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  مقدمـة

الرياضة كمجهود عضلي و ذهين الزمت احلياة االنسانية منذ االزل ومازالت تالزمها اىل يومنا هذا فهناك العديد من 

و املتميز ا عن باقي االنشطة االنشطة الرياضية املتنوعة ولكل نشاط رياضي خصائصه البدنية و النفسية املنفردة ا 

  .الطبيعية او مكونات او حمتويات نوع النشاط او بالنسبة ملا يتطلبه النشاط من عمليات بدنية وعقلية سواءاالخرى 

ومن بني العلوم الىت يرجع هلا الفضل يف تطور الرياضة علم النفس الرياضي الذي يدرس السلوك يف خمتلف التخصصات 

فقد يعرتض الرياضي على . ونان وحدة واحدة لدى الراضيالنه مقرون بتالؤم اجلسد مع النفس باعتبارمها يك, الرياضية 

، 1999محاد، (يقف كعائق امامه يف االداء   اعويص عدة حاالت نفسية قد تؤثر فيه ويف عمله حيث تصبح مشكال

  )31صفحة 

فهناك   وللمدرب او القائد دور هام وكبري يف تسيري فريق من الفرق و التحكم اجليد يف اموعة الذي بصدد تدريبها 

دافعية الرياضيني ومدى جاهزيتهم لتحقيق النجاح و الوصول اىل اعلى تأثريها على عدة اساليب للقيادة الرياضية ومدى 

  . )66، صفحة 1999الرمحن، ( املستويات ومواصلة املشوار

لذا حنن بصدد دراسة اساليب القيادة وعالقتها بدافعية االجناز لدى الالعبني الذي يتمحور موضوعها حول عالقة دافعية 

  .االجناز لدى الالعبني بسلوكه القيادي لدى املدربني

  ا كان نوعها فاا تتطلب مسات بدنية ومهارات حركولقد اصبح من املسلم به علميا ان ممارسة الرياضة اي

ويتضمن حمتوى البحث على بابني الباب االول خمصص للدراسة النظرية اما الباب الثاين للدراسة التطبيقية حيتوي الباب 

فتناولنا فيه  يف الفصل االول على املدرب الرياضي اما يف الفصل الثايناالول على ثالثة فصول متناسقة فيما بينها تطرقنا 

  .االسلوب القيادي اما الفصل الثالث دافعية االجناز

فصل االول تطرقنا فيه اىل منهجية الدراسة واجرائاا امليدانية فوزعناه على فصلني ال اما الباب الثاين فكان خمصصا للدراسة

  . امليدانية بادئني بالدراسة االستطالعية

اما الفصل الثاين فكان لعرض  البحثاىل عينة البحث و ادوات البحث و جماالت تطرقنا  االساسية   تجربةالعند اجراء 

    ويف االخري اخلروج باستنتاجات عامة للبحث وبعدها   البحثوحتليل ومناقشة النتائج و اختبار ومناقشة فرضيات 

  .خالصة عامة تليها مجلة من االقرتاحات و التوصيات
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  :مشكلة البحث

حتتاج االدارة الرياضية يف الوقت احلاضر اىل ادارة ديناميكية مرنة قادرة على مواجهات التحديات الصعبة لدى املدرب 

ولديهم القدرة على القيام بواجبام بدراية و كفاءة و . الرياضي فهناك بعض املدربني لديهم الفن يف ادارة الفرق الرياضية

  ه الكفاءات  لذا ازدادت احلاجة اىل هذ, اخالص 

  .القادرة على قيادة الالعبني يف العملية التدريبية لتحقيق االهداف املطلوبة

يعمل املدرب على زيادة , و يعترب الدور القيادي الذي يقوم به املدرب من اهم االدوار االجتماعية لدى اعضاء الفريق 

ية العالقات االنسانية بينهم اليت تسعى بدورها اىل دافعية االجناز و الالعبني كما يوفر هلم افضل فرص للتعاون و تنم

كما يقوم املدرب بدور مؤثر يف حل مشاكل اليت قد جهود من اجل رفع شان الالعبني   بأقصىحتقيق االهداف املطلوبة 

ات اىل الدور الذي يقوم به املدرب من استغالل قدر  باإلضافةتواجه اعضاء الفريق من الالعبني خالل عملية التدريب 

و الفنية والنفسية و االجتماعية مع حماولته لتنميتها حىت يصل الالعبني اىل اعلى درجات الكفاءة و  البدنية الالعبني 

فاملدربني الناجحني يؤمنون بان , الفوز باملنافسات الرياضية و يعترب متاسك الفريق من ااالت اهلامة اليت يهتم ا املدرب 

فهناك اختالفات  الفريق اعضاء م املدرب بالتفاعل الديناميكي بنياحلاسم يف نتائجه لذى يهتمتاسك الفريق هو العامل 

واضحة بني الفرق الرياضية املختلفة من حيث انتظام افرادها يف اوجه النشاط املختلفة و متاسكهم بعضويتهم وشعور 

كما يتضح ايضا ان هذا االختالف يف   ,ويتها بالفخر النتمائهم و الدفاع و التضحية من اجل  اجلماعة و البقاء يف عض

كما جيب على املدرب , شعور الالعبني بالرضا يف اجتماعام ويف سهولة تفامهه ووصوهلم اىل القرار بصورة اجتماعية 

خرين الرياضي ان يدرك بان متاسك الفريق الرياضي ميثل لدى الالعبني الشعور القوي باالنتماء و املشاعر اجتاه زمالئهم اال

يف الفريق و السيادة والوالء و احلب بينهم و اجتاههم حنو اهلدف احملدد و حتمل املسؤولية املشرتكة للفريق والذي يتميز 

   . العبيه  بالروح املعنوية العالية 

الدافع لدى وميكن القول ان دافع االجناز يف اال الرياضي ميثل امهية كبرية بالنسبة لالعب و املدرب حيث ان استشارة 

ي معني يتطلب اكتساب الالعب للنواحي البدنية واملهارية و اخلططية الالعب يهدف لتحقيق التفوق يف نشاط رياض

املرجوة ومما  لألهدافالطاقة الالزمة للتدريب حتقيقا  وإنتاجاخلاصة به مث يايت دور الدافع حلث الالعب على بذل اجلهد 

اته خالل ما ينجزه وما حيققه من اهداف و يرتبط سلوك القائد بدافعية االجناز لدى الشك فيه ان الفرد يشعر  بتحقيق ذ

الالعبني فالسلوك القيادي املفضل من قبل الالعب يقوده اىل املزيد من االجناز يف مهامه املختلفة و االداء مبستوى متقدم 

فاذا ما عرف املدرب الدوافع , همه لنفسه و لغريهالنجاح يف الدوافع تساعد الالعب على ف وحتقيقيف املنافسات الرياضية 

متكن من فهم و تفسري تصرفات الالعب و وضعه يف املواقف اليت توجه اليت حترك سلوك الالعب يف املواقف املختلفة 

قد قام باملهام اليت تطلب منه  ولذا ف سلوك الالعب حنو اهلدف من خالل يئة املواقف اليت تثري دوافع معينة تدفع الفرد
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الباحثني اجراء هذا البحث للتعرف على العالقة بني السلوك القيادي ملدريب كرة السلة ودافعية االجناز عند الالعبني ومن 

  :كالتايلهنا ميكننا ان نطرح سؤال حبثنا هذا  

  ,ألعدالة  داإلرشاالتدريب و ( نوع التقييم الذي يتميز به مدريب كرة السلة يف مسات مقياس السلوك القيادي  ما-

االهتمام , السلوك الدميقراطي, املشاركة , السلوك التسلطي  ,التحفيز, أالجتماعيالتقدير , تسهيل االداء الرياضي  

  ؟)باجلوانب الصحية

دافع جتنب  النجاحدافع اجناز (نوع التقييم الذي يتميز به العيب كرة السلة يف مقياس دافعية االجناز يف السمات  ما_

  ؟) الفشل 

ما طبيعة العالقة بني ابعاد السلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة ومسات دافعية االجناز عند الالعبني للقسم اجلهوي -

  االول للناحية الغربية؟
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  :البحثأهداف  -3

  :يليننجزها فيما  أهدافحتقيق عدة  إىلدف من خالل حبثنا هذا 

  .للمدربني و دافعية االجناز عند الالعبني الكشف عن العالقة بني السلوك القيادي -

 كيفية اهتمام املدرب باجلوانب املادية والصحية واالجتماعية   إبراز -

 معرفة طبيعة دافعية االجناز عند الالعبني -

 .معرفة توجهات دافعية االجناز عند العيب كرة السلة -

   :البحثفرضيات  -4

تسهيل , العدالة , التدريب و اإلرشاد ( يتميز مدريب كرة السلة بتقييم عايل يف مقياس السلوك القيادي يف السمات 

االهتمام , السلوك الدميقراطي  أواملشاركة , السلوك التسلطي , التحفيز , التقدير االجتماعي , األداء الرياضي 

  )باجلوانب الصحية 

 )جتنب الفشل , اجناز اإلجناح ( بتقييم عايل يف مقياس دافعية االجناز يف السمات يتميز العيب كرة السلة  -

  .عالقة ارتباطية دالة بني مسات األسلوب القيادي لدى مدريب كرة السلة و مسات دافعية االجناز عند الالعبني -
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  : أهمية البحث -5

قة الرابطة بني األسلوب القيادي لدى مدريب كرة السلة ودافعية تكمن أمهية البحث يف انه عبارة عن دراسة حتليلية للعال

  .االجناز عند الالعبني بصفة خاصة ومدى تأثريها على الفريق بصفة عامة 

و باالعتماد على االستبيان نسعى إىل تبيان و إيضاح العالقة االجتماعية الرياضية الرتبوية و ما حتققه من فوائد على 

الفريق إضافة إىل كشف النقص امللحوظ و الذي يكمن يف عدم اهتمام املسؤولني واملكلفني و إمهاهلم هلذه العالقة و عدم 

  .تتجلى أمهية البحث يف اعتباره تكملة لدراسات سابقةإعطائها حجمها و أمهيتها احلقيقة كما 

لقد اخرتنا هذا املوضوع كبحث نظرا ألمهيته الكبرية اليت يكتسبها بالنسبة للمدربني و كذا بالنسبة لالعبني و املتمثلة يف  

 .كيفية إيصال املعلومات وتبسيطها
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  : التعريف بمصطلحات البحث  -6

حيدد الباحث فيه مفاهيم حبثه و يعرفا فبدون مفاهيم علمية الميكن  أنو  البدحبث علمي  أي أنمبا هو متعارف عليه 

  .يف بناء النظرة العلمية  األساسيةالعناصر  ألاعلم  إقامة

ونظرا لطبيعة املوضوع فقد تطلب من الباحثني تقدمي بعض املصطلحات املرتبطة مبوضوع البحث بغية توضيحها و ذلك 

مزدمحا  أصبحاال قد  أناملشكلة اليت ظهرت هي  إن" يقول حممد صبحي حسنني ,  أخرىبتداخل معانيها يف مواضيع 

و عليه سنحاول توضيح  األخرىو متايز بعضها و تعارض بعدد ضخم من املصطلحات اليت تتداخل مع بعضها البعض 

على  اقتصرناكل املفاهيم اليت يشملها حبثنا بل   إىلقد تطرقنا  أننابعض املصطلحات الرئيسية اليت مشلها حبثنا و ال يعين ا 

  :منها و هي  األهم

  مستوى معني  أوء معيار مستويات استعداد الفرد بالتنافس يف موقف ما من مواقف االجناز يف ضو  :دافعية االنجاز 

  )251، صفحة 2000عالوي، ( .من االمتياز 

على املنافسة و مواجهة املوقف  لإلقداماستعدادات مسبقة لدى الالعب  ) : إجرائيتعريف ( دافعية االنجاز 

  .التنافسي 

، 1966اجلواد، ( .قوانينهارياضة مجاعية يتنافس فيها فريقان لكل فريق مخسة العبني وهلا مبادئها و  :السلةكرة 

  )66صفحة 

 أربعهي لعبة مجاعية يتنافس فيها فريقان يتكون كل فريق من مخسة العبني طيلة  ): إجرائيتعريف (كرة السلة 

  .النقاطاكرب عدد من  إحرازفرتات متساوية حياول كل فريق 

هو الشخص الذي يدرب اجلياد فاملدرب هو منت يقوم بالتحضري املنهجي لالعبني و  :المدرب  حسب الروس 

  (la rousse, 2000) .هو الذي ميدهم بالنصائح و ميلك القدرة على بسط وفرض سلطته على الفريق 

هو الشخص الذي يقوم بإعداد و حتضري الرياضيني و هو العمود الفقري لكل فريق  ) :تعريف إجرائي (المدرب 

   .فهو املريب و القائد و احلاكم 

معية ويدفعه حملاولة حتقيق التفوق و  أنشطةحنو  لإلقباليعتقد انه ميثل الدافعية الداخلية للفرد  :دافع انجاز النجاح 

  )92، صفحة 2002حممد العريب، ( .بالرضا و السعادة  اإلحساسبالتايل 



7 

 

  

  

 لدراسات المشابھةا -7

  :تمهيد  - 7-1

الدراسات املتشاة من أهم احملاور اليت جيب على الباحث التطرق إليها باعتبارها استعراض للموضوعات اليت سبق  تعترب

وذلك ملعرفة األبعاد املختلفة اليت حتيط باملشكلة ، مع االستفادة املباشرة سواء من التوجيه أو . وأن تناولت مشكلة حبثنا

  وفيما يلي أهم البحوث املشاة ملوضوع حبثنا .التخطيط او مناقشة النتائج ومقارنتها

  :وهي كاأليت 

-2005دراسة الباحثون عبد الالوي عبد القادر ، شريقن إسماعيل ، مكي عبد القادر لسنة  7-2

2006  :  

 :عنوان الدراسة 

  .التعرف على بعض العوامل املؤثرة على قرارات مدريب كرة القدم خالل املناقشة

  :البحثأهداف 

 .تشخيص بعض العوامل املؤثرة على قرارات مدريب كرة القدم كشف و  -

 .خالل املناقشة السلةمعرفة مدى تأثري هذه العوامل على قرارات مدريب كرة  -

  :المنهج 

  تطرق يف هذا البحث إىل موضوع هو من املواضيع الرياضية احلساسة وهو دراسة العوامل يف قرارات مدريب           
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  بقصد كشف وتشخيص هذه العوامل اليت تعيق املدربني على أداء واجبام التدريبية على أداء واجبام  السلةكرة 

  .إخل... التدريبية مبختلف أنواعها الفنية اخلططية 

وقد أستخدم املنهج املسحي باعتباره أكثر مالئمة لدراسة مثل هذه املواضيع حبيث يعرف املسح بأنه كل استقصاء     

  لى ظاهرة ما بقصد تشخيصها وكشف جوانبها مث حتديد العالقة بينها وبني الظواهر األخرى املرتبطة اينصب ع

 .ويبقى اهلدف تشخيص الواقع 

  :عينة البحث

  .مت اختيار عينة من املدربني لبعض الفرق اجلزائرية من خمتلف املستويات     

  :أدوات البحث 

 .اور ومت اختيار األسئلة انطالقا من أهداف البحثوقد مشلت االستمارة مخس حم :االستبيان  -1

  .األحوال الشخصية: احملور األول 

  .العوامل اإلنسانية: احملور الثاين 

  .العوامل البيئية: احملور الثالث 

  .العوامل التنظيمية: احملور الرابع 

  .الضغوطات اخلارجية: احملور اخلامس 

 .تمت المقابلة مع المدربين: المقابلة  -2

 .واإلحاطة بالموضوع ة العلميةعليها لتجميع الماد حيث يعتمد: المصادر والمراجع  -3

 : األدوات اإلحصائية 4-  
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من أجل حتليل وترمجة النتائج احملصل عليها بعد فرز األسئلة املطروحة على العينة استخدمنا طريقة اإلحصاء بالنسب 

  .املئوية

  :نتائج البحث 

  :من خالل النتائج احملصل عليها من اجلداول خرج الباحثون باالستنتاجات التالية     

 %.48.78التوقع مبجريات اللقاء والذي يؤثر بدرجة متوسطة على عملية اختاذ القرارات النهائية بنسبة  -1

 %.63.41مثلت نسبة تأثري العوامل البيئية على عملية اختاذ القرارات النهائية  -2

 %. 46.32اجلماهري على عملية اختاذ القرارات النهائية وقد بلغت  مل ثؤثر ضغوط -3

 %.58.53مثلت نسبة تر أهداف الفريق على عملية اختاذ القرارات النهائية خالل املنافسة  -4

 %. 97.56مثلت نسبة املستوى البدين واملهاري لالعبني أعلى نسبة  -5

يعطي املدربون أمهية حول أثر املؤسسات الرياضية على عملية اختاذ القرارات النهائية خالل املنافسة حيث بلغت  مل -6

46.34 .% 

 %. 46.34متثلت ضغوطات املسؤولني على عملية اختاذ القرارات النهائية خالل املنافسة  -7

ة اختاذ القرارات النهائية خالل  املنافسة نسبة بلغت ميزانية الفرق وهي إحدى األساسيات اليت تؤثر على عملي       

60.97 .%  

لسنة " عدة بن عطية عبد الرحمن ، غزالي الحاج ، الشيخ محمد " دراسة الباحثون  7-3

2003-2004 :  

  :عنوان الدراسة 

والعيب كرة الطائرة دراسة مقارنة لقلق املنافسة الرياضية ودافعية اإلجناز لدى عدائي املسافات نصف الطويلة والطويلة    

  .والنخبة الوطنية

  :الهدف 
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 .معرفة نوع العالقة وطبيعتها بني قلق املنافسة ودافعية اإلجناز -

 .خفيف من حدة القلق وتنمية اإلجناز لدى العيب كرة الطائرة وعدائي ألعاب القوىتمعرفة السبل للتقليل وال -

عا لطبيعة املشكلة املطلوب دراستها حيث قمنا جبمع استخدم يف هذا البحث املنهج املسحي الوصفي تب :المنهج 

  .مث حتليلها موضوعيا لظاهرة حنل البحث وعرضها البيانات واملعلومات اليت تبني خمتلف أوجه وزوايا ا

طبق البحث على عدائي املسافات النصف الطويلة والطويلة للنخبة الوطنية والعيب كرة الطائرة خنبة الغرب  :العينة 

  .اجلزائري

   :البحثأدوات 

وضع هذا االختبار دف قياس ثالث أبعاد لقلق املنافسة الرياضية ويتضمن  :الرياضيةمقياس أو اختبار قلق املنافسة  -

 .عبارة 27

 .عبارة 20وضع هذا االختبار دف قياس بعدين من لدافعية االجناز يتضمن : دافعية اإلجناز مقياس أو اختبار  -

  .لقد مت الوصول إىل صحة هذه الفرضية :البحثنتائج 

 .يتميز كل رياضي سواء عدائي املسافات النصف الطويلة أو العيب كرة الطائرة بتقييم عايل يف دافعية اإلجناز -

من خالل املعاجلة اإلحصائية واليت أسفرت أن كل من عدائي ألعاب القوى والعيب كرة الطائرة يتميزون أو ينتمون إىل  -

% 65.35حبيث بلغت نسبة التقييم العايل بالنسبة أللعاب القوى %  54.73و . التقييم العايل يف دافعية اإلجناز

 .لكرة الطائرة

 :ة التالية ولقد مت الوصول أيضا لتحقيق الفرضي -

 .هناك فرق ذا داللة إحصائية يف دافعية اإلجناز لصاحل عدائي ألعاب القوى -

من خالل املعاجلة إحصائية واليت أسفرت أن نسبة التقييم العايل لعدائي ألعاب القوى أكرب مقارنة مع نسبة العيب كرة 

  .الطائرة

  :دراسة عبد العزيز بن علي بن أحمد السلمان  7-4
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  :الدراسة عنوان 

  السلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقته بدافعية اإلجناز لدى العيب بعض األلعاب اجلماعية باململكة العربية السعودية 

  :البحثأهداف 

التعرف على السلوك القيادي لدى املدربني السعوديني والعرب وعالقته بدافعية اجناز لدى العيب بعض األلعاب اجلماعية -

 .األوىل بأندية املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية لفئة الدرجة

على السلوك القيادي ) طبيعة املهنة  –سنوات اخلربة يف جمال التدريب  –السن  –اجلنسية ( التعرف على مدى تأثري املتغريات -

  .ية اإلجناز لدى الالعبنيعلى دافع) سنوات اخلربة يف املمارسة الرياضية  –السن ( للمدربني ومدى تأثري التغريات 

أستخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي تبعا لطبيعة املشكلة املطلوب دراستها حيث قمنا جبمع  :المنهج 

  .البيانات واملعلومات اليت تبني خمتلف أوجه وزوايا الظاهرة حمل البحث وعرضها مث حتليلها موضوعيا

طبق البحث على املدربني السعوديني والعرب والعيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل بأندية املنطقة  :العينة

  .الشرقية باململكة العربية السعودية

   :البحثأدوات 

الذي يشمل على مثانية أبعاد تتمثل جمملها يف السلوك  :مقياس السلوك القيادي لمدربي األلعاب الجماعية -

التدريب واإلرشاد ، التقدير االجتماعي ، التحفيز ، العدالة ، تسهيل األداء ( ملدريب األلعاب اجلماعية وهي القيادي 

 الرياضي ، 

 )االهتمام باجلوانب الصحية  التسلطي،السلوك  الدميقراطي،املشاركة والسلوك  -

جناز النجاح ، دافع جتنب دافع إ( يشتمل على بعدين مها  :مقياس أنماط دافعية اإلنجاز لالعب الرياضي  -

 )الفشل 

 .لقياس دافعية اإلجناز املرتبطة باملنافسة الرياضية ):ولس ( مقياس -

   :البحثنتائج 
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هناك عالقة بني السلوك القيادي الذي ميارسه مدربو بعض األلعاب اجلماعية السعوديون والعرب لفئة الدرجة األوىل  -

 .لالعبني بأندية املنطقة الشرقية بني دافعية اإلجناز

إن السلوك القيادي الذي ميارسه املدربون هو السلوك القيادي بأبعاده املختلفة ، مع تركيزهم على بعض األبعاد اليت  -

بعد االهتمام باجلوانب الصحية وبعد التدريب ( يرون أا مهمة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل 

 )واإلرشاد

 .ى العيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل بأندية املنطقة الشرقية يعترب مرتفعاإن مستوى دافعية اجناز لد -

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني سنوات اخلربة يف اال الرياضي وبني دافعية اإلجناز لالعبني يف بعد دافع إجناز  -

مقارنة بالالعبني ذوي اخلربة املنخفضة ) ما فوقسنة ف 16( النجاح ، وذلك لصاحل الالعبني ذوي اخلربة العالية من 

 ).سنوات 5-1( من 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنسية والسلوك القيادي للمدربني يف بعد التدريب واإلرشاد وذلك لصاحل  -

 .املدربني العرب

املشاركة والسلوك الدميقراطي  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة املهنة والسلوك القيادي للمدربني يف بعد -

 .وذلك لصاحل املدربني املتفرغني

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني السن وسنوات اخلربة يف جمال التدريب الرياضي وبني السلوك القيادي  -

 .للمدربني

 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني السن ودافعية اإلجناز الرياضي لدى الالعبني -

  :1993ة حسن عبده سنة دراس 7-5

  .دراسة أبعاد التوجه التنافسي لدى الطلبة الراضيني و غري الرياضيني جبامعة القاهرة و عني الشمس 

التعرف على الفروق بني جمموعات من الرياضيني من اجلنسني من طالب اجلامعة يف ابعاد توجه  :هدف الدراسة 

  تنافسي 

  املسحية املنهج الوصفي بالطريقة  :منهج البحث 
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ان العينتني جبامعة , طالب لرياضي الفرق األوىل و غري الرياضيني  140متثلت عينة البحث من  :عينة البحث 

  .القاهرة و عني الشمس اختريت العينة بطريقة عشوائية 

التوجه الرياضي لديانا جيل و توماس  , 1986يتم تطبيق مقياس التوجه التنافسي لروبني بيلي  :أدوات الدراسة 

1986.  

