ومنها عوامل بيئية        
ثريها من مناط خمتلفة من الثقافات واملرجعيات ولكن هذه العوامل خيتلف مقدار أتأواجتماعية وما تقدمه من 

 .(95ص، 2009)املشيخي ، ليهاإخر حسب العمر واملرحلة التعليمية اليت وصل شخص آل

 و من بني هذه العوامل :

 العوامل الذاتية الشخصية:  3-1- 3         

ثر بتطور العوامل الشخصية للفرد مع تقدم أنه يتإن مستوى الطموح يتغري حسب تغري العمر فأمبا            
نسان من خالل جتاربه اليت مر هبا يف ثر ابخلربات اليت يكتسبها اإلأكذلك يت  العمر كالذكاء والتحصيل،

 .(95 ص،2009ملشيخي ،ا ) و انجحةأمراحل حياته املختلفة فاشلة كانت 

 كبري يف مستوى الطموح للفرد ، الرايضي الذكي يتسم بقدرة عالية   يقوم بدورالذكاء : حيث  -أ
داءات خالل املنافسات له جنازات  واأليتمثل يف حماولة حتقيق اإل م بطموح عال  سهدافه ويتأحتديد عىلى 

خرى حماولة حتقيقها يف ظل خمتلف العقبات و أهداف ألق ووضع أولفريقه ، واليت تساعده على املزيد من الت
ن الذكاء يساعد الفرد على التغلب على مايواجهه من أ إىل (2001التحدايت اليت يواجهها، يشري حممود)

 القدرة على التوقع. تائج واالستبصار ونعقبات واستخالص ال

 هدافكثر واقعية فهو يضع األأالرايضي )الالعب( الذكي لديه القدرة على استبصار قدراته وهو        
والطموحات اليت تتناسب وقدراته البدنية واملهارية حىت يستطيع التغلب على العوائق والتحدايت اليت تعرتض 

التتناسب وقدراته ومهاراته ، لذا  ا  هدافأفهو يضع طموحات و  قل ذكاءلى عكس الرايضي األطريقه ، ع
ن مل تكن إحيان ضئيلة ب األلغأفيها اجتاه الفشل ، وتكون نسبة النجاح يف  أ  تكون ردة فعله كبرية ومبالغ

 منعدمة. 
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        كدت العديد من الدراسات على وجود عالقة بني مستوى التحصيل  ومستوى أ التحصيل :-ب    
  يتمتعون مبستوى عال من الطموح بعكس ذوي  املرتفعن الطالب ذوي املستوى التحصيلي أحيث   الطموح

 (52 ص،2001املستوى التحصيلي املنخفض.)حممود،
 ضي ذو املهارات والقدرات البدنيةواملنافسة ، فالرايثناء التدريب أكذلك ابلنسبة للتحصيل الرايضي   

 قل مهارة وقدرات بدنية.العالية يتمتع بدرجة عالية من مستوى الطموح مقارنة ابلالعب األ

  ذا كان مفهوم الفرد لذاته يتسمإنه أىل إ( 2009مفهوم الذات ومستوى الطموح : يشري املشيخى ) -جـ
 هدافه.أىل ارتفاع مستوى طموحه وحتقيق إن ذلك يؤدي به إالواقعية ف ابلوضوح و

ن الرايضي الذي أمكاانته ، ويف املقابل إيكون مغرورا حىت اليرتطم أبرض واقع  الا أجيب على الرايضي     
ما لشكه يف قدراته إوذلك  ،بدا حتقيق طموحه أل من تقديره لذاته ويضع هلا صورة مشوهة لن يستطيع ليق
و حالة التقليل من الذات حاالت أو خوفا من الفشل وكل من احلالتني ؛ حالة التقدير الزائد للذات أ

كثر واقعية هو من يكون مستوى طموحه اليستطيع الفرد فيها حتقيق مستوى طموحه ، لكن الرايضي األ
 هداف املرجوة.، ويستطيع حتقيق النجاحات وكذلك األ ا  عالي

ا جنح وتفوق زاد طموحه ، ويظل مثابرا إذثر قوي يف طموح الفرد فألنجاح والفشل اخلربات السابقة: ل -د
ما الفشل فيؤدي أىل  التقدم إن النجاح يدفع أومعىن هذا ،للمحافظة على ما حصل عليه من تفوق وإجناز 

 (51 ص،2001ىل خفض مستوى الطموح ويصيب ابلعجز واإلحباط .)حممود،إ

فضل ىل العمل واملثابرة لتحسني مهاراته وقدراته البدنية حنو األإالرايضي الذي لديه خربات جناح يسعى      
ىل مزيد من االحباط إخالل التدريبات ، بعكس الالعب الذي لديه خربات الفشل ، فقد يؤدي ذلك 

 والفشل وخفض مستوى الطموح لديه.
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 العوامل البيئية و االجتماعية: -3-3-2      

دراك ماينتظره، إخر حتدد آي مبعىن أ ،ليها الفرد هي اليت حتدد مستوى توقعه إجلماعة اليت ينتمي ا      
  ،سرةسرية ،األي مستوى طموحه،فالعوامل االجتماعية )التنشئة األأ ،هدافهأويف نفس الوقت فهي حتدد 

سرة...(، تؤثر على مستوى طموح الفرد. األ ظروف قران،املستوى التعليمي للوالدين،األ
 (82ص، 2013)بوسدر،

سر مستقرة فراد الذين ينتمون ألن األيف حتديد منو مستوى الطموح أل كبري  دوربسرة األتقوم  مثال      
مكاانهتم ويستطعون بلوغها إقدر على وضع مستوايت طموح عالية ومتناسبة مع أاجتماعيا وبيئاهتم 

 .(99-98 ص ص،2009سر غري مستقرة )املشيخي،أىل إكانوا ينتمون   لومما فضل أ

قد يكون إجيابيا كما ميكن أن هل يف توجيه مستوى الطموح ألبنائهم لكن الدور الذي يلعبه األ     
و وضع أونقص ما يعانون منه أىل حتقيق ما عجزوا عنه يف حياهتم إالبعض  أفقد يلج ا،يضأسلبيا يكون 

سلوب قد يكون بنائهم .هذا األأفرض عليهم واليرضون به ، فيحاولون التعويض عن ذلك من خالل 
ىل خفض مستوى إبناء من اتباع حاجاهتم النفسية وهذا يؤدي نوع من احلرمان والتسلط والقوة حيرم األ

 .(89 ص،2013الطموح لديهم )بوسدر،

مكاانت ودرجة عالية من التماسك إىل فريق مستقر ولديه إكذلك ابلنسبة للرايضي الذي ينتمي         
مكانيات حمدودة إ يىل فريق ذإكثر من الرايضي الذي ينتمي أهدافه وطموحاته أن حيقق أيستطيع 
شياء ثر ابلزمالء يف الفريق الرايضي فهو حياول تقليدهم يف بعض األاعب يتن الالأكما   ،ومفكك

التفوق والعمل  مستواهم ويزيد من طموحه يف إىلنه حياول الوصول فضل مأه ؤ ذا كان زمالإواألفكار، ف
 .هدافه أعلى حتقيق 

 ساسية املميزة ملستوى الطموح :اجلوانب األ-3-4
 ساسية متيز مستوى الطموح وهي :أهناك جوانب 

،و ىل نتيجةإو سلوك يؤدي ألى كل نشاط ع: وهو يدل  Performanceداء  األ -4-1- 3       
 (2013)بوسدر، شكال .ي شكل من األالسلوك الذي يغيري احمليط أبخاصة 
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:هو حالة نفسية تتصف ابلتوتر وتصاحب االنتباه وقد تكون   Expectationالتوقع  -3-4-2        
دراكه يف زمن ومكان إو أعقلي مسبق جيعل الفرد يتوقع حدوث شئ معني  وأانفعالية، فهو موقف نفسي 

 (.2013)بوسدر، معينني
عمال الفرد وأهدافه ابلنسبة له أمهية أقصد به مدى ي  و  :Importanceاالمهية -3-4-3       

 (.2013خرين )بوسدر،ولآل

 مسات الشخص الطموح : - 3-5

 ن هناك مسات مرتبطة ابلشخص الطموح هي : ( أب59 ص،2000ذكرت احلليب )    

 .ىل النجاحإمييل  -1
 .ىل احلياة فيها تفاؤلإنظرته  -2
 .لديه القدرة على حتمل املسؤولية  -3
 .جناز مهماتهإيعتمد على نفسه يف  -4
 .ىل التفوقإمييل  -5
 .هدافهأىل إيضع اخلطط للوصول  -6
 .اليرضى مبستواه الراهن -7
 .فضل يعمل دائما على النهوض مبستواه وحتقيق األ -8
 .اليؤمن ابحلظ -9

 .ميكنه تفسريه  نه الأ ن مستقبل املرء حمدود وأاليعتقد  -10

 ي جمال .أنسان هو الذي حيدد جناحه يف ن جهد اإلأيؤمن  -11

 .حيب املنافسة -12

 .يتغلب على العقبات اليت تواجهه دائما -13

 .يف عمله متحمسا   -14
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 .ىل الكمالإيواصل اجلهد حىت يصل بعمله  -15

 .واثق من نفسه  -16

 .ىل هدفهإيتحمل الصعاب يف سبيل الوصول  -17

 .املستقبلية بشكل مناسب هدافه وخططهأحيدد  -19

 .ىل مركز مرموق يف اجملتمعإن يرتقي أحياول  - 20

 .هدافهأمكاانته وقدراته يف خدمة إيضع  -21

 .متكيف مع ذاته ومع بيئته -22

 .مستقرا انفعاليا ومنتج -23

   متكيف مع ذاته وبيئته. -24

 :دور مستوى الطموح يف بناء شخصية الفرد -3-6

ثريا ضعيفا حيث كان للشخص ثري مستوى الطموح يف بناء الشخصية أتكان أت  القدميةيف اجملتمعات        
كثر مما هو متوقع أ،،ن يعمل أفراد من يطمح يف يف املستقبل، والقليل من األ دور حمدد يعرفه سلفا للقيام به

كيد موظفا فهوا أسوف يكون ابلت ابن املوظف ن يكون عامال ، وأال إفمثال ابن العامل اليطمح  ،منه
ن تكوين اجملتمع القدمي يشجع على بقاء إه .و بأليها إعلى من اليت وصل أىل درجة إيصل  نأاليطمح يف 

ن هدفه هو عدم الوصول أي أهداف فالفرد يعيش يف حالة خالية من األ، الفرد يف املكان املرسوم له من قبل 
 رسومة له مسبقا.ىل املكانة نفسها املإي هدف بل أىل إ

يتلقون من التشجيع والدفع ما جيعلهم حياولون التمييز يف االختبار  بناءن األإما يف اجملتمعات احلديثة فأ      
شخاص احمليطني هبم سواء كان هذا و األأاابئهم آليصبحوا خمتلفني عن  ،زمكما ينمي لديهم الطموح الال

مراض اليت تصيب اجملتمع استسالم الفرد وعدم األخطر أيف اجلانب الشاذ، ومن  أ,التميز يف اجلانب السوي 
ما يف حال ،أهدافه نتيجة للضغط املمارس عليه من قبل هذا اجملتمع أي هدف من أقيامه مبحاولة لتحقيق 
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موح حتسن مستوى الطموح عند االفراد فان هذا يدفع اىل التقدم يف بناء اجملتمع لتحقيق املزيد من الط
يضا أىل ارتفاع درجة التمايز عنده إن ارتفاع مستوى الطموح عنده يؤدي إاما فيما خيص الفرد ف،هداف  واأل

وسالبة يف أحداث شحنات موجبة إىل قيامه بدور هام يف تنوع اجلهد وحتديد مستواه وكذلك يف إضافة إ
 وين البيئة النفسية للفرد وجمال نشاطهساسيا يف تكأزمة لتحقيق اهلدف ، كما يشكل بعدا القوى النفسية الال

ن أو الفشل هي اليت سوف حتدد قوة اندفاعه جتاه هدفه وخاصة أتوقعات الفرد يف النجاح  نأساس أعلى 
تساع هذه إثر ابلبيئة االجتماعية فأن مستوى الطموح يتإساس معرفة اهلدف ، أهذه التوقعات تقوم على 

هداف والنجاح وارتفاع مستوى الطموح األ والعقبات فيها يساهم يف حتقيقالبيئة ومرونتها وقلة احلواجز 
جيابية والتفاؤلية حنو املستقبل ومواجهة التحدايت ومواكبة تطورات وابلتايل النظرة اإل

 (105-104،ص ص2009العصر.)املشيخي،
فراد لدفع ينجزه األ ساسية يف تقدم الشعوب واجلماعات فالكثري مماأيعد مستوى الطموح ركيزة           
اسب من مستوى الطموح يعد دراسته نىل توفر قدر مإحنو الرقي والتقدم يرجع يف جانب كبري منه  جمتمعاهتم

سلوب تنشئة الفرد ومنوه والتجارب واخلربات اليت مر هبا ، كما يفيد يف أللشخصية يفيد يف معرفة  ا  مقياس
 .ثريها يف تكوين مستوى الطموح معرفة العوامل اليت كان هلا أت

 :ساليب حتديد مستوى الطموح أ-3-7

ذا كان لدى الفرد إ ىل ماإساليب اليت تساعدان يف التعرف ميكن حتديد مستوى الطموح من خالل األ       
 ساليب :جياز لتلك األإم ال وفيما يلي أطموح 

 Laboratory studies      الدراسات املعملية :-3-7-1       

قصر هداف القريبة فقط واليت يكون النجاح فيها ممكن التحقق أبهذه الطريقة لقياس األ تستخدم           
و بلغها يف أوقت مممكن ويف مثل هذه التجارب يعطي الفرد مهام معينة ويعرف الدرجة اليت حصل عليها 

العلماء بعمل  بعضل عن الدرجة اليت يتوقع احلصول عليها يف احملاولة الثانية وقد قام أوىل ، مث يساحملاولة األ
ن أوضحت جتارهبم أ، وقد  Sears، وسريز Levinجتارب تتضمن جتارب تتعلق مبستوى الطموح ومنهم لفني 

البعض يضعون  وليه إالفرد عما يطمح يف الوصول ذ خيرب إيف التجارب املعملية حتدد املهام مستوايت الفرد 
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دائهم السابق وتلك سبة ألناهداف مدائهم السابق ، يف حني البعض يضع هذه األأعلى مما عرفوه عن ا  أهدافأ
 (45،ص2000)احلليب، .هداف تكون مرتفعة بعد النجاح بينما تنخفض بعد الفشلاأل

هلا وقد ختتلف هذه  ط معينةو ن التجارب املعملية توجب توافر شر أسلوب ؤخد  على هذا األوي         
فعال الشخصية قد األن ردود إف هيف املواقف التجريبية وبناء علي هالشروط يف مواقف احلياة الواقعية عما علي

 (.45،ص2000)احلليب، هي عليه يف احلياة الواقعية.كما   ال تكون 
 Studies of wishes: مال دراسات اآل-3-7-2            

  

فراد نصل اليه من خالل مستوى الطموح عند األ ن قياسأ علماء علم النفس  العديد منذكر              
ليها يف إن تقبل أمال اليت تريد استبيان مفتوح على املفحوصني عبارة عن سؤال حمدد وهو: ماهي اآل

 اليهاهداف الشخصية البعيدة والقريبة اليت يطمح أمال تعد مؤشرا هاما لتحديد ن دراسات اآلإ   ؟،املستقبل
خرى من عمر الفرد، ففي مرحلة الطفولة تكون مبنية أ  ىل إاف خمتلفة من مرحلة دهالشخص وتكون هذه األ

 شياء ذات القيمةكز على األال تر ما يف مرحلة املراهقة فهي أ ،جناز الشخصي والقبول االجتماعيعلى اإل
 (94،ص2009) املشيخي،كانة واملنزلة االجتماعية والشهرة والنجاح املايل.الثقافية واحلضارية كامل

 Studies of ideals :دراسات تناولت املثاليات  3-7-3         
وقد متت دراسات د،افر مهية يف حتديد مستوايت الطموح لدى األأذات ن دراسة الشخصية املثالية إ           

ن معرفة مثالية أو ،ن يكون على شاكلتها أعلى هذا املنوال بسؤال الفرد عن الشخصية املثالية اليت يتمىن 
ن تكون أولكن الضرر املتوقع حدوثه يف هذه احلالة ،ن يكون عليه عندما يكرب أمل ىل ما أيإالطفل تشري 

تمناها قليلة وضئيلة ، فقد تكون مسات الشخصية ىل الشخصية املثالية اليت يإفرص جناح الفرد للوصول 
حباط صابته ابإلإوقدرات الفرد غري مؤهلة هلذا النجاح مما يرتتب عليه عدم واقعية مستوى طموح الفرد و 

 س.أوالي
و علماء أن نكون شعراء يف أن الطموح يعتمد بدرجة كبرية على املقدرة فنحن رمبا نرغب أ و         

ننا نتخلى عن هذا الطموح مبكرا وغالبا مانرتك هذه إمكانيتنا قليلة فإا ما كانت ذإولكن ، مشهورين 
خرى نتخلى أمكاانت ويف حاالت ننا لسنا مسؤولني عن توافر اإلهداف املستحيلة دون مباالة وذلك ألاأل

ف درغبة يف هاو أن يكون لدينا ميل أنه ال يكفي أعن طموحاتنا على الرغم من ميولنا الكبرية ، وهذا يعين 
 (24،ص1992)عبد الوهاب،نسبة هلذا الطموح. ما دون توافر قدرات ما
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 :خالصة 

خيتلف مستوى الطموح الرايضي مع اختالف نوع النشاط الرايضي وكذلك خيتلف مستوى         
ن ميثل مستوى أفيمكن ،ساسية ن الطموح يغري من مكوانت الشخصية األخر ألآىل إالطموح من العب 

و أو منافسة معينة أو من اللياقة البدنية أو من املهارة أداء يف اجملال الرايضي مستوى من األ الطموح
 ليه.إهدف رايضي عام حياول الرايضي الوصول 

و خفض أو آبخر يف رفع أاالجتماعية اليت توجه الرايضي تساهم بشكل  ن العوامل الشخصية وإ       
ي بصفة متدرجة حىت ،أطموحه بعد النجاح مرحلة مبرحلة  عىل رفإمستوى طموحه، الرايضي يسعى 

وبطبيعة احلال املدرب واإلداري والصديق  ،يصبح مدركا ملستواه وإمكانياته البدنية واملهارية والعقلية 
 و خفض مستوى الطموح لدى الرايضي.أن يؤثروا يف دفع أوزمالء الفريق ، كل هؤالء ميكن 

 

 

 

 



 

 : رابعــــــالالفصل 
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 :  دمتهي
ذ ليس     إ،  وقضائيا   وسياسيا   يا  كرب اعالمأايم ابهتمام ن حتظى كرة القدم يف هذه األأليس من الغريب         

كل اجملتمعات ابختالف ثقافاهتم كثر شعبية يف العامل من كرة القدم ، الرايضة اليت تنتشر يف  أهناك رايضة 
ليها ابستمرار مئات املاليني من اجلماهري العاشقة ،رايضة كرة القدم متلك نفوذا عميقا إب ذعراقهم  و جتأو 

حد القطاعات االقتصادية املهمة يف العامل أنفسيا  وجمتمعيا يف نفوس شعوب املعمورة ، بل اضحت و سياسيا 
يف مدارس ونوادي كرة  ءطفال والنشصبح االهتمام ابألأو اليت تقدر تعامالهتا مباليني الدوالرات ، هلذا 

 و الفنيةو املعرفية  و االجتماعية و مر حتمي وهذا يف كل اجلوانب النفسية  أكثر من ضروري بل أالقدم 
ىل مستوايت االحرتاف إ، وذلك قصد االسثتمار يف هذا املورد البشري والوصول به  املورفولوجية والفيزيولوجية

 مضاء العقود  مع الفرق احملرتفة .إواالستفادة من العائدات املالية عند 
 ، ( عاما17قل من سبعة عشر )رية األة كرة القدم ، خصائص الفئة العمأىل نشإتطرق هذا الفصل ي     

هداف الرعاية النفسية أهم متطلبات هذه الفئة العمرية واملكوانت اخلاصة ابلعملية التدريبية والتنافسية وكذا أو 
 .لدى الناشئ الرايضي

 
 :ة كرة القدم أنش-4-1

ىل إالف السنني لعبة كرة القدم ، وقد عرفت العديد من  التطورات حىت وصوهلا آعرف العامل منذ       
 ىل حقبتني :إالشكل احلايل، وقد قسمت هذه التطورات 

 يف النقاط التالية : خلصها )النجار ( وىل :احلقبة األ-أ
 رف املصريون لعبة كرة القدم ، كما يتضح من النقوش املوجودة يف املقابرعفريقيا ويف عهد الفراعنة إيف مشال -
حد يفصل أ رجل ؟ اليدي ام ابألكانت تلعب هل ابألالف سنة ، ولكن كيف  آربعة أاملعابد وذلك قبل  و

 مر.يف هذا األ
قبل امليالد وجد لعبة تسمى لعبة كرة القدم يصنعها  448نه عندما زار مصر يف أاملؤرخ )هريودوت( ذكر -

 قدام بني فريقني متنافسني .و القش ويركلها الالعبون ابألأاملصريون من جلد املاعز وحيشوهنا ابلقطن 
 رجلهم .يديهم و أقبل امليالد عرف اليواننيون لعبة كانوا يدفعون فيها الكرة أب 250م يف عا-
 عياد .قبل امليالد عرف الصينيون لعبة تسمى "ضرب الكرة" تلعب يف املناسبات واأل 200يف -
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جترى سنواي لذكرى "يوم الزعاف  ميالدي ويف "اشبورون" و"درير شاير" كانت هناك لعبة 217يف عام -
 من اجلنود والرومان . السنوي " ويف هذا العام هزم الربيطانيون فريقا مكوان

يف القرن الثالث عشر انتشرت لعبة كرة القدم يف اورواب وشغف هبا الناس وراجت يف بريطانيا ، وكانت لعبة -
 (260جار،صميالدي .) الن 1314بتحرميها يف  ا  صدر امللك )ادوارد الثاين ( قرار أمهجية خطرية حينذاك ف

 ( كمايلي :1994: وقد خلصها قاسم ) احلقبة الثانية-ب
إبجنلرتا، وذلك عندما اجتمع مندوبو األندية  1863التأسيس الفعلي لرايضة كرة القدم مل يبدأ إال يف سنة  -

 IFAB اليت كانت حتتضنها املدارس اخلاصة اإلجنليزية، وتشكل أول جملس يعىن بكرة القدم حينئذ، وهو
املكون من ممثلني اثنني لكل من االحتادات الربيطانية األربعة )إجنلرتا، إسكتلندا، ويلز، وايرلندا( مهمتهم أتطري 
هذه الرايضة، فكان أبرز تطور حصل لكرة القدم هو فصلها عن كرة الريغيب واالعتماد على الساقني فقط 

 للتحكم ابلكرة، وهو األمر الذي مل يكن هين ا حينها.
، 1869ا أصبحت اللعبة تتخذ تدرجييًّا املالمح اليت نراها اليوم، فبدأ اعتماد ركالت املرمى يف بعده-

استخدم حكٌم الصافرة ألول مرة. أما ركلة اجلزاء فلم تبصر النور حىت  1878، ويف 1872والركنيات يف 
نف حمظور ا يف ، كما أصبح للملعب خطوط وحدود مرسومة ووقت حمدد للمباراة، وأصبح الع1891عام 

ا من اجلماهري لالستمتاع مبشاهدة  اللعبة، فيما أضحت الرايضة تنتشر يف كل القارات، وجتتذب حنوها مزيد 
 .مبارايت كرة القدم، ما دعا إىل حتضري مساحات حتيط ابمللعب للمتفرجني

األساسيني: فرنسا، يف ابريس مع أعضائه السبعة  FIFA ، أتسس االحتاد الدويل لكرة القدم1904يف سنة -
، 1913للفيفا سنة  IFAB بلجيكا، الدمنارك، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، لينضم االحتاد اإلجنليزي

 .قبل أن تلتحق ابقي بلدان العامل ابالحتاد
ابتداء من النصف الثاين للقرن العشرين، أصبحت رايضة كرة القدم تكتمل شيئ ا فشيئ ا، فوضعت القوانني -

صيلية احملكمة، وبرعت الفرق الرايضية يف التفنن بلعب الكرة مبهارات عالية خالل مبارايت كأس العامل، التف
 .وتزايدت التغطيات اإلعالمية جملرايهتا، ما جعل مجاهري العامل تزداد عشق ا هلذه اللعبة

شكل الكرة املستعملة يف اللقاءات الدولية هي األخرى شهدت تطور ا ملفت ا، فقد استخدمت كرة جلدية -
استخدام املواد الصناعية  1986ذات وزن ثقيل يف الثالثينات حىت السبعينات من القرن املاضي، وبدأ سنة 
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العامل حىت يومنا هذا،  ابلتكفل بصنع كرات كأس "أديداس"شرعت شركة  1970يف صنع الكرة، ويف عام 
 (1994.) قاسم ، حيث أصبحت الكرة يف وقتنا احلاضر تصنع بتقنيات دقيقة وبوزن أخف

هكذا إذن تطورت كرة القدم عرب احلقب التارخيية املختلفة من نشاط مهجي مهمل إىل لعبة رايضية         
إذ خترتق االقتصاد واجملتمع حمكمة وممتعة، حىت أضحت شبكة ضخمة يصعب حصرها يف جمال الرايضة، 

والسياسة، وحتظى برتسانة من القوانني والكوادر ورؤوس األموال اليت تشغلها، مثلما أصبحت حمل اهتمام 
 .اجلماهري واإلعالم يف كل مناطق العامل

 
 ( عاما :17قل من سبع عشرة )خصائص الفئة العمرية األ-4-2

ن فيها تكتمل خمتلف التغريات البيولوجية املراحل يف حياة الفرد ألهم أمرحلة املراهقة الوسطى من تعترب       
هم خصائص العب كرة أخرى النفسية واالجتماعية والعقلية ، ومن جياب على اجلوانب األأ وهذا ما يؤثر ابإل
 ( عاما مايلي :17قل من سبعة عشر )القدم املراهق األ

 الصفات البدنية : -2-1-       4
 (  الصفات البدنية لالعب كرة القدم املراهق كمايلي :1990) يلخص حسنني      

حنو الكرة القادمة للوصول  و االنطالق بسرعةأماكن الشاغرة ، خد األتتمثل يف العدو ألالسرعة االنفعالية : 
 عند الدفاع .  سليها ،قبل املنافس واجلري واللحاق ابملنافإ

 داء الالعب للمهارة والدقة والتكامل حتت ضغط املنافس خاصة عند التصويب أ: هي سرعة سرعة احلركة
:وهي القدرة على االستجابة للمواقف والتحركات اخلطرية وهذا لتفسري موقف اللعب حىت  سرعة االستجابة

 ن يستجيب بسرعة .أيستطيع 
مواجهتها ابلتوتر العضلي ، وتؤثر كثريا يف و أ: هي القدرة العضلية يف التغلب على املقاومات املختلفة  القوة

 ستحواذ على الكرة .مهيتها يف املزامحة لالأخرى كالسرعة ، التحمل ، والرشاقة وتظهر الصفات األأ 
 بعاد الكرة .إو أس عند التصويب أ: تظهر يف الوثب لضرب الكرة ابلر القوة املميزة ابلسرعة 

كثر وتتطلب سالسة أ أو: جيب التدريب عليها يوميا ، وتتمثل يف القدرة على املرور على منافس  الرشاقة
 رض .و األأداء احلركات سواء املراوغات يف اهلواء أيف 
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هم عناصر اللياقة أداء متطلبات املباراة بدون هبوط املستوى من أ: تعترب القدرة على االستمرار يف  املرونة
 داء .سمى بتحمل األالبدنية وهو ماي

لية ، وهذا مايساهم يف عملية آن التوافق اجليد لدى الالعب يساهم  ابلقيام ابملهارة بطريقة سهلة و إ: التوافق
 التمرير . و االستقبال

 :اخلصائص املورفولوجية والفيزيولوجية -2-2- 4       
جساد الذكور أ كالوزن والطول ، حيث تصبحبعاد اخلارجية  على اجلانب اجلسمي تغريات يف األ أتطر       

خد اجلسم حيث أي ؛جلسمية املميزة للفرد  وتعتدل امناط ممتلئة وقوية. كما تتحدد املالمح النهائية ، واأل
 (37،ص1990والوجه صورهتما الكاملة .)عيسوي،

استهالك  إىلمما يؤدي  ما من الناحية الفيزيولوجية تزداد كمية  استهالك االكسجني من قبل العضالت ،أ     
داء وحتمل الالعب ، كما يزداد حجم القلب أالدهون املوجودة يف اجلسم وزايدة التهوية ، مما حيسن من 

 (38-37،ص ص1990وتنمو االلياف العصبية يف املخ من انحية السمك والطول. )عيسوي ،
 : سية ، االجتماعية والعقليةفخلصائص النا-4-2-3      
وىل من فرتة املراهقة بعض االضطراابت النفسية لدى املراهق ،و ذلك بسبب حتدث خالل املراحل األ     

حسن أنه يف املرحلة الوسطى من املراهقة يصبح يف حالة نفسية أال إالتغريات اجلسمية املفاجئة والسريعة ، 
 م اليقظة .حالأىل إكثر خضوعا ملا هو عملي بعدما كان مييل أمن ذي قبل ، ويصبح 

كثر سعيا أجيابية ، حيث يصبح إهذا النوع من االستقرار النفسي يؤثر على العالقات االجتماعية بطريقة     
للتكيف مع الواقع قصد االندماج  والتوافق ابلتدرج ، حىت يصبح فردا فعاال يف اجملتمع  واحمليط الذي يعيش 

 (149،ص1984الرايضي (.)رمضان واخرون ،سرة  ،املدرسة ، الشارع  ، النادي فيه )األ
خر آخد احلياة العقلية لدى املراهق خالل هذه املرحلة منعرجا أما فيما خيص اخلصائص العقلية فتأ       
حيث ينمو الذكاء ويصبح قدرة  ؛دراك العالقات املعقدة إىل إحلركي ادراك احلسي و نه ينتقل من اإلأخاصة 

 (38،ص1990دراك ،واالنتباه .)عيسوي،اإلو التخيل ، و املراهق على التفكري ،  عقلية عامة ، كما تزداد قدرة
 ( عاما :17قل من )متطلبات كرة القدم لدى الالعبني األ-4-3

سلوب الكبار" ،وتسمى هذه املرحلة مبرحلة ىل اللعب أبإشعار هذه املرحلة " حتقيق هدف الفريق يقود     
 التدريب على املنافسة .
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خالل هذه املرحلة االستمرار يف صقل العمل املهاري  نه من الضروريأ    Snow( 2012يشري سناو )    
يز على تطوير التموضع يف مراكز اللعب ، واهلدف من هذا التدريب كوالتكتيكي الذي سبق تعلمه مع الرت 

 هداف الرئيسية :اللعب وفيما يلي األ ةهو حتسني االتساق وسرع
 محاء .املهارات الفردية و اجلماعية خالل فرتة اإل التماس خمتلف-
 عب من قبل .جيب صقل ابستمرار التقنيات والتكتيكات اليت اكتسبها الال-
لى اللياقة البدنية وحتسينها خالل التدريب وخارجه ابتباع النصائح عحتميل الالعبني مسؤولية احلفاظ -

 املقدمة.
يشبه ظروف املنافسة ، مثل  عة حتت ضغط عال  يالفنية العالية والسر جيب وضع الالعبني ذوي املهارات -

 شارات السمعية و البصرية ، وهذا يعطي له مزيدا من الثقة والكفاءة.وضعه حتت ضغط الزميل ، استعمال اإل
 خالل التدريب يف هذه املرحلة جيب التطرق ومعاجلة عدة جوانب من اللعب :   
 اع ضد اهلجوم .مبارايت تطبيقية تشمل الدف-
 حناء و زوااي امللعب .أحيوية اللعب ، والتدريب على التمرير والتنقل يف مجيع -
 جيب على الالعبني فهم مجيع املسؤوليات الدفاعلية واهلجومية .-
 منطقة يفبداع كيد على ضرورة مترير الكرة والتخلص منها يف منطقة الدفاع  وثلث وسط امليدان ، واإلأالت-

 اهلجوم .
 فهم كيفية عمل املساندة اهلجومية ، ودائما البحث على اخرتاق املسافات .-
 ( Snow,2012, p92 )ثبات الذات .إالتحلي ابلصرب والثقة ابلنفس و -

خد مكوانت وحمتوى التدريب  جيب معرفة واألنه قبل وضع أ ىلإ    Snow( 2012سناو )كما يشري        
 احلساسة هلذه الفئة :بعني االعتبار لبعض اخلصائص 

 املنطق التكتيكي. ىعواطف الالعب التزال قادرة على التغلب عل-
 ىل الذروة الرايضية يتطلب بضع سنوات قادمة.إاهليكل العظمي مل ينضج بصفة كلية و الوصول -
 ن .و خر ثر مبا يقوله اآلأمازال الالعب يت-
و تفضيل البعض على أا جيب عدم التالعب مع الالعبني ذمرحلة جد حساسة من الناحية العاطفية ،هل -
 خر .اآل
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 السلوك الصاخب واخلشن قد يسبب انعدام الثقة ابلنفس بني الالعب واملدرب .-
 هنا تكون جد مرتفعة يف هذه املرحلة.معرفة احلاجات االجتماعية والرغبات لدى الالعبني ، أل-
 (Snow,2012, p97 ) يق وحتفزه على العمل جبدية وبعزمية قوية .من الفر  ا  زءجالثقة املتبادلة جتعل اللعب -

و جيب على املدرب دائما تطويرها وجتديدها  ساسية لتنمية قدرات اللعب  ،تعترب مكوانت اللعبة اللبنة األ
     United  (2016) وملبية االمريكيةواللجنة األ     Snow( 2012مبا يناسب ومستوى الالعبني ، حسب سناو)

States Olympic Committee ن مكوانت اللعبة هلذه الفئة العمرية  تكون كما يلي :إف 
ن تشمل املكوانت التكتيكية : القدرة على التكيف التكتيكي ، تغيري أ: جيب  املكوانت التكتيكية-ا

نة ، التنشيط تشكيل الفريق خالل فرتة اللعب ، التدريب الوظيفي التكتيكي ، التكتيكات املشكلة ملنافسة معي
بداع يف منطقة العمليات جنحة ، اإلاهلجومي والدفاعي ، االخرتاق يف وسط دفاع اخلصم ، اللعب على األ

الدفاع رجل لرجل ، تركيز اللعب يف وسط امليدان ،حلراس املرمى :بداية اهلجمة من حارس املرمى ، قيادة 
 ور الذهين خالل العمل التكتيكي .هم يف هذه املرحلة احلضالفريق خارج منطقة اجلزاء ، واأل

 : كوانت البدنيةامل -ب
 +( 11استعمال طريقة ) محاء العام واخلاص يف شكل مجاعة واإل-
 نواعه .التدريبات البيلومرتية ، القفز أب-
 ناسب.املبارات اللياقة البدنية ابلكرة وبدون كرة قصد معرفة مستوايت الالعبني وتفادي التدريب غري تاخ-
تطوير وتنمية اللياقة البدنية  ) السرعة ، القوة ، املرونة،املداومة ، الرشاقة ( من مهام مدرب اللياقة )احملضر -

 البدين ( .
 عطاء تعليمات حول التغدية والراحة ) التدريب املوازي(.إ-
 : وتشمل :املكوانت النفسية -ـج
العواطف واالنفعاالت خالل املبارايت ،االلتزام ، القيادة  دارة إالرتكيز ، الثقة ابلنفس ، الدافع الذايت،  -

 املسؤولية الشخصية.
 الصرب واحرتام قوانني اللعبة.-
 زايدة مسؤولية الالعب ، واخنفاض مشاركة الوالدين والعائلة  واالعتماد على النفس .-
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 :املكوانت املهارية -د
 مجيع التقينات املكتسبة تدرب بسرعة .-
 داء خمتلف التقينات .ألية يف ىل مرحلة اآلإيب تشبه ظروف املنافسات حىت يصل الالعب ظروف التدر -

