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 شكر

و الصف ات  وعلى    األسماءالنور الذاتي والسر الساري في سائر    ، على سيدنا محمد    الليم صل  

 .لو و صحبو وسلم  آ

لك الحمد ربي حتى ترضى   ؛  إبراىيمسورة   70يةاآل    (زيدنكم   ولئن شكرتم أل :) ق ال تعالى

يع  نعمك كما ينبغي لجالل  على جم  لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو ،  رضيت  إذاولك الحمد  

 . إليونا  توجيك وعظيم سلطانك  لما وفق

الذي دعمنا    ، بن برنو عثمانالمشرف    دكتورنا إلىعرف ان    ل  أجنتقدم بالشكر الجزيل و   يسرنا أن

في سبيل تحرير عقولنا من   ؛فشكرا لما بذلت و تبذل ؛وتوجيياتو القيمة  وإرشاداتوبنصائحو  

 .فكان نتاجيا النجاح المغمور بالثناء و العرف ان ،قيننور الي  إلىعبودية الجيل  

الذين قدموا لنا يد    ،  معيد التربية البدنية و الرياضية أساتذةكما نتقدم بالشكر الجزيل لكل  

كل من    إلىتقديم جزيل الشكر   ؛كما ال يفوتنا ،فجزاىم اهلل عنا خير الجزاء ،العون و المساعدة  

 الزميل

ة  ثمر نضع    األخيروفي   .و عونيم لنا ؛ لصبرىما الجميل معنا  حميدات محمدبلغاشم الحاج احمد و   

 .يعين طالب علم فيجد فيو مبتغاه    أن عسا أيديكمجيدنا وعصارة فكرنا بين  
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ما تسدددون األمدددور فدددي سرجدددة تحكدددم الالعبدددين فدددي انفعدددا تهم عندددد أعمددددة بيانيدددة توضدددح

 89 المنافسة

 81 أعمدة بيانية توضح سرجة تأ ير األخفان في بداية المنافسة على أسان الالعبين 10
 89 أعمدة بيانية توضح سرجة فقدان الالعبين ألعصابهم أ نان المنافسة 01
 88 الاعتقاس الزمالن  لالعب بأنه يتميز بأنه يتميز بشدة ا نفع أعمدة بيانية توضح 00
 88 أعمدة بيانية توضح سرجة تأ ير القلق والتوتر قبل المنافسة على الالعبين 00
 88 أعمدة بيانية توضح سرجة تنفيذ الالعبين لتعليمات المدرب 00
 88 أعمدة بيانية توضح سبب هبوط وتدني مستوى الالعب 00
 88 ا بتدريبهمتوضح عالقة الالعبين بالمدرسين الذين قامو  18أعمدة بيانية  00
 83 أعمدة بيانية سرجة استشارة الالعبين لمدربهم عند مواجهة بعض المشكالت 00
 88 يوضح سرجة تفهم المدرب لالعبينأعمدة بيانية  00

00 
أعمدددددة بيانيددددة توضددددح نظددددرة الالعددددب للمدددددرب عنددددد عدددددم إشددددراكه كالعددددب أساسددددي فددددي 

 199 المنافسة

 191 بالمدرب أعمدة بيانية توضح عالقة الالعب 00
 199 أعمدة بيانية توضح أهداف الالعبين من وران ممارسة الرياضة 01



 

 

 ه

 



 ة :ــمقدم
 التطور الذي وصلت إليه الرياضة والنشاطات البدنية والرياضية بصفة عامة ، وكرة القدم بصفة خاصة     

علىىىل كىىىو ات ىىىتويات ، بتطىىىوير وئ ىىىل كىىىو الوتىىىا و والل ليىىىات ات ىىىتل لة مىىى   بىىىو ال عىىى  واتىىىدرب لت  ىىىل 
 األداء ، كو هذا جلو منها ظاهرة م  ظواهر اجملت ع . ىم تو 
، حبيىىىو ووخ مىىى   91وتلتىىىر كىىىرة القىىىدم الرياضىىىة األكيىىىر وىىىلبية ، ويلىىىود ووخ تىىىاري  ظهورهىىىا إ  وواخىىىر القىىىر      

عىىام تقريبىىا ، وكىىا  بىىا نصىىي  كبىىو مىى  التطىىور والتقىىدم حبيىىو  911مارتىىها هىىجن از ليىىث ، نيىىو كىىا   لىى   بىىو 
ي طرو علل نظام و واعىد الللبىة ، والىذي نىت  عرفت تغيو وبه جذري يف طرق ومنهجية التدري  ، نظرا للتغيو الذ

تكتيكية وكيىر تلقيىدا وتركيبىا ، ي ىت يو علىل ال عى  الىت كجن فيهىا ويبىذخ  هىود وكيىر ،  خطط عنها ويضا ظهور
 ودو  تن ية مجيع إمكانياته  البدنية ، التقنية والنف ية .

اتتذبذبة واحنطاط ات توى ، رغجن تىوفر طا ىة وىبانية  اتتتبع لوا ع الرياضة يف اجلثا ر يصاب بدهشة كبوة للنتا      
لل واتىىىدربل الىىىذي  ب مكىىىا جن جىىىدت ال ىىىند وات ىىىاعدة و خاصىىىة ات ىىى و ها لىىىة  ىىىادرة علىىىل رفىىىع الت ىىىدي ، إ ا مىىىا و 

م ىىاعدة الرياضىىيل يف رفىىع ات ىىتوى ، علىىل و  ز تقتصىىر هىىذط ات ىىاعدة يف إعطىىاء   وعىىة مىى  اتهىىارات ا ركيىىة وو 
تدريبية خالية م  كو روح التفاعو اليت جي  و  يرعاها اتريب و ل  باهت امه بالرياضي وتفهجن مجيىع مشىاكله  برام 

 اللا لية ، ازجت اعية وخاصة النف ية .
النف ي له وثر كبو يف تن ية الكفاءات وئ ل مىردود رياضىي كىرة القىدم ،  اإلعدادالشيء اجلدير بازهت ام و      

الكشىىىى  عىىىى  اللوامىىىىو النف ىىىىية و الشإصىىىىية لكىىىىو رياضىىىىي وإجىىىىراء اختبىىىىارات نف ىىىىية وانفلاليىىىىة  وهىىىىذا مىىىى  خىىىى خ
وات نظىىة اليوميىىة وإنشىىاء برنىىام  بىىدط مىىرتبط  إطىىط للتىىدري  النف ىىي مىى  طىىرب اتىىدرب علىىل وتىىا  اتتطلبىىات 

 اإلعىىىدادي ىىى ل بانىىى  النف ىىىية بىىىالرغجن مىىى  عىىىدم اتىىىتطاعة اتىىىدربل الىىىت كجن يف متغواتىىىه والتن ىىىي  ع ليىىىا ، يف مىىىا 
 النف ي و ل  لتباي  الطرق واتنهجيات اتتبلة .

و  يلىرب تىىا ا ليىة إ  افالرياضىي ووكيرهىىا إثىارة واهت امىا موضىىو  الد ل وهىىجن اتوضىوعات الىيت ملىىجن اتىدربومى  بى    
علل ممارتة النشاط الرياضي يف نل يكتفي البلض اآلخر باتشاهدة ورؤية األنشىطة الرياضىية  يقبو بلض ال عبل

وللىىاب وو ونشىىطة رياضىىية ملينىىة دو  تىىواها مىى  األنشىىطة الرياضىىية  ها ؟ وو تىىا ا رىىار  بلىىض ال عبىىلدو  ممارتىىت
 األخرى ؟ 

  ومهها مرنلة اتراهقىة الىيت يلترهىا عل ىاء الىنف  وللو ونه م  بل وهجن مرانو الن و يف نياة اإلن ا  إ  مل تك    
 بأ ا اترنلة اللبورية بل الطفولة واترانو األخرى اليت تليها .

وختتلىىىى  هىىىىذط اترنلىىىىة عىىىى  تىىىىابقتها وتت يىىىىث بىىىىالتغوات الفيثيولوجيىىىىة الىىىىيت تصىىىى بها تغىىىىوات عديىىىىدة  ىىىى  جوانىىىى  
وازنفلاليىىىىىة لل راهىىىىى  بدايىىىىىة بىىىىىالبلو  إ  النضىىىىى  اللىىىىىام الشإصىىىىىية والىىىىىيت بىىىىىا تىىىىىأثوات علىىىىىل النىىىىىواني ازجت اعيىىىىىة 

 وازتتق لية وتأكيد الذات .
 



تطر نىىىا فيىىىه إ   األوخ و ىىىد  لىىىت دراتىىىتنا جىىىانبل اجلانىىى  النظىىىري الىىىذي يتكىىىو  مىىى  وربىىىع فصىىىوخ ، الفصىىىو     
 ىىي ، مىىع  كىىر ا ىىازت النف اإلعىىدادالنف ىىي وتناولنىىا فيىىه دور علىىجن الىىنف  الرياضىىي ومهامىىه   التلريىى  ب اإلعىىداد

، وواجبىىات اإلعىىداد النف ىىي ل عىىق كىىرة القىىدم وع  تىىه تناف ىىة ، وويضىىا اتهىىارات النف ىىيةالنف ىىية اتضىىطربة  بىىو ا
ضىافة مهىا ووظا فهىا ، وويضىا و  ىامها باإلليىة مفهو لفصىو اليىاط تطر نىا فيىه إ  الدافبالنواني التدريبية األخرى ومىا ا

نف ية وخصا ص الدوافع النف ية و كر مصىدر الدافليىة يف اتيىدا  الرياضىي وملناهىا وونىوا  إ  الدوافع وا اجات ال
تطىىور الىىدوافع اترتبطىىة بالنشىىاط الرياضىىىي ، و كىىر فىىا ر عىى  الىىدوافع اترتبطىىىة بالنشىىاط الرياضىىي وومهيتهىىا يف اجملىىىاخ 

ذة تارخييىة عى  تطورهىا يف اللىامل واجلثا ىر ، الرياضي وما الفصو اليالو تطر نا فيه إ  التلري  بكرة القدم مع  كر نبى
واتبىىادئ األتاتىىية والقىىوانل اتنظ ىىة بىىا ، ومتطلباملىىا وطىىرق الللىى  فيهىىا ومىىا الفصىىو الرابىىع فتطر نىىا فيىىه إ  التلريىى  

يف ومرانلها ، والت ديد الثمين با يف الشريلة اإلتى مية   ناجىات اتراهى  باإلضىافة إ  خصىا ص الن ىو  ةباتراهق
مرنلىىة اتراهقىىىة األو  و كىىىر ووىىىكاخ مىىى  اتراهقىىىة بلىىىدها    كىىر ومهيىىىة اتراهقىىىة يف التطىىىور ا ركىىىي للرياضىىىيل وومهيىىىة 

 النشاط الرياضي بالن بة لل راه  .
 كىر الطىرق اتنهجيىة للب ىو ، ومىا الفصىو اليىاط  فيىه وما اجلان  التطبيقي يتكو  م  فصىلل ، الفصىو األوخ     

 عرض وئليو ومنا شة نتا   الدراتة .  يه فتناولنا ف
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 اإلشكالية :  -1
 اإلعالـووسائل أصبحت رياضة كرة القدـ إحدى الرياضات األكثر شعبية يف العامل ، حبيث توليها اجلماىري     

ـ بدا االىتماـ هبذه الرياضة يتزايد يف العامل ، وقد 02ـ ومع بداية القرف 99أمهية بالغة ، وظهرت رمسيا يف القرف 
القوانني وطرؽ التدريب والتكوين ، سواء فيما يتعلق األمر بالفنيني و  تطورا فيما خيصشهدت ىذه الرياضة 

لعوامل ادلؤثرة على أدائهم فنيا ، بدنيا ونفسيا واليت تنعكس على الالعبني ، وظهرت حبوث هتتم بالالعبني وا
 مردودىم يف ادلنافسات .

النفسي دورا  اإلعدادأيضا يلعب ، وغنما وىذه الرياضة ال تتطلب التحضري والتدريبات البدنية والفنية فقط     
 اإلدراؾىاما يف تطوير العمليات النفسية لالعبني منو االنتباه ، التصور احلركي ، القدرة على االستجابة احلركية ، 

،  اخلحياة الرياضي ... وأسلوبالبيئة النفسي احلسي ، وتنمية ذكائهم ومزاجهم وإرادهتم مع ربكم يف العوامل 
إىل حسن قيادة الدافع واحلوافز  باإلضافةخالؿ ادلعرفة ادلسبقة للخصائص النفسية للنشاط الرياضي وذلك من 

 وىو ما ينتج أكثر فرص النجاح يف ادلنافسات الرياضية .
ل اموالتكق النفسي دور كبري وىاـ كما أكد ذلك ادلختصني يف ىذا اجملاؿ على ضرورة التنسي اإلعدادإذف ف       

 والفين والتحضري النفسي للوصوؿ إىل ربقيق النتائج والوصوؿ إىل القمة . البدي بني التحضري
 ؟ -فئة األشباؿ  – النفسي يف ربقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدـ اإلعدادفما ىو دور    

 تتفرع األسئلة التالية :  اإلشكاليةالتساؤالت الفرعية : من ىذه 
 ؟  -فئة األشباؿ  – ربقيق مسة احلاجة لالجناز لدى العيب كرة القدـالنفسي يف  اإلعداد دور ما ىو (9
  ؟  -فئة األشباؿ  – النفسي يف ربقيق مسة ضبط النفس لدى ال عيب كرة القدـ اإلعدادما ىو دور  (0

 ؟  -فئة األشباؿ  – لدى ال عيب كرة القدـ يف ربقيق مسة التدريبيةالنفسي  اإلعدادما ىو دور  (3

 الفرضيات :  -0
 الفرضية العامة :

 كحل مسبق لإلشكالية العامة ميكنا طرح الفرضية التالية : 
 يف ربقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدـ .النفسي  عدادالدور لػ ىناؾ 

 : من ىذه الفرضية العامة تتفرغ فرضيات جزئية وىي  الجزئيةالفرضيات 
 الفرضية اجلزئية األوىل : 

 يف ربقيق مسة احلاجة الجناز لدى ال عيب كرة القدـ . النفسي لو دور اإلعدادػ 
 الفرضية الجزئية الثانية : 

 النفسي دور يف ربقيق مسة ضبط النفس لدى ال عيب كرة القدـ . عدادلالػ 
 : الفرضية الجزئية الثالثة

 النفسي دورا يف ربقيق مسة التدريبية لدى ال عيب كرة القدـ .  اإلعدادػ يلعب 
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 :  لموضوعأهمية ا -3
النفسي دور فعاؿ يف إعداد الالعب للمنافسة ، ويف  اإلعدادتكمن األمهية العلمية دلوضوع حبثنا يف أف     

وىي مرحلة  اإلنسايىذه ادلرحلة أو الفئة تتوافق مع مرحلة حساسة من العمر موضوعنا تطرقنا إىل فئة األشباؿ 
 اإلعدادئات ، حبيث حاولنا معرفة األمهية والدور الذي يلعبو الفاليت تتميز خبصائص خمتلفة عن باقي ادلراىقة 

  لنفسي يف هتيئة الالعب للمنافسة ، وربقيق وتنمية دوافعو حنو ممارسة النشاط الرياضي .ا
 :  ف الموضوعا أهد -4

 يلي :  لى أىدافو يف ماأىدافو اخلاصة بو فبحثنا ىذا تتج لكل حبثلعل     
 النفسي يف ربقيق مسة الدافعية لدى ال عيب كرة القدـ . داإلعدارؼ على دور عالت ·
 التعرؼ على الدوافع احلقيقية اليت تدفع بادلراىق دلمارسة رياضة كرة القدـ . ·
 مدى مسامهة الدوافع الداخلية النفسية واخلارجية االجتماعية يف ربفيز ادلراىق دلمارسة كرة القدـ . ·
 ىقة دبختلف جوانبها .اإلدلاـ خبصائص سن مرحلة ادلرا ·
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 :  تحديد المصطلحات -5
خلق وتنمية الدوافع والثقة ىو عملية تربوية ربت نطاؽ ادلمارسة االجيابية لالعبني هبدؼ  النفسي : اإلعداد
 واإلرشادو إىل التوجي باإلضافة اإلراديةادلعريف واالنفعايل والعمل على تشكيل وتطوير السمات  واإلدراؾبالنفس 

 9.الًتبوي والنفسي لالعبني
 الدافعية: -

وىذه احلالة تثري  اتزافيف حالة عد ذبعل الفرد الدافع ىو حالة توترية داخلية ناذبة عن حاجة نفسية أو فسيولوجيا 
  0.السلوؾ وتوجهو وتستمر بو إىل ىدؼ معني حىت يزوؿ ىذا التوتر ويستعيد الفرد توازنو النفسي أو الفسيولوجي

 كرة القدم :  -
وتعين ركل الكرة بالقدـ ، ومن الناحية االصطالحية ، كرة  ةالتيني" ىي كلمة  Footballكرة القدـ "    "     

، رومي مجيل )) كرة القدـ قبل كل شيء  إليهاأشار من طرؼ مجيع الناس كما القدـ ىي رياضة مجاعية سبارس 
 3اجملتمع.أصناؼ يتكيف معها كل ىي رياضة مجاعية 

 المراهقة : 
النضج ،  اكتماؿإىل " بأهنا ادلرحلة اليت تسبق البلوغ وتصل بالفرد  9880عرؼ " شنايل ىوؿ " ادلراىقة سنة     

  4أي االقًتاب من احللم والنضج ".
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 : الدراسات السابقة – 6
                                                 

 . 063،ص  0229الفنيت ، هصر ، اإلشعاع، هكتبت وهطبعت  9، ط "االتجاهاث الحذيثت في تخطيظ وتذريب كرة القذم "بى عبذه  :حسي السيذ أ - 9

 . 89،ص  0223) هصر ( ،  اإلسكنذريت، دار الفكر العربي ، 9، ط"علن النفس الرياضي "هبادئأحوذ أهيي فىزي :  د – 0

 . 52، ص  9986، بيروث )لبناى( ،  ضالنقائ، دار  9،ط"كرة القذم "روجي جويل :  – 3

 . 379م ، ص 0220تىزيع ، بيروث ، ،دار النهضت العربيت للطباعت والنشر وال9، ط "علن النفس النوى"هرين سلين :  – 4
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 مضموهنا موضوع حبثنا : تقارباليت  واضيعدلا لبعض تطرؽالمن بني ما كاف منطلق لبحثنا ىذا ىو     
 ني (( من إعداد الطلبة :رسة الرياضات اجلماعية لدى ادلراىقمذكرة ربت عنواف )) دوافع مماػ 9

حساف شريط ، معهد الًتبية البدنية ، مسعودي امساعيل ، كانوي نذير ، وربت إشراؼ األستاذ : هتالييت يوسف 
 . 0222/0229معة اجلزائر ، ادلوسم اجلامعي والرياضية ، دايل إبراىيم ، جا

دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من ادلشاكل النفسية لدى ادلراىق وإبراز دور اجلماعة  إبرازوكاف ىدفهم 
 واالندماج االجتماعي يف ىذه ادلرحلة .

 البحث فكانت عشوائية .وكانت األداة ادلستعملة يف حبثهم ىي : استمارة استبياف موجهة لالعبني ، أما عينة 
 وكانت النتائج كاآليت :

ػ الدور الكبري الذي تلعبو الصحافة يف نقل األحداث الرياضية اليت تؤثر يف ادلراىق مما جيعلو مييل إىل ىذه الرياضة 
 بصفة كبرية .

 يف اجلماعة .ػ الدور الذي تلعبو مجاعة الوفاؽ يف التقليل من حدة ادلشاكل التقنية وربقيق االندماج اجليد 
 ادلراىقني على الرياضات اجلماعية من خالؿ ادلنشآت الرياضية وتوفري النوادي الرياضية . إقباؿػ دور البيئة يف 

ؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية يف ػ مذكرة ربت عنواف )) دوافع ممارسة النشاط الرياضي الفردي واجلماعي خال0
 باف : سامي خالد ، باي علي ، وربت إشراؼ األستاذ :الطالادلرحلة الثانوية (( من إعداد 

 0223/0224من معهد الًتبية البدنية والرياضية بدايل إبراىيم ، جامعة اجلزائر ، ادلوسم اجلامعي : عبديل فاتح 
. 

التوجو إىل  أسباباألنشطة الرياضية ادلمارسة والتعرؼ على  باختالؼكاف ىدفهم التعرؼ على أصناؼ الدوافع 
 ياضات اجلماعية والفردية خالؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية خالؿ مرحلة الثانوية . الر 

وكانت األداة ادلستعملة يف البحث ىي استمارة استبياف موجهة للتالميذ وأخرى لألساتذة ، أما عينة البحث 
 فكانت عشوائية .  

 وكانت النتائج كاآليت : 
األنشطة اجلماعية زبتلف ىذه األخرية ، فدوافع ممارسة  باختالؼياضي زبتلف التالميذ حنو النشاط الر ػ إف دوافع 

 عن دوافع ممارسة األنشطة الفردية .
ػ الدافع الذي يدفع التلميذ حنو النشاط الرياضي اجلماعي ىو دافع الًتفيو واللعب حب ادلنافسة االبتعاد عن القلق 

القدرات  إبرازلنشاط الرياضي الفردي ىو بالدرجة األوىل دافع اوادللل والدافع األكرب الذي يدفع التلميذ حنو 
 وإظهار التفوؽ واثبات الذات يف النشاط الرياضي الفردي ادلمارس ؟

 

 
 



 
 

 ل األول ــــالفص
 يـالنفس اإلعداد

 
 

 النفسي  اإلعداد 
 علم النفس الرياضي دوره و مهامو 
 النفسي اإلعداد 
 الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة 
 المهارات النفسية 
 واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم 
 عالقة اإلعداد النفسي بالنواحي التدريبية األخرى 
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 علم النفس الرياضي دوره ومهامو: -
 مفهوم علم النفس الرياضي: 1--1

لعلم الذي يدرس سلوك اإلنسان ، بأنو ا  la psychologie du sportعرف علم النفس الرياضي ي    
 اضي.الري
أخرى الديكن  استجاباتالفرد اليت ديكن مالحظتها وتسجيلها، ولكن توجد  استجاباتويعٍت السلوك     
وما إىل ذلك، وىذه األوجو من النشاط يطلق  واالنفعال واإلدراكحظتها من اخلارج وال ديكن رؤيتها كالتفكَت مال

 عليها اخلربة.
األسباب والعوامل النفسية اليت تؤثر يف  اكتشاف زلاولةواذلدف من وراء دراسة سلوك الفرد يف الرياضة ىو     

ة ادلاارسة الرياضية ذااها عل  جوان  الشصيية للرياضي من سلوك الرياضي، ىذا من ناحية، وكيف تؤثر خرب 
وتناية  Maximum performanceالذي يساىم يف تطوير األداء األقي   األمرناحية أخرى، 
 1الشصيية.

 دور علم النفس الرياضي:-1-2
ًتبية البدنية يف القسم يهتم إن أمهية ادلاارسة الرياضية منيبة ضلو ربقيق النتائج والوصول إىل النتيجة فعلم ال    

بالتارين الرياضي للوصول إىل ربقيق نتيجة يف حركة بدنية معينة، فاذلدف ىو التاكُت يف احلركة ادلرغوب اكتساهبا 
وحسن شلارستها أما ادلدرب ىدفو الوصول إىل ربقيق أعل  نتيجة شلكنة يف إطار النصبة الوطنية عن طريق التحضَت 

 ة معينة .البدين اخلاص ويف مد
 .نتائج بإمكانيات بدنية خاصة بكل شلارس قذكره أن أمهية كل تدري  رياضي موجو ضلو ربقي قنالحظ شلا سب

والًتبية يساعد ادلعلم يف فهم ادلشاكل  سويف ميدان الًتبية البدنية والرياضية  اللجوء إىل نظريات علم النف     
للادرب  ةمل الفشل يف قسم الًتبية البدنية والرياضية، أما بالنسبواحلاالت اليت تربز ادليدان العلاي، مثال عوا

فاالىتاام باجلان  البدين فقط الذي أبرز بعض النقائص وحدود  تأثَته. فأصبحت اليوم يف رياضة النصبة 
،ىذا   نفرقها القيم ادلعنوية والتحضَت النفسي الو وادلقابالت والفرق متكافئة من حيث القدرات والتحضَت البدين 

ما أدى بالباحثُت يف الرياضة إىل االىتاام بعلم النفس الرياضي، التحليل السلوكي يعتاد عل  العوامل 
النفسية،االجتااعية والتفاعلية للشصيية وعالقتها بادلاارسة الرياضية فالنتائج احملققة يف ادليدان التكتيكي والتقٍت 

علم النفس الرياضي وعلم النفس العام ديكن إجياد تشابو مواضيع إذا قارنا  زبضع إىل تأثَتات السلوك الشصيي .
دراستهاا،لكن ديكن التاييز بينهاا بادلنهج التجرييب حيث النظرية اجلوىرية ادلكتبة من علم النفس زبضع للتجربة 

  2 يف ادليدان الرياضي لتقومي ىذه النظريات العلاية، وتطبيقها يف اجملال الرياضي .
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علم النفس صلة وثيقة بالعلوم األخرى ،فتحليل الظاىرة السلوكية يعتاد عل  عوامل تربز لجان  ذلك ف إىل     
 1.االجتااعاليلة بُت علم النفس الرياضي والفيزيولوجي وعلم 

 :مهام علم النفس الرياضي  - 1-3
ربديدا تنظياية وتسيَتية ،ديكن عنها من متطلبات وأىداف وعاليات  زوما ينجادليادين الرياضية  دنظرا لتعد    
 ألساسية دلهام علم النفس الرياضي عل  النحو التايل:ا رلعناص

 : الرفع في مستوى اإلنجاز الرياضي -1-3-1
رق الرياضية ذو احلاالت وذلك لدى أعضاء الفرق الرياضية بشىت أشكاذلا وتعدد أنواعها وحىت لدى أفراد الف    

النفس الرياضي دورا ىاما، وذلك عن طريق إجياد الدافعية ادلؤدية إىل شدة النشاط  الفيزيولوجية صلد أيضا لعلم
 استنقاذيف نوعية األداء الرياضي يف ىذا النطاق يتجل  ادلطلوب يف مدى  ارتقاءالبدين الرياضي وما يتبعها من 

كان الرياضي غَت قادر عل    لقدرات اإلنتاج لدى الفرد الرياضي، بغرض تناية مستوى اإلصلازات،ألن إذا احتياطي
توظيف إمكاناتو وقدراتو عل  أحسن وجو فال بد من وجود سب  معُت لذلك،قد يكون اإلجتهاد و اإلحساس 

إىل مستوى معُت من التدري  الرياضي،أوقد يكون اخلوف أو القلق النفسي أو أي سب   لعند الوصو باإلرىاق 
س الرياضي،يف ىذا اليدد ينبغي ادلراعاة بأن الرياضي يناو من تواجد آخر، وبالتايل تأيت احلاجة إىل دور علم النف

اخليم، حبيث إن مل يتواجد ىذا الفرق ادلضاد يف الفيل،أوأثناء التدري  حىت حيقق التفوق عل  التفوق حىت 
ت وتنظياها للفوز بادلكانة ادلعتربة، أو التفوق عل  اخليم، ففي ىذه احلالة يأيت دور ادلدرب يف زبطيط التدرجيا

لتحقيق عامل الدافعية من خالل توفَت الباعث الالزم مع العلم أن التنظيم السليم يتوقف أساسا عل  مدى األخذ 
أيضا، وسلتلف خيائص الشصيية الرياضية السياا اإلستعدادات  واالجتااعييف احلسبان مطال  الناو الفردي 

 2.والروحية االجتااعيةلقيم البدنية والقدرات العقلية واإلىتاامات النفسية وا
 : النفسية واالتجاىاتتنمية الصفات  -1-3-2
يعترب النشاط البدين الرفيع ادلستوى خاصة بُت النشاطات الًتبوية ادلالئاة لتناية اليفات واإلذباىات النفسية     

نساين يف ىذا السياق نلتاس لدى الفرد الرياضي، نتيجة مدى إعداده عل  التكيف مع احلياة الطبيعية واجملتاع اإل
 خاصيتُت متارستُت للنشاط الرياضي دلا ذلاا من دور فعال يف التدري  الرياضي .

شدة احلال، ولكي  ارتفاعيرتبط النشاط البدين الرياضي عادة باجملهود ادلبذول من الناحية البدنية ومدى     
عية وفق ما يناس  خيائص الشصيية اليت سبكن ربيل عل  إصلاز رياضي عايل ادلستوى ينبغي توفر عامل الداف
 3العضلية والفيزيولوجية العيبية. من ربقيق إنتاج رياضي يف مستوى اذليئة البدنية أي ادلتطلبات

 
 
 :  توطيد مستوى اإلنجاز -1-3-3
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أثناء التدريبات  يتجل  ىذا البعد اذلام يف ادلثال الرياضي أو الفريق الرياضي الذي يكون يف حالة بدنية عالية    
شلا يؤدي هبذه النتائج الفاشلة إىل عواق  وخياة ، إال أنو أثناء النافسة نالحظ عدم تسجيل النتائج ادلتوقعة، 

الرغبة يف التدري  الرياضي نتيجة فقدان الثقة ، وغياب األسباب حبيث يتحال فياا بعد أن يفقد الرياضي 
الرياضي أن يبحث عن مشكلة الرياضية ، فادلطلوب من السيكولوجي الواضحة ادلؤدية للنجاح أثناء ادلنافسات 

وتثبيتو بنجاحو مع الفرد والفريق الرياضي وذلك التحال النفسي وأن يساىم بشكل فعال يف تعزيز مستوى اإلصلاز 
 عن طريق اإلعداد الرياضي ادلناس  خليائص كل حالة.