إن الرياضيني أكثر توجه لالجناز والتنافس من غري الرياضيني و أن الفروق بني الرياضيني و  :أهم نتائج الدراسة 

   .غري الرياضيني أقوى من الفروق بني اجلنسني حيث سجل الالعبون فروق يف توجه األداء اعلي من الالعبات

  :  1974رتس دراسة روب 7-6

مت اختيار العينة بالطريقة . و املواقف التنافسية على املخاطرةهدفت دراسة روبرتس إىل التعرف على اثر دافعية االجناز 

لقياس دافعية االجناز و استبيان لقياس "  1958فرانش " العشوائية من العيب و قد قام بتطبيق االختبار الفرنسي 

ج املسحي الوصفي مت إجياد احتماالت تقديرية لكل العب وقد قسمهم إىل جمموعتني باستخدام املنه. مدى اإلثارة 

ووضع كل العب يف مستوى من مخس مستويات , ممن جيتنبون الفشل  50,العب ممن يسعون للنجاح  50

لنجاح حماولة و قد أظهرت النتائج أن الالعبني الذين يسعون ل 20للمنافسة بطريقة عشوائية حبيث مينح كل العب 

يتميزون بدافعية اجناز عالية و مييلون الختيار املواقف التنافسية اليت تتميز باملخاطرة بشكل أسرع من الالعبني الذين 

  .جيتنبون الفشل 

   6ص  2005 – 2004دراسة عون خالد و آخرون مذكرة ليسانس سنة 

  دراسة دافعية ممارسة كرة الطائرة و عالقتها بتقدير الذات البدنية  :عنوان 

  : أهداف البحث

 معرفة دافعية ممارسة رياضة كرة الطائرة  -

 .معرفة مدى التقدير الذات البدنية  -

 .معرفة طبيعة العالقة بني الدافعية وممارسة رياضة كرة الطائرة و تقدير الذات البدنية  -
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  ملسحي املنهج ا: منهج البحث 

  : أدوات البحث 

  .مقياس سلم الدافعية  -

  مقياس سلم الذات البدنية  -

  ) صنف أكابر(العب لكرة الطائرة  40تتكون من  :عينة البحث

  :أهم النتائج 

توجد عالقة , إن طبيعة دافعية ممارسة كرة الطائرة لدى الالعبات والييت تيارت ووهران يتمتعن بتقدير ذات بدنية اجيابية 

  :بني الدافعية وممارسة رياضة كرة الطائرة و تقدير الذات البدنية يف األبعاد التالية عكسية 

  دافعية داخلية للمعرفة  -

  دافعية خارجية لإلثارة  -

 )تقدير الذات املهارية ( دافعية داخلية لالجناز  -

  :الخاتمة 4-8

من خالل إطالعنا على هذه الدراسات املشاة والسابقة اليت اتفقت على دراسة السلوك القيادي لدى مدريب كرة         

السلة ومسات دافعية اإلجناز عند الالعبني واليت تغريت يف الرياضيني واالختصاصات فقد جتمعت نتائجها علة أن هناك 

و كانت هلذه الدراسات سدا كبريا لنا كمؤشر , عية اإلجناز عند الالعبنيات دافتأثري إجيايب للسلوك القيادي على مس

  .لالنطالق يف حبثنا و مكننا ذلك بصفة مباشرة باالستفادة منها
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  : مھيد الباب ا�ولت

فصول يتضمن الفصل ا�ول المدرب الرياضي  ث�ثةا الباب إلى ذقسمنا ھ  

، أمال الفصل الثاني خصصناه للقيادة محاولة منا ا'لمام بجميع الجوانب المتعلقة به

الرياضية حيث أشرنا إلى مفھومھا، خصائصھا، أساليبھا، بينما تطرقنا في الفصل 

  .جھاذالثالث إلى دافعية ا6نجاز تأثيراتھا، الخصائص الشخصية لھا، نظرياتھا ونما
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  :تمهيد - 1-1

ملدرب، احملتوى التدرييب الالعب، ا: تتحدد العملية التدريبية يف كل من الرياضات الفردية واجلماعية بعدة حمددات أمهها

ذلك و ) لتوصيل املعارف واملعلومات وتوجيه دوافع املشاركة الرياضية(، االتصال اجليد )وتقنيني األمحال والتكتيك التكنيك(

دف حتقيق اهلدف العام للتدريب وهو االرتقاء باملستوى الرياضي وتطوير اجلوانب الفنية واملهارية يف املنافسات الرياضية 

  .لالعبني وكذا مجاعة الفريق

  :سلةمفهوم وهدف التدريب في كرة ال - 1-2

علمية هدفها الوصول بالالعبني إىل  السلة هو عبارة عن عملية تربوية خمططة مبنية على أسسرة التدريب احلديث يف ك

أرقى املستويات الرياضية خالل االرتفاع السريع مبقدرة الالعب الفسيولوجية والوظيفية والفنية والذهنية، والتدريب يف كرة 

 وسيلة وليست غاية يف حد ذاته فهو يعمل على حتقيق أهداف مشرتكة لكال من املدرب والالعبني السلة ذا املعىن يعترب

، 1999زيدان، ( .1 البدنية والفنية والذهنية واألخالقية للوصل م إىل مستويات عالية فأعلى يف نشاط كرة السلة

  )21صفحة 

مبين على برامج اإلعداد والتدريب وجيب اختيار أساليب  السلةومن وجهة نظرنا حنن كباحثني فإن التدريب يف كرة       

اإلعداد والتدريب بدقة وعناية فبعضها جيد يف توصيل املعلومات وأخرى تالئم التدريب على املهارات وجمموعة أخرى 

لومات فنية، تالئم تغيري االجتاهات، فهدف التدريب يتمثل يف اإلملام بكل ما يتعلق بالرياضة عامة والتدريب خاصة من مع

  )120، صفحة 1999حسان، ( .ذهنية، نفسية

يتحقق من خالل التدريب املستمر واملنظم والعمل اهلادئ للمدرب مع السلة إن اهلدف العام يف التدريب الرياضي لكرة 

مع العمل على استكمال وتطوير الصفات البدنية  يف حتقيق ذلك، العبيه لتحقيق أعلى إجناز واستخدام اخلربات الناجحة

اليت تعكس إجيابيا على تنمية الصفات املعنوية واإلرادية ألعضاء الفريق، مع اختيار أنسب طرق للتدريب وأساليب 

  )63، صفحة 1992عوض، ( .التقدمي

هو اإلعداد املتكامل لالعب بدنيا ومهاريا وخططيا وفكريا  السلةوأخريا ميكن القول أن هدف التدريب يف كرة       

  .ونفسيا لتحقيق أعلى مستوى باألداء املتكامل

  :المدرب الرياضي - 1-3

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

تصرفاته  تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا لذلك وجب أن يكون املدرب مثال أعلى حيتذي به يف مجيع
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 عملية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية باملدرب املناسب ميثل ومعلوماته، وميثل املدرب الرياضي العمل األساسي واهلام يف

هذه ...املختلفة، فاملدربني كثريين ولكن من يصلح إحدى املشاكل الرئيسية اليت تقابل الالعبني واملسؤولني ومديري األندية

مر ال يقدره إال من خاض هذا هي املشكلة ويشري ذكي حممد حسن إىل أن ارتباط الالعب مبدربه وإملامه بعادته الفكرية أ

امليدان، هلذا حماولة الالعب تقليد مدربه يف بعض النواحي الشخصية مثل طريقة الكالم واملظهر وطريقة األداء ليس من 

يف مستوى أداء الالعب واستجابة الالعب األمور اليت ميكن مالحظتها فقد يكون أثر شخصية املدرب ذا فاعلية 

  .حنو مدربهيكون هلا اثر عظيم يف خلق اجتاهات إجيابية  الشخصية حنو املدرب قد

  :صفات المدرب الرياضي الحديث - 1-4

  :اليت جيب أن يتحلى ا املدرب الرياضي احلديث فيما يلي الصفات

 .حسن املظهر •

 .الصحة اجليدة •

 .القدرة على قيادة الفرق الرياضية •

 .واملقدرة على تطبيقهاالثقافة واملعلومات التدريبية يف الرياضة التخصصية  •

 .فر صحسن الت •

 ).ألمانة، الرشف، العدل، املثابرة، الوالء للمسؤولية، الصدقاك(التمسك مبعايري األخالق  •

 ).كالثبات االنفعايل، االنبساطية والصالبة، التحكم الذايت واالجتماعي(التمتع بالسمات الشخصية اإلجيابية  •

 ).تنظيم، املثابرة، اإلبداع، املرونة، القدرة على النقد والبناءكال(التمتع بالسمات النفسية اإلجيابية  •

 )25، صفحة 2002السيد، ( .القدرة على التكيف مع اتمع •

  :شخصية المدرب وخصائصه - 1-5

وجب على املدرب أن تكون له شخصية جيدة اليت تلعب بدورها إهلام يف جناح عملية التدريب حبيث تكون متتاز 

  )88-87، الصفحات 2002عالوي، ( :نذكر منهاخبصائص هامة 

 .متيز باإلخالص يف العمل •

 .متيز بالتفكري العقالين واملنطقي •

 .بالواقعية والثبات االنفعايلمتيز  •

 .متيز باحلماس والرغبة يف حتقيق الفرق •

 .متيز بالقدرة على اكتشاف املوهوبني •
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 .متيز االحرتام املتبادل •

 .متيز بالثقة بالنفس •

 .متيز بالعدل وعدم التفرقة بني الالعبني •

 . االهتمام بالثقافة الرياضية العامة واخلاصة •

 .متيز باألخالق الفاضلة •

 .باألمانة وعدم التعدي على اآلخرينمتيز  •

 .التميز باملرونة وقراءة املواقف الصعبة املتغرية •

 .متتع بقدر عال من التأهيل املهين •

 .قادر على التخطيط العلمي السليم لربامج التدريب •

 .قادر على التنظيم والتنسيق يف الظروف الصعبة •

 .يستطيع الدعابة واملرح وفقا للظروف املناسبة لذلك •

 .يتمتع بقدر عال من التأهيل املهين •

 .الصعبة املتغرية املوافقيتميز باملرونة وقراءة  •

 .يكون قد مارس النشاط التخصيص على مستوى البطولة •

 .يتميز بالوفاء واجلدية يف العمل •

 .أن يكون الئقا طيبا ورياضيا ويتمتع بصحة جيدة •

 .أن يكون متمتعا حبب الالعبني •

احلاوي، املدرب الرياضي بني االسلوب التقليدي و التقنية ( .مستجدات العصر يكون مثقفا و مطلعا على •

  )32، صفحة 2002احلديثة يف جمال التدريب، 

  :دور المدرب في الفريق - 1-6

على أسلوب اإلشراف الذي يعمل به، وعلى ما يتصف به من  سلةثري يف الفرق الرياضية لكرة الغالبا ما يتوقف جناح الك

   السلةخربة مثل درايته بالكثري من األمور املتصلة بكرة 

ومدى ما وصلت إليه من مستوى، خربة يف امليدان، قدرات خاصة، مثابرةـ اكتساب صداقة الفريق، التجدد، القد 

  .إخل...الذايت
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  :دور المدرب العام - 1-7

  :ما ميزه من معامل الدور الذي يقوم به ما يلي همن أهم ما ميز  -1

 .القيادة التخصصية لفريق املدربني املساعدين، القيادة العلمية يف التوجيه التدرييب اجلماعي وغريها -1

 .تشخيص وحل عالج النفسية والفنية والرياضية املتعلقة بالالعبني -2

 .اإلشراف على إعداد وسائل وحفظ السجالت اخلاصة بالالعبني -3

مساعدة زمالئه أعضاء اجلهاز استشاريا فيما يتعلق ببعض نواحي التخصص حيث إنه أكربهم ختصصا يف  -4

 .امليدان

 .اإلسهام يف نظرية العملية التدريبية وطرق التدريب وإدماج التكامل يف الربامج التدريب فيها -5

النقد، فهو أقدر األخصائيني على تويل دوره عن جمرد التوجيه وتوجيه  تامة االشرتاك يف عملية التدريب بإجيابية  -6

 .املسؤولية

  :دور المدرب الرياضي في التأثير على الالعب

معظم الساعات يقضيها املدرب مع الالعب توحي بتأثري احملتمل على  تنمية الالعب، تتأثر تأثريا كبريا ومباشرا بشعوره 

ته واجتاهاته جتاه مدربه ابوهي رغ) السلبية، اإلجيابية(سية احل مبداركهالوالء، اإلعجاب، فالالعب يتأخر : اجتاه مدربه مثل

فإذا توافق الالعب مع سياسة املدرب أو أسلوبه للوصول إىل هدف ما وإذا أحب واحرتم الالعب مدربه فإن اقرتاحات 

املدرب اليت يسعى للوصول إليها سوف تتحقق ولكن العكس فإذا مل حيرتم الالعب مدربه أو ال حيبه شخصيا أو مل يقتنع 

كبرية يف حتقيق نتائج إجيابية معه، فمن الواضح أنه يتفق شخصان يف آرائهما ينشأ نوع من   فسوف جيد صعوبة مهاريا

  .االحرتام املتبادل

  كيف يستطيع المدرب المتميز من ضبط النفس أثناء التدريب وفي المنافسات؟

 فسهمويسيطروا على أنكوا أعصام، للرد على السؤال جيب توضيح الكثري من املدربني بالقدرة على أن يتمال       

واقف املنافسة، اليت حتتاج إىل ضبط النفس والتفكري بالعقل السليم الختاذ القرار املناسب، حيث يتأثر املدرب مخاصة يف 

خاصة يف حالة ما يكون حتت ضغط النفس واألعصاب، فيتأثر عمل القلب واجلهاز النفسي واألوعية الدموية، وجهاز 

  ومتت بعض الدراسات احلديثة للمدربني بوجود ارتفاع، اخل...عصيب، والغددي

ملحوظ يف معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل السكر، لذا توجب على املدربني التوجه احلفاظ على صحتهم 

  :وسالمتهم عن املواقف الصعبة، املتعرضني هلا من خالل اعتبارات منها ما يلي
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 .ستطاعة املدرب التكيف مع املتغرياتاالهتمام باللياقة البدنية والفسيولوجية ال -1

2-  دوء النفس خالل املبارياتاالهتمام. 

سوء بعض السلوك الغري مطلوب من املدرب أثناء املنافسة واعرتاضهم بصورة متكررة ويكون ذلك مردود عكسي  -3

 .على أداء الالعبني وبالتايل على اجلمهور

4-  1998احلاوي، ( .دف ممارسة الرياضيةتنايف السلوك الغري محيد مع الروح الرياضية اليت(  

  :المدرب الرياضي حقوقه وواجباته - 1-8

إمكانياته بالوصول بالالعبني  إن عملية التدريب الرياضي تتطلب مدرب رياضي تتوقف على اختياره أمور كثرية من أمهها

عبني يف الفريق الواحد ليكونوا الأو أحسنها ومن العلوم أن املدرب الرياضي يستطيع تنظيم صفوف ال املستويات أرقى إىل

وحدة واحدة، وأن يبني للحكم اجليد على األشياء، ذلك ألن املدرب الرياضي يقضي مع العبيه فرتات طويلة يستطيعه 

 .فاعلهم من أجل نصرة الفريق وحتسني نتائجهت من خالهلا أن يؤثر عليهم وعلى مشاعرهم من أجل حتفيزهم وزيادة

  .)2002احلاوي، املدرب الرياضي بني االسلوب التقليدي و التقنية احلديثة يف جمال التدريب، (

فعلى املدرب الرياضي التميز باإلبداع والقدرة على التكيف مع املواقف والظروف اجلديدة ويستفيد من التطوير      

والتحديث الذي يطرأ على أساليب األداء املهاري أو اخلطط اجلديدة أو مناذج التدريب اجلديدة ويأيت ذلك عن طريق 

وى احمللي والعريب أو العاملي وذلك بغية البحث عن صفة حتقيق االتصال واالنفتاح على زمالئه من املدربني على املست

  .الذات

وكل هذا ال يأيت إال من املدرب املؤهل علميا القادر بأسلوبه املتميز يف التأثري على العبيه وقيادة الفريق لتحقيق نتائج      

  .جلمهور والنقاد الرياضينيمشرفة وهذا حيمل للمدرب تقديرا ومكانة خاصة لدى إدارة النادي والالعبني وا

  :ومن هذا املنطلق ميكن حصر حقوق وواجبات املدرب فيما يلي

 .متمتعا باللياقة البدنية والصحة اجليدة: أن يكون حسن املظهر ها

 .يكون منوذجا حيتذي به وإنأن يكون متزنا يف أقوال  ها

الرياضة بصفة عامة ويف جمال ، قادرا على استيعاب مستجدات العصر سواء يف جمال اإلطالعأن يكون واسع  ها

 .ختصصه

 )67، صفحة 1998محاد، ( .أن يكون قائدا مثاليا، يستطيع توجيه العبيه وإرشادهم مبا يناسب قدرام ها
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  :السلةواجبات المدير الفني العامة في تدريب كرة  - 1-9

وهو األداء اجليد واملتميز للفريق خالل املقابالت فإنه  أالحيقق املدير الفين اهلدف األول من عملية التدريب الرياضي  لكي

  :يعمل على إجناز بعض الواجبات املتمثلة يف

  :تخطيط عملية التدريب الرياضي -1- 1-9

إن عملية ختطيط الربنامج الرياضي لعملية التدريب تقع ضمن مسؤولية املدرب الذي هو أقرب األشخاص إىل الالعبني 

عن الفريق الرياضي سواء من الناحية املادية أو  املسئولةوالذي يعرف قدرام وإمكانيام وما توفره له املؤسسة أو اهليئة 

  .البشرية وذلك وفق أهداف واضحة ومدروسة

وإذا كانت عملية التدريب الرياضي يف أي مؤسسة رياضية دف أساسا يف الوصول بالالعبني إىل أعلى املستويات      

الرياضية وفقا للمرحلة اليت يتم تدريبها فإنه يتطلب من املدرب إتقانه للمعارف واملعلومات العامة واخلاصة واملرتبطة 

  .ب واليت ميكن االستفادة منها وترمجتها عمليا داخل امللعب أثناء تنفيذ الربنامجبالنشاط الرياضي املمارس وبعملة التدري

  : تنفيذ عملية التدريب الرياضي -2- 1-9

تتوقف عملية التدريب الرياضي على مدى استفادة الالعبني من قدرات املدرب، الذي يتوىل تنفيذ عملية التدريب،     

ه اليت تعلمها واستفاد منها، وإكسام اجلوانب الفنية والبدنية اليت تنسهم يف والذي يستطيع أن ينقل معلوماته ومعارف

ارتقاء بقدرام وحتسينها، ويف هذا اال تلعب املعلومات اليت مجعها املدرب من دورات التدريب اليت حضرها سواء 

اليت قام بالتخطيط له ويعرف كل جوانبه مع  الداخل أو باخلارج ومىن ثقافته العامة واخلاصة يف كيفية تنفيذ برنامج التدريب

 .الوضع يف االعتبار اجلوانب األساسية يف التعلم مع التنوع والتغيري يف طرق التدريب املستخدمة وفقا للهدف احملدد

 )17- 16، الصفحات 2002ل التدريب، احلاوي، املدرب الرياضي بني االسلوب التقليدي و التقنية احلديثة يف جما(

  :المبادئ الفسيولوجية لعملية التدريب الرياضي -3- 1-9

ويعين ذلك أن املدرب الرياضي البد أن يراعي يف تطوير قدرات العبيه اجلوانب الفسيولوجية لعملية التدريب واليت     

  : تعمل على تطوير على قدرات الالعبني ومن بينها

 .التدريبات املختارة وفقا لطبيعة اهلدف من التدريب تنوع ها

 .مبدأ زيادة العمل ها

 .مبدأ التدرج يف زيادة احلمل ها
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 .التنمية الشاملة 1 

 .الفردية قمراعاة الفرو  ها

  :رعاية الالعبين 4- 1-9

املواقف جيب على املدرب من التعرف على العوامل اليت قد تؤثر على قدرات العبيه وحيث أن التدريب الرياضي يف 

التنافسية أثناء املباريات قد تسبب ضغط عصيب ونفسي كبري على الالعبني وقد يستجيب الالعب هلذه الضغوط مما تقلل 

من قدراته وتساهم بصورة مباشرة على مستوى أدائه لذا ينبغي على املدرب معرفة هذه املؤثرات والضغوط اليت يواجهها 

  :با يف املنافسات ومن بني هذه الضغوط نذكرالالعب ويعاجلها حىت ال تؤثر عليه سل

 .اجلمهور شتائم ها

 .عصبية املدرب ومساعده ها

 .عدم التوفيق يف األداء ها

 .مواقف اإلدارة السلبية ها

  : و توجيههم إرشاد الالعبين 5- 1-9

وما يتوفر لدى النادي من مساعدات إلرشاد  يقصد بذلك مساعدة الالعب يف التعرف على قدراته واالرتقاء ا،    

  .الالعبني وحل مشاكلهم، وال مانع من استخدام األساليب العلمية احلديثة يف ذلك لتحقيق األهداف املنشودة

  : التقويم الشامل 6- 1-9

نقاط القوة فيها  يعين بذلك معرفة مجيع أوجه القصور والنقص يف املتغريات املؤثرة على عملية التدريب والتعرف على    

وتطوريها ومعاجلة أوجه النقص والضعف فيها، ويفضل يف هذا اجلانب أي التقومي بتقارير فنية من املعاونني للمدرب سواء 

أخصائي اللياقة البدنية أو العالج الطبيعي أو األخصائي النفساين حىت يستطيع املدرب أن يضع تطورا متكامال من مجيع 

، صفحة 2002، املدرب الرياضي بني األسلوب التقليدي و التقنية احلديثة يف جمال التدريب، .احلاوي ي( .النواحي

16(.  