United States Olympic Committee,2016, pp13-15; Snow,2012, p98)) 

 

 

 :الناشئ الرايضي  ىهداف الرعاية النفسية لدأ -4-4
تؤهل الرعاية النفسية للناشئ الرايضي حسن التكيف انفعاليا مع متطلبات النشاط الرايضي ، كما        

صرار على مواصلة الكفاح خالل تساعده على التعبئة النفسية للطاقة الذاتية ، وتوفر له الشعور ابملتعة واإل
ن االهتمام ابحلالة النفسية للناشئ إولذلك فشكاهلا ومستوايهتا املتنوعة ، أمواقف املنافسة الرايضية مبختلف 

  ؛نشطة الرايضية  املختلفةيف شىت األ جنازات الرايضيةإحنو حتقيق اال الرايضي هي املدخل احلقيقي واملؤثر
ما أهداف عامة ىل حتقيق الذات ، حتقيق الصحة النفسية ،و حتقيق التوفق وتعترب هذه األإحيث هتدف 

 هداف اخلاصة فهي :األ
 تطوير دوافع الناشئ حنو املمارسة الرايضية .-
 تعليم وتدريب املهارات النفسية"العقلية واالنفعالية".-
 التهيئة النفسية للمنافسة الرايضية.-
 لب عليها .غمواجهة الضغوط النفسية والت-
 (11،ص2014صابة الرايضية " البدنية والنفسية" .)بدرالدين ،هيل النفسي بعد اإلأالت-

 : الناشئ الرايضي ىلرعاية النفسية لدل هداف العامةاأل -4-4-1      
 :  حتقيق الذات- أ

ساسي يوجه سلوكه وهو دافع حتقيق أن الفرد لديه دافع أتقرر نظرية كارل روجرز عن حتقيق الذات         
 ن الفرد لديه االستعداد لتنمية فهمه لنفسه وتقوميها وحتسينها وتوجيها. أالذات ، ونتيجة هلذا الدافع ف

عمال اليت تسعده جنازات واألكرب قدر من اإلأىل حتقيق الذات تعبريا عن حماولة الفرد حتقيق إوتعترب احلاجة 
دي بكل جدية واجتهاد فيحقق ؤ شخصيا ، وذلك من خالل استغالل قدراته و مواهبه ودوافعه ، ومن مث ي

دراك الناشئ إذاته وينال رضاه الداخلي عن ذلك ، ويتم حتقيق الذات يف اجملال الرايضي من خالل 
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قصى درجة ممكنة من قدراته ، والعمل على أ مكاانته املتعددة، وتقييم نفسه حىت ميكن حتقيقإالستعداداته و 
 ،)بدرالدين ليه من اشرتاكه يف اجملال الرايضي .إ هدافه ودوافعه وطموحاته وما يصبوأالتعرف على 

 (14،ص2014
 : حتقيق التوافق-ب

حداث التوازن بني الناشئ واجلو احمليط به ، وحىت ميكن حتقيق إن عملية حتقيق التوافق هي العمل على إ      
التوافق جيب االهتمام بتنمية املهارات النفسية اليت متكن الناشئ من التغلب على املواقف الصعبة ومواجهة 

اف هدىل حتقيق األإالضغوط النفسية يف املنافسات ، والقدرة على اختاد القرارات املنطقية ، وهذا بدوره يؤدي 
ن يتم حتقيق التوافق للناشئ الرايضي من خالل هتيئة الظروف واملواقف املناسبة لتحقيق أاملرجوة، وميكن 

هدافه خالل املمارسة الرايضية ، وذلك عن طريق تنمية وتطوير املهارات النفسية للناشئ وكذلك مساته أ
 ،)بدرالدين و مواقفها املختلفة .النفسية ملواجهة متطلبات وضغوط املمارسة الرايضية يف شىت ظروفها 

 (14،ص2014
 : حتقيق الصحة النفسية-ـج

ىل تكامل الشخصية والنضج االنفعايل ، وتتضمن الشعور إتشري الصحة النفسية يف اجملال الرايضي       
االمراض نتاج ، وهي ليست جمرد اخللو من زمات، والقدرة على اإلمام الشدائد واالأابلرضا والسعادة والصمود 

واالضطراابت النفسية ، ومن الواجب مساعدة الناشئ على معرفة النفس واالستبصار هبا من خالل تدريبه 
سلوب املوضوعي والرتكيز على االهتمام ابلصحة اجلسمية فهي خري وسيلة ملقاومة على حل املشكالت ابأل

د ممكن ويكون قادرا على مواجهة قصى حأىل إالضغوط النفسية ، وهبذا يستطيع الناشئ استغالل قدراته 
شئ نان حتقيق الصحة النفسية كهدف يتحقق عند احساس الأن نؤكد على أمتطلبات املنافسات ، وجيب 

ما يتوافق بدنيا ونفسيا دن املمارسة الرايضية ال تعترب مصدرا من مصادر الضغوط النفسية ، وكذلك عنأب
يضا عند شجاعته وثقته بنفسه عندما يتعرض لالستثارة أة، و واجتماعيا مع متطلبات وظروف املمارسة الرايضي

صابة رايضية إصابة الرايضية  سواء كانت االنفعالية العالية خالل مواقف ملنافسة الرايضية مثل تعرضه لإل
 (15،ص2014بدرالدين ، و رايضية نفسية .)أبدنية 
 :الناشئ الرايضي ىلد هداف اخلاصة للرعاية النفسيةاأل -4-4-2       

 ساسية :أهداف أهداف اخلاصة للرعاية النفسية للناشئ الرايضي يف مخسة تتحدد األ        
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 تطوير دوافع الناشئ حنو املمارسة الرايضية.-
 تعليم وتدريب املهارات النفسية "العقلية واالنفعالية".-
 التهيئة النفسية للمنافسة الرايضية .-
 والتغلب عليها. مواجهة الضغوط النفسية-
 صابة الرايضية "البدنية والنفسية".هيل النفسي بعد اإلأالت-
 : تطوير دوافع الناشئ حنو املمارسة الرايضية-أ

ه سلوك الناشئ مما يسهم يف استثارة وتعزيز الطاقة النفسية جتعترب الدوافع مبثابة مثريات تنشط وتو       
املنشودة خالل املمارسة الرايضية ، وتتحدد دوافع املرحلة السنية ما بني هداف الداخلية لديه حنو حتقيق األ

 سنة فيما يلي : 15-18
 جناز الرايضي .ىل اإلإاحلاجة  -
 املتعة واالاثرة . إىلاحلاجة  -
 التفوق .إىل احلاجة  -
 تقدير الذات . إىلاحلاجة  -
 ثبات الذات .إ إىلاحلاجة  -
 املكافاة. إىلاحلاجة  -
 امليل حنو النشاط.شباع إ إىلاحلاجة  -
 اختبار الذات.إىل احلاجة  -
 شباع امليل حنو النشاط الرايضي. إ إىلاحلاجة  -

تتحدد  ءداء الرايضي للنشن عوامل الدافعية يف األأ .Dravill & al( 1999خرون )آويرى درافيل و        
 يف :

 االستماع ابملمارسة الرايضية.- 
 التشجيع العاطفي من االسرة .-
 الذات .ثبات إ-
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ىل املمارسة الرايضية كلما زادت استمرارية الناشئ إكلما تعددت الدوافع اليت تدفع الناشئ الرايضي          
ىل تدعيم وتطوير خالل مراحل املمارسة الرايضية ، إتلك الدوافع حتتاج دائما  أنيف املمارسة الرايضية ، كما 

ركة لسلوك الناشئ تعرب عن دوافعه الذاتية ، وليست دوافع ن الدوافع احملأكد من أال بعد التإولن يتحقق ذلك 
حد الوالدين مثال ، فكلما شعر الناشئ بدافع ذايت حيركه حنو املمارسة كلما كان لديه االستعداد يف خاصة أب

راء علماء علم آتفاق إن يبذل اجلهد والوقت ليحقق النجاح والتفوق من خالل املارسة الرايضية ، ولذلك فأ
من  ثبات الذات ومهاإن دافعي االستمتاع ابملمارسة الرايضية و أفس الرايضي ونتائج الدراسات احلديثة الن

ن الدوافع الذاتية النابعة أوهذايؤكد على ، كثر الدوافع احملركة لسلوك الناشئ الرايضيأالداوفع الذاتية  يعتربان 
جيابيا يف توجيه السلوك إثر ؤ ملمارسة الرايضية تمن داخل الناشئ ويتم تدعيمها من خالل العائد املرجو يف ا

 (29،ص2014بدرالدين ، .) جناز يف النشاط الرايضي ىل االستمرارية واإلإخالل املارسة الرايضية مما يدفعه 
 : تعليم وتدريب املهارات النفسية "العقلية واالنفعالية"-ب

تقاهنا من خالل التدريب املستمر املوجه ، إتعلمها و ن املهارة احلركية ميكن أهنا شأاملهارة النفسية ش       
، لتدريب واملنافسات الرايضيةان يطور من فاعليتها وحسن توظيفها خالل مواقف أن تدريبها ميكن أكما 

من املهارات النفسية املرتبطة ابلرايضة   ن هناك العديد أىلإويشري العديد من الباحثني يف علم النفس الرايضي 
نه أ ماو ما يسمى بربامج تدريب املهارات النفسية ، كأتطويرها من خالل برامج الرتديب العقلي  واليت ميكن

ج ذ ج : منو ذ ج املهارات املرتبطة بكل نوع من رايضي من بني هذه النماذ مت تصنيف املهارات النفسية يف منا
النفسية للرايضي سنة للمهارات Keiba ، منوذج كيبا 1978للمهارات النفسية سنة  Martins مارتينز

. وبعد عرض هذه النماذج   2002سنة  عالوي للمهارات النفسية املرتبطة ابلرايضة جذ ، منو  2001
 (39-38،ص ص2014بدرالدين ، حتددت مايقارب ستة عشر مهارة نفسية .)

 ساسيةأن هناك ثالث مهارات نفسية إىل أ توصلت نتائجها  Keiba (2001ويف دراسة لكيبا )       
طفال والناشئني ك محاية األلء احلركي و كذادجيابىي على األإثري ، وهلا أتخرى وتنجر عنها املهارات النفسية األأ 

من الضغوط النفسية والقلق والتوتر وتتمثل هذه املهارات يف : التصور العقلي ،توجيه االنتباه ، التفكري 
 .جيايب اإل

ن يتدرب عليها الناشئ أث تعترب مهارات نفسية عامة اليت جيب ن هذه املهارات الثالأىل إكما يشري        
جناز الرايضي، وهذه املهارات تتميز بعالقات ي نشاط رايضي هبدف حتقيق اإلالرايضي خالل ممارسته أل
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خرى ، رات األأ ارات يساهم بطريقة فعالة يف تطوير املهاحدى هذه املهإي تطوير أثر" ، ثري وأتتبادلية "أت
 تفسري تلك العالقات التبادلية كمايلي :وميكن 

ن حيسن من مهارة أميكن للناشئ من خالل التصور العقلي للمهارة احلركية وذلك عن طريق اسرتجاعها -
 توجيه االنتباه على تفاصيل املهارة احلركية .

رجية سوف يستطيع و حنو مثريات البيئة اخلاأن يوجه انتباهه سواء حنو ذاته الداخلية أذا استطاع الناشئ إ-
فكار السلبية اليت تعترب جيابية وجتنب األجيابية اليت تعترب مصدرا للضغوط النفسية اإلفكار اإلاستدعاء األ

 مصدرا للضغوط النفسية السلبية .
داء ىل سهولة وحسن التصور العقلي لألإجيابية فهذا يؤدي فكار اإلن يستدعي األأذا استطاع الناشئ إ-

 احلركي املثايل.
 لعاب اجلماعية من بينها لعبة كرة القدم وهي كالتايل :هناك مهارات نفسية مميزة لناشئ األ     

 التوزيع(.-الثبات-االنتباه )احلدة-
 دراك البصري .اإل-
 جيايب.احلديث الذايت اإل-
 بداع اخلططي .اإل-
 اسرتاتيجيات التفكري .-
 التذكر احلركي .-
 (48ص ،ص2014بدرالدين ، حسن التوقع.)-
 : التهيئة النفسية للناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية-ـج

جيب على كل املهتمني برعاية وتدريب الناشئ هتيئته نفسيا للمشاركة يف املنافسة الرايضية حىت حيقق         
صعوبة -فقد الثقة-اخلوف-التوتر-خرى "القلقأأ ثر بعوامل ألديه يف ضوء قدراته احلقيقية اليت قد تت افضل مأ

 عداده نفسيا للمشاركة يف املنافسة الرايضية.إاملنافسة ...اخل" اذا مل يتم 
 جراءات التهيئة النفسية للناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية بصفة عامة يف :إهم أوميكن تلخيص       

افسة هي االختبار احلقيقي لتقييم نامل وأنظهار القدرة واملهارة ن التدريب وحده ال يكفي إلتعريف الناشئ أب-
 الناشئ.عليه  ثر التدريب الذي تدربأن املنافسة توضح نتائج و أمستواه كما 
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مر متوقع وهذا يؤكد على استعداد الناشئ للتنافس ورد فعل أن مظاهر القلق اليت قد تظهر قبل املنافسة إ-
  املنافسة .طبيعي لبذل اجلهد واملشاركة يف

 تنظيم منافسات ودية يشرتك فيها الناشئ بنفس ظروف املنافسة .-
 سرة الناشئ قبل اشرتاكه يف املنافسة .أال تظهر مظاهر القلق على أجيب -
 املرتبك ابملنافسة الرايضية للناشئ وذلك من خالل : تقليل مصادر الشعور ابخلوف-

o بذل اجلهد ،اكتساب اخلربة، االستمتاع هداف اليت حتقق املمارسة الرايضية نوع األ(
داء( وال يتم الرتكيز على املكسب فقط كهدف ابملمارسة الرايضية ، ارتفاع مستوى األ

 من املشاركة يف املنافسةالرايضية للناشئ.
o داء الفردي للناشئ واليتم تدعيم الناتئج اليت حيصل عليها هداف األأن يتم تدعيم أ

 الناشئ.
o  جنازها كتكليفه مثال مبهمة الدفاع إهداف واقعية يف حدود قدرات الناشئ ميكن أوضع

حىت حيقق الناشئ خربة جناح  يقاف خطورته خالل املنافسة مثالإضد منافس يستطيع 
 و يف نفس الوقت يستمتع ابملمارسة الرايضية .

 جيايب للناشئ حنو ذاته.تدعيم التفكري اإل-
 و اثناء املنافسة الرايضية.أو القلق قبل أ ب اخلوفر املدعلى ال يظهر أ-
 استمرار تشجيع وتدعيم املدرب الناشئ يف حالة خسارته للمباراة.-
قل  رشاد الناشئ، حيث يتم شرح ومناقشة خطة املباراة قبلها بيوم على األاختيار املدرب التوقيت املناسب إل-

طالة وخاصة قبل املنافسة قليل مع عدم التكرار واإلكيد النقاط اهلامة قبل املباراة بزمن واالقتصار على أت
ن الناشئ اليكون غالبا يف حالة نفسية تسمح له ابالستيعاب الكامل أل ،مباشرة ) يف غرف خلع املالبس(

 (75-74،ص ص2014بدرالدين ، ) للتفاصيل .
 : مواجهة الضغوط النفسية والتغلب عليها -د

راء و وجهات نظر علم النفس الرايضي وكذلك املدربني حول موضوع الضغوط النفسية آتباينت        
هنا تعرض صحته النفسية واجلسمية للخطر  وما ينجر عنها أللناشئ يف املنافسات الرايضية ، فهناك من يرى 

من  لكن هناك،ىل درجة االحرتاق النفسي واالنسحاب من املنافسة إخرى وقد تؤدي به أأ من مضاعفات 
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ن الضغوط النفسية املصاحبة للمنافسة الرايضية تساعده على حسن املواجهة والتعامل مع مواقف احلياة أيرى 
 ن تكسبه الثقة ابلنفس وحتمل املسؤولية وتنمي لديه تقدير الذات والروح الرايضية.أالتنافسية ، كما ميكن 

 ميكن ذكر مايلي :جراءات ملواجهة تلك الضغوط النفسية هم اإلأمن          
الرايضي وذلك بتطبيق مقاييس الضغوط  ءحتديد مصادر وشدة الضغوط النفسية اليت تؤثر سلبيا على النش-

 الرايضي خالل فرتات املوسم الرايضي. ءالنفسية اخلاصة ابلنش
ل العمل على ختفيف شدة الضغوط النفسية املصاحبة للممارسة الرايضية وتقع تلك املهمة على عاتق ك-

 سرة .دراي واألمن املدرب واإل
 حباط.جعل املمارسة الرايضية مصدرا للمتعة والسرور المصدرا للتوتر والفشل واإل-
ء اليت قد تظهر  ويشعر هبا ادتعريف الناشئ الرايضي ابملظاهر النفسية والفيسولوجية وكذلك مشكالت األ-

ن تلك املظاهر قد تبدو رد فعل طبيعي أن يعلم الناشئ أكما جيب ،الناشئ عند التعرض للضغوط النفسية 
 وف االستثارة االنفعالية العالية اليت تتسم هبا مواقف التدريب واملنافسات الرايضية.ر عند التعرض ملواقف وظ

جيايب للمارسة الرايضية والذي يتمثل يف بذل اجلهد واكتساب اخلربات ثر اإلاالهتام ابلناشئ الرايضي واأل-
 كثر من االهتمام ابلفوز والرتكيز على نتيجة املنافسة .أور ابملتعة والشع

هدافا تتميز ابلصعوبة نوعا أن تتضمن أة للتحقيق تتماشى مع قدرات الناشئ على لهداف واقعية قابأوضع -
 ما الستثارة دوافع التحدي لدى الناشئ لتحقيقها.

املنافسة الرايضية من خالل احلوار الودي بني الناشئني فكار الناشئ حنو التدريب و أالتعرف على مشاعر و -
 سرة .داري واألوكل من املدرب واإل

تدعيم ثقة الناشئ يف نفسه وكذلك ثقة الناشئ يف مجيع القائمني برعايته وتدريبه وذلك خالل مواقف -
 التدريب واملنافسة الرايضية .

 املاء الدافئ ومحامات السوان والتدليك بعد ة وكذلكتطبيق جلسات االسرتخاء العقلي والبدين ليلة املبارا-
،ص 2014بدرالدين ، ) ن متنع تلك اجللسات والتدليك منذ صباح يوم املباراة.أانتهاء التدريبات على 

 (90-89ص
 :ابة الرايضية "البدنية والنفسية" صهيل النفسي بعد اإلأالت -ه

صابة البدنية الرايضية ن يطلق عليها اإلأصابة بدنية و عندئذ ميكن إصابة الرايضية قد تكون ختتلف اإل      
 صابة النفسية الرايضية .صابة نفسية ويطلق عليها اإلإوقد تكون 
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 صابة البدنية مايلي :هيل النفسي للناشئ بعد اإلأجراءات التإهم أمن       
التدعيم عن طريق املدرب والطبيب وزمالءالفريق قة لديه ويتم ذلك ثالتدعيم االجتماعي للناشئ هبدف بناء ال-

 سرة واالصدقاء .واأل
يتناسب ذلك مع حالة  نأخالل تدريب الفريق على  داريةعمال اإلألابعض الواجبات و بتكليف الناشئ -
 صابة الناشئ.إ

 البدنية .صاابت مر الذي يسهم يف جتنيبهم اإلتطوير مستوى القدرات البدنية واملهارية للناشئ األ-
 محاء اجليد قبل املشاركة يف املنافسة الرايضية .اإل-
 اكتساب الناشئ بعض مسات الشخصية اليت تساعده على سرعة استعادة الشفاء كالثقة ابلنفس والشجاعة.-

 صابة النفسية فهي كمايلي:هيل النفسي للناشئ بعد اإلألتجراءات اخلاصة ابهم اإلأما أ      
 صابة النفسية.ملاهية العمليات النفسية اليت تصاحب اإلتعريف الناشئ -
جهزة دوات واألصابة البدنية بعيدا عن تلك املواقف واألن تتم املمارسة الرايضية بعد الشفاء من اإلأجيب -

 صابة النفسية .ن تسببت يف ظهور اإلأاليت سبق 
ن صابة النفسية ألوف حدوث اإل نفس ظر يفداء األ علىرغام الناشئ إعدم استخدام سلطة املدرب يف -

 صابة النفسية.اثر عكسية يف التغلب على اإلآىل إذلك يؤدي 
 صابة النفسية.كساب الناشئ مسات الشجاعة والثقة ابلنفس للتغلب على املشاعر النفسية الناجتة عن اإلإ-
 ريب واملنافسة الرايضية .ديف مجيع مواقف الت من والسالمةتوفري عوامل األ-
فكار ىل التعزيز لبعض األإن يؤدي أنه أجراءات منع تعرض الناشئ للتفكري السليب وكل ما من شاالهتمام إب-

 جيايب(.جيايب)احلديث الذايت اإلصابة النفسية وتدعيم التفكري اإللإل ا  السلبية حىت ال يكون مستهدف
 صابة النفسية .إلوقف املرتبط ابمن املئا يتدرج تدريب الناشئ يف مواقف تقرتب شيئا فش-
 جيايب مع الذات والثقة ابلنفس .تدريب بعض املهارات النفسية كاالسرتخاء واحلوار اإل-
 يخصائي النفسبيب نفسي ابلتعاون مع اإلطصابة النفسية جيب عرض الناشئ على عند استمرارية اإل-

صابة.)بدرالدين الرايضي لتشخيص احلالة وحتديد نوع وطبيعة العالج املطلوب لشفاء الناشئ من اإل
 (97-96،ص ص2014
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 خالصة :  
مهية مرحلة املراهقة املتوسطة ، حيث تكنفها أ ىتبني للطالب الباحث من خالل هذا الفصل مد         

رب هذه املرحلة جد تاالنفعالية و املعرفية وهبذا تعو الذهينة ، و العضوية ،و  جمموعة من التغيريات الوظيفية ،
خصائني بضرورة توافر العديد من داريني واملشرفني واملربني واإلحساسة  حيث تتوافر القناعة التامة لدى اإل

النفسية  مكاانت  املادية والرعايةالتكتيكية ، واملهارية وكذا الوسائل و اإلو البدنية ،  واملتطلبات النفسية ،
ن يكون من خالله يف مصف الكبار واحملرتفني أعدادا شامال يستطيع إعداد الناشئ الرايضي إحىت ميكن 

 ذوي املستوايت العليا .         
 



 
 
 

 ثاين ــــــــــــباب الــال
 دراسة امليدانية ــــــــــــــــــــال
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 مدخل الباب الثاين :

 ىل الدراسة امليدانية  واليت احتوت الفصول التالية  :إهذا الفصل  نا من خاللتطرق    

 منهجية البحث واإلجراءات امليدانية : ألولالفصل ا -

 عرض و حتليل ومناقشة النتائج :  لثاينالفصل ا  -

 ا ملخصات الدراسة ذىل املراجع واملالحق وكإضافة إ -

 

 



 

 : األولالفصل 

 يدانيةـــــــجراءات املمنهجية الدراسة واإل

 متهيد

 منهج الدراسة -1

 جمتمع و عينة الدراسة -2

 الدراسة االستطالعية -3

 جماالت الدراسة -4

 املستخدمة سس العلمية للمقاييسأدوات الدراسة و األ-5

 حصائيةاألساليب اإل -6

  الدراسة صعوابت  -7

 خالصة 
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 :متهيد 
عينة و  ، جمتمعامليدانية منهج الدراسة املناسب جراءاتاملتعلق مبنهجية الدراسة واإلتناول هذا الفصل ي       

سس األ املستعملة و دواتشرح األ إضافة إىل، جماالت وحدود الدراسةالدراسة االستطالعية ، الدراسة، 
 وكذا صعوابت الدراسة.  ،حصائية املستعملةالعلمية لالختبارات املختلفة، و العمليات اإل

 :منهجية الدراسة  -5-1
الذي يهتم و ، كهذه  دراساتل االباحث املنهج الوصفي االرتباطي الذي يعترب مناسبالطالب اتبع       

وجد بني هذه الظاهرة والظواهر النوعي ودراسة العالقات اليت ت بوصف الظاهرة وصفا دقيقا من خالل التعبري
 ، و التعبري عنها بشكل كمي .خرىاأل
 :جمتمع وعينة الدراسة  -5-2

قل من من مجيع العيب كرة القدم فئة األ جمتمع الدراسة احلاليةيتكون جمتمع الدراسة :  5-2-1      
ة التابعة للرابطة اجلهوية الناشطني يف البطولة اجلهوي من ورقلة وتقرت  (U17( عاما  ) 17سبعة عشر ) 

 افريق 28العبا موزعني على  644حيث بلغ عددهم  ، 2016/2017خالل املوسم الكروي  ،ورقلة
 العبا يف كل فريق. 23مبعدل 

ن الفرق مقسمة فإ  )/ttp://www.lrfouargla.comhطة اجلهوية ورقلة )ابوحسب املوقع الرمسي للر         
 ( ، كما يوضح اجلدول التايل :D.E.F.Gجمموعات ) أربع  على

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrfouargla.com/
http://www.lrfouargla.com/
http://www.lrfouargla.com/
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 ( يوضح توزيع فرق الفئات الصغرى للرابطة اجلهوية ورقلة حسب املناطق02اجلدول رقم )
 املنطقة  عدد الفرق  اجملموعات 

A 8 غواط األ 
B 7 غواط األ 
C 7  غرداية 
D 7  ورقلة 
E 7  ورقلة 
F 7  ورقلة 
G 7  ورقلة + تقرت 
H 7  ورقلة +تقرت +واد سوف 
I 12  وادي سوف 

 09 69 اجملموع 
 

 : عينة الدراسة  -5-2-2    
 تكونت عينة الدراسة من :    

 عينة الدراسة االستطالعية : -5-2-2-1          
لفريق شباب ( عاما  17سبعة عشر )  قل منمن الالعبني األ ابلطريقة العمديةوهم الذين مت اختيارهم       

، وهذا من أجل التأكد من اخلصائص السيكومرتية ألدوات العبا 20لبالغ عددهم النزلة وفريق وفاق ورقلة و ا
 .ستخدامها يف الدراسة احلالية الدراسة اليت مت إ

 ساسية :عينة الدراسة األ-5-2-2-2          
الدراسة عن طريق احلصر  جمتمع كل أفراد  ثلاليت مت، العبا 644ة الدراسة األساسية من أتلفت عين    

 ورقلة .و  التابعة ملنطقيت تقرت افريق 28ي ؛ أ (D.E.F.G)األربعة  جموعات للم الشامل 
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استمارة  30، وبعد املراجعة رفضت استمارة 531رات حتصل الباحث على بعد توزيع واستالم االستما  
 استمارة. 501وقبلت 

 : الدراسة االستطالعية-5-3
تعترب الدراسة االستطالعية جد مهمة قصد التعرف على جمتمع الدراسة واالملام ابملشكلة بشكل جيد       

والتعمق فيها من كل اجلوانب ، و من أجل جتنب معاانة النقائص اليت قد تنتج عن األدوات املستعملة 
 (.2006واليت جيب ان تتميز ابالمانة والدقة الكبريتني )اجنرس،نفسها،  

 الـــــــــدراسة االستطالعية األوىل:  -5-3-1

انطالقا من الدراسات السابقة  مت اختيار بعض املقايس اليت طبقت على عينات تلك الدراسات       
 وتلك املقايييس هي :

 : س فاعلية الذاتي: مقاي والا أ
 ( :2005فاعلية الذات لوفاء تركي الغريري) مقياس-      

هذا املقياس وفاء تركي الغريزي بعد الدراسة اليت قامت هبا بعنوان " الفاعلية الذاتية وعالقتها ت عدأ         
مت  ، "جناز الرايضي والسلوك التنافسي لدى العيب الدوري املمتاز والنخبة بكرة اليد يف العراقبدافعية اإل
، فاعلية رباء وهي ) فاعلية الذات العقليةستة جماالت للفاعلية الذاتية  بعد االستناد إىل آراء اخل التوصل إىل

الذات االنفعالية ، فاعلية الذات التوقعية ، فاعلية الذات االجتماعية ، فاعلية الذات البدنية،فاعلية الذات 
( فقرة مث مت عرضها على جمموعة من  170وقد كانت عدد فقرات املقياس بصيغتها األولية ) ،املهارية ( 

واستخدام SPSS   ومن خالل النظام اإلحصائي ،( فقرة  61اخلرباء وأصبحت قبل املعاجلة اإلحصائية ) 
(  24لعاملي مت التوصل إىل ) مخسة جماالت ( وكانت عدد الفقرات ) أمعامل االتساق الداخلي والتحليل 

ستخراج الصدق الظاهري ومتييز الفقرات وصدق الفقرات وصدق البناء فقرة موزعة على هذه اجملاالت ،ومت ا
 وثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباخ .

   ( :2001مقياس فاعلية الذات من إعداد العدل ) -    
(، ويف ضوء اإلطار النظري للبحث مراجعة الدراسات السابقة  2001أعد هذا املقياس العدل )        
الباحث تعريفا إجرائيا لفاعلية الذات ، مث قام مبراجعة بعض االختبارات اليت أعدت سابقا لقياس  وضع
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(، وهو يتضمن 1982) الذات يف بيئات أجنبية، ومن أمثلة ذلك املقياس الذي أعده " ويلر" و" الد فاعلية
بعد اإلجابة عليه ، قدرة  ( مفردة أو عبارة يف صورة مواقف، تصف كل منها موقفا اجتماعيا يبني 46) 

إعداده و الفرد على إجناز سلوك حمدد يف هذا املوقف، وقد قام عبد الرمحان وهاشم برتمجة هذا املقياس 
( ليتناسب مع 1997وآخرون) "ه " سكوارزيرللتطبيق على عينة حبث مصرية، وكذلك املقياس الذي أعد

ابألملانية ، ومت تقنينه على ثالث عينات من طالب اجلامعة  عديد من الثقافات والنسخة األصلية أعدت
لعاملي بطريقة املكوانت األساسية ، الذي أظهر أن ابكل من أملانيا وأسبانيا والصني، ومت حساب صدقه 

لتوكيدي، والذي أظهر أن املقياس أحادي البعد ، وقد العاملي ا لتحليلاملقياس أحادي البعد، كما أجرى ا
إىل اللغة العربية، وتقنينه على عينة مصرية، وحيتوي املقياس على  ( برتمجة املقياس 1998قام عبد السالم ) 

 عشر مفردات. وقد استخدم املقياس يف العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل املنافسة الرايضية )كرة
 القدم .كرة السلة ...(

 : جناز الرايضياثنيا : مقاييس دافعية اإل
 : الرايضي  اجنازمقياس دافعية اإل -      
إبعداد صورته  ( 1998) والذي قام حممد حسن عالوي، Willis (1982)الذي أعده جو وليس        

جناز املرتبطة ابملنافسة حملاولة قياس دافعية اإلجناز الرايضي العربية  قام "جو وليس " بتصميم مقياس دافعية اإل
جناز ، وقام إبعداد صورته العربية أتكسون " يف احلاجة لإل –الرايضية  وذلك يف ضوء منوذج "ماكليالند 
 دافع القدرة . –دافع الفشل  -هي : دافع التفوق ا  أبعاد (3 )حممد حسن عالوي  حيث يتضمن املقياس

جناز ، عبارة لبعد دافع اإل (15،)عبارة لبعد دافع القدرة  (12)عبارة ،  (30)ن يتكون املقياس م       
لبعد جتنب الفشل ، ويف ضوء بعض التطبيقات يف البيئة العربية على عينات من الالعبني الرايضيني  (13)و

عبارة    ( 20)جناز النجاح وبعد جتنب الفشل كما أصبح املقياس يتكون من  إمت االقتصار على بعدي : دافع 
 . ةعبارات على حد ( 10) حيث متثل كل بعد

 مقياس السمات الدافعية للرايضيني : -       
يف  (1998) يهدف مقياس السمات الدافعية للرايضيني الذي قام إبعداده حممد حسن عالوي        

ن فيه بعض السمات ضوء مقياس سابق ) قائمة السمات الدافعية ( والذي  وضعه "تتكو وريتشارد" حيددا
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املختارة اليت ترتبط ابألداء الرايضي الذي يتميز ابملستوى العايل ، وقد قام حممد حسن عالوي بتعديل عباراته 
 و العدوان -يف ضوء تطبيقه يف البيئة املصرية يف العديد من الدراسات واألبعاد اليت تضمنها املقياس ) احلافز

 والضمري احلي –التدريبية –الصالبة –التحكم االنفعايل –يف النفس  الثقة-القيادة–املسؤولية  -التصميم
  ،مث قام إبعداد املقياس املعتمد يف الدراسة احلالية ، وهو مقياس السمات الدافعية للرايضيني،الثقة ابلنفس ( 

 (5)قياس جناز الرايضي ، ويتضمن املوالذي يهدف إىل قياس بعض السمات الدافعية املختارة اليت ترتبط ابإل
لرايضيني وهذه األبعاد هي ) احلاجة لأشارت إليها العديد من الدراسات يف جمال السمات الدافعية  ا  أبعاد

عبارة وكل بعد  (40)ويتضمن املقياس  ،الثقة ابلنفس ( –التدريبية  –ضبط النفس  –التصميم  –جناز لإل
 عبارات.( 8)من األبعاد اخلمس تقيسه 

 :اثلثا : مقاييس مستوى الطموح 
 (:2005مقياس مستوى الطموح  من إعداد معوض وعبد العظيم ) -     

عبارة موزعة على أربعة  (36)( ويتكون املقياس من2005قام إبعداده كامن معوض وعبد العظيم )      
 كما يلي :  أبعاد 
 ( سالبة .02موجبة و)( منها 10، ) ( عبارة 12)هذا البعد من  يتكون لتفاؤل ويا -1
 ( موجبة و واحدة سالبة09( عبارات ، )10)هدا البعد منويتكون املقدرة على وضع األهداف   -2
 ( موجبة و واحدة سالبة.07)، عبارات ( 08) هذا البعد من تكون وي تقبل اجلديد -3
 ( موجبة و واحدة سالبة.05)، عبارات ( 06) هذا البعد من تكون وي حباط:حتمل اإل -4

 .استخدم  املقياس يف العديد من الدراسات املتعلقة ابملنافسات الرايضية يف البيئة العربيةولقد 
 (:1975مقياس مستوى الطموح  من إعداد كامليا عبد الفتاح  )-        
عملية اليت تقيس مستوى الطموح ، اململقايس ا لبعض د الفتاح بدراسة موضوعيةقامت كامليا عب          

 امليل إىل.حتديد األهداف واخلطة.االجتاه حنو التفوق .عاد ) النظرة للحياةأبوانتهت مبقياس يتكون من سبعة 
كثر من أالرضا ابلوضع احلاضر واإلميان ابحلظ( ، و .املثابرة .حتميل املسئولية واالعتماد علي النفس .الكفاح

 .حدود علم الباحث مل يستخدم هذا املقياس يف جمال الرايضة التنافسيةوحسب ،( عبارة 77)
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يف اجملال  بعد ضبطها على شكل استمارة حيث  )1(**مث وزعت هذه املقاييس على أساتذة خمتصني         
يعربر كل أستاذ عن رأيه مبقبول أو غري مقبول مع تقدمي اقرتاحات أو مالحظات حول املقاييس املقرتحة أو 
مقاييس أُخرى مل يتطرق اليها الطالب الباحث ،  وبعد اسرتجاع االستمارات  تبني أن أغلبية األساتذة  وافقوا 

( ، و مقياس دافع اإلجناز الرايضي املعد صورته 2001على مقياس فاعلية الذات ) العدل ،(  %90بنسبة )
(، كما 2005عبد العظيم،( ، ومقياس مستوى الطموح )معوض و 1998العربية  حممد حسن عالوي )

 أخدان بعني االعتبار كل املالحظات املدونة من قبل األساتذة املختصيني، وأسباب اختيارهم  هلذه املقاييس.
 ومن أبرزها مايلي :

 ( :2001،: ابلنسبة ملقياس فاعلية الذات ) العدل والا أ
العربية و ابلتايل جتنب خطوة الرتمجة اليت قد ختل مبصداقيته  ،خاصة عند  عد يف صورتهاملاملقياس  ✓

 عدم القيام هبذه اخلطوة بشكل جيد.
وهلذا يعد املقياس حديثا ، كما مت التأكد من املعامالت  2001أُعدت الصورة العربية للمقياس سنة  ✓

 والثبات . العلمية للمقياس يف الصورة العربية وقد حقق درجات عالية من الصدق
يتناسب هذا املقياس والفئة العمرية املختارة يف الدراسة ، فقد استخدم يف العديد من الدراسات  ✓

 ( فما فوق .12بداية من سن الثانية عشر )
استخدم املقياس يف صورته األصلية والعربية يف جمال علوم الرتبية ) مبا فيها الرتبية البدنية والرايضية (  ✓

 ايضات التنافسية .وكذا يف جمال الر 
 :(1998جناز الرايضي ) عالوي ،اثنيا : ابلنسبة ملقياس دافعية اإل

 .جناز الرايضي مرتبط ابلرايضة التنافسية مقياس دافعية اإل ✓
حيتوي املقياس على اجلانبني األساسني لدافعية اإلجناز اليت أشارت اليهما نظرية احلاجة لإلجناز،   ✓

النجاح وبعد دافع جتنب الفشل، وهذا مايسمح بقياس البعدين والتعرف واملتمثلني يف بعد دافع 
 على دافعية اإلجناز الرايضي لدى عينة الدراسة .