 :والحاجيات النفسية االىتماماتتنمية - 1-3-4
اليت سبارس الرياضة بكثرة وشدة قد لقد دلت بعض البحوث العلاية يف السنوات احلديثة عل  أن فئة الشباب     

كان من واج  السيكولوجي بالرياضة وميلها إليها مع تقدمها يف العار، من ىذا ادلنطلق   اىتاامهايضعف 
 افًتاضفسية ضلو الرياضة ، حىت يتاكن من الن اذباىاتووكذلك يف الرياضي البحث يف زلتوى وبناء ادليل الرياضي، 

والًتبوي ادلالئم لكل رياضي ، و اذلدف األمس  يف ىذا الشأن ديكن إجياد احلاجة النفسية الثابتة النشاط التدرييب 
ويستحسن أن يكون العامل احملرك للرياضي نابع متطور  اذباهويف  بانتظامنسبيا لدى الرياضي ضلو شلارسة الرياضة 

  1.اخل أكثر شلا ىو مرتبط بالعوامل والضرورة ادلادية واخلارجية عن شصيية الرياضيمن الد
 :عالقة الدافعية بعلم النفس الرياضي -2
من العديد من من بُت أىم ادلوضوعات اليت ربض  باإلىتاام البالغ  Motivationيعترب موضوع الدافعية     

 النفس الرياضي خباصة. العلااء والباحثُت يف علم النفس بعامة وعلم
( وغَته إىل أمهية 1918< ) woodworthمنذ أوائل القرن > ودورث وقد أشارت رلاوعة من العلااء 

جلايع أنواع السلوك البشري ، كاا ظهر إىل حيز الوجود فرع من دراسة الدافعية من حيث أهنا احملرك األساسي 
ذلك بظهور عدد من  وارتبط " Motivologyالدافعية  "علم النفس الدافعي" أو "علمعلم النفس أطلق عليو 

وكيفية دافعية الفرد إلصلاز اليت حاولت ربديد مفهوم الدافعية وحاالاها ادلصتلفة  واالفًتاضاتوالنااذج النظريات 
 ربقيق األىداف يف معظم اجملاالت احلياتية.

اسينات من ىذا القرن مكتوف اليدين أمام يف أواخر اخلومل يقف علم النفس الرياضي منذ بداياتو الباكرة     
ادلاارسة الرياضية عل  إىل أن الدافعية ىي مفتاح البالغ دبوضوع الدافعية إذ فطن العديد من الباحثُت  االىتاام

ضية الرياضي لتحقيق اإلصلازات الريااليت ربرك وتثَت الالع    األكثر أمهيةكاا أهنا ادلتغَتاها ،  سلتلف مستويا
   2. و العادلية  الدولية

 
 وملاوسا يف ادلؤسبرات ادلرتبطة بالدافعية يف الرياضة وشغلت حيزا واضحاويف ضوء ذلك ازدادت البحوث     
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أو يف الًتبية الرياضية والرياضة أو كاوضوعات العادلية ويف اجملالت العلاية ادلتصيية يف علم النفس الرياضي 
   1يف كليات ومعاىد الًتبية الرياضية وعلوم الرياضة.ه حبث يف رسائل ادلاجستَت أو الدكتورا

 : التدريب الرياضي-3
 :تعريف اإلعداد النفسي 3-1
ىو عالية تربوية ربت نطاق ادلاارسة اإلجيابية لالعبُت هبدف خلق وتناية الدوافع واإلذباىات والثقة بالنفس     

إىل التوجيو واإلرشاد الًتبوي ية باإلضافة ر الساات اإلرادواإلدراك ادلعريف واإلنفعايل والعال عل  تشكيل وتطوي
 2 .والنفسي لالعبُت

وزلدودة موجهة ضلو ويعرف التحضَت النفسي أيضا عل  أنو سَتورة التطبيق العلاي لوسائل ومناىج معينة     
 3 .التكوين النفسي للرياضي

وعة مراحل ، وسائل ومناىج اليت من خالذلا التحضَت النفسي ىو عبارة عن رلا >>وعرف "فورينوف" :    
ن دائاا ينظر االسيكولوجي ك. ودائاا حس  فورينوف ، صلد أن التشصيص <<ييبح الرياضي مستعدا نفسيا 
ديثل مجلة النفسي، وىذا األمر يف احلقيقة غَت صحيح، ذلك أن التحضَت هبذه اليفة إليو وكأنو جزء من التحضَت 

 الذي تؤخذ منو ادلعلومات اليت تأيت من احمليط الرياضي.عل  الرياضي  من التأثَتات اليت تؤثر
"التحضَت النفسي ديثل التقدم يف التكوين والتحسُت يف اليفات النفسية : 1982حس  فلي  موست عام 

 للرياضي".
ادلباشرة أو  إذ ىو عبارة عن وحدة موحدة من الطرق ويرى ماراك الفاك : أنو جي  اإلىتاام بالتحضَت النفسي    

 4.النفسية للرياضيالغَت مباشرة متاكنة من ربسُت القدرات 
 :ف اإلعداد النفسي اأىد-3-2
  فياا يلي :األساسية لإلعداد النفسي للرياضي تتحدد األىداف 
  تطوير اإلجيابية للرياضي ضلو ادلاارسة الرياضية عامة والنشاط النوعي خاصة بناء وتشكيل ادليول واإلذباىات

 وافع الرياضي ضلو التدري  ادلنتج والتنافس الفعال .د
  لنوع النشاط.تناية مهارات الرياضي العقلية األساسية للااارسة الرياضية والتصييية 
  تبعا دلتطلبات التدري  وادلنافسات يف النشاط الرياضي ادلاارس.تطوير وتوظيف مسات الرياضي اإلنفعالية 
  النفسية خالل التدري  وادلنافساتالبدنية و تنظيم طاقاتو تناية قدرة الرياضي عل  تعبئة و. .5
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  خلوض غاار ادلنافسات يف زبييو الرياضي القادر عل  التكيف مع ادلواقف إعداد الرياضي ادلؤىل نفسيا
 ربقيقها .اليت تظهر من خالذلا والنتائج ادلتباينة اليت يتم الطارئة 

  ورفع الروح ة وزمالئو يف اللعبة أو الفريق هبدف التااسك اإلجتااعي دلؤسستو الرياضيالرياضي  انتااءتناية
 ادلعنوية خالل التدري  وادلنافسات.

  والنفسية يف التدري  دلساعدتو عل  ادلوائاة النفسية بُت األمحال البدنية توجيو الرياضي وتوجيهو نفسيا
 1.ادلرتبطة بادلاارسة الرياضية التنافسية لتجن  الضغوط النفسية واالجتااعيةوادلنافسات مع حياتو العالية 

 :أنواع اإلعداد النفسي-3-3
 :من حيث مدتو 

 اإلعداد النفسي الطويل ادلدى. -        
 .اإلعداد النفسي القيَت ادلدى -        

 :من ناحية نوعيتو 
  .اإلعداد النفسي العام-        
 .اإلعداد النفسي اخلاص-        

 :نفسي من حيث المدةاإلعداد ال-3-3-1
 :اإلعداد النفسي طويل المدى -3-3-1-1
خلق وتناية الدوافع واإلذباىات اإلجيابية اليت تركز عل  أن تكون ىو ذلك التحضَت الذي يسع  إىل     

ومن ناحية أخرى العال عل  تشكيل وتطوير اإلقتناعات احلقيقية وادلعارف العلاية والقيم اخللقية احلايدة، 
، األمر الذي يساىم يف قدراهم يف رلاهبة ادلشاكل اليت اإلرادية العامة واخلاصة لدى رياضيي كرة القدم الساات 

 تعًتضهم ، والقدرة عل  حلها حال سلياا.
 :المبادئ الهامة في اإلعداد النفسي طويل المدى 3-3-1-1-1
 ادلدى يف كرة القدم ىي:يرى البعض أن أىم ادلبادئ اليت يتأسس عليها اإلعداد النفسي طويل     

 الفرد الرياضي بأمهية ادلنافسة )ادلباراة( الرياضية. اقتناعضرورة  -
 وظروف ادلنافسة وادلنافس. لالشًتاطاتادلعرفة اجليدة  -

 يف ادلباراة. لالشًتاكالفرح  -

 . عدم ربايل اللع  بأعباء أخرى خارجية -

 مراعاة الفروق الفردية. -

2. اخللقيةاإلرادية و  تناية وتطوير الساات -
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 :بعض التوجيهات العامة في اإلعداد النفسي طويل المدى- 3-3-1-1-2
يف غضون عالية اإلعداد النفسي مة اليت جي  عل  ادلدرب الرياضي مراعااها ايلي بعض التوجيهات الع يف ما    

 طويل ادلدى للانافسات اذلامة:
يف شلارسة النشاط الرياضي  لالستاراري لدى الفرد الرياضجي  العال عل  الزيادة يف الدافعية  -

 ادلستويات الرياضية. أعل  إىلوزلاولة الوصول 
، وأن يثق سبام الثقة يف جي  أن يقتنع الفرد الرياضي بيحة طرق ونظريات التدري  ادلصتلفة  -

 األسالي  اليت يقوم بإستصدامها ادلدرب الرياضي.

مو حلل الواجبات اليت يكلف هبا وعدم التأثر عل  تركيز كل إىتااينبغي تعويد الفرد الرياضي  -
 سواء يف أثناء التدري  الرياضي أو أثناء ادلاارسة الرياضية.بادلثَتات اخلارجية 

،أو يف حالة تفوق مستواه يراع  تعويد الفرد الرياضي عل  الكفاح اجلدي ربت نطاق أسوء الظروف  -
  .عل  مستوى منافسيو

 انقلبتإال و فرد الرياضي مع مراعاة احلذر من ادلغاالة يف ذلك ، جي  تقوية الثقة بالنفس لدى ال -
ومستوى ادلنافس عل  أسس  ضرورة تقدير الفرد دلستواهالثقة بالنفس إىل غرور مع مراعاة 

  1 .موضوعية

 :اإلعداد النفسي قصير المدى -3-3-1-2
جهده لكي يتاكن من بذل أقي   ستعدادهاالالع  للانافس القادمة ورفع درجة  (الفريق )وىو زلاولة إعداد    

 2.ليحقق الفوز 
الفعلي يف ادلنافسات الرياضية، هبدف الًتكيز عل   اشًتاكوللفرد قبل ويقيد بو أيضا اإلعداد النفسي ادلباشر     

استغالذلا ألقي  مدى شلكن أثناء بيورة تساح بتعبئة كل قواه وطاقتو لكي يستطيع  ووإعداده وتوجيهاهيئتو 
 الرياضية )ادلباريات (.ادلنافسات 

ساسا فرد رياضي واهدف أطبيعية دير هبا كل  ةإال ظاىر أن حالة ما قبل ادلنافسة ما ىي ويرى علااء النفس     
الإلشًتاك حالة ىل نتظار السليب إ، أي من حالة الإلحالة الراحة إىل حالة العال من  الفرد انتقالالعال عل  إىل 
 3 و من جهد .يف إعداد الفرد دبا سيقوم بفعلية ، وتساىم بدرجة كبَتة ارسة اللي ، أو ادلاالفع
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 :داد النفسي قصير المدى قبل بداية اإلع ماالعوامل المؤثرة في حالة  -3-3-1-2-1
أخرى  زبتلف حالة الفرد قبل إشًتاكو يف ادلقابلة ، فيستطيع أن يكون الالع  يف حالة مح  البداية ويف مقابلة    

للكفاح "، وىكذا زبتلف حالة الفرد الرياضي قبل بداية ادلنافسة )ادلباراة( من  االستعداد"ديكن أن صلده يف حالة 
 مباراة ألخرى.

 التأثَت عل  حالة الفرد قبل إشًتاكو الفعلي يف ادلباراة ىي: يفومن بُت العوامل اليت تساىم بدرجة كبَتة     
: خيتلف نوع الناط العييب من فرد ألخر قبل بداية ادلقابلة، فهناك  للفردالنمط العصبي  -3-3-1-2-1-1

السريعة  باالستثارة، والبعض األخر صلدىم يتايزون وانفعاالاهممن يتايز باذلدوء والقدرة عل  ضبط عواطفهم 
 تنتاهبم حالة مح  البداية. غالبا ماوىؤالء 

شئ إىل الع  دويل ، فالالع  الناشئ تنقيو زبتلف من الع  نا :بقةالخبرة السا -3-3-1-2-1-2
بعدة ذبارب تكسبو  العديد من التجارب واخلربات ، والعكس بالنسبة لالع  الدويل، الذي يتاتع خبربات ومر  

 شئ دير غالبا حبالة مح  البداية .القدرة عل  التكيف وادلالئاة دلصتلف ادلواقف ، ويرى البعض أن النا
للتحضَت البدين لالع  تأثَت كبَت عل  احلالة اليت يكون فيها،  :تدريبية للفردالحالة ال -3-3-1-2-1-3

 عن الالع  الذي يكون يف حالة تدريبية منصفضة .فالالع  احملضر جيدا نتوقع أن دير حبالة مغايرة 
زبتلف : زبتلف حالة الالع  طبقا دلستوى ادلنافسة ، إذ مستوى المنافسة وأىميتها -3-3-1-2-1-4
يف ادلباريات الرمسية عن حالتو يف ة الالع  عندما يكون منافسو قوي أو ضعيف ، كاا زبتلف حالة الالع  حال

 .ادلباريات التحضَتية 
، فالالع  يتايز لحاالت ادلناخية لزبتلف حالة الالع  يف ادلردود : الحالة المناخية -3-3-1-2-1-5

   1 باحلرارة .و الذي يتايز دبردود معُت يف اجلو الذي يتايز يف الربودة واجل
 :اإلعداد النفسي من حيث النوعية -3-3-2
 فياا يلي: ديكن تلصيص أىداف ىذا النوع من األعداد:اإلعداد النفسي العام -3-3-2-1

مرتبط بتحقيق الغرض من شلارسة كرة القدم  _ تطوير العاليات لالع :ويقيد بالعاليات النفسية ماىو
أنواعو ادلصتلفة وعاليات اإلنتباه والتطور احلركي والتذكَت وكذلك القدرة عل  مثل اإلدراك احلسي ب
 وأنواعها ادلصتلفة . بأشكاذلااإلستجابة احلركية 

بساات الشصيية لالع :وذلك بادلساعدة عل  بث الثقة يف نفوس الالعبُت عل  ربال  االرتقاء _
 الكامنة لديهم. االنفعاليةات اإلرادية واخليائص احلالة الدفاعية لديهم واليف باستثاارهمشاق التدري  

2 
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والطول حيث  ادلتباين يف الشدة واالختالف:حيث تتايز بعدم الثبات تثبيت الحالة النفسية لالعب _
،اإلرادة(وىي تؤثر إىل حد كبَت االنفعالأن ثبات احلالة النفسية مرك  من رلاوعة ظواىر نفسية )التفكَت،

  سلبيا أو إجيابيا وحيتاج الالع  لفًتات طويلة من التدري  للتحكم فيها عل  نشاطات الالع
     .ىل جن  مع النواحي التدريبية األخرى أثناء عالية التدري إجنبا  ادلبادئوتوجيهها وجي  أن تسَت ىذه 

ة معينة اإلعداد النفسي حلال استصدامعداد يهدف إىل من اإل :ىذا النوعاإلعداد النفسي الخاص -3-3-2-2
 ذلا خيوصيااها:

 اإلعداد النفسي اخلاص دلنافسة معينة .-1
 اإلعداد النفسي لالع  واحد .-2
 اإلعداد النفسي اخلاص لالع  ضد خيم معُت .-3
  1 .اإلعداد اخلاص دلنافسة معينة-4

لفة اليت :ينبغي عل  ادلدرب الرياضي أن يبحث عن أىم الطرق والوسائل ادلصت العامة تالتوجيها -3-3-3
قبل ادلنافسة عل  مستوى الالعبُت ،جي  عل  ادلدرب  السليب حلالة ما التأثَتيستطيع إستصدامها لضاان عدم 

ة عامل الفروق الفردية بالنسبة لالعبُت،وكذلك عامل الفروق بالنسبة للارافق ادلصتلفة اليت ترتبط بكل مقابلة امراع
عداد النفسي قيَت ادلدى الذي يتاثل يف اإلعداد النفسي ادلباشر رياضية ومن ناحية أخرى جي  مراعاة أن:"اإل

 ة لن يؤدي إىل النتائج ادلرجوة يف حالة إفتقاد للتحضَت النفسي طويل ادلدى".للفرد قبل إشًتاكو يف ادلبارا
 الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة:  - 4
 :القلـق -4-1
عريف القلق وتنوعت تفسَتااهم لو كاا تباينت آرائهم حول الوسائل علااء النفس فياا بينهم يف ت اختلفلقد  

 اليت ديكن إستصدامها للتصلص منو .
، إال أهنم قد اتفقوا عل  أن القلق ىو نقطة البداية من إختالف علااء النفس حول ىذه النقاط  موعل  الرغ

  لألمراض النفسية والعقلية.
ق ىو ارتياح نفسي وجساي ويتايز خبوف منتشر وشعور من إنعدام ويرى الدكتور عبد الظاىر الطي  أن القل

 2 األمن وتوقع حدوث كارثة ، وديكن أن يتياعد القلق إىل حد الذعر. 
 
 
 

ويقول الدكتور زلاد حسن عالوي أن القلق إنفعال مرك  من التوتر الداخلي والشعور باخلوف وتوقع الشر 
  1  واخلطر.
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 :  أبعاد القلق -4-1-1
يعترب القلق من بُت أبرز ىذه ادلظاىر  اليت تنتاب الالع  الرياضي والذي قد يظهر يف صورة متغَتات فسيولوجية 

 )كسرعة وسهولة االنفعال ( . انفعالية)قلق بدين( أو يف صورة متغَتات معرفية )قلق معريف( أو متغَتات 
 : القلق البدني  -4-1-1-1

والتوتر اجلساي وزيادة إفرازات العرق كاتاع  ادلعدة وزيادة ضربات القلق سلتلف األعراض الفسيولوجية للقلق  
 . اخل................

 :القلق المعرفي -4-1-1-2
التوقع السليب ألداء الالع  وسوء ادلستوى والفشل وعدم اإلجادة يف ادلنافسة واالفتقار للًتكيز واإلنتباه وتيور    

 اذلزدية .
 من الظواىر ادلعرفية مثل:وتتاثل أعراضو يف كثَت 

 والًتكيز يف الواجبات احلركية ادلطلوبة . االنتباهـ ضعف    
 ـ التوقع السليب لنتيجة التنافس .   
 ـ زيادة األفكار السلبية ضلو اخليم والتنافس.   
    2  ادلناس  للاوقف الرياضي . مـ عدم القدرة عل  التقيي   
 :  االنفعاليالقلق  -4-1-1-3
  3 واإلكتئاب.رعة وسهولة حاالت التوتر النفسي ، والعيبية واإلضطرابات س
 :  أسباب القلق -4-1-2
ىذه العوامل سبس سالمة الفرد واطائنانو شلا ىناك عوامل عديدة دبكنها أن تؤدي إىل القلق وغالبا ما تكون     

 يؤدي إىل الشعور باإلزعاج عل  حالتو ووضعو الشصيي االجتااعي .
 ديكن استصالص أىم ىذه العوامل والنقاط التالية:و 
أو  عوامل متعلقة باحلياة العامة من مشاكل عائلية ، و مالية ومهنية وادلسؤوليات الضصاة اليت تفوق ربال الفردـ 

كاا أن بعض األمراض احلادة و ادلزمنة من شأهنا أن تسهم يف زوال ادلشجعات واإلسناد السابق الذي تقود إليو  
 4 ال يف اإلصابات باألمراض ادلزمنة.سبهد اإلستجابة للقلق كاا ىو احل

 
الضعف النفسي العام والشعور بالتهديد الداخلي واخلارجي الذي تفوضو بعض الظروف البيئية بالنسبة دلكانة ـ 

  1 الفرد وأىدافو .
 :  التوتر -4-2
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السلبية مثل:  اآلثاريعترب التوتر النفسي من أىم ادلشكالت اليت تواجو معظم الرياضيُت ، ولو العديد من     
تبديد الطاقة البدنية ، واحلرمان من حلظات اإلستاتاع دباارسة الرياضة ، كذلك فإن التوتر قد يضعف من ثقة 

كفء ، إضافة إىل أنو قد يسب  حدوث اليراع   الرياضي يف نفسو عندما يتالكو اإلعتقاد أو التفكَت بأنو غَت
الداخلي ، كاا قد يسب  حدوث اإلصابة البدنية ، ويف الغال  يكون سببا رئيسيا للعزوف أو اإلعتزال يف 

  .ادلاارسة
 : أسباب التوتر -4-2-1
وما يدركو بالنسبة حيدث التوتر عندما يوجد عدم توازن واضح بُت ما يدركو الرياضي أنو مطلوب منو يف البيئة     

 إضافة إىل ذلك إدراكو أمهية ذلك ادلوقف وعل  ذلك فان التوتر يتضان ثالث عناصر: وإىل استعداداتو وقدرات
فعل  سبيل ادلثال عندما دير واستجابات الرياضي لذلك يف شكل استشارة)تنشيط العقل( اإلدراك،البيئة    

مثل زيادة عدد  ةكتشاف السب  وعادة ما يوجو اللوم عل  البيئشصص ما خبربة التوتر ، فانو سرعان ما حياول ا 
 اجلاهور الذي حيضر ادلباراة، عدم مالئاة األماكن اليت تؤدى فيها ادلباراة .....اخل.

اللوم إىل األحداث ادلوجودة يف بيئتنا كأحداث مسببة للتوتر بشكل آيل بعيد عن  توجيو ل إىلغالبا مني إننا
 ذلك فان البيئة ليست وحدىا اليت سبثل سببا حلدوث التوتر .التفكَت.إضافة إىل 

كبَتا حيضر ادلباراة فانو يعترب ولكن كيف يدرك الرياضي األحداث ، فاثال أحد الرياضيُت عندما يشاىد مجهورا     
طأ ذلك فرصة ساضلة أن يشاىد ىذا اجلاع الوفَت أحسن أداء لو، بيناا رياضي آخر يكون خائفا ومرتبكا من اخل

ادلباراة ، ولكن  إىل بَتأو التقيَت يف األداء أمام ىذا اجلاهور الوفَت ، إن مثَت البيئة واحد وىو حضور مجهور ك
 2 بيناا أحد الرياضيُت يدرك ذلك بشكل اجيايب فان الرياضي اآلخر يدركو عل  ضلو سليب.

 
 
 
 
 
 
 

شكل استثارة ،وىو البعد ادلرتبط بشدة السلوك: ويستصدم للتوتر ىو استجابة األفراد للبيئة يف  ثوالعنير الثال    
ميطلح االستثارة ىنا أكثر من الطاقة النفسية، ويرجع ذلك إىل أن االستثارة ال تعٍت الطاقة النفسية، أو التنشيط 

  1.الذىٍت للشصص فقط ، ولكن تشال التنشيط الفسيولوجي والسلوك كذلك 
 :الضغط النفسي -4-3

                                                 
 .272،  271، ص  1997، يصز ،  2أطايح كايم راتة :" ػهى انُفض انزٌاضح"، دار انفكز انؼزتً ، ط -2

 ..272أطايح كايم راتة:"ػهى َفض انزٌاضح" ، يزجغ طاتك ، ص -1
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: "عدم التوازن الواضح بُت ادلتطلبات  بأنوالضغط النفسي  Mac Grain1977   جران" ماكعرف "    
( وادلقدرة عل  االستجابة ، ربت ظروف عندما يكون الفشل يف االستجابة لتلك ادلتطلبات ديثل  )بدنية ونفسية
 2نتائج ىامة ".

 : الخوف -4-4
خالل األشهر الثالثة من  االنفعالالوالدة ويظهر ىذا  اإلنسان يزود بو عند ألن يعد اخلوف انفعال فطري    

األصوات ادلرتفعة وفقدان السند ورؤية الوجوه الغريبة اليت مل يتعود  االنفعالحياة الطفل ، ومن أىم مثَتات ىذا 
  3 .عليها 
ن اإلستجابية يف بعض األحيا، واالنسحابوشلا ىو جدير بالذكر أن اخلاصية ادلايزة للصوف ىي االنكااش      

 "اسطنو "عامل النفس  جديدة للصوف ، وذبارب تمثَتااذلروبية ، ىذا فضال عن أنو مع منو الطفل فانو يتعلم 
 . خَت مثال عل  ذلك

 ...اخلاالجتااعيو  االقتياديويرتبط اخلوف بعدد من ادلتغَتات  كالعار واجلنس وادلستوى  
اوف الذكور غَت سلاوف اإلناث ، وسلاوف الفقراء ىي غَت فاصاوف الكبار ىي غَت سلاوف اليغار ، وسل    

 سلاوف األغنياء وىكذا .
 : عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة -4-5
 جي  قراءة ىذه اليفات ومناقشتها  وتوضيحها للرياضي .     
 : الالمباالة -4-5-1
ال تتاثل أمهية بالنسبة لو وعندما خيسر  بادلسابقة، فادلنافسة االىتااميشعر الرياضي بعدم اإلثارة أو      

 ال يبدي أي رد فعل سليب ضلو ذلك .ادلسابقة)ادلباراة ( 
 :اإلعداد الغير مالئم -4-5-2
للاسابقة وىنا يولد لو الشعور بأن ىناك  وعقلياً  ليس عند الرياضي الوقت أو ادلقدرة إلعداد نفسو ، بدنياً      

 4 للانافسة. استعدادهابقة ،ونتيجة لذلك يكون لديو الشك يف خطأ يف إجراءات اإلعداد للاس شيء
 
 
نوعا من  االنتظارزلدد وديثل وقت  يرغ  الرياضي يف بدأ ادلسابقة أسرع شلا ىو  :عدم الصبر -4-5-3

مستعد للانافسة وقت مأل قائاة اليفات النفسية ىذه اخلاس أو العشر دقائق قبل  واإلحباط فالرياضي يشعر بأن
 نافسة .ادل
الرياضي الذي يتسم هبذه اليفة  ال حي  ادلنافسُت اآلخرين ،إنو يفتقد التعامل مع    العدوان : -4-5-4

 ادلنافسُت بروح اليداقة واحل  .
                                                 

 .196، ص  2111، يصز ،  1دار انفكز انؼزتً ، طفً انًجال انزٌاضً" ،  خأطايح كايم راتة:"انًهاراخ انُفظٍح انتطثٍقا -2

 . 118،  117صانح حظٍ انذاهزي و وهٍة انكثٍظً : "ػهى انُفض انؼاو" ، تذوٌ دار َشز ، ب ط، تذوٌ تهذ، ب ص ،ص -3

 . 416-415أطايح كايم راتة:"ػهى َفض انزٌاضح انًفاهٍى وانتطثٍقاخ" ، يزجغ طاتك ص -4
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 اليدين،الرجلُت أو بعض أجزاء اجلسم. ارتعاشيالحظ الرياضي  :(االرتجاف) االرتعاش -4-5-5
منو ،  يعتقد الرياضي بالتأكد من األداء اجليد دلا ىو متوقع يد( :التفكير السلبي )عدم األداء الج -4-5-6
 شلا ىو متوقع . يتوقع أن ىناك فرصا جيدة ألداء أفضل بل
 يف ادلسابقة القادمة . أو يفتقد القدرة عل  األداء يشعر الرياضي أنو مل يستعد  الثقة: إلىاإلفتقار 4-5-7
وعندما يزداد ىذا الشعور تزداد  ادلرض أو ادلرض اخلفيف ىلإضي يايشعر الر عدم الشعور الجيد :  4-5-8

  1حدة ادلرض .
التصلي عن شلارسة  إىلىذه احلاالت النفسية تؤثر بشكل سليب عل  الرياضي وديكن أن تؤدي بالبعض  إن    

 األنشطة الراضية .
النفسية ، وأصروا عل  تعلياها  بعض  الطرق واألسالي  للتقليل من ىذه احلاالت اقًتحوالكن علااء النفس     

 وتعريفها للرياضي ، وىذه الطرق واألسالي  ىي ما تعرف بادلهارات النفسية .
 :المهارات النفسية  -5
  2والتدري . عبارة عن قدرة ديكن تعلاها وإتقاهنا عن طريق التعلم : تعريف المهارة النفسية -5-1
 نأ إىلأشار العديد من الباحثُت يف علم النفس الرياضي لرياضة :تحديد المهارات النفسية المرتبطة با  -5-2

 بالرياضة، ومن بينها نذكر ما يلي :  ادلرتبطةىناك عددا كبَتا من ادلهارات النفسية 
عل  مثَت  باالنتباه االحتفاظ، وتثبيتو عل  مثَت معُت أو  االنتباهيعرفو البعض أنو "تضييق  التركيز: -5-2-1

باالنتباه  االحتفاظ:"ادلقدرة عل  التايللبعض اآلخر أن ميطلح الًتكيز جي  أن يقتير عل  ادلعٌت زلدد" .ويرى ا
 " .  االنتباهعل  مثَت زلدد لفًتة من الزمن وغالبا ما تسا  ىذه الفًتة دبدى 

العقل  يعٍت تركيز العقل عل  واحد من بُت  العديد من ادلوضوعات  ادلاكنة ، أو تركيز : االنتباه -5-2-2
عن بعض األشياء  حىت  االبتعادأو  االنسجام، االنتباهعل  فكرة معينة من بُت العديد من األفكار ، ويتضان 

ىو حالة  االنتباه، وعكس  انتباىواءة مع بعض ادلوضوعات األخرى اليت يركز عليو الفرد فيتاكن من التعامل بك
  3، والتشويش والتشتت الذىٍت . االضطراب

 
 يف اجملال الرياضي عل  ضلو  مًتادف ، والواقع أن ىناك فرقا  واالنتباهذا وقد يستصدم ميطلح الًتكيز ى     

مثَت  وتثبيتو عل   االنتباهأىم من الًتكيز  والًتكيز نوع من تضييق  فاالنتباهبينهاا من حيث الدرجة وليس النوع:
ا اودرجة شدتو وكل االنتباهيعكس مقدرة الفرد عل  توجيهو ، فالًتكيز عل  ىذا النحو دبثابة  انتباه انتقائي  معُت

  استجابة  أفضل . الشيء الذي يقوم بأدائو كامال وزادت مقدرة الرياضي عل  الًتكيز يف 

                                                 
 . 416-415انزٌاضح انًفاهٍى وانتطثٍقاخ" ، يزجغ طاتك ص أطايح كايم راتة:"ػهى َفض -1

 . 19يحًذ حظٍ ػالوي:" ػهى َفض انتذرٌة وانًُافظح انزٌاضٍح" ، يزجغ طاتك ، ص -2

 . 384،ص 1991ٌحٍى كاضى انُقٍة :"ػهى َفض انزٌاضح"،يؼهذ إػادج انقادج، ب ط، انظؼىدٌح -3
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،أو تيورات جديدة تيورات اخلربات السابقة وسيلة عقلية ديكن من خالذلا تكوينالتصور العقلي:  -5-2-3
 عل  ىذا النوع من التيورات العقلية اخلريطة العقلية ، قلألداء ويطلد العقلي بغرض اإلعدامل ربدث من قبل 

أمكن للاخ إرسال إشارات واضحة ألجزاء اجلسم   الالعحبيث كلاا كانت ىذه اخلريطة واضحة يف عقل 
 ىو مطلوب . لتحديد ما

اسة البير  سبثل عنيرا ىاما ، ، بالرغم من أن حوالتيور العقلي عل  النحو السابق ليس رلرد رؤية بيرية     
 ولكن يعتاد عل  استصدام احلواس  األخرى مثل اللاس ، الساع ، الشم ،وتركيبات من ىذه احلواس .