  

  

  :زيادة الدافعية لدى الالعبين 7- 1-9
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عليها ومن بني هذه جيب على املدرب معرفة العوامل اهلامة اليت تزيد من الدافعية واحلماس لدى الالعبني والعمل      

  :العوامل

 .معرفة الالعب للهدف املراد الوصول إليه ها

يعترب حسن التمثيل للوطن من الدوافع اهلامة، حيث يسعى الالعب للوصول إىل املستويات العالية لكي يشارك يف  ها

 .حتقيق االنتصارات الرياضية الدولية

من العوامل األساسية لزيادة الدافع، العمل اجلماعي بني الالعبني واملدرب واإلداري من أجل التخطيط السليم   ها

 .لتحقيق  هدف املدرب

تعترب ثقة املدرب وشخصيته وطريقة التدريب من العوامل اليت تبعث الثقة واحلماس بني الالعبني وجتعلهم يشعرون  ها

 .أم يف أيدي أمينة خملصة

ركة املستمرة يف املنافسات من العوامل اهلامة يف زيادة الدافعية، وعلى املدرب إتاحة الفرصة املناسبة للدخول يف املشا ها

 .املنافسات واالحتكاك اخلارجي

 .التجديد يف طرق التدريب مبا يساهم يف إدخال عامل التشويق وزيادة الدافع ها

 ).يدالياتمثل شهادات التقدير، امل(منح جوائز تشجيعية لالعبني  ها

، املدرب الرياضي بني .احلاوي ي( .مساعدة الالعب لالعتماد على نفسه وإعطائه احلرية الكاملة للتعبري عنها ها

 )128، صفحة 2002االسلوب التقليدي والتقنية احلديثة يف جمال التدريب، 

من مفاهيم للتدريب واملدرب الرياضي البد من إعطاء حوصلة صغرية ملا ورد  من خالل ما تطرقنا إليه حنن كباحثون      

يف حبثنا هذا عن مفاهيم التدريب ومهام وأمهية املدرب الرياضي وهي أن عملية التدريب عملية مركبة مع عوامل خمتلفة أو 

حالة الالعب وحتديد األهداف عناصر حمددة ملستوى اإلجناز الرياضي بواسطة إجراءات منظمة تبدأ بتحليل النشاط و 

ووضع املعايري واختيار احملتوى واألساليب ومتابعة تنفيذ وتقومي األداء خارج وداخل املنافسة فهنا تكمن أمهية املدرب 

ومدى تأثريه على الالعبني والدفع م حنو الرقي، فعمل املدرب ال يتحدد يف اجلانب التطبيقي فقط، وإمنا جلوانب أخرى 

عداد النفسي وكيفية التعامل مع الرياضيني وإكسام املفاهيم الرتبوية النفسية الصحيحة فيحقق من خالله نشر منها اإل

 .ladislave kacani, 1986, p) .الوعي الثقايف الرتبوي النفسي وزيادة الدافع واحلماس حنو االستمرار يف التدريب

14)  

  

  :كوين وبناء تماسك الفريق الرياضير المدرب في تدو  -1-10
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يعترب تكوين الفريق من أهم األعمال اليت تواجه اجلهاز الفين وعلى األخص من يعمل على رأس اجلهاز وهو املدير      

املوسم، الفين أو كبري املدربني، وعادة ما يكون هذا املدير قد وضع تصور حمدد عما سوف يكون عليه شكل الفريق هذا 

ذلك من الناحية الفنية والتكوينية واضعا يف االعتبار ما أخذ على فريقه يف املوسم املاضي وعلى ذلك جيب على املدرب 

  :الناجح يف مهمته تكوين فريق جيد أن يتبع بعض اخلطوات من أمهها

 .القيام حبصر العيب الفريق املتميزين املمكن قيدهم هذا املوسم ها

 .هلؤالء الالعبني للتعرف على احتياجات الفريق من الالعبني اجلدد وملراكز لعب معينةحصر ملراكز اللعب  ها

عباس، ( .حصر ودراسة مستوى الالعبني الناشئني املتميزين املوجودين بالنادي ومراكزهم حىت ميكن االستفادة م ها

 )60، صفحة 2003

  : فيما خيص بناء متاسك الفريق الرياضي فعلى املدرب أن يضع يف اعتباره أن أما

 .الفريق الرياضي يعترب إحدى اجلماعات الصغرية اليت تتميز بأن العالقات فيها وثيقة ومستمرة ها

دربني الفريق الرياضي يعترب مجاعة رمسية منظمة، حتكم فيها عالقة الالعب أعضاء الفريق الرياضي وبغريهم من امل ها

 .واملسؤولني اآلخرين قواعد حتدد نظم السلوك لكل فرد يف اجلماعة

العمل على زيادة متاسك الفريق الرياضي من خالل إشباع احلاجات الضرورية لالعبني من خالل حتقيق حاجام  ها

 .وأهدافهم

 .توفري القيادة الدميقراطية ها

 .ترسيخ العمل التعاوين بني أفراد الفريق ها

 .يري وتقاليد الفريقوضوح قواعد ومعا ها

  )30، صفحة 2002السيد، أسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب و املدرب، ( .تأصيل روح االنتماء للفريق ها

  :االحتراق النفسي للمدرب الرياضي -1-11

كالقلق والتوتر واالستشارة االنفعالية والفسيولوجية إن طبيعة عمل املدرب بالعديد من العوامل اليت تتميز باالنفعاالت       

والضغط النفسي واليت قد تؤثر سلبا على كفاءة املدرب وعدم قدرته على أداء عمله على الوجه األكمل، بل وأكثر من 

عمل ذلك تؤدي إىل فقد ثقته يف نفسه، وتكوين مفهوم سليب حنو ذاته، ويتعرض للصراع النفسي من حيث استمراره يف ال

  .كمدرب أو اعتزال املهنة

  .ونتيجة هلذه الضغوط اليت يتعرض هلا املدرب فإنه يصل إىل حالة معينة يطلق عليها االحرتاق النفسي    
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« Burnout »  تستخدم لوصف رد فعل الشخص جتاه ) االحرتاق النفسي(أن كلمة " 1980جر فريد نبري "ويرى

حرتاق النفسي يتضمن الناحية البدنية والعقلية واجلوانب السلوكية، كما أن اال) 1986مسيث (الضغوط املزمنة، ويذكر 

من اال الرياضي واالحرتاق النفسي  النسحايباأوضح أن أكثر مظاهر االحرتاق النفسي وضوحا تكون يف السلوك 

املدرب الرياضي نتيجة للضغوط الواقعة عليه واليت  عقلي الذي يشعر بهللمدرب يقصد به اإلجهاد البدين واالنفعايل وال

ترتبط مبجال التدريب ومنها به الضغوط املرتبطة باإلدارة، وضغوط الالعبني، والضغوط املتعلقة باجلمهور والضغوط املتعلقة 

ط تتعلق بالعائد املادي، والضغوط املرتبطة بتعارض األدوار وغموضها، وضغوط تتعلق بالعمل لفرتات طويلة، وضغو 

  وغري ذلك من الضغوط واليت تظهر تأثرياا يف اعتزال ...بوسائل اإلعالم

  (p, 1991, p. 76) .بعض املدربني ملهنة التدريب الرياضي بل وأكثر من ذلك انسحام من متابعة النشاط

  :دور المدرب في مواجهة االحتراق النفسي -1-12

أنه جيب على املدرب الرياضي مواجهة التحديات اليت تواجهه يف جمال وحماولة حسم ) 1997(يرى حممد عالوي      

هذه التحديات، ولكي يتمكن املدرب من مواجهة ظاهرة االحرتاق النفسي لديه فإن ذلك يتطلب منه أن يراجع أفكاره 

  : عمله، لذا جيب عليه إتباع اإلرشادات التالية ويرتبها، وحياول إدخال بعض التعديالت على منط حياته وطريقة

جيب على املدرب الرياضي إعادة تقييم أهدافه، وإعادة النظر بالنسبة الجتاهه حنو مهنة التدريب الرياضي وحنو أمناط  ها

 .حياته

على  جيب على املدرب الرياضي إشراك األقارب أو األصدقاء الذين ترتبط معهم بعالقات صداقة وحمبة يف التغلب ها

تلك املشكلة من خالل التحدث معهم بكل صدق وأمانة عن املشكالت اليت يعاين منها، األمر الذي يساهم يف تفريغ 

 .االنفعاالت املكبوتة لديه، وأيضا مساعدم له بإبداء النصح واملشورة

لالعبني من أجل جيب على املدرب تفويض بعض سلطاته لآلخرين مثل املدرب املساعد أو رئيس الفريق أو بعض ا ها

 .ختفيف األعباء امللقاة على عاتقه

جيب على املدرب أن حيفظ بعض األوقات للراحة واالسرتخاء والرتويح مما يساعد على جتديد نشاطه وإكسابه املزيد  ها

 .من الطاقة واحليوية واملرح

 .على املدرب االهتمام بإصالح أخطائه وأن يضع لنفسه طموحات واقعية غري مغاىل فيها جيب ها

جيب على املدرب االهتمام بصحته البدنية والنفسية األمر الذي يساعد على زيادة حيويته يف عملية التدريب  ها

 .الرياضي
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على املدرب االهتمام مبمارسة تدريبات االسرتخاء حىت ميكنه التخلص من الضغوط النفسية والقلق  جيب 1 

، صفحة 2002احلفيظ، التوجيه و اإلرشاد النفسي يف اال الرياضي، ( .واالستشارات اليت تواجهه أثناء عمله التدرييب

146( 

  :تخاذ لقرار مهنة التدريبلمدرب واا -1-13

تتميز مهنة التدريب بأا من أكثر املهن اليت تكون فيها املواقف خمتلفة ومتباينة، فقد تلك املواقف واضحة وحتتم       

على املدرب اختاذ القرار وقد تكون العكس واألخرية، تدعوا املدرب إىل االنتظار والرتتيب والتفكري، وعموما فبغض النظر 

املدرب السابق اإلشارة إليه، فإن هناك العديد من الفرص اليت تظهر يف املستقبل، واليت تصبح فيها مواقف اختاذ القرار عن 

متثل مفرتق الطريق يف هذه املهنة  حيث أحيانا ما تظهر هذه الفرص للتخطيط، ولكنها غالبا تظهر حينما ال يتوقعها 

  .املدرب

تهم على خوض غمار املنافسة، يدخلون املهنة ويف اعتقادهم أم سيقومون بالتدريب إىل يف هلف املدربنيفكثريا من       

األبد، وكنتيجة ذلك فإنه غالبا ما يفشلون يف وضع احتماالت أخرى أو بدائل يف املهنة، خاصة إذا كان مركزهم التدرييب 

ذ بناء على الوضع احلايل بدون منافع ختطيط غري مقنع، وبالتبعية عندما تكون فرصة أخرى فإن القرارات غالبا ما تتخ

  .ملستقبل

سنة مث يقرر ماذا يريد أن  20سنوات و 10أو  تسنوا 05ليس من السهل ألغلب الناس أن ينظر أمامه ملدة       

  ).خربته حمدودة(يكون؟ أو ماذا يريد أن يفعل؟ بينما يبدو هذا مستحيال فإن املدرب الصغري 

جهد ليضع يف اعتباره احتماالت أخرى كبدائل يف املستقبل، وهذا جيب أن يوضع يف االعتبار جيب أن يبذل كل       

بعد سنتني أو ثالثة من التعليم أو التدريب، وهذا على األقل سوف يعطي بعض اإلحساس بالتوجيه عند بداية ممارسة 

  .التدريب كمستقبل

و خبصوص بعد النظر ووضع األهداف للمستقبل، فيجب على الشيء املهم هنا الذي جيب أن نلفت النظر إليه وه      

أخرى، حىت إذا جاءت فرصته تبدو جذابة، ذات معىن ومنسابة لتحقيق هدفه  الحتماالتاملدرب أن يبدأ يف إعداد نفسه 

الغد فإنه بال شك سوف يكون جاهزا القتناصها، وأحيانا تأيت هذه الفرص مرة واحدة والقرار جيب أن يتخذ بسرعة ألن 

  .قد يكون متأخرا جدا

قد حيل إىل أحد هذه املفارق ) املدرب(اعتبار آخر أنه للنتيجة للظروف احمليطة البعيدة عن سيطرتنا فإن الشخص       

 .بطريقة سيئة وهذا جيعل عملية اختاذ القرار أكثر صعوبة للعوامل العاطفية
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  :المدرب والعالقات المختلفة -1-14

  : والالعبون المدرب 1-14-1

بغض النظر عن احللقات اإلبداعية األخرى اليت جيلبها املدرب ملهنته وبدون أي سؤال فإن العالقة بني الرياضيني      

  .وبعضهم هي العالقة األكثر أمهية

مع  واليت جيب على املدرب أن يبينها ويقويها، واملدرب احتمال فشله قائما إذا مل تكن له عالقة وطيدة وأصلية    

الرياضيني ولكن أساسا جيب وضع التوفيق بينه وبني الرياضيني قبل أي شخص آخر مبا يف ذلك األهداف الشخصية 

  .للمدرب

ال أن يستخدمهم فقط، وعليه أن يعرف أهم شيء بالنسبة هلم ) الالعبني(فعلى املدرب أن يعلم ويدرب الرياضيني     

  .هذا سوف ينعكس عل أدائهم حتت قيادته وما حيدث هلم داخل حقل الرياضة وخارجه ألن

واملدرب الطموح يف هلفته للوصول إىل القمة قد يقضي أغلب أوقاته أحيانا يف دعم مركزه الوظيفي بدال من بناء املدرب    

  )78، صفحة 1997حسن، ( .الناهي من املدرب احلقيقي

  :والمدربون المساعدون المدرب 1-14-2

إن من أهم األمور اهلامة اليت ميكن أن نضعها يف اعتبارنا عند تناولنا هلذه العالقة هو املقدرة واإلدارة اليت يتمتع ا      

 نامجني املساعدين أم جزء مكمل للرب بطريقة جتعل من هؤالء املدربو إلدارة جهازه الفين، ) كبري املدربني(املدرب الرئيسي 

هذه العالقة بسبب التدريب كلما زادت الكلي، ومع أنه كلما كان عدد أفراد جمموعة جهاز التدريب كبرية، كلما تعقدت 

احلاجة خللق شعور باالحتاد بني أفرادها، وجيب أن نضع يف االعتبار أن كل مدرب من هذه اموعة له طموحاته وآماله 

نضيف املساعدات أو املعاونات اليت يقدمها املدربون املساعدون من أجل  وأحالمه، وأهدافه، وأنه ملن املهم أيضا أن

املدرك لعمله جيب أن يكون حذرا يف هذه األمر ) كبري املدربني(الربنامج جيب أن تعرف بلباقة من جانب املدرب الرئيسي 

  وال جيب مطلقا أن يضع أي فرصة ليظهر تقديره لذلك املساعد حول ما يقدمه من 

بني ) حنن(ربعا من أجل جناح اجلميع والفريق، وإنه ملدرب حكيم ذلك الذي يعمل جبد خلق اإلحساس بكلمة عون، مت

حيث هذا يساعد على خلق شعور مماثل باالحتاد والوفاء وعالقات العمل السعيدة، ) أنا(مجيع أفراد اموعة وليس كلمة 

الذي لديه (ك صغري يف أن املدرب املتزوج الغري سعيد وهذا يف النهاية سوف ينعكس على إجنازات الفريق، هناك ش

  .ميكن أن تؤثر هذه املشاكل على مستوى املدرب وكفاءته يف عمله) املشاكل األسرية ما يكفيه
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يشعرن أن ) بيته وزوجته(وأحيانا يصبح املدربون أكثر انعكاسا يف الرياضة أو النشاط الذي يقوم بتدريبه لدرجة أن      

، ومن هذا املنطلق فإن املدربني )وعندئذ ميكن أن طلق عليهن أرامل التدريب(قد خرجن من حياته وأصبحن مهمالت 

لزوجية يقيموا بشرح طبيعة عملهم بعناية شديدة مع االبتعاد عن املساعدين وصغار السن واخلربة يف تسهيل حيام ا

احلساسية الزائدة الصعبة، وذلك لرفيقة حياته، لكي مينع أي سوء فهم أو استياء أو ما هو بعد أن يصبحوا جزء من 

حىت يعلمون الفريق، كما جيدر اإلشارة يف هذا اجلزء بأنه جيب أن تكون أدوار املدربني املساعدين حمدودة بوضوح 

باختصار ما هو متوقع منهم وما هي مسؤوليام وإذا كانت الفلسفة األساسية يف التدريب عند مساعد املدرب تشبه متاما 

كانت لديهما الفرصة تشكيل جيد بل وممتاز للفريق فإن هذا سوف ميدنا بالقواعد املمتازة ما عند املدرب األساسي، وإذا  

  )61، صفحة 1998محاد، ( .لعالقة العمل

  :المدرب ورئيس الفريق 1-14-3

، فهو حلقة الوصل األساسييلعب رئيس الفريق دورا هاما يف اجلهاز الفين للنشاط أو اللعبة، بل يعترب ضمن التشكيل     

العام للفريق، كما جيب أن ننصح أي مدرب بني الفريق، وجهاز التدريب ككل، بل حلقة الوصل بني الالعبني واملدرب 

عند قبوله مهمة التدريب ألحد الفرق، أن يبدأ اجتماعه بكابنت الفريق وذلك قبل اجتماعه بأعضاء الفريق، كذا احلال يف 

  .حالة وجود أو تعيني أحد املدربني املساعدين

  .أوال مث باقي الفريق ثانياأن يعقد لقاء أو اجتماع مع رئيس الفريق جيب على املدرب الرئيسي     

وواجبات الكابنت قبل الفريق كثرية ومتعددة وسوف نشرحها يف مكان الحق ولكن الذي يهمنا هنا هو العالقة بني      

املدرب والكابنت الفريق، وقد نصت قواعد اللعبة بأن يكون لرئيس الفريق دورا رئيسيا داخل امللعب أو أثناء اللعب أو يف  

حبكم منصبه يسمح له باملناقشة واملشاورة مع املدرب الرئيسي وكذا مساعد ) كابنت الفريق(االت نرى أن كثري من احل

املدرب حول الربنامج التدرييب للفريق إال أن هذا التشاور من جانب رئيس الفريق جيب أن يتم يف جو احلب واأللفة  

  .فريق ككل أمام املدرب مبظهر جاد ومشرفكهدف مصلحة الفريق، مبتعدا عن الشدود العصبية، وأن تظهر ال

إن دور الكابنت الفريق دورا كبريا مؤثرا، كما جيب اإلشارة إىل حقيقة هامة وهي أن أول إجناز للمدرب اجلديد جيب       

ابنت جدا مظهر الفريق بالنسبة لك وكذا بني الشوطني فهم) التسخني(أن يفهم أن من خالل مظهر أداء الفريق قبل املباراة 

  .الفريق وأعضاؤه كأمهية املباراة بالنسبة لالعبني واملدرب متاما

دقائق للتسخني داخل امللعب قبل بداية املباراة فإن على املدرب أن ينظم هلم  10إىل  08فإذا احتاج الفريق ملدة      

لفريق من امللعب بسرعة أو ببطء الربنامج اخلاص ذا اجلزء، وأن يتم حتت إشراف رئيس الفريق وكذا املدرب، هو خروج ا

أو بطريقة غري الئقة عموما خاصة يف حالة التعادل أو اهلزمية وأمام اجلمهور، إال أن هذا ليس بالعذر املقبول وإذا ما 
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تواجدت عالقة مهنية أصلية بني رئيس الفريق وجهاز التدريب، رمبا تصبح أكثر عزما يف املعاملة مما جيعل الفرق تدخل 

  )46، صفحة 1987حسني، ( .وتؤدي يف شكل ممتع يدل على مقدار الثقة املتبادلة بني الفريق واملدربامللعب 

  :ةــالخاتم -1-15

املدرب الرياضي هو العمود الفقري لعملية التدريب فعلى عاتقه تقع هذه املسؤولية ومن خالل فهمنا هلا ميكننا أن     

لعبة سلة والتعليمية وملا كانت كرة ال أن املدرب جيب أن يكون قائدا تربويا متفهما متاما لواجباته من الناحية الرتبوية حندد

  .حمبوبة فإن مدرا يكون ذو شخصية جذابة من قبل الالعبني فهو مثل أعلى لكثري من الالعبني
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 : تمهيد - 2-1

كيفية التخطيط للهدف من معاين القيادة الرياضية، وذلك إلعطاء اآلخرين االجتاه من خالل معرفتهم ما مطلوب عمله،  

  .تطوير كل من البيئة االجتماعية والنفسية، أي ما يسمى مناخ ومتاسك مجاعة الفريقكذلك 

إن املدرب الرياضي أو القائد يتوقع أن يعطي الفريق الرؤية املستقبلية، ويعرف كيف يرتجم هذه الرؤية املستقبلية إىل واقع 

مبا يسمح أن حيصل كل رياضي على أقصى فرصة لتحقيق النجاح، إنه من األمهية أن يضطلع بدوره يف يئة كل من البيئة 

  .الرياضي، وأال يقتصر دوره على تطوير القدرات البدنية واملهارية فحسبالنفسية واالجتماعية ألعضاء الفريق 
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  :مفهوم القيادة الرياضية - 2-2

يعترب مفهوم القيادة من املفاهيم املركبة اليت تتضمن العديد من املتغريات املتداخلة واليت تؤثر كل منها يف األخرى وتتأثر     

  .ا

والذي يعترب من بني أبرز الباحثني يف جمال القيادة إال أن هناك أكثر من عشرين تعريفا ) 1967" (فيدلر"وقد أشار 