                                                 

1(**) 
 

 ا.د الشايب الساسي، د.دودو بلقاسم،د.وازي الطاوس،د.مجال النمكي،د.محيدة نصري.ا.د بومسجد عبد القادر ، ا.د حيياوي السعيد،  
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وكذا استخدمت الصورة العربية للمقياس يف العديد من الدراسات والبحوث يف البيئة احمللية  ✓
 العربية .

 استخدم املقياس على فئات عمرية خمتلفة . ✓
 (:2005بة ملقياس مستوى الطموح )معوض وعبد العظيم،اثلثا :  ابلنس
 ( عاما.17قل من سبعة عشر )مناسب للفئة العمرية األ  ✓
 .املقياس  معد يف صورته العربية   ✓
 (.2005يعترب مقياس حديث إذا ما قورن ببعض مقاييس مستوى الطموح ، حيث اعد سنة ) ✓
 الدراسة ، وتعرب عن مستوى الطموح لديهم.تعترب عبارات املقياس سهلة و واضحة لعينة أفراد  ✓

مت تطبيق املرحلة األوىل على فريقي شباب النزلة التابعة لدائرة تقرت ) حاليا والية منتذبة ( و وفاق ورقلة     
( العبا من كال 20(سنة ، حيث تكونت العينة من عشرين )  17)مدينة ورقلة( األقل من سبعة عشر )

 ، وهذا لغرض : 19/10/2015اىل  05/10/2015متدة من الفريقني ، يف الفرتة امل
 التأكد من فهم عبارات أدوات القياس .-
 التدريب يعطي فكرة على كيفية الشرح والتطبيق عند القيام ابلدراسة األساسية .-

بعد إجراء الدراسة االستطالعية تبني أن بعض العبارات جيب صياغتها مبا يناسب ومستوى أفراد        
 العينة، كما أعطت فكرة واضحة عن العقبات اليت ميكن أن حتدث خالل الدراسة التطبيقية األساسية.

 لدراسة االستطالعية الثانية ا-5-3-2
بعد حوايل شهرين ، قام  الطالب الباحث إبجراء دراسة استطالعية اثنية ، تكونت من عشرين     
(العبا ) نفس العينة اليت طبقت عليها الدراسة االستطالعية األوىل( ، يف الفرتة املمتدة ما بني 20) 

 .17/12/2015اىل  02/12/2015
 وكان اهلدف التعرف على :

 دوات الدراسة.اخلصائص السيكومرتية أل-
 .إمكانية التطبيق العملي -
 معرفة الوقت الذي ستستغرقه الدراسة التطبيقية األساسية .-
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 وقد قمنا بتطبيق اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة كما يلي :     
 :صدق االتساق الداخلي والصدق التميزي )املقارنة الطرفية(.معامل الصدق  -أ

 إعادة االختبار و معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ .-ق االختبار: عن طريمعامل الثبات -ب
 :جماالت الدراسة -5-4

، الناشطون ابلبطولة اجلهوية  ( عاما 17قل من سبعة عشر ) الالعبون األال البشري : اجمل -5-4-1      
 التابعة للرابطة اجلهوية ورقلة )منطقيت تقرت و ورقلة(.

 مقرات ومالعب الفرق قي منطقيت ورقلة و تقرت .املكاين :اجملال  -5-4-2      
ىل غاية إ 15/12/2016: أجريت الدراسة األساسية ما بني  اجملال الزماين -5-4-3      

27/02/2017. 
 :سس العلمية للمقاييس املستخدمة دوات الدراسة واألأ-5-5

 دوات التالية :الباحث جلمع بياانت الدراسة األ استخدم

 .(2001فاعلية الذات العدل ) مقياس •
 .عد صورته العربية عالويأWillis(1982 )  جناز جووليسمقياس دافع اإل •
 .(2005عداد معوض وعبد العظيم )إقياس مستوى الطموح م •

 :مقياس فاعلية الذات -5-5-1

طار النظري للبحث (، ويف ضوء اإل2001ملقياس العدل )عد هذا اأوصف املقياس : -5-5-1-1
عدت أيت مث قام مبراجعة بعض االختبارات ال جرائيا لفاعلية الذات،إ ومراجعة الدراسات السابقة وضع تعريفا

عده "ويلروالد" أمثلة ذلك املقياس الذي أومن  جنبية،أبقا لقياس فاعلية الذات يف بيئة سا
(1982)Wheeler and Ladd ( يف صورة مواقف46وهو يتضمن )منها موقفا تصف كل  ،( عبارة )مفردة

محان وقد قام عبد الر  ،جناز سلوك حمدد يف هذا املوقفإقدرة الفرد على و ، جابة عليهاجتماعيا يبني بعد اإل
 عده "شوارزر" وأوكذلك املقياس الذي  .عينة مصرية عداده للتطبيق علىإ وهاشم برتمجة هذا املقياس و

انية ملعدت ابألأصلية من الثقافات والنسخة األ مع عديد ليتناسب .Schwarzer et al( 1997) خرونآ
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صدقه العاملي ومت حساب  ،سبانيا والصنيإا و ملانيأث عينات من طالب اجلامعة بكل من ومت تقنينه على ثال
التحليل العاملي التوكيدي جري أ ، كماحادي البعدأن املقياس أظهر أساسية، الذي بطريقة املكوانت األ

 ، ىل اللغة العربيةإ( برتمجة املقياس 1998د السالم )وقد قام عب حادي البعد،أن املقياس أظهر أوالذي 
  ،( عبارة50وبعد ذلك قام الباحث بوضع ) ، وتقنينه على بيئة مصرية ، وحيتوي املقياس على عشر مفردات

النتائج ، مت حساب مث قام بتطبيق املقياس على العينة االستطالعية هبدف تقنينه، وبعد تصحيح وتبويب 
 صدق املقياس.

 حساب صدق املقياس كان بطريقتني :صدق املقياس:

 : وىلالطريقة األ

يهم حول أبداء ر بعرضه على جمموعة من احملكمني إل (2001صدق احملكمني حيث قام العدل)            
 خد مجيع املالحظات.أمالءمتها للمقياس ، ومت  عبارات وال

 الطريقة الثانية:

مل االرتباط بني درجات الطالب يف املقياس ودرجاهتم يف مقياس اصدق احملك حبساب مع            
 ( وهو مؤشر لصدق املقياس.0.64وقد جاء معامل االرتباط مساواي) خرون ،آ و "شوارزر"

النصفية (وبطريقة التجزئة 0.77) الدرجة الكلية للمقياس بطريقة "الفاكرونباخ" مت حسابثبات املقياس: 
 (.0.79(ومعدلة "جتمان")0.83بروان" حيث بلغ )-معادلة "سبريمان

 ربعة اختيارات هي :امام كل عبارة أ( عبارة 50حيتوي املقياس على ) :تصحيح املقياس
وتصحح وفق  ،اس تنم عن فاعلية الذات املرتفعةوالدرجة املرتفعة للمقي ، حياان،غالبا،دائما(أ)اندرا،
فاعلية الذات على النحو  للعبارات االجيابية والعكس للعبارات السلبية يف مقياس (4..3 2.1.التدرج)
 التايل: 
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 عبارات مقياس فاعلية الذاتبعاد و أ ( ميثل03اجلدول رقم ) 

 عدد العبارات  رقام العبارات أ اجتاه العبارات 
-20-18-16-14-13-11-10-8-6-3-2 العبارات املوجبة 

21-25-28-29-31-32-33-36-38-40-
42-43-45-47-48 

26 

-24-23-22-19-17-15-12-7-9-5-4-1 العبارات السالبة 
26-27-30-34-35-37-39-41-44-46-
49-50 

24 

 

 ة :ياخلصائص السيكومرتية للمقياس  يف الدراسة احلال -5-5-1-2      

 كد من مؤشرات الصدق والثبات عن طريق :أالباحث يف الدراسة احلالية ابلت قام

 صدق املقياس :

مل االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط "بريسون" ا: مت اجياد معصدق االتساق الداخلي 
  بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية كمايلي :

 الكلية ابلدرجة الذات فاعلية مقياس عبارات بريسون(ارتباط )طريقة  ( يوضح 04اجلدول رقم )
رقــــــــــــــــــــم 
 العبارة

ـــــامـــــل  مع
 االرتباط

رقــــــــــــــــــــم 
 العبارة

ـــــامـــــل  مع
 االرتباط

رقــــــــــــــــــــم 
 العبارة

ـــــامـــــل  مع
 االرتباط

رقــــــــــــــــــــم 
 العبارة

ـــــامـــــل  مع
 االرتباط

رقــــــــــــــــــــم 
 العبارة

معـــــامـــــل 
 االرتباط

1 .622** 11 .462* 21 . 448* 31 .444* 41 .582** 

2 -.496* 12 454* 22 .534* 32 .451* 42 .596** 

3 .526* 13 670** 23 -.462* 33 .483* 43 .523* 
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4 .523* 14 -.477* 24 .626** 34 .492* 44 .445* 

5 .494* 15 -580** 25 .517* 35 .513* 45 .471* 

6 .559* 16 .467* 26 706** 36 .592** 46 .528* 

7 .667** 17 .627** 27 .562** 37 .446* 47 .467* 

8 .532* 18 .538* 28 .485* 38 .487* 48 .461* 

9 -.448* 19 .609** 29 .718** 39 -.460 49 -.447* 

10 487* 20 528* 30 .537* 40 -.475* 50 -.297* 

(*0.05(**  )0.01) 

 للمقياس،( درجة ارتباط كل عبارة يف مقياس فاعلية الذات مع الدرجة الكلية 04يوضح اجلدول رقم)      
عند  و (،0.01ن عبارات املقياس مرتبطة ابلدرجة الكلية للمقياس عند مستوى الداللة )أالذي يبني  و

وابلتايل صالحية مقياس فاعلية الذات  ،حصائياإهذا يعين وجود ارتباط دال  و (،0.05مستوى الداللة )
 لدى عينة الدراسة.

على مبجموعة درجات جمموعة درجات الثلث األ مقارنة:)املقارنة الطرفية( يعتمد على  الصدق التميزي
فراد أمن جمموع  % 30متثل كل جمموعة حوايل  و دىن يف االختبار بعد ترتيبها ترتيبا تصاعداي،الثلث األ

ملقارنة عن طريق حساب الداللة فراد عن كل جمموعة ، وتتم هذه اأ 06لدراسة االستطالعية بواقع كل ا
 املتوسطني.حصائية للفرق بني اإل
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دىن ملقياس على ودرجات الثلث األلفرق بني متوسطات درجات الثلث األ( يوضح ا05اجلدول رقم)
 فاعلية الذات

درجة  ت دىن درجات الثلث األ على درجات الثلث األ املتغري 
 احلرية

 مستوى
عدد  الداللة

 فراداأل
 

املتوسط 
 احلسايب 

 

االحنراف 
 املعياري

 

عدد 
 فراداأل
 

املتوسط 
 احلسايب 

 

حنراف اال
 املعياري

 

فاعلية 
 الذات 

06 121 5.60 06 154 9.02 11.95 10 0.05 

 

( بني درجات الثلث 0.05مستوى )حصائية عند إ( وجود فروق ذات داللة 05يتضح من اجلدول )        
 صادق.ن املقياس أهذا يعين  و ملقياس فاعلية الذات،دىن درجات الثلث األعلى و األ

 ثبات املقياس: 

من  العبا 20داة  املقياس على عينة تتكون من أمت تطبيق  :Test-Retestعادة تطبيق االختبار  إطريقة 
 . ساسية للدراسةجمتمع البحث وخارج العينة األ

خر آعيد تطبيق اختبار أداة  املقياس ويف نفس التوقيت ، أطبيق يوم( من ت15سبوعني )أوبعد مرور       
كد من ثبات أحساب معامل االرتباط بريسون للت فراز النتائج متإس العينة ويف نفس الظروف ، وبعد على نف

 االختبار.

 ول والثاينبني التطبيق األ ارتباط )طريقة بريسون( ( يوضح معامل06اجلدول رقم )
 ملقياس فاعلية الذات

 معامل بريسون  املقياس  

.888 فاعلية الذات  ** 

(**0.01) 
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ن معامل ارتباط بريسون ملقياس فاعلية الذات قد أ( يتبني 06عاله ) أمن خالل  اجلدول املوضح       
ن االختبار يتمتع بدرجة ثبات أكد ؤ ( مما ي0.01اللة )وهي دالة عند مستوى الد (0.888)ه بلغت قيمت

 عالية .
" حلساب مت استخدام طريقة "الفاكرونباخ سوب من خالل معامل ارتباط بريسونكيد الثبات احملأولت       

( ،وهي قيمة مرتفعة 0.811كان معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس )  و ،ثبات مقياس فاعلية الذات
 تدل على ثبات املقياس.

 :جناز الرايضي مقياس دافعية اإل - 5-5-2
 وصف املقياس :  -5-5-2-1    

جناز الرايضي لدافعية اإلWillis,J  (1982من تصميم " جووليس " ) مقياساعتمد الباحث على       
 عداد صورته العربية .إب (1998والذي قام حممد حسن عالوي )

جناز املرتبطة ابملنافسة جناز الرايضي ، حملاولة قياس دافعية اإلقام "جووليس" بتصيميم مقياس دافعية اإل      
صورته العربية حممد  عدادوقام إب ،جنازيف احلاجة لإل اتكنسون"-منودج"ماكليالندالرايضية ، وذلك يف ضوء 

 بعاد هي : دافع التفوق ،دافع الفشل دافع القدرة.أحيث يتضمن املقياس ثالثة  ،حسن عالوي

جناز التفوق إ(عبارة لبعد دافع 15، )د دافع القدرةعبارة لبع( 12) ( عبارة،40ن  املقياس من )يتكو       
( عبارة لبعد جتنب الفشل، ويف ضوء بعض التطبيقات يف البيئة العربية على عينات من الالعبني 13و )

صبح املقياس يتكون من أ كما،  الفشل بجناز النجاح ،وبعد جتنإدافع  الرايضيني مت االقتصار على بعدي:
ابة على مقياس جحيث يقوم الالعب ابإل ى؛( عبارات على حد10حيث ميثل كل بعد ) ،( عبارة20)

 بدرجة قليلة جدا. بدرجة كبرية جدا، بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، :التدريج

جنبية، حيث بلغ أحملك )الصدق التالزمي( يف بيئة مت التحقق من الصدق املرتبط اب    :صدق املقياس
ارتباط درجات  و (،0.635)جناز النجاح ابملقياس مع درجات بعد جتنب الفشل إارتباط درجات دافع 

 (240،ص2009(.)عبد احلليم،0.525دافع جتنب الفشل ابلقائمة )
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جنبية عن طريق التجزئة النصفية حبيث بلغ معامل ثبات املقياس يف البيئة األحساب  متثبات املقياس:
 الفشل.( ابلنسبة لبعد دافع جتنب 0.62از النجاح ،)إجن(ابلنسبة لبعد دافع 0.81رتباط )معامل اال

 (241،ص2009)عبد احلليم، 

 عند تصحيح املقياس يتم تصحيح عبارات كل بعد على حدى كالتايل: تصحيح املقياس:

 العبارات  اليت صنفت يف اجتاه البعد تصحح كمايلي :

بدرجة  (درجات،03( درجات، بدرجة متوسطة :)04بدرجة كبرية :) (درجات،05) بدرجة كبرية جدا:
 (.01بدرجة قليلة جدا:درجة واحدة) (،02قليلة:درجتني)

 ه البعد فيتم تصحيحها كمايلي :اما العبارات اليت صنفت عكس اجتأ

(درجات، بدرجة 03(، بدرجة متوسطة:)02(، بدرجة كبرية: درجتني)01بدرجة كبرية جدا: درجة واحدة)
 (درجات.05( درجات، بدرجة قليلة جدا: )04قليلة: )

 ليت صنفت يف اجتاه البعد وعكس البعد يف املقياس .اارات واجلدول التايل يوضح رقم العب

 جناز الرايضيوالسالبة لبعدي مقياس دافعية اإل رقام العبارات املوجبةأ( يوضح 07اجلدول رقم)

 بعد دافع جتنب الفشل  بعد دافع النجاح 
 السالبةرقم العبارة  رقم العبارة املوجبة  رقم العبارة السالبة  رقم العبارة املوجبة

02 04 01 11 
06 08 03 17 
10 14 05 19 
12 / 07 / 
16 / 09 / 

18 / 13 / 
20 / 15 / 
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 اخلصائص السيكومرتية يف الدراسة احلالية : - 5-5-2-2       

 قام الباحث يف الدراسة احلالية ابلتأكد من مؤشرات الصدق والثبات عن طريق :

 صدق املقياس:

استخدم الباحث طريقة االتساق الداخلي للتحقق من صدق املقياس ،حيث  :صدق االتساق الداخلي 
الدرجة الكلية مت حساب معامالت االرتباط ابستخدام معامل االرتباط "بريسون" بني درجة كل عبارة ،و 

ليه ،وكذالك ابلدرجة الكلية للمقياس،كما مت حساب معامالت االرتباط بني الدرجة إللبعد اليت تنتمي 
 للبعد والدرجة الكلية للمقياس . الكلية

 ليه يفإي مل ارتباط كل عبارة ابلبعد الذي تنتما( ميثل مع08اجلدول رقم )
 الرايضي جنازمقياس دافعية اإل

 بعد دافع جتنب الفشل  جناز النجاحإبعد دافع 

 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة 

2 .465* 1 .463* 
4 -.365* 3 .315* 
6 .552* 5 .535* 
8 .373* 7 -.216* 

10 .563** 9 .493* 
12 .722** 11 -.596** 
14 .365* 13 -.358* 
16 .663** 15 .500* 
18 .601** 17 .561* 
20 .456* 19 .274* 

(*0.05(**  )0.01) 
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 ارتباط درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية مل( ميثل معا09اجلدول رقم )
 الرايضي جنازاإل يةدافعملقياس 

 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة 
1 .471* 11 .670** 
2 -.628* 12 .374* 
3 .663* 13 .463* 
4 -.501* 14 .458* 
5 .465* 15 -.588* 
6 .705** 16 -.475* 
7 -.446 17 -.516* 
8 .722** 18 .500* 
9 .601** 19 .461* 

10 .533* 20 -.505* 
(*0.05(**  )0.01) 

 الرايضي جنازاإل ية( ميثل معامل ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية ملقياس دافع10اجلدول رقم )

 الدرجة الكلية  بعد دافع جتنب الفشل  بعد دافع اجناز النجاح  االبعاد
 *240. **406.- 1 بعد دافع اجناز النجاح

بعد دافع جتنب 
 الفشل

-.406** 1 .790** 

 1 **790. *240. الدرجة الكلية
(*0.05(**  )0.01) 

ن مجيع العبارات دالة عند مستوى الداللة أ( 10( و)09( ،)08يتضح من اجلداول رقم )        
امالت االتساق الداخلي كما ( وهذا يعطي داللة على ارتفاع مع0.01(،وعند مستوى الداللة )0.05)



 جراءات امليدانيةمنهجية الدراسة واإل ----------------------- األولالفصل 

 

 
119 

هو يشري لالتساق الداخلي للمفردات  و فجميع معامالت االرتباط مقبولة، ،مرتفعةىل مؤشرات صدق إيشري 
 واألبعاد ،مما يؤكد صدق املقياس ،وإمكانية االعتماد عليه يف تطبيق الدراسة احلالية .

 : الصدق التميزي

دىن ملقياس على ودرجات الثلث األلفرق بني متوسطات درجات الثلث األ( يوضح ا11اجلدول رقم)
 جنازدافعية اإل

درجة  ت دىن درجات الثلث األ على درجات الثلث األ املتغري 
 احلرية

 مستوى
عدد  الداللة

 فراداأل
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

عدد 
 فراداأل
 

املتوسط 
 احلسايب 

 

االحنراف 
 املعياري

 

بعد دافع 
 جناز النجاح  إ

06 31.15 3.06 06 43.85 1.94 08.56 10 0.05 

بعد دافع 
 جتنب الفشل

06 24.50 3.93 06 35.66 1.50 06.48 10 0.05 

 0.05 10 7.27 1.87 79.50 06 4.32 55.65 06 الدرجة الكلية

 

عاله وجود فروق جوهرية بني متوسطات الفئة العليا والفئة أ( 11) نالحظ من خالل اجلدول رقم        
( 08.56) (ت)يث بلغت قيمة ح ؛وبعد دافع جتنب الفشل ،النجاحاز إجنبعد دافع الدنيا على كل من 

 (.0.05دالة عند مستوى الداللة ) كلهاو  (07.27للدرجة الكلية فقد بلغت )  (ت)أما قيمة  ،(06.48و)

 ثبات املقياس:

 :Test-Retestعادة تطبيق االختبار  إطريقة 
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 ول والثاينالتطبيق األ بني ارتباط )طريقة بريسون( ( يوضح معامل12اجلدول رقم )
 جناز الرايضيية اإلملقياس دافع

 معامل ارتباط بريسون  بعاد األ
 .720** دافع النجاح 

 .772** دافع جتنب الفشل

 .985** الدرجة الكلية 

 (**0.01) 

جتنب ط بريسون لبعدي دافع النجاح و دافع ن قيمة معامل ارتباأبني ت( ي12من خالل اجلدول رقم )      
ما قيمة الدرجة الكلية للمقياس فقد بلغت أ(، 0.772) (،0.720)الفشل قد بلغت على الرتتيب 

ن درجة الثبات مرتفة لبعدي املقياس وكذا الدرجة أكد ؤ ( مما ي0.01عند مستوى الداللة ) ( 0.985)
 الكلية .

مت استخدام طريقة "الفاكرونباخ" حلساب  ،سوب من خالل معامل ارتباط بريسونكيد الثبات احملأولت      
 جناز الرايضي كما يف اجلدول التايل :دافعية اإلثبات مقياس  

 ( يوضح معامل" الفاكرونباخ" لبعدي مقياس 13اجلدول رقم)
 جناز والدرجة الكليةدافعية اإل

 كرونباخمعامل ثبات الفا  االبعاد 
 673. جاز النجاح إدافع 
 704. الفشل جتنبدافع 

 725. الدرجة الكلية 
وهي قيمة ( 0.725ن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس )أ( 13يتضح من اجلدول رقم )     

 مرتفعة تدل على ثبات املقياس وصالحيته لالستخدام.
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 :مقياس مستوى الطموح   -5-5-3
 وصف املقياس : -5-5-3-1

على ( عبارة موزعة 36(، ويتكون املقياس من )2005عداده كل من معوض وعبد العظيم)قام إب       
 بعاد هي :أ( 04)

-18-13-12-11-9-7-6رقام )ا البعد من خالل العبارات ذات األويقاس هذ :لتفاؤلا -5
19-24-25-26-32.) 

-4-3-2-1رقام )ا البعد من خالل العبارات ذات األذاملقدرة على وضع األهداف ويقاس ه -6
8-10-14-16-17-36.) 

-31-30-29-28-15رقام )ألويقاس هذا البعد من خالل العبارات ذات ا تقبل اجلديد: -7
33-34-35.) 

-23-22-21-20-5رقام)ذا البعد من خالل العبارت ذات األحباط:ويقاس هحتمل اإل -8
27.) 

 صدق املقياس :

حبساب معامل االرتباط بني وذلك  للتحقق من صدق املقياس مت استخدام الصدق املرتبط ابحملك،     
اهتم على استبيان مستوى الطموح جملقياس اجلديد ودر العينة املستخدمة يف الثبات على ا فرادأدرجات 

ع ىل متتإحصائيا، مما يشري إ( وهو دال 0.86االرتباط مساواي) فكان معامل (،1975لكاميليا عبد الفتاح)
متت الربهنة على صدق املقياس بعدة طرق : االرتباط بني  ، ومن هنااملقياس بدرجة مناسبة من الصدق

خريا أو  ،الصدق العاملي ،الكلية الدرجة االرتباط بني درجة البعد و اوكذ ،للمقياس العبارة والدرجة الكلية
 الصدق املرتبط ابحملك.

من  80و الذكور،من  72بواقع  فردا، 125: مت حساب املقياس يتطبيقه على عينة قوامها ثبات املقياس
 انث وذلك بطريقينت:اإل
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 وىل :الطريقة األ
ن معامل أوقد وجد  ول،سبوعني من التطبيق األأرتة زمنية قدرها عادة التطبيق( وذلك بعد فإ)   

 (.0.78االرتباط بني التطبيقني يساوي )
 الطريقة الثانية:

 (،0.65)التجزئة النصفية( مت حساب معامل االرتباط بني جزئي املقياس فكان مساواي)  
ومجيع هذه  ،(0.79 )صبح معامل الثبات مساوايأبروان" -العامل مبعادلة "سبريمانوبتصحيح هذا 
 .املقياس بدرجة مرتفعة من الثباتىل متتع إحصائيا مما يشري إاملعامالت دالة 

: وفق التدرج التايل ،ة عن كل عبارة من عبارات املقياسجابربعة اختيارات لإلأوضعت تصحيح املقياس: 
( درجة واحدة . وتعكس 01اندرا: ) (،02حياان:درجتني )أ ،درجات (03)كثريا:   ،درجات (04)دائما:

 السالبة وهي على النحو التايل : هذه الدرجات يف العبارات

 مقياس مستوى الطموحوعبارات بعاد ( يوضح أ14اجلدول رقم )

 بعاد مستوى الطموحأ الرقم
 

 العدد رقام العباراتأ
 عبارات سالبة  عبارات موجبة 

-18-13-12-11-9-7 التفاؤل 1
19-24-25-26 

6-32 12 

املقدرة على وضع  2
 هدافاأل

1-2-3-4-8-10-14-
16-17 

36 10 

-33-31-29-28-15 تقبل اجلديد 3
34-35 

30 08 

 06 23 27-22-21-20—5 حتمل االحباط  4
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 اخلصائص السيكومرتية يف الدراسة احلالية : -5-5-3-2    

 صدق املقياس : 

 كانت نتائج معامالت االرتباط بطريقة "بريسون" حسب اجلداول التالية :صدق االتساق الداخلي : 

 ليه يف مقياس مستوى الطموحإي تنتمي ذمعامل ارتباط كل عبارة ابلبعد ال( يوضح 15اجلدول رقم)

 حباط حتمل اإل تقبل اجلديد هدافاملقدرة على وضع األ التفاؤل
 رقم 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
6 -.475* 1 .838** 15 .346* 5 .411* 
7 .352* 2 .682** 28 .435* 20 -.357* 
9 .482* 3 .541* 29 .542* 21 .374* 

11 .366* 4 .617** 30 .415* 22 .251* 
12 .582* 8 .553* 31 .292* 23 .596* 
13 .236* 10 .558* 33 .423* 27 .218* 
18 -.318* 14 .445* 34 .274* / / 
19 .313* 16 .533* 35 .341* / / 
24 .445* 17 .604* / / / / 
25 .243* 36 .750** / / / / 
26 .472*  / / / / / / 
32 .366* / / / / // / 

(*0.05(**  )0.01) 
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 ( يوضح معامل ارتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية ملقياس مستوى الطموح16اجلدول رقم )

رقم 
 العبارة

رقم  معامل ارتباط
 العبارة

رقم  معامل ارتباط
 العبارة

رقم  معامل ارتباط
 العبارة

 معامل ارتباط

1 -.497* 10 .374* 19 .673** 28 .415* 
2 .482* 11 .251* 20 .672** 29 .317* 
3 .472* 12 .534* 21 .490* 30 .484* 
4 .603** 13 .415* 22 .533* 31 .554* 
5 .615** 14 .490* 23 .456* 32 .435* 
6 .447* 15 .472* 24 .589** 33 .438* 
7 .625** 16 .672* 25 .617** 34 432* 
8 .521* 17 .554* 26 .534* 35 486* 
9 .484* 18 .648** 27 .581** 36 .587** 

 (*0.05(**  )0.01) 
 ميثل معامل ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية ملقياس مستوى الطموح( 17اجلدول رقم )

املقدرة على  التفاؤل بعاداأل
 هداف وضع األ

 الدرجة الكلية حباطحتمل اإل تقبل اجلديد

 **811. *385. *486. **1.000 1 التفاؤل

املقدرة على 
وضع 

 االهداف

1.000** 1 .486* .385* 811** 

 **888. **604. 1 *486. *486. تقبل اجلديد

 **702. 1 **604. *385 *385 حباطحتمل اإل

 1 **702 **888 **811 **811. الدرجة الكلية

(*0.05(**  )0.01) 
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 (0.01ن العبارات دالة عند مستوى الداللة  )أ( 17( ،و)16(، )15يتضح من خالل اجلداول رقم )      
ىل مؤشرات صدق إعدالت االتساق الداخلي كما يشري ( ،وهذا يعطي داللة على ارتفاع م0.05وعند ) 
صدق املقياس د ؤكبعاد مما يوهو يشري لالتساق الداخلي لأل فجميع معامالت االرتباط مقبولة، مرتفعة،

 وإمكانية االعتماد عليه يف تطبيق الدراسة احلالية.

 الصدق التمييزي : )املقارنة الطرفية(

 ( يوضح صدق املقارنة الطرفية ملقياس مستوى الطموح18اجلدول رقم )

درجة  ت دىندرجات الثلث األ علىالثلث األ درجات بعاداأل
 احلرية

 مستوى
عدد  الداللة

 فراداأل
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

عدد 
 فراداأل

 

املتوسط 
 احلسايب
 

االحنراف 
 املعياري
 

 0.05 10 05.55 03.14 29.66 06 02.65 20.33 06 التفاؤل
املقدرة على 

وضع 
 هدافاأل

06 15.00 01.26 06 26.66 02.50 10.18 10 0.05 

 0.05 10 05.20 02.50 20.50 06 02.25 13.33 06 تقبل اجلديد
 0.05 10 06.89 01.21 15.50 06 01.21 10.33 06 حباطحتمل اإل

 0.05 10 07 04.20 92.30 06 03.30 59 06 الدرجة الكلية 

      

رتفعي م ىلد (0.05حصائية عند مستوى )إ( وجود فروق ذات داللة 18يتضح من اجلدول رقم )      
ن أوهذا يعين  ،والدرجة الكلية للمقياسى الطموح بعاد مقياس مستو أومنخفضي الدرجات على مجيع 

 املقياس صادق.

 ثبات املقياس:
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 :Test-Retestعادة تطبيق االختبار  إطريقة 

 ول والثاينبني التطبيق األ ارتباط )طريقة بريسون( يوضح معامل( 19اجلدول رقم )
 مستوى الطموحملقياس                                

 بريسونمعامل ارتباط  بعادألا
 .963** التفاؤل

 .850** هدافاملقدرة على وضع األ
 .876** تقبل اجلديد

 .701** حباطحتمل اإل
 .970** الدرجة الكلية

 (**0.01) 

، املقدرة بعاد املقياس ) التفاؤلألط بريسون ن قيمة معامل ارتباأ( يبني  19من خالل اجلدول رقم )       
( 0.876، )(0.850)  (،0.963) قد بلغت  (حباطاجلديد وبعد حتمل اإلهداف ، تقبل ع األعلى وض

(  وهي 0.01لة )عند مستوى الدال (0.970ما قيمة الدرجة الكلية للمقياس فقد بلغت )أ (،0.701و)
 بعاد املقياس وكذا الدرجة الكلية .ن درجة الثبات مرتفة ألأكد ؤ قيم مرتفعة مما ي

مت استخدام طريقة "الفاكرونباخ" حلساب ثبات  خالل معامل ارتباط بريسونسوب من كيد الثبات احملأولت
 كما يف اجلدول التايل :  مستوى الطموح مقياس  
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 بعاد مقياس( يوضح معامل" الفاكرونباخ" أل20اجلدول رقم)    
 مستوى الطموح والدرجة الكلية                

 معامل الثبات  بعاداأل
 .682 التفاؤل

 .814 هدافاملقدرة على وضع األ
 .651 تقبل اجلديد

 675. حباطحتمل اإل
 782. الدرجة الكلية

 

وهي  ،(0.782رجة الكلية للمقياس بلغت )ن قيمة معامل الثبات للدأ( 20يتضح من اجلدول رقم )  
 قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقياس وصالحيته لالستخدام.