يف إمكانية التحسن ، وال  االعتقادكثر أمهية الثقة بالنفس ىي توقع النجاح ، واألالثقة بالنفس :  -5-2-4
وتوقع بالثقة بالنفس  االحتفاظادلكس  أو الفوز ديكن  ن عدم ربقيقتتطل  بالضرورة ربقيق ادلكس  ، فبالرغم م

 1.ربسن األداء 
بعدم القيام  واالنفعاليةىي الفرصة ادلتاحة لالع  إلعادة تعبئة طاقتو البدنية والعقلية :االسترخاء -5-2-5

اجلسم ادلصتلفة دلنع أو بقدرتو عل  التحكم وسيطرتو عل  أعضاء  االسًتخاءيف   الالعبنشاط ، وتظهر مهارة 
      2لتحقيق من حدوث التوتر.

برنامج تدري  ادلهارات النفسية ينبغي أن خيطط لو، المسؤول عن تدريب المهارات النفسية: -5-3  
أو مع   الالعبُتويشرف عليو ويقوم بتقيياو أخيائي نفسي رياضي ، وذلك يف حالة عالو طوال الوقت مع 

 الفريق الرياضي وىم:
متسعة يف  علاية تتضان ىذه الفئة األشصاص الذين لديهم خلفية: األخصائي النفسي الرياضي التربوي -

دراسات مكثفة يف بعض فروع علم النفس  مثل علم النفس  إىلرلال العلوم الرياضية والنشاط البدين ، إضافة 
 الرياضي وعلم النفس اإلرشادي...اخل.

 ا:ويًتكز دوره يف جانبُت أساسيُت مه
  ادلفاىيم الًتبوية والنفسية اليحيحة الالعبُت واكتسابتعليم . 
  التيور العقلي( – االنتباه -الًتكيز-االسًتخاءادلهارات النفسية ادلتعددة مثل ) الالعبُت واكتسابتعليم 

.3      
  
 
النفس  :تتضان ىذه الفئة األشصاص ادلصتيُت يف علمالرياضياإللكنيكي األخصائي النفسي  -5-3-2

اخلربة وفهم  اإللكنيكي أو الط  النفسي ولديهم إجازة معتادة ذلذا النوع من العال كاا جي  أن يكون لديهم
 من خالل دراسات علاية مكثفة لعلوم الرياضة . ةعايق باخليائص النفسية ادلرتبطة بالرياض

                                                 
 . 299،  288، 117 ص ٍى وانتطثٍقاخ "،يزجغ طاتك ،أطايح كايم راتة :"ػهى َفض انزٌاضح انًفاه -1

2-R-thamss préparation psychologique du sportif- ED1-vigot-paris-1991-P72  

   217-216يحًذ حظٍ ػالوي:"ػهى َفض انتذرٌة وانًُافظح انزاضٍح" ، انًزجغ انظاتك ،ص -3
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من  قد يعانون ينياضيُت الذالر  اإللكنيكي الرياضي عادة مع نسبة ضئيلة من سيويتعامل األخيائي النف
 واخلوف...اخل( االكتئابنفسية مثل)  واضطراباتمشكالت 

أحد فروع العلوم  باعتبارهويعتاد تطور علم النفس الرياضي األخصائي النفسي للبحث في الرياضة: -5-3-3
عرفية )النظرية( مواجهة ادل الدراسات والبحوث لتدعيم البنية ءاإجر الناو ادلعريف من خالل  استاراراإلنسانية عل  

 .والتقدير لو  االعًتافادلشاكل التطبيقية وإجياد احللول ذلا، وذلك حىت حيظي بادلزيد من 
 بالمهارات النفسية : االىتمامأسباب عدم  -5-4

  تدري  ادلهارات النفسية . حولنقص ادلعارف وادلعلومات 
 ت الكايف للتدرب عل  ادلهارات النفسية .قللو  االفتقار 
  الالعالنظرة للاهارات النفسية عل  أهنا فطرية لدى  . 
 بتدري  ادلهارات النفسية. بعض ادلفاىيم اخلاطئة ادلرتبطة 
 ة ييلح فقط لالعبُت ذوي ادلشكالت.تدري  ادلهارات النفسي 
 .تدري  ادلهارات النفسية ييلح فقط لالعبُت ادلتفوقُت 
 تدري  ادلهارات النفسية ليس لديها فائدة كربى. 1      

يعرف ادلدرب أن ىناك واجبات تعال عل  زيادة  أن جي  واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم: -6
نفسيا خلوض غاار ادلنافسة وأن ىناك مستوى أمثل من التعبئة النفسية جي  أن يتايز بو أداء   الالعإعداد 
 لتحقيق أفضل أداء ومن ىذه الواجبات : قبل ادلنافسة  الالع
 أعل  مستوى من ادلهارات  إىليف ربسُت العاليات النفسية اذلامة اليت تساعد عل  الوصول  ةادلساعد

 يكية والتكنيكية لكرة القدم.التكت
   للعاليات العقلية  االنفعايلتأثر بوضوح يف الثبات  واليتتكوين وربسُت الساات الشصيية لالع

وية واحلركية وخاصة يف الظروف اليعبة أثناء التدري  احليالكفاءة مع رفع مستوى  واالحتفاظالعليـا، 
 وادلباريات .

  عل  إصلاز أىداف أداء شصيية تتايز باليعوبة والواقعية.  الالعمساعدة 
  (2).. مثالية أثناء التدري  وادلباريات انفعاليةتكوين وبناء حالة

 

 
 

 النفسية لالعالنفسي وتعبئة الطاقة تدريبات اإلمحاء قبل ادلنافسة للعال عل  تنظيم التوتر  استصدام . 

 وف اليعبة من التنافس.ر ظالسية يف ف القدرة عل  تنظيم احلالة النُتربس  

                                                 
  217-216، انًزجغ انظاتك ،ص يحًذ حظٍ ػالوي:"ػهى َفض انتذرٌة وانًُافظح انزاضٍح"-1

 .   271 -271االتجاهاخ انحذٌثح فً تخطٍط وتذرٌة كزج انقذو" ،يزجغ طاتك ،ص حظٍ انظٍذ أتى ػثذِ:" -2 
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 وأمهية  ادلباراةمن خالل اإلعداد ادلعريف والوعي الكامل دلتطلبات  ادلباراةأمهية  إىل  الالع انتباهو يتوج
 خسائر وفشل .الفوز وما يياحبو من مكاس  واذلزدية وما يياحبها من 

 ة اجلاهور ووسائل اإلعالم وبيان أمهية تكوين مناخ نفسي إجيايب يف الفريق من خالل دعم ومساعد
 ادلباراة .

 والفوز ولكن ادلهم ربقيق أىداف  بأن التحدي والنجاح ال يعٍت بالضرورة ادلكس   الالع اقتناع أمهية
 لالع .اشصيية  أداء

 الطاقة  باستعادةدبا يساح  الراحة والتهدئة اليت تسبق ادلنافسة التصطيط اجليد حلال التدري  وفًتة
 الكامنة يوم ادلباراة .

 ، رادة، اإلالتطوير ادلستار جلايع اليفات النفسية لالع  كرة القدم ومنها تطوير التفكَت ، الذاكرة
 .،التيوراالنتباه

  خالل اللع . االنفعاالتالقابلية عل  التحكم يف  
زبطيط التدري  ىو أوىل اخلطوات التنفيذية يف عالية التوجيو د النفسي في كرة القدم:تخطيط اإلعدا -7

إىل أعل  ادلستويات الفنية من خالل اإلعداد   كرة القدم للوصول بالالع  وتعديل مسار مستوى اإلصلاز يف
ل أي جان  من ىذه الكامل  يف مجيع اجلوان  البدنية و ادلهارية اخلططية والنفسية والذىنية، وال ديكن في

يف ظل إطار وهنج علاي سليم يضان الوصول   ، يعترب التصطيط ذلم مجيعا بالغ األمهية عن اآلخر اجلوان 
  أفضل النتائج وأرق  ادلستويات . إىلبعالية التدري  

درجة مة لرفع ومن ىنا تأيت أمهية التصطيط لإلعداد النفسي لالع  كرة القدم هبدف تناية الظواىر النفسية اذلا    
وذبهيزه للاسابقة من خالل خطة زمنية تًتاوح ما بُت التصطيط لإلعداد النفسي طويل ادلدى واإلعداد  استعداده

النفسي قيَت ادلدى ويتم تنفيذ ىذين النوعُت  من التصطيط من خالل أنواع خططية  يندرج فيها اإلعداد 
بية اليومية مث خطة التدري  النيف سنوية مث خطة خطة تدري  للوحدة التدري إىلالنفسي  ويتم تقسياها 

 .  التدري  طويلة ادلدى )عديدة السنوات(
وجي  أن يشتال اإلعداد النفسي خالل التصطيط لو عل  بناء وتطوير الساات  الشصيية واإلرادية  خالل     

 1. ادلراحل ادلصتلفة لعالية اإلعداد النفسي  وكذلك بناء وتطوير الدافعية 
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الساات الشصيية  وجي  أن يشتال التصطيط  لإلعداد النفسي العال عل  ربقيق أىداف بناء وتطوير      
جملاهبة مواقف الضغوط النفسية والتوتر من خالل برامج تدري  ادلهارات النفسية  الستصدامهااإلرادية والدافعية 

   1. . بادلباريات وفق الدورة التدريبيةالنفسي اخلاص  وتطوير األداء أثناء اإلعداد النفسي العام واإلعداد
 : النفسي بالنواحي التدريبية األخرى داإلعداعالقة -8

 وثيقا بالنواحي البدنية والفنية )التكتيكية(واخلططية ارتباطاإن تطوير الناحية النفسية ألي الع  كرة قدم مرتبط 
معناه أنو جي   الفريق  يف النواحي البدنية والفنية واخلططية فهذمستويات العيب ا الختالف)التكتيك( ، وبالنظر 

مىت ما أصابو التع    الالعبيورة فردية واليت ترتبط حباالت معقدة وإن تطوير الناحية النفسية عند كل الع  
سيشعر إذا مل يكن جييد أنواع الضربات فإنو   الالعالسابق وإذا  استارارفإن ىذا خيفض حالتو ادلعنوية يف 

فإنو يرتبك ويبق  يف  ةالالزم الذي مل يتدرب عل  اخلطط  الالعالنفسي يف احلاالت احملرجة ، كاا أن  باالرتباك
وضبطو للصطط فإنو يشعر بثقة   الالعحَتة كلاا أراد أن ينتص  خطة مالئاة وبالعكس فإذا ربسنت مطاولة 

 نفسية جيدة شلا جيعلو يؤدي واجباتو بيورة أحسن .
إعداد  إىلوطبيعة ادلتطلبات الفنية واخلططية والبدنية ربتاج   الالعفإن ادلركز الذي يلع  فيو  ما تقدم إىلفة بإضا

 ...إن من ديلك نفسية مهاجم ال ييلح أن يكون حاميا للهدف وبالعكس وىكذا.نفسي خاص هبا
واليت تلصيها يف العناصر ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن لإلعداد النفسي عالقة وطيدة بكل النواحي 

 األربعة التالية :
 . الناحية البدنية 
 . الناحية ادلهارية 

 . الناحية اخلططية 

 الناحية النفسية .2         
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 الفصل الثاني

 الدافعية في المجال الرياضي
 
 

  مفهوم الدافعية 
  الدافعية وظائف 
  تصنيف وتقسيم الدوافع 
  الدوافع والحاجات النفسية 
  خصائص الدوافع النفسية 
  مصدر الدافعية في الميدان الرياضي 
  الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية 
  معنى الدافعية في النشاط الرياضي 
 مات الدفاعية الرياضية الس 
  ) في المنافسة الرياضيةدافع االنجاز ) التفوق 
  أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي 
  نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي 
  أهمية الدافعية في المجال الرياضي 
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 :  ـ مفهوم الدافعية1

لقد حضي موضوع الدافعية باىتماـ عدد من علماء النفس ، وبالتايل تعددت زلاوالت تعريفها ومن ىذه     
 التعاريف نذكر : 

التعريف الذي يرى أف الدافعية ىي " احملركات اليت تقف وراء سلوؾ الفرد واحليواف على حد سواء فهناؾ     
ل سلوؾ ، وىذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخلية عند حدوث السلوؾ سبب أو عدة أسباب وراء ك

 1من جهة ودبتغَتات البيئة اخلارجية من جهة أخرى ".
وصلد الدافع عند مصطفى عشوي " أنو حالة من التوتر النفسي والفيزيولوجي قد يكوف شعوري أو ال شعوري     

وسلوكات إلشباع حاجات معينة للتخفيف من التوتر وإعادة التوازف  يدفع الفرد إىل القياـ بأعماؿ ونشاطات
 7للسلوؾ والنفس عامة ".

" أهنا عبارة عن كلمة عامة زبتص بتنظيم السلوؾ إلشباع احلاجات والبحث عن  Thomas.rويرى      
 3األىداؼ ".

ة نفسية أو فسيولوجية ذبعل الفرد يف " الدافع ىو حالة توترية داخلية ناذبة عن حاج يز فو ويرى أضبد أمُت     
حالة عدـ اتزاف وىذه احلالة تثَت السلوؾ و توجهو وتستمر بو إىل ىدؼ معُت حىت يزوؿ ىذا التوتر ويستعيد الفرد 

  4". الفسيولوجيتوازنو النفسي و 
رد ويتوقع أف يتم بصورة أما عند اليكسوف " الدافعية رلرد الرغبة يف النجاح أو أنو النشاط الذي يقـو بو الف    

 5شلتازة ". 
ونستخلص أف تعريف الدافع قد تتعدد وتتنوع واختلف يف مفاىيم  ومهما كاف ىذا االختالؼ إال أهنا تبقى     

 احملرؾ لسلوؾ اإلنساف اجلسم يف حالة نشاط .
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 :  وظائف الدوافع ـ 2

ئيا وإمنا حيدث كنتيجة دلا يدور يف نفسية الفرد ومنو إف أي رد فعل عن أي سلوؾ ال ديكن أف حيدث تلقا    
ىذا الفرد حاجياتو وغرائزه ومنو نستخلص أف للدوافع عدة  هبافالسلوؾ لو أغراض تتجو ضلو ربقيق نقاط معينة 

 وظائف تقـو هبا لتنشيط السلوؾ وىي ثالثة :
 :  السلوك بالطاقة -7-1
الدافع لدى  إحباطذي يقـو بو الفرد ويؤدي التوتر الذي يصحب النشاط ال تستثَتومعٌت ذلك أف الدوافع     

واحليواف من خالؿ  اإلنسافالكائن احلي إىل قيامو بالنشاط لتحقيق ىدفو وإعادة توازنو وتدؿ ادلالحظة على أف 
 التجارب يف احلياة اليومية كالمها خامال طادلا حاجاتو مشبعة أما إذا تعرض للحرماف فإنو ينشط من أجل 

إشباع ىذه احلاجات والرغبات فالدافع ديد السلوؾ بالطاقة فمثال دينح لالعب جائزة مكافأة لو على ربسُت قدراتو 
وتكليلها بالنجاح ، لكن سرعاف ما تفتقد ىاتو ادلكافأة جاذبيتها إذا أدرؾ ادلراىق أف الرياضة أخالؽ قبل أف 

 غَت ضرورية .تكوف من اجل ادلكافأة ففي ىذه النقطة تصبح ادلكافأة 
 : أداء وظيفة االختيار -2-2

ويتجلى ذلك يف أف الدوافع زبتار نوع النشاط أو الرياضة اليت يستجيب ويتفاعل معها ادلراىق و يهمل     
األنشطة األخرى ، كالذي يهوى كرة القدـ صلده يكره كرة السلة مثال ، كما أهنا ربدد احلد كبَت الطريقة اليت 

خيلق  جوردف ألبورت " أنو عندما تكوف اذباه عاـ للمواقف وادليوؿ فإنو ال  رقفقد أأخرى ،  يستجيب هبا دلواقف
ارهتا فتؤدي إىل نشاط ظاىر يشبع ادلوقف أو ادليل بل يعمل كوسيلة خفية النتشار فقط حالة التوتر  يسهل استث

 واختيار كل سلوؾ متصل بو وتوجيهو ". 
 توجيو السلوك نحو الهدف :  -2-3
إف رلرد عدـ الرضا على حالة ادلراىق ال يؤدي وال يكفي إلحداث التحسُت والنمو عنده بل جيب توجيو    

 وربقيقها فالدكتور حلمي ادلليجي يلخص وظائف الدوافع إليهاطاقاتو ضلو أىداؼ معينة ديكن الوصوؿ 
 فيما يلي :  

 الداخلية للعمل إثارة اآلليات واألجهزة الداخلية أي أهنا سبثل ادلصادر  -أ   
 السلوؾ بالطاقة الالزمة ودبساعدة ادلثَتات اخلارجية اليت تثَت السلوؾ . -ب  
 اختيار نوع النشاط وربديده . -جػ  
   1 تأخَت ظهور التعب ربوؿ دوف ادللل شلا يزيد من يقظة الفرد وقدرتو على االنتباه ومقاومة التشتت . -د   
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 : تصنيف وتقسيم الدوافع  -3
 تصنيف الدوافع : -3-1

أف أحد الطرؽ ادلفيدة لفهم موضوع الدافعية ىو تصنيفها إىل  1977( عاـ  Sageيوضح " ساج " )     
العديد من ادلهتمُت بالكتابة يف رلاؿ علم النفس  ويتعلقفئتُت عرضيتُت مها : الدوافع الداخلية والدوافع اخلارجية ، 

ناوذلم دلوضوع الدافعية وعالقتها باألداء الرياضي ومنهم على سبيل ادلثاؿ ال الرياضي مع التطبيق السابق يف مت
  1981( عاـ  Troppmanet(  و "ترودباف " )  Fousseاحلصر " فوس " ) 

  1987( عاـ  Bluker(  و " بلوكر " )  Liewelin" ليوف " ) 
  1983" زلمد عالوي " عاـ 

  1984( عاـ  Singer" سنجر ) 
 1984( عاـ  Drothy(  و "ىارس " )  Harris " دروش " )

 الدافع الداخلي : -3-1-1
عندما يقر  1981يعٍت الدافع الداخلي أنو مكافأة داخلية أثناء األداء ، ويعرب عن ىذا ادلعٌت " مارتًت " عاـ     

تعا باحلصوؿ على أف الدافع الداخلي يعترب جزًء مكمال دلوقف التعلم وخاصة إذا كاف الفرد يسعى للتعلم مستم
ادلعرفة وليس ىدفو من التعلم احلصوؿ على ادلكافأة اخلارجية ، ويتضح الدافع الداخلي يف النشاط الرياضي عندما 

لفريق رياضي بدافع الرغبة واحلب يف  االنضماـنالحظ إقباؿ بعض النشء على شلارسة نشاط رياضي معُت أو 
نشاط أو األداء الرياضي ديثل لو خربة جيدة وليس ىناؾ ما يهدده أو ادلمارسة ، وقد تستمر ىذه الرغبة ما داـ ال

يعاقبو ودينع استمراره فدافع االستمرار يف شلارسة النشاط الرياضي يشعر بالسعادة ألنو ديارس النشاط إف الدافع 
 .الداخلي ينبع من داخل الفرد ، وحيدث أثناء األداء 

  الدافع الخارجي : -3-1-7
افع اخلارجي حصوؿ الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء وادلمارسة وإف السبب الرئيسي يقصد بالد    

 باالستمرار واإلقباؿ على األداء الرياضي ىو ادلكافأة اخلارجية ادلنتظر أف يتحصل عليها .
 نتظرىا من خارج الالعب وربركو قيمة ادلكافأة اخلارجية اليت ي ينشأفالدافع اخلارجي على النحو السابق 

الدافعية اخلارجية فالشخص  إذف نعٍت بالدوافع الداخلية أسباب ودافع اخلوض يف النشاط الرياضي ، وعادة تقابل
ز داخليا يتصرؼ حىت يتحصل على ادلكافأة مرتبطة بالفعل ذاتو ، فاىتمامو إذف مركز على تأدية الدور دبعٌت احملف

 الفعل الرياضي .البحث عن اللذة اليت قد يشعر أثناء القياـ ب
ز خارجيا فهو يتصرؼ حىت يتحصل على مكافأة خارجية عن فعلو فاىتمامو إذف يًتكز يف أما الشخص احملف    

   1. بالفعل ال على الدور يف حد ذاتو ىذه احلالة على احلصوؿ على ادلكافأة مرتبطة
 

                                                 
1

 . 38 ، ص 1991أصبيخ كبيم راتت : " دوافع انتفوق انرٍبضٌ " دار انفكر انعرثٌ ، ة ط ، انمبهرح ،  -
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 تقسيم الدوافع :  -3-2

 ، الدوافع الثانوية . ونقسمها إىل قسمُت مها : الدوافع األولية
 الدوافع األولية :  -3-2-1

وتسمى أيضا بالدوافع الفسيولوجية أو اجلسمانية وىي عبارة عن دوافع أو حاجات جسمانية تفرضها طبيعة     
 تكوين جسم اإلنساف ووظائف أعضائو ومن أمثلتها : 

احلاجة اجلنسية ، احلاجة إىل اللعب ) عند  احلاجة إىل الطعاـ ، احلاجة إىل الشراب ، احلاجة إىل الراحة ،    
 خل . ااألطفاؿ ( واحلاجة إىل احلركة والنشاط ....

وقدديا كانت تسمى ىذه الدوافع بػ " الغرائز " إال أف الكثَت من علماء النفس يف الوقت احلايل ال يستخدموف     
 لفظ الغرائز لتفسَت سلوؾ احليواف .

 الدوافع الثانوية :  -3-2-2
تسمى أيضا الدوافع أو احلاجات ادلكتسبة أو االجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعل مع البيئة ، وتقـو     

الدوافع الثانوية على الدوافع األولية ، غَت أهنا تستغل عنها وتصبح ذلا قوهتا اليت تؤثر يف السلوؾ كنتيجة لتأثَت 
الثانوية ، احلاجة إىل التفوؽ وادلركز أو ادلكانة ، السيطرة و القوة العوامل االجتماعية ادلتعددة ، وأمثلة الدوافع 

    1الذات .... إخل . إثباتواألمن والتقدير  ، واالنتماء واحلاجة إىل 
 الدوافع والحاجات النفسية : – 4

ى نفسو يرى " مصطفى عشوي : أنو " ينبغي أف نعرؼ أف وراء كل سلوؾ دافع فإذا رأينا شخصا منطويا عل    
ينبغي أف ال تصدر األحكاـ  ضده ، بل جيب أف نسأؿ عن الدافع وراء ذلك إف كاف متكربا أو يثَت ادلشاكل يف 
العمل أو يف ادلمارسة ، نفس الشيء  ينبغي أف نسأؿ عن الدافع وراء كل سلوؾ ديكننا مالحظتو ونريد دراستو ، 

د يكوف شعوريا أو ال شعوريا ، تدفع الفرد للقياـ بأعماؿ فالدافع حالة من التوتر النفسي والفيزيولوجي الذي ق
ونشاطات وسلوكات إلشباع حاجات معينة للتحقيق من التوتر واإلعادة التوازف للسلوؾ أو للنفس بصفة عامة " 

. 
 ومن ىنا نذكر بعض احلاجات النفسية وىي كاآليت :

 ػ احلاجة إىل االطمئناف 
 ػ حاجة التفوؽ 
 ػ حاجة التبعية 

  7.حاجة التعلم وادلعرفة ػ
 

                                                 
 .  715، ص  1987،  ، يصر 1رٍت وانًُبفضخ " انًعبرف ، طانتد خصَكونوجَيحًد حضٍ عالوً : "  -1

 . 34يصطفي عشوى : " يدخم إني عهى انُفش " انًرجع انضبثك ، ص  -7
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 الدوافع النفسية : -4-1

على شكل حاجات أساسية فطرية أو حاجات مكتسبة  فسيولوجيةىناؾ ارتباط كبَت بُت الدوافع سواء كانت     
 متعلمة ، أو دوافع نفسية اجتماعية .

وتقدير الذات واحلاجة إىل  احًتاـنعٍت بالدوافع النفسية مثال احلاجة إىل األمن ، احلاجة إىل احلب احلاجة إىل 
 1تأكيد الذات .

 خصائص الدوافع النفسية :  -4-2
ظاىرة . للثقافة  ةبيولوجييبدو أف ذلذه الدوافع أسسا فطرية واضحة وال عوامل  أنو " ال يشَت مصطفى عشوي    

 إشباع ىذه الدوافع. والًتبية دور ىاـ يف أمناط ومناذج ظهور ىذه الدوافع حسب ترتيب معُت ويف أمناط 
ال ديكن فصل ىذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية كالتملك والسيطرة وغَت ذلك إال من الناحية     

نظرة تكميلية تراعي األبعاد العضوية والنفسية واالجتماعية وشلا ينبغي  اإلنسانيةالفطرية إذ ينبغي النظر إىل الذات 
من  انطالقامراعاة دوافع الناس وحاجاهتم أثناء االتصاؿ هبم والتعامل معهم ، وكل ذلك التأكيد عليو ىو ضرورة 

قاعدة ىامة تسَت وتقيد سلوؾ األشخاص ، وىي أف وراء كل سلوؾ دافع ، إال أف نوع الدافع الذي حيدد  إدراكو
دراؾ ادلوقف بأبعاده سلوكو ىو الذي خيتلف من شخص إىل آخر ، كما أنو خيتلف من موقف إىل ، وعليو فإف إ

الزمانية وادلكانية واالنفعالية ىو العامل األساسي للمساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع احملركة لسلوؾ شخص أو 
 أشخاص ما .

 مصدر الدافعية في الميدان الرياضي :  – 5
ضلو ىدؼ معُت حيقق  أف " احلاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقاهتا سلوؾ عقلي وىي موجهة Gros . Gيعترب    

  (" يظهر أف دافعية الرياضي ادلدروسة من سلتلف الزوايا ، ىي من أصل فيزيولوجي ) لذة احلركة اإلشباع
 7واجتماعي ) احلاجة للفوز ( والبحث عن العيش يف صباعة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 87،91يصطفي عشوً " يدخم عهى انُفش "، يرجع صبثك ، ص  -1

7- Gerand , bet gros.g " lentrqie;ent de basket – ball " ed ,vigat , paris 1985,p223. 
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 الدافعية واألداء أو النتيجة الرياضية :  – 6
العوامل األساسية اليت تساىم وتلعب دورا مهما يف األداء الفردي أو " إىل أنو " من  Macolinيشَت "     

أداء الفريق ، نذكر القامة الفيزيائية ، مستوى القدرة ، درجة من الشروط الفيزيائية ، الشخصية وأخَتا الدافعية اليت 
ذه األمهية يف العالقة تعترب من أمهها يف التأثَت على أداء الالعب " ويربز ادلختصوف يف علم النفس الرياضي ى

 التالية : 
 الدافعية + التعلم = النتيجة ) األداء ( الرياضية .

تبُت ىذه ادلعادلة ادلختصرة ، شرطا ضروريا ولكن غَت كايف ، فالدافعية بدوف ذبارب ماضية تؤدي إىل نقص     
 1النشاط الرياضي والالعب بدوف دافعية فهو دوف النتيجة أو ادلستوى الرياضي.

 ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي : – 7
 تعٍت الدافعية يف النشاط الرياضي ببساطة اذباه وشدة اجلهد الذي يبذلو الناشئ يف التدريب وادلنافسة .    
 شدة الجهد :  -7-1

العبُت أضبد يعٍت مقدار اجلهد الذي يبذلو الناشئ أثناء التدريب أو ادلنافسة ، فعلى سبيل ادلثاؿ : فعن ال    
، لكن من حيث شدة اجلهد نالحظ أف أضبد يبذؿ جهدا  األسبوعوزلمد حيضراف صبيع جرعات التدريب يف 

 أكرب من زلمد .
 اتجاه الجهد :  -7-2

الناشئ لنوع معُت من النشاط ديارسو ، أو اختياره مدرب معُت يفضل أف يتدرب معو أو نادي  اختياريعٍت     
 و احملببة ....إخل .معُت ديارس فيو رياضت

 العالقة بين االتجاه وشدة الجهد :  -7-3
على حضور صبيع  يواظبيالحظ وجود عالقة وثيقة بُت اذباه وشدة اجلهد على ادلثاؿ الناشئ ، الذي     

جرعات التدريب ) اذباه اجلهد ( يبذؿ جهدا كبَتا يف جرعات التدريب ادلختلفة اليت حيضرىا ) شدة اجلهد ( ويف 
قابل فإف الناشئ الذي كثَتا ما يتأخر أو يتغيب عن جرعات التدريب يظهر جهدا قليال عندما يشارؾ يف ادل

 2التدريب .
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Macolin (Revue ) des cteurs qui cantribuent a la peformanuce indirudelle ou d'une equipe.N° 2 SPOD . , 

1998.P12 . 

 . 47،ص 1997 ثدوٌ ثهد ، ، 1أصبيخ كبيم راتت " اإلعداد انُفضٌ نتدرٍت انُبشئٍَ وأونَبء األيور" ، دار انفكر انعرثٌ ، ط -2
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 بعض األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية : – 8
 الحاجة لالنجاز :  -8-1

و قصارى اجلهد يف ادلنافسة الرياضية  وىي احلاجة لتحقيق النجاح والفوز يف ادلنافسات الرياضية وزلاولة بذؿ    
 مواجهة ربدي ادلنافسُت والتدريب الشاؽ ادلتواصل للوصوؿ للتفوؽ الرياضي .