  .ملصطلح القيادة وكل من هذه التعاريف يعكس وجهة نظر صاحبه بالنسبة للجوانب اليت يعتقد أا أساسية وهامة

ث العلمية يف القيادة إىل أن هناك على األقل ثالثة الذي يعترب من الرواد يف جمال األحبا) 1974" (ستجدل"كما أشار 

  : شروط أساسية تعترب ضرورية لوجود القيادة وهي

 .مرتبطة بعضهم بالبعض اآلخر) من شخصني أو أكثر(وجود مجاعة  -

 .وجود مهمة عامة مشرتكة بينهما -

 .وجود اختالف أو متايز يف املسؤوليات امللقاة على عاتق كل فرد من أفراد اجلماعة -

" مهفل وكوكس"أن هذه الشروط السابقة تكاد تتوافر يف التعريف الذي قدمه ) 1994" (ريتشارد كوكس"ويف رأي 

  :ملفهوم القيادة الذي ينص على أن القيادة هي) 1957(

  )23، صفحة 1997امحد، ( ."سلوك الفرد عند قيامه بتوجيه أنشطة مجاعة من األفراد جتاه هدف مشرتك بينهم"

  :القيادة بأا) 1997-1992(ومن ناحية أخرى يعرف حممد عالوي       

من أفراد مجاعة منظمة بتوجهي سلوك أفرادها لدفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق هدف مشرتك العملية اليت يقوم فيها فرد "

  "بينهم

عملية، كما أا متثل ظاهرة اجتماعية تتطلب وجود مجاعة منظمة من ويالحظ من التعريف السابق ملفهوم القيادة أا     

األفراد هلا صفة االستمرار النسيب وجيمعهم هدف مشرتك، كما يتضمن قدرة التأثري والتوجيه يف أفراد اجلماعة من أجل 

راد اجلماعة الذي ميكن أن حتقيق األهداف املشرتكة، وهو األمر الذي حيدد فاعلية القيادة من خالل تأثريها على سلوك أف

  .يشار إليهم بالتابعني أو املرؤوسني أو األعضاء

  : وإذا حاولنا أن نطبق التعريف السابق للقيادة يف اال الرياضي فعندئذ ميكن تعريف القيادة الرياضية بأا    

د الرياضيني أو األعضاء املنظمني للجماعة العملية اليت يقوم ا فرد من أفراد مجاعة رياضية منظمة بتوجيه سلوك األفرا "   

 ". الرياضية من أجل دفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق هدف مشرتك بينهم
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  :مفهوم القائد الرياضي - 2-3

يف ضوء املفهوم السابق ملصطلح القيادة نالحظ أن القيادة هي عالقة متبادلة بني فرد من اجلماعة وهو القائد وبني       

جلماعة، ويقوم القائد بعملية التوجيه والتأثري على سلوك هذه اجلماعة مبختلف الطرق والوسائل املشروعة بغية بقية أفراد ا

  :وبذلك ميكن تعريف القائد بأنه" حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة بينهم

اجلماعة الذي ميتلك أكرب يف  الفرد يف اجلماعة الذي يوجه وينسق األنشطة املرتبطة باجلماعة لتحقيق أهدافها، وأنه الفرد "

  ". قدر من النفوذ والتأثري على أفراد اجلماعة باملقارنة بغريه من األفراد

على الفرد يف أية مجاعة تشكل مؤسسة أو منظمة رياضية أو " القائد الرياضي"ويف اال الرياضي ميكن أن نطلق مصطلح 

والتأثري على سلوك بقية األفراد دف دفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق مجاعة الفريق الرياضي الذي يقوم بعملية التوجيه 

  .األهداف املشرتكة

أنواع مراتب القيادة يف كل مؤسسة أو مجاعة رياضية متعددة يف إطار التنظيم  االعتبار أنكما جيب علينا أن نضع حمل    

  اخلاص باملؤسسة أو اجلماعة الرياضية والذي 

وتنسيقها وتوضيح العالقات من حيث السلطة واملسؤولية، ويالحظ أن معظم مراجع علم النفس حيدد ترتيب اجلهود 

الرياضي الذي يرتبط مبحاولة التوجيه والتأثري على سلوك أفراد الفريق الرياضي مبختلف الطرق والوسائل الرتبوية واإلدارية 

ت الرياضية يف نفس الوقت العمل على تنمية وتطوير خمتلف والفنية بغية االرتقاء مبختلف قدرام ومسام وتسجيل البطوال

 )76، صفحة 1999الرمحان، ( .اجلوانب الشخصية اإلجيابية لدى مجيع أفراد الفريق

  :خصائص القائد الرياضي - 2-4

مجيع القادة فإنه يتوقع وجود بعض الصفات الشائعة  ا صفات أو خصائص شاملة يتميز بالرغم من أنه ال توجد      

  .لدى العديد من القادة الناجحني

فعلى سبيل املثال توصل بعض الباحثني بعد إجراء مراجعة شاملة للبحوث اليت اهتمت بالتعرف على خصائص      

  .الناجحعلى أن هناك مثاين صفات أساسية متيز القائد  1984إىل  1974القادة خالل الفرتة من 

الرياضية وأظهرت أن هناك ثالث صفات وقد أجريت دراسة على عينة من املدربني ميثلون العديد من األنشطة      

  :شخصية يتميز ا املدربون الناجحون هي
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مقدرة الفرد على إجناز شيء صعب فضال عن التغلب على العقبات وحتقيق مستوى ويعين  :اإلنجاز -1- 2-4

  .التفوق على الذات، إضافة إىل منافسة اآلخرين والتفوق عليهممرتفع، كذلك 

  .ويعني مقدرة الفرد على حتليل دوافعه ومشاعره وكذلك حتليل سلوك اآلخرين ودوافعهم: التأمل الذاتي -2- 2-4

أو  وتعين مقدرة الفرد التأثري يف سلوك أو تفكري اآلخرين، أو توجيههم باإلجياد وباإلغراء، :السيطرة -3- 2-4

  .باإلقناع أو باألمر، كذلك الدفاع عن وجهة نظره بعناد

كما تشري نتائج بعض الدراسات اليت هدفت إىل التعرف على الصفات الشخصية املميزة للمدرسني الرياضيني   

  : إىل أم يتميزون بالسمات التالية) 16PF(باستخدام مقياس العوامل الستة عشر يف الشخصية لكاتل 

 .فعايلالثبات االن -1

 .التحكم يف الذات -2

 .االنبساط -3

 .القدرة على حتمل الضغوط النفسية -4

 .الواقعية -5

 .الصالبة والشدة -6

 .املسؤوليةحتمل  -7

 )19، صفحة 1980ناصيف، ( .االجتماعية -8

من وجهة نظرنا كباحثني نقول أن اإلجناز والتأمل الذايت خصائص مميزة بالنسبة للمدرب الناجح بنسبة كبرية أما عن      

السيطرة وفرض وجهة النظر بعناد تكون بنسبة قليلة البد من وضعها جانبا ذلك أن تلك الصفة تكون مبثابة العازل بني 

 حتذوهاقعية وحتمل املسؤولية والقدرة على حتمل الضغوط وأن يكون ثابتا، املدرب والالعب فالبد على املدرب التحلي بالو 

 .دعزمية من أجل بلوغ اهلدف املنشو 

  :أساليب القيادة الرياضية - 2-5

مفهوم أساليب القيادة يركز أساسا على أن هناك بعض األساليب أو األمناط احملددة اليت يستخدمها القادة يف غضون      

ة يف سبيل قيادة التابعني أو املرؤوسني أو الالعبني وميكن مالحظتها بسهولة واليت تعكس سلوك وتصرفات العملية القيادي

  .القادة بصورة واضحة

يف أواخر الثالثينات من هذا " كريت ليفني"ولعل الدراسات الباكرة يف هذا اال تلك الدراسات اليت اشرف عليها     

  " Lippettيت ليب" القرن وقام بإجرائها كل من 
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الدراسات األخرى اليت أجريت بعد ذلك وخاصة بالنسبة للقادة للرياضيني واليت وكذلك بعض " Whiteهوايت "و    

  .بتلخيصها Anshel "1994مارك أنشل ""قام

  : وفيما  يلي عرض موجز هلذه األساليب القيادية وهي

 .القيادة السلطوية أو األتوقراطية •

 .القيادة السلوكية •

 .القيادة اإلنسانية •

 .القيادة الدميقراطية •

 .قيادة عدم التدخل •

  : القيادة السلطوية -1- 2-5

النوع من القيادة يتميز مبركزية السلطة املطلقة وقيام القائد باستخدام أسلحة التهديد والوعيد واإلجبار إلجناز  هذا      

  .األعمال والواجبات وترتبط بقيام التابعني بإجناز األعمال خوفا من العقاب أو سعيا إلرضاء القائد

بعني للمشاركة يف عملية اختاذ القرار، ويقوم القائد بكل أعمال ويف هذا النوع من أساليب القيادة التتاح الفرصة للتا      

  .التفكري والتخطيط والتنظيم وليس على التابعني سوى التنفيذ

والقائد السلطوي أو األوتوقراطي ينظر إليه على أن توجهاته بالدرجة األوىل حنو إجناز األعمال، كما أنه ال يتأثر      

جابة ألي سؤال أو يعرف احلل ألية مشكلة ويشعر بأن التابعني حيتاجون للقائد القوي بالنقد، ويعتقد أنه يعرف اإل

  )32-31، الصفحات 1998عالوي، سيكولوجيا القيادة الرياضية، الطبعة األوىل ( .العنيف

ناحية أخرى فإن مثل هذا النوع من القادة لديه الثقة كبرية بأنه يستطيع إاء أي عمل يقوم به أو يشرف عليه  ومن     

  . بنجاح، كما أن لديه حاجة داخلية للتحكم يف التابعني

السلطوية  هذا النوع من القيادة حيدث حالة من النفور لدى الالعبني وعدم االستجابة الكلية لالعبيه لتوجيهاته وأوامره

 .واإلجبارية إلجناز األعمال فهذا النوع غري مرغوب فيه

  : القيادة السلوكية -2- 2-5

مباشرة عقب  واملكافأةالقائد الذي يتسم بأسلوب القيادة السلوكية يقوم بعمليات التدعيم أو التعزيز أو الثواب       

  .وال مييل إىل استخدام العقاب كوسيلة لتعديل السلوك السلوك الناجح للتابعني، وال يستخدم كلمات التهديد أو الوعيد

واألهداف اليت حيددها تكون ذات مغزى للتابعني وتتسم بالواقعية وميكن حتديدها مع وجود اإلصرار والتحدي من      

عن تصرفاته ويدرك جيدا حاجات األفراد وحاجات اجلماعة، ويسعى للمساعدة يف  التابعني، كما يرى أن كل فرد مسؤول

  .تلبية احلاجات املشروعة للتابعني
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كما أن هذا النوع من القيادة يتميز باملرونة والقدرة على تغيري وتعديل األهداف عن التحقق من عدم القدرة على     

  .بيئة بصورة معينة لكي ينتج عنها سلوكيات هلا نتائج مرغوبةحتقيقها وحماولة تنظيم املواقف أو اشرتاطات ال

ميكن القول أن هذا النوع من القيادة ميكن إتباعه لكن بشرط عدم اإلفراط يف التعامل بليونة ألا عامل من عوامل      

  .التحكم يف اموعة واإلقالل من شخصية القائد الرياضي

  : اإلنسانيةالقيادة  -2- 3-5

ائد اإلنساين حياول أن يتفهم اجلوانب النفسية لدى األفراد ويسعى جاهدا للتعامل مع كل فرد بالطريقة اليت حيب الق     

أو حيتاج هذا الفرد أن يتعامل ا كاالحرتام أو التعاطف أو االستقامة والصراحة واألمانة، كما حيرتم الفروق الفردية 

  )33-31، الصفحات 1998عالوي، سيكولوجيا القيادة الرياضية، الطبعة األوىل ( .للتابعني

واإلنصات للتابعني ويعتقد أن حتقيق مطالبهم من العوامل اهلامة لالرتقاء  لالستماعكما أن لديه استعداد واضح 

  .بإجنازام

له مطالب وعليه واجبات والتزامات سواء   إنسانالرياضي اإلنساين يهتم بدرجة كبرية بالالعب من حيث أنه  والقائد     

على التدريب وينتظم يف إليه من حيث أنه العب فقط يواظب كانت علمية أو مهنية أو اجتماعية وغريها، ال ينظر 

  .االشرتاك يف املنافسات

يهتم بدرجة واضحة مبشاعر التابعني بدرجة أكرب من اهتماماته باإلنتاج أو النتائج، كما وينظر إىل القائد اإلنساين على أنه 

  .أن هذا النوع من القيادة يساعد على ترقية وتطوير الدافعية الداخلية لدى التابعني

األخرى ناقص إن هذا األسلوب القيادي جمدي لكن بدرجة أقل ألن االهتمام باملشاعر لوحدها دور مراعاة اجلوانب      

ال ميكن االعتماد عليه بدرجة كبرية ألنه حيدث خلل وعدم االنضباط من جانب الالعبني وبالتايل عدم التحكم يف 

 .التدريب

  : القيادة الديمقراطية -4- 2-5

ختيار يعترب اختيار القيادات الرياضية باالنتخاب احلر املباشر من معامل األسلوب الدميقراطي، ومن أمثلة ذلك ا      

أعضاء النادي الرياضي لس إدارة النادي أو اختيار األندية الرياضية الس إدارات االحتادات الرياضية أو اختيار 

  ).كابنت الفريق(الالعبني باالنتخاب احلر املباشر لقائد الفريق 

ن املسؤولية لدى األفراد األمر الذي ويف هذا النوع من القيادة بإشراك التابعني يف اختاذ القرارات دف خلق نوع م      

ينتج عنه غالبا االرتقاء بالروح املعنوية لألفراد وارتباطهم باجلماعة وارتفاع بدرجة الوالء واالنتماء باإلضافة إىل إحساس 

  .الفرد بأمهيته وقيمته يف اجلماعة

حترتم وجهات النظر األخرى والرأي اآلخر حىت ولو  آلراء التابعني و  كما أن القيادة الدميقراطية تتميز باالستماع اجليد      

  .كان هذا الرأي حيمل يف طياته النقد الالذع
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وينتقد البعض هذا النوع من أساليب القيادة من حيث أنه يسهم يف تأخري اختاذ القرار يف بعض املواقف اليت حتتاج 

  .بالدرجة األوىل إىل السرعة القصوى يف اختاذ القرار

ثني يف دراسة األساليب القيادية أن هذا النوع من األساليب أفضل من األساليب الثالثة السابقة ألنه يتبع يف رأينا كباح

  .أسلوب روح اجلماعة واحرتام آراء اآلخرين

  :قيادة عدم التدخل -5- 2-5

وإجناز األعمال واختاذ القرارات هذا النوع من القيادة يقوم القائد بإعطائه احلرية الكاملة للتابعني يف حتديد األهداف      

باإلضافة إىل التأثري احملدود لسلوك القائد على األفراد، وقد أشارت نتائج بعض الدراسات أن مثل هذا النوع من السلوك 

القيادي قد يصلح يف بعض اجلماعات أو التنظيمات املعينة اليت تتميز بارتفاع مستوياا العلمية والعقلية كاجلامعات أو 

  .اكز البحث العلمي، كما قد يصلح بالنسبة للجماعات الرياضية ذات املستويات العاليةمر 

من خالل ما ورد من أساليب قيادية متنوعة يرى الباحثون من خالل معرفتنا القصرية ألساليب القيادة ال حيقق       

شخصية القائد وكيفية التعامل مع املواقف فعالية متساوية يف مجيع املواقف وأن فعالية القائد تتحقق أو تتحدد يف ضوء 

عالوي، سيكولوجيا القيادة الرياضية، ( .هذا ال يعين االهتمام بالعمل فقط والتنظيم كذلك االهتمام باألفراد ومشاعرهم

  )35-34-33، الصفحات 1998الطبعة االوىل 

  :خصائص الموقف الرياضي - 2-6

إن املعىن األساسي لتأثري العوامل املوقفية لدراسة القيادة يفيد أن اختالف املواقف يتطلب أداء وظائف قيادية خمتلفة،     

ويتأثر املوقف إىل حد كبري بطبيعة الواجبات أو ما يسمى متطلبات القيادة يف املوقف التطبيقي، ويف هذا املعىن يالحظ أن 

الرياضية تتطلب من املدرب سرعة اختاذ القرار فضال عن حتمل املسؤولية الفردية يف مثل هذه اختاذ القرارات يف املواقف 

  .أفضل من األسلوب الدميقراطي القرارات وبناء على ذلك يصبح األسلوب األوتوقراطي

ثناء املسابقة أ) الفريق(وهذا يتوقع أن يقدم املدرب األسلوب التوجيهي على حنو أكثر مع رياضي األنشطة اجلماعية    

  .مقارنة برياضي الرياضات الفردية

ومبا هو جدير بالذكر أن نتائج البحوث أظهرت أن رياضي األنشطة اجلماعية يفضلون القيادات اليت تعتمد كثريا على     

  .أكثر من رياضي األنشطة الفردية) العمل(أسلوب االهتمام باألداء 

ظهرت أن الرياضيني األقل مهارة يفضلون املدربني الذين يركزون على األداء إضافة إىل ما سبق فإن نتائج البحوث أ    

حيث يستطيعون تعليمهم املهارات على حنو جيد، ويف املقابل فإن الرياضيني ذوي املستوى العايل يفضلون ) العمل(

املساندة النفسية وتطوير  حيث يقدمون للرياضيني) العالقات(املدربني الذين يركزون على أسلوب االهتمام بالرياضيني 
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أسلوب القيادة الشائع، : الدافعية، هذا وتوجد عوامل موقفية أخرى ترتبط بفاعلية القيادة، ومن ذلك على سبيل املثال

  (J, 1997, p. 41) .الوقت املتاح، املعاونون، عدد أفراد اموعة

  .خاتمة - 2-7

لكي تكون قائدا فاعال وتستطيع التأثري على اآلخرين وتوجيههم ينبغي عليك االعتماد على أساليب قيادية تكون        

فعالة يف عملية التدريب والتحلي بالواقعية وحتمل املسؤولية فالنجاح يف العمل القيادي الرياضي يعتمد بدرجة كبرية على 

لعديد من املواقف ومع العديد من األفراد وكيفية التعامل مع اختالف يف قدرة القائد الرياضي على االتصال الفاعل يف ا

  .مستويام العمرية والثقافية واالجتماعية واملهارية
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  :تمهيد - 3-1

من أجل تطويره فإن دراسة  ملا كان اهلدف من علم النفس الرياضي هو فهم السلوك الرياضي والتحكم فيه والتنبؤ به

وبذلك ميكن تفسريه  ، هذا وميثل موضوع  واجتاههدوافع هذا السلوك تساعد على التعرف على مقداره وقوته وشكله 

دافعية اإلجناز أمهية خاصة يف جمال علم النفس الرياضي ويرجع ذلك ألنه يهتم بأسباب وحمركات السلوك فكل سلوك 

  .قوة دافعية معنية

  :تعريف الدافعية  - 3-2

إن كلمة الدافعية ليس ا معىن تقين حمدد يف العلوم النفسية ومنذ قرنني كانت تفسر مبفهوم الرغبة ونبضان الغريزة ، 

، 1995راتب، علمالنفس الرياضية، ( ."رياضي لبذل اجلهد من اجلب حتقيق هدف معني  استعداد: " فيمكن بأا 

  )72صفحة 

ليسلك سلوكا معينا يف العامل  استشارتهبأا طاقة كامنة يف الكائن احلي يعمل على  1983كما يعرفها السيد خري اهللا 

املفيدة وظيفيا له يف عملية تكيفه مع بيئته اخلارجية ووضع هذه  االستجابة اختياراخلارجي ويتم ذلك عن طريق 

احملتملة مما ينتج عنه إشباع حاجة معينة واحلصول على  االستجاباتيف مكان األسبقية على غريها من  االستجابة

: أن هذا التعريف يتضمن ثالث خصائص أساسية 1991الشرقاوي  أنورهدف مهني ويرى الدكتور   

ليت تربط بالدوافع تبدأ الدافعية بتغري يف نشاط الكائن ، وقد يشمل ذلك على بعض التغريات الفيزيولوجية ا -

 .األولية مثل دافع اجلوع

 وجهةهي اليت توجه سلوك الفرد  االستشارةفعالة ناشئة عن هذا التغري ، وهذه  استشارةتتميز الدافعية حبالة  -

 .طاملا مل يتم إشباع الدافع االستشارةحالة التوتر الناتج عن وجود الدافع ، وتستمر حالة  اختزالمعينة حمققة 

 )7، صفحة 1998شليب، ( .افعية بأا توجه السلوك حنو حتقيق اهلدفتتميز الد -

 وامليول وهي عبارة عن قوى تثري الفرد وتوجهه حنو حتقيق واالجتاهاتتتضمن الدوافع واحلوافز  الدافعية كما أن     

  )42، صفحة 1998عالوي، ( .اهلدف

  :أصناف الدافعية  - 3-3

باحثني يف ميكن تصنيف الدافعية إىل العديد من التصنيفات املختلفة ، ويف الوقت احلايل يكاد يتفق العديد من ال       

داخلية ودافعية علم النفس الرياضي فهم دافعية يف اال الرياضي فإنه ميكن تقسيمها من حيث مصادرها إىل دافعية 

 .خارجية
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  :الدافعية الداخلية  -1- 3-1

يقصد بالدافعية الداخلية املرتبطة بالرياضة احلاالت الداخلية التابعة من داخل الفرد نفسه واليت تشبعها املمارسة      

تعة الناجتة عن املمارسة الرياضية ، والشعور الرياضية أو األداء الرياضي كهدف يف حد ذاته ، مثل الرضا والسرور وامل

كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أو اليت تتطلب املزيد من الشجاعة واجلرأة وقوة اإلرادة   باالرتياح

فكأن الدافعية الداخلية  أو بسبب املتعة اجلمالية الناجتة النامجة عن رشاقة وتناسق العقبات أو الصعوبات املرتبطة باألداء ،

  .تشري إىل االشرتاك الرياضي أو األداء الرياضي ماهو إال قيمة يف حد ذاته

  :الدافعية الخارجية  2- 3-2

يقصد بالدافعية اخلارجية املرتبطة بالرياضة احلاالت اخلارجية من داخل الفرد نفسه واليت تثري وتوجه السلوك حنو     