 :حصائية إلساليب  ااأل -5-6

( 24( و)23صدار رقم )حصائية للعلوم االجتماعية اإلحزمة اإلألابملعاجلة نتائح الدراسة مت االستعانة       
IBM SPSS Statistics  ىل مؤشرات كمية إحصائية هو التوصل ، واهلدف من استخدام التقينات اإل

التالية ملا يتناسب مع فرضيات تساعدان على التحليل والتحويل والتفسري ، وقد استخدمت االختبارات 
 الدراسة :

 : حصاء الوصفي استخدمابلنسبة لإل ➢

 املتوسط احلسايب . -

 االحنراف املعياري . -
 حصاء االستداليل استخدمت االختبارات التالية :ابلنسبة لإل ➢

 معامل االرتباط بريسون : واهلدف منه حساب االرتباط بني املتغريات.  -
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 استخدم للكشف عن الفروق بني املتوسطات ." :  T-Testاختبار"ت"  -

 االحندار املتعدد اخلطوات : واهلدف منه التنبؤ مبتغري يف ضوء بعض املتغريات املستقلة. -

 دوات القياس املستخدمة يف الدراسة احلالية.أكد من ثبات أمعامل الفاكرونباخ : واستخدم للت -

 االحندار اخلطي املتعدد اخلطوات . -

 صعوابت الدراسة :  -5-7

 ثناء القيام ابلدراسة فيما يلي :أعوابت اليت واجهت الطالب الباحث هم الصأمتثلث         

 الظروف املناخية واجلغرافية العسرية ، وكذا صعوبة االتصال مبسؤويل ومؤطري الفرق .-

 على عينة الدراسة.ساسية وكذلك عملية تطبيق االختبارات وبة مرتبطة بضبط عينة الدراسة األصع-

 خالصة :

، ، الدراسة االستطالعية )عينة الدراسة  جراءات امليدانيةاإل ىل منهج الدراسة وإن اهلدف من التطرق إ     
رفع الغموض عن  ساسية والدراسة األ ركيزةريات (، هو وضع ، الضبط االجرائي للمتغجماالت الدراسة

كد من املعامالت العملية ) الصدق والثبات( أىل التإضافة ابإلجرائيا وعينة الدراسة، إمتغريات الدراسة 
 .ىل نتائج دقيقة وصادقةإيقود الدراسة  اخلاصة ابملقاييس املستعملة ، هذا ما

 



 

 : الثاين الفصل 

 نتائجــــــعرض وحتليل ومناقشة ال                     

 متهيد 

 عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة حسب الفرضيات -1

 االستنتاجات -2

 مناقشة فرضيات الدراسة -3

 اخلالصة العامة للدراسة-4

 التوصيات واالقرتاحات-5

 املراجع واملصادر 
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 متهيد :
و الدراسة الذي احتوى منهجية الدراسةول الفصل األمن الباب الثاين بعد  يت هذا الفصل الثاينأي     

ليها مع التحليل إ فصل فسنعرض فيه النتائج املتوصلما هذا الاملتبعة، أواالجراءات امليدانية  االستطالعية 
 هداف الدراسة وفقا للرتتيب التايل:قشة وهذا وفقا ملا متليه طبيعة وأواملنا

جناز دافعية اإلمستوى  فاعلية الذات وعرض نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى -1
 .القدمالطموح لدى العيب كرة  مستوىالرايضي و 

 .درجات دافعية االجناز الرايضي و بريسون بني درجات فاعلية الذات معامالت ارتباطعرض نتائج -2
 .معامالت ارتباط بريسون بني درجات فاعلية الذات ودرجات مستوى الطموح -3
 .ودرجات مستوى الطموح درجات دافعية االجناز الرايضيمعامالت ارتباط بريسون بني عرض نتائج  -4
 .جناز الرايضي على فاعلية الذاتاإل وق بني مرتفعي ومنخفضي دافعيةالفر  -5
 .على فاعلية الذاتمستوى الطموح الفروق بني مرتفعي ومنخفضي  -6
جناز الرايضي كمتغري اتبع ومتغريات دافعية اإل  نتائج حتليل االحندار املتعدد اخلطوات ملتغري فاعلية الذات -7

 .و مستوى الطموح كمتغريات مستقلة
 النتائج:عرض وحتليل -6-1

الطموح  مستوىجناز الرايضي و مستوى فاعلية الذات ودافعية اإليعترب   ول:األالفرض -6-1-1     
 القدم:لدى العيب كرة مرتفعا 
االحنرافات املعيارية لدى وللتحقق من صدق هذا الفرض قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية و       

ح ، وفيما يلي عرض النتائج جناز الرايضي ومستوى الطمو فراد العينة يف فاعلية الذات ودافعية اإلأدرجات 
 سفرت عنها املعاجلة االحصائية .أاليت 

 مستوى فاعلية الذات مرتفع لدى العيب كرة القدم:-1-1-1- 6      
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فراد العينة على أجاابت سط احلسايب واالحنراف املعياري إل( يوضح املتو  21اجلدول رقم )
 مقياس فاعلية الذات

 االحنراف
 املعياري 

 املتوسط
 احلسايب

عبارات  العينة
 املقياس 

االحنراف 
 املعياري 

 املتوسط
 احلسايب 

عبارات  العينة
 املقياس

1.013 3.04 500 26 .827 2.90 500 1 

.880 3.17 500 27 .815 2.88 500 2 

.920 2.52 500 28 .880 2.73 500 3 

.907 2.70 500 29 .952 1.94 500 4 
1.036 2.93 500 30 .937 2.98 500 5 

.954 2.64 500 31 1.005 2.69 500 6 

.891 2.67 500 32 .851 3.18 500 7 
1.035 3.12 500 33 .960 2.29 500 8 

.868 3.16 500 34 .933 2.81 500 9 

.930 3.15 500 35 .922 2.88 500 10 

.990 2.59 500 36 1.00 2.73 500 11 

.943 3.01 500 37 .780 3.11 500 12 
1.067 3.03 500 38 .989 3.17 500 13 
1.037 2.58 500 39 .882 3.38 500 14 

.961 3.02 500 40 .910 2.27 500 15 

.891 2.85 500 41 .980 2.80 500 16 
1.033 3.07 500 42 .916 2.93 500 17 

.943 2.87 500 43 .837 2.72 500 18 
1.036 2.94 500 44 .916 3.00 500 19 

.987 2.87 500 45 .891 2.23 500 20 

.883 2.77 500 46 .942 2.76 500 21 
1.019 3.15 500 47 .984 1.82 500 22 

.952 2.83 500 48 .924 2.55 500 23 

.945 2.26 500 49 1.013 3.02 500 24 

.931 2.83 500 50 .938 2.68 500 25 
 اجملموع  500 2.80 1.009 
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فراد العينة على مقياس فاعلية ن قيمة  املتوسط احلسايب الكلي ألأ( 21يتضح من خالل اجلدول رقم )     
فراد أك يعترب مستوى فاعلية الذات لدى ( ، وبذل1.009( وابحنراف معياري قدره )2.80الذات بلغت )

 .  االعينة مرتفع
 :لدى العيب كرة القدم الرايضي مرتفعجناز مستوى دافعية اإل -1-1-2- 6     

على فراد العينة أجاابت سط احلسايب واالحنراف املعياري إل( يوضح املتو  22اجلدول رقم )
 جناز الرايضيدافعية اإل مقياس 

 االحنراف
 املعياري 

 املتوسط
 احلسايب

عبارات بعد  العينة
دافع جتنب 

 الفشل  

االحنراف 
 املعياري 

 املتوسط
 احلسايب 

 عبارات العينة
بعد دافع 
 النجاح  

1.079 3.65 500 1 1.200 3.74 500 2 

1.183 3.31 500 3 .905 4.37 500 4 

1.397 3.50 500 5 1.143 3.56 500 6 

1.153 2.72 500 7 1.216 3.34 500 8 

1.145 2.97 500 9 1.180 4.01 500 10 

1.033 2.93 500 11 .991 4.39 500 12 

1.254 2.86 500 13 1.087 2.61 500 14 

1.138 2.78 500 15 .941 4.43 500 16 

1.117 2.84 500 17 .947 4.41 500 18 

1.164 2.54 500 19 .991 4.32 500 20 

 جمموع 500 3.00 1.166
 البعد

 جمموع 500 3.92 1.165
 البعد

 جمموع 500 3.46 1.164 
  املقياس
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دافعية  فراد العينة على مقياس املتوسط احلسايب الكلي ألن قيمة  أ( 22يتضح من خالل اجلدول رقم )     
 لبعد ، وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب (1.164( وابحنراف معياري قدره )3.46بلغت ) جناز الرايضياإل

، كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب لبعد دافع جتنب (1.165( ابحنراف معياري قدره )3.92) دافع النجاح
 .  اجناز الرايضي مرتفع(، وبذلك يعترب مستوى دافعية اإل1.166حنراف معياري قدره )( اب3.00الفشل )

 مرتفع لدى العيب كرة القدم: مستوى الطموح -6-1-1-3            
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فراد العينة على أجاابت سط احلسايب واالحنراف املعياري إل( يوضح املتو 23اجلدول رقم ) 
 مقياس مستوى الطموح

 املتوسط العينة عبارات بعد التفاؤل 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط العينة عبارات بعد املقدرة 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

6 500 2.12 .910 1 500 3.54 .650 
7 500 3.19 .915 2 500 3.15 .787 
9 500 3.27 .844 3 500 3.09 .794 

11 500 3.23 .828 4 500 2.63 .785 
12 500 3.24 .815 8 500 2.95 .809 
13 500 3.32 .855 10 500 2.94 .848 
18 500 3.28 .931 14 500 2.72 .881 
19 500 3.12 .812 16 500 3.06 .788 
24 500 3.27 .769 17 500 2.93 .853 
25 500 2.71 .901 36 500 2.78 .958 
 814. 2.98 500 جمموع البعد 970. 3.05 500 26
عبارات بعد تقبل  1.040 2.77 500 32

 اجلديد
 املتوسط العينة

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 867. 2.72 500 15 882. 3.05 500 جمموع البعد

عبارات بعد حتمل 
 حباطاإل

 املتوسط العينة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

28 500 2.68 .835 

5 500 3.02 .971 29 500 3.18 .812 
20 500 2.57 .853 30 500 2.74 .969 
21 500 3.01 .981 31 500 2.73 .805 
22 500 3.05 .886 33 500 3.08 .851 
23 500 2.99 .833 34 500 3.15 .845 
27 500 3.44 .823 35 500 3.17 .879 

 858. 2.93 500 جمموع البعد 891. 3.01 500 جمموع البعد
  862. 2.99 500 جمموع املقياس
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مستوى الطموح  فراد العينة على مقياسن قيمة املتوسط احلسايب الكلي ألأ( 23يوضح اجلدول رقم )       
بلغت قيمة املتوسط احلسايب لبعد التفاؤل (، حيث 0.862( وابحنراف معياري قدره )2.99بلغت )

هداف األ( و بلغت قيمة املتوسط احلسايب لبعد املقدرة على وضع 0.822( ابحنراف معياري قدرة )3.05)
( 2.93قيمة املتوسط احلسايب لبعد تقبل اجلديد بلغت ) ماأ( 0.814( ابحنراف معياري قدره )2.98)

( ابحنراف 3.01حباط )مة املتوسط احلسايب لبعد حتمل اإل( يف حني بلغت قي0.858ابحنراف معياري قدره)
 فراد العينة.ألدى  اطموح مرتفع( ، وبذلك يعترب مستوى ال0.891معياري قدره)

لقدم حصائية بني درجات العيب كرة اإتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الثاين:الفرض  -6-1-2    
 الرايضي:جناز يف فاعلية الذات ودافعية اإل

بني يف درجات الالع للتحقق من صدق هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل ارتباط بريسون بني      
 جناز الرايضي .فاعلية الذات و دافعية اإل

 سفرت عنها املعاجلة االحصائية :أوفيما يلي عرض النتائج اليت        
درجات دافعية  و بريسون بني درجات فاعلية الذات ( يوضح معامالت ارتباط24اجلدول رقم )

 جناز الرايضياإل
 مستوى الداللة  معامل االرتباط  جناز الرايضي بعاد دافعية اإلأ م
 0.01 .482 دافع النجاح  1
 0.01 -.226 دافع جتنب الفشل  2

 0.01 .240 الدرجة الكلية  3

    
بني درجات حصائية إعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة نه توجد أ( 24يتضح من اجلدول رقم )       

، حيث الرايضي وكذا بعد دافع النجاحجناز الدرجة الكلية ملتغري دافعية اإل الالعبني يف متغري فاعلية الذات و
عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة ، وتوجد (0.240،0.482تباط على التوايل )بلغت قيم معامالت االر 

لية الذات و بعد دافع جتنب الفشل، حيث بلغت قيمة معامل حصائية بني درجات الالعبني يف متغري فاعإ
 ( . 0.01حصائيا عند مستوى الداللة )إدالة ال( وكل القيم -0.226 االرتباط
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 نتائج اجلدول : اآلتيةوتؤكد األشكال  
 
 

 
 

الذات والدرجة الكلية ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية 08الشكل رقم )
 جناز الرايضيلدافعية اإل
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 وبعد دافع النجاح( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 09الشكل رقم )
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وبعد دافع جتنب ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 10الشكل رقم )

 الفشل
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حصائية بني درجات العيب كرة إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الثالث:الفرض -1-3- 6       
 الطموح:القدم يف فاعلية الذات ومستوى 

للتحقق من صدق هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات الالعبني يف       
 فاعلية الذات و مستوى الطموح  .

 حصائية :سفرت عنها املعاجلة اإلأوفيما يلي عرض النتائج اليت     
درجات مستوى  و بريسون بني درجات فاعلية الذات ( يوضح معامالت ارتباط25رقم )اجلدول 

 الطموح
 مستوى الداللة معامل االرتباط بعاد مستوى الطموح أ م
 0.01 522. التفاؤل  1
 0.01 494. هدافاملقدرة على وضع األ 2

 0.01 271. تقبل اجلديد 3

 0.01 304. حباط حتمل اإل 4

 0.01 568. الدرجة الكلية  5

 
حصائية بني درجات الالعبني إموجبة ذات داللة ( وجود عالقة ارتباطية 25يتضح من خالل اجلدول )       

بعاده ، حيث بلغت قيم ألية وكل كال ةيف متغري فاعلية الذات و درجاهتم يف متغري مستوى الطموح يف الدرج
حصائيا عند إ( و هي قيم دالة  0.586 ،0.304، 0.271، 0.494، 0.522معامالت االرتباط )

 ( .0.01مستوى الداللة )
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والدرجة الكلية ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 11الشكل رقم )
 ملستوى الطموح
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وبعد ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 12الشكل رقم ) 
 التفاؤل
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 وبعد( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 13الشكل رقم ) 
 هدافاملقدرة على وضع األ
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وبعد تقبل ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 14الشكل رقم ) 
 اجلديد
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وبعد حتمل ( يوضح لوحة انتشار العالقة بني الدرجة الكلية لفاعلية الذات 15الشكل رقم ) 
 حباطاإل
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حصائية بني درجات العيب كرة إتباطية ذات داللة الفرض الرابع : توجد عالقة ار  -6-1-4      
 :مستوى الطموح  و جناز الرايضيدافعية اإلالقدم يف 

بني درجات الالعبني يف للتحقق من صدق هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل ارتباط بريسون       
 حصائية :سفرت عنها املعاجلة اإلأ وفيما يلي عرض النتائج اليت   جناز الرايضي  و مستوى الطموح  .دافعية اإل

درجات جناز الرايضي و تباط بريسون بني درجات دافعية اإل( يوضح معامالت ار 26اجلدول رقم )
 مستوى الطموح

 جناز الرايضيدافعية اإل              
 مستوى الطموح

 الدرجة الكلية دافع جتنب الفشل دافع النجاح 

 **243. **283.- .534** التفاؤل 
 **123. **243.- .356** داف هرة على وضع اإلاملقد

 **194. **133.- .345** تقبل اجلديد
 **221. **166.- .424** حباط حتمل اإل

 **266. **298.- .574** الدرجة الكلية 
 (0.01)مستوى دالة عند  **

جات الالعبني حصائية بني در إعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة ( وجود 26يتضح من خالل اجلدول )     
م يف متغري مستوى الطموح يف و درجاهت بعد دافع النجاح والدرجة الكليةجناز الرايضي يف يف متغري دافعية اإل

، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة (0.01االرتباط دالة عند مستوى ) ن قيم معامالتأبعاده، حيث أكل 
ن معامالت االرتباط دالة عند أبعاده، حيث يتبني أ كل يف بعد دافع جتنب الفشل ومتغري مستوى الطموح يف

 (.0.01مستوى )
حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي إتوجد فروق ذات داللة  اخلامس:الفرض  -1-5- 6

  الذات:جناز الرايضي على فاعلية اإل ومنخفضي دافعية
  ،الرايضي جنازصاعداي وفق درجاهتم يف دافعية اإلفراد العينة ترتيبا تأهذا الفرض قمنا برتتيب الختبار      

 العينينت يف مث شرعنا ابملقارنة بني ،لكل فئة (% 25) عشرين ابملائةعلى بواقع دىن واألمث اخرتان العينتني األ
 .(ت )ام اختبار خدفاعلية الذات ابست
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 جناز الرايضي على فاعلية الذاتوق بني مرتفعي ومنخفضي دافعية اإل( يوضح الفر 27اجلدول رقم )
جناز دافعية اإل املتغري 

 الرايضي 
 املتوسط العينة

 احلسايب 
االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 احلرية

 الداللة قيمة ت

فاعلية 
 الذات 

 0.01 5.98 248 13.40 144 125 مرتفع
 12.59 134 125 منخفض 

    
ية بني مرتفعي ومنخفضي دافعية حصائإة د فروق ذات داللو ( وج27يتضح من خالل اجلدول رقم )      
( 5.98) )ت( ، حيث بلغت قيمة جناز الرايضيمرتفعي دافعية اإلجناز الرايضي على فاعلية الذات لصاحل اإل

 (  .0.01وهي دالة عند مستوى الداللة )
حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي إض السادس : توجد فروق ذات داللة الفر -6-1-6         

 :ى فاعلية الذات ومنخفضي  مستوى الطموح عل
داي وفق درجاهتم يف مستوى الطموح، مث اخرتان فراد العينة ترتيبا تصاعأالختبار هذا الفرض قمنا برتتيب      

مث شرعنا ابملقارنة بني العينينت يف فاعلية  ،( لكل فئة% 25على بواقع عشرين ابملائة )دىن واألالعينتني األ
 . (ت)ام اختبار خدالذات ابست

 على فاعلية الذات ( يوضح الفروق بني مرتفعي ومنخفضي مستوى الطموح 28اجلدول رقم )
 املتوسط العينة مستوى الطموح   املتغري 

 احلسايب 
االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 احلرية

 الداللة قيمة ت

فاعلية 
 الذات 

 0.01 13.35 248 11.36 149 125 مرتفع
 11.15 130 125 منخفض 
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ي مستوى مرتفعي ومنخفضحصائية بني إفروق ذات داللة  وجود (28يتضح من خالل اجلدول رقم )     
دالة ( وهي 13.35) )ت( ، حيث بلغت قيمة الطموح على فاعلية الذات لصاحل مرتفعي مستوى الطموح

 .(  0.01عند مستوى الداللة )
: ميكن التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء دافعية االجناز الرايضي الفرض السابع-6-1-7       

 :ومستوى الطموح 
سلوب وهذا األ ،سلوب االحندار املتعدد اخلطواتأقق من صحة هذا الفرض مت استخدام وللتح        

عرض  يليفيما ، و(2016هويت وكرامر،يستخدم للتنبؤ مبتغري اتبع يف ضوء بعض املتغريات املستقلة )
 حصائية :ملعاجلة اإلليها اإلنتائج اليت توصلت ل

كمتغري اتبع ومتغريات   اخلطوات ملتغري فاعلية الذات ( نتائج حتليل االحندار املتعدد29اجلدول رقم )
 جناز الرايضي و مستوى الطموح كمتغريات مستقلةإلدافعية ا

معامل  املتغريات املستقلة 
 االحندار

 قيمة ف B بيتا املعياري طأ اخل
F 

 مستوى
 الداللة

 Rمربع 

  / 5.89 60.20 الثابت  
6.41 

 
0.01 

 

 
 0.54 0.04 0.62 مستوى الطموح  0.33

جناز دافعية اإل
 الرايضي 

0.18 0.07 0.09 

      
مكن التنبؤ أيف مستوى الطموح وفاعلية الذات  التباينمن ) 33(ن أ( يتضح 29من اجلدول رقم )      

بلغت قيمة) ف( ج ذ ، وكما هو واضح يف هذا النمو  ( Prediction Modelج التنبؤ )ذ هبا ابستخدام منو 
  : ميكننا استخالص العملية التنبؤية التاليةعليه  ، و(0.01حصائيا عند مستوى )إ( وهي دالة 6.41)

 جناز الرايضي.دافعية اإل× 0.18مستوى الطموح + ×  0.62+ 60.20= فاعلية الذات
ىل إحندار املوجبة يف  هذه املعادلة ، وتشري قيم معامالت االحصائيةإن معادلة التنبؤ ذات داللة أبوجند       

مبعىن كلما تغري مستوى الطموح بدرجة ؛ غريات املستقلة املنبئة به موجبةن العالقة بني فاعلية الذات واملتأ
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فاعلية  زادتبدرجة جناز الرايضي لما تغريت دافعية اإلك  و ،ضربة ( 62فاعلية الذات ب )  تصاحبها
 د عالقة طردية قوية بني فاعلية الذات واملتغريات املستقلة املنبئة هبا .، وهذا يفسر وجو  (18الذات ب) 

  ،طبيعيا اللبياانت يتبع توزيع (Histogramن املدرج التكراري)أ( 08يتضح من خالل الشكل رقم )          
 ،املستقيمن البياانت تتجمع حول اخلط أيوضح   Pp-plot( الذي ميثل الرسم البياين  09والشكل رقم )

( تتوزع حسب التوزيع الطبيعي وهو شرط من شروط اختبار االحندار، Residualsن البواقي )إوابلتايل ف
( مع القيم املتوقعة ومنه يتضح عدم وجود Scatterplot( لوحة انتشار البواقي)10كذلك يوضح الشكل )

 ر االحندار .منط معني للنقاط يف الشكل وهذا يتسق مع شرط اخلطية املتطلب الختبا

 
حتليل االحندار املتعدد اخلطوات ( يوضح  التدرج التكراري لتوزيع البياانت يف  16الشكل رقم   )

 ملتغري فاعلية الذات كمتغري اتبع
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حتليل االحندار املتعدد اخلطوات ملتغري يف   ( يوضح الرسم البياين توزيع البواقي17الشكل رقم )

 فاعلية الذات كمتغري اتبع
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حتليل االحندار املتعدد اخلطوات يف  ( يوضح لوحة انتشار البواقي مع القيم املتوقعة 18الشكل رقم )
 ملتغري فاعلية الذات كمتغري اتبع

ن كل الشروط حمققة وابلتايل االختبار منجز أ( 18) ( و17( ، )16يتبني من خالل الشكل رقم )      
 .(29عليها يف اجلدول رقم )بنجاح ، وهذا ما يعزز النتائج املتحصل 
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 استنتاجات :-6-2
تخدمة ، ومن جراءات املساحلالية يف حدود عينة البحث واإل ليها الدراسةإمن خالل النتائج اليت توصلت 

 حصائية ، نستنتج ما يلي :من نتائج  ابستخدام املعاجلات اإلليه إخالل مامتكن التوصل 
 كرة القدم.مستوى فاعلية الذات مرتفع لدى العيب   ✓
 جناز الرايضي مرتفع لدى العيب كرة القدم.مستوى دافعية اإل ✓
 مستوى الطموح مرتفع لدى العيب كرة القدم. ✓
لقدم يف فاعلية الذات حصائية بني درجات العيب كرة اإذات داللة موجبة توجد عالقة ارتباطية  ✓

 جناز الرايضي.ودافعية اإل
حصائية بني درجات العيب كرة القدم يف فاعلية الذات إ ذات داللة موجبة  توجد عالقة ارتباطية ✓

 ومستوى الطموح.
جناز ات العيب كرة القدم يف دافعية اإلحصائية بني درجإذات داللة  موجبة  توجد عالقة ارتباطية ✓

 الرايضي  ومستوى الطموح.
ة الذات  جناز الرايضي على فاعليية بني مرتفعي ومنخفضي دافعية اإلحصائإتوجد فروق ذات داللة  ✓

 .جناز الرايضيلصاحل مرتفعي دافعية اإل
على فاعلية الذات   مستوى الطموححصائية بني مرتفعي ومنخفضي إتوجد فروق ذات داللة  ✓

 مستوى الطموح.لصاحل مرتفعي 
 جناز الرايضي ومستوى الطموح.بفاعلية الذات يف ضوء دافعية اإل ميكن التنبؤ ✓

 مناقشة الفرضيات :- 6-3
 مستوىجناز الرايضي و مستوى فاعلية الذات ودافعية اإليعترب  ول : الفرض األ -6-3-1    

 :لدى العيب كرة القدم امرتفعالطموح 
 مستوى فاعلية الذات مرتفع لدى العيب كرة القدم:-6-3-1-1         

لعينة فراد اأجاابت حلسابية واالحنرافات املعيارية إل( املتعلقة ابملتوسطات ا21تبني نتائج اجلدول رقم )     
 ن مستوى فاعلية الذات مرتفع لدى العيب كرة القدم، حيث بلغ  املتوسطأعلى مقياس فاعلية الذات، 
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 ( .1.009( ابحنراف معياري قدره )2.80) الكلي احلسايب    
املتطلبات دائه و يواكب آرب ابستمرار حىت يرتقي مبستواه و ىل رفع التحدي والتدإيسعى  ئشاالالعب الن     

التنافسية  ،"الرايضيون ذوو فاعلية الذات العالية يتدربون ابستمرار لفرتات طويلة ويبذلون جمهودات كبرية 
(، هؤالء تكون فرصهم Tod,2014)فكار وانفعاالت اجيابية " لتمارينات واملنافسات ويتميزون أبخالل ا
 ي ذوي فاعلية الذات املنخفضة. أ ؛فضل من غريهمأللنجاح 

ودراسة  Shelangoski & Weber  )2014تتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة شيالنقوسكي وويرب)      
ث قاموا بقياس فاعلية الذات وربطها ببعض ي، حCetinkalp & Turksoy (2011)تورسكي و  ستنكالب

ستوى الذات العالية تعطي من مستوايت فاعلية أطرية لدى العيب كرة القدم الشباب، وقد وجدوا املتغريات الف
رتبية الرايضية بكلية الرتبية طالب قسم الن فقد بينت أ (2009احلمداين وطبيل )ما دراسة ، أداءعال من اآل

ه ر يف مادة اجلمناستيك وهذا بدو  ستوى فاعلية ذات رايضية اجيابيةلديهم م ساسية يف جامعة املوصلاأل
 والنجاح يف التحصيل العملي. داءلأليعطيهم الدافع 

لعاب الفرقية يف كلية ن مجيع العيب األأهم نتائجها أ(  اليت من 2007سة  حسن و محزة )كذلك درا        
 ابلزارويت وريفا فيالين،كابوتو،، و دراسة ديهم فاعلية ذاتية وبدنية مرتفعةالرتبية الرايضية ل

Villani,Caputo,Balzarotti & Riva (2015)    فاعلية الذات لدى العيب  كرة السلة قوية ن أاليت بينت
 .ند تلقيهم الربانمج عن طريق شبكة الناتعومرتفعة 

ابلثقة  نروف، كما يتصفو داء اجليد حتت خمتلف الظالفاعلية الذاتية ابلقدرة على األيتصف مرتفعو        
 .) Bandura,1997,p38) عقباتاملثابرة على بلوغ اهلدف بصرف النظر عما يواجههم من و  ابلنفس

 مرتفع لدى العيب كرة القدم: جناز الرايضيمستوى دافعية اإل-6-3-1-2          

فراد أجاابت حلسابية واالحنرافات املعيارية إل( املتعلقة ابملتوسطات ا22تبني نتائج اجلدول رقم )       
جناز الرايضي مرتفع لدى العيب كرة اإل ن مستوى دافعيةأجناز الرايضي، العينة على مقياس دافعية اإل

( ، كما بينت 1.164( وابحنراف معياري قدره )3.46) حيث بلغ  املتوسط احلسايب الكلي القدم،
كرب من قيمة املتوسط احلسايب لبعد دافع جتنب أتوسط احلسايب لبعد دافع النجاح املن قيمة أالنتائج 
 الفشل .
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؛ فالرغبة القوية يف النجاح يقابلها ضحاالرايضي والنجاح و  جنازافعية اإلن الرابط بني دأميكن القول        
 .و يف خمتلف املنافساتأاملستمرة  جمهود كبريين يف املهمة املنوط هبا ،سواء يف التدريبات عمل و

كرب أالبعض منا تكون رغبته يف النجاح ، ماكليالند واتكنسون هو مسة شخصيةجناز عند دافع اإل      
ن إابلنسبة للبعض ف  أماجناز مرتفع، إن هناك دافع أميكن القول  اخلوف من الفشل يف هذه احلالة من

لديهم.  اجناز منخفضم ، ويف هذه احلالة يكون دافع اإلاخلوف من الفشل هو عامل جد مهم ابلنسبة هل
(Jarvis,2006,p141). 

 اجناز الرايضي املرتفعة تعين دافعدافعية اإلن أ Weinberg & Gould( 2015يرى وينربغ وقولد )       
 . زاز ودافع اخلوف من الفشل منخفض عال وقوي لتحقيق النجاح  والشعور ابلفخر واالعت

حيث  Zuber & Conzelmann(2014ليه روابر و كونزملان )إتتفق هذه النتائج مع ما توصل       
نب الفشل دافع جت فإن ، ابملقابلداء الرايضيأر ن يفسأن دافع حتقيق النجاح ميكن أهم النتائج أبينت 

 داء الرايضي.قيق النجاح مؤشر حقيقي للتنبؤ أبن دافع حتأطالقا، كما إداء الرايضي أاليفسر 
ن دافعية املمارسة الرايضية عند أ( حيث بينت بعض النتائج 2010ان )كيو إليه إوكذا ماتوصل        

ن دافع حتقيق الناجح أ ذلك ستوايت عالية من التحديد الذايت،العبات كرة القدم داخلية وتتميز مب
 ،عبد الغفور دراسة، يف حني أّن مصدره خارجيفما دافع جتنب الفشل أ، صليف األ مصدره داخلي

العيب الكرة الطائرة لكليات مستوى دافعية اإلجناز الرايضي لدى ن أظهرت أ (2013امساعيل و ذنون )
 .املوصل مرتفع

 مرتفع لدى العيب كرة القدم:مستوى الطموح -6-3-1-3

 فرادأجاابت حلسابية واالحنرافات املعيارية إل( املتعلقة ابملتوسطات ا23تبني نتائج اجلدول رقم )      
حيث بلغ   ن مستوى الطموح مرتفع لدى العيب كرة القدم،أالعينة على مقياس مستوى الطموح، 

بعاد املقياس أ ن مجيعأ( ، كما 0.862حنراف معياري قدره )واب( 2.99) املتوسط احلسايب الكلي
هداف، تقبل اجلديد ،حتمل نت مستوايت الطموح فيها  مرتفعة ) التفاؤل، املقدرة على وضع األكا
 حباط (.اإل
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ياهتم والتخطيط هداف حلأىل مقدرة الناشئني على وضع إن السبب يعود أالباحث الطالب  يير         
معىن مستوى الطموح  معجاء متفقا  ، وهذا ماىل حتقيق ذلك رغم الظروف الصعبةإللمستقبل والسعي 

مكاانته إي جمال يرغبه، وذلك من خالل أليه يف إن يصل أالتقدم والنجاح الذي يود الفرد  "هو مستوى
 (.2009وقدراته واالستفادة من خرباته اليت مر هبا" )املشيخي،

حتديد  ،بداع، التحدياإلساسيات النجاح مثل أمع  امستوى الطموح مرتبط ارتباطا اجيابي إن       
 ,Montgomery؛Peter et al. ,2011املمارسة الرايضية  ) هداف املستقبلية واأل

 (.Henderson,2008 ؛Sauder,2010؛2010
سة على ادر  ايجر أ( عندما 2014) لكرعاوي وعبد حممدليه اإما توصل  معتتفق نتائج الدراسة       

ن العيب اجلودو يتمتعون مبستوى أهم النتائج أ، حيث بينت العيب اجلودو الناشئني ىمستوى الطموح لد
 فضل النتائج. أميتلكون احلافز لتحقيق  موح عال وط

التأثري حد املتغريات ذات إذ أنه أ ؛لدى الالعب دورا مهما يف حياته يلعب مستوى الطموح        
داء متطلبات قدرة على أ كثرتفع مستوى طموح الالعب كلما كان أكلما ار   و ،البالغ فيما يصدر عنه

مهية يف رفع القدرات البدنية وااملهارية ف التدريب واملنافسات ملا له من أاللعبة حتت ضغط مجيع ظرو 
 .(4ص2014والنفسية واحملافظة عليها .)الكرعاوي و عبد حممد،

ن مستوى الطموح لدى الالعبني أهم نتائجها أمن  ( اليت2012دراسة العزازمة) أوضحت كذلك       
، ويعود السبب يف ذلك إىل أن ابلنسبة للمستوى الكلي للمقياس بعاد وكذلكعاليا يف مجيع األ كان

حيث  ؛طهمتطور واالطمئان السائد يف حميذلك بسبب ال ، والالعبني قادرين على وضع أهداف حلياهتم
 مكانياته.يستطيع الالعب أن خيطط ملستقبله وحيدد أهدافه ويثق بقدراته وإ

( حيث قال أن األصل يف الطموح أن يكون للشخص هدف 2001د أكد ذلك شريف )و ق        
 خربات النجاح و ويف وضوء ،مكانياته الشخصيةسعى اىل حتقيقها يف ضوء قدراته وإهداف حمددة يأو أ

"هدف ذو نه ومن هنا عّرف شريف مستوى الطموح أب ،درجة الطموح لدى الشخص الفشل تكون
إمكاانته واستعداداته ىل حتقيقه يف جانب من جوانب حياته يف ضوء قدراته و مستوى حمدد يتطلع الفرد إ

طار تحدد مستوى هذا اهلدف يف ضوء اإلي، و م عامسواء أكان هذا اجلانب أسري أم أكادميي أم مهين أ
 املرجعي للفرد يف حدود خربات النجاح والفشل" .