 ضبط النفس :  -8-2
الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم يف انفعاالتو بصورة واضحة يف العديد من     

 اء ادلنافسات الرياضية وال يفقد أعصابو بسهولة يف أوقات الشدة أو الضغوط . نفعاالت يف أثنا ادلواقف ادلثَتة بال
 التدريبية :  -8-3

الالعب الرياضي الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات ادلدرب وحيًـت كل من قاـ بتدريبو ويستثَت     
 1  يتحيز لالعبُت معينُت.وال مدربو عندما يواجو بعض ادلشكالت كما يشعر بأف مدربو يفهمو جيدا

 دافع االنجاز ) التفوق ( في المنافسة الرياضية :  – 9
يعٍت دافع االصلاز يف ادلنافسة الرياضية اجلهد الذي يبذلو الرياضي من أجل النجاح يف اصلاز الواجبات وادلهاـ اليت 

 يكلف هبا .
 ) المراىق ( : للنشءأىمية دافع االنجاز والمنافسة الرياضية  -9-1
 اختيار النشاط : -9-1-1

 يتضح يف اختيار النشاط دلنافس متقارب يف قدراتو أو اختيار منافس أقل أو أكثر من قدراتو يلعب معو .    
 الجهد من أجل تحقيق األىداف :  -9-1-2
 . األسبوع% من جرعات التدريب يف 91ويعٍت مقدار أو كم ادلمارسة مثل حضور    
 مثابرة : ال -9-1-3

ويعٍت مقدرة الرياضي على مواجهة خربات الفشل وبذؿ ادلزيد من اجلهد من أجل النجاح وبلوغ اذلدؼ ومثاؿ     
عن ذلك عندما يشًتؾ الناشئ يف بعض ادلسابقات وال حيقق مراكز متقدمة وبالرغم من ذلك يستمر يف التدريب 

  7من أجل ربسُت مستواه يف ادلسابقات ادلوالية .
 
 
 
 
 
 مكونات دافع االنجاز نحو النشاط الرياضي :  -9-2

                                                 
 .  77،78، ص  1998، يصر، 1انُفضَخ نهرٍبضٍََ " يركز انكتبة نهُشر ، ط دراوعخ االختجبصيحًد حضٍ عالوً : " يو -1

 . 47انُفضٌ نتدرٍت انُبشئٍَ وأونَبء األيور " يرجع صبثك ، ص  اإلعدادكبيم راتت : "  أصبيخ -7
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  : مفهـو القدرة  -تعرب عن العالقة بُت 
 صعوبة الواجب . -
 اجلهد ادلبذوؿ . -

 مها :  مفهومُت سلتلفُتوعلى ضلو خاص أوضح " نيكولز " أنو يوجد ىدفاف أساسياف لالصلاز يشمالف 
 ىدؼ االذباه ضلو األداء . -
1. ىدؼ االذباه ضلو الذات -

 

عنو عن دافعية االصلاز أو التفوؽ ضلو النشاط الرياضي نستنتج أهنا عبارة عن إرادة ومثابرة التكلم من خالؿ ما مت 
واجب معقد ( بقدر كبَت من الفعالية والسرعة ، أي ببساطة  –الفرد من أجل ذباوز العقبات ) سبرين صعب 

 الرغبة يف النجاح والفوز .
 المجال الرياضي :  وظيفة الدافعية في -9-3

 وتتضمن اإلجابة على ثالثة تساؤالت ىي :     
 ماذا تقرر أف تفعل ؟ اختيار نوع الرياضة .

 ما مقدار تكرار العمل ؟ كمية الوقت واجلهد أثناء التدريب .
 كيفية إجادة العمل ؟ ادلستوى األمثل للدافعية يف ادلنافسة .

وؿ والثاين ، فإهنما يتضمناف اختيار الالعب لنوع النشاط الرياضي وفًتة فيما يتعلق باإلجابة عن السؤالُت األ   
ومقدار ادلمارسة ، وليس شبة شك ، فإف الدافعية عندما تكوف مرتفعة ضلو رياضة معينة ، فإف ذلك يعكس مدى 

 العمل اجلاد دبا إىل باإلضافةاالىتماـ ذلذه الرياضة واالستمرار يف ادلمارسة ، أي تؤدي إىل ادلثابرة يف التدريب 
 يضمن تعلم واكتساب وصقل ادلهارات احلركية اخلاصة هبذه الرياضة .

عن السؤاؿ الثالث عن كيفية إجادة العمل ، فإف وظيفة الدافعية يف مضموف ىذا السؤاؿ  اإلجابةأما خبصوص     
دلالئم من االستثارة حىت تتضح يف مستوى مالئم يف احلالة التنشيطية ) االستثارة ( حيث كل العب ادلستوى ا

 7حيقق أفضل أداء يف وقت ادلنافسة .
 
 
 
 
 
 

 أنواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :  – 11

                                                 
 . 11، ص  1998،  يصر،  1انرٍبضَخ وانًُو انُفضٌ نألطفبل ، دار انفكر انعرثٌ ، ط صدلٌ َوراندٍٍ يحًد : " انًشبركخ -1

 . 75أصبيخ كبيم راتت : " عهى انُفش انرٍبضخ ، يفبهَى ، انتطجَمبد " يرجع صبثك ، ص  -7
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 ىل : إيقسم " روديك " الدوافع ادلرتبطة بالنشاط الرياضي     
 الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي :  -11-1
 ومن أمهها :     

 تيجة للنشاط الرياضي .اإلحساس بالرضا واإلشباع كن 
  ، ادلتعة اجلمالية بسبب رشاقة وصباؿ ومهارة احلركات الذاتية للفرد ، ونذكر على سبيل ادلثاؿ اجلمباز

 التزحلق على الثلج ، وغَتىا من الرياضات اليت سبيز برشاقة األداء واحلركات . 
 بصعوبتها أو اليت تتطلب ادلزيد من  الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز

 الشجاعة واجلرأة وقوة اإلرادة .
  االشًتاؾ يف ادلنافسات ) ادلباريات ( الرياضية اليت تعترب ركنا ىاما من أركاف النشاط الرياضي وما يرتبط

 هبا من خربات انفعالية متعدد . 
  . تسجيل األرقاـ والبطوالت واثبات التفوؽ وإحراز الفوز 
 الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي :  -11-2
 ومن أمهها :      

  زلاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق شلارسة النشاط الرياضي ، فإذا سالت الفرد عن أسباب
 .  اً شلارسة النشاط الرياضي فإنو قد جييب أمارس الرياضة ألهنا تكسبٍت الصحة وذبعلٍت قوي

 ي إلسهامو يف رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنتاج فقد ديارس الفرد شلارسة النشاط الرياض
 النشاط الرياضي ألنو يساىم يف زيادة قدرتو على أداء عملو ورفع مستوى إنتاجو يف العمل .

  . اإلحساس بضرورة شلارسة النشاط الرياضي يف حالة السمنة حىت خيفف من وزنو 
 يف  اً عليو أف يكوف رياضيا مشًتك ـو عليو الرياضة إذ يرى الفرد أفتق الوعي بالدور االجتماعي الذي

 .  1األندية والفرؽ الرياضية وليس لالنتماء إىل صباعة معينة وسبثيلها رياضيا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 718يحًد حضٍ عالوً : " صَكونوجَخ انتدرٍت وانًُبفضخ " يرجع صبثك ، ص  -1
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للتعرؼ على دوافع شلارسة النشاط الرياضي عند فتيات الثانوية يف  كما قامت وداد احلامي ، بإجراء حبث    
راغ ، واختارت عينة عشوائية من األعضاء ادلشًتكة يف األندية بالقاىرة واجليزة ، وشبهت ىذه الدوافع مع وقت الف

 وىي :  اإلضافيةاليت ذكرىا روديك مع بعض الدوافع 
 . ادليل الرياضي ، أي أف الفرد لو ميل ضلو شلارسة النشاط الرياضي 
 دلتعة والراحة .الًتويج ، فبممارسة النشاط الرياضي يكوف لتحقيق ا 
  اكتساب نواحي عقلية ونفسية ، دبا أف سالمة العقل مرتبطة بسالمة اجلسد فالفرد ديارس النشاط

 الرياضي لتحقيق منو عقلي ونفسي سليمُت .
، بغجراء حبث ليتعرؼ على دوافع النشاط الرياضي للمستويات  1971حيث قاـ زلمد صاحل علوي يف سنة 

والبنات ، واختَتت عينة عشوائية من ال عيب والعبات ادلستويات الرياضية العليا يف مصر الرياضية العالية للبنُت 
 ومت تصنيف إجابات أفراد العينة إىل : 

 ادلكاسب الشخصية -
 التمثيل الدويل -
 ربسُت ادلستوى -
 التشجيع اخلارجي  -
 اكتساب نواحي اجتماعية  -
 اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية  -
 اب مسات خلقية اكتس -
 ادليوؿ الرياضية  -

 1هبذا فإف دوافع اكتساب النشاط الرياضي تتشابو على حد كبَت عند صبيع األفراد باختالؼ أعمارىم .    
 تطور دوافع النشاط الرياضي :  – 11
غضوف الفًتة الطويلة  ة أبد الدىر ، بل تتناوذلا بالتبديل يفتإف الدوافع ادلرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثاب    

 اليت ديارس فيها الفرد النشاط الرياضي . 
واختيار ادلرحلة السنية اليت دير هبا الفرد كما  بإذ تتغَت دوافع النشاط الرياضي يف كل مرحلة سنية حىت ربقق مطال

الدوافع تلميذ ادلرحلة زبتلف دوافع الفرد طبقا دلستواه الرياضي ، إذ زبتلف دوافع التلميذ يف ادلرحلة األساسية عن 
     7. الثانوية واليت زبتلف بدورىا عن دوافع الالعب ذو ادلستوى العايل نظرا ألف كل مستوى دوافعو اليت يتميز هبا 

 
 

                                                 
 .  167، ص  1987يصر ،  ة ط ، هى انُفش انرٍبضٌ " ، دار انًعبرف ،يحًد حضٍ عالوً : " ع -1

 . 77كبيم راتت " عهى َفش انرٍبضخ ) يفبهَى وتطجَمبد (" ، يرجع صبثك ، ص  أصبيخ -7



                                                                                                                             ـــيالرياضــ  الــالمجـ  في  ــةالدافعيـــ                                                              : يـالثان  لالفصــ  

                                                                            - 37 - 

" الدوافع ادلرتبطة بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية األساسية اليت دير هبا الفرد ، إذ يرى  جوينيقسم "     
 كل مرحلة رياضية دوافعها اخلاصة هبا وىذه ادلراحل ىي : الفرد أف ل
  سنة . 14سنوات إىل  6مرحلة ادلمارسة األولية للنشاط الرياضي : وتكوف يف مدة 
  سنة . 18سنة إىل  15مرحلة ادلمارسة التخصصية للنشاط الرياضي : وتكوف من 
  سنة فما فوؽ 18مرحلة ادلستويات الرياضية العالية : وتكوف من  . 

ودبا أف ادلرحلتُت األوىل والثالثة ىي اليت هتمنا ، اقتصرنا على توضيح دوافعها دوف التطرؽ إىل ادلرحلتُت األوىل     
 والثالثة . 

وىذه ادلرحلة ترتبط دوافع ادلراىق بالتخصص يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية ، إذ يرغب ادلراىق يف     
 ومن أىم الدوافع يف ىذه ادلرحلة: يف كرة القدـ أو صببازيا مثال . ولة أأف يكوف العبا يف كرة الس

 . ميل خاص ضلو نشاط معُت 
 . اكتساب معرؼ خاصة 
  االشًتاؾ يف ادلنافسات 
  اكتساب نواحي عقلية ونفسية 
 . اكتساب قدرات خاصة 
  . اكتساب مسات خلقية وإرادية 
 ي : نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياض – 12
 من الرياضة : الناشئنموذج الدافعية لتغيير انسحاب  -12-1

) االنسحاب أو عدـ ادليل والرغبة يف ادلشاركة ( ، وحيتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر أسباب انسحاب 
 من الرياضة .  الناشئ
 التفسير المعرفي لألىداف المنجزة :  -12-1-1

يتحدد يف ضوء درجة إصلاز األىداؼ  الناشئاالنسحاب الذي يتخذه ويذىب ىذا البناء النظري إىل أف قرار 
 لنجاح ربقيقها .  إدراكودى مو 

 نظرية دافعية الكفاية :  -12-1-2
يتحدد يف ضوء مدى إدراؾ الناشئ للنواحي البدنية  الناشئويشَت إىل أف قرار االنسحاب الذي يتخذه 

    1.وادلعرفيةواالجتماعية 
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 وذج المعرفي االنفعالي للتوتر : النم -12-1-3
ويعٍت أف قرار االنسحاب ديكن أف يكوف سبب التوتر الناتج عن عدـ التوازف بُت متطلبات األداء ومقدرة الناشئ 

 الناتج عن ادلنافسة . ة الفتقاده القدرة على التواتر على مواجهة ىذه ادلتطلبات أو نتيج
 لرغبة أو الميل ( الناشئ للرياضة : نموذج الدافعية لتفسير ممارسة ) ا -12-2

ويوضح أف ىناؾ أسباب شخصية وأخرى موقفية ، وتصنف األسباب الشخصية إىل نفسية وبدنية ، ويأيت يف 
مقدمة األسباب النفسية دوافع اشًتاؾ الناشئ يف الرياضة : الشعور بادلتعة ، تكوين األصدقاء ، خربة التحدي 

 .  لتحقيق النجاح والفوز واإلثارة
البدنية ، فيأيت يف مقدمتها : تعلم مهارات وقوانُت اللعب أما األسباب ادلوقفية اليت سبثل اشًتاؾ  األسبابأما 

واألدوات واألجهزة  اإلمكانياتالناشئ يف الرياضة ، مقدار ادلشاركة يف اللعب روح الفريق ، االستمتاع باستخداـ 
    1.الثالث اليت أشرنا إليها مسبقا على نفس البناءات النظريةادلختلفة ، باإلضافة إىل ىذا النموذج حيتوي 

 أىمية الدافعية في المجال الرياضي :  – 13
 يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وإثارة الىتماـ الناس صبيعا .

ناميكي ميدانا حيويا ( يف كتابة : علم النفس الدي  Wood worth)ـ ، اقًتح " وود ورث " 1918يف سنة 
 " أو علم الدافعية  Molivation al psychologyللدراسة أطلق عليو علم النفس الدافعي " 

  "Molivology  1961" ويف سنة ( " ـ ، تنبأ " فاينكيFoyniki بأ ) ف احلقبة التالية من تطور علم
 النفس سوؼ تعرؼ بعصر الدافعية .

 ( يف كتابيهما : Liewelln and Bluckerليولن وبلوكر" )  كل من "  أشارـ ، 1987ويف سنة     
% من 31سيكولوجية التدريب بُت النظرية والتطبيق  ، إىل أف البحوث اخلاصة دبوضوع الدافعية سبثل حوايل 

 خالؿ العقدين اآلخرين . أجريت يف رلاؿ علم النفس الرياضي البحوث اليت إصبايل
(  يف كتابو التدريب والدافعية ، أف استثارة الدافع Williamرف" ) أشار "ولياـ وا 1983ويف سنة     

% من اكتساب الالعب للجوانب ادلهارية واخلططية مث يأيت دور الدافعية ليحث 91 -% 71للرياضي ديثل يف 
 الرياضي على بذؿ اجلهد والطاقة الالزمُت لتعلم تلك ادلهارات ، وللتدريب عليها بفرض صقلو وإتقاهنا 

دافعية أمهية رئيسية يف كل ما قدمو علم النفس الرياضي حىت اآلف من نظم تطبيقات سيكولوجية ، ويرجع ولل
 قيقة التالية : احلذلك إىل 

 .  7ةدافع ، أي وراءه قوى دافعية معين إف كل سلوؾ وراءه
 
 

                                                 
 . 77خ ) يفبهَى وتطجَمبد (" ، يرجع صبثك ، ص أصبيخ كبيم راتت " عهى َفش انرٍبض -1
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 مفهوم المراهقة : – 1
 المراهقة لغة :  -1-1
الـ أي   ػػم هغ ػػم ا نجػػ ؿ اهػػ  هنا ػػ    م ا ػػ  ا غػػالـ   اهػػ  غػػجػػ ع ى ػػا  اػػ ف ا نػػنب ر ػػر هق ػػ      ا ػػ  ا     

هنا   إذا قػ  ب ارتػمالـ   ماانا ػ  ا غػالـ ا ػري قػ  ب او ػر   مج  قػ  هنا اػ    مقاػ ؿ ج  قػ   ا اػ  م ػالـ  ا ػ  
  6  نشن إىل إتدى ىشن.مذ ك ا ر ا

 :   أه  يف ا  غ  ا التيقي    
مبنٌت قمرب   أي ققم  ى ػا اػ ـ ا ق ػغ م  ػا أف قغ ػم   Adolescereهنا ا  هشما  هر ا فنل ا التيٍت ام م  

 2 هغ م سر ا نشد .
األخػػَت   ا نة ػػ   قػػ ؿ ا ػػر اػػ  ر : ا ػػناع مااػػ ع ما اػػ ؼ أ ػػالف هما   ػػ ف   اشتػػدا  :  شػػي ف ا شػػ ع    شػػ ع    

 ما مشخَت   اشه  األمؿ اا ار ز اه األهن :  شيه .. 
. ماانا ػػ  : ا غػػالـ ا ػػري لا  او ػػر  سػػ  ة قػػ    ( 21)اآلقػػ   مر قن ػػ  مجػػ  هر قػػًت مر ذ ػػ قػػ ؿ ات تنػػ ىل : 

... 
 مأ    ا اـ  ا صالة   أخنم   تىت قد   مقت  الة األخنى .

 ما ن   : ا نة   ما   ر .
 . س  ة اجلر ( 61)اآلق   اال خي ؼ خبا  مر   ا   ق ؿ ات تن ىل :  

 ما ن   ىة   يف ا مرب ما نيب .
ماأل ػػالف ا  ػػػراف تػػدم  ت امػػػ     ػػػرة اانػػ   اػػػ   ػػػ   نػػرا ااصػػػ  د مذلػػن يف  اػػػ ف ا نػػػنب هنػػ   ىػػػدة   ن ػػػ  

 ـ  مهػػ  ر خػػَت ايػػه   ما نة ػػ  مااػػالؾ   مهن ػػر ف  ما مهمػػ    م شػػي ف ا ػػصػػهقهمػػ  : ا مػػرب   ماوفػػ  ماوػػدة ما 
 1 رة اان   ه ج لة  دى اانا   . 

 المراهقة اصطالحا :  -1-2
م ػػ   نقػػ اف : ح  مح ا  فػػل ح ق يػػه  6896إف أمؿ ىمػػل ى مػػ    تػػ ؿ ه رػػ ع اانا اػػ  قنػػ ل إىل )  ػػدمقن (      

ل ف ا ن م ع قنمربمف اانا اػ  ا فصػل األخػَت هػر ا  ف  ػ   مػر   لم ب )  نهن ـ ( ح ل اس  اانا ا  ح يف  رة األثق ع  
 4 . . ند ذ ك أقيمت   منا ا  اصال خ ص ن  رسيم  هع ) سم  ُت   ؿ ( 

 
 
 

                                                 
 . 414، نثُاٌ ، ص  6881،  1ج ب ط ، نظاٌ انعزب " ، دار انطثاعح ٔانُشز، أتٕ انفضم جًال انذٌٍ اتٍ يُظٕر : " -6

 . 644ص  ،  6881نثُاٌ ، ب ط ، كًال انذطٕلً : " انًُٕ انتزتٕي نهطفم ٔانًزاْك " ، دار انُٓضح انعزتٍح ، -2

 . 81يصز ، ص  ب ط ، يصطفى فًًٓ : " طٍكٕنٕجٍح انطفٕنح ٔانًزاْمح " ، يكتثح يصز ، -1

 . 61ص  ب ص ، نثُاٌ ، ب ط ، : " انتحهٍم انُفظً نهًزاْمح " ، دار انفكز انعزتً نهطثاعح ٔانُشز ٔانتٕسٌع ، عثذ انغًُ اإلٌذي -4
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هػػر  نػػدة تػػىت أ ػػغد  تالهيػػرة شامػػ  ة لا مقػػر مرهػػ  ؾ   تػػ ؿ ا م ػػ       تغنػػه  تػػشثنيف لم  ػػ  اانا اػػ  ا ػػري      

 6 ( . Hébélogie  اش غد ى م  ق ئم   راته قدىا )  ى ا  ا مم ـ  منا ا  
مى ػػا  ػػرا األسػػ ر تنػػدلت اآل اع ماألامػػ   ما منػػ  قر يف ل اسػػ  اانا اػػ   د جػػ  أ ػػغد هػػر ا ناػػَت اىممػػ ل تننقػػر 

 اانت   ا يت تاغ  ا غ  غ متصػل  ػ  فنل  شهن ـ ح 6992لقي  ارة اانت     مقد ىنؼ ) سم يل   ؿ ( اانا ا  سق  
 2ا ق غ   أي ارقًتاب هر او ر ما ق غ ح. المم ؿإىل 

هر اوػالؿ  ػرا ا مننقػر ذمػد أ ػه تػدل اانا اػ  يف تػدمث  نػ  ا مغػَتات ى ػا اااػم ى ا ن ػ ي ) اوػ  ج  ( أم 
    ظه   ا ناله ت األم ي    فنل هقه  :  ا فيزق ئ    فنل   تيث اىمرب   ؿ أف  داق  اانا ا 

 ئ يف أ نػػ ل اجلاػػر هػػر تيػػث ا  ػػ ؿ ما ػػ زف مخص  ػػ  ىقػػد ا ػػرل   ا ػػرقر قشػػننمف  ػػشهنر ارزلقػػ ل اافػػ ج
 أ غح ا  اشدقر . 

  ظه   اوص ئص اجلقاي  ا ث   ق   ند اسػممم ؿ اوصػ ئص اجلقاػي  األم يػ    منػرا اانػٌت   قصػغد ا ق ػغ
   ا مق س يوالق  ا هر ى ه   دى مجيع أانال اجلق  ا غشني   اه  حمنؾ ا قم  ا داخ   ا ري قند

 ( ح  شهن  اػًتة تغػدأ هػر ا غ ػ غ متقمهػ  ىقػد   ػ ج األى ػ ع اجلقاػي   ػ افهـ  ا قفاػ  ح . Freudمىناه  انمقد ) 

1 
هر خالؿ  را ا مننقر ذمد أف اانا ا  اًتة مرلة جدقػدة   اػ  ت ػنأ ى ػا تفمػَت اانا ػ  هػر تشهػل م ػ  ديػن   انت ػ  

  ا غ  زة يف تم ققػه اجلاػم  ميف  ػ  أ نػ لة ميف هالت ػ  ظػ ا ن جدقػدة تمن ػ   مم ققػه ا نػ ـ ا يت ر آث     ا غي   جي
  مل قش ر هث ه  هر قغل   مديمقق  أف رممل انمقد ا ػري قكلػد ى ػا أف اانا اػ  هنت ػ   فاػي  لاخ يػ  امػ     اجنػه 

   ج  يف ا قا ط ا م  ي  .  إىل تم ققه ا غي
  او  جي    منا   ا  تشثَت ى ا  فايمه مهزاجه . إف طغين  ا مغَتات ا ن  ق 
 .  ظه    ن  ا دمااع اا ح  يف  رة ا فًتة ما يت مل قنهد   هر قغل ل  دااع اجلقا 

أه  تننقر ) أمحد زل  (   منا ا  ح يف اانت   ا يت تاغ  ا نشػد   متصػل  ػ  فنل إىل الممػ ؿ ا ق ػغ اهػ  تغػدأ هقػر 
 سق  تانقغ    ا انا ا     اانت   ا قه ئي  أم ا     ا ري دين ايه ا فنل 26ا غ  غ تىت سر ا نشد يف 

 4 أم ا ق شئ أم  َت   رغ جام  مىاال مجمممن  رم  ا ق غ اجلام  ما نا   مارجمم ى  . 
 
 
 
 

                                                 
 . 61، ص  يزجع طاتك: " انتحهٍم انُفظً نهًزاْمح " ،  ٌذياإلعثذ انغًُ  -6

 .  118، ص  2442، نثُاٌ ، 6نُشز ٔانتٕسٌع ، طيزٌى طهٍى : " عهى انُفض انًُٕ "، دار انُٓضح انعزتٍح نهطثاعح ٔا -2

 . 17، ص 6894يصز ،  ب ط ، إتزاٍْى سكً لشمٕع : " طٍكٕنٕجٍح انًزاْمح " يكتة األَجهٕ يصزٌح ، -1

 . 167، ص  6881يصز  ب ط ، ٔتطثٍماتّ (" ، دار انًعزفح انجايعٍح ، أطظّ)   اإلَظاًَيحًٕد انظٍذ انطٕب : " انًُٕ  -4
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ا مغػػػ    قق ػػػن أمحػػػد زلػػػ    منا اػػػ  ى ػػػا أهنػػػ  ا فػػػًتة ا ػػػيت قػػػمممر هػػػر خالاػػػ  اانا ػػػ  هػػػر ار ػػػده ج هػػػع ىػػػ مل      

ما ناشػدقر     ر تغػ ط  ػ  الت ا نا يػ  مار فن  يػ  لػ  ديمقػه هػر ا ايػ ـ    نالقػ ت ارجمم ىيػ  هػع اآلخػنقر   مقػد 
 أال اجل  ب اجلام  ا ري  ه تشثَت ى ا تص ؿ  را ار ده ج .