املدرب الرياضي أو اإلداري الرياضي أو الوالدين أو  اعتبارضي ، فعلى سبيل املثال ميكن اء الرياملمارسة الرياضية أو األدا

  .األصدقاء مبثابة دافعية خارجية لالعب الرياضي

كما يدخل يف تعداد الدافعية اخلارجية خمتلف الوسائل اليت تعمل على حتقيق غاية أو هدف خارجي مثل احلصول      

أو جوائز أو احلصول على التدعيم أو التشجيع اخلارجي أو  مكافآتمعنوية كاحلصول على  أوعلى مكاسب خارجية 

  )215، صفحة 6عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الطبعة ( .الصحة واللياقة وغريها اكتساب

  :أنواع الدوافع الرياضية - 3-4

  :الحاجة إلى المتعة واإلثارة  -1- 3-4

حيتاج كل فرد منا على قدر معني من التنشيط واإلثارة على حسب طبيعته أو ما يطلق عليه علماء النفس احلاجة إىل      

أن يكون هذا املستوى منخفض ويف كل  اآلخرونويفضل البعض مستوى عايل من اإلثارة بينما يرى البعض  االستشارة

الفرد باإلشباع واملتعة والسرور متاما يف النشاط وملا كان الالعب يف حاجة على اإلثارة والتدريب اململ  من احلالتني يشعر

  :التدريب يؤدي على إثارة أقل ، فهنا حبث املبدع عن سبيل حلل هذه املشاكل وهاهي بعض األمثلة

 .مالئمة صعوبة املهارة مع قدرة العبه حىت تتحقق له قدرا من النجاح -

 .ظ على التنشيط التدرييب من خالل أنواع األنشطة املختلفةاحلفا -

 .إتاحة الفرصة لكل العب ملمارسة مهام سارة بالنسبة له -

 .واقعية تتناسب وقدراممساعدة الالعبني على حتديد أهداف  -
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  :االنتماءالحاجة إلى  - 2- 3-4

مجاعة من يضفي أمهية على حيام فهم يريدون  إىل فريق أو االنتماءخيتار بعض الرياضيني املشاركة يف الرياضة لرغبتهم يف 

أن يتبعوا حاجة االنتماء لديهم وليس حتقيق اد أو الشعور ، ويستطيع املدرب حتقيق الدافعية لديهم عن طريق التقمص 

  .أو التوحد مع اجلماعة ومع املدرب ألن هذه الفئة تبحث عن تقبل املدرب الفريق هلا

  :ة إلى النجاح الحاج - 3- 3-4

  ، ويعملون اتمع اآلخرينالكفأة واجلدارة والفوز لتقدير وهي احلاجة الغالية علو معظم الرياضيني عن طريق إظهار 

  :أن املكسب معناه النجاح واخلسارة تعين الفشل كما جتدر اإلشارة إىل دوافع أخرى من بينها 

 .الرغبة يف الفوز -

 .احلاجات احلركية  -

 .تأكيد الذات -

  )9، صفحة 1998، .شليب م( .أن يكون بطال طموحا الرغبة يف التأثري أو السيطرة حسن متثيل الوطن

  :نظريات الدافعية  - 3-5

هناك أربعة نظريات بارزة حاولت تفسري حاالت الدافعية تتمثل يف النظرية اإلنسانية ، نظرية التحليل النفسي ، التعلم 

  .، نظرية اإلثارة املنشطة االجتماعي

  :النظرية اإلنسانية  - 1- 3-5

ا تقدمي موجز مبسط هلذه يكمن أساس النظرية األساسية مبا يسمى هرمية احلاجات اليت إليها أبراهام ماصلو ، وميكنن

  : فيما يلياهلرمية 

  )دوافع البقاء(احلاجات الفيزيولوجية  -أ 

  .، حاجات ودوافع التقبل والتواد االنتماءحاجات  -ب

  .)دوافع األمن( حاجات األمن  -جـ

  .)واالنتماءدوافع املكانة ( حاجات التقدير  -د
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 أيحاجات تقدير الذات من حتقيق الفرد ملا يكون قادرا على حتقيقه ، وجيب أن حيدث إشباع ولو جزئيا عند  -هـ

النفسي الذي يتبع هذه النظرية على  اإلحصائيبالنسبة للفرد ن ويرى  أمهيةمستوى قبل أن يصبح املستوى التايل ذو 

  .حتقيق الذات هو اهلدف النهائي لكل شخص

  :نظرية التحليل النفسي  - 2- 3-5

يف الدافعية بأا تعبري ال شعوري بصورة كبرية للرغبات " فرويد"صاحب هذه النظرية هو سيقموند نرويد ، وينظر        

عنان، ( .األحالم أو زالت اللسان:العدوانية واجلنسية ، اليت قد يعرب عنها بطريقة صرحية أو يف بعض الصور الرمزية مثل

  )79الطبعة االوىل، صفحة 

  :االجتماعينظرية التعلم  - 3- 3-5

يشري العلماء يف هذه النظرية على أن التعلم السابق يعترب أهم مصدر من مصادر الدافعية فالنجاح أو اإلخفاق        

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

  .الناجحة

، فقد يكون التعلم باملالحظة لألشخاص الناجحني  االجتماعيترتبط بالضرورة حبدوث التعلم  واخلربة الشخصية ال       

  .خارجياالعقاب قد يكون داخليا أو  أولثواب احاالت الدافعية وعالوة على ذلك فإن  الستشارةكافيا أو الفاشلني  

  :نظرية اإلثارة المنشطة  - 4- 3-5

وبالتايل فالسلوك سيوجهه حنو  ،تفرتض هذه النظرية أن أي كائن لديه مستوى معني ومناسب وخاص به لإلثارة      

لالزم حيدث سلوك حملاولة ذا كانت اإلثارة البيئية مرتفعة أكثر من اإذا املستوى ،وإن هذا يعين له  االحتفاظحماولة 

عنان، سيكولوجيا ( .مبحاولة زيادة اإلثارةيكون السلوك وإذا كانت اإلثارة منخفضة أكثر من الالزم   اإلثارة ،  ختفيض

  )79، صفحة 1995الرتبية الرياضية النظرية و التطبيق، 

  :الدافعية واألداء الرياضي  -6 -3

إجيابيا يف جمال األداء املهاري  االستشارةعام بني العلماء والباحثني على كل من األمهية الدافعية وتوجيه  اتفاقهناك   

  إىل أن التفوق هو حصيلة كل 1984ويشري روبرت سنجر .والتفوق يف مجيع املراحل التعليمية والتدريبية واملنافسات 

  .من التعلم والدافعية

من العمليات  90إىل  70دوافع الالعب دف التفوق يف الرياضة متثل من  استشارةعلى أن  1983ويؤكد وارن       

اجلوانب واملعرفية واخلططية ويعمل الدافع حلث الالعب على إطالق الطاقة بذل  اكتسابالتدريبية حيث أن التفوق يعين 

  .نافسةإلجناز املهارات سواء يف التعليم أو التدريب أو امل الالزمنياجلهد 
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الفرد  أداءالدافعية متثل مكانة متقدمة وتؤر بصورة مباشرة على التعلم والتدريب  أنىل إ1980ويشري سنجر      

واملهارات الرياضية من بني العوامل اليت يتأثر ا األداء مثل القدرات البدنية ومستوى التدريب وشخصية الالعب ، 

قبل وأثناء أداء املهارة بل وحىت أسلوب تنفيذها والنتائج احملققة ويؤكد ذلك يف ومستواه املهاري ويستمر تأثري الدافعية 

  :الصيغة التالية

  الدافعية      ت                      األداء                                       القدرا

  ، مستوى الطموح االجتاهات  الوراثية واملكتسبة من التعليم  السلوك يف ظروف معينة  

  والتعلم واخلربات الذاتية يف املالعب التوقعات ،احلالةالراهنة) تعليم ، تدريب ، منافسة(

  .التابعة لسنجر على عدة جوانب التأكيداتومن هذه الصيغة تتضح 

أو السلوك الذي يبدو عليه الالعب يف املنافسات أو يف التدريب وكذلك يف تعلم :األداء الفعلي  -1 - 3-6

  .املهارات اجلديدة يف دروس الرتبية الرياضية أو املالعب الرياضية

  :القدرات الوراثية  - 2- 3-6

الطول :( أو اخلصائص األنرتوبومرتية املميزة مثل ) القوة ، السرعة ،املرونة: (يعد التفاعل مابني القدرات الوراثية مثل       

  .والنمط احلسي املميز املورفولوجيوكذلك اخلصائص ) ، الوزن ، طول األطراف

  :القدرات المكتسبة  3- 3-6

يف رياضة ما وكذا مجيع عناصر اللياقة البدنية ) املهارات العامة واملهارات اخلاصة : ( متثل القدرات املكتسبة ومنها       

  .املميزة للمهارة التخصصية اليت ميارسها الالعب دورا هاما يف معادلة األداء والدافعية

  :لالعب  االنفعالية االستجابة 4- - 3-6

 االجتاهاتويتحدد يف قدراته على مواجهة املنافسة الرياضية بينما متثل وما يرتبط ا من السمات الدافعية مثل       

متثل للرياضي و  االنفعايلواليت متيز السلوك  االنفعاليةواحلاجات وامليول والرغبات واملعتقدات والقيم ، وكذلك السمات 

النوعية اليت يبدو عليها الرياضي يف املنافسة  االستجاباتللفاعلية الشخصية وتغطي جمموعة متنوعة من األسلوب العام 

( وميكن بان األداء يكون حاصل ضرب .، ضبط النفس ، مستوى الطموح اإلجيايب ، الثقة بالنفس االنفعايل االتزانمثل 

ويذهب سنجر إىل ان الدافعية من غري تعلم تؤدي إىل نشاط غري موجه ، .القدرات املوروثة واملكتسبة مع الدافعية ) حمصلة
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إىل أن بعض قد ينظر إىل الدافع على أنه " كرايت" يشري بينما تؤدي حماوالت التعلم يف غياب الدافعية إىل توقف النشاط و 

يأيت يف املرتبة الثانية بعد املهارة يف األداء كعامل من عوامل التفوق والبعض األخر قد يرفعونه إىل أوىل املراتب يف النجاح 

  )1995ية و التطبيق، عنان، سيكولوجيا الرتبية الرياضية النظر ( .والتفوق يف املنافسة

  :مفهوم دافعية اإلنجاز  -7 -3

يف  استكشافات" من الكتابات الباكرة يف دافعية اإلجناز واليت قدمها يف كتابه " هنري موراي" تعترب كتابات        

 أنإىل ) 1957(  Lindzeyولندزي  Hollضمن قائمة كبرية من احلاجات وأشار هول )" 1938(الشخصية 

 )أو احلاجة لإلجناز( دافعية اإلجناز 

أو الكائنات ) الفيزيقية( حتقيق شيء صعب والتحكم يف املوضوعات املادية " ميوراي" يقصد ا طبقا ملفهوم        

والتغلب على العقبات  واالستقالليةاألفكار أو تناوهلا أو تنظيمها وأداء ذلك بأكرب قدر ممكن من السرعة  أوالبشرية 

والتفوق عليهم وزيادة تقدير وفاعلية الذات عن طريق  اآلخرينوحتقيق مستوى مرتفع والتفوق على الذات ومنافسة 

  .املمارسة الناجحة للقدرة

 االمتيازويف إطار التحديد السابق ميكن النظر إىل دافعية اإلجناز على أا متثل السعي والكفاح حنو مستوى معني من      

عيار أو التنافس مع م آو لالمتيازوالتفوق ، كما أن هدف اإلجناز يتحدد على أنه إما التنافس مع معيار أو مستوى معني 

تنافس الفرد مع أدائه السابق وحماولة السعي والكفاح حنو إجناز متفرد  أو اآلخرينأو التنافس مع  لالمتيازمستوى معني 

  .ما يتميز بالصعوبة أداءويل املدى حنو التمكن والسيطرة يف واملثابرة على ذلك باجلهد ط

الفرد للتنافس يف موقف ما من مواقف  استعدادتقدم ميكن تعريف دافعية اإلجناز بصفة عامة بأا  ويف ضوء ما     

ل للتفوق يف وكذلك الرغبة يف الكفاح والنضا االمتيازاإلجناز يف ضوء معيار أو مستوى معني من معايري أو مستويات 

أن موقف املنافسة  اعتبارويف اال الرياضي ميكن .مواقف اإلجناز واليت ينتج عنها نوع معني من النشاط والفاعلية واملثابرة

الرياضية من بني أهم مواقف اإلجناز الرياضي ويعترب مبثابة موقف إجناز نوعي أو خاص ولذا يرى بعض الباحثني يف علم 

  .مصطلح التنافسية لإلشارة إىل دافعية اإلجناز الرياضي اماستخدالنفس الرياضي 

الرياضي ملواجهة مواقف املنافسة الالعب  استعدادوبذلك ميكن تعريف دافعية اإلجناز الرياضي أو التنافسية بأا      

عن طريق إظهار  والمتيازمعيار معني من معايري او مستويات التفوق  أويف ضوء مستوى  واالمتيازالرياضية وحماولة التفوق 

يف مواقف املنافسة  واالمتيازقدر كبري من النشاط و الفاعلية واملثابرة كتعبري عن الرغبة يف الكفاح والنضال من أجل التفوق 

  )252-251عالوي، علم النفس الرياضي، الصفحات ( .الرياضية



  دافعية انجاز.........................................................الفصل الثالث

48 

 

  :اإلنجازسلوك  -8 -3

  :يلي  هناك بعض اجلوانب العامة اليت يتميز ا سلوك اإلجناز ومن بينهم أهم هذه اجلوانب ما   

 .االختيار -

 .الشدة -

 .املثابرة -

  :السلوك  اختيار -1 - 3-8

 والتساؤالت، االختياراتحنو سلوك معني من بني جمموعة من  باالجتاهيف سلوك اإلجناز قرار الفرد  باالختيارويقصد      

وخيتار فرد ثالث رفع األثقال ؟ ويفرتض أن  السباحة،ذا خيتار الفرد ممارسة املالكمة يف حني خيتار فرد أخر ممارسة هنا ملا

  .اإلجيابية للممارسةيتحدد عن طريق توقع الفرد للنجاح يف نوع النشاط الرياضي الذي خيتاره  االختيارهذا 

 افرتاضوذلك على  االختياريتحدد عن طريق توقعات األداء والقيمة اليت يدركها الفرد واملرتبطة ذا  االختيارفكان      

 .وكفاءته وإمكانية التفوق أو النجاح كما يدركها بنفسه واستعداداتهتفسري الفرد لقدراته 

  :شدة السلوك  -2 - 3-8

ملاذا يقوم الرباع يف رجة تنشيط السلوك والتساؤل هنا يقصد بشدة السلوك القوة املميزة للسلوك ، أو مستوى د      

والتدريب بأحجام عالية من الثقال ؟ أو ملاذا يقوم العب كرة  لتدريبات البدنية املرتفعة الشدةرياضة رفع األثقال مبزاولة ا

  .لساعات إضافية القدم بالتدريب

البعض األخر ال يقوى على مثل هذه األنواع من التدريبات ويفضل التدريب بأعمال منخفضة الشدة  حني ويف    

  .واحلجم

أو املنافسات  التدريبوتقديرا لالعب الذي يبذل املزيد من شدة اجلهد يف  اعرتافاويالحظ يف الرياضة أن هناك      

 .عالية من دافعية اإلجناز بدرجةأن هذا الالعب يتميز الرياضية ، يف ضوء ذلك يفرتض 

 

 :المثابرة على السلوك  - 3- 3-8
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أو دوام السلوك وعما إذا السلوك يستمر لفرتات  استمراريقصد باملثابرة على السلوك مدى الفرتة اليت ميكن فيها       

  .طويلة أو متوسطة أو قصرية ، أو يستمر لفرتة معينة مث ينقطع ويتوقف

ملاذا يقوم الالعب بالتدريب املتواصل بستة أيام يف األسبوع وألكثر من فرتة تدريبية يف اليوم الواحد  :والتساؤل هنا     

يزيد عن ثالث مرات أسبوعيا ؟ أو ملاذا يستمر العب يف التدريب  طوال العام ، فيكتفي العب أخر بالتدريب كما ال

ضية ، فيسقط العب أخر يف منتصف الطريق ويتقاعد مبكرا يف املنافسات حىت الوصول ألعلى املستويات الريا واالشرتاك

الالعب يف املمارسة الالعب يف  استمراريةفكانت املثابرة على السلوك تعين يصل إىل مستوى الدرجة الثانية  قد ال أو، 

  االفتقارن واملنافسات لتحقيق أفضل مستوى ممكن ، يف حني أ التدريبيف  االشرتاكحنو  واجنذابهاملمارسة الرياضية 

، 1998السباطي، ( .الالعب عن املمارسة أو عدم حتقيق النجاح ابتعادإىل املثابرة على السلوك تؤدي يف النهاية إىل  

  )255-253الصفحات 

  :تأثيرات الدافعية  - 3-9

جناز ال تتعامل مع النتائج النهائية أو متابعة التفوق فقط ، ومنها تتعامل أيضا مع الرحلة النفسية إلإن دافعية ا     

الدافعية عند األفراد فسوف نتمكن من حتليل املعلومات  الختالفوإذا أمكننا أن حنقق فهنا أفضل .للحصول على التفوق

الفرد والتأثريات املختلفة والكبرية لدافعية اإلجناز على السلوك ، بطريقة إجيابية ، كذلك حنن تم بالتعرف على كيفية تنايف 

  :يلي  دافعية اإلجناز ما وتتضمن .املشاعر و األفكار

معه يف القدرة أو التطلع إىل التطلع مع الذين يتساوون  اآلخرينالنشاط مثل رغبة الفرد يف التنافس مع  اختيار -

 .املنخفضةالالعبني ذوي القدرة املرتفعة او 

 .جمهود السعي حنو األهداف ويقصد به كيف ميارس الفرد غالبا -

 .مبعىن كيف يستمر الفرد يف العمل بقوة أثناء التدريب الرياضي األهداف،شدة اهود يف السعي حنو  -

فمثال عندما تتنافس مع فريق قوي وعنيف هل ستلعب  املشاكل،اإلصرار واملثابرة على مواجهة الفشل أو  -

، 1998، الدافعية نظريات و تطبيقات، .شليب م( .بأقصى جمهود ممكن لتحقيق الفوز أم ستأخذ األمر بسهولة؟

 )168-167الصفحات 

  

  :الخصائص الشخصية لدافعية اإلنجاز  -10 -3
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تعترب دافعية اإلجناز من بني اجلوانب األكثر أمهية يف نظام الدافعية لالعب الرياضي ومن بني أهم اخلصائص        

  :يلي  ما الشخصية لالعب الذي يتميز بدافعية عالية لإلجناز 

د أو فوائ مكافآتوليس من أجل ما ميكن أن يرتتب عليه من  ذاته، االمتيازوالتفوق من أجل أو  باالمتيازيهتم  -

 .أو مكاسب خارجية

 .يهتم باإلجناز يف ضوء معايري ومستويات يضعها لنفسه ، إذ ال يتأثر بأية مستويات أو معايري يضعها غريه -

مييل إىل املواقف اليت يستطيع التحكم فيها بنفسه ويقصد بذلك املواقف اليت يتحكم فيها مسؤولية سلوكه  -

 .ونشاطه وأدائه

باألهداف املستقبلية ذات  اهتمامهمع  لالهتمامباملخاطرة احملسوبة ومشرية  يضع لنفسه أهداف مدروسة تتميز -

 .املدى البعيد

 .ميلك القدر الكبري من الدافعية الداخلية والثقة بالنفس -

ال واليت ال تنطوي على نتائج ) أي اليت تتميز بالصعوبة البالغة( ينجذب حنو املهام اليت تتميز بالصعوبة املعتدلة  -

 .مية الفشل أو نتائج مضمونة النجاحترتبط حبت

 .مييل إىل زيادة شدة السلوك عقب خربة الفشل وذلك بالنسبة لألداء الذي يرتبط بدرجة عالية من الصعوبة -

 .يف مواقف اإلجناز اشرتاكهالسعي إىل حماولة فهم ذاته من خالل  -

 .أساس حمك القدرة ومستوى األداء وليس على أساس حمك الصداقة والزمالة أخر علىيفضل العمل مع زميل  -

السباطي، أسس و ( .والداء بكفاءاته وإصالح األخطاء بصورة ذاتية باآلخرينمييل إىل التعلم أسرع باملقارنة  -

 )256، صفحة 1998قواعد التدريب الرياضي، 

  :مكونات دافعية اإلنجاز  -11 -3

دافع : إلجناز الرياضي مها ن أهم املكونات الشخصية لدافعية اأشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي إىل أ     

 .جناز النجاح ، دافع جتنب الفشل,

  :دوافع إنجاز النجاح  -1 -3-11

حنو أنشطة معينة ويدفعه حملاولة حتقيق التفوق وبالتايل  وبتمثل هذا الدافع يف الدافعية الداخلية لالعب لإلقبال     

بالرضا والسعادة ، وهذا الدافع ال يتأثر باملؤشرات اخلارجية ،بل ميكن القول أنه حالة داخلية يف الفرد توجهه  اإلحساس

عتبار هذا الدافع من السمات الشخصية لالعب ، أي أنه يصبغ اوحتركه لتحقيق هدف معني يضعه لنفسه ، وميكن 

النجاح  احتمال: التاليني  باملتغريينوهذا الدافع يتأثر .من العب ألخر  االختالفبالصبغة الفردية اخلالصة وخيتلف متام 

 .وجاذبية حتقيق اهلدف

  :النجاح  احتمال -3-11-1-1
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: الذايت إلمكانية الوصول هلدف معني أو حتقيقه مثل  االقتناعجاح درجة من أهم املؤثرات على دافع إجناز الن       

الذايت كبرية لدرجة ميكن معها القول بأنه هذا  االقتناعالالعب على األدوار األوىل يف حتقيق البطولة فإذا كانت درجة 

ذلك ال يساعد على فإن  أكيدا لضمان النجاح بدون خماطرة ، احتماالأي أن هناك : اهلدف املعني يسهل حتقيقه 

إمكانية التأثري على دافع إجناز جناح بدرجة كبرية ، ومن ناحية أخرى فإن الفرص الضئيلة لتحقيق هدف معني قد تؤدي 

 واالقتناعإىل نفس النتيجة ، وبني هذين املثالني املتطرفني ، ومها الضمان األكيد للنجاح أي توقع النجاح بدون خماطرة 

  .توجد جماالت تتضمن درجات متوسطة ميكن فيها التأثري على دافعية إجناز النجاح بصورة إجيابيةالتام بالفشل ، 