 عرض وحتليل ومناقشة النتائج    -------------------------- الثاينالفصل 

 

 
155 

ن مستوايت كل من فاعلية أ نيول يتبج املتعلقة ابلفرض األمن خالل عرض وحتليل ومناقشة النتائ      
، وعلى الرغم ة لدى العيب كرة القدم الناشئني ، ومستوى الطموح مرتفعجناز الرايضيالذات، دافعية اإل

مكانيات ن خالل التدريبات واملنافسات، وكذا نقص اإلو  يواجهها الناشئت والصعوابت اليتمن العقبا
يد الكبار واملشاهري من الالعبني، ، كما يقومون بسلوكات مميزة من خالل تقلقصى اجلهودأ هنم يبذلونأال إ

خرين والبحث عن مام اآلأثبات وجودهم سرع وقت ممكن وإلىل مستوى متقدم أبإسعيا منهم للوصول 
 ىل املنتخبات الوطينة .إال الوصول  امل و يف فرق ذات مستوى عال وأفضل وسط الكبار أمكانة 

مستوى فاعلية يعترب ول مصادقة الجتاه الفرض، لذا نقبل الفرض القائل "جاءت نتائج الفرض األ        
 لدى العيب كرة القدم". اجناز الرايضي و الطموح مرتفعالذات ودافعية اإل

حصائية بني درجات العيب إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الفرض الثاين : -6-3-2      
 :جناز الرايضيية الذات ودافعية اإلكرة القدم يف فاعل

عالقة ارتباطية موجبة ذات نه توجد أ ( يتضح24ىل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )إمن خالل النظر          
جناز الرايضي الدرجة الكلية ملتغري دافعية اإل متغري فاعلية الذات و بني درجات الالعبني يفحصائية إداللة 

(  وتوجد  0.482، 0.240، حيث بلغت قيم معامالت االرتباط على التوايل )جاحوكذا بعد دافع الن
لية الذات و بعد دافع جتنب حصائية بني درجات الالعبني يف متغري فاعإعالقة ارتباطية سالبة ذات داللة 

حصائيا عند مستوى الداللة إ( وكل القيم دالة -0.226رتباط  )حيث بلغت قيمة معامل اال، الفشل
(0.01 . ) 

الالعبني  جناز الرايضي هلؤالءطية بني فاعلية الذات ودافعية اإليعزو الباحث ظهور هذه العالقات االرتبا     
داء مجيع املهمام اليت تناط ما يزيد من قناعاهتم الشخصية أب اذم يتدربون ابستمرار ويعلمون جبد، وهلكوهن

عية عالية ، وال يكرتثون داء املتميز يكون وراءه رغبات قوية ومسببات جيدة ودافن األأليهم بشكل متميز و إ
 كثر للنجاح.أ اداء ، وهذا ما مينحهم فرصهنم يركزون على األللفشل أل

داء جيدا وزاد جناز يف األعلى كان اإلأا كان مستوى فاعلية الذات نه كلمأ( "1977يؤكد ابندورا )      
( على 1986يضا )أو يؤكد  ،ن ينجحوا يف املهمة"أىل إكرب أل دافعية الالعبني على بدل جهود من احتما

 ن فاعلية الذات ترفع من قيمة النجاح وختفض من قيمة الفشل " .أ" 
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ىل كوهنم قادرين إوي فاعلية الذات العالية ينظرون ن الالعبني ذأىل إ(  "1972ويشري تيسلرو شفارتز)       
ن دافعيتهم أخرين و ىل االعتماد على مساعدة اآلإجة نفسهم دون احلاعلى مواجهة الصعوابت يف احلياة أب

 قوى". أىل التحصيل تكون إ
جناز يف ودافع اإل باطية بني فاعلية الذاتهناك عالقة ارت أنىل إ Schunk(1995شانك) شارأكما         

 از.جنالذات تساعد على التنبؤ بدافع اإلداء الرايضي وفاعلية األ
 & Daroglou,2011 ; Gao,Lochbaum ;)تتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسات        

Podlog,2011 ; ،2005الغريزي.) 
فاعلية الذات هلا عالقة ن أىل إ  Gao,Lochbaum & Podlog(2011وبودلوك) ،لوشبوم يشري قاو،        

،  كما تشري ضيةالتالميذ خالل درس الرتبية البدنية والراي ىجناز لدطية وتؤثر بشكل كبري على دافع اإلارتبا
ضي لدى العيب أندية عالقة ارتباط بني فاعلية الذات و دافعية اإلجناز الرايهناك  إىل أن (2005الغريزي )

 كرة اليد يف العراق.لدوري النخبة 
اركة جناز واملشة قوية يف رفع مستوايت دافعية اإلن يسهم بصور أاملرتفع بفاعلية الذات  حساسإلل  ميكن       

ايزيد من مستوى دافعيتهم " مرتفعي فاعلية الذات غالبا ما يتوقعون النجاح ممفـ ،نشطةتلف األالفعالة يف خم
ن فاعلية الذات إقد يعرتضهم من مشكالت ... دة ملاىل حلول فعالة وجيإداء ممكن والوصول أفضل ألتحقيق 
جيابيا مع إفاعلية الذات  ن ترتبطأوعليه فمن املتوقع  ،نساينامليكانيزمات الدافعية للسلوك اإلهم أتعد من 
 (.2006جناز")حممد العلي وعبد هللا سحلول،دافعية اإل

دافعية إجناز مرتفعة، ففاعلية  ذوي فاعلية الذات املرتفعة يكونون ذين (إىل أ1993يشري عجوة )      
برة يف مواجهة ثري على املثامتغري دافعي يستنشط ويوجه السلوك، كما أن هلما أتجناز كالمها الذات ودافعية اإل

و عات فاعلية الذات حتدد القرار األويل ألداء السلوك واستمرار اجلهد أتوق حيث أن ؛العقبات والتحدايت
حىت ىل بذل اجلهد واحملاوالت عند الفشل العمل ودافع اإلجناز مييل صاحبه إ كذلك املثابرة يفو  ،احملاولة

العمل واالجتهاد حىت يف حالة عدم وجود  ، واالستمرار يفجاح املنشود خالل املواقف الصعبةىل النالوصول إ
 و مراقبة.جي أر ضغط خا

نه  "توجد أالذي ينص على  فرض الثاين  مصادقة الجتاه الفرض، لذا نقبل الفرضجاءت نتائج ال      
 جناز الرايضي".لقدم يف فاعلية الذات ودافعية اإلحصائية بني درجات العيب كرة اإعالقة ارتباطية ذات داللة 
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حصائية بني درجات العيب كرة إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الفرض الثالث :-6-3-3         
 : م يف فاعلية الذات ومستوى الطموحالقد

حصائية بني درجات الالعبني إعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة ( وجود 25يتضح من خالل اجلدول )      
، حيث بلغت قيم بعادهأوى الطموح يف الدرجة الكلية وكل يف متغري فاعلية الذات و درجاهتم يف متغري مست

حصائيا عند إو هي قيم دالة ( 0.586 ،0.304، 0.271، 0.494، 0.522)معامالت االرتباط 
 ( .0.01مستوى الداللة )

يؤكد  ،القدم ارتفع مستوى الطموح لديهم نه كلما ارتفعت فاعلية الذات لدى العيب كرةأوهذا يعين       
صعبة ويلتزمون  اهدافأوي فاعلية الذات املرتفعة يضعون فراد ذن األأب Bandura(1997,p38 )ذلك ابندورا )

 ن لديهم طموحات عالية .أي أ ؛ليهاإابلوصول 
ليها دراسات إالنتيجة مع النتائج اليت توصلت  تتفق هذه        
(Chen,2014،واليت بينت وجود عالقة ارتياطية بني فاعلية الذات 2009؛املشيخي،2013؛بوسدر ، )

 .ومستوى الطموح 
ي فاعلية الذات فراد ذو الطموح إىل أن األبني فاعلية الذات ومستوى تشري العالقة االرتباطية املوجبة         

من مفهوم مستوى  املرتفعة يكونون أيضا ذوي مستوى طموح مرتفع، وميكن تفسري ذلك من خالل أتمل كل
ستوى الذي يرغب الفرد يف بلوغه أو ىل املحيث يشري مفهوم فاعلية الذات إ ؛ية الذاتالطموح ومفهوم فاعل

ه هدف ذو مستوى حمدد يتوقع أو يتطلع الفرد إىل حتقيقه، كما أن هناك ، كما أننه قادر على بلوغهيشعر أ
، وهو طيع حتقيقهنه يستمن يعرفه على أنه مستوى اإلجناز الذي يرغب الفرد يف الوصول إليه أو الذي يشعر أ

ستوى الطموح لتعاريف ملا ع الكلي لتوقعات الفرد وغاايته وأهدافه الذاتية فيما يتعلق أبدائه التايل، هذهاجملمو 
، الفرد حول استطاعته أو رغبته يف حتقيق أو بلوغ مستوى معني ن مستوى الطموح يتعلق بتوقعاتتتفق على أ

الذات تتعلق بتوقعات الفرد  ن فاعلية( أبbandura,1982بدرجة كبرية مع ما يذكره ابندورا ) وهذا يتشابه
، فكل من فاعلية الذات اقف املتنوعة، وعلى هذاوبة للتعامل مع املو فعال املطلحول إمكانية القيام ابأل

 ،وح يتعلق بتوقعات الفرد حول مدى إمكانية قيام الفرد أو حتقيقه للسلوك أو اهلدف املطلوبومستوى الطم
وهذا يتفق مع الشخص ذي فاعلية  ،ومثابر لديه القدرة على حتمل املسؤولية ن الشخص الطموحث أحي
ن الشخص السارة، ومن مث، فإغري يبذل اجلهد من أجل مواجهة العقبات واخلربات ذات الذي يثابر و ال
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مواجهة  الكفاح وبذل النشاط واملثابرة يف ىلا فاعلية ذات عالية كالمها مييل إالطموح وذ
  .(333،ص1993بات.)عجوة،قالع

لعمل اب أطموحة ، ويبد اهدافألذي ميتلك فاعلية ذات عالية يضع ن الالعب اأالباحث الطالب  ىير        
تقان إهنا مهام البد من أىل املشكالت والعقبات على إها ويستمر حمفزا رغم خماطر الفشل، وينظر لتحقيق

 هداف .هبا وااللتزام الكبري لتحقيق األ عمال اليت يقوممام العميق ابأل، ويكون لديه االهتالعمل قصد جتاوزها
نه ميتلك مستوى أذاتية تتمثل يف اعتقاد الفرد يف فاعلية الن الأ( 199،ص2009يشري املشيخي)       

ن مستوى إدراكه لفاعلية ذاته فإوبناء على  نسانية اليت تؤهله لتخطي الصعاب والعقبات،كاف من القدرة اإل
ط ىل الشعور ابلنجاح مما يساهم يف استمرار الفاعلية الذاتية والقدرة على التخطيإوابلتايل يؤدي  ،طموحه يزداد

فرص لكثر استبصارا لأكثر فاعلية فالطالب األ ،ن فاعلية الذات تؤثر على مستوى الطموحإ .للمستقبل
كثر استبصارا أىل غاايهتم، و إمتنعهم من الوصول كثر قدرة على التعامل مع العوائق اليت أهنم أاملتاحة هلم، كما 

 مكاانهتم.إقدراهتم و موح واقعية متناسبة مع بقدراهتم، ممايساعد على وضع مستوايت ط
درجة الطموح تؤثر على  ن فاعلية الذات لدى طلبة املدراسإىل أ  Chen( p132014,يشري شان )      

قصد بناء برامج  الذات ميكن معرفة قدرات الطلبة ، ومن خالل فاعليةو غري مباشرةأسواء بطريقة مباشرة 
 مناسبة هلم .

توجد عالقة "نه أجاءت نتائج الفرض الثالث مصادقة الجتاه الفرض، لذا نقبل الفرض الذي ينص على      
 .حصائية بني درجات العيب كرة القدم يف فاعلية الذات ومستوى الطموح "إارتباطية ذات داللة 

حصائية بني درجات العيب كرة القدم يف إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الفرض الرابع :-6-3-4
 :ومستوى الطموح جناز الرايضي دافعية اإل

جات الالعبني حصائية بني در إعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة ( وجود 26يتضح من خالل اجلدول )     
م يف متغري مستوى الطموح الدرجة الكلية و درجاهت فع النجاح وجناز الرايضي يف بعد دايف متغري دافعية اإل

( ، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة 0.01ن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى )أبعاده، حيث أيف كل 
ن معامالت االرتباط دالة عند أبعاده، حيث يتبني ألفشل ومتغري مستوى الطموح يف كل يف بعد دافع جتنب ا

 (.0.01مستوى )
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جناز الرايضي كان مستوى الطموح النجاح والدرجة الكلية لدافع اإل ارتفع بعد دافعنه كلما أميكن القول      
 .اكان مستوى الطموح منخفض  اكلما كان مرتفع  ،العكس ابلنسبة لبعد دافع جتنب الفشل ، وامرتفع
كثر أهداف املستقبلية رتفع يتميزون ابالهتمام ابألجناز املن ذوي دافع اإلأ إىل (2002يشري شعبان )    

 ، وهذا ما يفسر مستوى طموحهم املرتفع . كربأمستقبلي  نظورهنم يتمتعون مبأمن غريهم ، حيث 
 افراد الذين حيققون مستوايت جناح عالية يكون مستوى الطموح كبري ن األأ( 2015تشري رغد) ماك    

 لديهم والعكس صحيح.
ايضي ومستوى الطموح لدى جناز الر إلهذه النتيجة حتمية بني دافعية ان أالباحث  بالطال يرى و    

ابرة يف العمل جتعل ، فخربات النجاح املتتالية واملثابعتبارمها عنصرين مهمني يف تفسري السلوك ،الالعبني
ف ، وابلعكس فخربات الفشل جتعل اللعب يسقّ طولأكرب وملدة زمنية أىل حتقيق طموحات إالالعب يسعى 

 .من طموحاته
قمبيل واخلليفة  ،احلسن سامل ؛Plucher,1996 ; Horow,1997الدراسة مع دراسات )تتفق نتائج       

 (. 2015؛رغد،2012
مستوى  ،جنازبني املفهومني )دافع اإل اوثيق ان هناك ارتباطأ( 2012خرون )آحيث يرى احلسن سامل و     

ى يتكون لد امنهم ن كالأو  ،شخصية يف تفسري السلوكمدخال لليعترب  اواحد منهم ن كلأذ إ ؛الطموح(
 الفشل . ح والنجا  التدريب و عمليات التعلم و و ،الفرد خالل فرتات النمو النفسي

قدرة على اإلجناز  كثرمستوى الطموح للرايضي، كلما كان أكلما ارتفع أنه   من الثبات علميا  إن        
تلك هدافه يتوقف على ما ميومدى حتقيقه أل، املهارية، و النفسيىة للعبة ،ملتطلبات البدنيةا عباء ووحتمل األ

ية لضمان التفوق والتميز وحتقيق جناز وحسن استخدام وتوظيف قدراته الذاتالالعب من دافع واستعداد لإل
حقق النجاح توكذلك املثابرة على مواجهة الفشل وحتمل املسؤولية حىت ي ،فضل النتائج يف املنافسات الرايضيةأ
 .(2014رعاوي وعبد حممد،هداف املشودة.)الكاألو 
دافعية ى من العوامل اليت تربط مابني مستو ن هناك العديد أىل إن ذلك يعود أ( 2015وتضيف رغد )       
 جناز ومستوى الطموح مثل خربات النجاح والفشل اليت تتداخل بني املفهومني . اإل

نه "توجد عالقة أالفرض، لذا نقبل الفرض الذي ينص على  مصادقة الجتاه جاءت نتائج الفرض الرابع      
  .مستوى الطموح" و از الرايضيجنات العيب كرة القدم يف دافعية اإلحصائية بني درجإارتباطية ذات داللة 
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عبني مرتفعي حصائية بني درجات الالإض اخلامس : توجد فروق ذات داللة الفر -6-3-5       
  :الرايضي على فاعلية الذاتجناز ومنخفضي  دافعية اإل

ية بني مرتفعي ومنخفضي دافعية حصائإد فروق ذات داللة و وج( 27يتضح من خالل اجلدول رقم )      
( 5.98، حيث بلغت قيمة ت )جناز الرايضيجناز الرايضي على فاعلية الذات لصاحل مرتفعي دافعية اإلاإل

 (  .0.01وهي دالة عند مستوى الداللة )
على درجات عالية يف جناز الرايضي حصلوا ي الدرجات املرتفعة يف دافعية اإلن الالعبني ذو أوهذا يعين      

، والعكس ابلنسبة تساهم يف رفع مستوى فاعلية الذاتن خربات الالعبني الناجحة أفاعلية الذات، وهذا يبني 
 لالعبني ذوي خربات الفشل تنخفض مستوى فاعلية الذات لديهم . 

على درجات  تجناز حصلت الدرجات املرتفعة يف دافعية اإلن الطالبات ذواأ( 2007 املزروع )تشري   
 على يف فاعلية الذات . أ

ماد على فراد خالل مرحلة التعلم جيب االعت( للرفع من فاعلية الذات لدى األ1997يشري ابندورا )      
 جناز.ارجية ، وكلها دوافع للتحصيل واإلتعترب تعزيزات خجة اليت دمكذا التعلم ابلن  ، والتعزيزات الذاتية للفرد

 Pajares, 1996 McCown, Dirscoll;1996كذلك تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كل من )     

(&Roop،  ثر اجيايبأخرين ومن ذاته له التشجيع الذي يلقاه الفرد من اآل ون التدعيم أحيث يرى الباحثون 
ثر اجيايب يف أاليت يتلقاها الالعب تعترب ذات  املازرة ن التدعيم وإفاعلية الذات، لذلك فيف تنمية معتقدات 

 تنمية معتقدات فاعلية الذات .
د الذين كانت  فران األأحيث تبني النتائج  ،تدعم هذه النتيجة  Lent( 1984ن دراسة لنت )أكما     

 جناز .تحصيل واإلعلى حصلوا على درجات مرتفعة يف الألديهم فاعلية ذات 
ن تفعيل واستثمار الدور االجيايب لفاعلية الذات يكون من خالل االقناع أىل إ( 2007روع )تشري املز      

 املساندة . التدعيم و اللفظي و
نه  "توجد أ، لذا نقبل الفرض الذي ينص على  جاءت نتائج الفرض اخلامس مصادقة الجتاه الفرض       

جناز الرايضي على فاعلية خفضي دافعية اإلحصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنإفروق ذات داللة 
 .الذات  " 
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حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي إض السادس : توجد فروق ذات داللة الفر -6-3-6
  :ومنخفضي  مستوى الطموح على فاعلية الذات 

حصائية بني مرتفعي ومنخفضي إنه توجد فروق ذات داللة أ( 28يتضح من خالل اجلدول رقم )       
ي ( وه13.35، حيث بلغت قيمة ت )توى الطموح على فاعلية الذات لصاحل مرتفعي مستوى الطموحمس

 . (0.01دالة عند مستوى الداللة )
لية على درجات عالية يف فاعن الالعبني ذوي درجات مرتفعة يف مستوى الطموح حصلوا أوهذا يعين       
 ، والعكس ابلنسبة للذين كانت درجات مستوى الطموح منخفضة لديهم .الذات
ة موهذا مايسهل له القيام ابمله ،هداف املسطرةىل التحدي وحتقيق األإالالعب الشاب الطموح يسعى       
 داء اجليد.س بفاعلية الذات  والقدرة على األحساويعطيه اإل ،به ةاملنوط
د الذين يتميزون ابلتحدي فران األأعندما تطرق ملصادر فاعلية الذات   Bandura( 1994يشري ابندورا)     

و الرفع من فاعليتهم الذاتية، ويف ز يستطعون التعزي ،هلم ةملستقبلية بعد القيام مبهام موجههداف اوضع األ و
داف تكون طموحاهتم منخفضة وهذا مايؤثر على هأميزون بعدم االلتزام وعدم تسطري فراد الذين يتاملقابل األ

 فاعليتهم الذاتية بشكل سليب . 
حيث   Bindu & Padmanabham( 2016ليه بيندو وابدمناهبم )إىل ماتوصل إوتتفق نتائج الدراسة       

ن خالل توفري اجلو املالئم ووضع ن تعزيز فاعلية الذات لدى طلبة املدارس الثانوية يكون مأبينت النتائج 
 موح املهين لديهم .طىل حتقيقها ، مبعىن رفع مستوى الإهداف واقعية يسعى الطلبة ا

نه "توجد أجاءت نتائج الفرض السادس مصادقة الجتاه الفرض، لذا نقبل الفرض الذي ينص على           
 ."  درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي مستوى الطموح على فاعلية الذات حصائية بنيإفروق ذات داللة 

جناز الرايضي  ضوء دافعية اإلالفرض السابع: ميكن التنبؤ بفاعلية الذات يف-6-3-7         
 :ومستوى الطموح 

قيم معامالت االحندار ، وتشري حصائيةإن معادلة التنبؤ ذات داللة أ( يتضح 29من اجلدول رقم )      
مبعىن كلما تغري  ،غريات املستقلة املنبئة به موجبةن العالقة بني فاعلية الذات واملتأىل إاملوجبة يف هذه املعادلة 

جناز الرايضي  بدرجة ضربة وكلما تغريت دافعية اإل (  62) ـمستوى الطموح بدرجة تتغري فاعلية الذات ب
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(، وهذا يفسر وجود عالقة طردية قوية بني فاعلية الذات واملتغريات املستقلة  18) ـتغريت فاعلية الذات ب
 املنبئة هبا .

ارتفعت  ،جناز الرايضي ومستوى الطموحاإلنه كلما ارتفعت درجات الالعبني يف دافعية أمبعىن          
ستوى الطموح يف سلوكات جناز الرايضي وممهية كال من دافعية اإلأوهذا ما ينب  .درجاهتم يف فاعلية الذات

 الالعبني وتوقعاهتم اجتاه مهام منوطة هبم يف املستقبل .
ل قوى  خارجية جناز تتكون من خالاإل ن القدرة علىأىل إيف نظريته املعرفية االجتماعية  يشري ابندورا       

هبا، وبذلك يتطور  امتاثر ن سلوكنا يكون إتية( ومبجرد اختيار دورة الفعل فوقوى داخلية )ذا موجودة يف البيئة
 (. Hebert & John,2016,p545دراك ابلفاعلية الذاتية اليت تؤثر يف قراراتنا املستقبلية )لدينا اإل

دراك و توقع إجناز عال يكون لديهم إيتميزون بدافع  شخاص الذينن األأ (2001ويؤكد )راتب،        
 شياء اليت يقومون هبا.واضح عن األ

طار املرجعي الذي يتضمن اعتبار الذات" نه "اإلأفرعند تعرفيه ملستوى الطموح على يشري دري        
 (.11،ص1990)كاميليا،

ىل حتقيقها ولونسبيا يعزز إهداف مسقبلية والسعي أتسطري  نأ  Pajares( 1996كد ابجاراس)أكما        
 من فاعلية الذات لدى الفرد .

ا دراسة ذو ك Bindu & Padmanabham( 2016وقد وضحت كل من دراسة بيندو وابدمناهبم )      
 نه ميكن التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء مستوى الطموح املهين.أ Scott (2010سكوت )
خالل الرغبة يف جناز الرايضي يف التنبؤ بفاعلية الذات من سهام دافعية اإلإن حتديد مدى يكم            

 هداف احملددة . املستقبل و املثابرة وحتقيق األىلإالنجاح و التوجه 
قيمة العمل واحلياة ويكون ما مستوى الطموح فيسهم يف التنبؤ بفاعلية الذات من خالل الشعور بأ          
 املتفائلة للمستقبل . خرين والنظرةاد الثقة ابلنفس وتقبل الذات واآلكرب على السعادة والرضا وتزدأابعثا 
ميكن نه" أجاءت نتائج الفرض السابع مصادقة الجتاه الفرض، لذا نقبل الفرض الذي ينص على         
 " .جناز الرايضي ومستوى الطموحبفاعلية الذات يف ضوء دافعية اإل التنبؤ
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 اخلالصة العامة للدراسة : -6-4
قدراته الذاتية سواء  مدى قدرة الناشئ على حسن توظيفجناز الرايضي يتوقف على ن حتقيق اإلإ        

 و نفسية خالل مواقف  التدريب واملنافسات الرايضية.أكانت بدنية، مهارية 
ساسا على مدى ألرايضية يعتمد  مواقف املنافسة ايفن تفوقهم أاملستوى العايل  يويقر معظم رايضي        

هتم وطاقاهتم البدنية واحلركية اليت جتعلهم يستطيعون تعبئة قدرا ،املعرفية م من اجلوانب النفسية واستفادهت
 قصى درجة ممكنة.أل
ىل املستوايت إهم الضرورايت للوصول أ العناصر املعرفية والنفسية من وتعد ثقة الناشئ الرايضي يف       

املنافسات  لى النجاح يفن يقتنع بقدرته عأقته يف تلك العناصر اليستطيع ثن الناشئ الذي يفقد أما ، كالعليا
 ن تؤهله للنجاح.أن قدراته احلقيقية ميكن أداء ابلرغم من مما يؤثر سلبا على األ

ة االجيابية ة ودراسة العناصر النفسيرفصبح من الضروري معأاقف التدريب واملنافسة الرايضية خالل مو        
 هداف .أليه من إاليت تساعدهم يف حتقيق ما يصبو  ،لدى الناشئ

جناز ة العالقة بني فاعلية ودافعية اإلىل معرفة حقيقإساس جاءت هذه الدراسة اليت هتدف وعلى هذا األ       
 ( عاما.17)سبعة عشر قل من ى الطموح لدى العيب كرة القدم األمستو  الرايضي و

للتعريف ابلبحث ىل اببني يستبقهما قسم خصص إلطالب الباحث على تقسيم الدراسة وقد عمد ا          
ضافة مهيتها ، ابإلأهدافها وفرضياهتا و أوحة التعرف على مشكلة الدراسة و طر حىت يتسىن للمطلع على األ

 الدراسات السابقة . ىل مصطلحات الدراسة وإ
ىل مفاهيم فاعلية الذات ونظرية إول فتطرقنا فيه صول، الفصل األف أربعةمشل  ول فقدما الباب األأ        

 فتناولنا ما الفصل الثاينأساس ملصطلح فاعلية الذات. االجتماعي املعريف لباندورا، اليت تعد املرجع األ تعلمال
الرتكيز كان جناز لكن هم النظرايت املفسرة لدافعية اإلأجناز الرايضي، و جناز و دافعية اإلفيه مفاهيم دافعية اإل
ملفهوم الطموح ومستوى الطموح وبعض النظرايت املفسرة  فكان الفصل الثالث وجناز، على نظرية احلاجة لإل

لعمرية اخلصائص الفئة  خصص ما الرابعالعمرية ومتطلبات كرة القدم، أخلصائص الفئة  فقد خصص هلما
  . ومتطلبات كرة القدم
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ىل الدراسة االستطالعية اليت إول تطرقنا ىل ثالثة فصول، يف الفصل األإقسم ما الباب الثاين فقد أ        
فة مدى مالءمة املقاييس ، وكان اهلدف منها معر ساسيةن جمتمع الدراسة خارج الدراسة األعينة م على جريتأ

للمنهج املستخدم  ما الفصل الثاين فقد خصصأعامالت العلمية ملقاييس الدراسة، كد من املأاملختارة، وكذا الت
ومناقشة  حصائية وحتليال للنتائج بعد املعاجلة اإلفصل الثالث عرضا ، وتضمن الجراءات امليدانيةواإل

 مهها :أاستخلصت جمموعة من االستنتاجات  ، وقدالفرضيات

مرتفع لدى و مستوى الطموح  جناز الرايضي،فاعلية الذات، و مستوى دافعية اإلكل من مستوى  -
 العيب كرة القدم.

لقدم يف فاعلية الذات ودافعية بني درجات العيب كرة احصائية إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -
 جناز الرايضي.اإل

فاعلية الذات ومستوى  بني درجات العيب كرة القدم يف حصائيةإتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -
 الطموح.

جناز الرايضي  إحصائية بني درجات العيب كرة القدم يف دافعية االإتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -
 ستوى الطموح.وم

ة الذات  جناز الرايضي على فاعليية بني مرتفعي ومنخفضي دافعية اإلحصائإتوجد فروق ذات داللة  -
 .جناز الرايضيلصاحل مرتفعي دافعية اإل

على فاعلية الذات  لصاحل  مستوى الطموححصائية بني مرتفعي ومنخفضي إتوجد فروق ذات داللة  -
 مستوى الطموح.مرتفعي 

 جناز الرايضي ومستوى الطموح.بفاعلية الذات يف ضوء دافعية اإل ميكن التنبؤ -

 التوصيات واالقرتاحات : -7-5
 ليه  الطالب الباحث من نتائج تقدم التوصيات واالقرتاحات التالية :إيف ضوء ما توصل       
خصائي نفساين أدراج إصبح أكل اجلوانب، وخاصة اجلانب النفسي، وقد   ضرورة االهتمام ابلناشئني من -1

 كثر من ضروري .أيف فرق كرة القدم 
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ز على ، والرتكيطرف الالعب الناشئ وليس النتيجة جيب على املدربني االهتمام ابجلهد املبذول من -2
 كرب يف املواقف التدريبية والتنافسية .أالعناصر النفسية االجيابية، حىت يعمل الالعب بثقة 

خاصة تعزز وضع برامج تدريبية  ، وعبني ذوي فاعلية الذات املنخفضةلالجيب على املدربني االهتمام اب -3
 ، حىت يتسىن هلم معرفة قدرات العبيهم احلقيقية .من مستوى فاعلية الذات

هدافهم أير طموحاهتم و ف تسا هدأاشئني ذوي فاعلية الذات املرتفعة، وتسطري االستثمار يف الن -4
 املستقبلية .

صورة  ذخأم ابالختبارات البدنية واملهارية، وذلك حىت ميكن ابملقاييس النفسية عند القيا ذخضرورة األ -5
 كاملة لقدرات الناشئني .

القيام بدراسات ختص فاعلية الذات وعالقتها ببعض املتغريات مثل : املرونة النفسية ، الصالبة النفسية   -6
 فعايل....املهارات احلياتية ، التوافق النفسي ، الذكاء االن

 جراء دراسات لوضع برامج تدريبية لتعزيز فاعلية الذات يف خمتلف الرايضات ويف خمتلف الفئات العمرية .إ-7 
 خرى فردية ومجاعية .أدراسة احلالية يف ختصصات رايضية جراء دراسات مشاهبة للإ-8
 .القيام بدراسات يف مستوى الطموح يف خمتلف الرايضات اجلماعية والفردية  -9

املدربني  ختصاص وهل االأكادميية يف اجلامعات من ات العمل اجلماعي بني الكوادر األتعزيز مهار -10
 العاملني يف الفرق والنوادي الرايضية.
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عند الالعبات  جناز:دراسة دافعية املمارسة الرايضيةالرايضات اجملنسة ودافعية اإل.(2010).اكيوان ،مراد
 .3جامعة اجلزائر،د الرتبية البدنية والرايضيةهمع،طروحة دكتوراة غري منشورةأ.اجلزائرايت لكرة القدم

الرعاية النفسية لالعبني بعد املنافسة وعالقتها مبستوى .(2014).وحممد،حممد صايعاجلنايب ، سعد عباس 
-308(، 2) 6جملة علوم الرايضة،للكرة الطائرة. الطموح الرايضي لالعيب منتخب جامعة دايىل

377. 
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الرايضي لالعيب  جنازاإلستجابة االنفعالية وعالقتها بدافعية (.مستوى اإل2013).الزبيدي،رحيم حلو علي
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 .، رسالة ماجستريغري منشورة، كلية الرتبية ، جامعة أم القرىاملعلمني املتزوجني مبدينة مكة املكرمة
( .حتليل املسار للعالقة بني مكوانت القدرة على حل املشكالت االجتماعية وكل 2001العدل ، عادل.)

-121 ،(25) 1، جامعة عني مشس،  جملة كلية الرتبية ملخاطرة .ات واإلجتاه حنو من فعالية الذا
178. 

اململكة العربية جهزة احلكومية يف ع واحلوافز والرضا الوظيفي يف األ(.الدواف1983انصر حممد.) العديلي،
 . (36)، الرايضمعهد االدارة العامة  ،اإلدارة العامة جملة السعودية.



العالقة بني التماسك اجلماعي للفريق ومستوى الطموح لدى العيب (.2012محد انصر.)العزازمة، انصر أ
النجاح طروحة ماجيسرت غري منشورة،كلية الدراسات العليا،جامعة .أ كرة القدم يف الضفة الغربية

 فلسطني .انبلس، الوطنية،
الرايضي والسلوك التنافسي  لدى  اإلجنازعلية الذاتية وعالقتها بدافعيةلفاا.(2005).الغريزي،وفاء تركي مزعل

طروحة دكتوراة غري منشورة،كلية الرتبية أ.يف العراق بكرة اليد النخبة و العيب الدوري املمتاز
 الرايضية،جامعة بغداد.

جملة (.توقعات الفاعلية الذاتية ومسات الشخصية لدى طالب اجلامعة، 1990الفرماوي،محدي علي .)
 .373-372( ، 4)  2جامعة املنصورة،  ،الرتبية

ناشئني يف (.مستوى الطموح لدى العيب اجلودو ال2014الكرعاوي ،سالم حممدو عبد حممد عبد الرزاق.)
كليىة الرتبية الرايضية جامعة ،  العلمي السادس عشر متروسط. ورقة املؤ بعض حمافظات الفرات األ

 https://www.researchgate.net/publication/310453001.   17/12/2014 اببل

جداين لدى عينة جناز والذكاء الو اإلالذات وعالقتها بكل من دافعية (.فاعلية 2007املزروع، ليلى عبد هللا. )
 .79-86( ،4) 8جملة العلوم الرتبوية والنفسية، ،م القرىأمن طالبات جامعة 

http://search.shamaa.org/FullRecord.aspx?ID=79093 
ه بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح قلق املستقبل وعالقت( .2009املشيخي ،غايل بن حممد علي. )

علم النفس، كلية الرتبية.جامعة  قسم طروحة دكتوراة غري منشورة،.أ لدى عينة من طالب الطائف
 م القرى.أ

.طرابلس :الشركة العامة للنشر والتوزيع واالعالن . عامل كرة القدمالنجار ، رفعت .  
     ،.ترمجة بوزيد صحرواي وآخرونالبحث العلمي يف العلوم االنسانيةمنهجية (.2006اجنرس،موريس.)

 ، اجلزائر: دار القصبة للنشر.2ط
االسكندرية :دار الوفاء لدنيا  ،1،طلناشئ الرايضيلالرعاية النفسية (.2014طارق حممد.) بدرالدين،

 الطباعة والنشر.
جناز الرايضي لدى العيب اإل بدافعية عالقته و قلق املنافسة الرايضية(.2012).بورانن،شريف مصطفى

جامعة ،د الرتبية البدنية والرايضيةهمع ،طروحة دكتوراة غري منشورةأماعية يف اجلزائر.اجلالرايضات 
 .3اجلزائر
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 .3معهد الرتبية البدنية والرايضية،جامعة اجلزائر غري منشورة،طروحة دكتوراه أ املصاب.
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 ،حمي الدين توق وعبد الرمحان عدس ، ترمجة ساسيات علم النفس الرتبويأ .(1984والده .)أجون ويلي و 
 عمان : مطبعة دار جون ويلي .
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كادميي لدى عينة من جناز األوعالقته ابإل(.دراسة مقارنة ملستوى الطموح 1995محد .)أعبد ربه ،صفوات 
 غري منشورة،جامعة عني مشس. ،رسالة ماجيسرت طلبة الثانوية
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 معهد التبية البدنية والرايضية،جامعة اجلزائر. دكتوراة غري منشورة، طروحةأ
 
 
 
 



 جنبية املراجع ابللغة األاملصادر و قائمة -2

         

Atkinson,J.W.(1964). An introduction to motivation .Princeton: Van Nostrand Company. 

Atkinson,J.W.(1974).The mainstream of achievement-oriented activity .in J.W.Atkinson 

& J.O.Raynor (Ed.),motivation and achievement (pp.13-41).New York :Halstead. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward, A unifying theory of behavior change. 

Journal of Psychological Review, l84(2), 191-215. 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. Journal of American 

psychology, 37(2),122-147.  

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human 

behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. 

Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 

1998). https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html  

Bandura,A.(1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive       theory. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Bandura,A.(1997).Self-efficacy. The exercise of control. New York:W.H.Freema 

Bandura. A., & Adam. N., E. (1982). Microanalysis of action and fear arousal as of 

unction of differential levels of perceived self-efficacy. Journal of Personality 

and Social Psychology, 43(1),5-21.    

Bariş, O., & Kocaeksi, S. (2013). Soccer players’ efficacy belief, CSAI-2C, SCAT 

perception and success comparison. Turkish Journal of Sport and Exercise, 15(2), 

88-93.  

Bindu VK, &Padmanabhan,M.(2016). Relationship between self-efficacy and    career 

aspiration among higher secondary school students. International Journal of 

Applied Research, 2(3),701-704. 

http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue3/PartL/2-3-63.pdf  

Bray, R.,S., Balaguer, I., & Duda,L., J (2004) The relationship of task self-efficacy and 

role efficacy beliefs to role performance in Spanish youth soccer. Journal of 

Sports Sciences, (22)5, 429-437.  

http://dx.doi.org/10.1080/02640410410001675333.  

 Canpolat, A. M., & Çetinkalp, Z. K. (2011). Relationship between perception of success 

and self-efficacy of secondary school student-athletes. Selcuk university journal 

of physical education and sport science,13(1) ,14-19.  

Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors 

of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and 

Personality: an international journal, 39(7), 925-934.  

Chen, Y, (2014). The influence of self-efficacy on degree aspiration among domestic and 

international community college students. unpublished PHD, Iowa State 

University, paper 14026, 

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5033&context=etd  

Crain, W. (2000). Theories of development: Concepts and applications. (4th Ed.). 

London: Prentice-Hall. 

Daroglou, G. (2011). Coping skills and self-efficacy as predictors of gymnastic 

performance .The sport Journal ,(7). http://thesportjournal.org/article/coping-

skills-and-self-efficacy-as-predictors-of-gymnastic-performance/ . 

https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html
http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue3/PartL/2-3-63.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/02640410410001675333
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5033&context=etd
http://thesportjournal.org/article/coping-skills-and-self-efficacy-as-predictors-of-gymnastic-performance/
http://thesportjournal.org/article/coping-skills-and-self-efficacy-as-predictors-of-gymnastic-performance/


Darvill, D., Macnamara, L., Moseley, A., Pelham, C,& Quigley, B. (1999). Motivational Factors 

which influence Sport Performance & Participation of young adolescents in an 

Australian setting. Available online to 

http://www.geocities.coip/CollegePark/f;686/suQQpi4.htm 

Duda ,J.L.(1987).Toward a developmental theory  of children’s motivation in sport 

,Journal of sport psychology,9,130-145. 

Feather, N.T. (1961).The relationship of persistence at a task to expectation of success 

and achievement related motivation  . Journal of Abnormal and social 

psychology,63(3),552-561.  http://dx.doi.org/10.1037/h0045671 . 

Feltz, D. L., Landers, D. M., & Raeder, U. (1979). Enhancing self-efficacy in high-

avoidance motor tasks: a comparison of modeling techniques. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, 1, 112–122. 

Gao,Z. , Lochbaum,M. and Podlog,l.(2011). Self-efficacy as a Mediator of Children’s 

Achievement Motivation and In-class Physical Activity. Perceptual and Motor 

Skills, (113) 3, 969-981. 

http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/06.11.25.PMS.113.6.969-981. 

Gernigon, C., & Delloye, J. (2003). Self-efficacy, causal attribution, and track athletic 

performance following unexpected success or failure among elite sprinters. Sport 

Psychologist, 17, 55–76. 
Gill,D.(2000).Psychological dynamics of sport and exercise .Champaign,IL:human 

Kinetics. 

Gist, M., & Mitchell, T. (1992). Self-efficacy: A theoretical analysis of its determinants 

and malleability. Academy of Management Review, 17, 183–211.  

doi:10.5465/AMR.1992.4279530. 

Hall, C. R., Munroe-Chandler, K. J., Cumming, J., Law, B., Ramsey, R., & Murphy, L. 

(2009). Imagery and observational learning use and their relationship to sport 

confidence. Journal of Sport Sciences, 27, 327–337. Doi: 

10.1080/02640410802549769. 