  ػػ ت ا ن مػػ ع   ايمػػػ  دمػػ  سػػغ  ىنرػػه هػػػر ا منػػ  قر ماآل اع ااهم فػػ    ذمػػػد  قػػ ؾ تغ ققػػ  مارػػح   ػػػُت آ اع ماج     
خيص   نهتر افهـ  اانا اػ    مديمػر ا اػ ؿ أف اانا اػ   ػ  هنت ػ  ا ق ػغ ا نا ػ  مار فنػ يل مارجممػ ى  ماو اػ  

 مختم ر شدهت  هر انل إىل آخن .
ه يف ملثػػػَتا هػػػ  ذمػػػد تػػػداخال  ػػػُت ا غ ػػػ غ ماانا اػػػ    تيػػػث ذ اىمغ  اػػػ  هًتالامػػػُت   أم ذات هنػػػٌت ماتػػػد  ػػػَت أ ػػػ    

( هنت ػػػ  هػػػر هناتػػػل  Perturloyيف أف ا غ ػػػ غ ) فهػػػ هُت   مقممػػػر ا فػػػنؽ  يقهمػػػ  اواياػػػ     قػػػ ؾ اػػػنؽ  ػػػُت اا
ا قمػػ  ا فيزق  ػػ ج  ا ن ػػ ي ا ػػيت تاػػغ  اانا اػػ    ميػػدل  شػػشهت  مايهػػ  قمحػػ ؿ ا فػػنل هػػر لػػ ئر ر جقاػػ  إىل لػػ ئر 

 جقا  .
ح  ػ  ىم يػ  تشػَت إىل ا فػًتة ا ػيت قمممػل ايهػ  ا ق ػغ اجلاػدي هر لىر  را ا ا ؿ   مذلن أف ا غ ػ غ   م ق ؾ     

 ) هيه ئيل ى ض ( يف ق  ه : ح  مقد ذ ا مفنق   ُت اافه هُت هر طنؼ  اإلذم ب اإل ا ف  مقم ف مبادم  
قامصػػن هنقػػ ة ى ػػا ا قمػػ  ا فيزق  ػػ ج  ماجلقاػػ    م ػػ  هنت ػػ  ا مق سػػل تاػػغ  اانا اػػ  مايهػػ  تم ػػد  ح اػػ  غ  غ     
 6 ى ا   ىه ماسممنا   س  مه . غدل ا مق س ي  مقصغد ا فنل ق ل ا ى ا ا مق سل ما  ا   ا

 مراحل المراهقة :  -2

  م ػػػر ك اػػػ ف لثػػػَت هػػػر ا د اسػػػ ت ا ػػػيت أجنقػػػت هػػػع ااػػػن اُت تػػػدؿ ى ػػػا أف  قػػػ ؾ ا ندقػػػد هػػػر تااػػػيم ت اانا اػػػ  
 ػُت  ػرة ااناتػل مإ ػ  قغاػا األهػن ى ػا اااػم ى ا ق ػني تااير اانا ا  قم ف إىل هناتل  را ر قنٍت ا فصػل ا مػ ـ 

  منا ػػ    ما ػػري لػػ ف ارخػػمالؼ ايػػه همف متػػ   ػػُت ااػػ،   مهػػر خػػالؿ ا مااػػيم ت ما ػػيت تػػدل ايهػػ  ا نمػػن ا ػػزهٍت 
 ا مااير ا ري مرنه ألـن  ر  ا ن م ع إر إ ق   نمرب  را 

 :ما ري قار ايه اانا ا  إىل ثالث هناتل 
 قة المبكرة : المراه -2-1
اجلاػػػػػم    سػػػػػق  ( تغػػػػػَتات مارػػػػػح  ى ػػػػػا اااػػػػػم ى  67 -62قنػػػػػيف ا  فػػػػػل ا ػػػػػري قػػػػػًتامح ىمػػػػػنة هػػػػػ  ُت )     

  2 . ما نا   مار فن يل مارجمم ى   ما فيزق   ج
 
 
 
 

                                                 
 . 261، ص  2444، نثُاٌ ،  6، انًزكش انثمافً انعزتً ، طاض : " انطفم ٔانتزتٍح انًذرطٍح فً انفضاء األطزي ٔانثمافً " يُى فٍ -6

 . 271، ص  2444، يصز ،  1ج، ب ط ،أكزو رضا : " يزاْمح تال أسيح " ، دار انتٕسٌع ٔانُشز اإلطاليٍح  -2
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 ػػ  اقةػػد اانا مإىةػػ بق ام هنػػ    م قػ ؾ هػػر قماغ هػػ   فهػػن ماىمػزاز اقةػد هػػر قماغ هػػ   ػ وَتة ما ا ػػ  مآلخػػنمف     
هػر  يف  رة اانت   قانا إىل ا محػن  هػر سػ    أ  قػه ى يػه  ػمحمر يف أهػ  ة ممرػع ا اػنا ات  قفاػه ما محػن  أق ػ 

لائمػ  هػر ا ػمه ص هػر ا ايػ ل ما اػ   ت   اهػ  قن ػب  )اان مػُت مااػد  ُت ماألى ػ ع اإللا قػُت (ا ا    ااد سػي  
 ا يت يي،  ه مقامياظ  دقه إتا سه  راته ملي  ه 

 سنة (: 18لى إ 15)المراهقة الوسطى  -2-2
اانا اػػػ    تيػػػث ققماػػػل ايهػػػ  اانا ػػػ  هػػػر اانت ػػػ  األس سػػػي  إىل اانت ػػػ  تنمػػػرب اانت ػػػ  ا  سػػػ ا هػػػر أ ػػػر هناتػػػل     

إىل تم قر ى طف  هع تقُت آخن ميف  ػرة اانت ػ  ماايل  ؿا ث   ق    ايث قمماب ايه  ا شن      ق غ مارسماال
ما قفاػ    اػرا اهػ  تاػما   ما فيزق  ػ ج  ار فنػ يل   ارجممػ ىممثل يف ا قمػ  اجلقاػ    ا نا ػ    قمر ا ق غ اا

 ق ب اانا ا  مايه  تم د لل اا   ن ااميزة ا   صف  ى ه  .
  ج  ا انا ا ف ماانا ا ت يف  رة اانت   قن ا ف أاي  لغَتة ى ا ا قم  اجلقا  مار مم ـ ا شدقد  ػ ا هن اوػ    

 ػ  ا ػرل ع    ملرا ا صح  اجلامي  م را ه  ذمدة مارح  ىقد تالهير ا ث   قػ   ػ خمالؼ سػقهر   لمػ  تمميػز  اػنى 
  مهالئم  .ت ااا  ما اة ه   ألثنتنل ت اانا    مصغد 

 سنة ( : 21إلى  18المراهقة المتأخرة )  -2-3
ا ػ  يف  ػرة اانت ػ  إىل ا ق ػغ اجلقاػ  يف هن قمػه مقػزلال  رة اانت      هنت   ا من ير ا ن يل   تيث قصػل اان     

ع مقيمػه ا ػيت قنػيف يف لقفهػ  ا ممػا   ؿ زق لة طفيف  ىقد لل هر اجلقاُت اايح مؿ اانا   أف قمير  فاػه هػع 
 .دقدة ا يت الماغه    مظنمؼ ا غيئ  ارجمم ىي  ما نمل ا ري قانا إ يه  م  ق ا   ُت ااش ىن اجل

 اانا   ااه  ات ا نا ي  مااف  ير او      ا اظغ  مقزلال إل اله     مف  ير ما اير األخالقي  لم  قمماب 
رسػمانا  يف ااهقػ    هػ ت مارجػ ة رمػ  ااانمااثل ا ن يػ  امػزلال ا اػد ة ى ػا ا محصػيل ما اػنى  يف ا اػناعة ى ػا مجيػع 

   6 ااق سغ   ه .
 إلسالمية : التحديد الزمني في الشريعة ا – 3
قثػػ ب ميف ا مصػػ   اإلسػػاله    منا اػػ  قنمرب ػػ   داقػػ  ا نشػػد ما مميػػز  دقػػه   م ػػ  اااػػكمؿ ىػػر أي شػػ ع قفن ػػه     

هػقمر او ػر ا ياػمشذ  ا   األطفػ ؿمإذا   ػم  ى يه إذا ل ف خَتا محي سب إف لػ ف شػنا   تيػث جػ ع يف ق  ػه تنػ ىل : 
 . ( س  ة ا ق   71اآلق  )  مات ى ير تمير  مر آق ته  لم  اسمشذف ا رقر هر قغ هر لر ك قغُت ات

 
 
 
 
 

                                                 
 .211،298 212،171  272، ص  6892 ب ط ، تذٌٔ تهذ، نهطفٕنح ٔانًزاْمح " ، عانى انكتة ،حايذ عثذ انظالو سْزاٌ : " عهى انُفض انًُٕ  -6
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  جيػػػب أف إذا   ػػػم  ػػػكرع ا صػػػغ   هغ ػػػم ا نجػػػ ؿ م أ ػػػغح ا يف سػػػر ا مم يػػػر جػػػ ع يف تفاػػػَت  ػػػرة اآلقػػػ  أ ػػػه      
  .يف لل األمق ت لم  قامشذف ا نج ؿ ا غ  غ ف  ارسمئرافقمن م ا 
أ  ػع ىشػنة سػق  ا ػر قاغ ػٍت اننرػت ى يػه  ا ػريف اجلػيف  أ ػ    ا ا قػ  قػ ؿ : ىنرػت ى ػ م ج ع ىر ىمن     

ىشػنة سػر اومػ   اىمغػ  مخا  ىشػنة سػق  ااغ ػٍت   م اػرا أخػرت اوػدقث ل ػيال ى ػا  ا راجليف م أ   هر ق  ل 
  م هػر خػالؿ اآلقػ  م اوػدقث ا شػنقر  اػمقمغ سق     سر ا غ  غ   م    اود ا ري دييػز  ػُت ا صػغَت م ا مغػَت 

 جيم ز ػػ  ا فػػنل   م  مقهػػ  م اانا اػػ  م ا نشػػد لمناتػػل هقفصػػ   شػػنقن  اإلسػػالهي  مل يػػدل أم تفصػػل  ػػُت ا غ ػػ غ أف ا
 اص ت  ُت سر ا ص  م ا  ف      م  ُت سر ا مم ير م اااكم ي  .

 حاجات المراهق : -4
مهػػػر أجػػػل أف حياػػػ  ت از ػػػه  او جػػػ  أهػػػن ا ػػػني يف ا فػػػنل أملىهػػػ  ات ىػػػز مجػػػل ايػػػه  يحاػػػ  ه   غػػػه م   غ تػػػه      

قػػ ة لاانػػ  تػػداع   م يف ا  قػػت  فاػػه تنمػػرب او جػػ    م حياػػ   قفاػػه هم  ػػ  مسػػ، مج ىمػػه  ارجممػػ ى ا قفاػػ  م 
   ػرؿ اجلهػد م ىػدـ إشػػغ ىه  ق قػع ا فػنل يف ىدقػد هػػر ااشػ لل . م ى يػه ا و جػػا فػنل   نمػل م اجلػد م ا قشػػ ط م 

 ا ػن ر   مى ػا م ختم ػر هػر اػنل آلخػن م هػر هنت ػ  زهقيػ  ألخػنى تمق عم ته   ت  د هع ا فنل م تاممن هنه إىل م ا 
ما نا يػ    ماػ    ارجمم ىيػ ايم   يقه  اػال ديمػر ا فصػل  ػُت اواػي    ا قفاػي     هر تق ع او ج ت إر أهن  تمداخل

  ن ه  ايم  ق   :  ردأف  ااناتل ا نمنق  ا ف انت   اانا ا  ت ج ت ديمر    خمالؼل  ت او ج  ختم ر 
 الحاجة إلى الغذاء والصحة :  -4-1

ما نا يػػ    مر سػػػيم  يف اػػػًتة  مارجمم ىيػػػ او جػػ ت ا قفاػػػي  او جػػ  إىل ا غػػػراع ذات تػػػشثَت هغ شػػن ى ػػػا مجيػػػع      
مػه ا ري قمق م ه   م را جيػب ى ػا األسػنة أف يػ مؿ إشػغ ع ت جاانا ا    تيث تنتغ، تي ة اانا   م حمه    غراع 

 ا اغيل ا  تيد   م ف ا صح  اجليدة   مى را ا اىد ا صحي  ا ا يم  ألهن   مإتغ عإىل ا  ن ـ ما شناب 
  هػػثال أف ا غػػراع ا م هػػل   شػػهص ا غػػ  م  ا صػػح  حيػػدل لميػػ ت ااػػ ال ا غرائيػػ  ا ػػيت حيمػػ ج إ يهػػ  اإل اػػ ف هػػر ذ ػػك

غ ( هػػ ال 644م )ل قيػػ  تي ا يػػ  م غ تيػػ    غ ( هػػ ال 14غ ( هػػ ال لن   يد اتيػػ    )474ى ػػا)  جيػػب أف قشػػمل
 . نمتيقي  

  هػػر ا  نػػػ ـ نت ػػ  اانا اػػػ  هنت ػػ  ا قم ئيػػػ  ا اػػنقن    اػػػ ف  ػػرا ا قمػػػ  حيمػػ ج إىل لميػػػ ت لغػػَتة مهمق ىػػػهماػػ  ل  ػػػت 
 6   م ف ا صح  اجليدة .

 
 
 
 
 الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية :  -4-2

                                                 
 . 19، ص 6892يٕطٕعح :"انتغذٌح ٔعُاصزْا "، انشزكح انشزلٍح نهًطثٕعاخ ، ب ط ، نثُاٌ ،  -6
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م   ماػػػدقن هػػػر طػػػنؼ مج ىمػػػه   مأسػػػنته   مجمممنػػػه قغ ئػػػه هم  ػػػ  اجمم ىيػػػ  هق سػػػغ   همإتا سػػػإف شػػػن   اانا ػػػ      
   قم  ذات تشثَت لغَت ى ا شهصيمه مى ا س  له .

اػ انا   قػنل أف قمػ ف شهصػ    هػػ  يف مج ىمػه   مأف قنػًتؼ  ػه لشػهص ذا قيمػػ    إ ػه قمػ ؽ إىل أف تمػ ف  ػػه     
نػ  ا ناشػدقر همغنػ  ىه ل فػل   ا ػي   نقغػ  أف  ػنى أف اانا ػ  قاػـ  هم     ُت ا ناشدقر   مأف قمه ػا ى ػا ه رػ  

 6 طنائاهر مأس  يغهر .
   ػرا ا ألسػنة اوميمػ  ما ممػع ا اػ ير  ػ  إف هنت   اانا ا  هنت   زاخنة      قػ ت ا ػيت يمػ ج إىل ت جيػه جيػد    

 .أتار اسمثم   ا ري قننؼ لير ق جه  رة ا   ق ت  ص وه مقامثمن   
 الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار :  -4-3

 ا فمن ا ا  ؾ   ملرا يصيل اوا ئ  مي ي ه  متفاَت   .متم مر او ج  إىل ار مم   مت سيع ا ا ىدة 
منرا قصغد اانا   ا جػ  لغػَتة إىل اوػربات اجلدقػدة ماامق ىػ    ايصػغد ا جػ  إىل إشػغ ع ا ػرات ىػر طنقػ  ا نمػل 

مقػػػمر  ػػػرا ىػػػر طنقػػػ  إشػػػغ ع ت ج تػػػه إىل ا منغػػػَت ىػػػر ا ػػػقف  ماو جػػػ  إىل اان  هػػػ ت  ماػػػدـ ا د اسػػػ   ما قةػػػ ح ما 
 ما ًتليز م   ا اد ات .

 الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها :  -4-4
يف اويػ ة تيثمػ  مجػدت خ  ػ  يف مج ل ػ   مثاػ يف   م ػ   ػر ك ذات تفػنض  اجممػ ى تػ  إف اانا   لػ ئر     

 ت جيهػ  شػدقر   ا مػ  حياػ  اانا ػ  ذاتػه اهػ  ا جػ  إىل ا قمػ  ا اػ ير   قاػ ىد يف يايػ  ذاتػه مت جيههػ تي ة ا نا
ت جيػػ هتر ااهم فػػ    ماامق ىػػ   إشػػغ ع  مهػػر اجػػل  قػػ ع شهصػػي  همم ه ػػ  مسػػ يم    مػػنا اُت جيػػب ى يقػػ   ػػحيح  

ياي  ا م ااػ  هػع ا ػي، ا ػري قنػيف ايػه هنق ة الما ب اانا اُت  شهصي  رنيف  ى جزة ىر  اإلشغ عااداف  را 
. 
 لى التفكير واالستفسار عن الحقائق : إالحاجة  -4-5
هر دميػزات هنت ػ  اانا اػ  ا قمػ  ا نا ػ  لمػ  ذلن ػ    تيػث تقفػمد ا اػد ات ا نا يػ  هػر ذلػ ع مار مغػ ة ما مهيػل     

    ىر اوا ئ  .متفمَت م َت     منرا تزلال ت ج  اانا   إىل ا مفمَت مارسمفا
ما ق ػػػن يف ا م ئقػػػ ت هػػػر ت  ػػػه ممجيػػػع ا  ػػػ ا ن ارجمم ىيػػػ  ا ي ػػػ   ػػػه   ا ػػػيت تاػػػمدى   ا مشهػػػلاانا ػػػ  إىل ايميػػػل 

 ا يت قامنصا ى يه اهمه    تيقم  ق يل ا مفمَت ايه   ا مم هه اممثن تا ؤرته ماسمفا  اته ىر  ن  ا ا  ق  
 را هر ماجب األسنة أف ت    رة او ج    مذ ػك هػر اجػل أف تقمػ     أسئ مهىر  إج   تميف  ف  ا  قت قنقد 

  2 .لم   تنلل  أسئ مهتفمَتة   نقا  س يم    مجيب ىر 
 
 
   خصائص النمو في مرحلة المراهقة األولى :  - 5
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تم ااػػػ  هػػػع   ػػػرا ذ مرػػػع هناتػػػل ىمنقػػػ  رسػػػمين ن إف الماػػ ب اانناػػػ  ديػػػن تممػػػ     ن غػػػ  ايهػػػ    مهػػػدى ا مهيػػك     
م ند هن ق  اانت   ار مدائي  ا يت امد هر ا ا لس  إىل   ق  اوػ لي ىشػن ت يهػ  اانناي  ا يت قم ا    ا فنل . اام  غ ت

سق    متمميز  رة اانت     ه   ا غ  غ  ػدى اجلقاػُت  61سق  إىل   ق   62اانت   اام س   ا يت امد ىم ه  هر 
ارسػػػمدرؿ   مظهػػػ   اايػػػ ؿ مااهػػػ  ات تغػػػُت مجػػػ ل اوػػػ ااز ملمااػػػع ههقيػػػ   ػػػدى ا م ميػػػر  ى ػػػا م ميػػػرمازلقػػػ ل قػػػد ة ا 

ااػػػدجالت ا ػػػيت قمػػػ ف قػػػد الماػػػغه  يف هنت ػػػ  ا من ػػػير هنت ػػػ    تشليػػػد ى ػػػا ا اػػػد ة يف اسػػػمنم ؿ اوػػػربات مإقاػػػ ظ  
اػرا ق  ػ   نشػد ام ا مػد ج رمػ ة مارسمندال إىل ااانت   لمنت   ا مح ؿ هر ا  ف     ةار مدائ    مديمر اىمغ    ر

( هنق  ػػػ  ا اػػػَت رمػػػ   Adolescenceى يهػػػ  هنت ػػػ  اانا اػػػ  تصػػػ تغه  ا ق ػػػغ ما غ ػػػ غ  ػػػدى ا  فػػػل ماانا ػػػ  ) 
مػػل ج ا غػػه   غ   ػػ  تػػالـز ا مغػػَتات يف ا قمػػ   ػػرا هػػ  جينػػل هنت ػػ  ا من ػػير اام سػػ، دميػػزة هػػر  ػػه ا ق تيػػ    ىما ق ػػغ 

ماواػػ  ماونلػػ    مسػػقح مؿ ا م ػػنؽ إىل  ػػرة ا مغػػَتات ا ػػيت يػػدث يف مارجممػػ ى   اجلاػػم  ما نا ػػ  مار فنػػ يل
  رة اجل ا ب م   : 

 النمو الجسمي والفيزيولوجي :  -5-1
ل هػػ   يػػدث أثقػػ ع  ػػرة ا فػػًتة تغػػَتات ااػػي     جي  تغػػُت لخػػ ؿ ا فػػنل يف هنت ػػ  ا غ ػػ غ   تيػػث ت هػػن ىاله تػػه  

ااق قػػ      إلرػػ ا  إىل ظهػػ   اقػػ  إ مػػ ج اجلهػػ ز ا مق سػػ    ػػدى ا ػػرل     حي ا ػػ ت   م د اإل ػػ ثا شػػهنق   ػػدى  ةا نػػ ل
 صػػػ  ة ان  ػػػ    تنمػػػل ا غػػػدة ا قه هيػػػ  ى ػػػا اسػػػمث  ة ي  ا ث   قػػػ   ػػػدى اجلقاػػػُت مقغػػػدأ ىمػػػل ا غػػػدل خصػػػ ئص اجلقاػػػ

 يف ا قم  اجلام  . اإلسناعى ا زق لة نق  ا غدل ا م  ا قش ط اجلقا   متنمل
  أللػػػللحػػػدمث تغػػػَت يف ا ممثيػػػل ا غػػػرائ    متػػػزلال ت جػػػ  ا فػػػنل  اانت ػػػ  تغػػػَتات ااػػػي   جي  يمػػػل  ػػػرة لمػػػ  

ا صػ ت    قاػغ    ػرل   متغػَت  لغ  ػ هالهػد ا  ف  ػ     سمثق ع او رت اانتغ      مغَتات ار فن  يػ    متمغػَت  نػ  
   6شمل ا  جه مزق لة يف ا   ؿ م   ا ن الت 

 النمو العقلي :  -5-1-2
   جمم ى  ا مغَتات ا يت ا  ا  ظ ئر ا ن ي    ل  رل ع ما مرلن   مهر ه   نة   ئ  ػ  ا ػرل ع ها  ػل ا اػنى      

 . ما قادل  محصيل   ماإلل الي   مييف ا قم    ا اد ة ا  ف ي  اايم  ي
ما اد ة ا ند ي  ما  ف ي  ا يت تش ل اانا   رخمي   ا مم قر ااق سب   األهػن ا ػري جينػل ىم يػ  ا م جيػه أ ػنب     

مار ممػػػػ      اإل ػػػػداعانمقػػػػ  مارػػػػح  يف ا اػػػػد ات ا فنلقػػػػ  ام هػػػػن ا  م تػػػػ ت ا ن  يػػػػ  م مح هػػػػ  تمػػػػ ف   لمػػػػ  ذمػػػػد 
ااد سػػُت   ا ناػػ ؽ ( تػػشثن يف ا قمػػ  ا نا ػػ   شهصػػي تسػػغ  ذلػػنة   اػػ ف   ػػ ـ ا من ػػير ) ااػػقهغ    إىل هػػ    إلرػػ ا 

   2 ا د اس  مس ع اان ه    را اجل  ب هر ا قم  . ماإلا ؿ  منا اُت يف تُت قن ؽ اونه ف 
 
 
 النمو االنفعالي :  -5-1-3

                                                 
 . 141،  147ص ، يزجع طاتك  حايذ عثذ انظالو سْزاٌ : " عهى انُفض انطفٕنح ٔانًزاْمح " ، -6

 . 29ص ،  2444، األردٌ ، 6" ، دار انتزتٍح انحذٌثح ، ط حي يجاالتّ َٔظزٌاتّ ٔتطثٍماتّ انًذرطٍعهى انُفض انًُٕ انتزتٕحًذ سٌاد حًذاٌ : "ي -2
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  يف هنت ػػػ  اازاجيػػػ  ا اػػػنقن   ما ما غػػػ ت ػػػ  اػػػًتة ار فنػػػ رت اوػػػ لة   قمفػػػ  ى مػػػ ع ا ػػػقف  ى ػػػا أف اانا اػػػ      
هػػػػرة . ا شػػػػ عاانا اػػػ  األمىل   تيػػػػث ذمػػػػد اانا ػػػػ  لائمػػػػ  يف ت  ػػػػ  ا ا ػػػػ  ما غ ػػػػب   مققفنػػػػل مقغ ػػػػب هػػػػر لػػػػل 

  ش ػػه ػ  فنح ما اػػنم  ىقػػد شػػن  ة  ماإلتاػػ رار فنػ رت تػػكثن يف ت  مػػه ا نا يػػ  تيػػث تم ػ    دقػػه هشػػ ىن اوػػب   
مػػرب ل ئقػػ  ا فن  يػػ  قنػػ   هػػر ازلماجيػػ  ااشػػ ىن   ما مقػػ ق  اػػنل هػػر ا ممػػع هن ػػ ب ايػػه   اػػ انا   يف  ػػرة ا فػػًتة قن

      6.   مارذمراب ما قف   ما منا ي   اإلىة با  جدا    اينيف 
ايمنػنض  نػ  ااػنا اُت إىل تػ رت هػر ارلمئػ ب مار  ػ اع ماوػزف   امقمػ   ػدقهر هشػ ىن ا غ ػب ما ممػنل       

 ى ا مجيع اا اقر   مى ا أانال ا ممع ى ه  ماألسنة مااد س  خ    .ماو ؼ ما غَتة ما صناع   ايث     غه 
 النمو االجتماعي :  -5-1-4
ق ر ا قمػ  ارجممػ ى  لػل ا مفػ ىالت ارجمم ىيػ  ا ػيت يػدث  ػُت ج ا ػب ا ممػع ا ػري ققممػ  إ يػه اانا ػ        

م سػػػ     امزقػػػد جمػػػ رت ا قشػػػ ط ارجممػػػ ى     ػػػ  هنت ػػػ  ااافػػػ  اانت ػػػ  األمىل تغػػػدأ هنت ػػػ  أمىل ل اسػػػي  جدقػػػدة 
ا ػمه ص هػر  نػ  األ   يػ  ا ػيت طغنػت سػ  له يف  إهم  يػ   فنل متمق ع ارتص رت   اد سُت ما نا ؽ   اهرا جينل 

ا  ف  ػػ    ايقػػمغ ىقػػػه  ػػ ع هػػر ا غػػػَتة ايػػث حيػػ مؿ األخػػػر ما ن ػػ ع   ما منػػ مف هػػػع ا غػػَت متقػػمغ  دقػػػه ه ػػ  ن ا قمػػػ  
 نت   اانا ا  األمىل :ارجمم ى  ا

ػػػػ   غػػػ  اانا ػػػ  يف تشليػػػد ذاتػػػه    ػػػر ك خيمػػػ   يف  ػػػ لئ األهػػػن ا قمػػػ ذج ا ػػػري حيمػػػري  ػػػه ل   ا ػػػدقر أم ااد سػػػُت أم 
 قم ف   نة   حي ة . األخَتمااثل ا يت قمغق      ميف ا شهصي ت   قنمل ى ا اخمي   ااغ لئ ما اير 

  محم م ػػ  ا محػػن  هقهػػ   ماألسػػنق ى    مقمة ػػا  ػػرا يف  اػػد ا اػػ    ااد سػػي  ػػػ اايػػل إىل يايػػ  ارسػػماالؿ ارجممػػ 
 2 .ىر طنق  ا ما ، ما منصب متادمي ا ما  يد 

  :   الجسميالنمو الحركي  -5-1-5   
 ىػر ا مغػػَتات اجلاػمي  ا ػػيت قمنػنض اػػ  اانا ػ  هػػر زقػػ لة يف ا  ػ ؿ ما ػػ زف مزقػ لة ا اػػ ة ا ن ػ ي    قمغنػػه تغػػَت يف    

تممػػ  إىل تق سػػ  يف سػػ  ؾ اانا ػػ    م ػػرا هػػ   الت ػػه هػػر خػػالؿ ا زقػػ لة ا مغػػَتة يف ا اػػ ة  قػػكلي ػػ ة اونلػػ  ا ػػري 
   1 .ا ن  ي   دع     ف    اامشخنة إىل اانا ا  

 
 
 
 
 

   مهػػػػ  ات اونليػػػػ  هثػػػػل ا نػػػػزؼ ى ػػػػا اآلرت اونلػػػػ  زقػػػػ لة ق تػػػػه م شػػػػ طه م إتا  ػػػػه م ن ػػػػه هػػػػر ه ػػػػ  ن ا قمػػػػ     
ا نق رػػي    ميف  ػػرة ا فػػًتة  التػػظ أف ا فمػػ ة تمػػ ف ألثػػن مز ػػ  مطػػ ر م مقهػػ  ر ت ػػ    ا اػػد ة ا ن ػػ ي   بماأل نػػ 

                                                 
 . 174،  172ح " ، يزجع طاتك ، ص حايذ عثذ انظالو سْزاٌ : " عهى انُفض انطفٕنح ٔانًزاْم -6
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 . 41، ص  ،ب ط ، تذٌٔ تهذ ،ب ص يحًٕد حًٕدج : " انطفٕنح ٔانًزاْمح " ، دار انفكز انعزتً -1
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  منػػرا قنجػػع ارخػػمالؼ ا شػػدة ما مػػد قب ما قاػػب اجلاػػمي  ىقػػد اجلقاػػُت   لمػػ   ا ػػيت تمميػػز نػػ  ى ػػالت ا فػػىت 
أف قشػػ  ؾ  مػػل هػػ  أمو هػػر قػػ ة يف خمم ػػر ر   منا ػػ  قػػنتغ، ا قمػػ  اونلػػ    منا ػػ   ػػ  قم  ارجممػػ ى    امػػر ااهػػ

مسػ، مج ىمػه   مقم  ػب ذ ػك ا ايػ ـ مبهم ػر ااهػ  ات اونليػ    ايػ ـ أمجه ا قش ط اجلم ى  مذ ك إلثغ ت ا رات 
     6 دييل إىل ار اح ب ما نز   .ف اانا   مإذ مل قمحا   ه ذ ك ا نرا ا قش ط 

 خالل المراهقة المرحلة األولى : نمو مفهوم الذات عند الفرد  -5-2
إىل تػػػد إف سػػػ  ؾ ا فػػػنل يف هنت ػػػ  اانا اػػػ  األمىل قمػػػ ف ه جػػػه رمػػػ  ذاتػػػه   ا ػػػري قصػػػل ىقػػػد  نػػػ  ااػػػنا اُت     

هػر ا قمػ  ا نا ػ  ا ممنلز ت ؿ ا رات  مقه خيم ر ه م  ه ىػر انلػز ا  فػل تػ ؿ ذاتػه ألف اانا ػ  قمػ ف قػد   ػم 
  ممييػػز  ػُت ذاتػػه ما ػراتي ت األخػػنى   هػػر خػالؿ اا هػػن ا اػ  ل  إىل هنناػػ  أسػػغ ب ما ق ػغ ارجممػػ ى  هػ  قك  ػػه 

لثػػَتة ايػػث ذمػػدة قنمػػٍت مب هػػنة اوػػ  ج  ممب غاػػه   أشػػم راػػ    مقشخػػر شػػن   اانا ػػ   راتػػه  قمنػػنضا محػػ رت ا ػػيت 
أف ذاتػه شػننة  ػ  ا     مإذا شػنن مىالق ته هع اآلخنقر   لم  أ ه قناد ااا   ػ   يقػه م ػُت  ػَتة دمػر  ػر يف سػقه دمػ  ق

اجلاػػػمي   ػػػي  لمػػػ  قمصػػػ       تيػػػث قمػػػشثن اانا ػػػ   ق نائػػػه هػػػر  فػػػ  ائمػػػه ا نمنقػػػ    جن ػػػه قا ػػػد ر يف اوػػػدقث 
 .ماا غ  ميف لثَت هر ج ا ب س  لهر 

ا ة   مهػػر ه ػػ  ن ا قمػػ  ا دا ػػ   ػػدى اانا ػػ  تفػػ لي هشػػ  ل  اآلخػػنقر ا مم هػػ هتر  مهشػػ ل هر مىػػدـ  شػػن أسػػن     
هر هن ه   ا مغ    ه   ا رقر قنا ر  َت همفهمُت  ه م ػَت شػ ىنقر مبشػ ل ه ما م من ما  ي  لمنغَت ىر ىدـ ا نر  

 ما شغ رته . 
 أشكال من المراهقة :  – 6

 :أ  اع هر اانا ا   4ت جد 
 مهر مس هت  : المراهقة المتوافقة :  -6-1

 سمانا  .ػ ارىمداؿ ماادمع ا قا  ماايل إىل ار
 ػ اإلشغ ع اامزف متم هل ارج   ت مارتزاف ا ن طف  

 ػ او   هر ا نقر ما م تنات ار فن  ي  او لة.
ػػػ ا م ااػػ  هػػع ا  ا ػػدقر ماألسػػنة   ا  نالقػػ ت األسػػنق  ا ا ئمػػ  ى ػػا أسػػ ر ا مفػػ  ر ما  تػػدة اػػ  أايػػ  لغػػَتة يف تيػػ ة 

 2 .ازهن  يف اا اقر اامق ى  يف اوي ة األطف ؿ   ا ألسنة تقم  ا رات مي اظ ى ا ت  
 
 
 
 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة :  -6-1-1

                                                 
 . 41ص  ب ط ، تذٌٔ تهذ ، ب ص ، دار انفكز انعزتً ، " ، يحًٕد حًٕدج : " انطفٕنح ٔانًزاْمح -6

 . 24، ص  6896نثُاٌ ،  ب ط ، ، دار انُٓضح انعزتٍح ، يحًٕد حظٍ : " األطزج ٔيشكالتٓا " -2
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ػ هن ه   األسنة ا امح  ا يت تمار   ونقػ  ما فهػر ماتػًتاـ   غػ ت اانا ػ  مىػدـ تػدخل األسػنة يف شػكم ه او  ػ    
ا اػ  ؾ ا صػحيد مارجممػ ى  ا اػ ير م غػ  جمممنػه يف تن ر مىدـ تاييدة    اي ل ا يت يد هر تنقمه   اه  تا ىد 

 6 مثا امه متشغع ت ج ته األس سي  .
 ػ ت اَت ج  هر ا صنات   ُت ا  ا دقر ماانا   .

مأ  ػه   مسػَت تػ ؿ األسػنة ػ شن   اانا    مادقن ا  ا دقر ماىمزاز ر  ه ما شن      ماػدقن أقنا ػه مأ ػدق ئه مهد سػيه 
 . مارقمص لي مارجمم ى   ألسنة  ما تف ع هام ى ا ثا يف

مسػػػاله  ا صػػػح  ا ن هػػػ    زل ى ػػػا ذ ػػػك ا ناتػػػ  ا قفاػػػي  ا شػػػغل مقػػػت ا فػػػناغ هػػػر ا قشػػػ ط ارجممػػػ ى  ما نق رػػػ  ػػػػ 
 ما نر  ىر ا قف  .