ويف ضوء ذلك جند أن األهداف اليت ترتبط ببعض املخاطر احلقيقة ، أي تلك اليت حتتمل النجاح يف حتقيقها ولكن       

 .بدافعية إجناز النجاح إىل درجة كبرية االرتقاءاهم يف تسبصورة غري مؤكدة ، وهي اليت 

  :الهدفجاذبية تحقيق  -3-11-1-2

فكلما  اهلدف،وهذا يعين قيمة العائد من حتقيق  النجاح،تعترب جاذبية حتقيق اهلدف من أهم مكونات دافع إجناز        

فعلى سبيل املثال الفوز يف الدورات  .درجة جاذبيته ارتفعتاملرتبطة باهلدف ،  االجتماعيةللقيمة  االجتماعيالعائد  ارتفع

  العربية واإلفريقية 

أكثر جاذبية من الفوز بالبطولة احمللية نظرا ألن تقدير مستوى اهلدف يف احلاالت األوىل أكرب بدون شك يف احلاالت 

  .الثانية

 االجتماعيمن خربات النجاح اإلجيابية يرتبط به أيضا التقبل  يرتبط به وبالنسبة جلاذبية اهلدف فإنه باإلضافة إىل ما    

الذي حيظى به الالعب مثل زيادة شهرته من خالل وسائل اإلعالم املختلفة باإلضافة إىل املكاسب  االجتماعي واالستماع

 .الشخصية األخرى

  :دوافع تجنب الفشل  -2 -3-11

املعريف بعواقب أو نتائج الفشل يف األداء  االهتمامذي يتمثل يف وهو تكوين نفسي يرتبط باخلوف من الفشل ال       

  .يف حماوالت جتنب مواقف اإلجناز الرياضي  غري سارة مما يسهم  باالنفعاالتوالوعي الشعوري 

بقلة  أعتقدتوقع الفشل أي كلما  احتمالخوف وقلق الالعب من  ارتفعوهذا الدفع يكون واضحا الالعب كلما      

  .النجاح احتمال فرصته يف

كل من دافع إجناز النجاح ودافع إجناز النجاح ودافع جتنب الفشل بصورة إجيابية أي   استثمارويف ضوء دلك ميكن      

عالوي، علم ( .العمل على تدعيم وتقوية مكونات أو عناصر دافعية النجاح وحماولة اإلقالل من تأثري عوامل جتنب الفشل

 )146، صفحة 2002النفس التدريب و املنافسة الرياضية ، 

  :النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز  -3-12
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يف مراجع علم النفس حملاولة دراسة  واالفرتاضاتمنذ اخلمسينات ظهرت على حيز الوجود بعض النظريات والنماذج       

دافعية اإلجناز وحماولة تفسري دافعية الفرد يف مواقف اجناز املختلفة وخاصة يف املواقف األكادميية أو التعليمية أو املهنية 

  .وكذلك التعرف على التوجهات اليت تكمن وراء سلوك اإلجناز

 االفرتاضاتوتطويع جوانب هذه النظريات أو النماذج أو  اقتباسوقد حاول بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي      

  .حملاولة تطبيقها يف اال الرياضي

التالية يف جمال دافعية اإلجناز مع حماولة بيان مدى إسهامها يف جمال  واالفرتاضاتعرض النظريات والنماذج  وفيما يلي

  )257عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، صفحة ( .دافعية اإلجناز الرياضي أو التنافسية

 .نظرية حاجة اإلجناز �

 .االجتماعيةالنظرية املعرفية  �

  :نظرية حاجة اإلنجاز  -3-12-1

ولقد أضاف مفاهيم .يف إدخال مفهوم احلاجة إىل اإلجناز إىل الرتاث النفسي  Murrayيرجع الفضل إىل مواري        

والتفريعات فمن حيث  االندماجاتأخرى ليوضح ما يقصده باحلاجة إىل اإلجناز وعي الرغبات والتأثريات واألفعال ، 

عبا ، وأن يتمكن من املوضوعات أو الرغبات والتأثريات فتتحدد باحلاجة إىل اإلجناز على أا رغبة الفرد يف أن يتم شيئا ص

 وأن يتغلب على ما.قدر اإلمكان واستقالليةاألشياء الفيزيقية أو األفكار ، وان يتناوهلا وينظمها حبيث يفعل ذلك بسرعة 

يصادفه من عقبات وحيقق مستو عاليا وأن يعترب عاليا وان يعترب نقله ال ضعف وميكن للعاملني معه أن يعرتفوا به ويقدروا 

ذاته من خالل املمارسة الناجحة ملا لديه من مواهب ، ومن حيث الفعال فإن احلاجة لإلجناز تتحدد على أا حرص 

الفرد على أن يقوم جبهود مستمرة ومتكررة للوصول للشيء الصعب، وأن يعمل بغرض واحد حنو هدف عال أو بعيد ن 

  )28- 27، الصفحات 1998، الدافعية نظريات و تطبيقات، .شليب م( .وان يستمع بالتنافس وان ميارس قوة اإلرادة

أن احلاجة لإلجناز ميكن أن تندمج فعال مع أي حاجة أخرى ،  والتفريعات فريى موراي االندماجاتأما من حيث      

  ) . 1981زكريا الشربيين ( وهو يعتقد أن احلاجة لإلجناز تندرج حتت حاجة اكرب هي احلاجة إىل التفوق 

احلاجة لإلجناز : حينما ذكر أن احلاجة إىل التفوق يتفرع منها ثالث حاجات هي   Young وأيده يف ذلك يونج

  ). 1990نبيل صادق (  االستعراضواحلاجة إىل  االجتماعيإىل املركز  ،احلاجة

أول امليل ، فاحلاجة إىل اإلجناز يف  االهتمامويرى موراي أن سبل إشباع احلاجة إىل اإلجناز تتحدد على حسب نوع       

 االمتيازرياضي تكون على هيئة رغبة يف جناز يف اال الالعقلي ، واحلاجة إل االمتيازاال العقلي مثال على هيئة رغبة يف 

  :ويتضح من منظور موراي للدافعية ما يأيت .الرياضي

اليت يعيش الفرد من حيث توفريها للفرص اليت يستطيع الفرد من خالهلا  االجتماعيةالتأكد على أمهية البيئة  -1

 .االهتمامحسب نوعية امليل أو إشباع هذه احلاجة ويظهر هذا يف ذكره أن سبل إشباع احلاجة إىل اإلجناز على 
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الدافعية املستشارة ،  يؤكد علىاحلاجة لإلجناز ، فهو  استشارةدورا فعاال يف  االجتماعيةالتأكيد على أن للبيئة  -2

 )116، صفحة 1996الفقي، ( .ليتفوق اآلخرينوان الفرد البد وأن يستشار يف وجود 

جناز وحماولة تأصيل لبحث فيه وبلورة نظرية خاصة به إلالفضل يف الدراسات املنظمة يف جمال دافعية ا ويرجع     

وهو يعترب كل الدافعيات مبا فيها من حوافز  االنفعالية االستشارةن منوذج أويطلق ماكليالند على تصوره " ماكليالند"

ثابت نسبيا  استعدادحيث يرى انه " أتكنسون"كليالند مع تصور اجلوع أمورا متعلمة، ويتفق مفهوم الدافع لإلجناز لدى ما 

  .يف شخصية الفرد

وذلك يف املواقف اليت ,  حيدد مدى سعيه ومثابرته يف سبيل حتقيق أو بلوغ جناح يرتتب عليه نوع من اإلشباع       

  ).1961ماكليالند ( لالمتياز   تتضمن تقييم األداء يف ضوء مستوى حمدد 

وقد سعى ماكليالند إىل الربط بني تأثري الدافعية على مستوى الفرد وتأثريها على مستوى اتمع حبيث ذهب إىل     

سواء بالنسبة ألنفسهم أو  االقتصادياملرتفعة لإلجناز لديهم احلافز الالزم للثراء  االحتياجاتالقول بان األشخاص ذوي 

  .اتمع

يف جمتمع من اتمعات  االقتصاديعند األفراد وبني اإلجناز  لإلجناز رأيه بني الدافعية أي أن هناك عالقة متبادلة يف       

، وحني يذكر ماكليالند أن مجيع الدوافع متعلمة ، مبا فيها الدافع لإلجناز فهو يؤكد دور البيئة اليت حييا فيها الفرد وتأثريها 

برتبية الطفل ، وبالبيئة اليت يعيش فيها ، من حيث  اهتمأنه قد  على دافعية اإلجناز لديه ، ويتضح من نظرية ماكليالند

، الدافعية نظريات و .شليب م( .عالقتها بدافعية اإلجناز ، مما جيعله ينادي بعمل برامج لتحسني دافعية اإلجناز لدى األفراد

   )30-29، الصفحات 1998تطبيقات، 

  :النظرية المعرفية  -3-12-2

" جناز طبقا لنموذج إليف الصفحات السابقة متت اإلشارة إىل بعض اإلنتقادات اليت وجهت إىل نظرية حاجة ا    

النظريات والنماذج املعرفية " يف دافعية اإلجناز واليت أدت إىل حتول بعض الباحثني جتاه " أتكنسون –ماكليالند 

 االجتماعيةويالحظ أن بعض النظريات والنماذج املعرفية .تبط باملواقف النوعية اخلاصةوخاصة تلك اليت تر "  االجتماعية

بعض املصطلحات اليت يبدو أا تتشابه يف معناها واليت ميكن أن متيز بني دافعية  استخدمتاملرتبطة باملواقف النوعية 

  .ة املدركة والثقة بالنفس وتوجه آو هدف اإلجنازاءفاعلية الذات ، الكف: اإلجناز العالية ودافعية اإلجناز املنخفضة مثل 

كما يالحظ أيضا أن معظم هذه النظريات والنماذج مت تقدميها يف األصل للتطبيق أساسا يف اال التعليمي آو الدراسي 

  .آو جمال املعرفة النظرية

وحماولة تطويعها لكي تناسب التطبيق يف  واقتباسها باستعاراإال أن العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي قاموا 

  .اال الرياضي
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  :وهي  االجتماعيةوفيما يلي عرض للنماذج التالية املستمدة من النظريات املعرفية 

 .فاعلية الذات منوذج �

 .ةاءمنوذج دافعية الكف �

 .منوذج الثقة الرياضية �

 .اإلجناز) هدف( مناذج توجهات  �

  :نموذج فاعلية الذات  3-12-2-1

النظرية  باسمواليت تعرف ) 1986(تعترب فاعلية الذات جزء أو بعد من أبعاد النظرية اليت قدمها ألربت بانديورا        

) وآخرونفلرت ( واليت تتضمن العديد من األبعاد واملتغريات إال أن الباحثني يف علم النفس الرياضي  االجتماعيةاملعرفية 

 .بأمهيته يف اال الرياضي وخاصة بالنسبة لدافعية اإلجناز أو التنافسية العتقادهم ركزوا على بعد فاعلية فقط نظرا 1990

  )275-274عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الصفحات (

  :العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية الذات  –أ 

تؤثر على شدة وقوة ودينامية  أنإىل أن هناك بعض املصادر الرئيسية للمعلومات اليت ميكن  "بانديورا " أشار          

  :فاعلية الذات ، ومن بني اهم هذه العوامل مايلي 

 .إجنازات األداء �

 .اخلربة البديلة �

 .اإلقناع اللفظي �

 .الفسيولوجيةاحلالة  �

 

   :إنجازات األداء 

معني فإن  أداءففي حالة مرور الالعب يف خربة جناح يف .العوامل أمهية بالنسبة لفاعلية الذاتيعترب إجنازات األداء من أكثر      

وعلى العكس من ذلك فإن خربة .يف هذا النوع من األداء حة عن مستوى قدرته وعلى أنه قادر وفاعلذلك يعطي مؤشرات واض

كما أن جناح الالعب يف أداء مهمة تتميز بالسهولة .ليتهيثري الشكوك حول قدرته وفاع الفشل اليت يعيشها الالعب يف أداء ما

 .الواضحة

  :البديلةالخبرة 
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مهارة حركية معينة مل يسبق له أدائها من  يقوم بأداء يف جمال الرياضي وأثناء عملية التعلم احلركي فإن الالعب غالبا ما        

  .املهارة طريقة معينة لألداء آو قد ترتبط ببعض جوانب اخلطورة وقد تتطلب هذه. قبل

 .وتكمن قدرة اخلربة البديلة يف حالة عدم وجود خربات ذاتية سابقة لالعب بالنسبة للداء الذي سيقوم بأدائه       

ف اليت مل يسبق له أو املواق) كتعلم أداء حركي جديد ( ومن األمثلة تلك املواقف اليت يواجهها الالعب ألول مرة   

  ) واستطاعتهمثل املنافسة مع منافس جمهول غري معروف مستوى قدراته ( مواجهتها من قبل 

ومن اجلوانب التطبيقية للخربة البديلة ضرورة مراعاة املدرب ألداء منوذج جيد للمهارة احلركية اجلديدة اليت سوف يتعلمها  

الذي مل يسبق لالعب .ملباراة يشرتك فيها املنافس) تسجيل(مرئي  الالعب ألول مرة ، وكذلك إمكانية مشاهدة عرض

نقاط القوة والضعف هلذا املنافس ن ولذا يطلق بعض الباحثني على  أهمقيام املدرب الرياضي بشرح  آومن قبل  مواجهته

عالوي، مدخل ( .العببفاعلية الذات لدى ال االرتقاءاخلربة البديلة مصطلح التعلم بالنمذجة وهو الثر الذي يؤدي إىل 

  )278يف علم النفس الرياضي، صفحة 

   :اإلقناع اللفظي 

لفظية وحمادثات شفهية مع  باستجاباتبعض الزمالء يقومون  نالحظ يف اال الرياضي أن املدرب الرياضي أو كثريا ما     

 ستطاعات ميكنها مواجهة أداء معني بنجاح مثل إقناعه بقدرته على الفوزاالعب يف الفريق بغية إقناعه بأنه ميلك قدرات و 

ومثل هذه احملاوالت سواء من جانب املدرب .معني يف الوثب عايل مثال ارتفاععلى منافس معني أو قدرته على ختطي 

وتكمن أمهية اإلقناع " اإلقناع اللفظي " الء الالعب يطلق عليها يف إطار نظرية فاعلية الذات مصطلح الرياضي أو بعض زم

اللفظي يف حالة إدراك الالعب أن الشخص الذي يقوم مبحاولة إقناعه اللفظي يف حالة إدراك الالعب أن الشخص الذي 

علومات ويستطيع احلكم الصحيح والتقييم اجليد مع يقوم مبحاولة إلقناعه اللفظي شخص جدير بالثقة ومصدر دقيق للم

أن يتأسس هذا اإلقناع اللفظي على أدلة موضوعية وواضحة وإال أصبح عبارة عن جمرد شعارات وعبارات مراعاة ضرورة 

 .جوفاء وألفاظ ال أساس هلا من الصحة أو الدقة أو املوضوعية

  : الفسيولوجيةالحالة 

قبل بداية املنافسة  املرتبطة حبالة ما الفسيولوجية االستشارةمستوى  ارتفاعمن بني اخلربات العامة يف اال الرياضي  

املرتبطة باألداء أو املنافسة  االنزعاجو عالمة من بني العالمات أعلى أا حالة قلق  االستشارةوقد يفسر الالعب .الرياضية

مستوى فاعلية  اخنفاضإمكانية  االستشارةمر الذي قد يشري إلىل معاناة الالعب هذه اليت سوف يشرتك فيها ن وهو األ

التنشيط البدين  الفسيولوجية على أا عالمة من عالمات االستشارةوعلى عكس ذلك قد يفسر الالعب هذه  .الذات
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 مستوى ارتفاعألداء األفضل وبالتايل إلمكانية وا اجلهدلبذل املزيد من  االستعدادوالنفسي وإلشارة حلالة من احلاالت 

  )281- 280عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الصفحات ( .فاعلية الذات

    :قيمة العائد من النجاح 

 .أو الرضا املدرك املرتبط بالنتيجة اليت يعتربها الفرد ناجحة) املادية واملعنوية  (ويقصد به قيمة املكافأة        

   :قيمة العائد من الفشل 

). وهي قيمة سلبية دائما ( ويقصد بذلك قيمة عدم الرضا املدرك أو احلزن املرتبط بالنتيجة اليت يعتربها الفرد فاشلة        

 .اإلجناز إىل هناك عالقة متبادلة بني هذه العوامل املوقفية حاجةوتشري نظرية 

  :النتائج المتوقعة  –ب 

نظرية حاجة اإلجناز فإن هناك إمكانية حتقيق بعض النتائج املتوقعة يف إطار التفاعل بني العوامل  افرتاضاتيف ضوء       

  :يلي  ومن بني أمهها ما.الشخصية والعوامل املوقفية السابق ذكرها

 .من هدف مرتبط باإلجناز لالقرتابامليل  •

 .امليل لتجنب هدف مرتبط باإلجناز •

 : من هدف مرتبط باإلنجاز لالقترابالميل 

  .باالجنازمرتبطة  أداءيف مهام أو  لالشرتاكيقصد بذلك الدافعية العامة للفرد أو نزعته      

 

 : الميل لتجنب هدف مرتبط باإلنجاز 

أو ألداء نشاط ما واليت سبق التعبري عنها بأا امليل أو النزعة  لالقرتابنظرا ألن مواقف اإلجناز قد تثري الدافعية    

حنو هدف مرتبط باإلجناز، فإن مواقف اإلجناز قد تثري أيضا النزعة أو امليل لتجنب هذا النشاط والذي تعرب عنه  لالقرتاب

أو النزعة لتجنب أو التأخر  االستعدادنظرية حاجة اإلجناز مبصطلح امليل لتجنب هدف مرتبط باإلجناز والذي يقصد به 

  )265- 261عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الصفحات ( .أو الدخول يف مواقف اإلجناز اشرتاكيف 

  ) :ة المدركة اءالكف( ة اءدافعية الكف نموذج -3-12-2-2
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الشخصية يف ضوء  نظرية يف دافعية اإلجناز تتأسس على شعور الفرد بكفأته)  1978" ( سوزان هارتر " قدمت      

  ."ة املدركة اءة أو الكفاءدافعية الكف" وهي نظرية ) 1959" ( هوايت " بعض التصورات النظرية اليت قدمها 

أن األفراد لديهم دافعية فطرية لكي يكونوا أكفاء يف مجيع جوانب أو " هارتر " اليت قدمها  االفرتاضاتومن بني        

لكي يكون ) غري املتضمن للشعور  الدينامكيأي الدافع  –أو الدافعية الفطرية ( اإلحلاح جماالت اإلجناز البشري وإلشباع 

إدراك الفرد للنجاح أو شعوره خبربة  أنإىل " هارتر"وأشارت ) كالرياضة مثال ( الفرد كفؤا يف جمال إجنازي معني معني 

ة الشخصية واليت تدعم وتعزز اءلية الذات والكفالنجاح يف جمال حماولته للتفوق يولد لديه مشاعر إجيابية وشعور بفاع

  .ة لدى الفرد فإن ذلك يشجعه على القيام مبحاوالت أخرى للتفوقاءدافعية الكف ارتفعتوكلما  .ةاءبالتايل دافعية الكف

وعلى العكس من ذلك فإن عدم إدراك الفرد للنجاح أو شعوره خبربة الفشل يف حماوالته للتفوق فإن ذلك يولد لديه 

ة واليت ينتج عنها حماوالت قليلة للتفوق ، اءدافعية الكف اخنفاضة الشخصية وبفاعلية الذات ، وبالتايل اءمشاعر بالكف

  .عن املمارسة الرياضية االنقطاعالعبني الناشئني وقد ينتج عن ذلك بالنسبة ل

وهذه األبعاد تتفاعل معا وتؤثر " األبعادتكوين نتعدد " ة عبارة عن اءإىل أن دافعية الكف" هارتر"أشارت  أخرىومن ناحية 

ومن بني أهم  اإلجنازيالتفوق يف جمال إجنازي معني ، كما تؤثر على تطور خصائص السلوك  إلحرازعلى حماوالت البدء 

  :يلي  ما" هارتر"أبعاد هذه التكوينات اليت أشارت إليها 

ذوي األمهية بالنسبة للفرد وذلك عن طريق التدعيم أو  اآلخروناألثر الذي حيدثه  :أثر التدعيم الخارجي  �

درب الرياضي وأمهية ة لدى الفرد وخاصة بالنسبة للماءالتعزيز أو النمذجة أو القدرة من األمهية مبكان بالنسبة لدافعية الكف

 .تدعيمه لالعب 

  

 

:ناتج األداء بعالقته بصعوبة المهمة  

ؤديها الفرد تتحدى قدراته و تتميز بالصعوبة و استطاع اجتيازها بنجاح فان ذلك إذ انه كلما كانت املهمة اليت ي       

و على العكس من ذلك فان النجاح يف اجتياز  -يولد الشعور بالكفاءة الشخصية و بالتايل املزيد من دافعية الكفاءة

.بعض العقبات السهلة قد ال تسهم يف شعور الفرد بكفاءته الشخصية   

: للحكم على الكفاءة الشخصية مصادر المعلومات  
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و عما إذا كانت املعلومات املستخدمة للحكم عل الكفاءة الشخصية للفرد نابعة من داخله عن طريق حكمه الذايت      

مثل رأي املدرب الرياضي أو مجاهري املشاهدين ألدائه و كذلك مدى : على كفاءته أو نابعة من حمكمات خارجية مثل 

.ء اآلخرين و مدى اقتناعهم بآرائهمثقة الالعب يف أرا  

:الكفاءة المدركة  

إن الدافعية الداخلية تقود الفرد إىل حماولة أظهار قدراته يف جمال اجناز نوعي معني و الذي يشعر فيه الفرد بكفاءته       

كلنت “إذ إشارات بعض الدراسات . الشخصية إىل أن األفراد ذوي الكفاءة املدركة يف اال البدين أو  ”ايس”و“  

احلركي لديهم دافعية اجناز عالية حنو اال الرياضي بدرجة اكرب من األفراد ذوي الكفاءة املدركة يف اال االجتماعي أو 

.اال املعريف  

 النتائج االنفعالية 

يب الناتج عن الشعور بالنجاح يف أداء يسهم يف االرتقاء بدافعية أشارت بعض الدراسات إىل أن األثر االنفعايل االجيا