Hamilton,V. (1983).The cognitive structures and processes of human motivation and 

personality. New York: John Wiley & sons. 

Hazell,J., Cotterill,T.,S. &. Hill, M., D. (2014). An exploration of pre-performance 

routines,self-efficacy, anxiety and performance in semi-professional soccer. 

European Journal of Sport Science,(14) 6, 603-

610.http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2014.888484.  

Henderson,P.J.(2008).Black football players and their academic challenges and 

aspirations of secondary school students. Educational review, 63 (3), 345-363. 

Hermans , H. J .M.(1970). A Questionnaire measure of achievement motivation. Journal 

of Applied psychology,54(4),353-363. 

Horowitz, T.,(1997).Achievement Motivation And Level of Aspiration: Adolescent 

Ethiopian Immigrants in The Israeli Education System, Journal Articles, 32( 125), 

169. 

Jarvis, M. (2006). Sport psychology a student’s handbook. (1st Ed.). New york ; 

Routledge.  

Johnson,E.W. & Mcclelland,D.C(1984). Learning to achieve grade 9-12. illiabis scott: 

Forsman & Company. 

http://www.geocities.coip/CollegePark/f;686/suQQpi4.htm
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0045671
http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/06.11.25.PMS.113.6.969-981
http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2014.888484


Keiba,S. L. (2001). The relationship of motivation and psychological skills of senior game 

participants to performance.Unpublished Master Degree. West Virginia University. 
http://www.openthesis.org/documents/relationship-motivation-psychological-

skills-senior-397019.htm. 

Lent, R. W. (1984). Relation of self-efficacy expectation to academic achievement and 

persistence  .  Journal of Counseling Psychology, 31(3), 356-362. 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.31.3.356   

Maddux, J. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In J. Maddux. (Ed.), Self-

efficacy adaptation and adjustment: Theory research and application (pp. 3–33). 

New York, NY: Plenum Press. 

Mamassis, G., & Doganis, G. (2004). The effects of a mental training program on juniors 

pre- competitive anxiety, self-confidence and tennis performance. Journal of 

Applied Sport Psychology, 16, 118–137.doi:10.1080/10413200490437903. 

McAuley, E. (1985). Modeling and self-efficacy: A test of Bandura’s model. Journal of 

Sport Psychology, 7,283–295. 

McAuley, E. (1992). Self-referent thought in sport and physical activity. In T. S. Horn 

(ed.), Advances in Sport Psychology, (pp. 101-118). Champaign, IL: Human 

Kinetics.   

McAuley, E., & Mihalko, S. L. (1998). Measuring exercise-related self-efficacy. In J. 

L.Duda (Ed.), Advancements in sport and exercise psychology measurement (pp. 

371-390).Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 

McClelland,D.( 1961).The achieving society .new York :free press. 

McCown, R, Dirscoll, M. & Roop, P. G. (1996). Educational psychology: Alearning – 

centered,    approach to classroom (2nd ed.). London: Allyn &Bacon.    

Montgomery,T.V.(2010).Comparing academic achievement of African-American males 

who do and do not participate in high school athletics. Unpublished Doctoral 

Dissertation liberty university . 

Mortiz,s.e.,Feltz, D.L.,Farhbach,.R.K.,&Mack,D.E.(2000).The relation of self-efficacy 

measures to sport performance :A meta-analysis review. Review quarterly for 

Exercise and sport, 71(11), 280-294. 

Nicholls,J.(1984).Concepts of ability and achievement motivation. In C. Ames & R. 

Ames (Eds.), research on motivation in education: student Motivation, (Vol.1, 

pp39-73). New York : Academic press. 

Norwich, B. (1987). Self-efficacy and mathematics achievement: A study of their    

relation. Journal of Educational Psychology,79(4),385-387.  

O'Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. Behavior research and therapy, 23(4), 437-

451. 

Pajares,F.(1996).Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of educational 

research,66(4), 542-578.   http://dx.doi.org/10.2307/1170653 . 

Pajares,F.(2002).Overview of social cognitive theory and self-efficacy. April 19,2016, 

from http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html  

Pajares,F.and Miller,D.M.(1994).Role of self-efficacy and self-concept beliefs in 

mathematical problem solving :A path analysis. Journal of Educational 

Psychology, 86 (2).193-203. 

Peter,C.,Clare,T.,Nick,B. & Meegan,C.(2011). Cross-lagged relationships between 

career aspirations and goal orientation in early adolescents. Journal of Vocational 

Behavior.78, 92-99. 

http://www.openthesis.org/school/west-virginia-university/results.html
http://www.openthesis.org/documents/relationship-motivation-psychological-skills-senior-397019.htm
http://www.openthesis.org/documents/relationship-motivation-psychological-skills-senior-397019.htm
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.31.3.356
http://dx.doi.org/10.2307/1170653
http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html


Pluckier,J.,Cobb,C. &Quaglia,R,. (1996). Aspirations of students attending science and 

math  in Residential Magnet School. Educational Resources 

Information(Eric).Web Site.   http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED402127.pdf  

Robert, M.G. (1984). Longman dictionary of psychology and psychiatry, New 

York:longman,Inc. 

Sauder,A.(2010).Exploring gifted adults perception of giftedness  in their pursuit of 

graduate education , Unpublished Master Thesis , Brock university ,Canada . 

Schwarzer, R., Babler, J., Kwiatek, P., Schoder, K., & Zhang, J. X. (1997) the assessment 

of optimistic self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese 

versions of the General Self-Efficacy Scale. Applied Psychology: An International 

Review, 46 (1), 69-88. 

Schwarzer,R.(1999).General perceived self-efficacy in 14 cultures.Washington 

DC:Hemisphere. 

Scott, J., A.  (2010)  The influence of role models, self-efficacy, career exploration, 

mentorship, educational aspirations, and academic enrichment on career 

aspirations of youth of youth in a precollege enrichmant program. Unpublished 

PHD. Clark Atlanta University .ETD Collection for AUC Robert W.Woodruff 

Library. Paper 154. 

http://digitalcommons.auctr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1706&context=diss

ertations  

Sharma,K.(2015).level of of aspiration and sport performance of athletes of University of 

Delhi .International Interdisciplinary Research Journal,(5)5, 377-380. 

Shelangoski l.B. & Weber D.j. (2014) .Self-efficacy intercollegiate athletes’. Journal of 

issues in intercollegiateathletes, 7, 17-72.  
Snow, S. (2012). US Youth Soccer Player Development Model. US Youth Soccer.org. 

http://www.usyouthsoccer.org/assets/1/3/us_youth_soccer_player_development

_model.pdf . 

SooHoo, S., Takemoto, K., & McCullagh, P. (2004). A comparison of modeling 

and imagery on the performance of a motor skill. Journal of Sport 

Behavior, 27, 349–366. 

Soyer, F.,Sari,I. and Talaghir,G.l.(2014).the relationship between perceived coaching 

behavior and achievement motivation :a research in football players .Procedia-

social and Behavioural Sciences,(152) ,421-425. DOI: 

10.1016/j.sbspro.2014.09.224.   

Tesslar. R. C & Schwartz. S, H,) 1972(. Help seeking self-efficacy and achievement     

motivation: An Attribational an analysis, Journal of personality and social 

psychology, 12, 326 . 

Tod,D.(2014). Sport psychology. The basics. (1st Ed), New York: Routledg 

United States Olympic Committee. (2016). American development model. 

https://www.ncaa.org/sites/default/files/Athlete%20Development%20Model%2

0Brochure%202016_20160823.pdf  

Uphill, M. A., McCarthy, P. J., & Jones, M. V. (2008). Getting a grip on emotion 

regulation in sport: Conceptual foundations and practical applications. In S. M. 

S. Hanton (Ed.), Advances in appliedsport psychology: A review (pp. 162–194). 

Abingdon: Routledge. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED402127.pdf
http://digitalcommons.auctr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1706&context=dissertations
http://digitalcommons.auctr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1706&context=dissertations
http://www.usyouthsoccer.org/assets/1/3/us_youth_soccer_player_development_model.pdf
http://www.usyouthsoccer.org/assets/1/3/us_youth_soccer_player_development_model.pdf
https://www.ncaa.org/sites/default/files/Athlete%20Development%20Model%20Brochure%202016_20160823.pdf
https://www.ncaa.org/sites/default/files/Athlete%20Development%20Model%20Brochure%202016_20160823.pdf


Weinberg,R.S. & Gould,D.(2015).Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.)    

Champain,IL:Human Kinetics. 

 Weinberg,R.S. and Gould,D.(2011).Foundations of sport and exercise psychology (5th 

ed.)    champain,IL:Human Kinetics. 

Weiner, B. (1965). The effects of unsatisfied achievement motivation on persistence and 

subsequent performance. Journal of Personality, 33(3),428-442. DOI: 

10.1111/j.1467-6494. 1965.tb01396.x. 

Weiss,M.R & Ambrose,A.J.(2008).Motivational  orientations and sport behavior. In 

T.Horn(Ed.),advances in sport psychology (3rd ed.)(pp.115-154).Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

Weiss,M.R & Chaumeton,N.(1992).Motivational orientations in sport .in T. Horn 

(Ed.),advances in sport psychology (pp.64-99). Champaign, IL: human kinetics. 

Wheeler,V.A,& Ladd,G.W.(1982).Assessment of children’s self-efficacy for social 

interactions with peers. Development psychology, 18, 795-805.doi: 

10.1016/j.jvb.2010.09.015.  

Willis,J.D.(1982). Three scales to measure competition-related motives in sport. journal 

of sport psychology,4(5),338-353. 

Zuber,C.,and Conzelmann,A.(2014).The impact of achievement motivate on athletic 

performance in adolescent football players, European Journal of Sport Science, 

14(5),475-483.  http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2013.837513 . 

 
 

http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2013.837513


 
 
 
 

 الحقــــــــــــــامل



 س املقرتحة على املختصنيي( املقاي1امللحق رقم )
 ميــوزار ة التعليم العايل والبحث العل

 جــــــــــامعةعبد احلميد بن ابديس مستغامن
 معهد الرتبيــة البدنيــة والـــرايضية

 مشروع خطة حبث مقدم لنيل درجة
 الدكتوراه يف الرتبية البدنية والرايضية

 حتت عنوان

 سنة( 17العيب كرة القدم الناشئني)أقل من على ميدانيةدراسة 

 :إشراف                                 الطالب الباحث:                           إعداد
 عبد القادر ا.د/بومسجد                          كنيوة مولود                                     

 

 ومستوى الطموح  الرايضيجناز وعالقتها بدافعية اإلاعلية الذات ف

 جناز اجلانب العملي للدراسة .إ املقرتحة قصدنقدم ألساتذتنا الكرام بعض املقاييس      

الرجاء من األساتذة الكرام وبعد االطالع على ملخص الدراسة وحمتوى املقاييس ، إبداء 

أو غري  اكان املقياس مناسبأيف املكان املخصص سواء بوضع إشارة  )+(  آرائهم

 نسب .م أو اقرتاح مقاييس أخرى تروهنا أمع إبداء مالحظاتك . مناسب 

  شكرا جزيال مسبقا                                                                  



 ملخص الدراسة 
 إشكالية الدراسة : -

ومظهرا مهما يف منو الفرد وتطوره على مدى سنوات عمره املتتابعة، فالفرد  متثل األنشطة الرايضية عنصرا رئيسا        
ينمو ويتطور يف كافة اجلوانب غري أن هذه اجلوانب واملظاهر ليست متساوية من حيث الشدة والسرعة، كما أهنا ختتلف 

وقدراته البدنية  هب الرايضية موايف درجة مسامهتها يف منو الفرد وتطوره، و تعمل أيضا األنشطة الرايضية على تنمي
عن النفس عند الرايضي  حبيث هتيئ له  جتعترب كذلك مبثابة وسيلة للرتوي والعقلية وتطوير طاقاته البدنية والنفسية، وهي

االندفاع، خاصة وأن نوعا من التعويض النفسي والبدين، وجتعله يعرب عن مشاعره وأحاسيسه اليت تتصف ابالضطراب و 
ىل الرفع من األداء واالعتماد إأخرى بعيدا عن األسرة، فهو يسعى ىل االندماج واالنتماء يف مجاعات يسعى إ الرايضي

 على النفس وحتمل املسؤولية حىت يثبت ذاته ومدى فعاليتها .
 يفكر بطريقة عقالنية واجيابية، وهذا ما جيعله حيرتم ذاته وتساعده يف أن ممارسة كرة القدم جتعل الالعبكما        

احلفاظ على معدل التقدم والنجاح. فالنجاح يعمل كمعزز للطموح ويؤثر يف رضا الفرد عن ذاته وثقته بنفسه ويعد دافعا 
 .ته املستقبلية يف مجيع اجملاالتقواي له يف مسري 

عوبة ص ،ملناخيةالظروف ا ،خالل التدريب واملنافسة )كاخلوف ىل خمتلف العقبات واملشكالتإ ونيتعرض الالعب       
( فالذين يتمتعون ابلتأكيد العايل لقابليتهم يتجاوزون هذه العقبات واملشكالت ويتكيفون مع التمارين البدنية والرايضية

ا مبختلف الذرائع، مما جيعلهم عرضة لالضطراابت هنمعها كتهديد فيتجنبو  نتلف الظروف، لكن هناك من يتعاملو خم
 .يؤثر سلبا على مستقبلهم الرايضي وهذا ماالنفسية والسلوكية والتكيف غري الفعال 

وانب النفسية والشخصية والرايضية ابلنسبة لالعيب كرة لذلك البد من معرفة آاثر فاعلية الذات احملتملة على اجل    
 مباشرة هبذه جناز الرايضي ومستوى الطموح يرتبطانم املستقبلية ابعتبار أن دافع اإلوخصوصا ما يتعلق بتطلعاهت القدم

 .التطلعات
جناز فبعض لرايضيون يف قوة الدافعية حنو اإلجناز يف جمال الرايضة حيث خيتلف اكثريا ما يستخدم مفهوم دافعية اإلو       

الرايضيني يتسمون برغبة مستمرة يف النجاح والتفوق بينما قد يبدو على البعض اآلخر الالمباالة وضعف االهتمام وقد 
جناز، كما أن تكوين الشخصية أببعادها املختلفة يتصل مبستوى الطموح يف دافعية اإل ىل اخنفاضإء يرجع فشل هؤال

لك قد يكون تزان االنفعايل والصحة النفسية و بذته الشخصية كلما كان قريبا من اإلفكلما كان الفرد قريبا من إمكانيا
 .قريبا من بلوغ أهدافه

 ،الغ فيما يصدر عن الالعب من نشاطد املغريات ذات التأثري البمستوى الطموح دورا هاما ،حيث أنه أح ويلعب       
نه كلما ارتفع مستوى الطموح الرايضي لالعب كلما كان له دافع أكرب لإلجناز وأكثر قدرة على العمل وحتمل أحيث 

 األعباء واملتطلبات البدنية والنفسية. 
هناك عوامل يتوقف عليها مستوى الطموح أمهها فكرة الالعب عن نفسه ومن الصورة اليت يكوهنا لنفسه حماولة          
 ثبات ذاته من خالل استغالل خمتلف صفاته وقدراته اجلسمية والبدنية والنفسية . إ تقدير و



ة وتعطيها أمهية وخصوصية كبرية إذ وملا كانت نوادي كرة القدم هتتم بفئة الناشئني األقل من سبع عشرة سن        
سي للرايضة املستقبلية يف أي تشكل الركيزة األساسية للنوادي اهلاوية مث املنتخبات الوطنية اليت متثل بدورها اهلدف األسا

 .بلد
ت وقبلها لت قائمة بوضوح لدى الالعبني يف حماولة تسري ما حيدث هلم يف التدريبات واملباراياومبا أن احلاجة ما ز        

بة لتجاوز ومن خالل تفاعلهم مع البيئة احمليطة هبم وما ميرون به من مواقف خمتلفة تؤثر يف فاعليتهم الذاتية اليت تعد مناس
فاعلية الذات وعالقتها بدافع  الية كمحاولة ملعرفةتطورهم املنشود، جاءت الدراسة اخلمام أتلك احلواجز اليت تقف 

 لطموح لدى العيب كرة القدم الناشئني.جناز الرايضي ومستوى ااإل
 ومن خالل هذا الطرح تبادر إىل أذهاننا االستفسار التايل : 

 ؟  ح لدى العيب كرة القدم الناشئنيجناز الرايضي وكذا مستوى الطمو مستوى  فاعلية الذات ودافعية اإل ما -
الرايضي و مستوى الطموح لدى أفراد  جنازفاعلية الذات ودافعية اإل و ما هي طبيعة العالقة املوجودة ما بني -

 عينة البحث؟
 و ينبثق عن هاذين التساؤلني الرئيسني التساؤالت الفرعية التالية:

 جناز الرايضي لدى الالعبني؟ئية بني فاعلية الذات ودافعية اإلهل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصا -
 علية الذات و مستوى الطموح لدى الالعبني؟هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني فا -
 و مستوى الطموح لدى الالعبني؟ جناز الرايضيذات داللة إحصائية بني دافعية اإلهل توجد عالقة ارتباطيه  -
 مستوى الطموح ؟. و جناز الرايضيية الذات يف ضوء كل من دافعية اإلهل ميكن التنبؤ بفاعل -

 أهــداف الدراسة :  -
 .  از الرايضي لدى العيب كرة القدمجنت و مستوى الطموح وكذا الدافع لإلمستوى فاعلية الذا الكشف عن  -
 جناز الرايضي لدى العيب كرة القدم.ة بني فاعلية الذات و دافعية  اإلمعرفة العالق -
 العيب كرة القدم. مستوى الطموح لدى و معرفة العالقة فاعلية الذات -
 و مستوى الطموح لالعيب كرة القدم . جناز الرايضياإلمعرفة العالقة  بني دافعية   -
 .مستوى الطموح  و جناز الرايضيية الذات يف ضوء كل من دافعية اإلالتحقق من مدى إمكانية التنبؤ بفاعل -

 فروض الدراسة :
 يعترب مستوى فاعلية الذات مرتفع لدى العيب كرة القدم. -
 مرتفع لدى العيب كرة القدم . جناز الرايضيمستوى دافعية اإليعترب  -
 لدى العيب كرة القدم. ايعترب مستوى الطموح منخفض -
 جناز الرايضي لدى العيب كرة القدم. ئية بني فاعلية الذات ودافعية اإلتوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصا -
 كرة القدم.توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات ومستوى الطموح لدى العيب   -
 جناز الرايضي ومستوى الطموح لدى العيب كرة القدم.ذات داللة إحصائية بني دافعية اإلتوجد عالقة ارتباطية  -



 .مستوى الطموح  جناز الرايضي  وية الذات يف ضوء كل من دافعية اإلميكن التنبؤ بفاعل  -
 أمهية الـــدراسة :  

 القدم.حتديد حجم موضوع فاعلية الذات لدى العيب كرة  -
 جناز الرايضي، ومدى أمهيته يف تطوير فاعلية الذات لدى الالعبني.  لدور االجيايب البناء لدافعية اإلالتأكيد على ا -
كون مستوى الطموح متغري متصل ابستمرار الكفاءة والقابلية حنو النجاح أو اإلخفاق و اعتباره أيضا من  -

عنه شعور بعدم  رضا عن النفس يف حني أن اإلخفاق ينتجأكثر العوامل ديناميكية ألن النجاح يقود إىل ال
 .املقدرة الكفاءة و

 مصطلحــــات الدراسة : -
فهي الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة من خالل إجاابهتم على بنود مقياس فاعلية الذات  جرائيا :إفاعلية الذات 

 الذي سنحاول استخدامه يف هده الدراسة.
ـــــرايضي دافـــعية اإل  ـــ ـــ ـــــاز الـ ـــ إجاابهتم على بنود مقياس هو الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة من خالل  جرائيا :إجنـ

 جناز الرايضي الذي سيستخدم يف دراستنا . دافع اإل
هو الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة من خالل إجاابهتم على بنود مستوى الطموح الذي جرائيا :إمستوى الطموح 

 سيستخدم يف دراستنا. 
 لرابطة ورقلة  البطولة اجلهوية : ستقتصر عينة الدراسة على العيب كرة القدم الناشئني الذين ينشطون يف عينة البحث

  منهج الدراسة :
ي االرتباطي الذي يهتم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا من خالل التعبري النوعي ودراسة سيتبع الباحث املنهج الوصف   

 العالقات اليت توجد بني هذه الظاهرة و الظواهر األخرى والتعبري عنها بشكل كمي.
 أدوات الــدراسة  : 

 سنحاول استخدام األدوات التالية:     
 .اتمقياس فاعلية الذ -1
 .الرايضيجناز إلامقياس دافعية  -2
 .مقياس مستوى الطموح -3

  
  

 
 
 



 املقاييس املقرتحة 
 مقاييس فاعلية الذات : -1

من طرف وفاء تركي  هذا املقياسعد أ : (2005)مقياس فاعلية الذات لوفاء تركي الغريري -1-1            
جناز الرايضي والسلوك التنافسي لدى لية الذاتية وعالقتها بدافعية اإلالغريزي بعد الدراسة اليت قامت هبا بعنوان " الفاع

بعد االستناد إىل آراء  إىل ستة جماالت للفاعلية الذاتيةمت التوصل العيب الدوري املمتاز والنخبة بكرة اليد يف العراق ". 
، فاعلية ةفاعلية الذات االجتماعي ،فاعلية الذات التوقعية ،الذات االنفعالية، فاعلية وهي ) فاعلية الذات العقلية اخلرباء

( فقرة مث مت عرضها  170)  األولية( وقد كانت عدد فقرات املقياس بصيغتها  املهاريةفاعلية الذات  الذات البدنية،
 و SPSS    ومن خالل النظام اإلحصائي ،( فقرة 61اجلة اإلحصائية ) على جمموعة من اخلرباء وأصبحت قبل املع

(  24مت التوصل إىل ) مخسة جماالت ( وكانت عدد الفقرات )  لعامليااستخدام معامل االتساق الداخلي والتحليل 
ومت استخراج الصدق الظاهري ومتييز الفقرات وصدق الفقرات وصدق البناء وثبات ،فقرة موزعة على هذه اجملاالت 

 .املقياس بطريقة التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباخ 
 

 
 
 

 

 مناسب    -املقياس :   
 غري مناسب   -

 : مالحظات أو اقرتاحات
......................................................................................................
......................................................................................................

............................................................................... 



(، ويف  2001أعد هذا املقياس العدل )    :( 2001العدل ) إعدادمقياس فاعلية الذات من -1-2           
 راجعةمب، مث قام لفاعلية الذات إجرائياالباحث تعريفا  السابقة وضع مراجعة الدراساتضوء اإلطار النظري للبحث 

ويلر" ن أمثلة ذلك املقياس الذي أعده "الذات يف بيئات أجنبية، وم اليت أعدت سابقا لقياس فاعليةاالختبارات بعض 
بعد  عبارة يف صورة مواقف، تصف كل منها موقفا اجتماعيا يبني أو( مفردة  46(، وهو يتضمن ) 1982) " الد و

ا املوقف، وقد قام عبد الرمحان وهاشم برتمجة هذا املقياس ٕوإعداده ، قدرة الفرد على إجناز سلوك حمدد يف هذاإلجابة عليه
( ليتناسب مع عديد من 1997آخرون) و "صرية، وكذلك املقياس الذي أعده "سكوارزيللتطبيق على عينة حبث م

ا وأسبانيا ، ومت تقنينه على ثالث عينات من طالب اجلامعة بكل من أملانيابألملانية الثقافات والنسخة األصلية أعدت
، الذي أظهر أن املقياس أحادي البعد، كما أجرى بطريقة املكوانت األساسية لعاملياوالصني، ومت حساب صدقه 

إىل  برتمجة املقياس (1998) لذي أظهر أن املقياس أحادي البعد، وقد قام عبد السالما ، ولتوكيديا لعامليا التحليل
املقياس يف العديد من  وقد استخدم وحيتوي املقياس على عشر مفردات.اللغة العربية، وتقنينه على عينة مصرية، 

 ...(.اليت تطرقت إىل املنافسة الرايضية )كرة القدم .كرة السلة  الدراسات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مناسب    -املقياس :   
 غري مناسب   -

 مالحظات أو اقرتاحات :
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

................................................................................................ 



 
 جناز الرايضي :دافع اإل مقاييس -2

صورته العربية  إبعداد، والذي قام حممد حسن عالوي جو وليس أعدهالذي جناز : مقياس دافعية اإل 2-1           
جناز املرتبطة ابملنافسة الرايضية  وذلك يف الرايضي حملاولة قياس دافعية اإل جنازقام "جو وليس" بتصميم مقياس دافعية اإل

صورته العربية حممد حسن عالوي  حيث يتضمن  إبعداد، وقام جناز" يف احلاجة لإلأتكسون –"ماكليالند  منوذجضوء 
 دافع القدرة . –دافع الفشل  -هي : دافع التفوق أبعاد 3املقياس 
لبعد جتنب  13 ، وجنازعبارة لبعد دافع اإل 15، ع القدرةعبارة لبعد داف 12عبارة،  40يتكون املقياس من        
ني مت االقتصار على بعدي : دافع الرايضي الالعبنيعلى عينات من ضوء بعض التطبيقات يف البيئة العربية  ، ويفالفشل

 .عبارات على حدا 10، حيث متثل كل بعدعبارة 20املقياس يتكون من  أصبحجناز النجاح وبعد جتنب الفشل كما إ
 

 
 
 
 
 
 
 

 مناسب    -املقياس :   
 غري مناسب   -

 مالحظات أو اقرتاحات :
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.................................................................................................. 



 :  للرايضينيالسمات الدافعية ياس مق 2-2             
د حسن عالوي يف ضوء مقياس سابق )قائمة حمم إبعدادهالذي قام  للرايضينييهدف مقياس السمات الدافعية         

ايضي الذي الر  ابألداء" حيددان فيه بعض السمات املختارة اليت ترتبط ريتشارد ووضعه "تتكو  السمات الدافعية( والذي
، وقد قام حممد حسن عالوي بتعديل عباراته يف ضوء تطبيقه يف البيئة املصرية يف العديد من ابملستوى العايليتميز 

التحكم  –الثقة يف النفس  -القيادة -املسؤولية  -التصميم -العدوان  -اليت تضمنها املقياس ) احلافز واألبعادالدراسات 
، قياس املعتمد يف الدراسة احلاليةامل إبعدادالثقة ابلنفس ( مث قام  -الضمري احلي  -التدريبية  -الصالبة  -االنفعايل 

جناز لدافعية املختارة اليت ترتبط ابإلقياس بعض السمات ا إىل، والذي يهدف مقياس السمات الدافعية للرايضينيوهو 
وهذه  لرايضينيل ل السمات الدافعيةيف جما العديد من الدراسات إليها أشارت أبعاد (5)، ويتضمن املقياس الرايضي
عبارة  (40)الثقة ابلنفس (. ويتضمن املقياس  –التدريبية  –ضبط النفس  –التصميم  –جناز هي ) احلاجة لإل األبعاد

 عبارات.( 8)تقيسه  ةاخلمس األبعادكل بعد من   و
 
 

 
 
 

 مناسب  - املقياس:  
 غري مناسب   -

 :اقرتاحاتمالحظات أو 
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

........................................................................................... 



 مقياس مستوى الطموح : –3
 (: 2005معوض وعبد العظيم ) إعدادمن  مقياس مستوى الطموح -3-1     

عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي:  36( ويتكون املقياس من 2005من معوض وعبد العظيم )ل ك  إبعدادهقام      
 الدراساتاملقياس يف العديد من  ولقد استخدم، تقبل اجلديد وحتمل اإلحباط. األهداف، املقدرة على وضع التفاؤل

 املتعلقة ابملنافسات الرايضية يف البيئة العربية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مناسب  - املقياس:  
 غري مناسب   -

 اقرتاحات:مالحظات أو 
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.............................................................................................. 



 (:1975) كامليا عبد الفتاح مقياس مستوى الطموح  من إعداد  -3-2          
، وانتهت مبقياس يتكون املعملية اليت تقيس مستوى الطموحس يقامت كامليا عبد الفتاح بدراسة موضوعية ملقاي      
حتميل املسئولية ح، امليل إيل الكفا ، اخلطة حتديد األهداف و، االجتاه حنو التفوق ،للحياةالنظرة بعاد )أسبعة من 

وحسب حدود علم  ،( عبارة77كثر من )أا ابلوضع احلاضر واإلميان ابحلظ(، و الرض، املثابرة ،واالعتماد علي النفس
 الباحث مل يستخدم هذا املقياس يف جمال الرايضة التنافسية .

 

 مناسب  -املقياس:   
 غري مناسب   -

 مالحظات أو اقرتاحات:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.............................................................................................. 



(2امللحق رقم )  

ساتذة املختصنيألقائمة ا  

الدرجة  التخصص اجلامعة
 العلمية/الوظيفية

 االسم واللقب

-معهد الرتبية البدنية والرايضية 
 مستغامن

علم النفس 
 الرايضي

ستاذ التعليم العايلأ  بومسجد عبد القادر 

-معهد الرتبية البدنية والرايضية
 ابتنة

علم النفس 
 الرايضي

التعليم العايلستاذ أ  حيياوي السعيد 

ورقلة-قسم علم النفس  الشايب الساسي التعليم العايل ستاذأ علم النفس 
-معهد الرتبية البدنية والرايضية 

 ورقلة
 النشاط الرايضي 

 الرتبوي
ستاذ حماضرأ  دودو بلقاسم 

ورقلة-قسم علم النفس ستاذ حماضرأ  علم النفس   وازي الطاوس 
-البدنية والرايضية معهد الرتبية 

 ورقلة
لوم اجتماعية ع  

 ورايضية
ستاذ حماضرأ  نصري امحيدة 

املينيا-كلية الرايضة   
قطر -كادميية اسبايرأ  

علم النفس 
 الرايضي 
 كر القدم 

ستاذ حماضرأ  مجال النمكي 

 



(3امللحق رقم )  

نقدم لالعبينا املختصني،  ساتذةاأل مبالحظات بعد األخذ س الدراسة يف صورهتا النهائيةيمقاي
 .جناز اجلانب العملي للدراسةإمني  بعض املقاييس املقتحة قصد احملت 

جابة بوضع إشارة  )+( يف املكان املناسب كل االطالع على حمتوى املقاييس، اإلالرجاء منكم وبعد 
 جابة صحيحة.إجابة خاطئة و إنه ال توجد أالعب  حسب رأيه وتطلعاته ،للعلم 

 بياانت اولية :
  العمر:..................

 كمايل     إتدرس حاليا؟                    ين أ
 اثنوي                                           

 درس     أال                                         
  ال    مؤسسة أخرى؟ نعم  و يفأنا يف التكوين املهين و التمهني نت تزاول تكويأهل 

          وسط ميدان       مدافع           حارس مرمى  : نتأهل 
 مهاجم    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

 



مقياس فاعلية الذات -1  

يف التنبؤ مبسار سلوكه بصفة اليت تعرب عن فاعلية الفرد لعبارات ايشمل على جمموعة  من  املقياسهذا       
 دائما . غالبا، حياان،أ ، وأمام كل عبارة اختيارات هي على الرتتيب : اندرا،عامة

 تعليمات :
 ( لإلجابة اليت تنطبق عليك . xكل عبارة مث ضع عالمة ) أ  قر ا    
ما تراه وما تشعر به وما تفعله، ن تبني أاملطلوب منك  جابة صحيحة وأخرى خاطئة،إليست هناك     

 ن جتيب بكل صدق .أن تفهم جيدا و أحاول  ،جابةإيع العبارات وال ترتك عبارة دون جب على مجأ
 دائما غالبا احياان اندرا الـــعبارة الرقم

اليت )املشكالت(ال ميكنين التعامل مع مجيع العقبات  01
 تواجهين.

    

     جد طريقة حللها.أما فسوف )مشكلة( واجهتين عقبة ذا إ 02

     ستطيع وضع احللول املناسبة ألي مشكلة قد تواجهين.أ 03

ذا بذلت اجلهد إكن من حل  املشكلة بطريقة سهلة متأ 04
 املناسب.

    

ن حتول بيين وبني أ )املشكالت( ميكن لبعض العقبات 05
 . هدايفأحتقيق 

    

     هدف مهما كان بعيدا .أي  ىل إيسهل علي الوصول  06

     ال ميكنين وضع اخلطط. 07

     يل زمالئي يف حل معظم مشاكلهم. أيلج 08

يسهل على زمالئي حل الكثري من املشاكل اليت يصعب  09
 علي حلها.

    



     يل.إىل اللجوء إالئي يف مهارايت هي اليت تدعوهم ثقة زم 10

     ي فرد لديه مشكلة .أميكنين مساعدة  11

حداث غري مقدريت على التعامل بكفاءة مع األثق يف أال  12
 املتوقعة.

    

     سيكون يل مستقبال ابهرا . 13

     جنزها.أ فدي الكثري من الطموحات اليت سو عن 14

     . )النتائج(ستطيع التعامل مع املواقف مضمونة العواقبأ 15

     ين يف مأزق ما.أجد أنين التفكري بطريقة عملية عندما ميك 16

     نسان أبي شيء.إي أقناع إيصعب علي  17

     ستطيع احملافظة على اتزاين يف املواقف الصعبة.أ 18

     نسان .إي أذا استثارين إال ميكنين ضبط انفعااليت  19

     من زمالئي.خرين ميكنين السيطرة على انفعاالت اآل ال 20

     يقتنع زمالئي آبرائي لثقتهم الكبرية يف شخصييت. 21

     تبع مجيع ارشادات املرور طاملا يلتزم هبا اجلميع .أ 22

جيربهم على اتباع نفس  خرين جبدية الالتعامل مع اآل 23
 .سلوباأل

    

     .ي مشكلة تواجهينأيصعب علي التفكري يف حل  24



ول منطقية ملا يواجهين من ىل حلإالوصول  ستطيعأ 25
 .مشكالت

    

     رى نظرات السخرية بقدرايت يف عيون زمالئي.أ 26

     هدايف وحتقيق غااييت.أىل إيصعب علي الوصول  27

     جد عندي حلوال كثرية.أعندما تواجهين مشكلة  28

     ميكنين التعامل بكفاءة مع مستجدات احلياة. 29

     ي جمتمعات جديدة.أيصعب علي التوافق مع  30

     عتمد على نفسي يف حل كل ما يواجهين من مشكالت.أ 31

صل أميكنين توقع نتائج احللول اليت  نظرا لقدرايت العالية 32
 اليها.

    

     عيش سعيدا.أ عز وجل من القدرات ما جيعلين وهبين هللا 33

     يف النهاية. اخلاسران أكون أحد أذا عارضين إ 34

     نسان يصعب علي التغلب عليه.إي أعاقين أذا إ 35

     نتصر لنفسي يف كثري من املواقف.أ 36

     سان عند حده.إني أيصعب علي ايقاف  37

     نسان .إي أترك حقي مهما كان مع أال  38

     و سلبية.أنسان حلقوقه ال يعد اهنزامية ترك اإل 39



ن يضبط انفعاالته يف املواقف اليت تتطلب على اإلنسان أ 40
 ذلك .

    

     ال ميكنين حتقيق كثريا من املفاجآت. 41

     ىل مكانة مرموقة يف هذا اجملتمع.سوف أصل إ 42

     ىل هدف حمدد.أستطيع قيادة جمموعة من زمالئي إ 43

     يريد.ىل ما ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودين إ 44

     من املسؤوليات. أستطيع حتمل كثري 45

     دوار يف احلياة .القيام ابلقليل من األ ميكنين 46

     سريت بنقص ما يف حالة عدم وجودي معهم.تشعر أ 47

     ن جيعله ممتعا ومشوقا.وجودي يف أي مكان كفيل أب 48

     كلف به.ميكنين إضافة القليل ألي عمل أ 49

     يكلفين مجيع من حويل ابألعمال السهلة . 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جناز الرايضي مقياس دافعية اإل-2  

حنو هذا املقياس وضع لغرض علمي، وهو الوقوف على بعض املواقف اليت ترتبط بسلوكك واجتاهاتك       
 واملطلوب منك هو: ،بعض مواقف املنافسة الرايضية

و أجدا : بدرجة كبرية ذا كانت العبارة تنطبق عليكإن حتدد عما أكل عبارة بعناية اتمة وحاول أ  قر ا -
 و بدرجة قليلة جدا.أو بدرجة قليلة أو بدرجة متوسطة أبدرجة كبرية 

و اجتاهك أي مبا تتناسب مع حالتك أام اخلانة اليت تنطبق على حالتك مأ( xوضع عالمة ) -
 احلقيقي.