 مهر مس هت  ه  ق   :  المراهقة المنطوية : -6-2
ا شػػهص أ ػػه  ػػَت جػػدقن ا اجهػػ   ػػػ ار  ػػ اع م ػػ  تنغػػَت ىػػر ا ػػقاص يف ا مميػػر   م قػػر أم إتاػػ ر هػػر ج  ػػب

 اػػغب ىػػدـ األ فػػ  مب قػػر جدقػػد أم  اػػغب جم نػػ  أشػػه ص  ن ػػ ع   أم ا  اقػػع    مػػر اوةػػل مار  ػػ اع حيػػدث ف 
 2 .خربات س  ا  هكا  هش ن    م قر او يل ا ري حيدث   شهص خةال ما   اع  اغب 

 ـ ارجمم ى  .م اد ا ق  ػ ا مفمَت ااممنلز ت ؿ ا رات مهشمالت اوي ة 
ا ػػػيت تػػػدم  تػػػ ؿ ه رػػػ ى ت اونهػػػ ف ماو جػػػ ت ا غػػػَت هشػػػغن  مارىػػػًتاؼ   جلقاػػػي   ا يا ػػػ ػػػػ ارسػػػمغناؽ يف أتػػػالـ 

 ا راتي  .
 ػ حم م   ا قة ح ااد س  ى ا شنىي  ا  ا دقر .

 العوامل المؤثرة فيها : -6-2-1
 نة ا  ا ػػػدقر   اوم قػػػ  ا زائػػػدة   ا مػػػد يل   ػػػػ ارػػػ ناب اجلػػػ  األسػػػني : األخ ػػػ ع األسػػػنق  ا ػػػيت ايهػػػ    تاػػػ ، مسػػػي

 . اخلا نا ب ا ا س  ...
 ػ تنليز األسنة ت ؿ ا قة ح دم  قثَت ق   األسنة ماانا   .

 .  ػ ىدـ اإلشغ ع او ج  إىل ا مادقن ميمل اااكم ي  ماجلرب ا ن طف  
 ) ااممنلة ( هر مس هت   المراهقة العدوانية : -6-3

 ة رد ااد س    األسنة ما ممع .ػ ا ممنل م ا ث   
ا راتيػػ  هثػػل : ا  ػػ اط   ا نػػ لة ػػػ ا نػػدامة اام ا ػػ   ماررمنااػػ ت اجلقاػػي  : دم  سػػمه    ىمغ   ػػ  ياػػ   ػػه ا ناتػػ  ما  ػػرة 

 1 . اخلاامن  اجلقاي  ...  ا انق  ا شرمذ 
 
 

                                                 
 . 611، ص  6884 ، انجشائز ، 2: " أصٕل انتزتٍح ٔانتعهٍى " ، دٌٕاٌ انًطثٕعاخ انجايعٍح ، طراتح تزكً  -6

 . 614ص  ب ط ، تذٌٔ تهذ ، ب ص ، ،ح انًزاْمٍٍ" ، دار غزٌة نهطثاعح ٔانُشز اطعذ : " رعاٌ ميٍخائٌٍٕطف  -2

 . 671ص ،  6887 تذٌٔ تهذ ، ، 6ً : " ظٕاْز انًزاْك ٔخفاٌاِ " ، دار انفكز نهًالٌٍٍ ، طإلٌذٌعثذ انغًُ ا -1
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ما نقػػ ل ت  ػػ  هصػػح     شػػحق  ا فن  يػػ   ى ػػا ه اقػػر ما مماػػك  فمػػنة أم اجػػ ة  ػػَت هصػػ غ  اإل ػػنا ػػػ ا نقػػ ل :  ػػ  
هػػر ا  ا ػػػدقر م َت ػػػ  هػػػر األاػػػنال   يػػػ  ار ماػػػ ـ  غه ػػ لة  رخػػػنقر ا ػػػرقر قن غػػػ ف يف شػػػ ع   ماانا ػػ  قاػػػـ     نقػػػ ل 

  6 ى ا تمنا  تصنؼ    رات .مق هن ذ ك يف شمل إ نا  
 ا مشخن ا د اس  .ػ ا شن      قاص ما   ر مس ع ا مادقن مارسمغناؽ يف أتالـ ا يا   م 

 هر مس هت  ه  ق    المراهقة المنحرفة : -6-4
 ػ اررمالؿ او ا  ا م ـ ماجلق ح ما ا  ؾ اا  ل   مةممع .

 ى ا ااهد ات . ماإلله فػ ارىمم ل ى ا ا قف  ا ش هل ماررمناا ت اجلقاي  
 ػ    غ ا ر مة يف س ع ا م اا  .

 ا  ؾ .ػ ا غند ىر اان قَت ارجمم ىي  يف ا 
 العوامل المؤثرة فيها :  -6-4-1

 ق    األسنق  .ػ اانم  خبربات ت لة مهنقنة م ده ت ى طفي  ىقيف  مقص   يف ا ن 
 خل .اجلامي  ما قفاي  مارجمم ىي  ...ػ ا اا ة ا شدقدة يف اان ه   مج  ل األسنة و ج ت  را اانا   ا

 ا ن اهل ااكثنة . ػ ا صحغ  ااقحنا  أم  ا ؽ ا ا ع م را هر أ ر
 ػ ا فشل ا د اس  ا دائر مااًتالر مس ع او    ارقمص لق   ألسنة .

 ػػرا أف أشػػم ؿ اانا اػػ  تمغػػَت  مغػػَت ظنماهػػ  ما ن اهػػل ااػػكثنة ايهػػ    مإف  ػػرة تمػػ ل تمػػ ف  ػػ  ا ا ىػػدة   ملػػر ك 
 تشلد  رة ا د اس  أف ا ا  ؾ اإل ا   هنف هنم   تامد  مندق ه .

 اػػ اع اما نػالج ا قفاػػ  يف تنػدقل شػمل اانا اػ  ااقحػػنؼ رمػ  ا م ااػ  م  ماإل شػ لقيمػػ  ا م جيػه  تشلػدهنػ  مأخػَتا ا 
2 
 أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين :  -7

  ا قػدي ا نقػ ض   ما قمػ  اونلػ  تيػث قغػدأ جم اػ     د اسػ  يف اجل هنػ  تم د أاي  اانا ا  لمنت ػ  لمػ ؿ ا ق ػغ 
   اقمهغ ت ا ا هي  ف متمما  اانا ا  أاي  ل هن  :ا 

ػػػ أى ػػا هنت ػػ  تق ػػغ ايهػػ  ا فػػنمؽ ا فنلقػػ  يف اااػػم ق ت    ػػي  ااػػ،  ػػُت اجلقاػػُت  ػػل  ػػُت اجلػػق  ا  اتػػد أق ػػ  
 م د ج  لغَتة.

 سنقن       ؿ   اام ى إىل ا غ     ح ق ر  ااام ق ت ا ن  ي ح. ا فناجػ هنت   
 تمميز    دق  ماإلقا ع اجليد . خ يل هر اونل ت ا ش ذة ما يت ميزهنت   ألاع همػ 
 ر تنمرب هنت   تن ر  اد  اىمغ     هنت   ت    متثغيت يف ااام ى   اد ات مااه  ات اونلي .ػ 
 1 هنت   إلثغ ت ا رات ىر طنق  إظه   ه   دى اانا   هر قد ات اقي  مهه  ات تنلي .ػ 
 

                                                 
 . 671، ص  ، يزجع طاتك ح انًزاْمٍٍ"ٌٕطف يخائٍم اطعذ : " رعاٌ -6

 .  444، ص  يزجع طاتكحايذ عثذ انظالو سْزاٌ : " عهى انُفض ًَٕٔ انطفم ٔانًزاْمح " ،  -2

 . 697، ص  6881 تذٌٔ تهذ ، ، 6أتظطٕطً: " أطض َٔظزٌاخ انحزكح"، دار انفكز انعزتً ، طأحًذ  -1
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إىل ت ااق ااػ  لصػف  دميػزة اػ    ما ػيت تاػ ىد ى ػا إظهػ   ه ا ػب مقػد ات ااػنا اُت   إلرػ ا  ػ هنت   تنممد انقق 
 6 اا    ُت. ا ما ع
 أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهق: -8
مبػػ  أف ا قشػػػ ط ا نق رػػػ  جػػػزع هػػػر ا ًت يػػػ  ا ن هػػػ    م داػػه تمػػػ قر ااػػػ اطر ا الئػػػ  هػػػر ا ق تيػػػ  ا غد يػػػ  م ا نا يػػػ      
األ ػناض   مذ ػك قنػٍت أف   مذ ك ىر طنق  أ  اع خمم ف  هر ا قش ط ا غػد   محايػ   ػرة  مارجمم ىي  ار فن  ي م 

ا غد يػػ    هػػع هناىػػ ة اانت ػػ  ا اػػقي  ا ػػيت  اتمي ج تػػهمحياػػ  ا قشػػ ط ا نق رػػ  ق ػػمر ا قمػػ  ا شػػ هل ماامػػ ازف    فػػل 
يػ  ا ػ زف ما  ػ ؿ دمػ  قػكلي إىل  اػص ا م ااػ  ا نصػ  م ػرا يف ا قم  هر   تجيم ز   ا  فل تيث قم ف ىدـ ا م  ـ 

 لمف    س ير   منا  .ه  حي ؿ 
إذ ق نػػب ا قشػػ ط ا نق رػػ  لم ا لغػػَتا مأايػػ     غػػ  يف تقميػػ  ىم يػػ  ا م ااػػ   ػػُت ا ن ػػالت ماألىصػػ ب   مزقػػ لة     

 .م را هر ا ق تي  ا غي   جي هر تنل ت  اانا  يف لل ه  قاـ   ه  ار اة ـ
ماتػدة خػالؿ اام  سػػ  ا نق رػي  قزقػد هػر الماػ نر ا مثػػَت أهػ  هػر ا ق تيػ  ارجمم ىيػ  اغ جػػ ل ا مالهيػر يف جمم ىػ  

 هر ا صف ت ا ًت  ق .
ما شػػن      صػػداق  ما زه  ػػ  إذ قمػػ ف ااػػدؼ األمسػػا  ػػ  تقميػػ  ا اػػم ت او ايػػ  ل    قػػ  م ػػي    اا ميػػ  ا ن هػػ      

يف اانت ػػ  األمىل هػػر اانا اػػ  ققفػػنل  صػػف  اااػػ قنة   مةم ىػػ  ا ػػيت أف ا  فػػل  إذالع   ماقماػػ ـ ا صػػن   ت هػػع ا ػػزه
مب هن ر مقمصنؼ لم  قمصنا ف   مارا اػ ف أايػ  دم  سػ  ا قشػ ط ا نق رػ  يف  ػرة ق هن  أف  محي مؿ  إ يه ققمم  

 ا  ا ػػػرلن تنمػػػرب هػػػر اانت ػػػ   ػػػ  ا نمػػػل ى ػػػا الماػػػ ب ا  فػػػل   م ا ػػػف ت اواػػػق    تيػػػث لػػػل ا صػػػف ت ا اػػػ 
لم ا لغػَتا تيػث   قشػ ط ا نق رػ مم ىيػ  اػ ف  ااا ه ت األس سػي   غقػ ع ا شهصػي  اإل اػ  ي    أهػ  هػر ا ق تيػ  ارج

 .تممر أايمه  خ    يف زق لة أما ن األخ ة ما صداق   ُت ا مالهير إذا قششة ارجمم ىي    منا     
ا فػنل ى ػا ا مميػر هػع اجلم ىػ    مقاػم يع  ر ك هاػ ىدة ارجمم ىي    م  ملرا ارتًتاـ مليفي  اخت ذ ا انا ات    

ا قشػ ط ا نق رػ  أف خيفػػر هػر مطػشة ااشػػم   ا نا يػ  ىقػد دم  سػػ  اانا ػ    قشػ ط ا نق رػػ  اامنػدل ف مهشػػ  لمه يف 
ا ػيت تمػ ف سػ غي   حي ؿ  ُت ا  فػل مارج  ػ ت اان   ػ    ايام يع اانيب أف  اآلخنقرا  نب ا ق ير ماتًـت تا ؽ 
ا قش ط ا نق ر  أف قاػ  ر يف ياػُت ا صػح  ا نا يػ  مذ ػك   جيػ ل هقفػر    سم  ى ل  غَتة هثال   م مرا  نى أ ه 

   2 .ح  اجلامي  ما نا ي صمخ     نة همف ئ   مجي     حي ة متقمي  ت    أا ل هر ا   ح    ن اطر
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 :خالصة 
من خالل ما سبق نستنتج أن املراهقة مرحلة عمرية مير هبا الفرر  لالنتقرال مرن اللف لرة لر الر رت م ز تمهر  هر       

 املرحلة بعتة  غريات فه ي ل جهة م جسمهة م عقلهة م انفعالهة زاجتماعهة .
م ممررا ينلررر عن ررا  ةر هبررا الفررر  نتهلررة للتغررريات الفه ي ل جهررة زاجسررمهة املفاج ررز عررت مررن املراحررة الرجررة الرر  ميرر    

   رات انفعالهة حا ة م ل ا يتللب من احملهلني به أسرة زمترسني مسراعت ه برال ف إ لر جانبره زا خر  بهرت  حر  
 مير عله ا بسالم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل األول ــــالفص
 للبحث ةالمنهجيلطرق ا

 
 

 االستطالعيةلدراسة ا 
 متغيرات الدراسةحديد ت 
 البحثينة ع 
 المستخدملمنهج ا 
 الدراسةدوات أ 
 التطبيق الميداني إجراءات 
 الدراسةدود ح 
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 :    االستطالعيةالدراسة -1
 النفسي يف ربقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم  اإلعدادمن خالل دراستنا حول موضوع " دور      

، واتصلنا بالالعبني من أجل الوقوف على واقع وأمهية  مستغامن" ، توجهنا إىل بعض أندية والية  –فئة أشبال  -
 ت اليت يقومون هبا وعن دوره يف ربقيق وتطوير دوافعهم .النفسي من خالل التدريبا اإلعداد

ومت من خالل ىذه الدراسة تقدمي استبيان لالعبني وىذا من أجل زبصيص وصبع ادلعلومات واألفكار والتحقق من 
 الفرضيات .

 : المجال الزمني والمكاني 6-6
 : المجال الزمني 6-6-6

إىل غاية يوم السبت  4162أفريل  61فرتة ادلمتدة بني يوم ية يف الكانت بداية القيام هبذه الدراسة ادليدان    
  .، حيث مت توزيع اإلستبيان على العيب الفرق4162ماي 61
 المجال المكاني : 1-1-2

 . ى بعض الفرق دلختلف أندية والية مستغامنعل االستبيانمت توزيع     
 تحديد متغيرات الدراسة : -2

للتحقيق  البحث،أمهية كبرية ذلذا ديكن القول أنو كي تكون فرضية البحث قابلة تكتسي مرحلة ربديد متغريات
أن حيرص كل  ميدانيا،أنو البد من العمل على صياغة وذبميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنو البد

ن تؤثر سلبا على باحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثو وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأهنا أ
 مسار إجراء دراستو .

 المتغير : 2-1
 الذي حيصل فيو تعديل أي تغري لعالقتو دبتغري آخر وىو نوعان :ىو ذلك العامل 

 المتغير المستقل : -أ 
 ىو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع .

 المتغير التابع :-ب
 .لباحث لقياسها،وىي تتأثر دلتغري مستقلىي تلك العوامل أو الظواىر اليت يسعى ا    

 تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي :
 .النفسي  اإلعدادادلستقل يتمثل يف:دور  ادلتغري -
 .عية التابع يتمثل يف:ربقيق مسة الداف ادلتغري -
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 : اختيارهاعينة البحث وكيفية  -3
سبثلت عينة البحث يف رلموعة من  للواقع إذ حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة    

( سنة من ثالث أندية على مستوى والية 61-62العبا(.صف أشبال ) 11العيب كرة القدم) ادلتمثلة يف 
مولودية شبيبة بلدية حجاج،النادي الرياضي اذلاوي لبلدية سيدي علي،النادي الرياضي اذلاوي لبلدية )مستغامن 

ث بطريقة قصدية أي العمدية وىي  عينة البح اختيارعب من كل نادي ، وكان ال 41( وذلك بـ سيدي خلضر
 كاأليت :

وىي اليت يتم اختيارىا بناءا على حكم شخصي أو   Purposive Sample العينة قصدية )العمدية(ـ 
يف ادلتوقعة لكن البد من الوقوع تقدير ذايت هبدف التخلص من ادلتغريات الدخيلة إللغاء مصادر التعريف 

يف بعض صفات اجملتمع خباصية وجود ارتباط غري بسبب التحيز الشخصي أو بسبب اجلهل  إماالتحريف الناتج 
 اإلعالممثل اختيار رلموعة متخصصة يف الذي يسعى الباحث لدراستو ادلعاينة أو ادلتغري مكتشف بني طريقة 

  6.واعتبار رأيهم ىو الرأي العام وأخذ رأيهم حول إعالم الدولة 
وأيضا أسباب مادية  إىلومن أجل تفادي الوقوع يف التحريف فإنو مل يتم التحيز إىل أي فريق إمنا يرجع ذلك     

 االعتبارفإنو مت األخذ بعني  الالعبنيلضيق الوقت وذلك فيما خيص اختيار العينة ، أما فيما خيص اإلدلام بصفات 
ائص يف ىذه ادلرحلة العمرية وكذلك نفس اإلمكانيات من صف األشبال ، أي أن ذلم نفس اخلصأن الالعبني 

وأيضا األخذ بعني االعتبار ادلناخ السائد كون أن ىذه الفرق على مستوى والية فيما خيص التدريب وادلنشآت 
 .مستغامن

 المنهج المستخدم : -4
و ادلنهج الوصفي الذي يعتمد على ربيد العالقات بني يف اجناز ىذه ادلذكرة ىادلنهج العلمي ادلستخدم      

منها  باستنتاجاتديكن فيما بعد ربليلها وتفسريىا ومن شبة اخلروج ادلتغريات وزلل قياسها وىو صبع ادلعلومات اليت 
نات ه تقنية فعالة ووسيلة علمية جلمع ادلعلومات والبياحبث ) كونو مناسب ( ، يعتب  ة، ويستعمل االستبيان كأدا

إىل منهج ربليل معطيات ادلراجع وادلصادر اليت اعتمدنا عليها يف حبثنا  باإلضافةوادلباشرة من مصدرىا األصلي 
 . واألجانبوادلتمثلة يف كتب ادلؤلفني العرب 

 أدوات الدراسة :  -5
 ـ االستبيان : 

عبني كي ربصل على أكب عدد من لقد استعملنا من أجل الوصول إىل احلقيقة ، االستبيان ادلوجو إىل الال     
اقرتاحات وتوضيحات لفتح اجملال أمام  وإعطاءوللتأكد من صحة الفرضيات ىي ربليل النتائج ادلعلومات ، 

 دراسات أخرى أكثر تعمقا يف ىذا ادلوضوع .
 
 

                                                 
 .46، ص  4111، األردن ،  6:"مناهج البحث العلمي" ، دار المسيرة ، ط وآخرونينت فريد كامل أبو ز  -6
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 المغلقة : األسئلة -
ها يف ربديد مسبق لألجوبة خاصيت نبسيطة يف غالب األحيان تطرح على شكل استفهامي ، تكم أسئلةوىي     

 بنعم أو ال . اإلجابةمن نوع موافقة وعدم ادلوافقة أو 
 نصف مفتوحة : األسئلة -
ربتوي ىذه األسئلة على فرعني أو أكثر فرعها األول يكون مغلقا وفرعها األخرية يتميز باحلرية الكاملة      

   .للمجيب 
 كيفية تفريغ االستبيان :   -6

ضعناىا يف جداول مع عدد اليت وجهت لالعبني عن طريق االستبيان وو  األسئلةعلى  اإلجابات قمنا جيمع كل    
 مث قمنا باستخراج النسب ادلئوية لكل وحدة . اإلجاباتلكل  التكرارات

 التقنية اإلحصائية المستعملة :-7
النسب ادلئوية  الستخراجا من أجل ربديد ادلعطيات العددية وىذ استعماالتعتب الطريقة الثالثية األكثر     

 دلعطيات كل سؤال ذلذا فقانون العالقة الثالثية يكون كما يلي .
 x 611العدد الفعال )التكرارات(  =النسبة ادلئوية  

 رلموع التكرارات                         
 :  التطبيق الميداني إجراءات -8
" لدى العيب كرة القدم فئة األشبالقيق مسة الدافعية النفسي يف رب اإلعداددور حول موضوع :"يف دراستنا    

لومات ، من أجل تشخيص صبع األفكار وادلع مستغامنحيث توجهنا إىل األندية اليت تنشط على تراب والية 
 والتحقق من الفرضيات .

  : إىل العيب ىذه األندية وادلتمثلة يفومن خالل ىذه الدراسة سبكنا من وضع استبيان الذي وجهنا     
مولودية شبيبة بلدية حجاج،النادي الرياضي اذلاوي لبلدية سيدي علي،النادي الرياضي اذلاوي لبلدية سيدي 

 .خلضر
 حدود الدراسة :  -9

إىل تفادي  باإلضافةادلذكورة سابقا وىذا حبكم قرهبا ولذلك لضيق الوقت  األنديةاقتصرت دراستنا على     
  دراسة .األعباء ادلادية اليت تتطلبها ال



 
 
 
 
 

  الثاني  لــــالفص
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 ـ السؤال األول :
 ىل تتدرب جبدية لكي تصبح أفضل العب يف رياضتك ؟ 

 الغرض من السؤال : ـ 
 ي يصبح الالعب أفضل يف رياضتو .كية لالتدرب جبد إمكانيةمعرفة 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %57 75 نعم
 %7 38 ال

 %033 03 اجملموع
 بجدية لكي يصبح الالعب أفضل في رياضة .جدول يوضح أهمية التدرب :  10جدول رقم 

 
 النسبة ادلئوية               

 
 
 

  
 03%سم 0                                                                                             

 
 

 .ح معرفة أهمية التدرب بجدية لكي يصبح الالعب في رياضتهتوض 30 رقم بيانية أعمدة
 مناقشة النتائج : تحليل 

% وىذا يعين أهنم 57بنعم ، أي نسبة قدرت بـ :  اعبٌن أجابو الة البيغلأإن خالل اجلدول نالحظ أن     
% من الالعبٌن يرون أن التدرب جبدية 7يتدربون جبدية لكي يصبحوا أفضل الالعبٌن يف رياضتهم أما نسبة 

 يات .السبيل للوصول إىل أعلى وأفضل ادلستو  ليس ىو
 أعلى ادلستويات يف رياضتو. إىلمن أفضل السبل لوصول الالعب أن التدرب جبدية  نستنتجومنو     

النفسي لو دور يف حتقيق مسة احلاجة إىل  لالعدادادلتعلقة بـ : أن  ىنا ديكننا القول أن الفرضية اجلزئية األوىل و
 اإلجناز لدى العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 
 
 

 اإلجابات
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 : لثانيـ السؤال ا
 ىل مستواك أفضل يف ادلنافسات القوية عن ادلنافسات السهلة ؟

 الغرض من السؤال :ـ 
 كان مستوى الالعبٌن أفضل يف ادلنافسات القوية عن ادلنافسات السهلة . ما إذامعرفة 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %33 83 نعم
 %03 00 ال

 %033 03 اجملموع
 عن المنافسات السهلةأفضلية مستوى الالعبين في المنافسات القوية يوضح : جدول  10جدول رقم

 
 النسبة ادلئوية              

 
  

 
                                                                                     

 03%سم 0                                                                                                                                             

 
 اإلجابات                                                                                      

 

 .السهلة توضح أفضلية مستوى الالعبين في المنافسات القوية عن المنافسات 10رقم أعمدة بيانية
 : تحليل ومناقشة النتائج

القوية عن % من الالعبٌن يرون أن مستواىم أفضل يف ادلنافسات 33من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
% أن مستواىم ليس أفضل يف ادلنافسات 03بـ : ادلنافسات السهلة بينما يرى بقية الالعبٌن وادلقدرة نسبتهم 

 سات السهلة .القوية على ما ىو عليو يف ادلناف
ومنو نستنتج أن مستوى الالعبٌن يكون أفضل يف ادلنافسات القوية ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها نوعية     

 ذلا واحلاجة إىل الفوز. الالعبٌن استعدادادلنافسة ودرجة 
قيق مسة احلاجة النفسي دور يف حت لالعدادوادلتمثلة يف أن وبالتايل ديكن القول أن الفرضية اجلزئية األوىل     

 لإلجناز لدى العيب كرة القدم قد حتققت .
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 :  السؤال الثالثـ 
 ؟الرياضة يف ىل تبذل قصارى جهدك يف سبيل الوصول إىل أعلى ادلستويات 

 : الغرض من السؤال
 معرفة إذا كان الالعبون يبذلون قصارى جهدىم يف سبيل الوصول إىل أعلى ادلستويات يف الرياضة.

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %033 03 نعم
 %033 33 ال

 %033 03 اجملموع
 . أهمية الجهد المبذول في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات: جدول يوضح 10جدول رقم

 
 النسبة ادلئوية              

 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                                   

 اإلجابات                                                                                            
 

 .الرياضيةتوضح أهمية الجهد المبذول في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات  10رقمبيانيةأعمدة 
 تحليل ومناقشة النتائج :

أهنم يبذلون قصارى % وىذا يعين 033بنعم بنسبة ل اجلدول نالحظ أن كل الالعبٌن أجابوا من خال    
 يف الرياضة .جهدىم يف سبيل الوصول إىل أعلى ادلستويات 

أكرب من طرف الالعبٌن كلما استطاع الالعبون الوصول إىل ومنو نستنتج أنو كلما كان اجلهد ادلبذول     
 أعلى ادلستويات يف رياضتهم . إىلل أىدافهم وادلتمثلة يف الوصو 

النفسي دور يف حتقيق مسة  لالعداداألوىل وادلتمثلة يف أن ومن خالل ذلك ديكن القول أن الفرضية اجلزئية     
 احلاجة لإلجناز لدى العيب كرة القدم قد حتققت. 
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 السؤال الرابع :ـ 
 ضي ؟الشاق لفرتات طويلة ىو الطريق للتفوق الرياىل التدريب 

 الغرض من السؤال :ـ 
 معرفة ما إذا كان التدريب الشاق لفرتات طويلة ىو الطريق للتفوق الرياضي.

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %77 88 نعم
 %87 05 ال

 %033 03 اجملموع
 .اضييوضح أهمية التدريب الشاق في الوصول للتفوق الري: جدول  10جدول رقم 

 
 ادلئويةالنسبة         

 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                                 
                                                                                          

 اإلجابات                                                                                       
 .التدريب الشاق في الوصول للتفوق الرياضي ميةهتوضح أ 10رقم أعمدة بيانية
 تحليل ومناقشة النتائج :

أن التدريب % من الالعبٌن أجابوا بنعم، مبعىن أهنم يرون 77من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن نسبة     
أن التدريب الشاق  % من الالعبٌن87، بينما ترى نسبة للتفوق الرياضي لطريقلفرتات طويلة ىو ا الشاق

 لفرتات طويلة ليس ىو السبيل للتفوق الرياضي.
الالعبٌن من زيادة رصيدىم ادلهاري وحتسٌن قدراهتم البدنية  نأن طول فرتة التدريب وكثافتو ديك  ومنو نستنتج     

مهما كان حجمها والوصول من خالذلا إىل ىدف واحد ووحيد منافسة والنفسية والعقلية وبالتايل خوضهم ألي 
 وىو التفوق والنجاح على ادلستوى الرياضي.

النفسي دور يف حتقيق مسة احلاجة إىل  لالعدادتايل ديكن القول أن الفرضية اجلزئية األوىل وادلتمثلة يف: أن الوب    
  لدى العيب كرة القدم قد حتققت. اإلجناز
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 ال الخامس:السؤ ـ 
 ىل من طبيعتك أن تواجو حتدي ادلنافس ؟

 الغرض من السؤال:ـ 
 معرفة ما إذا كان من طبيعة الالعبٌن مواجهة حتدي ادلنافس.