 الكفاءة و على عكس من ذلك فان الشعور بالفشل قد يولد

كما أن األفراد الذين يتميزون بدافعية عالية للكفاءة يتسمون مبستوى اقل . لدى الفرد الشعور باخنفاض دافعية الكفاءة 

)284-282عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الصفحات ( .يف مسة قلق املنافسة الرياضية  

نموذج دافعية االنجاز و الثقة الرياضية  -3-12-2-3  

يف دافعية االجناز  و الثقة بالنفس يف الرياضة على ) 1988-1986(إيل منوذج روبني فيلي ) 1994(أشار كوكس      

لنموذج يعترب مبثابة منوذجا نوعيا متخصصا للتطبيق يف اال الرياضي و ذلك على العكس من معظم أساس أن  هذا ا

االفرتاضات   و النماذج و النظريات السابق تقدميها و اليت كان مصدرها ااالت املختلفة لعلم النفس و اليت مت افرتاضها 

.جمال علم النفس الراضي للتطبيق يف ااالت أخرى غري جمال النشاط الرياضي أو  

أن الثقة الرياضية ميكن تعريفها بأا االعتقاد أو درجة التأكد أو اليقينية بان الفرد ميلك القدرة كي " فيلي"و يف مفهوم 

  :كما أشارت إىل أن الالعب الرياضي يوجه مواقف املنافسة املوضوعية يف إطار يعد هامني مها.  يكون ناجحا يف الرياضة

 .الراضية كسمة شخصيةالثقة  •

 .التوجه التنافسي •
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اليت يظهرها الالعب يف املنافسة الرياضية و اليت " حالة الثقة الرياضية"و الذي ميكن عن طريقها التنبؤ مبستوى       

ء مثل تساعد على  التنبؤ بأداء الالعب أو استجاباته الظاهرة و اليت تعطي دفعة تقدميه لإلدراك الذايت لالعب نتائج األدا

  و من الناحية أخرى ) .بغض النظر عن الفوز أو اهلزمية( الرضا و اإلدراك أو الشعور بالنجاح : 

فان هذا اإلدراك الذايت لالعب عن نتائج األداء يؤثر و يتأثر بكل من التوجه التنافسي لالعب الرياضي و كذلك مسة الثقة 

 )282-281عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، الصفحات ( .الرياضية املميزة لالعب

  :االنجاز ) أهداف(نماذج توجهات  - 3-12-2-4

قام بعض الباحثني بتقدمي جمموعة من النماذج و االفرتاضات يف جمال دافعية االجناز يف إطار النظرية املعرفية     

هلدف "و االختالفات يف سلوكيات االجناز لدي الفرد طبقا  االجتماعية حملاولة تفسري و شرح التنويعات

  "توجهات االجناز"أو"االجناز

ويالحظ أن هذه النماذج و االفرتاضات اتفقت على أن دافعية االجناز تكوين متعدد األبعاد و أن مواقف اليت يكون فيها 

أو التوجهات تعترب من بني أهم " األهداف" ن و إ,االهتمام األكرب للفرد على كفاءته الشخصية ملواجهة متطلبات الوقف

احملددات الرئيسية لسلوك االجناز علي أساس تفسري جناح أو فشل سلوك االجناز يف ضوء مدى حتقيق هذه األهداف أو 

  .فسلوك االجناز الذي يعترب مبثابة جناح بالنسبة لفرد ميكن أن يعترب مبثابة فشل لفرد أخر.التوجهات

لنماذج و االفرتاضات مت استخالصها و اختبارها و تطبيقها أساسا يف جمال دافعية االجناز التعليمي أو ومعظم هذه ا     

و قد حاول بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي اقتباس و تطويع بعض جوانب هذه النماذج و , األكادميي أو املهين

  .االفرتاضات و حماولة تطبيقها يف اال الرياضي

  .اول البعض األخر تقدمي مناذج نوعية خاصة باال الرياضيكما ح     

و فيما يلي عرض لبعض مناذج و افرتاضات توجهات أو أهداف االجناز يف اال العام و بصفة خاصة يف اال التعليمي 

الرياضي و كذلك  أو املهين و حماولة بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي تطويع هذه النماذج و االفرتاضات يف ال

  .شرح االفرتاضات توجه أو هدف االجناز الرياضي  أو توجه التنافسية

  :نماذج و افتراضات توجهات أو هدف االنجاز في المجال العام  -أ

و اللذان ) 1980"(نيكوالس"و"ميهر"من بني االفرتاضات و النماذج يف جمل توجه أو هدف االجناز افرتاضات         

  عية االجناز ميكن أن تتخذ العديد أشارا إىل داف
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من األشكال و اليت تشتق من األهداف األساسية للفرد لالشرتاك يف سلوك اجنازي معني و كذلك طبقا ملفهوم الفرد 

  .املرتبط بنجاح أو فشل مثل هذا السلوك

  .زمن هذا املنطلق فان حتقيق اهلدف يشكل أمرا مرغوبا لدى الفرد و يشعره بكفاءته

م مبحاولة تصنيف سلوكيات االجناز يف ضوء حتقيقها ألهداف معينة أي على أساس توجهها حنو أهداف بعينها و و قد قا

  :أشار إىل إمكانية و حتديد  ثالثة تصنيفها لتوجهات سلوك االجناز  النحو التايل 

  :الكفاءة المدركة

  .يف االحتفاظ أو يف استمرار أدراك مقبول أو مفضل للقدرة يقصد بسلوك توجه القدرة الرغبة

أو اإلقالل قدر اإلمكان من احتمال , و هدف هذا النوع من السلوك هو تنشيط أو تفعيل احتمال إظهار قدرة عالية

و نتائج السلوك أو األداء اليت تعزي إىل القدرة العالية يقوم الفرد بتقييمها ذاتيا على أا خربة جناح . إظهار قدرة منخفضة

و على العكس من ذلك فان نتائج . يب و توقع النجاح املستقبلي يف املواقف املشاةو بالتايل ينتج عنها اثر انفعايل اجيا

السلوك أو األداء اليت تعزي إىل القدرة املنخفضة يدركها الفرد على أا فشل و ينتج عنها اثر انفعايل سليب و توقع 

  .اخنفاض مستوى احملاوالت املستقبلية للتفوق

 .عي بالقدرة الذاتية مبثابة العامل احلاسم و الفاصل بني السلوك أالجنازي  الفاشلفكان عامل توجه القدرة أو الو 

  :سلوك توجه المهمة

سلوك توجه املهمة يركز على العملية أي على عملية اجناز املهمة اليت سيقوم الفرد بأدائها و ذلك عند االشرتاك يف    

  و هو األمر الذي يرتبط مبدى الفهم , موقف االجناز

واضح لطبيعة املهمة أو حماولة االشرتاك يف بعض املهام املعينة بدرجة اكرب من حماولة الفرد إظهار قدرته على األداء أو ال

  .االجناز 

عالوي، مدخل يف علم النفس الرياضي، صفحة ( .و هذا يعين حماولة الفرد أداء املهمة املكلف ا بأفضل ما ميكن

288(  

  :توجهات أو أهداف االنجاز في الرياضة  -ب
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أشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي  سواء املنافسة مع الذات أو املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية       

تعترب من أهم  -األخرىأو املنافسة يف مواجهة منافس وجه أو املنافسة يف منافسني آخرين و غريمها من أنواع املنافسات 

لإلشارة إىل دافعية االجناز " التنافسية"و هو األمر الذي دعا بعض الباحثني إيل استخدام مصطلح , مواقف االجناز الراضي

 .الرياضي 

و بأا استعداد الالعب الرياضي ملواجهة مواقف املنافسة الرياضية و حماولة التفوق " التنافسية"و يف ضوء ذلك يعرفون     

  .التميز يف ضوء مستوى أو معيار معني من معايري أو مستويات التفوق أو التميز

و يف الوقت احلايل يالحظ أن هناك اجتاها واضحا يف علم النفس الرياضي يف جمال توجه أو هدف االجناز الرياضي     

  .ي من دافعية االجنازحنو استخدام مصطلح التنافسية من حيث أا نوع خاص أكثر ارتباطا باال الرياض

و يف ضوء ذلك أشار العديد من الباحثني إىل أن هناك هدفني أن توجهني رئيسني من أهداف أو توجهات التنافسية     

  :مها

  هدف أو توجه النتيجة •

 .هدف أو توجه األداء •

  :هدف أو توجه النتيجة 

ك يف املنافسة الرياضية دف الفوز بامليداليات أو هذا اهلدف أو التوجه يرتبط مبحاولة الالعب الرياضي االشرتا       

البطوالت و التغلب على منافسيه و حماولة مقارنة مستواه مبستوى اآلخرين و جتنب اهلزمية بقدر اإلمكان و يشعر بالفخر 

  .و الزهو عند الفوز إلدراكه بقدراته العالية و لكنه حيزن عندما ينهزم إلدراكه بأنه ميتلك قدرات منخفضة

فكان هدف توجه النتيجة يرتبط مبفاهيم كل من الفوز و اهلزمية و مها نتائج مطلقة بغض النظر عن الظروف املرتبطة       

أي بغض النظر عن مستوى املنافس أو املنافسني باملقارنة مبستوى الالعب أو  -و بكل منهما و عن أسباا و عواملها

عالوي، علم النفس التدريب و املنافسة الرياضية ، ( .العب و مستوى قدراتهبغض النظر عن نتيجة اجلهد الذي بذله ال

  )251، صفحة 2002

  :المهمةهدف أو توجه األداء أو 

مستواه و هدف أو توجه األداء أو املهمة يرتبط مبحاولة الالعب االشرتاك يف املنافسة واضعا نصب عينه حماولة تطوير 

حتسينه عن األداء السابق له و بذل أقصى جهد ممكن يف األداء و إظهار اكرب قدر ممكن من قدراته دون أن يرتبط ذلك 
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مبقارنة مستواه مبستوى اآلخرين و لكن دف حماولة تطوير و حتسني مستواه يف ضوء مستوياته السابقة و بالتايل شعوره 

و قد , ه بالفشل عند عدم حتقيق هدفه بغض النظر عن فوزه أو هزميته يف املنافسةبالنجاح يف حالة حتقيق ذلك و شعور 

أشار بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي أن بعض الالعبني ميكن أن تكون توجهام أو أهدافهم حنو كل من توجه 

لرياضي أسفرت عن معظم النتيجة و توجه األداء يف نفس الوقت إال أن العديد من نتائج البحوث يف علم النفس ا

  )27، صفحة 1979قشقوش، ( .الالعبني قد تكون توجهام أو أهدافهم إما حنو توجه األداء

  الخاتمة

مما سبق ذكره فان دافعية االجناز ال تعدوا عن كوا ذلك االستعداد للتنافس يف موقف ما من املواقف سواء كان         

و ما خيلفه هذا اجلو من املثابرة , هذا التنافس مع الذات أو مع العوامل الطبيعية أو املنافس أو غريها من املنافسات

  .و على هذا األساس حيصر بعض العلماء دافعية االجناز يف مصطلح التنافسية, للكسب أو النجاح أو التفوق

  

  

  

  



  

  الدراسة التطبيقية

  

  منهجية البحث و إجراءاته الميدانية: الفصل األول

  عرض النتائج: الفصل الثاني

  :الفصل الثالث

 المناقشة النتائج بالفرضيات �

 اإلستجابات �

 الخالصة العامة �

 التوصيات �



 :تمهيد الباب الثاني

لقد تضمن الباب على منهجية الدراسة و إجراءاا امليدانية و يشمل على الدراسة االستطالعية و اليت تطرقنا فيها إىل الغرض من 

إىل ثبات مث , و دافعية االجناز , الدراسة ووصفنا عينتها كما تطرقنا إىل األدوات املستعملة و املتمثلة يف مقياس السلوك القيادي 

  .وصدق هذه األدوات و بعدها ضبط املتغريات اإلجرائية

كما تطرقنا إىل الدراسة األساسية و تشمل على منهج البحث مث إىل عينة البحث و جماالا و أدواا و حماورها و طريقة التقييم 

  .الت اليت تتناسب مع موضوع البحثوالتطبيق مث إىل األساليب اإلحصائية املستعملة يف هذه الدراسة وما حتتويه من معاد

  . مث إىل عرض و حتليل و مناقشة النتائج لنصل يف األخري إىل االستنتاجات العامة وخنرج خبالصة البحث مع مجلة من التوصيات

 



  
  

  :منهجية البحث و إجراءاته الميدانية 

  

  متهيد 1-1

 الدراسة االستطالعية 1-2

 الدراسة األساسية  1-3
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  :تمهيد 1- 1

وللوصول  كلة املطروحة يف حبثنا هذا يف عالقة دافعية االجناز لدى الالعبني بسلوك القيادي لدى املدربني من خالل املش

  .إىل حل هذه املشكلة ال بد من توضيح منهجية الدراسة و إجراءاا امليدانية 

  :االستطالعيةالدراسة  - 1-2

و اليت توصلنا على نتائج  االختبارملعرفة الطريقة السليمة و الصحيحة إلجراء  :الغرض من الدراسة  -1-2-1

،توجب على الباحث القيام بتجربة استطالعية قصد  لالختبارالطرق العلمية  استخدامدقيقة و قيم مضبوطة و بغرض 

  :ثالاإلطالع على الصعوبات و العوائق اليت قد تواجهنا يف الدراسة األساسية و على سبيل امل

  .لعينة البحث االختبارـ مدى تناسب 

  .و اإلجابة على األسئلة من طرف العينة املختربة االختبارـ حتديد الوقت املناسب و الكايف إلجراء 

  .ـ إمكانية تفهم العينة للعبارة املطروحة

  .ـ معرفة الصعوبات اليت ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها

مدربني  6و ) 1جهوي (كرة السلة   نيالعب 10أجريت هذه الدراسة على :وصف عينة الدراسة  -2- 1-2

  كرة السلة) 1جهوي (

  :أدوات الدراسة  -3- 1-2

يهدف هذا املقياس إىل حتديد بعض السمات املختارة اليت ترتبط  :مقياس السلوك القيادي  -3-1- 1-2

أبعاد حتتوي قائمة 8و اليت تتضمن "مد حسن عالوي حم"بالتدريب الرياضي باملستوى العايل ،و قد قام بإعدادها الدكتور 

  .عبارة  55على 

التدريب و اإلرشاد (للعبارة السلبية و يقيس األسلوب القيادي ) العدالة( الثاينو تتناول األبعاد العبارة إجيابية ما عدا البعد 

ـ التحفيز ـ العدالة ـ تسهيل األداء الرياضي ـ السلوك التسلطي ـ املشاركة أو السلوك الدميقراطي ـ  االجتماعيـ التقدير 

  ).باجلوانب الصحية االهتمام
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يهدف هذا املقياس إىل حتديد بعض السمات املختارة اليت ترتبط  :مقياس دافعية اإلنجاز -2-3-2- 1 

قائمة عشرين عبارة و قد حتتوي ) 02(و اليت تتضمن بعدين " حسن عالويحممد "و قد قام بإعدادها. باألداء الرياضي 

دافع إجناز النجاح ـ (عبارات يف كل بعد منها اإلجيابية و السلبية حتدد و تقيس دافعية اإلجناز و هي  10تناولت األبعاد 

  ).جتنب الفشل

من فرق خمتلفة حبيث قمنا الالعبني على جمموعة من املدربني و االختبار أجرينا :إجراءات الدراسة-4- 1-2

حيث مت على  االختباربشرح مبسط عن كيفية اإلجابة سري عملية بتوزيع استمارات دافعية اإلجناز على الالعبني كما قمنا 

  . االختبارمرحلتني يهدف التحقق من ثبات 

 :المرحلة األولى )أ

  .مساءاصباحا و  2014فيفري  08و 07تاريخ ب االختبارمتت املرحلة األوىل من تنفيذ 

 : المرحلة الثانية)ب 

  .بني املرحلتني هو أسبوع.صباحا ومساءا 2014فيفري  16و 15بتاريخ  االختبارمتت املرحلة من تنفيذ 

  

  :لالختباراألسس العلمية  -5- 1-2

و األسس العلمية و هي  و مقاييس ينبغي مراعاة العديد من الشروط  االختباراتو تطبيق بعض  استخداملكي يتم    

  :كما يلي 

  :الثبات - 1 - 5 -2 – 1

مناسبتني خمتلفتني نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد يف  استقرارأو  األتساعمدى الدقة و االختبار يقصد بثبات 

   )152، صفحة 1993احلفيظ، (واستخدم الباحثون إحدى طرق احلساب ثبات 

إذا ما أعيد على نفس  باستمراريعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج  االختبارعن ثبات  vandalinيقول فان دالني 

   )193، صفحة 1995حسنني، (العينة و حتت نفس الظروف 

لنتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد يف منافستني خمتلفتني  االستقرارو  االتساقهو الدقة او  االختبارإن ثبات 

   )128، صفحة 2000الشافعي، (
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 نتائج استقرارللتأكد من مدى دقة و ) االرتباطمعامل (وإعادة تطبيقه  االختبارو هي طريقة تطبيق  االختبار      

،و على أساس هذه االختبار،و يهدف هذا األسلوب إىل حتديد نسبة و قيمة العوامل املؤقتة أو املوقفية املؤثرة يف  االختبار

نفس العينة ،نفس ( على مرحلتني بفاصل زمي قدره أسبوع تثبيت كل املتغريات االختبارالطريقة قام الباحثون بإجراء 

  ).تيوقتاألماكن ،نفس ال

  :الصدق  -5-2- 1-2

أو املقياس الصادق  فاالختبارأو املقياس يشري على الدرجة اليت ميتد عليها يف قياس ما    وضع من أجله ، االختبارصدق 

  كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها   هو الذي يقس بدقة

  .االختبارو يقاس الصدق حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات 

  :الموضوعية -5-3- 1-2

أو و حساب الدرجات  االختبارترجع يف األصل على مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق  االختبارموضوعية      

  )86، صفحة 1997رضوان، ( نتائج اخلاصة ب

على  االختبارو مكان ،كما قام الباحثون بتجربة  زمانو مقياس السلوك القيادي و دافعية اإلجناز يصح تطبيقهما يف كل 

من  االختباركرة السلة وذلك بغاية الوقوف على الصعوبات اليت من املمكن أن حيتويها   اختصاصجمموعة من الطلبة 

  .صعوبة املفردات و غموض احملتوى

  :الوسائل اإلحصائية-6- 1-2

اإلحصائية  استخدامأجل الوصول إىل النتائج اإلحصائية و استخالص النتائج العامة و فهمها بصورة جيدة جلانا إىل  من

  :التالية
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) ر(وحيسب باملعادلة التالية  االختباروذلك من أجل التأكد من ثبات :" لبيرسون" االرتباطحساب عوامل  -1

  :تساوي

∑ )ص ـ ص(  ) س ـ س(      

                                                    

  2)ص ـ ص(     ∑ 2)س ـ س((   ∑

  )86، صفحة 1988رضوان، القياس يف الرتبية الرياضية و علم النفس الرياضي ، ( 

  .الغرض إجراء المقارنة :الحسابيالمتوسط  -2

  س ∑            

   ..............................                         =َس  

  ن              

  )132، صفحة 1995الشربيين، (

  :المعياري االنحراف 3

   ............................                2) س ـ سَ (∑ع       

=    

  ن                 

  )133، صفحة 1995، .الشربيين ز(

  :درجة الحرية  4

  1ن ـ  =دح

  :أنحيث 

  درجات معيارية:س69املعياري          االحنراف: ع

  املتوسط احلسايب             ن ـ جمموع العينة:سَ 
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  :االستطالعيةرض و مناقشة نتائج التجربة ع -7- 1-2

  :السلوك القيادي مقياس -7-1- 1-2

  .1لقيم املتوسط احلسايب و اإلحنرايف املعياري لدى الالعبني القسم اجلهوي  االختباريبني نتائج ) 01(جدول

  املرحلة الثانية من االختبار  املرحلة األوىل من االختبار  

    املدربني 6    املدربني 6  

  املعياري االحنراف  املتوسط احلسايب  املعياري االحنراف  املتوسط احلسايب  

  3,30  79,1  3,22  80.7  التدريب واإلرشاد

  2,21  39  2,14  38  االجتماعيالتقدير 

  5,40  22.1  6,04  21,8  التحفيز

  4,3  29  3,90  30,8  العدالة

تسهيل األداء 

  الرياضي

15,2  3,60  16,4  2,22  

  2,88  9,7  2,44  6,2  السلوك التسلطي

  السلوك

  دميقراطيال

9,7  

  

2,98  9,6  1,90  
  

  

باجلوانب  االهتمام

  الصحية

14,2  1,40  15,4  1,22  

  :االختبارصدق و ثبات )أ

 االستقراربني درجات التطبيق األول و درجات التطبيق الثاين على معامل  االرتباطيدل :االختبارثبات ) 1 -أ

بثباته من بني  االختبار االستقرارو زاد ذلك ) 1.00(من الواحد صحيح  هذا املعامل أقرتبما ل، و كاالختبار)ثبات(

  . ألتتابعي االرتباطحلساب معامل " بريسون "الطرق املستعملة حلساب معامل الثبات طريقة 

مرتني على نفس العينة من الالعبني و املدربني  االختبارقمنا بتطبيق دراستنا، جاستقرار نتائللتأكد من مدى صحة و 

  .االختبارأسلوب إعادة  إحصائياهذه العملية بفارق زمين قدر بأسبوع و يطلق على 
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الناحية  )1الجهوي(يبين ثبات مقياس السلوك القيادي عند مدربين كرة السلة :02الجدول        

  الغربية

حجم   األبعــــــاد

  العينة

مستوى   ةيدرجة احلر 

  الداللة

معامل ثبات 

  رـ االختبار

لية االقيمة اجلدو 

  ـ رـ

    0,60        التدريب و اإلرشاد

    0,80        االجتماعيالتقدير 

    0,91        التحفيـــز

  0.50  0.68  0,05  05  06  العدالـــــة

    0.82        تسهيل األداء الرياضي

    0.60        السلوك التسلطي

    0.60        املشاركة أو السلوك الدميقراطي

    0.88        الصحية باجلوانب االهتمام

وبعد الكشف يف جدول دالالت " 0,91و0,60" وجد حمصورا بني " بريسون "البسيط  االرتباطحبساب معامل      

  عند درجة احلرية االختباراملبسط ملعرفة ثبات  االرتباط

يتميز بدرجة ثبات عالية كون الدرجة احملسوبة ملعامل الثبات  االختبارتبني لنا أن  0,05،ومبستوى داللة ) 1ن ـ (