جاابت صحيحة وخرى إوليست هناك  دفها علمي حبت،ن هذه املعلومات اليت سوف تدلون هبا هأنعلمكم 
 خاطئة.

 جابة.إترتك عبارة بدون ال 
 الرقم 

 
 بدرجة  العبارة 

 كبرية 
 جدا

 بدرجة
 كبرية 

 بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

 بدرجة
 قليلة
 جدا

01 
 

جد صعوبة يف حماولة النوم عقب هزمييت يف أ
 املنافسة.

     

02 
 

ضافية إعجبين الالعب الذي يتدرب لساعات ي
 لتحسني مستواه.

     

03 
 

نين إثناء املنافسة فأداء يف األ أرتكب خطأعندما 
 نسى هذا اخلطأ. أحتاج لبعض الوقت لكي أ

     

04 
 

هدايف أالمتياز يف الرايضة ال يعترب من ا
 ساسية.األ

     

05 
 

املنافسة حس غالبا ابخلوف قبل اشرتاكي يف أ
 مباشرة .

     

06 
 

ية مهمة واليت يرى بعض أستمتع بتحمل أ
 هنا مهمة صعبة.أخرين الالعبني اآل

     

07 
 

      خشى اهلزمية يف املنافسة.أ



كرب من بذل أىل الفوز بدرجة إاحلظ يؤدي  08
 اجلهد.

     

09 
 

ن إهنزم يف منافسة فأحيان عندما يف بعض األ
 ايم.أذلك يضايقين لعدة 

     

10 
 

للتدريب طوال العام بدون انقطاع  لدي استعداد
 جنح يف رايضيت.ألكي 

     

11 
 

جد صعوبة يف النوم ليلة اشرتاكي يف أال 
 املنافسة.

     

12 
 

      الفوز يف املنافسة مينحين درجة كبرية من الرضا.

      شعر ابلتوتر قبل املنافسة الرايضية .أ 13
14 
 

سرتيح من التدريب يف فرتة ما بعد ان أفضل أ
 االنتهاء من املنافسة الرمسية.

 

     

15 
 

ن ذلك يرهقين إداء فاأليف  أرتكب خطاعندما 
 طوال فرتة املنافسة.

     

كون انجحا يف ألدي  رغبة عالية جدا لكي  16
 رايضيت.

     

17 
 

نشغل يف التفكري أقبل اشرتاكي يف املنافسة ال 
و عن أ املنافسة يفن حيدث أعما ميكن 

 نتائجها.

     

      فضل العب.أ كونأن أحاول بكل جهدي أ 18
يف اللحظات اليت تسبق  كون هادائأن أستطيع أ 19

 املنافسة مباشرة.
 

     

      كون مميزا يف رايضيت.ا ن أهديف هو  20
 



 مقياس مستوى الطموح -3 

 و معارضتك لبعض العبارات املرتبطة بطموحك.أىل معرفة موافقتك إيهدف هذا املقياس       
 اندرا(. -أحياان   -كثريا   -ربع استجاابت هي : ) دائما أعبارة لكل منها  (36يتكون املقياس من )

 حساسك الصادق.إجابة هي اليت تعكس إفضل ألكن  و خاطئة وأجابة صحيحة إال توجد عبارة هلا 
 جابة اليت تنطبق عليك .( على اإلxمث ضع عالمة ) عبارة كلأ  اقر 

 اندرا احياان  كثريا دائما  العبارة الرقم
     رمستها.)وضعتها(  هداف اليت سعى لتحقيق األأ 01
     فعله.أن أريد أعرف جيدا ما أ 02
     هدايف .أنين واثق من حتقيق إ 03
     )مشكالت( جهين من عقباتاستطيع التغلب على ما يو أ 04
     )أهدافا ُأخرى(هدافا بديلةأن يضع الفرد أفضل من األ 05
     يشغلين التفكري يف املستقبل. 06
     ن احلياة ستستمر مهما حدث .أرى أ 07
     هداف واقعية يف حيايت .أستطيع وضع أ 08
     ينبغي االستفادة من التجارب الفاشلة. 09
     ايت .يمكانإهدايف يف ضوء أحدد أ 10
     شعر ابلرغبة يف احلياة .أ 11
     ىل املستقبل.إتطلع أ 12
     فضل.أسعى لتحقيق ما هو أ 13
     هدايف حسب الظروف.أعلى تعديل لدي القدرة  14
التطورات التكنولوجية )استخدام( ن توظيف أعتقد أ 15

 مطلوب.
    

     هدايف.ألدي القدرة على حتديد  16
     ايت واالستفادة منها.يمكانإستطيع توجيه أ 17
18 
 

     ينبغي عدم االستسالم للفشل.



19 
 

     شعر ابلتفاؤل حنو املستقبل.أ

20 
 

     هدايف اليت ال تتحقق.أاستبدال ستطيع أ

21 
 

     .ول خطوات النجاحأن الفشل أعتقد أ

22 
 

     ؤمن ابلقول "رب ضارة انفعة ".أ

     ينتابين الشعور ابليأس. 23
24 
 

  نسان ملواجهة املستقبل بتحدايته.ن يستعد اإلأينبغي 
 

 
 

 
 

 
 

25 
 

     نه ال يوجد وقت يشبه احلاضر.أعتقد أ

     جناز ن املعاانة تكون دافعا لإلأعتقد أ 26
     .ن بعد العسر يسرؤمن أبأ 27
هدها شاجلوهرية اليت يلدي الرغبة يف مواكبة التحوالت  28

 العامل.
    

     ن احلياة متغرية.أدرك أ 29
     جد صعوبة يف تقبل كل ما هو جديد.أ 30
     ساس استمرارية احلياة بشكل جديد.أن التجديد أرى أ 31
     يشغلين التفكري يف املاضي مبشكالته. 32
     ن كل ما هو جديد انتج  جملهودات سابقة .أؤمن أ 33
     سعى وراء املعرفة اجلديدة.أ 34
     رغب يف االطالع على كل ما هو جديد ومثري.أ 35
36 
 

     قوم  به من نشاط.أجد صعوبة يف ختطيط ما أ

 



(04احمللق رقم )  

 نتائج الفرضيات اليت درست العالقة بني املتغريات

حصائية بني  درجات الالعبني يف فاعلية الذات إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -1
  جناز الرايضييف دافعية اإل درجاهتمو 

 

Correlations 

 majeficacy majsuccess majfailure totaldafi3elinjaz 

majeficacy Pearson Correlation 1 .482** -.226** .240** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 500 500 500 500 

majsuccess Pearson Correlation .482** 1 -.203** .695** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 500 500 500 500 

majfailure Pearson Correlation -.226** -.203** 1 .563** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 500 500 500 500 

totaldafi3elinjaz Pearson Correlation .240** .695** .563** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 500 500 500 500 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حصائية بني درجات الالعبني يف فاعلية الذات إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -2
 ودرجاهتم يف مستوى الطموح 

 

 

 

 

 



جناز الرايضي اإل يةدافع عبني يفحصائية بني درجات الالإتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -3
 ودرجاهتم يف مستوى الطموح

 



(05امللحق رقم )  

 الفرضيات اليت تناولت الفروق 

جناز عبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإلحصائية بني درجات الالإتوجد فروق ذات داللة  -1
 الرايضي على فاعلية الذات.

 

 

T-test 
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean مستوى الدافعية 

الدافعيةمنخفض  فاعلية الذات  125 134.3920 12.59409 1.12645 

 1.19909 13.40627 144.2320 125 مرتفع الذافعية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مستوى الطموح على   درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضيحصائية بنيتوجد فروق ذات داللة إ-2
 فاعلية الذات.

 

 

 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean مستوى الطموح 

 99771. 11.15476 130.5280 125 منخفض الطموح فاعلية الذات

 1.01622 11.36169 149.5520 125 مرتفع الطموح

 

 

 

 

 

 



(06احمللق )   
.ومستوى الطموح  الرايضي  جنازاإل يةالتنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء كل من دافع  

Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 10-MAR-2017 16:16:35 

Comments  

Input Data D:\ البيانات\االطروحة \self-

efficacy.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

500 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases 

with no missing values for 

any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN 

STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS CI(95) R ANOVA 

COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT majeficacy 

  /METHOD=STEPWISE 

totaldafi3elinjaz majeltomoh 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID 

,*ZPRED) 

  /RESIDUALS 

HISTOGRAM(ZRESID) 

NORMPROB(ZRESID). 

Resources Processor Time 00:00:04,51 



Elapsed Time 00:00:02,40 

Memory Required 7744 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 

664 bytes 

 
 

[DataSet1] D:\ البيانات\االطروحة \self-efficacy.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

majeficacy 140.45 13.010 500 

totaldafi3elinjaz 69.38 6.955 500 

majeltomoh 108.03 11.251 500 

 

 

 

Correlations 

 majeficacy totaldafi3elinjaz majeltomoh 

Pearson Correlation majeficacy 1.000 .240 .568 

totaldafi3elinjaz .240 1.000 .266 

majeltomoh .568 .266 1.000 

Sig. (1-tailed) majeficacy . .000 .000 

totaldafi3elinjaz .000 . .000 

majeltomoh .000 .000 . 

N majeficacy 500 500 500 

totaldafi3elinjaz 500 500 500 

majeltomoh 500 500 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 majeltomoh . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 totaldafi3elinjaz . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

 

 

Model Summaryc 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change 

1 .568a .322 .321 10.720 .322 236.981 

2 .575b .331 .328 10.662 .009 6.417 

 

Model Summaryc 

Model 

Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1 498 .000 

2 1 497 .012 

 

a. Predictors: (Constant), majeltomoh 

b. Predictors: (Constant), majeltomoh, totaldafi3elinjaz 

c. Dependent Variable: majeficacy 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 



1 Regression 27232.012 1 27232.012 236.981 .000b 

Residual 57226.267 498 114.912   

Total 84458.279 499    

2 Regression 27961.449 2 13980.724 122.988 .000c 

Residual 56496.830 497 113.676   

Total 84458.279 499    

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

b. Predictors: (Constant), majeltomoh 

c. Predictors: (Constant), majeltomoh, totaldafi3elinjaz 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69.520 4.633  15.006 .000 

majeltomoh .657 .043 .568 15.394 .000 

2 (Constant) 60.209 5.894  10.215 .000 

majeltomoh .627 .044 .542 14.248 .000 

totaldafi3elinjaz .180 .071 .096 2.533 .012 

 

Coefficientsa 

Model 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 60.418 78.622    

majeltomoh .573 .740 .568 .568 .568 

2 (Constant) 48.628 71.790    

majeltomoh .541 .713 .568 .539 .523 

totaldafi3elinjaz .040 .320 .240 .113 .093 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

majeltomoh 1.000 1.000 

2 (Constant)   

majeltomoh .929 1.076 

totaldafi3elinjaz .929 1.076 

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

 



 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 totaldafi3elinjaz .096b 2.533 .012 .113 .929 1.076 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 totaldafi3elinjaz .929 

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

b. Predictors in the Model: (Constant), majeltomoh 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) majeltomoh totaldafi3elinjaz 

1 1 1.995 1.000 .00 .00  

2 .005 19.275 1.00 1.00  

2 1 2.988 1.000 .00 .00 .00 

2 .008 19.835 .00 .71 .56 

3 .004 26.196 1.00 .29 .44 

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 123.69 156.85 140.45 7.486 500 

Residual -28.799 33.049 .000 10.640 500 

Std. Predicted Value -2.240 2.190 .000 1.000 500 

Std. Residual -2.701 3.100 .000 .998 500 

 

a. Dependent Variable: majeficacy 

 

 

 

 
 



 
 

 
 دراسةـــــــــــــملخص ال
جنليزية  و الفرنسيةابللغة العربية ، اإل  



 جناز الرايضي ومستوى الطموحاعلية الذات وعالقتها بدافعية اإلف
 سنة 17قل من العيب كرة القدم األلدى 

 لفرق ورقلة وتقرت التابعني ( سنة17قل من )على العيب كرة القدم  األ ميدانية دراسة
 -ورقلة-للرابطة اجلهوية 

، وذلك نتيجة برامج التدريب واملنافسات الرايضيةتشهد السنوات احلديثة تزايد اشرتاك الناشئني يف       
جتاهات االجيابية حنو الرايضة األمر الذي زاد من اهتمام أولياء األمور مهها زايدة االللعديد من األسباب من أ

 هناء التوتراتبه من أمهية وفائدة لدى الناشئني يف إعالتدريب واملنافسات، وهذا ملا تلبنائهم يف برامج مبشاركة أ
كما أهنا تساهم يف ،  ية يف ظل الثورة العلمية التقنيةالنفسية وحاالت التوتر العصيب وخمتلف الضغوطات النفس

 هدافه وطوحاته املستقبلية.حتسني األداء للناشئ وتدفعه حنو اإلجناز وحتقيق أ
سعا من طرف ت اهتماما واتغريات النفسية اجلديدة اليت القيعد مصطلح فاعلية الذات من بني امل     

، هذا املصطلح الذي علوم الرتبية واملنافسة الرايضيةالباحثني يف السنوات القليلة املاضية يف جمال علم النفس و 
مستوى الطموح،  واالجيايب يرتبط مبتغريات نفسية أخرى كدافعية اإلجناز  يدخل ضمن مكوانت علم النفس

ثري على املثابرة يف مواجهة التحدايت السلوك، وهلا أت الجيابية كلها تنشط وتوجههذه املتغريات النفسية ا
 هداف املرجوة .لفشل وعدم االستسالم حىت الوصول إىل األوالعقبات واحملاولة عند ا

يف البيئة احمللية يف جمال  كهذه  ، وكذا ما الحظه الطالب الباحث من شح يف دراساتإنطالقا مما سبق     
اعلية الذات وعالقتها بدافعية اإلجناز ن تتمحور الدراسة حول فاشئني ارأتينا أفسة الرايضية خاصة فئة الناملنا

، وقد طرحت ( سنة17الدراسة على العيب كرة القدم األقل من ) ، و اقتصرتالرايضي ومستوى الطموح
 جمموعة من التساؤالت :

 العيب كرة القدم ؟دافعية اإلجناز الرايضي و مستوى الطموح لدى ما مستوى فاعلية الذات و  ❖
لدى  الرايضي  جنازاإل يةهل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات ودافع ❖

 الالعبني؟
 هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني فاعلية الذات و مستوى الطموح لدى الالعبني؟ ❖
و مستوى الطموح لدى  الرايضي  جنازاإل يةهل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني دافع ❖

 الالعبني؟



عبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإلجناز حصائية بني درجات الالهل توجد فروق ذات داللة إ   ❖
 ؟الرايضي على فاعلية الذات

مستوى الطموح   درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضيحصائية بنيتوجد فروق ذات داللة إهل  ❖
 على فاعلية الذات؟  

 ؟مستوى الطموح و الرايضي جنازاإل يةميكن التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء كل من دافعهل   ❖
 على التساؤالت السابقة صيغت فرضيات الدراسة كما يلي : وبناء

العيب كرة  لدى ا  مرتفع ومستوى الطموح جناز الرايضياإلو دافعية  يعترب مستوى فاعلية الذات ❖
 القدم.

 جناز الرايضي لدىاإل يةحصائية بني فاعلية الذات ودافعإذات داللة  )موجبة( توجد عالقة ارتباطية ❖
 العيب كرة القدم.

 حصائية بني فاعلية الذات ومستوى الطموح لدىإذات داللة   )موجبة( توجد عالقة ارتباطية ❖
 العيب كرة القدم.

توى الطموح جناز الرايضي ومساإلية حصائية بني دافعإذات داللة  )موجبة(توجد عالقة ارتباطية  ❖
 لدى العيب كرة القدم.

جناز الرايضي حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإلإتوجد فروق ذات داللة  ❖
 .على فاعلية الذات

حصائية بني درجات الالعبني مرتفعي ومنخفضي  مستوى الطموح على إفروق ذات داللة توجد  ❖
 .فاعلية الذات

 ومستوى الطموح . الرايضي  جنازاإل يةيف ضوء كل من دافعميكن التنبؤ بفاعلية الذات  ❖
 هداف الدراسة فيما يلي :و متثلت أ

  .جناز الرايضي و مستوى الطموح لدى العيب كرة القدمكشف مستوى فاعلية الذات، دافعية اإل ➢
 العيب كرة القدم. لدى الرايضي جنازاإل يةمعرفة العالقة بني فاعلية الذات و دافع ➢
 مستوى الطموح لدى العيب كرة القدم. و فاعلية الذات بني  العالقةمعرفة  ➢
 و مستوى الطموح لالعيب كرة القدم. الرايضي  جنازاإل يةمعرفة العالقة  بني دافع ➢



جناز الرايضي على عبني مرتفعي ومنخفضي  دافعية اإلبني درجات الال حصائية الفروق اإلمعرفة  ➢
 فاعلية الذات.

مستوى الطموح على فاعلية  مرتفعي ومنخفضيبني درجات الالعبني  اإلحصائيةالفروق معرفة  ➢
 الذات.

ومستوى  الرايضي جنازاإل يةمكانية التنبؤ بفاعلية الذات يف ضوء كل من دافعإالتحقق من مدى  ➢
  .الطموح

وكذا   النظريةملام ابلدراسة من الناحية كان لزاما على الطالب الباحث اإل  هدافوألجل حتقيق هذه األ   
 وت الدراسة على اببني على النحو التايل :احت، لذلك ت عمليا عن طريق التطبيقالتحقق من الفرضيا

 : الدراسة النظرية  وللباب األا      
 ربعة فصول :وقد احتوى الباب األول أ

 ول :فاعلية الذات .الفصل األ-
 جناز الرايضي .الفصل الثاين :دافعية اإل-
 لث :مستوى الطموح.الفصل الثا-
 الفصل الرايع : اخلصائص العمرية ومتطلبات كرة القدم .-

 : الدراسة امليدانية الباب الثاين      
 واحتوت الفصول التالية:

 منهجية الدراسة و اإلجراءات امليدانية.ول : الفصل األ- 
 عرض و حتليل ومناقشة النتائج. لفصل الثاين :ا-
اسرتجاع االستمارات  الباحث الدراسة امليدانية ابلدراسة االستطالعية؛ حيث وبعدلطالب استهل ا       

املختصني قصد اختيار املقاييس األنسب للدراسة، مت تطبيق ساتذة ابملقاييس املقرتحة اليت قدمت لألاخلاصة 
ونت العينة من بة( ، حيث تكية منتدمن والييت ورقلة وتقرت )وال لكرة القدم وىل على فريقنياملرحلة األ

دوات القياس  ( سنة، و كان الغرض من املرحلة األوىل التأكد من فهم عبارات أ17أقل من )( العبا 20)
ما املرحلة الثانية من والتطبيق عند القيام ابلدراسة األساسية، أيعطي فكرة على كيفية الشرح لوالتدريب 

 دوات الدراسة .ائص السيكومرتية ألعلى اخلص كدأالدراسة االستطالعية فكان اهلدف منها الت



شرع الطالب ، بعد إجراء التعديالت الالزمة والتأكد من اخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس        
، ومت اختيار العينة ابلطريقة القصدية حيث بلغ عددها الباحث يف الدراسة األساسية متبعا املنهج الوصفي

 . سنة( 17قل من )كرة قدم األالعب   (500)
 دوات القياس يف ثالثة مقاييس وهي :ومتثلث أ       

مهها  يس أجنبية أعد بعد االعتماد على مقايالذي أ (2001) ـ" العدل"مقياس فاعلية الذات ل-       
أحادي ( عبارة 46وهو يتضمن )  ، Wheeler and Ladd(1982عده "ويلروالد" )أالذي مقياس فاعلية 

 البعد .
 (1998وي )( والذي قام حممد حسن عال1982" وليس " )ـجناز الرايضي لمقياس دافعية اإل-       
 نب الفشل .عدين بعد دافع النجاح وبعد دافع جت، ويتكون من بعداد صورته العربيةإب

( عبارة موزعة 36( ويتكون من )2005من معوض وعبد العظيم )ل لكمقياس مستوى الطموح  -       
 حباط(.تقبل اجلديد ، حتمل اإل ،افهداملقدرة على وضع األ بعاد )التفاؤل،أ( 04على )

حصائية املناسبة وفقا بعد عملية مجع وتفريغ البياانت، مت حتليل ومناقشة النتائج ابستخدام الوسائل اإل   
 ج كالتايل :تائطروحة ، وكانت النللفرضيات امل
مرتفع لدى العيب كرة  الرايضي و مستوى الطموحجناز افعية اإل، دمستوى فاعلية الذاتكل من    ✓

 القدم.
لقدم يف فاعلية الذات حصائية بني درجات العيب كرة اإذات داللة  موجبة  توجد عالقة ارتباطية ✓

 جناز الرايضي.ودافعية اإل
حصائية بني درجات العيب كرة القدم يف فاعلية الذات إذات داللة  موجبة  توجد عالقة ارتباطية ✓

 الطموح.ومستوى 
جناز ات العيب كرة القدم يف دافعية اإلحصائية بني درجإذات داللة  موجبة  توجد عالقة ارتباطية ✓

 الرايضي  ومستوى الطموح.
ة الذات  جناز الرايضي على فاعليية بني مرتفعي ومنخفضي دافعية اإلحصائإتوجد فروق ذات داللة  ✓

 .جناز الرايضيلصاحل مرتفعي دافعية اإل
على فاعلية الذات   مستوى الطموححصائية بني مرتفعي ومنخفضي إتوجد فروق ذات داللة  ✓

 مستوى الطموح.لصاحل مرتفعي 



 جناز الرايضي ومستوى الطموح.بفاعلية الذات يف ضوء دافعية اإل ميكن التنبؤ ✓
 مهها :وصيات واالقرتاحات أليها قدمت مجلة من التإوعلى ضوء النتائج املتوصل 

خصائي أدراج إصبح أالهتمام ابلناشئني من كل اجلوانب، وخاصة اجلانب النفسي، وقد ضرورة ا ❖
 كثر من ضروري .أنفساين يف فرق كرة القدم 

خاصة ، ووضع برامج تدريبية عبني ذوي فاعلية الذات املنخفضةجيب على املدربني االهتمام ابلال ❖
 .العبيهم احلقيقية م معرفة قدرات، حىت يتسىن هلتعزز من مستوى فاعلية الذات

 .ف تساير طموحاهتم املستقبليةاهدأاشئني ذوي فاعلية الذات املرتفعة، وتسطري االستثمار يف الن ❖
 ذخأ تسىنحىت ي، وذلك م ابالختبارات البدنية واملهاريةابملقاييس النفسية عند القيا ذخضرورة األ ❖

 قدرات الناشئني .عن صورة كاملة 
البة ، الصاملتغريات مثل : املرونة النفسيةالقيام بدراسات ختص فاعلية الذات وعالقتها ببعض  ❖

 ، الذكاء االنفعايل....النفسية  املهارات احلياتية، التوافق النفسي
هل االختصاص واملدربني أمعات من كادميية يف اجلاات العمل اجلماعي بني الكوادر األتعزيز مهار  ❖

 الفرق والنوادي الرايضية.العاملني يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self-efficacy and its relationship between sport achievement motivation 

and level of aspiration among football players U17 

Field study on football player U 17 years of Ouargla’s and Tougourt’s 

teams affiliated to the regional association -Ouargla- 

 

       In recent years, young people have been increasingly involved in training programs 

and sports competitions, the most important thing of that  is the increase positive attitudes 

towards sports that increased the interest of parents in the participation of their children 

in training programs and competitions, this is why it is important for young people to 

dispose psychological tensions, stress disorders and various psychological stresses and 

contribute to improvement of  performance of young people and push  them towards 

achievement and achieve the goals and aspirations . 

       The term of self-efficacy is one of the new psychological variables that have attracted 

attention by researchers in the past few years in the field of psychology, education 

sciences and sports competition. The term is part of the components of positive 

psychology and is associated with other psychological variables such as achievement 

motivation and level of aspiration, these positive psychological variables are all active 

and directed the behaviour and help to persevere in facing challenges and obstacles until 

reaching the desired goals. 

        Proceeding from the above, as well as what was noted by the researcher student of 

scarcity in the studies in the local environment in the field of sports competition especially 

for young people, we wanted to the study focus on self-efficacy and its relationship to the 

sport achievement motivation and the level of aspiration, the study was limited on football 

players under (17) years, for that the research questions were as follow:  

❖ What is the level of self-efficacy, level of sport achievement 

motivation, and level of aspiration among football players? 

❖ Is there a statistically significant correlation between self-efficacy 

and sport achievement motivation? 

❖ Is there a statistically significant correlation between self-efficacy 

and level of aspiration? 

❖ Is there a statistically significant correlation between sport 

achievement motivation and level of aspiration? 

❖ Are there statistically significant differences between the high and 

low sport achievement motivation on self-efficacy? 

❖ Are there statistically significant differences between the high and 

low level of aspiration on self-efficacy? 

❖ Is it possible to predict self-efficacy in the light of sport achievement 

motivation and level of aspiration? 

Based on previous questions, the hypotheses of the study were formulated as follows: 



❖ There is high level of self-efficacy, level of sport achievement 

motivation, and level of aspiration. 

❖ There is a positive statistically significant correlation between self-

efficacy and sport achievement motivation. 

❖ There is a positive statistically significant correlation between self-

efficacy and level of aspiration. 

❖ There is a positive statistically significant correlation between sport 

achievement motivation and level of aspiration. 

❖ There are statistically significant differences between the high and 

low sport achievement motivation on self-efficacy. 

❖ There are statistically significant differences between the high and 

low level of aspiration on self-efficacy. 

❖ Self-efficacy can be predicted according to sport achievement 

motivation and level of aspiration. 

The aims of the study were as follows: 

❖ To know the level of self-efficacy, level of sport achievement 

motivation, and level of aspiration. 

❖ To know the relation between self-efficacy and sport achievement 

motivation. 

❖ To know the relation between self-efficacy and level of aspiration. 

❖ To know the relation between sport achievement motivation and 

level of aspiration. 

❖ To know the statistically significant differences between high and 

low sport achievement motivation on self-efficacy. 

❖ To know the statistically significant differences between high and 

low level of aspiration on self-efficacy. 

❖ Investigating how predictable the self-efficacy is according to sport 

achievement motivation and level of aspiration. 

     To achieve these aims it was necessary to know the theoretical side as well as 

investigating   the hypotheses practically through the application, so the study contained 

two parts as follows: 

                  First part: the theoretical study; 

                  First part contains four chapters: 

                        - Chapter 1: self-efficacy. 

                        - Chapter 2: sport achievement motivation. 

                        - Chapter 3: level of aspiration . 

                        - Chapter 4: characteristics of the age and football requirements. 

               Second part: the practical study. 

               This second part contains three chapters : 

                      -Chapter 1: exploratory study. 



                     - Chapter 2: methodology of research and practical procedures. 

                     - Chapter 3: presentation, analyses and discussion of the results. 

     The researcher student started the practical study by exploratory study ,after retrieving 

the forms of scales which were submitted to the specialized professors to choose the 

suitable scales for study. The first phase was applied to two football teams from the city 

of Ouargla and Touggourt, where the sample consisted of (20) players under (17) years, 

the purpose of the first phase was to ensure that the terms of the measuring instruments 

were understood. The purpose of second phase was to ensure the psychometric properties 

of the study tools. 

      The researcher student has used the describing method that is based on studying the 

social phenomena and describing it according to the quality and the quantity. The sample 

was chosen by the purposive method, the study was applied on (500) football players 

under (17) years. 

      The study tools were as follows: 

        -Self-efficacy scale prepared by Aladel (2001). 

        -Sport achievement motivation scale prepared to arab version by Allaoui (1998). 

        - level of aspiration scale prepared by Moawad & Abdelazim (2005). 

   After tabulation, statistical processing and analysis, the results were as follows: 

➢  There is high level of self-efficacy, level of sport achievement 

motivation, and level of aspiration. 

➢ There is a positive statistically significant correlation between self-

efficacy and sport achievement motivation. 

➢ There is a positive statistically significant correlation between self-

efficacy and level of aspiration. 

➢ There is a positive statistically significant correlation between sport 

achievement motivation and level of aspiration. 

➢ There are statistically significant differences between the high and low 

sport achievement motivation on self-efficacy for the favour of players 

who have high sport achievement motivation. 

➢ There are statistically significant differences between the high and low 

level of aspiration on self-efficacy for the favour of players who have 

high level of aspiration. 

➢ Self-efficacy can be predicted according to sport achievement 

motivation and level of aspiration. 

      Many recommendations and proposals were presented, most importantly: 

✓ The inclusion psychology in young football teams has become more than 

necessary. 

✓ Trainers should pay attention to low self-efficacy players and develop 

special training programs that enhance the level of self-efficacy. 



✓   Investing in youth players who have high self-efficacy, and set goals to 

match their aspirations. 

✓ Necessary to take psychological measures when conducting physical and 

skill tests. 

✓ Conducting studies on self-efficacy and its relation to some variables such 

as: psychological resilience, life skills, emotional intelligence. 

✓ Enhancing the skills of teamwork between the researchers at universities 

and trainers from sports clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'auto-efficacité et sa relation entre la motivation d’accomplissement 

sportif et le niveau d'ambition chez les footballeurs U17 

Etude appliquée sur des footballeurs U17 des équipes de Ouargla et 

Tougourt affiliées à la ligue régionale -Ouargla-  
  

 Au cours des dernières années, les jeunes ont été de plus en plus impliqués dans 

des programmes de formation et des compétitions sportives. L'intérêt serait d'œuvrer en 

faveur d'attitudes positives vis-à-vis du sport. Pour ce faire, on devrait susciter 

l'engouement des parents pour la participation de leurs enfants dans les programmes de 

formation et les compétitions. C'est important pour les jeunes d'éliminer les tensions 

psychologiques, les troubles du stress et les contraintes psychologiques, car ceci est un 

point positif dans l'amélioration de la performance, et digne de pousser les jeunes à 

atteindre les objectifs et les ambitions attendues. 

Le terme d'auto-efficacité figure dans la panoplie des variables psychologiques qui 

ont attiré l'attention des chercheurs au cours des dernières années dans le domaine de la 

psychologie, sciences de l'éducation, notamment en matière de la compétition sportive. 

Le terme fait partie des composantes de la psychologie positive. Par ailleurs, il se trouve 

associé à d'autres variables psychologiques telles que la motivation d’accomplissement 

et le niveau d'ambition. Ces variables psychologiques positives sont totalement au 

diapason avec l'activité, à tel point qu'elle dirige le comportement, et aident à persévérer 

la personnalité de l'alète dans les défis et les obstacles jusqu'à atteindre les objectifs 

souhaités. 

 En partant de ce qui précède, ainsi que ce qui a été noté par l’étudiant-chercheur, 

le déficit enregistré autant dans le domaine des études de l'environnement local que celui 

de la compétition sportive, en particulier pour les jeunes, nous voulions que l'étude se 

focalise sur l'auto-efficacité et sa relation avec la motivation d’accomplissement et le 

niveau d’ambition. Ainsi l'étude sera limitée aux joueurs de football U (17).            

Ceci nous a amené à poser les interrogations suivantes :  

❖ Quel est le niveau d'auto-efficacité, le niveau de la motivation 

d’accomplissement sportif et le niveau d'ambition chez les 

footballeurs ?  

❖ Existe-t-il une corrélation statistiquement significative entre l'auto-

efficacité et la motivation d’accomplissement sportif ? 

❖ Existe-t-il une corrélation statistiquement significative entre l'auto-

efficacité et le niveau d’ambition ? 

❖ Existe-t-il une corrélation statistiquement pertinente entre la 

motivation d’accomplissement sportif et le niveau d’ambition ? 

❖ Existe-t-il des différences statistiquement significatives entre les 

footballeurs de haute et basse motivation d’accomplissement 

sportif sur l'auto-efficacité ? 

❖ Existe-t-il des différences statistiquement significatives entre les 

footballeurs de haut et bas niveau d'ambition sur l'auto-efficacité ? 



❖ Est-il possible de prédire l'auto-efficacité à travers la motivation 

d’accomplissement et le niveau d’ambition ? 

  Sur la base de ces questionnements nous avons avancé les hypothèses suivantes :  

➢ Le niveau d'auto-efficacité, le niveau de motivation 

d’accomplissement sportif et le niveau d'ambition sont élevés 

chez les footballeurs. 

➢ Il existe une corrélation statistique entre l'auto-efficacité et la 

motivation d’accomplissement sportif. 

➢  Il existe une corrélation statistique entre l'auto-efficacité et le 

niveau d’ambition. 

➢ Il existe une corrélation statistique entre la motivation 

d’accomplissement sportif et le niveau d’ambition. 

➢ Il existe des différences statistiquement significatives entre 

les footballeurs de haute et basse motivation 

d’accomplissement sportif sur l'auto-efficacité. 

➢  It existe des différences statistiquement significatives entre 

les footballeurs de haut et bas niveau d'ambition sur l'auto-

efficacité. 

➢ Il est possible de prédire l'auto-efficacité à travers la 

motivation d’accomplissement sportif et le niveau 

d’ambition. 

   De se fait l'étude a pour objectifs de : 

❖ Détecter le niveau d'auto-efficacité, la motivation 

d’accomplissement sportif et le niveau d'ambition chez les 

footballeurs. 

❖ Connaître la relation entre l'auto-efficacité et la motivation 

d’accomplissement.  

❖ Connaître la relation entre l'auto-efficacité et le niveau 

d'ambition. 

❖ Connaître la relation entre la motivation d’accomplissement 

sportif et le niveau d'ambition 

❖ Connaître les différences statistiquement significatives entre les 

footballeurs de haute et basse motivation d’accomplissement 

sportif sur l'auto-efficacité. 

❖ Se rendre compte des différences statistiquement significatives 

entre les footballeurs à haut niveau d'ambition sur l'auto-

efficacité et ceux de bas niveau. 

❖ Vérifier la prévisibilité de l'auto-efficacité à travers la 

motivation d’accomplissement sportif et le niveau d’ambition. 



Afin d'atteindre ces objectifs, il incomberait à l'étudiant-chercheur de cerner les aspects 

théoriques de cette étude, ainsi que la vérification pratique des hypothèses. Par 

conséquent, l'étude comporte deux  parties développées en sept chapitres comme suit : 

                 La première partie : (qui comporte le volet théorique), dont les chapitres sont: 

                        - Chapitre 1: l'auto-efficacité. 

                        - Chapitre 2: la motivation d’accomplissement sportif. 

.                       - Chapitre 3 le niveau d’ambition. 

                        - Chapitre 4: caractéristiques de l'âge et exigences du football. 

                La deuxième partie: (qui comporte le volet pratique), dont les chapitres sont:               

                        - Chapitre1: étude exploratoire. 

                        - Chapitre 2: méthodologie de la recherche et procédures pratiques. 

                       - Chapitre 3: présentation, analyse et discussion des résultats. 

 L'étudiant chercheur a commencé l'étude pratique par l’étude exploratoire, après avoir 

récupéré les formulaires qui ont été soumis aux professeurs spécialisés pour choisir les 

questionnaires appropriés pour l'étude, La première phase a été appliquée à deux équipes 

de football de la ville de Ouargla et de Touggourt. L'échantillon était composé de (20) 

joueurs de moins de 17 ans, l'objectif de la première phase était de s'assurer que les termes 

des instruments de mesure étaient compris. Le but de la deuxième phase était d'assurer 

les propriétés psychométriques des outils d'étude. 

Sur cette base, et après avoir fait les ajustements nécessaires l’étudiant-chercheur a 

entamé l'étude principale utilisant la méthode descriptive. L’échantillon a été choisi d’une 

manière délibéré composé de (500) footballeurs de moins de 17 ans. 

Les outils de recherche utilisés étaient : 

- Questionnaire d'auto-efficacité préparée par Aladel (2001). 