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %57 75 نعم
 %7 38 ال

 %033 03 اجملموع
 .: جدول يوضح طبيعة الالعبين في مواجهة تحدي المنافس10جدول رقم 

 
 

 وية ئالنسبة ادل          
 
 
 
 

                                                                                          
 03%سم 0                                                                                         

 اإلجابات                                                                                                  
 عبين في مواجهة تحدي المنافس.طبيعة الال توضح 10رقم أعمدة بيانية

 تحليل ومناقشة النتائج :
% مبعىن أن أقلبهم يواجهون حتدي 57بنعم بنسبة  انالحظ من خالل اجلدول أن معظم الالعبٌن أجابو     

% من الالعبٌن والذين أجابوا بال يرون العكس وانو ليس من طبيعتهم مواجهة 7نافس ، بينما نسبة ادل
 .حتدي ادلنافس 

ومنو نستنتج أن مواجهة حتدي ادلنافس من طرف الالعبٌن أمر ضروري دلا يزيده من ذلك من اللعب     
 واثبات وجودىم . بأكثر كفاءة وحتسٌن مهاراهتم وزيادة اإلصرار والرغبة يف الفوز

النفسي دور يف  لالعدادوعلى ذلك ديكن القول أن الفرضية اجلزئية األوىل قد حتققت وادلتمثلة يف أن     
 حتقيق مسة احلاجة لالجناز لدى العيب كرة القدم .
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 السؤال السادس :ـ 
 ىل يبدوا لك يف بعض ادلنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية ؟

 :  الغرض من السؤالـ 
 بصورة جدية يف بعض ادلنافسات .معرفة ما إذا كان الالعبون يبدوا ذلم أهنم ال يتنافسون 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %07 07 نعم
 %57 87 ال

 %033 03 اجملموع
 : جدول يوضح مستوى تنافس الالعبين في بعض المنافسات . 10جدول رقم 

 
 

 النسبة ادلئوية        
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                            

 اإلجابات                                                                                 
                                                                                  

 جدية تنافس الالعبين في بعض المنافسات توضح 10رقم  بيانيةأعمدة 
 تحليل ومناقشة النتائج : 

أهنم ال يبدوا ذلم % من الالعبٌن أجابوا بال وىذا يعين 57من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن نسبة     
بنعم فهم يرون  الالعبٌن أجابو % من ا07بصورة جدية يف بعض ادلنافسات بينما نسبة أهنم ال يتنافسون 

 أهنم ال يتنافسون بصورة جدية يف بعض ادلنافسات .
وعليو نستنتج أن التنافس بصورة جدية يكون يف أغلب ادلنافسات مهما كان نوعها وحجمها وذلك من     

 لوجودىم . إثبات الالعبٌنإىل  باإلضافةأجل الظفر بالنتائج النهائية للمنافسات ، 
النفسي دور يف حتقيق  لالعدادقد حتققت وادلتمثلة يف : أن  األوىلكننا القول أن الفرضية اجلزئية ومنو دي    

 االجناز لدى العيب كرة القدم .مسة احلاجة إىل 
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 : الثامنالسؤال ـ 
 ىل أثناء ادلنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن هتدأ بسرعة واضحة ؟

 الغرض من السؤال : ـ 
 بسرعة واضحة إذا انفعلوا بسبب ما .  يهدءواذا كان الالعبون يستطيعون أن معرفة ما إ

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %03 80 نعم
 %83 08 ال

 %033 03 اجملموع
 : جدول يوضح درجة استطاعة الالعب  في العودة بسرعة إلى الهدوء عند االنفعال أثناء 18جدول رقم 

  المنافسة
 
 

 سبة ادلئويةالن     
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                          

                                                                                    
 اإلجابات                                                                               

 أثناء المنافسة االنفعالالالعب في العودة بسرعة إلى الهدوء عند  استطاعةتوضح درجة  18مدة بيانية رقمعأ   
 تحليل ومناقشة النتائج :

% مـــن الالعبـــٌن أجـــابوا بـــنعم وىـــذا يعـــين أهنـــم يـــرون بــــأهنم 03مـــن خـــالل ىـــذا اجلـــدول نالحـــظ أن نســـبة     
أجــابوا بــال  بســبب مــا ، بـٌن يــرى الالعبــون الــذينادلنافســة  أثنــاءاذلــدوء بســرعة واضــحة عنــدما ينفعلـون  يسـتطيعون

 لسبب ما .ال ديكنهم العودة بسرعة إىل اذلدوء أثناء ادلنافسة إذا ما انفعلوا  أهنم% 83وادلقدرة نسبتهم بـ
فســة لــو دور كبــًن الفصــل يف النتــائج كثــًن ىنــا نســتنتج أن الــتحكم يف األعصــاب وضــبن الــنفس أثنــاء ادلناومــن     

 من ادلباريات .
النفسـي دور يف حتقيـق مسـة ضـبن الـنفس لـدى  لالعـدادوىذا ما حيقق الفرضية اجلزئية الثانيـة وادلتمثلـة يف : أن     

 العيب كرة القدم .
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 :  التاسعالسؤال ـ 
 ؟ك بدرجة كبًنة ىل عندما تسوء األمور يف ادلنافسة تستطيع أن تتحكم يف انفعاالت

 الغرض من السؤال :ـ 
 معرف إذا ما كان باستطاعة الالعبٌن التحكم يف انفعاالهتم بدرجة كبًنة عندما تسوء األمور يف ادلنافسة .

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة
 %05 83 نعم
 %88 03 ال

 %033 03 اجملموع
نفعاالتهم عندما تسوء األمور في : جدول يوضح درجة تحكم الالعبين في ا 19جدول رقم 

 المنافسة
 
 

 النسبة ادلئوية         
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                            

                                                                                    
 اإلجابات                                                                                     

 عندما تسوء األمور في المنافسة  انفعاالتهمدرجة تحكم الالعبين في  توضح 19أعمدة بيانية رقم         
         تحليل ومناقشة النتائج :

% من الالعبٌن أجابوا بنعم وىذا يعين أهنم يرون أنو 05نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة    
% من 88نسبة باستطاعتهم التحكم يف انفعاالهتم بدرجة كبًنة عندما تسوء األمور يف ادلنافسة بينما 

 الالعبٌن يرون عكس ذلك وىم ال يستطيعون التحكم يف انفعاالهتم .
 التو كلما كان األقرب للفوز والنجاح يف ادلنافسة ومنو نستنتج أنو كلما استطاع فريق التحكم يف انفعا    

النفسي دور يف حتقيق ضبن النفس  لالعدادوبالتايل ديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثانية وادلتمثلة يف : أن 
 لدى العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 :  عاشرالسؤال الـ 
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 لك على أدائك ؟ىل عندما ترتكب بعض األخطاء يف بداية ادلنافسة ال يؤثر ذ
 الغرض من السؤال :ـ 

 معرفة ما إذا كان ارتكاب بعض األخطاء يف بداية ادلنافسة ال يؤثر ذلك على أداء الالعبٌن .
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %57 87 نعم
 %07 07 ال

 %033 03 اجملموع
 على أداء الالعبين .: جدول يوضح درجة تأثير األخطاء في بداية المنافسة  01جدول رقم 

 
 

 نسبة ادلئويةال        
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                            

                                                                                   
 اإلجابات                                                                                    

 .على أداء الالعبينتوضح درجة تأثير األخطاء في بداية المنافسة  01أعمدة بيانية رقم       
 تحليل ومناقشة النتائج :

أن ارتكاهبم أجابوا بنعم وىم يرون  % من الالعبٌن57من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن نسبة     
% من الالعبٌن أن ذلك يؤثر 07ال يؤثر ذلك على أدائهم ، فيما ترى نسبة لألخطاء يف بداية ادلنافسة 

 على أدائهم 
ومنو نستنتج أن ارتكاب بعض األخطاء يف بداية ادلنافسات ال يؤثر بصورة كبًنة على مستوى األداء ،     

 ا يظهر جليا إذا ما تكررت كثًنا أثناء ادلنافسة .شريطة تداركها وحماولة التخلص منها ، فتأثًنى
النفسي دور يف حتقيق  لالعدادوعليو ديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثانية قد حتققت وادلتمثلة يف : أن     

 مسة ضبن النفس لدى العيب كرة القدم .
 

 
 :  الحادي عشرالسؤال ـ 
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 ىل تفقد أعصابك بصورة نادرة أثناء ادلنافسة ؟
 من السؤال : القرض ـ 

 معرفة ما إذا كان الالعبٌن يفقدون أعصاهبم بصورة نادرة أثناء ادلنافسة .
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %33 83 نعم
 %03 00 ال

 %033 03 اجملموع
 : جدول يوضح درجة فقدان الالعبين ألعصابهم أثناء المنافسة . 00جدول رقم 

 
 

 ئويةالنسبة ادل        
 
 
 
 

   03%سم 0                                                                                              

 اإلجابات                                                                                        
 

 ألعصابهم أثناء المنافسة.درجة فقدان الالعبين  توضح 00رقم أعمدة بيانية
 تحليل ومناقشة النتائج :

ون د% من الالعبٌن أجابوا بنعم فهم يرون أهنم يفق33من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن نسبة     
 .% من الالعبٌن فًنون أهنم يفقدون أعصاهبم أثناء ادلنافسة 03أعصاهبم بصورة نادرة أثناء ادلنافسة ، أما 

نفس يف ادلنافسة أمر ىام وضروري خاصة يف ادلنافسات الرمسية اليت تتطلب جهدا ومنو نستنتج أن ضبن ال
 وصربا كبًنين .

النفسي دور يف حتقيق مسة ضبن النفس  لالعدادوديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثانية ادلتمثلة يف : أن     
 لدى العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 

 
 عشر :  ثانيالسؤال الـ 
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 من الالعبٌن الذين يتميزون بشدة االنفعال ؟ بأنكبعض زمالئك ىل يعتقد 
 الغرض من هذا السؤال :ـ 

 معرفة ما إذا كان الالعب يرى بأن زمالئو يعتقدون أنو يتميز بشدة االنفعال 
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %83 08 نعم
 %03 80 ال

 %033 03 اجملموع
 يوضح اعتقاد الزمالء بأنه يتميز بشدة االنفعال . جدول: 00الجدول رقم 

 
 

 النسبة ادلئوية      
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                            

                                                                                      
 اإلجابات                                                                                   

 لالعب بأنه يتميز بأنه يتميز بشدة االنفعال . الزمالء  اعتقاد توضح 00أعمدة بيانية رقم
 تحليل ومناقشة النتائج :

شدوا أي أن زمالئهم ينظرون إليهم أهنم % أجابوا بنعم 03من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
 أن زمالئهم ينظرون غليهم أهنم ال يفعلون شدة .% أجابوا بـ ال أي 03االنفعال ونسبة 

أن نظرة اآلخرين من الزمالء لالعب خاصة إذا كانت سلبية مثل أنو يتميز بشدة حيث  نستنتج وعليو     
 بٌن الالعبٌن .العالقات فيما  نقص ثقة الالعب بنفسو وباآلخرين وبالتايل تذبذب

النفسي دور يف حتقيق مسة ضبن  لالعدادولذلك ديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثانية وادلتمثلة يف أن :     
 النفس لدى العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 

 
 عشر :  لثالسؤال الثا ـ 
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 ىل القلق والتوتر الذي قد تشعر بو قبل ادلنافسة يضايقك ؟
 رض من السؤال :الغـ 

 معرفة ما إذا كان القلق والتوتر الذي قد يشعر بو الالعبون قبل ادلنافسة يضايقهم .
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %33 83 نعم
 %03 00 ال

 %033 03 اجملموع
 يوضح تأثير القلق والتوتر قبل المنافسة على الالعبين . جدول: 00جدول رقم 

   
 

 بة ادلئويةالنس        
 
 
 

                           
 03%سم 0                                                                                      

 اإلجابات                                                                                 
 

 قبل المنافسة على الالعبينتأثير القلق والتوتر توضح درجة  00أعمدة بيانية رقم
 تحليل ومناقشة النتائج :

منهم يرون أن القلق والتوتر % أجابوا بنعم 33نالحظ من خالل اجلدول أن معظم الالعبٌن ونسبة     
ن % أ03الذي قد يشعرون بو قبل ادلنافسة يضايقهم بينما يرى البقية من الالعبٌن والذين تقدر نسبتهم بـ 

 ال يؤثر عليهم أو يضايقهم .ذلك 
قبل ادلنافسة تنعكس ومن ىنا نستنتج أن احلاالت النفسية وادلزاجية السيئة اليت قد يشعر هبا الالعبون     

 ىذه احلاالت على الالعبٌن .سلبا على مستوى أدائهم ، وخيتلف ىذا االنعكاس حسب درجة تأثًن 
ية الثانية قد حتققت وادلتمثلة يف أن للتدريب النفسي دور يف حتقيق وعليو ديكن القول أن الفرضية اجلزئ    

 .مسة ضبن النفس لدى العيب كرة القدم 
 
 

 عشر:  رابعالسؤال الـ 
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  ؟ تنفذ بدقة كبًنة جدا كل ما يطلبو ادلدرب منكىل 

 الغرض من السؤال :ـ 
 م ادلدرب .الالعبون ينفذون بدقة كبًنة جدا كل ما يطلبو منهمعرفة ما إذا كان 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة
 %33 83 نعم
 %03 00 ال

 %033 03 اجملموع
 . تنفيذ الالعبين لتعليمات المدربيوضح درجة  جدول: 00جدول رقم

 
 

 النسبة ادلئوية          
 
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                      
 اإلجابات                                                                                     

  
 توضح درجة تنفيذ الالعبين لتعليمات المدرب . 00أعمدة بيانية رقم

 تحليل ومناقشة النتائج :
م ينفذون بدقة كبًنة جدا ما يطلبو منهم % أجابوا بنعم ، أي أهن33من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     

 % أجابوا بـ:ال أي أهنم ال ينفذون بدقة كبًنة جدا كل ما يطلبو ادلدربون منهم.03ىم ، ونسبة مدرهبم 
واالنضباط والتقيد بتعليماتو ونصائحو ، وعليو نستنتج أن تنفيذ خطن ادلدرب وإتباع كل ما يطلبو من الالعبٌن 

أىدافو وحتقيق النجاح جديدة كما ديكن للفريق الوصول إىل  مهارات واكتسابمهاراتو ديكن الالعب من تطوير 
 والتفوق يف ادلنافسات .

النفسي لو دور يف حتقيق مسة التدريبية  اإلعدادومنو ديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثالثة وادلتمثلة يف أن     
 لدى العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 عشر: خامسالسؤال الـ 
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 ؟ أال ترى بأن نوعية التمارين التي يختارها المدرب تؤثر عمى رغبتك في العمل أثناء الحصة 
 الغرض من السؤال :ـ 

 ؟ان كانت نوعية التمارين اليت خيتارىا ادلدرب تؤثر على رغبتك يف اثناء احلصةمعرفة     
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %03 80 نعم
 %83 08 ال

 %033 03 موعاجمل
 .يوضح ان كانت نوعية التمارين تاثر على رغبة العملجدول :  00الجدول رقم 

 
 

 النسبة ادلئوية              
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                               

                                                                                    
 اإلجابات                                                                                        

 .توضح ان كانت نوعية التمارين تاثر على رغبة العمل  00أعمدة بيانية رقم                        
 لنتائج :تحليل ومناقشة ا

% أجابوا بنعم أي أن نوعية التمارين تؤثر على رغبة العمل ونسبة 03من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
 % منهم يرون نوعية التمارين  ال تؤثر على رغبة العمل. 83
 في العمل أثناء الحصة الرغبةنوعية التمارين التي يختارها المدرب تؤثر عمى ومنو نستنتج أن     
طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب  عليو ديكن القول أن الفرضية اجلزئية الثالثة وادلتمثلة يف و     

 كرة القدم قد حتققت.
 
 

                                                                          
                                                                                                                              عشر : لسادسالسؤال اـ   

 ؟ درب لالعبٌن يف األنشطة الرياضية يزيد من حيوية احلصةترى بأن مشاركة ادلهل 
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 :  الغرض من السؤالـ 
 .حيوية الحصة درب لالعبين في األنشطة الرياضية يزيد منممشاركة ال تمعرفة ما إذا كان

  
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %033 03 نعم
 %33 33 ال

 %033 03 اجملموع
درب لالعبين في األنشطة الرياضية يزيد من مان كانت مشاركة اليوضح  جدول : 00جدول رقم 

 .حيوية الحصة
 
 

 النسبة ادلئوية     
 
 
 

                                                                                       
 03%سم 0                                                                                   

 اإلجابات                                                                             
 

   درب لالعبين في األنشطة الرياضية يزيد من حيوية ممشاركة التوضح  00أعمدة بيانية رقم
 الحصة

 :  تحليل ومناقشة النتائج
 .% 033أن كل الالعبٌن أجابوا بنعم أي بنسبة من خالل اجلدول نالحظ     

ومنو  عبٌن يف االنشطة الرياضية يزيد من حيوية احلصةن مشاركة ادلدرب لالإن مجيع الالعبٌن يرون بأ
 ة ادلدرب مع الالعبٌن يف احلصص التدريبية يزيد من دافعية االجناز.  مشاركنستنتج أن 

 طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب كرة القدم قد حتققت.وعليو فإن الفرضية اجلزئية الثالثة 
 

 عشر: بعالسا السؤالـ 
 ؟  ل احلصةالطريقة اليت يستعملها ادلدرب يف تدريبك حتفزك على العمل أكثر خالىل 

 الغرض من السؤال :ـ 



                                                                                                                                                                                                                     يــــالتطبيق  بــــالجان                    جـالنتائ  ةـومناقش  ـلـتحلي و  عـرض               : الثانــي  الفصـل  

    - 53 - 

ال; %20

نعم ; %80

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

نعم 

ال

 ؟ الطريقة اليت يستعملها ادلدرب يف تدريبك حتفزك على العمل أكثر خالل احلصة تما إذا كانمعرفة 
 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة
 %33 83 نعم
 %03 00 ال

 %033 03 اجملموع
مدرب تحفز على العمل خالل ستعملها الكانت الطريقة التى يا  اذ يوضح جدول : 07الجدول رقم 

 .الحصة
 

 
 النسبة ادلئوية             

 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                            

 جاباتاإل                                                                                     
 

 .  اذا كانت الطريقة التى يستعملها المدرب تحفز على العمل خالل الحصة توضح 07أعمدة بيانية رقم
 تحليل ومناقشة النتائج :

% من 03ونسبة حتفزىم الطريقة اليت يستعملها مدرهبم % 33من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
 .الطريقة اليت يستعملها مدرهبم حتفزىمال الالعبٌن 

يكون ادلدرب ملما بالنواحي النفسية  ،شريطة انالالعبٌن حتفيزوبالتايل نستنتج أن ادلدرب يلعب دورا كبًنا يف 
 لالعبٌن .

طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب كرة القدم وادلتمثلة يف وعليو فإن الفرضية اجلزئية الثالثة     
 قد حتققت.

 
 :  عشر منالساالسؤال ـ 

 ؟ التدريب الشاق لفرتة طويلة ىو الطريق للتفوق الرياضيىل 
 الغرض من هذا السؤال :ـ 
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  .التدريب الشاق لفرتة طويلة ىو الطريق للتفوق الرياضيمعرفة ما إذا كان 
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %03 80 نعم
 %83 08 ال

 %033 03 اجملموع
 .التدريب الشاق لفترة طويمة هو الطريق لمتفوق الرياضين ان كايوضح جدول :  08الجدول رقم 

 
 

 النسبة ادلئوية    
 
 
 
 

 03%سم 0                                                                                          

                                                                                      
 اإلجابات                                                                                  

 .التدريب الشاق لفترة طويمة هو الطريق لمتفوق الرياضي ان كانت وضحت 08أعمدة بيانية رقم       
 تحليل ومناقشة النتائج :

الطريق  التدريب الشاق لفرتة طويلة ىوبنعم ، أي أن  او % أجاب03من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
الطريق للتفوق  التدريب الشاق لفرتة طويلة ىو ليسبـ:ال أي أن  اأجابو % 83،و  للتفوق الرياضي

 .الرياضي
                             . لمتفوق الرياضيأمر ضروري بالنسبة أن التدريب الشاق لفرتة طويلة ومنو نستنتج أن     

طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب كرة القدم وعليو فإن الفرضية اجلزئية الثالثة وادلتمثلة يف أن 
 قد حتققت.

 
 
 :  عشر تاسعالالسؤال ـ 

 ؟ القرارات ادلفروضة من طرف ادلدرب تساىم من جناح عملية التدريبىل 
 الغرض من هذا السؤال :ـ 

 قرارات ادلفروضة من طرف ادلدرب تساىم من جناح عملية التدريبال تمعرفة ما إذا كان
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 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة
 %53 80 نعم
 %83 03 ال

 %033 03 اجملموع
القرارات المفروضة من طرف المدرب تساهم من احترام يوضح جدول :  09جدول رقم 

 .نجاح عممية التدريب
 

 النسبة ادلئوية            
 
 

   
 

 03%سم 0                                                                                           

 اإلجابات                                                                                     
 

المدرب تساهم من نجاح  القرارات المفروضة من طرفاحترام  توضح  : 09رقم أعمدة بيانية
 عممية التدريب

 تحليل ومناقشة النتائج :
ادلفروضة من طرف ادلدرب  احرتام القرارات% أجابوا بنعم أي أن 53من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     

درب القرارات ادلفروضة من طرف ادل% أجابوا بـ ال أي 83، بينما نسبة تساىم من جناح عملية التدريب 
قرارات ادلدرب من األساسيات الواجب توفرىا يف  احرتامأن ومنو نستنتج جناح عملية التدريب  تساىم من 

لكن ظروف ادلنافسة ىي اليت تفرض الفريق الرياضي فادلدرب يتخذ بعض القرارات قد تكون ضد رغبة الالعب 
 ذلك كنوع اخلطن والالعبٌن ادلناسبٌن لتنفيذىا وفق حجم ونوع ادلنافسة .

أن طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب كرة يو فإن الفرضية اجلزئية الثالثة وادلتمثلة يف وعل    
 القدم قد حتققت.

 :العشرونالسؤال ـ  
 ؟ طريقة التدريب تؤثر على دافعية اإلجناز لدى العيب كرة القدمىل     

 الغرض من السؤال:ـ 
 .على دافعية اإلجناز لدى العيب كرة القدم طريقة التدريب تؤثرت معرفة ما إذا كان
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 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
 %57 75 نعم
 %7 38 ال

 %033 03 اجملموع
طريقة التدريب تؤثر عمى دافعية اإلنجاز لدى العبي كرة  ان كانت  : جدول يوضح01جدول رقم 

 .القدم
 

 النسبة ادلئوية           
 
 

  
 

 03%سم 0                                                                                                                                                 
                                                                                     

                                     اإلجابات                                                                                               
طريقة التدريب تؤثر عمى دافعية اإلنجاز لدى العبي كرة  ان كانت توضح 01رقم أعمدة بيانية

 .القدم
 : تحليل ومناقشة النتائج

لدى  اإلجناز طريقة التدريب تؤثر على دافعية أجابوا بنعم أي أن %57من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
 . لدى العيب كرة القدم اإلجناز التدريب تؤثر على دافعية طريقة أي أن% أجابوا بـ ال 7، ونسبة  العيب كرة القدم

 طريقة التدريب اجليدة ىي اليت حتفز الال عبٌن على االجناز نستنتج أن   و منو  
أن طريقة التدريب تؤثر على دافعية االجناز لدى العيب كرة الفرضية اجلزئية الثالثة وادلتمثلة يف  وعليو فإن    

 القدم قد حتققت.
 

                                                 
 : سابعالسؤال الـ  

 ذلذه الرياضة ىل تسعى أن تكون ؟من وراء ممارستك 
 الغرض من السؤال:ـ 

 العبٌن من وراء ممارستهم لرياضتهم .معرفة ىدف ال
 النسبة ادلئوية  التكرارات  اإلجابة 
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 %07 07 بطال
 %73 83 الرغبة يف الفوز

 %03 30 احلاجة لالعتماد على اجلماعة
 %07 35 جواب آخر

 %033 03 اجملموع 
 الالعبين من وراء ممارسة الرياضة أهدافيوضح  : جدول17 رقمجدول 

 
 ة ادلئويةالنسب        

 
 
 
 
 

 7%سم 0                                                                                                                                                 
                                                                          

 اإلجابات                                                                         
 توضح أهداف الالعبين من وراء ممارسة الرياضة 17أعمدة بيانية رقم                  

 تحليل ومناقشة النتائج:
ن يصبحوا % اذلدف من وراء ممارستهم لرياضة كرة القدم من أجل أ07نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة     

أجابوا % 07على اجلماعة و لالعتماد% احلاجة 03% من أجل الرغبة يف الفوز ، ونسبة 73، ونسبة أبطاال 
 حبا يف اللعبة أو تنمية القدرات البدنية والصفات األخالقية .

 وراء ممارستهم للرياضة وكذلك حيث األىداف اليتمن حيث األسباب ومنو نستنتج أن الالعبٌن خيتلفون     
 حتقيقو من خالل ممارستو للرياضة مبتغى يرد ، فلكل العب  إليهايريدون الوصول 

دور يف حتقيق مسة احلاجة لإلجناز لدى النفسي  االعدادوعليو ديكن القول أن الفرضية األوىل وادلتمثلة يف أن     
 العيب كرة القدم قد حتققت .

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                     يــــالتطبيق  بــــالجان                    جـالنتائ  ةـومناقش  ـلـتحلي و  عـرض               : الثانــي  الفصـل  

    - 038 - 

 
 



 االستنتاج العام :

مننخ لننا  مننل اهليف هننل  ل طبنني  ط ن طرحننس ل مننخ بننن  خلاننبال طبانننطرلع ط ننلئ هننل ا ط  يف نن ط  ننن   نل   ننل     
 يفاند حتاراهتل ل طانخاصهل مخ لا  ه ط ط طحث ط هنل ج ط نل رل :

يننربه ع درينل   نس يصنطح ط ن فمخ لنا   ننل ج ط ان ط  ط يف  يفط ن ن  نلع ط ننن  مهن  م نفنل  نل لالط  نلع ط ا طن ع 
ط فضل ل  نيلضن م حرنث  ل نم م  نم طبالهنلع هنه م ل خلن خلدنم يننربه ع درينل   نس يصنطح ط خلفضنل ط ا طن  
ل بيلضنننن م ل هرهمنننل اننننل  انننل  ارانننل منننخ ط ا طننن    نننر ال ننن  ل ف نننم يننننيفع خلع ط ننننرب  درينننل  نننرر هننن  ط انننطرل 

  ا ص   لىل خل اى يفخلفضل طملان يلع .
ط مل يفان خلع ط نرب  دريل ي نرب مخ خلفضل يفخلجنع ط اطل   ص   ط ا ن  لىل خل انى طملانن يلع يفط نفن   ل يفه     

 بيلضن   .
ن خلمل  نل ج ط ا ط  ط ثلين يفط  ن  لع ط نن  مه  م نفل مل لالط  لع مانن ل ط ا طن  خلفضنل ل طملهلفانلع ط ح ينل  نخ 

حرث ينل ط ا ط ع خلع مان طهم خلفضل ل طملهلفانلع ط ح ينل طملهلفالع ط ا ال حرث  ل م ال طبالهلع هه م ل 
 اننى منننل هننن   ارننن  ل طملهلفانننلع ط انن ال ل هرهمنننل اننننل  انننطل  ارانننل منننخ ط ا طنن    نننر ال ننن  ل يفهننن  منننل يفانننن خلع 
مانننن ل ط ا طننن  ي ننن ع خلفضنننل ل طملهلفانننلع ط ح ينننل ل يفبنننع ال ننن  لىل  نننرا خلانننطل  مه نننل    رنننل يفح نننم طملهلفانننل 

 طد هلل يفطحللال لىل ط ف ز هبل .يفدبال طبان ر
ن هرهمل مخ لا   نل ج ط ا ط  ط ثل ث يفط  ن  لع طهلرف مهن  م نفنل منل لالط  نلع ط ا طن ع يطن   ع  صنلبل ا نرهم 
ل اننطرل ط  صنن   لىل خل اننى طملاننن يلع ل ط نيلضننل ل ف ل ننم  ننل لالهننلع ط ا طنن  هننه م يفهنن ط ي نن  خلدننم يطنن   ع 

   لىل خل اى طملان يلع ل بيلضن م. صلبل ا رهم ل اطرل ط  ص  
 يفه ط مل يفان خل    امل  لع طب ر طملط يف  مخ بنف ط ا ط   طريط  امل طان ل  ط ط  ص   لىل ط نف   .

ن خلمل  نل ج ط ا ط  ط نطهع يفط  ن  لع ط نن  مه  م نفل مل لالط  لع ط نربي  ط شل   فرتطع ب يال هن  ط  نينل  انفن   
الهننل  اننطل اننر م نننربا مننخ ط ا طنن  هننه م ل يفهنن  مننل ي نن  خلدننم ينننيفع هنن ع ط نننربي  ط شننل  ط نيلضننس ل فحننر  ل ننم ل

  فرتطع ب يال ه  ط اطرل  انف   ط نيلضس ل هرهمل ينل ط ط ض ط لن مخ ط ا ط  ط  يخ خلاله ط ها   ر ال   .
 نلبن يفحتان   نربطهتم ط طر رنل يفه  مل يفان خلع ب   فرتا ط نربي  يف ثلفن  مت خ ط ا طن  منخ اهمرنل بصنررهم طمل    

 يفط هفارل يفط  حارل يفهل نليل ط  ص   لىل دبال مخ ط نف   يف ط ه ل  ط نيلضس .
ننن يفمننخ لننا   نننل ج ط انن ط  ط ننلمر ط نن ن  ننلع طهلننرف مهنن  م نفننل مننل لالط  ننلع مننخ بطر ننل ط ا طنن  م طا ننل حتننرن 

 ع حتنرن طملهنلفر ل هرهمنل اننل  انطل ضنبرال يفط ن  طملهلفر ل ف ل م لالهلع خلغا  ط ا ط  هنه م ع نأ خلدنم ي طا ن
 خلالهم ها   ر ال   ف م ب ي طا  ع حترن طملهلفر .

يف ارنن  ن ننخ افاننري ال نن  هنن ع م طا ننل حتننرن طملهننلفر مننخ ط منن ب ط ضنننيفبيل يفط  طانن  ا فنهننل  ننرل ط ا طنن  ملننل     
 ا يفهل نليل حتا  م لبطهتم يييرهم ال   مخ لصنطب ل ط ا   يفط نغطل ل ط ف ز يفط ا   ه  ثن  فل 

 



ن يفمخ لا   نل ج ط ا ط  ط الدس ط  ن  لع طهلرف مه  م نفل مل لالط  نلع ط ا طن ع ب ينهلفان ع هصن با ارينل ل 
ه نننض طملهلفانننلع ف ل نننم  انننل منننخ طبالهنننلع هنننه م ل خلن خلدنننم ب ينهلفاننن ع هصننن با ارينننل ل ه نننض طملهلفانننلع ل 

ينهلفانن ع هصنن با اريننل يفهنن ط مننل يفاننن خلع ط ا طنن  هلننم حنننئ  طننري  اننى يفخلغانن  طبالهننلع  ل ننم هننا  خلن خلدننم 
 حتحرل يفلحنطز  نل ج اررا مخ لا  اريل ط نهلفر .

يفط نن ن  ننلع ط نننن  مهنن  م نفننل طهلننرف مننخ يفبط  يلباننن  هلنن   ط نيلضننل يفلىل مننل  ننن مهننل لننا   نننل ج ط انن ط  ط اننلهع
هنننلع  ل نننم ط نغطنننل ل ط فننن ز ل يف انننطل  ارانننل خلالهنننم ااننن ى ف ل نننم بهنننع طبالهنننلع خلع ي ننن ع ه نننا يف صننن  طبال

هلحللانل  ا نمنلد  انى طبمل نل يف انطل خل نرب منخ انلهحن ل هخالهنلع خللننل ل لالع منخ لنا  هن   ط هننل ج ي  نن خلع 
 طبالهلع انه ع حا  خلهرطف يفبغطلع  ل ب   ه ط حا  لصل ص  يفمر    يفلم ل رلا  ل حتحرل خلهرطف  .

يفطملنمثانل ل خلع  اننربي  ط هفانس ديفب ل  1ط انبال ن نخ ط حن   خلع ط فنضنرل طبي رنل ب نم  يفمخ لا   نل ج ه      
 . ر حتححم حتحرل مسل طحللال  إلجنلز  رل ب يب  نا ط حرم فبل خلشطل  

يفط نن ن  ننلع ط نننن  مهننن  م نفننل مننل لالط  نننلع ط ا طنن ع ياننن ر  ع خلع ي نننر  ط  ثنننلمخننن خلمننل مننخ لنننا   نننل ج ط انن ط  ط 
ضننحل لالط مننل ط ف انن ط  اننط  مننل ف ل ننم طبالهننلع م  م ننل هننه م ل خلن خلدننم ياننن ر  ع خلع ي ننر  ط هاننن ل هاننن ل يفط

يفطضنحل لالط مننل ط ف ان ط يفطبالهننلع ط طل رنل  ل ننم هننا ل خلن خلدنم ب ياننن ر  ع خلع ي نر  ط هاننن ل يفطضنحل يفمهنن  ن ننخ 
 لبلهرل . ط ح   خلع ضطط ط هفر يف ط نح م ل ط  صل     ديفب  طري ل حتحرل  نل ج

يفط ننن ن  نننلع ط ننننن  مهننن  م نفنننل منننل لالط  نننلع هلانننن ل ل ط ا طننن  ط ننننح م ل  نلانننعنننن يفمنننخ لنننا   ننننل ج ط اننن ط  ط 
ط ف ننلبهتم هرباننل  طننريا  هننرمل اانن   ط منن ب ل طملهلفانننل ف ل ننم م  ننم طبالهننلع هننه م ل خلن خلدننم ينح مننن ع ل 

ملنطحرننننل طمل ننننننربا  ل نننننم هننننا ل خلن خلدنننننم ب ينح مننننن ع ل ط ف ننننلبهتم ل حل نننننل منننننل لالط اننننل ع ط يفضنننننلع ل يفط هانننننطل ط
ط فن ز خلن خل ن  ينه  ر ال ن   انى  لىلط ف لبهتم يفه ط مل يط  خل    امل  لع ط ا   ينح م ل ط ف لبا   امل  نن  

 خلدط   .
يفط ننن ن  نننلع ط ننننن  مهننن  م نفنننل منننل لالط  نننلع طبا نننل  ه نننض ط ل نننل  ل هرطينننل   لشنننننننن منننخ لنننا   ننننل ج ط اننن ط  ط 

طملهلفانل ب ين  ن  انى خلدط  ط ا طنن  ف ل نم خلغاطرنل طبالهنلع هننه م ل خلن خلع طبا نل  ط ل نل  ل هرطينل طملهلفاننل ب 
ينن  ن  اننى خلدط  ط ا طنن  ل يفط هاننطل ط  ننل مه ننل  ل ننم ب ل خلن خلدننم يننن  نيفع هل ل ننل  ط نن  ا نن ع ل هرطيننل طملهلفاننل 

خل   لالط طبا   ب   ل   فخ ن  ين  ن  انى  فانرن  اناطل يفهنر   ن  يفااطل  اى خلدط  م يفمه  لاصهل هلانهنلج مفلد  
 طباطلك يف  خ ب   ار  اربك ال   مخ خلال حتحرل  نل ج خلفضل .

يفط نن ن  ننلع ط نننن  مهنن  م نفننل مننل لالط  ننلع ط ا طنن ع يفحننريفع خل صننلهبم هصنن با  لدن  شنننننن يفمننخ لننا  ط انن ط  طحلنن
يفهنن ط مننل ي نن  هنن دم ينننيفع خلدننم يفحننريفع خل صننلهبم هصنن با  ننلدبا  ننلدبا خل هننل  طملهلفاننل ف ل ننم اننل طبالهننلع هننه م ل 

 خل هل  طملهلفال ل هرهمل هحرل ط ا ط  ط  يخ خلاله ط ها فرييفع خلدم يخ يفحريفع خل صلهبم هص با خليف ه لنل خل هل 
 
 



ط نن  بنن   اننى ط ا نن  خلع ينحاننى هبننل  طملهلفاننل ل يفالط مننل يفاننن خلع ضننطط ط ننهفر ل طملهلفاننل مننخ ط اننملع طهللمننل 
  دل مخ ط   طمل ط   حترد ل ط لري  نل ج طملطلبيلع .

 شننن  يفط نن ن  ننلع ط نننن  مهنن  م نفننل مننل لالط  ننلع ط ا نن  ينننل خلع زما نن  ي نحننريفع ه  نن  ينمرنني  ثننلينننن خلمننل ط انن ط  ط 
ب ي نحريفع ه دم ينمرييفع هشنرا طب ف نل  هشرا طب ف ل  ف ل م لالهل م  م ط ا ط  ها ف م ينيفع ه ع زما  م 

ل يفههنلك ب طن ع خلاننله ط هنه م حرننث ي نحنريفع خلع ه نض ط ننيما  ي نحنريفع هنن دم شنريرن طب ف نل  ل يفهنن ط منل يفاننن 
خلع   نننا ط ننيما  يفطملننرب   ا نن  هحننرب مننل  ل ننم طبلهرننل فخدننل ا انن  ط ا نن  ط ثحننل ل ط ننهفر يفط نغطننل ل ل  ننل  

 خ طحلاخ لىل ط حاخ .طمليير يفطب نحل  م
 شن يفط  ن  لع طهلرف مه  م نفل مل لالط  لع ط حانل يفط نن ان ط ن ن  نر يشن ن هن  ط ا طن ع  ل ثن خلمل  نل ج ط ا ط  ط ث

 طل طملهلفال يضنليح م ل حرنث  ل نم خلغان  طبالهنلع هنه م ل ع نأ خلع ط حانل يفط نن ان يضنليح م ل هرهمنل ط طحرنل ط ن  
ط حال يفط ن ان ب ي  ن  اى خلدط  م خليف يضليح م ل يفهن ط منل يفانن خلع طحلنلبع ط هفانرل خلالهم ها فنخلع ط   ر يفخلع 

 ط ا   برال طملهلفال . خلدط ط ااطرل ط    ر يش ن هبل ط ا    طل طملهلفال اا   ديفبط ااطرل يفم  نط  اى جممل 
ط هفانننس ديفب ل  د ا نننرطل( فنننخع 07،08،09،10،11،12يفمهننن  ن نننخ ط حننن   خل ننن  منننخ لنننا   ننننل ج ط انننبال  

 حتحرل مسل ضطط ط هفر  رل ب يب  نا ط حرم يفه ط مل هحل ط فنضرل طبي رل ط ثل رل .
 

خلمنل  نننل ج ط انن ط  ط ثل نث  شننن يفط نن ن  نلع طملطننننى مهنن  م نفنل مننل لالط  ننلع ط ا طن ع يهفنن يفع هر ننل  طنريا اننرط مننل     
ع ننأ خلدننم يهفنن يفع هر ننل  امننل ي اطنن  مننه م مننربهبم ل ي اطنن  مننه م طملننرب  ل ف ل ننم لالهننل غل طرننل ط ا طنن  هننه م ل 

 هرهمل انل ط  ارل ط لنل ط   خلالهم ها خلدم ب ينحرريفع هن ارملع يفخليفطمن طملرب  .
يفهنن ط مننل يفانننن خلع اهفرنن  يفطب ضننطلو هن ارمنننلع يفخليفطمننن طملننرب  منننخ بنننف ط ا طنن  مت نننخ ط فنيننل مننخ ط  صننن   لىل 

 طبجنلز يفط نف   ط نيلضس .
خ لا   نل ج ط ا ط  ط نطهع  شن يفط  ن  لع ط نن  مه  م نفنل منل لالط  نلع هطن و مانن ل ط ا ن  هن   نر نل ن يفم

 ل ننل  م يف ننرر  نر ننل  ل ننل  طملننرب  حرننث  ل ننم لالهننل  اننطل اننر م نننربا مننخ ط ا طنن  هننه م ل ف ننم ينننيفع خلع 
ا طن  خلع مان يف رل هطن و مانن طهم اط  هط و مان طهم ه   نر ل  ل ل  م هرهمل انل  اطل خللننل  ارانل منخ ط 

 ه   نر ل  ل ل  طملرب  .
يفهنن ط مننل يفاننن خلع بيف  طملانن يف رل ط نن  ينمنننع هبننل ط ا طنن ع مننخ ط صننفلع ط هفاننرل ط نن  مننخ ط  طانن  ا طفنهننل  ننرل     

-08    يفمه  ن نخ ط حن   خل ن  منخ لنا   ننل ج ط انبال ط ا ط  هلبضلفل لىل لاطلع ا ارملع يف صل ح طملرب   . 
( فننخع  ا ننرطد ط هفاننس ديفب ل حتحرننل مسننل ضننطط ط ننهفر  ننرل ب ننيب  نننا ط حننرم 09-10-11-12-13-14

 يفه ط مل هحل ط فنضرل طبي رل ط ثل رل .
 



   رنل ط نمنلبيخ ط ن  رنلبهنل طملنرب  ان  ن ن خلمل  نل ج ط ا ط  ط لمر  شن يفط  ن  لع ط نن  مه  م نفنل منل لالط  نلع 
يننننل نيفع هه  رنننل بالهنننلع هنننه م ل يفهننن ط ي ننن  خلع ط ا طننن  م  نننم طف ل نننم  خل هنننل  طحلصنننل   انننى بغطنننن م ل ط  منننل

 ط   رنلبهل طملرب . ط نملبيخ 
رب   ا طننن  ل نل هننن ع مشنننلب ل طملننن ننن طع  يفمنننخ لنننا   ننننل ج ط اننن ط  ط انننلدس  شنننن يفط ننن ن  نننلع ط ننننن  مهننن     

ط ا طن  هنه م ل يفهن  منل ي ن  خلدنم يح من ع   نلم لالهنل  مربهبم دط مل  ل  ط  ش ل ط نيلضرل ييير مخ حر يل طحلصل
ل يفهن ط منل يفانن خلع طملنرب  يا ن  ط نريفب ط الانس يفط ن بن يف مشلب ل مربهبم حتفنيهم  انى طجننلز ط نمنلبيخه    ل 

 .   ط فنيلل للصل لالط  لع مامل هل ه طحس ط هفارل يف   لربا ل ط ن لمل مع لال دطف رل  رل ب طر ل 
ط  نيحنننل ط ننن   حتفنننيهم لالط  نننلع ط ا طننن عل ج ط اننن ط  ط انننلهع  شنننن  يفط ننن ن  نننلع طهلنننرف مهننن  م نفنننل منننل خلمنننل  نننن    

ا  ننط م ف نم ه م لالهنل  اننطل  طنريا مننخ ط ا طن  هنن   اننى ط  منل خل ثننن لنا  طحلصننل ط ننربي طملننرب  ل  يانن ما ل
 بنيحنل منربهبم ب يف م هنليخ خلانله ط هنا خلع ل هرهمل ينل هحرل ط ا ط  ط  ط  نيحل ط   يان ما ل مربهبم ل ط نربي 

 اررطً.
يفه ط مل يفانن خلع ط نحنن  منخ ط ا طن  يفةليف نل م نفنل ط شننلبهتم يفاشنخرم مشنل ا م يفط  منل  انى حا  نل منخ     

زم ا فنهل  رل طملرب .  ط  طاطلع ط   احع  اى  لال طملرب ل يفهس مخ ط م ب ط الارل ط   مخ ط ا 
ط نننربي  ط شننل   فننرتا ب ياننل هنن  ط ثننلمخ  شننن يفط نن ن  ننلع ط نننن  مهنن  هنن  م نفننل مننل لالط  ننلع يفمننخ لننا  ط انن ط  

ل خلن خلدننم ي نحننريفع يف يشنن نيفع هنن   ل هرهمننل ه محرننث خلالهننم  اننطل  طننريا مننخ ط ا طنن  هنن ط  نيننل  انفنن   ط نيلضننس
 .ينل نيف ينربه   فرتا ب يال فاخفرتل خل   يطريف هلم لالط مل  ها ال  ارال مه م يفط   خلالهم 

يفه ط مل يفان خلع طحنرتطم ا ارمنلع يف ننطبطع طملنرب  منخ خلالانرلع ط ه نل  يفط نفن   ان ط  هل هانطل  انى ط صن رر     
 ط شخصس  ا   خليف هل هاطل  افنيل   ل.

ط حنطبطع طملفنيفضل منخ بننف طملنرب  اانلهم منخ جننل   مارنل  ط  ن  لع يفمخ لا   نل ج ط ا ط  ط نلاع  شن    
خلغانن  ط ا طنن  هننه م يف اننطل  اراننل خلالهننم هننال مفانننا ال نن  ه ننرا خلاننطل  مه ننل خلدننم ينننيفع هنن ع  ف اننل  ط نننربي 

طملننرب  ب يضنن  م ل منط نني ط ا نن  طملفضننال  ننري م لىل غننري ال نن  مننخ ط اننطل ل يفهنن ط مننل يفاننن خلع طحننرتطم طملننرب  
انننى متنننن  ط  ا نننل هلملنننرب  يفطحنننرتطم  نطبطاننن  منننخ ط لا رنننلع ط ننن  منننخ ط  طاننن  خلع ينمرننني هبنننل خلن ب ننن  يفط  منننل  

 يفاهمرن ل.
( خلع ط فنضرل طبي رل ط ثل ثل يفطملنمثال ل خلع 20ل19ل18ل17ل16ل15يفمه   انهنج مخ ط ا ط  ب م      

 بنيحل ط نربي  ا  ن  اى دطف رل طبجنلز  رل ب يب  نا ط حرم  ر حتححم.
 

 ار نننل يفط ننن  حححنننم فنضنننرلع ط طحنننث طبي رنننلل يفمنننخ لنننا   نضنننهل يفحتاراهنننل يفمهل شننننهل بمرنننع ط هننننل ج ط صنننل     
ديفب ل حتحرنل مسنل ط رطف رنل  نرل  ن  ط هفانس  طب نرطد انهنج خلع ط فنضرل ط  لمنل  اطحنث  نر حتححنم يفطملنمثانل ل خلع 

 ب يب  نا ط حرم.   
            



 



 التوصيات واالقتراحات:
ث  فسدديف ا يق دد  لددف ث تثدع ددف  ددت   عدد   ددن   ثإلعددتثددور  إىل وثإلشددهر  ثدلتوثضدد بعددت رقنا دده ا اددحث ث   دد      

  هآليت:  وثارتثحهر ه تثن ف ،جهءت روص هر ه ث  ظنيف وثدل فوثعتمهدث على ث ترثس -دئف ثألش هل –ث قتم 
 هج ف ث تتريب ا ريهضف  ن  ث قتم  ت  ثألنتيف.ضنور  رودري متربني خمتصني ا م  -
 حنو ممهرسف ث نيهضف ثدلفضلف  تيهم. ثألخح بعني ث عت هر دوثد  ثدلنثاقني -
 ي  غيف على متريب  ن  ث قتم ثإلطالع على  ل خصهئص منحلف ثدلنثاقف. -
جه داثت ثخلهصدف به تدتري هت ورقدت  ث فئف ثحلسهسف وذ ك به تودري ذلم  ل ث وسدهئل وث ت هبحهث فنق  مسئو و ثعت هء -

 ثدلع وي ذلم.
جيدددب علدددى ث يهديدددهت وثدلعهادددت ث نيهضددد ف ر ظددد م رنبصدددهت مسدددتمن   لمدددتربني  ت دددوي هم و خهصدددف د مددده يتعلددد   -

 بهجلهنب ث  فسيف.
 نفسهن ني. خمتصنيث تودري  ألنتيف ضنور   -
  لتتري هت.ر س   ث عمل وث تعهون بني  ل من ثدلترب وثدلختص ث  فسهين ا رقت  بنثمج خهصف  -
 .ث تتري  فث  فسيف ا بنثرلهم  ثإلعتثدي  غيف على ثدلتربني إدرثج جهنب  -
 ثجلوثندددب ث  تن دددف وث تق  دددف  دددري  هد دددفجيدددب علدددى ثدلدددتربني ر سددد   ث عمدددل بدددني  دددل ثجلوثندددب وث ت همدددل ب  هددده ألن  -

 ث  فسيف نظنثً  توره وأمه ته.  ثإلعتثد ت ضري ث الع ني، و بت من إدرثج 



 ة:ـــخاتم
كرر ا قدمررا  ذلررة مرةورر  م م مجرر  لررر ا  اررر قد وةهررةهت قاألرر ي   عمربةمقاررة قا ة ررا  ل  رر  مربررةمقهت كرر  قاو رر       

 بأص ل قد اموب عقد رةم  يف  ار قجل قوب . أدإلدلة قد وةها    عوظ و  قد اموب قحلاوث ل  لب 
ةل مرن برأ أهرمل قدل قهرار اقهت قد رأب قدرار  يف قمر  قدر   و  ر  ألرلل هر ق قدل هر    دما حةعدنة جةهاون من    

قدنرسري ولمرا قد نةور  مرن  ر    قإلعاقدأب واأ مة إاق كةب قد وةهي بصر  عةم    عرلةل ك ا قدما  بصر  ألةص    
قدنرسري يف قمارمس  ر  قداقة ار   قإلعراقدمرن جربر  عمرن جربر  أألر ي و ورا قد  ر   علرا دعم قدلامبأ عمسؤعيل قدرر ا 

مبخ لررأ أب ةدهررة ا قحلةجرر  دلضررةا   هرراا قدررنرة   قد امواارر  م هرر   قداقة ارر  ا قدمررا    حاررث أب يب كرر  درراي  عرر
ألةصر  يف قمرةل قد وةهري ةربر    أمهار  عإارةما عقه مرة  قدنرةع  ا رة  ه عةهت علمل قدنرة و    من أكث  م( ... قخل 

 كمرررن درري أب وسرر  ملربة يف ل رر و  أدق ربررمل  رر  وربررمل قدلررامم يف م  ةرر  دعقةررر الةم رر  قدلعاررأ دلن ررة  قد وةهرري حررى
  هري م حلر  قدل قهمر  عقدريت  بةخلص ص ةئ  قاشاةل قديت ل زقمن مرر م حلر  عم ور  هةمر  يف حارةا قإلوسرةب  قاحسن 

 . ل ماز ب اا لغ قهت ةازو د جا    عجسما    عملا    قور ةدا  عقج مةعا  بةدنسا  دلعب 
أكثرر  دمجرر  عررن   وررمس قدامق رر  قدلااقوارر  أع قد  اامارر  قدرريت مجةدلنررة إن أب وصرر  إن و ررة   عحةعدنررة مررن ألررلل دمق رر نة 

 قإلعررراقدبرررأ أورررا  قدلعارررأ   كرررةب قذلرررا  منربرررة قد  ررر   عرررن دعم  قا رررئل ب رررال ملعرررب قد  وررر  ععهرررر ب رررال 
     عقدر ها  قد ةم  .قدنرسي يف قمامس    قداقة ا    عمت قد  ص  ب دك إن و ة   حممت ة هاةهت دمق  نة قجلز ا

مب هرر   دمق رر نة مررن شررى قجل قوررب عقخلرر عو بن ررة   م هرر عا  عدمجامرر    وأمرر  أب    قإلحة رر عدمررا حةعدنررة أو ررة     
مس قاك  يف ه ق قدل ه   قدل   ب عقدر   و  لرب دمق رةهت لر ب وم   هنةو  ب  دة   جاواا دلاأل ل أكث  عقد  م

 عحب ث عاواا م ن ع  .
كر ا قدمرا  عادررك مرن ألرلل لااننررة ل ر و  قد وةهر  عألةصرر   ع   وأمر  أب لسررةهمل هر د قدامق ر  يف قسررأ عيف قخل رة    

قدنرسرري يف قماررمس عاوررةدا دعقةررر قدلعاررأ  رر  الةم رر  كرر ا قدمررا    عأب  قإلعرراقددلسررؤعيل قدررر ا عقدلررامبأ امهارر  دعم 
عدرررن مررن قد رر عم  أب وررر ب هنررة  لرةمرر   ةحسررب  هرر د قاألرر ا   ل  مررا ةمررا علررا قجل قوررب قدااوارر  عقد منارر  

   بأ ه د قجل قوب   عك دك قد  ةم  مر خم صأ ورسةواأ كمرنربمل لمامي قدرث  در ا قدما  يف بلدوة .
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 -مستغانم -عبد الحميد بن باديس  جامعة
 معهد التربية البدنية و الرياضية

 التدريب الرياضيقسم  

 

  حذسٌب و حذضٍش بذًًفً  هبسخشهزكشة الخخشج ضوي هخطلببث ًٍل شهبدة  إعذاد إطبسفً 
 

 

 في تحقيق سمة  النفسي اإلعداددور  
 الدافعية لدى العبي كرة القدم فئة األشبال  

 مستغانمية ألندية والية  دراسة ميدان 

 

 

 

 

على األسئلت الخبلٍت ورلك ببسخخذام الوعلىهبث  تببإلجببأسجىا هي سٍبدحكن الخكشم 

أى حعبوًكن هعٌب عٌصش أسبسً  إرالوطلىبت فً هزٍ الصفذت وقشاءة الخعلٍوبث . 

 ذث العلوً.لٌجبح هزا الب
 

 

 وهسبعذحكن.سبهوخكن الوٌبسبت وًشكش صذق ه اإلجببتأهبم × وضع عالهت  مالحظة>
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 األسئلة
 عب يف رياضتك ؟ ىل تتدرب جبدية لكي تصبح أفضل ال -3

 نعم      
 ال      

 ىل مستواك أفضل يف املنافسات القوية عن املنافسات السهلة ؟ -4
 نعم   

 ال     
 ؟ىل تبذل قصارى جهدك يف سبيل الوصول إىل أعلى املستويات يف الرياضة  -5
 نعم  
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 الشاق لفرتات طويلة ىو الطريق للتفوق الرياضي ؟ اإلعدادىل  -4

 نعم   

 ال     
 ىل من طبيعتك أن تواجو حتدي املنافس ؟ -5

 نعم

 ال  
 ىل يبدوا لك يف بعض املنافسات أنك ال تتنافس بصورة جدية ؟ -6

 نعم

 ال    
 ىل أثناء املنافسة عندما تنفعل بسبب ما تستطيع أن هتدأ بسرعة واضحة ؟ -7

 نعم
 ال    
 
 
 ىل عندما تسوء األمور يف املنافسة تستطيع أن تتحكم يف انفعاالتك بدرجة كبرية ؟ -8
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 ال    
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 ىل تشعر بأن مدربك ال يفهمك ؟ -39
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 ال  
 ىل إذا مل يشركك املدرب كأساسي يف املنافسة تعتقد أنو يتخذ منك موقفا ؟ -:3
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 ىل عالقتك مبدربك حسنة ؟    -;3

 نعم
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 .......................................................................؟كانت ال فلماذا   وإذا
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 ةــــص الدراسـملخ
 

 -فئة األشبال  –النفسي يف حتقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم  اإلعداد: دور عنوان الدراسة
 أهمية الدراسة:

 النفسي يف حتقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم. اإلعدادالتعرف على دور 
 التعرف على الدوافع احلقيقية اليت تدفع بادلراىق دلمارسة رياضة كرة القدم.

 مدى مسامهة الدوافع الداخلية النفسية واخلارجية االجتماعية يف حتفيز ادلراىق دلمارسة كرة القدم.
 مبختلف جوانبها. اإلدلام خبصائص سّن مرحلة ادلراىقة

 : مشكلة الدراسة
 ؟ -فئة األشبال  –النفسي يف حتقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم  اإلعدادما ىو دور 

 شكل البحث يف التساؤالت التالية:ميكن حتديد م
 ؟ -فئة األشبال  –النفسي يف حتقيق مسة احلاجة لإلجناز لدى العيب كرة القدم  اإلعدادىو دور  ما -
  ؟ -فئة األشبال  –ضبط النفس لدى العيب كرة القدم  النفسي يف حتقيق مسة اإلعدادىو دور  ما -
 ؟ - األشبالفئة  –تدربية لدى العيب كرة القدم النفسي يف حتقيق مسة ال اإلعدادما ىو دور  -

 : فرضيات الدراسة
 :  الفرضية العامة

 . ىناك دور للتدريب النفسي يف حتقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم
 : الفرضيات الجزئية

  –فئة األشبال  –النفسي لو دور يف حتقيق مسة احلاجة لإلجناز لدى العيب كرة القدم  اإلعداد -
  –فئة األشبال  –النفسي دور يف حتقيق مسة ضبط النفس لدى العيب كرة القدم  لإلعداد -
 –فئة األشبال  –النفسي دور يف حتقيق مسة التدربية لدى العيب كرة القدم  لإلعداد -

 إجراءات الدراسة الميدانية:
 .ثة أندية على مستوى والية مستغامنالعباً صنف أشبال من ثال 06: مّت اختيار العينة بشكل عمدي وتتمثل يف العينة

 3600ماي  06إىل غاية يوم السبت  3602أفريل  06ة ادلمتدة مابني يوم : متت الدراسة ادليدانية يف الفت والمكاني المجال الزماني
 .ة من والية مستغامنومّت توزيع االستبيان على بعض األندي 

 . : ادلنهج العلمي ادلستخدم يف إجناز ىذه ادلذكرة ىو ادلنهج الوصفيالمنهج
تقنية االستبيان، اليت تعترب من أجنح الطرق للحصول على ادلعلومات حول موضوع أو مشكلة  إتباعقد مّت : فاألدوات المستعملة في الدراسة

 . أو موقف
 ، دلا لو من أمهيةيف حتقيق مسة الدافعية لدى العيب كرة القدم النفسي لو دور اإلعدادىذه الدراسة أن : أثبتت النتائج المتوصل إليها

 كبرية يف زيادة دوافع الالعبني حنو ممارسة كرة القدم، و أن ىذه األخرية ال تعتمد فقط على اجلانب البدين والتقين، بل ضرورة  
 ، وىذا ما يثبت صحة الفرضيات.خمتصني نفسانيني ميكنهم تقدمي الكثري لكرة القدمالتكامل بني ىذه اجلوانب وكذلك التعامل مع 

 : االستخالصات واالقتراحات
 ينبغي على ادلدربني إدراج اجلانب النفسي يف براجمهم التدريبية. -
 األخذ بعني االعتبار دوافع ادلراىقني حنو ممارسة الرياضة ادلفضلة لديهم. -

 لدى األندية.  يف منهيية التدريب يف رياضة كرة القدمضرورة توفري مدربني خمتصني -

 ينبغي على مدريب رياضة كرة القدم االطالع على كل خصائص مرحلة ادلراىقة. -



Résumé 

Titre de l'étude: le rôle de la formation psychologique pour parvenir à une fonction 

de motivation chez les joueurs de football - Cubs de classe - 

Importance de l'étude: 

Identifier le rôle de la formation psychologique pour parvenir à une fonction de 

motivation chez les joueurs de football. 

Identifier les véritables motivations qui poussent adolescent à pratiquer le football. 

La contribution des lecteurs internes et stimulation psychologique sociale externe 

chez l'adolescent à la pratique du football. 

La connaissance des caractéristiques de l'âge de l'adolescence dans tous ses aspects. 

Problème de l'étude: 

Quel est le rôle de la formation dans la motivation psychologique pour atteindre trait 

chez les joueurs de football - Cubs de classe -? 

problème de la recherche peut être déterminée dans les questions suivantes: 

- Quel est le rôle de la formation psychologique pour atteindre nécessité trait à la 

réalisation parmi les joueurs de football - Cubs de classe -? 

- Quel est le rôle de la formation psychologique pour atteindre fonction d'auto-

contrôle avec des joueurs de football - Cubs de classe -? 

- Quel est le rôle de la formation psychologique pour atteindre Altdrbeh trait chez les 

joueurs de football - Cubs de classe -? 

Hypothèses de l'étude: 

Hypothèse générale: 

Il ya un rôle pour la formation de la motivation psychologique pour atteindre trait 

chez les joueurs de football. 

Hypothèses partielles: 

- La formation psychologique a un rôle dans la réalisation de la nécessité de trait 

pour la réalisation parmi les joueurs de football - Cubs de classe - 

- Formation rôle psychologique dans la réalisation de la retenue caractéristique chez 

les joueurs de football - Cubs de classe - 

- Formation rôle psychologique dans la réalisation Altdrbeh trait chez les joueurs de 

football - Cubs de classe - 

Procédures pour l'étude de terrain: 

Échantillon: L'échantillon a été choisi intentionnellement Les 60 joueurs dans la 

classe de trois clubs de petits animaux au niveau de l'état de gaz. 

Domaine temporel et spatial: Cette étude de terrain dans la période entre la date du 

10 Avril 2008 au samedi 10 mai 2008 

 Le questionnaire a été distribué à certains des clubs de l'état de gaz. 

Approche: la méthode scientifique utilisée dans la réalisation de cette note est 

approche descriptive. 

Les instruments utilisés dans l'étude a été de suivre la technique du questionnaire, 

qui est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir des informations sur un sujet 



ou un problème ou une situation. 

Les résultats obtenus: Cette étude a démontré que la formation psychologique joue 

un rôle dans la réalisation de trait motivation chez les joueurs de football, en raison 

de son importance Une forte augmentation dans les motivations des joueurs sur la 

pratique du football, et que celui-ci ne dépend pas seulement sur le plan physique et 

technique, mais une nécessité L'intégration de ces aspects ainsi que les relations 

avec les professionnels psychologues peuvent fournir beaucoup de football, et c'est 

ce qui valide les hypothèses. 

Conclusions et suggestions: 

- Doivent être formés sur la prise en compte de l'aspect psychologique de leur 

programme de formation. 

- Prise en compte des motivations des adolescents sur la pratique de leur sport 

favori. 

- La nécessité de fournir aux professionnels formés à une formation systématique 

dans le football au club. 

Si les entraîneurs de football Voir toutes les caractéristiques de l'adolescence. 
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