- Questionnaire de la motivation d'accomplissement sportif préparé à la 

version arabe par Allaoui (1998) 

- Questionnaire de niveau d'ambition préparé par Moawad & Abdel Azim 

(2005). 

 Après avoir collecté et traité les données, l’étudiant-chercheur s’est attelé à analyser et 

discuter les résultats en utilisant les outils statistiques correspondants et conformément 

aux hypothèses avancées au départ. Les résultats ont montré que : 

❖ Le niveau d'auto-efficacité, le niveau de la motivation d’accomplissement 

sportif et le niveau d'ambition sont élevés chez les footballeurs. 

❖ Il existe une corrélation statistiquement significative positive entre l'auto-

efficacité et la motivation d’accomplissement sportif. 

❖ Il existe une corrélation statistiquement significative positive entre l'auto-

efficacité et le niveau d'ambition. 

❖ Il existe une corrélation statistiquement significative positive entre la 

motivation d’accomplissement sportif et le niveau d'ambition 



❖ Il existe des différences statistiquement significatives entre la haute et la 

basse motivation d’accomplissement sportif, concernant l'auto-efficacité en 

faveur de la haute motivation d’accomplissement sportif. 

❖ Il existe des différences statistiquement significatives entre le haut et le bas 

niveau d’ambition sur l'auto-efficacité en faveur du haut niveau d’ambition. 

❖ L'auto-efficacité peut être prédite à travers la motivation d’accomplissement 

sportif et le niveau d’ambition. 

A la lumière de ces résultats nous avançons un ensemble de propositions et de 

recommandations dont les plus importantes sont : 

✓ L'implication d'un psychologue dans les équipes de football est 

devenue plus que nécessaire. 

✓ Les formateurs et les spécialistes devraient développer des 

programmes de formation spéciaux qui améliorent le niveau d'auto-

efficacité. 

✓ Investir dans les jeunes joueurs qui ont une haute auto-efficacité et 

fixer des objectifs pour leurs aspirations.  

✓ Il est nécessaire de prendre des mesures psychologiques lors de tests 

physiques et techniques. 

✓ Effectuer des études sur l'auto-efficacité et sa relation avec certaines 

variables telles que : la résilience psychologique, l'intelligence 

émotionnelle. 

✓ Renforcer les compétences du travail entre les chercheurs des 

universités et les formateurs (entraineurs) des clubs sportifs. 
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Astract:  The purpose of this study was to know the level of self-efficacy, to investigate 

self-efficacy, achievement motivation, and state anxiety of football players in different playing 

position and to reach of finding the relationship between self-efficacy, achievement 

motivation, and state anxiety of football players. The sample consisted of male amateur 

football players (N =61) between the age 16 and 19 years. General self-efficacy scale-

Schwarzer (GSES), task and ego orientation in sport questionnaire (TEOSQ), Competitive 

State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) were used to collection data. Descriptive statistics, 

kruskal-wallis Test and spearman’s correlation analysis were used to calculate data. The 

results indicated that there was high self-efficacy among football players.  No statistically 

significant difference in football players’ self-efficacies, achievement motivations and state 

anxieties according to their playing position. And there was positive and significant correlation 

between self-efficacy and task orientation and between self-efficacy and self-confidence.      

 

Keywords: Self-efficacy; Achievement motivation; State anxiety; Football players. 

 

Résumé  :  L’étude a pour but d’identifier le niveau d'auto-efficacité, et de comprendre les 

relations entre l'auto-efficacité, la motivation d'accomplissement et l’état d’anxiété. Le 

questionnaire “GSES” de (Schawarzer,1992(, Le questionnaire “TEOSQ” de (Duda et 

Nicholls ,1989) et Le questionnaire “CSAI-2” de (Martens et al.,1990) ont été utilisés pour 

déterminer cette relation. La recherche porte sur 61 footballeurs amateurs, âges de 16 à 19 ans. 

Les résultats montrent un haut niveau d'auto efficacité chez les footballeurs. Aucune différence 

statistiquement significative entre les joueurs de football selon les positions de jeu. En 

revanche, il existe une corrélation positive entre l'auto-efficacité et l'orientation des tâches et 

entre l'auto-efficacité et la confiance en soi. 

 

Mots clés : Auto-efficacité ; Motivation d’accomplissement ; état d’anxiété ; Footballeurs 
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1-INTRODUCTION  

         During the last few decades, coaches and athletes from a wide variety of sports have 

begun to realize the importance of the mental side of athletic performance. Sport specialists 

agree that athletic performance is influenced not only by physical skills but also by 

psychological ones. 

         Among other psychological skills, self-efficacy is considered a significant element of 

mental training (Barling & Abel, 1983; Birrer & Morgan, 2010; Feltz, Short, & Sullivan, 

2008; Zagórska& Guszkowska, 2014). Self-efficacy is posited as the basis for such conduct in 

the sense that it influences the strength of decisions, the quantity of energy invested in the 

effort, the level of perseverance in the face obstacles and failures or the resilience to adversity. 

In this sense, this psychological dimension is an individual resource to adapt to situations and 

contexts of activity grueling interesting sports psychology as the Health psychology and 

Occupational Psychology (Decamps, 2012). 

 

2-The problem of study 
       No research studies to date have combined this unique set of variables to specifically test 

self-efficacy and its relationship between achievement motivation and state anxiety. Precedent 

studies referred that self-efficacy helps to predict motivation and goals and achievement 

outcomes (Ashton & Webb, 1986; Duda &Nicholls, 1992; Meece, Blumenfeld, &Hoyle, 

1988; Schunk, 1995; Schunk and Swartz (1993). Other previous studies regarding self-

efficacy and anxiety indicated that self-efficacy controls and dismisses anxiety (Bundura, 

1997; Cartoni, et al., 2005; De Pero et al., 2013; Hardy, 1996a; Martinent & ferrand, 2007; 

Nicholls, Polman & Levy ,2010). The identification of some psychological characteristics of 

football players with different playing positions is of sufficient scientific and practical 

interest, it enables to reveal psychological characteristics of football players depending on 

their roles (Koryagina & Blinov ,2013). This inclusion could provide new insights by 

كان الهدف من الدراسة معرفة مستوى فاعلية الذات ، والتحقق من فاعلية الذات ، دافع   :الملخص
 االنجاز وقلق المنافسة لدى العبي كرة القدم حسب مراكز اللعب ، ومعرفة العالقة بين فاعلية الذات ،

الى  16( العب كرة قدم هواة تتراوح اعمارهم مابين 61دافع االنجاز وقلق المنافسة. تكونت العينة من )
( ومقياس توجه االنا وتوجه GSES)  Schawarzerعاما . وقد استخدم مقياس فاعلية الذات ل 19

( لجمع البيانات . كما CSAI-2) 2( وكذا مقياس قلق المنافسة TEOSQالمهمة الخاص بالرياضة )
 KRUSKAL-WALISاستخدمت بعض االحصاءات الوصفية المتمثلة في اختباركروسكال واليس )

TEST والتحليل االرتباطي لسبيرمان )(Spearnam’s correlation analysis اشارت النتائج ان .)
ة احصائية لدى العبي مستوى فاعلية الذات عالي لدى العبي كرة القدم ، وانه التوجد فروق ذات دالل

كرة القدم تبعا لمراكز اللعب ، لكن توجد عالقة ارتباطية موجبة بين فاعلية الذات وتوجه المهمة وبين 
 .فاعلية الذات والثقة بالنفس

 .فاعلية الذات ؛ دافع االنجاز؛ قلق المنافسة ؛العبي كرة القدم  الكلمات األساسية: 



      

analyzing the self-efficacy levels, achievement motivation and state anxiety of football 

players as they progress forward in their experience levels and success (i.e., make the 

proverbial “big fish into a bigger pond” transition).  It makes possible to determine the main 

directions and ways to increase the psychological potential of football players in order to 

optimize game performance.  Coaches and others within the sport and football academy can 

use this information to better manage players and offer tailored programs to specific player 

needs based on their experience levels overall and at the academy level. 

 

3-The questions  
   The research study questions were as follows: 

QUE.1 Is there high level of self-efficacy among football players? 

QUE.2 Is there significant difference in self-efficacy, achievement motivation and state                       

anxiety among football players according playing positions? 

QUE 3 Is there correlation relationship between self-efficacy and achievement motivation? 

QUE.4 Is there correlation relationship between self-efficacy and state anxiety? 

 

4-The aim 
      The aim of this study was to know the level of self-efficacy, to investigate self-efficacy, 

achievement motivation, and state anxiety of football players in different playing position and 

to reach of finding the relationship between self-efficacy, achievement motivation, and state 

anxiety of football players. Perhaps most importantly, the study operationalized and included 

some new variables (football academy players ranging from 16 years to 19 years and playing 

different positions – goalkeepers, defenders, midfielders and forwards). 

 

5-The hypotheses 
     For this study, the research study hypotheses were as follows: 

HYP.1 There is high level of self-efficacy among football players. 

HYP.2 There is significant difference in self-efficacy, achievement motivation and state                  

anxiety among football players according playing positions. 

HYP.3 There is correlation relationship between self-efficacy and achievement motivation. 

HYP.4 There is correlation relationship between self-efficacy and state anxiety. 

 

6-The concepts of study  

 

✓ Self-efficay  
          The concept of self-efficacy dates back several decades, and psychologist Albert 

Bandura was one of the first researchers exploring this topic. Bandura’s (1977) theory of self-

efficacy was developed within the framework of social cognitive theory. Although, originally, 

the theory was proposed to account for the different results achieved by diverse methods used 

in clinical psychology for the treatment of anxiety, it has since been expanded and applied to 

other domains of psychosocial functioning including health and exercise behavior (McAuley, 

1992; McAuley & Mihalko 1998; O'Leary, 1985), and sport and motor performance (Feltz, 

1988). The reasons why athletes want to compete depend in the contrast between internal and 

external rewards as well as an athlete’s performance assessment. In other words, if an athlete 

believes he or she can be successful, he or she is more likely to participate. In sport 

psychology, this is generally referred to as self-confidence or self-efficacy. High self-efficacy 

is judgment about one’s capability to perform a particular task at an elevated level, with 

certainty, and repeatedly over time, athletes with higher self-efficacy tend to try harder, 

persist longer, choose greater challenges, experience effort more positively, and feel less 

anxious. NHL players who can picture winning a Stanley Cup, for example, will bust their 

butts come playoff time (and year-round, for that matter), but minor-league rookie who is 



      

enticed by a call-up for the postseason, yet thinks of himself as unready and cannot see 

himself competing with the “big boys”, may be afraid to put his all on the line and may end 

up slacking off in practice (Murphy, 2005). Self-efficacy is the belief in one’s capabilities to 

organize and execute the source of action required to manage prospective situations (Bandura, 

1997). The concept of self-efficacy is vital to coaches, athletes, and even spectators, for 

several reasons. First, as a coach, knowing what athletes feel and think about their skills, 

abilities, and talents is important in the development of those characteristics. Second, a better 

understanding of an athlete’s psyche can significantly improve the resulting sport 

performance (Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000). 

 

 

✓ Achievement motivation  

        Whereas participation motivation is focused on why people decide to partake in sport, 

achievement motivation examines why, or why not, people may be motivated to achieve 

success, improve performance, master tasks and be good at their sport. Considering that 

success in sporting context is often assessed relative to opponents’ performance, achievement 

motivation is often considered in relation to competitiveness. Competitiveness may be defined 

as the desire to reach a level of performance that is higher than others in the presence of 

evaluative others (Weinberg & Gould, 2011). Achievement motivation is broader and focuses 

on athletes’ predispositions towards striving for success and how specific situations influence 

their desires, emotions and behaviors (Tod, 2014). 

        Both psychologists and sport and exercise psychologists have focused on achievement goals 

as a way of understanding differences in achievement (Duda & Hall, 2001; Nicholls, 1989). 

According to achievement goal theory, three factors interact to determine a person’s motivation: 

achievement goals, perceived ability, and achievement behavior. To understand someone’s 

motivation, we must understand what success and failure mean to that person. The best way to 

do that is to examine a person’s achievement goals and how they interact with that individual’s 

perceptions of competence, self-work, or ability. Holly may compete in body building because 

she wants to win trophies and have the best physique of anybody in the area. She has adopted an 

outcome goal orientation (also called a competitive goal orientation or ego orientation) in which 

the focus is on paring herself (has high perceived ability) when she wins but not so good about 

herself (has low perceived ability) when she loses. Sarah also likes to win contests, but she 

primarily takes part in body building to see how much she can improve to her strength and 

physique. She has adopted a task goal orientation (also called mastery goal orientation) in which 

the focus is on improving relative to her own past performance. Her perceived ability is not 

based on a comparison with others.  For particular situation, some people can be both task and 

outcome orientation, for example, a person might want to win the local turkey trot but also set a 

personal best time for the race. However, to according to researchers in achievement goal 

orientation, most people tend to be higher on either task or outcome orientation (Weinberg & 

Gould, 2015). 

 

 

✓ Anxiety 
       Athletes and coaches often use the words “anxiety”, “stress” and “arousal” 

interchangeably, and because their listeners generally know what they are trying to say it does 

not lead to miscommunication. Precision is needed. 

      Anxiety refers to the levels of perceived threat that is accompanied by worry, nervousness 

and apprehension. A key idea in anxiety is athletes’ interpretation of the danger to their 

wellbeing. Sometimes anxiety is a normal response to real threats, such as when individuals 

are confronted by an armed person. Sometimes anxiety involves an exaggerated response to in 

imagined threat, such as my reaction to spiders (except in Australia where they can kill you!). 



      

Anxiety is typically accompanied by high arousal, but the two are not the same. People can be 

highly aroused yet not anxious, such as when athletes win major competitions (Tod, 2014). 

        Spielberger (1966, 1972) further noted that for a theory of anxiety to be an adequate .it 

must differentiate as a mood state and as personality trait. Additionally, it must differentiate 

among the stimulus conditions antecedent to these forms of anxiety. Spielberger (1966) 

proposed the state-trait theory of anxiety, which differentiates between state and trait anxiety. 

State anxiety (A-state) is defined as an emotional state “characterized by subjective, 

consciously perceived feelings of apprehension and tension, accompanied by or associated 

with activation or arousal of the autonomic nervous system”. This condition varies from 

moment to moment and fluctuates proportional to the perceived threat in the immediate 

situation. Trait anxiety (A-trait), on the other hand, is “a motive or acquired behavioral 

disposition that predisposes an individual to perceive a wide range of objectively non-

dangerous circumstances threatening and to respond to these with state anxiety reactions 

disproportionate in intensity to the magnitude of the objective danger”. The state-trait theory 

of anxiety predicts that high-trait-anxious individuals will perceive more situations as 

threatening and react with greater state anxiety in a greater variety of situations than low-trait-

anxious individuals. 

        Adopting a multidimensional approach, Martens and colleagues (1990) proposed that 

cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence each had different relationships with 

performance.  Performance was predicted to have a negative relationship with cognitive 

anxiety (increase in cognitive anxiety is associated with decrease in performance). Somatic 

anxiety was hypothesized to have an Inverted-U (Inverted-U theory 1908) relationship with 

performance. self-confidence was predicted to have a positive relationship with performance 

(increased self-confidence is associated with improved performance). along with proposing 

the multidimensional anxiety theory, Martens also published the Competitive State Anxiety 

Inventory-2(CSAI2) to help researchers test the model’s predictions.  

       It is useful to differentiate between trait and state anxiety. In sport, competitive trait 

anxiety is a person’s characteristic response or predisposition to perceive situations as 

threatening and to react with high anxiety. Competitive trait anxiety levels vary among 

athletes and influences state anxiety, or their right-now, moment –to moment perceptions of 

threat and accompanying worries and apprehension. Athletes with high levels of competitive 

trait anxiety are likely to respond to sporting events with high levels of state anxiety compared 

with participants with low trait levels. The relationship in not perfect and state anxiety is also 

influenced by the situation. Athletes with high levels of trait anxiety will not respond to 

competitions with high state anxiousness if they do not view any threat to their wellbeing. 

Alternatively, athletes will low trait anxiety levels may experience high levels high state 

anxiety on occasions. It would be understandable, for example, if a low-trait athlete found a 

high-level event nerve-wracking, such as an Olympic final (Tod, 2014; Weinberg& Gould, 

2015). 

        Anxiety has a thought component (e.g., worry and apprehension) called cognitive 

anxiety. It also has a component called somatic anxiety. Cognitive state anxiety concerns the 

degree to which one worries or has negative thoughts, whereas somatic state anxiety concerns 

the moment-to-moment changes in perceived physiological activation. Somatic state anxiety 

is not necessarily a change in one’s physical activation but rather one’s perception of such a 

change. recent research also suggests that there is a perceived control or regulatory 

component of state anxiety; that is, the degree to which one believes one has the resources and 

ability to meet challenges is an important component of state anxiety as well (Cheng, Hardy, 

& Markland,2009). 

 

✓ Football (soccer) 
       Soccer is a team sport. In order to succeed, it is necessary for highly specialized players in 

specific positions and tasks to help one another. For a successful soccer team; each player 



      

should be trained not only for conditional attributes like endurance, strength, speed or agility 

but also should be trained technically and tactically. In accordance with that, each player 

should have different physical, physiological and psychological attributes depending on 

his/her playing position (Akın, Kireker & Koklu, 2009).  Although there are some studies 

showing that psychological factors like concentration, competition anxiety, anger style, anger 

management, self-image, self-esteem can affect player’s playing style and injury risk, they do 

not seem to be enough in number (Kurt et al. ,2012). 

 

7-Similar studies  

✓ The relationship of self-efficacy with achievement motivation 
        Schunk (1995) referred that self-efficacy helps to predict motivation and performance, it 

motivates individuals to improve their competence, and self-efficacy related positively to 

persistence and achievement. Initial research supports the point that self-efficacy relates to goals 

and achievement outcomes. Meece, Blumenfeld, and Hoyle (1988) showed that students with 

task-mastery goals report more active cognitive engagement with material to be learned and that 

perceived competence relates positively to motivation and task-mastery goals. Schunk and 

Swartz (1993) found that providing children with a process goal of learning to use a strategy and 

feedback on their progress increases task orientation and decreases ego orientation, and that self-

efficacy correlates positively with task orientation and negatively with ego orientation. Duda and 

Nicholls (1992) found for both sport and schoolwork that task orientation relates to high school 

students' beliefs that success depends on effort and collaboration with peers, whereas ego 

orientation is associated with beliefs that success is due to high ability and attempting to perform 

better than others. Goal orientations and beliefs about success were not strongly related to 

perceived ability. More investigations are required on the role of self-efficacy among teachers 

and coaches. Teaching efficacy refers to personal beliefs about capabilities to help students learn, 

and it should influence teachers' activities, effort, and persistence (Ashton & Webb, 1986). 

Teachers with low efficacy may avoid planning activities they believe exceed their capabilities, 

not persist with students having difficulties, expend little effort to find materials, and not teach in 

ways students might understand better. Teachers with higher efficacy might develop challenging 

activities, help students succeed, and persevere with students who have problems. These 

motivational effects enhance student achievement, as well as teachers' self-efficacy by conveying 

they can help students learn, Ashton and Webb found that teachers with higher self-efficacy were 

likely to have a positive classroom environment, support students' ideas, and address students' 

needs. Teacher self-efficacy was a significant predictor of student achievement.  

       The preceding researches make it clear that self-efficacy plays an important role in 

achievement motivation and performance in many situations.  

  

✓ The relationship of self-efficacy with anxiety  
       High self-efficacy expectations are connected with low precompetitive anxiety, positive 

effect, strong goal importance and high personal goals, and high trait sport confidence in 

athletes (Bundura, 1997). High self-confidence, self-efficacy, and positive thinking can, in 

some ways, control or dismiss the apprehensive emotions that account for anxiety (Hardy, 

1996a; Martinent & ferrand, 2007). Previous study on artistic gymnastics (Cartoni, et al., 

2005), it was predicted that a high sense of self-efficacy might protect TeamGym athletes 

from precompetitive anxiety and from experiencing fear of physical injury. Another study was 

conducted by Nicholls, Polman and Levy (2010) on Coping self-efficacy, pre-competitive 

anxiety, and subjective performance among athletes, the findings revealed that there was 

Negative relationships between coping self-efficacy and both somatic and cognitive anxiety 

were also observed. However, somatic and cognitive anxiety did not predict subjective 

performance. The present findings support previous results regarding the influence of self-

efficacy and provide applied practitioners. A study was conducted by De Pero et al. (2013) on 

the relationships between pre-competition anxiety, self-efficacy, and fear of injury in elite 



      

TeamGym athletes, the findings indicated that self-efficacy dampens the anxiety level of 

TeamGym athletes and mediates the effects of fear of injury on anxiety prior to their 

competition, with athletes who experience less fear of being injured and are more confident in 

their technical abilities and therefore show a lesser degree of pre-competitive anxiety. 

      Based on the findings of the precedents studies, sport psychologists and the coaches will 

have better understanding as to the relationship between self-efficacy and competitive 

anxiety.  

 

8-METHOD 

 

Participant 
      The study consisted 61 football players from Fanzeres Academy -city of Porto Portugal-. 

The ages of players ranged between 16 and 19 years with a mean age of 16.77±1.05 years. On 

average, the players had played for 7.97±2.43 years. A large number N=21 (34.4%) of the 

players were defenders, followed by midfielders N=18 (29.5%), forwards N=16 (26.2%), and 

goal keepers N=6 (9.8%). 

 

Procedure  
       Clearance was obtained from the president of team prior to all study procedures. All 

testing took place in a Hall Meetings on sport complex. participants provided informed 

consent. Then, they were provided with a questionnaire package and asked to respond to each 

question as honestly as possible. Coach with me remained nearby to answer any questions 

that arose during testing (in Portuguese language).  The questionnaire package took 

approximately 15-20 minutes. The CSAI-2 was administered to the participants 

approximately 1 hour before competition. 

 

Data analyses  
       Descriptive statistics, kruskal-wallis Test, and Spearman’s correlation were conducted. 

First, descriptive statistics was computed to characteristics the entire sample of football 

players, and to know level of self-efficacy. Second, kruskal-wallis Test was used to explore 

the differences of Football players’ self-efficacies, achievement motivations and state 

anxieties according to their playing position. Finally, Spearman’s correlation was used to 

know relationship between self-efficacy and achievement motivation, and self-efficacy and 

state anxiety.   

 

Instruments 
        In this study, three scales were used to collect data. In the first scale “the general self-

efficacy scale-Schwarzer (GSES)” developed by Jerusalem and Schwarzer (1992). This is 

original scale, including one specific dimension, is comprised of ten items, designed for ages 

12 and up, was created to assess perceived self-efficacy   regarding coping and adaptation 

abilities in both daily activities and isolated stressful events .it has been well known 

internationally for two decades. Items in the scale are in the form of four option Likert type 

scale “1=not all true, 2=hardly true, 3=moderately true, 4= exactly true”. Cranach alpha 

reliability value of the scale was found to be .76 to .90(Jerusalem & Schwarzer, 1992).  

        The adaption of this scale to Portuguese was done by Nunes, Schwarzer, and Jerusalem 

(1999). In the adaption process of scale of self-efficacy was translated into Portuguese. 

Validity and reliability were done (0, 75 - 0, 91). According the results, it was seen that the 

efficiency of original scale, with consisted of ten items, was preserved in the Portuguese form. 

The Portuguese scale also had one specific dimension like the original scale. 

       The second scale “task and ego orientation in sport (TEOSQ)”, was developed by Duda 

and Nicholls (1989), Fonseca and Brito (2005) developed it to Portuguese version, measures 



      

individual differences in task and ego goal perspectives in the sport context. The athlete thinks 

of a successful sport experience and responds to 13 items reflecting task- and ego- referenced 

criteria. Responses to items “I really work hard” and “I’m the best” are indicated on a5-point 

Likert scale ranging from strongly disagree (A) to strongly agree (E). 

      The third is called “the Competitive State Anxiety Inventory-2” (CSAI-2), a Sport-

specific state anxiety scale developed by Martens, Vealey, and Burton (1990). The scale 

divides anxiety into three components: cognitive anxiety, somatic anxiety, and a related 

component-self-confidence. To score the CSAI-2, take all the scores for each item at face 

value with the exception of item 14, where you "reverse" the score. For example, if you 

circled 3, count that as 2 points (1 = 4; 2 = 3; 3 = 2; 4 = 1). Total scores in the following 

manner: Cognitive state anxiety: Sum items 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, and 25. Somatic state 

anxiety: Sum items 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, and 26. Self-confidence: Sum items 3, 6, 9, 12, 

15, 18, 21, 24, and 27. The scores for each will range from 9 to 36, with 9 indicating low 

anxiety (confidence) and 36 indicating high anxiety confidence. 

      The CSAI-2 was developed by Cruz et al. (2006) to Portuguese version. It was formed also 

same dimensions but with a reduction to 22 items s (Cognitive state anxiety: sum: 1, 4, 6, 9, 

12, 15, 18, and 21. Somatic state anxiety: Sum items, 2, 7, 10, 13, 16, and19. Self-confidence: 

Sum items, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, and 22.). Reliability and validity were done. 

In present study reliability and validity of self-efficacy scale(GSES), questionnaire of task and 

ego orientation in sport (TEOSQ) and Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) were 

done. 

 

9-Results, Analysis and Discussions  
       In this section, the findings obtained from the data analyses related to The Self-efficacy, 

achievement motivation and state anxiety among football player are given in detail. 

 

HYP.1 There is high level of self-efficacy among football players 
    Findings related to the level of self-efficacy among football players are shown in table 1. 

 

Table 1.  shows level of self-efficacy among football players 

 

Self-efficacy  N Mean  Std. 

Deviation 

1. I can always manage to solve difficult problems if I try 

hard enough 

61 3.31 .618 

2. If someone opposes me, I can find the means and ways to 

get what I want. 

61 3.31 .718 

3. It is easy for me to stick to my aims and accomplish my 

goals. 

61 3.20 .725 

4. I am confident that I could deal efficiently with unexpected 

events. 

61 3.05 .804 

5. Thanks to my resourcefulness, I know how to handle 

unforeseen situations. 

61 3.08 .665 

6. I can solve most problems if I invest the necessary effort. 61 3.40 .663 



      

Self-efficacy  N Mean  Std. 

Deviation 

7. I can remain calm when facing difficulties because I can 

rely on my coping abilities. 

61 3.31 .718 

8. When I am confronted with a problem, I can usually find 

several solutions 

61 3.13 .590 

9. If I am in trouble, I can usually think of a solution. 61 3.08 .759 

10. I can usually handle whatever comes my way. 61 3.15 .812 

Total  61 3.20 .707 

   
      In Table 1, the average scores of self-efficacy among football players for each item are 

given. It may be observed that football players had high average scores in total (M =3.20), 

remarkably, they scored lower on the fourth (M =3.05) and higher on the sixth (M =3.40). 
        As results of this study, it was concluded that the football players had high levels of self-

efficacy. And they were able to meet the challenges and sports competitions, and whatever the 

type of competition. “High self-efficacy will likely choose to attend training regularly, expend 

high levels of effort, and persist longer than those with low self-efficacy. These self-

efficacious individuals will set higher goals and have more helpful thoughts and emotions” 

(Tod, 2014). As a result, they may have a better chance of success. Providing support for 

present study, both Cetinkalp and Turksoy (2011) and Munroe-Chandler, Hall and Fishburne 

(2008) examined self-efficacy as it relates to the situation and innate abilities of youth soccer 

players. They found high levels of self-efficacy produced high levels of performance in 

athletes. 

 

HYP.2 There is significant difference in self-efficacy, achievement 

motivation and state   anxiety among football players according playing 

positions 

     Football players’ self-efficacies, achievement motivations and anxiety were also examined 

according to their playing position as indicated in Table 2. 



      

Table 2: shows comparison of Football players’ self-efficacies, achievement motivations and 

state    anxieties according to their playing 

 
 

       p>0.5 

 

     Table 2 shows football players’ average self-efficacy   in terms of their playing position 

was M =3.19, so they have high level of self-efficacy. 

       kruskal-wallis Test showed no statistically significant difference in football players’ self-

efficacy according to their playing position (p>0.5). 

      Kruskal-Wallis Test was used also to compare football players’ achievement motivation 

according to playing position. The comparison analysis demonstrates that there were no 

significant differences (p>0.5). According to the results, football players’ average task and 

ego of achievement motivation scores were M =4.12, M =3.00, respectively.  

       As can be seen, no significant difference was found when comparing football players’ 

anxiety according playing position (p>0.5). According to the results, football players’ average 

Cognitive state anxiety, Somatic state anxiety and Self-confidence scores were M =2.68, M 

=2.09 and M =3.11, respectively. 

        Results were concluded that no significant differences between the football players’ self-

efficacies, achievement motivations and state anxieties according to their playing position. 

This finding is inconsistent with the results of other investigations (Kirkcaldy,1982; Andrew 



      

et al.,2007; Eloff et al.,2011). Kirkcaldy (1982), for example, found that players in defensive 

positions in soccer showed higher emotional stability than players in attacking positions. 

       The fact that the current study failed to concur with other investigations could be 

explained by the amateur level of participation of the sample tested in the present study. The 

results of the present study suggest that youth football players competing at amateur level 

they had homogeneously some psychological characteristics regardless of their respective 

position in the team. This finding, pertinent to soccer players, is corroborated by Kurt et al. 

(2012), who credited such homogenous results to the similar status (amateur/professional) of 

the participants.  

       Another probable reason for inconsistency between the current findings and those 

stemming from earlier research was the young age of the participants. McCarthy et al. (2010) 

postulated that young sport participants have less approximations of psychological skill usage 

compared to adult participants. The mean age of the sample in the present study was 

16.77±1.05 years old, which could be attest to insignificant relationship noticed between 

psychological skills and playing position. Jooste, Steyn, and Van den Berg (2014) support this 

view by conceding that athletes in the specialization stage (mean age 16.2±1.13years) may be 

at the ideal “windows of opportunity” for developing adult-like attributes and should, 

therefor, not be compared to older athlete’s groups.  

 

HYP.3 There is correlation relationship between self-efficacy and 

achievement motivation 

 
Table 3: shows spearman’s correlations between self-efficacy and achievement motivation   

Variables  

 

Self-efficacy  Achievement 

motivation  

Task 

Achievement 

motivation  

Ego 

Self-efficacy 1 .685** .001 

Achievement motivation  

Task 

.685** 1 -.007 

Achievement motivation  

Ego  

.001 -.007 1 

   **: Sig. at 0.01 level (2-tailed) 

 
         Table 3. shows correlation analysis of self-efficacy and achievement motivation. Self-

efficacy had positive and significant correlation with task dimension (rs =.685, p<0.01), and 

no significant correlation between self-efficacy and ego dimension.  

 

           The results demonstrated that there was positive and significant correlation between 

self-efficacy and task orientation. Providing support for the findings, Barış and Kocaeksi 

(2013), Canpolat and Kazak Cetinkalp (2011), Carpenter & Yates (1997) examined the 

relationship between self-efficacy and task orientation. For example, Carpenter and Yates 

(1997) found the amateur footballers’ task orientation are higher rather than semi-professional 

footballers. This is parallel with the findings of present study. Amateur athletes have focused 

to improve their physical, technical, tactical and psychological characteristics, “task goal 

orientation focuses on comparing performance with personal standards and personal 

improvement” (Weinberg& Gould, 2015). 

 

HYP.4 There is correlation relationship between self-efficacy and state 

anxiety 



      

 
Table 4: shows spearman’s correlations between self-efficacy and state anxiety 

Variables Self-efficacy Cognitive state 

anxiety 

Somatic state 

anxiety 

Self-

confidence  

Self-efficacy 

 

1 -.094 .000 .675** 

Cognitive state 

anxiety 

-.094 1 .480** -.155 

Somatic state 

anxiety 

.000 .480** 1 .002 

Self-

confidence  

 

.675** .155 .002 1 

**: Sig. at 0.01 level (2-tailed) 

        Table 4. shows correlation analysis of self-efficacy and state anxiety. Self-efficacy did 

not have correlation with cognitive and somatic dimension, but had correlation with self-

confidence dimension (rs =.685, p<0.01). 

       The results demonstrated that there was positive and significant correlation between self-

efficacy and self-confidence. Providing support for the findings, Besharat and Pourbohlool 

(2011) examined self-confidence and sport self-efficacy on the relationship between 

competitive anxiety and sport performance. Self-confidence expresses individual’s belief in 

his/her general ability to control conditions and situations, but sport self-efficacy expresses 

athlete’s belief in his/her ability to perform specific sport tasks and skills. This means that 

belief in just general ability might have a weak effect on control and decrement of stress and 

negative emotions in particular situation (sport competition), whereas belief in specific ability 

would have a decisive effect on that particular behavior. One can conclude from this probable 

explanation that although self-confidence and self-efficacy are in the same direction (Hardy, 

1996b; Hardy et al., 2004). 

 

 

10-Conclusion 
       In conclusion, when making literature reviews, as parallel with many researches, present 

study was inconsistent with studies and consistent with others. The findings indicated there 

was high self-efficacy among football players. And different playing positions were compared 

in terms of self-efficacy, achievement motivation and anxiety, there was no significant 

difference found between compared variables. Can be said that this situation is largely related 

to the groups having similar status (amateur), similar age and football experience. There was 

positive and significant correlation between self-efficacy and task orientation. And self-

efficacy and self-confidence. Future qualitative research which covers the test having multi-

variables on self- efficacy and others psychological characteristics could be performed. 
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 ملخص الدراسة :

ى جناز الرايضةةةةةت وم ةةةةة   قة بني فاعلية الذات ودافعية اإلىل معرفة العالإهدفت الدراسةةةةةة         
مبراجع ، ويف هذا ال ةةةةةةةةياع ن االسةةةةةةةة عا ة ( سةةةةةةةة ة 17قل من )الطم ح لدى العيب كرة القدم األ

 صةةةةةةةةفت امل هج ، و كان امل هج الل علم ال فس  وعلم ال فس الرايضةةةةةةةةتغلبها  يف جماومصةةةةةةةةادر  
( العب 500بلغ عددها )، حيث اخ ريت العي ة ابلطريقة القصةةةدية وقد امل ةةة خدم يف الدراسةةةة،

 ورقلةةة -( سةةةةةةةةةةة ةةة من م طق  ورقلةةة ولقرت ال ةةابع ةةان للرابطةةة ا ه يةةة 17قةةل من )كرة قةةدم األ
 ايضتجناز الر مقياس دافعية اإل، (2001مقياس فاعلية الذات )العدل،يف دوات القياس ومتثلت  

ل حقق من ل،و (2005،م ةةةةةةةةةةة  ى الطم ح )مع ي وعبةةةد الع يم (، ومقيةةةاس1998)عالوي ،
امل حصةةةل  ، ومن  هم ال  ا ج حصةةةا ية امل اسةةةبةلدراسةةةة اسةةة عمل الباحث ال سةةةا ل اإلفرضةةةيات ا

جناز الرايضةةةةةةةت وم ةةةةةةة  ى الطم ح ى فاعلية الذات وم ةةةةةةة  ى دافعية اإلم ةةةةةةة    عليها  ن كال من
جناز الرايضةةةةةت وكذا افعية اإلعالقة ارلباطية م جبة بني كل من فاعلية الذات ود ه ل جد لفع، و مر 

اله مام ابل اشةةةةةةةة ني من كل ضةةةةةةةةرورة اب، وعليه ي صةةةةةةةةت الباحث فاعلية الذات وم ةةةةةةةة  ى الطم ح
كثر    صةة  خصةةا ت  ف ةةاف يف فرع كرة القدم دراج كما  ّن إ،  ا  ا ب، وخاصةةة ا ا ب ال ف ةةت

 ذخضةةةةرورة األو وضةةةةع برامج لدريبية خاصةةةةة لعتز من م ةةةة  ى فاعلية الذات ،  و ،من ضةةةةروري 
صةة رة كاملة  ذخ    ةةىد ية واملهارية ، وذلك حىت يابملقاييس ال ف ةةية ع د القيام ابالخ بارات الب

 قدرات ال اش ني .عن 
 القدم. جناز الرايضت ؛ م   ى الطم ح ، العب كرةفاعلية الذات ؛ دافعية اإلالكلمات الدالة : 

 