  ـ 2وما يوضحه اجلدول ـ ) 0,50(لية و اليت كانت تساوي كانت أكرب من القيمة اجلدو " بريسون"

ما وضع ومن  االختبارأهم شروط املقياس اجليد  يقصد به أن يقيس  االختباريعترب صدق :االختبارـ صدق  2ـ 1

أجل التأكد من صدق املقياس استخدمنا الصدق الذايت و الذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات املقياس و 

  :على هذا النوع من الصدق توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل  باالعتماد
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  )اجلهوي األول(القيادي عند مدربني كرة السلة  اختباريبني صدق :03الجدول 

حجم   األبعاد

  العينة

درجة 

  احلرية

معامل ثبات   مستوى الداللة

  رـ االختبار

      القيمة 

  ةاجلد ولي

  0,70       واإلرشاد التدريب

  0,92       االجتماعيالتقدير 

  0,71       التحفيز

 0.50 0.80       العدالة

  0.90  0,05  05  06 األداء الرياضي سهيلت

  0.70       السلوك التسلطي

  0.78       السلوك الدميقراطي

  0.60       باجلوانب الصحية االهتمام

          

يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق  االختبارتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن        

 تقدرملعامل االرتباط اليت  ةاجلد وليالقيمة وهي قيمة أكرب من 0,92و0,60كانت ترتواح ما بني   لالختبارالذايت 

 0,05 لداللةومستوى ا" 5"وقيمتها) 1-ن(عند درجة احلرية 0,50ب

ما وضع لقياسه ومقياس القيادة يهدف اىل حتديد  االختبار ان يقيس االختبار وعيةتعين موض:موضوعية االختبار-ب

يادة يعترب فاملوضوعية متوفرة زيادة على هذا فمقياس الق بعض السمات املختارة اليت ترتبط بالتدريب الرياضي،وبذلك

  .مقياس عاملي ومعرتف به

 :دافعية االنجازمقياس  -7-2- 1-2

  ).ي االولاجلهو ( السلة كرةيب واالحنراف املعياري لالعيب  يبني نتائج االختبار لقيم املتوسط احلسا) 04(جدول     

    االختبار من ةاملرحلة الثاني  األوىل من االختبار املرحلة  

  العب10  العب10  

  
 املتوسط احلسايب

 االحنراف

 املعياري
 املتوسط احلسايب

 االحنراف

 املعياري

 2.40 41.8 2.20 40.12  دافع إجناز النجاح
  4,60  30.93  4,20  32  جتنب الفشل
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  :االختبارصدق و ثبات )أ

ثبات ( االستقراربني درجات التطبيق األول و درجات التطبيق الثاين على معامل  االرتباطيدل  :االختبارثبات )1أ ـ 

بثباته ، من بني  االختبار،وزاد ذلك يف استقرار )1,00(صحيح   الواحد، و كلما اقرتب هذا املعامل من )االختبار

  . ألتتابعي االرتباطحلساب معامل " بريسون "الطرق املستعملة حلساب معامل الثبات طريقة 

رق مرتني على نفس العينة من الطلبة بفا االختبارو للتأكد من مدى صحة و استقرار نتائج دراستنا ،قمنا بتطبيق         

  .االختبارزمين قدره أسبوع ،و يطلق على هذه العملية إحصائيا أسلوب إعادة 

  ).1جهوي ( ميثل ثبات مقياس دافعية اإلجناز عند العبني كرة السلة أكابر)05(اجلدول 

معامل ثبات   مستوى الداللة  درجة احلرية  حجم العينة  األبعاد

  رـ االختبار

  القيمة اجلدولية ـ رـ

    0,66  0,05  09  10  النجاحدافع إجناز 
0,40  

    0,70        جتنب الفشل

البسيط  االرتباطبعد الكشف يف اجلدول دالالت  و 0.70و 0,66وجد "بريسون"البسيط  االرتباط حبساب املعامل

يتميز بدرجة عالية كون  االختبارتبني لنا أن  0,05و مبستوى داللة  )1ن ـ (عند درجة احلرية  االختبارملعرفة ثبات 

و ما يوضحه  0,40و اليت كانت تساوي   ةاجلد وليكانت أكرب من القيمة " بريسون "الدرجة احملسوبة ملعامل الثبات 

  )05(اجلدول رقم 

ما وضع  االختبارأهم شروط املقياس اجليد و يقصد به أن يقيس  االختباريعترب صدق : االختبارصدق  - 2 - أ 

كد من صدق املقياس استخدامنا الصدق الذايت و الذي يقاس حبساب الرتبيعي ملعامل ثبات املقياس و ألجله ومن التأ

  :على هذا النوع من الصدق توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل  باالعتماد

  )1جهوي (العبني كرة السلة لدافعية اإلجناز عند ا اختباريبني صدق ) 06(جدول      

درجة  حجم العينة األبعاد

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 االختبارمعامل ثبات 

 رـ

ـ  ةاجلد وليالقيمة 

 رـ

النجاح جتنبدافع   
10 09 0,05 

0,70 
0,40 

 0,71 جتنب الفشل
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يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق  االختبارأن تبني لنا من خالل اجلدول أعاله         

عند  0,40اليت تقدر ب  االرتباطملعامل  ةاجلد وليوهي قيمة أكرب من القيمة  0,71و0,70كانت   لالختبارالذايت 

  .0,05و مستوى الداللة  09و قيمتها ) 1ن ـ (درجة احلرية 

ما وضع لقياسه و مقياس دافعية اإلجناز يهدف إىل  االختباريس أن يق االختبارتعين موضوعية :الموضوعية )ب 

حتديد بعض السمات املختارة اليت ترتبط باألداء الرياضي و بذلك املوضوعية متوفرة زيادة على هذا فمقياس الدافعية يعترب 

  .مقياس عاملي و معرتف به

  :عليهاالمحصل  االستنتاجات-8 – 2 -1

األساسية و قد  االستطالعيةكان اهلدف منها احلصول على أفضل طريقة إلجراء الدراسة   االستطالعيةإن إجراء الدراسة 

  :إىلتوصلنا 

الثاين ،و هو ما مل يؤثر على درجات التقييم و هذا ما تبني  االختباراألول مل ختتلف كثريا عن نتائج  االختبارـ أن نتائج 

  .االختبارإعادة  لنا من خالل املقارنة اليت أجريت عن طريق

  .و كانت مفهومة من طرف املختربين االختبارـ وضوح مفردات 

  .للمحكات العاملية أثناء تطبيقه على املخرتعني االختبارـ مطابقة 

  :التعديالت المقترحة -9 – 2 -1

التغريات إلجياد طريقة ببعض صادفنا عدة مشاكل و صعوبات جعلت الباحثون يقومون  االستطالعيةأثناء القيام بالتجربة 

  :أفضل من سابقتها،وللحصول على نتائج دقيقة و منها

السلوك  االختبارين(بصورة جيدة  االختباردقيقة حىت يتمكن املخترب من اإلجابة عن  30إىل  10ـ متديد الوقت من 

  ).القيادي للمدربني و دافعية إجناز الالعبني

  .بالبحث يف حالة وجود أي غموض يف األسئلة  باالستعانةاملخترب  ـ الشرح الكامل و املفصل لألسئلة و توصية
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  :الدراسة األساسية - 3 -1

  :منهج البحث - 1 - 3 -1

هو الطريق الذي يتبعه الباحث يف دراسة " :حممد دنينات"و " عمار بوحوش"يعرف  :تمهيد:-1-1 - 1-3

  )89، صفحة 1995بنينات، (. احلقيقة الكتشافمشكلة 

يف جمال البحث العلمي يعتمد إختبار املنهج السليم و الصحيح كل مشكلة البحث بأساس املشكلة و املهج املستعمل يف 

  .هذا البحث هو املنهج املسحي 

املنهج املسحي الذي هو عبارة عن استقصاء  استعملنا يف دراستنا هذه :لمنهج المسحيا- 2-  1 -3 -1

حول ظاهرة من الظواهر الرتبوية و النفسية على ما هي عليه يف احلاضر قصد تشخيصها و كشف جوانبها و حتديد 

  )63، صفحة 1985حاسم، ( .العالقة بينها و بني الظواهر اليت هلا عالقة ا  إجيادالعالقة بني عناصرها و 

املنهج املناسب و املالئم  باعتبارهيف دراستهم هذه إىل إتباع املنهج املسحي  من هذا املفهوم اجته الباحثان انطالقاو        

  .ملشكلة البحث

معلومات عدد من الوحدات اليت تسحب : العينة هي" عبد العزيز فهمي هيكل"يعرف  :البحثعينة  -3- 1-2

، صفحة 1986فهمي، (. من اتمع اإلحصائي موضوع الدراسة ،حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات هذا اتمع

95(  

من نفس  نيمدرب10العب ذكور و120العبني املختربين يف الدراسة لقد كانت عينة البحث جيدة حيث كان عدد ال

  .فرق من القسم اجلهوي األول الناحية الغربية  10اجلنس كذلك، موزعني على 

  :البحثمجاالت  - 3 - 3 - 1

إىل الالعبني و املدربني أثناء احلصص التدريبية يف أماكن التدريب يف  االستماراتمت تقدمي  :المجال المكاني  -)1

ترقية   إطاراتمجعية , مواصالت وهران  نادي بريد, ياضي لبلدية بين صاف الشباب الر , مولدية سعيدة  :للفرق التالية 

 األربعاءشبيبة عني , ضي لبلدية املاحل الشباب الريا, اجلمعية الرياضية الفردية و اجلماعية ارزيو, كرة السلة لبلدية تيغنيف 

  .فريق معسكر, مستغامن  أفاق, 
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) ذكور(ني من نفس اجلنس مدرب10العب و 120الدراسة على عينة متكونة من  أجريت:المجال البشري  -) 2

  .لفئة القسم اجلهوي األول الناحية الغربية 

 ديسمربية املمتدة من نو الفرتة الزم 2014/ 2013قتصر البحث على السنة الدراسيةا:المجال الزمني  -) 3

  . 2014 ماي إىل غاية 2014

  :استخدمنا يف حبثنا هذا  :أدوات البحث - 4- 3 - 1

  .أبعاد 8و السلوك القيادي الذي يقيس °. مقياس دافعية اإلجناز الذي يقيس بعدين °

يلي اخلطوات املتبعة يف عملية اختباري دافعية اإلجناز و السلوك القيادي  فيما :و تعليماته  االختبارـ إجراءات 

  : االختبارتنفيذ عملية 

  .املستفيدة منه ة العمل الذي سوف تقوم به اجلهة توضيح أمهي. 

  .تسليم لكل عداء قلم .

  .االختبار استمارات  توزيع.

  .يف املربع الذي يعكس وجهة نظر املوجب) X(و ذلك بوضع إشارة  شرح طريقة اإلجابة بالتفصيل و التوضيح.

  .األخر  بإجابةعزل الالعبني عن املدربني حىت ال يتأثر الواحد منهم .

  .دقيقة 30تنبيه الالعبني و املدربني باملدة الزمنية و احملددة ب .

  :طريقة التصحيح و التقييم  - 5 - 3 - 1

 : ـ مقياس السلوك القيادي  )1

  .عبارة كلها اجيابية  18و حيتوي على " التدريب و اإلرشاد " :البعد األول ـ 

  . 51-42-36-26-18-9-5:عبارات كلها سلبية و هي 7العدالة و حيتوي على  :ـ البعد الثاني 

  .عبارات كلها اجيابية 4تسهيل األداء الرياضي و حيتوي على  :ـ البعد الثالث 

  .عبارات كلها إجيابية 9و حيتوي على  تماعياالجالتقدير  :ـ البعد الرابع 

  .عبارات كلها إجيابية 7التحفيز و حيتوي على  :ـ البعد الخامس 
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  . عبارات كلها إجيابية4السلوك التسلطي و حيتوي على  :السادسـ البعد 

  .عبارات كلها إجيابية 3املشاركة أو السلوك الدميقراطي و حيتوي على  :السابعـ البعد 

  .عبارات كلها إجيابية 3على وي تباجلوانب الصحية و حي االهتمام :الثامنـ البعد 

 :مقياس دافعية اإلنجاز  - )2

 - 7 - 5- 3 - 1:سلبية و اإلجيابية " اجيابية و  7عبارات منها 10اجناز النجاح و حيتوي على :البعد األول  -

9 - 13 - 15 .  

  .19- 17- 11 :السلبية         

  :كاأليتنفس األوزان بالنسبة للمقياسني و مها   :االختبارينتقييم 

  :أوزان العبارات اإلجيابية كما يلي 

  1=ه      2=د     3=ج    4=ب    5=ا

  :أوزان العبارات السلبية كما يلي 

  ................      5=ه     4=د    3=ج    2=ب    1=ا       

  )477، صفحة 1988، .رضوان م(

  :ـ حبيث دافعية اإلجناز ووزا كاأليت 

  أبدا -ه           أحيانا-كبرية جدا        ج   -أ 

  نادرا –غالبا           د -ب 

  ...........بعد على حدىدرجات كل القائمة هي جمموع  أبعادو درجات 

  )478، صفحة 1988املهارية و النفسية ، ، اإلحتبارات .رضوان م(

  املستخدمة يف حتليل النتائج: الوسائل اإلحصائية  -  6 - 3 - 1

  سَ ∑                           

  ................................ــــــــــــــــ= س :الحسابيالمتوسط 

  ن                           

  .هو املتوسط احلسايب  : سَ  :حيث
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  .درجات املفحوص  :س

  .عدد أفراد العينة : ن 

  )242/243، صفحة 1988خريي، (

  :كالتايلمن أهم مقاييس التشتت و أكثرها استعماال و حيسب   :المعياري االنحراف

∑  2)س ـ سَ (                  

   =ع

  ن                

  

  .املعياري االحنرافهو :عحيث 

  .اخلامالدرجات  :س

  .احلسايباملتوسط  :سَ 

  .العينة  أفرادعدد : ن 

  )132، صفحة 1995شربيين، (

  النسبة المئوية

  جمموع درجات كل من التقييم العايل و املنخفض للبعد               

%   =                                                                       x 100  

  جمموع درجات البعد النفسي                    

  

  )   صَ _ص(∑)   سَ _س (∑                                                                         

  =ر:  البسيط بريسون االرتباطمعامل 

  2)صَ _ص(  ∑2)سَ _س(  ∑                                                                   

  .االرتباطمعامل  :ر :حيث

  .ص  االختباردرجات ° س   االختبارجمموع الدرجات يف :مج س ص 

  .س االختبارجمموع درجات :سمج 

  .ص االختبارجمموع درجات  :صمج 
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  .س  االختبارجمموع مربعات :  مج سَ 

  .ص  االختبارجمموع مربعات : مج َص 

  .عدد أفراد العينة : ن 

    )78، صفحة 1983احلفيظ، االحصاء النفسي الرتبوي ، (       

  :الدراسةصعوبات  - 7 - 3- 1

  :يلي  نذكر ما البحث أثناء إجراء هذامن بني الصعوبات اليت واجهت الطلبة 

  .االستماراتغياب بعض الالعبني عن التدريبات إن مل نقل كل الالعبني مما صعب من توزيع و اسرتجاع  -

الدراسات لكشف من رفض بعض الالعبني اخلضوع للفحص نظرا لضعف الثقافة الرياضية و مدى أمهية هذا النوع  -

  .ائري املستوى احلقيق لرياضة كرة السلة بالغرب اجلز 

  .عدم احرتام املدربني للمواعيد املتفق عليها  - 

  نظرا للمعمول به  اقتنائهاقلة املصادر و املراجع و صعوبة  -

  املوجهة  االستماراتاإلجابات على  مصدقيهعدم  -

  عملية احلصول على املوضوع كانت جد متأخرة  -

  :خاتمة - 8 - 3- 1-

حبث مهما كانت درجته العلمية مرتبطة بشكل وثيق بإجراءات البحث امليدانية الن  أيإن ,منهجية البحث امليدانية 

الرئيسية و عليه حاول الباحث من خالل الفصل وضع خطة البحث جوهر الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث 

جماالت البحث الزماين و  و تكمن يف منهج البحث املالئم لطبيعة البحث و خيدم مشكلة البحث الرئيسية كما مت حتديد

املناسبة اليت هي بدورها  اإلحصائيةاملكاين و البشري و حتديد أدواته اليت بواسطتها يتم مجع البيانات مع حتديد الوسائل 

  .حتقيق أهداف البحث املنشودة  على تساؤالت البحث بغية لإلجابةتساعد يف عرض و حتليل النتائج 

 



 

 

 

 عرض النتائج

عرض نتائج المقياسين 2-1  

.عرض نتائج سلوك القيادي لدى المدربين 2-1-1  

.عرض نتائج دافعية االنجاز لدى الالعبين 2-1-2  

 .عرض نتائج العالقة االرتباطية بين المقياسين 2-2
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:عرض نتائج المقياسين  2-1  

.عالقة دافعية االجناز االجناز لدى الالعبني بسلوك القيادي لدى املدربني مقياس       

: عرض نتائج أبعاد السلوك القيادي لدى مدربي كرة السلة للمستوى الجهوي األول  2-1-1  

والنسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض اخلاص مبقياس  املعياري واالحنرافاملتوسط احلسايب يبني ) 07(جدول رقم        

:السلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة  

  نسبة التقييم 

 %المنخفض

  نسبة التقييم

 % العالي 

  

 الوسيط

  

 المعياري االنحراف

  

 المتوسط الحسابي

  

  األبعاد

 

 واإلرشاد التدريب 75.80 6.46 77.50 60 40

 العدالة 29.80 3.67 29.50 80 20

 تسهيل األداء الرياضي 16.20 2.65 15.50 70 30

 االجتماعيالتقدير  37.10 2.96 38 70 30

 التحفيز 27.90 3.41 28.5 60 40

 السلوك التسلطي 8.00 1.77 7.5 20 80

 الدميقراطي املشاركة والسلوك 8.40 7 09 80 20

 باجلوانب الصحية االهتمام 12.10 13.5 09 70 30

10= ن  
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التدريب واإلرشاد ، العدالة ، تسهيل ( 

للجهة  األول ياخلاص بالسلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة للقسم اجلهو 

 وباحنراف) 75.80(لبعد التدريب واإلرشاد لدى مدريب كرة السلة ب 

القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج التكراري رقم 

فهي مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ ) %

وهي قيمة ) 3.67(معياري  وباحنراف) 29

فإن النسبة املئوية للتقييم ) 01(مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب من خالل املدرج التكراري رقم 

بينما كانت نسبة التقييم ) 29.5(مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ 
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)01(تكراري رقم المدرج ال  

( يبني النسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض لألبعاد ) 01(املدرج التكراري رقم 

اخلاص بالسلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة للقسم اجلهو )  االجتماعياألداء الرياضي ، التقدير 

لبعد التدريب واإلرشاد لدى مدريب كرة السلة ب  لقد قدر املتوسط احلسايب :واإلرشاد

القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج التكراري رقم  وهذه

%60(قد بلغت  وإرشادفإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد التدريب 

 %) 40(بينما كانت نسبة التقييم املنخفض 

29.80(د بلغ املتوسط احلسايب لبعد العدالة لدى مدريب كرة السلة 

مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب من خالل املدرج التكراري رقم 

مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ وهذه القيمة %) 80(العايل يف بعد العدالة قد بلغت 

.(% 

نسبة التقييم 
المنخفض

التدريب وا�رشاد

العدالة

تسھيل ا�داء الرياضي

التقدير ا�جتماعي

الفصل الثاني

 

املدرج التكراري رقم 

األداء الرياضي ، التقدير 

.الغربية  

واإلرشادالتدريب  

وهذه) 6.46(معياري 

فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد التدريب ) 01(

بينما كانت نسبة التقييم املنخفض ) 77.5(

د بلغ املتوسط احلسايب لبعد العدالة لدى مدريب كرة السلة لق :العدالة 

مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب من خالل املدرج التكراري رقم قليلة 

العايل يف بعد العدالة قد بلغت 

%).20(املنخفض 

التدريب وا�رشاد

العدالة

تسھيل ا�داء الرياضي

التقدير ا�جتماعي
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) 16.20(لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد تسهيل األداء الرياضي لدى مدريب كرة السلة بـ 

احلسايب ومن خالل املدرج التكراري وهي قيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط 

وهذه القيمة مرتفعة مقارنة %) 70(فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد تسهيل األداء الرياضي قد بلغت 

 وباحنراف) 37.10(لدى مدريب كرة السلة 

التكراري رقم املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج 

وهذه القيمة مرتفعة مقارنة بالوسيط %) 70
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لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد تسهيل األداء الرياضي لدى مدريب كرة السلة بـ  :الرياضي

وهي قيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط ) 2.65(

فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد تسهيل األداء الرياضي قد بلغت 

 .%)30(بينما كانت نسبة التقييم املنخفض ) 15.5(بالوسيط الذي بلغ 

لدى مدريب كرة السلة  االجتماعيلقد قدر املتوسط احلسايب لبعد التقدير  :االجتماعي

املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج وهي قيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول 

70(بلغت قد  االجتماعيفإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد التقدير 

 %).30(بينما كانت نسبة التقييم املنخفض 

)02(المدرج التكراري رقم   

التحفيز

السلوك التسلطي

المشاركة أو السلوك الديمقراطي

ا�ھتمام بالجوانب الصحية

الفصل الثاني

الرياضيتسهيل األداء  

(معياري  وباحنراف

فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد تسهيل األداء الرياضي قد بلغت ) 01(قم ر 

بالوسيط الذي بلغ 

االجتماعيالتقدير  

وهي قيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول ) 2.96(معياري 

فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد التقدير ) 01(

بينما كانت نسبة التقييم املنخفض ) 38(الذي بلغ 

 

  

السلوك التسلطي

المشاركة أو السلوك الديمقراطي

ا�ھتمام بالجوانب الصحية
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التحفيز ، السلوك التسلطي ، ( يبني النسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض ألبعاد  ) :02(المدرج التكراري رقم 

قسم اخلاص بالسلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة لل) باجلوانب الصحية االهتماماملشاركة أو السلوك الدميقراطي ، 

.اجلهوي األول الناحية الغربية  

وهي ) 3.41(معياري  وباالحنراف) 27.90(التحفيز لدى مدريب كرة السلة لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد  :التحفيز  

فإن النسبة املئوية ) 02(قيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج التكراري رقم 

بينما كانت ) 28.5(ي بلغ مرتفعة مقارنة بالوسيط الذ وهذه القيمة %) 60(لتقييم العايل يف بعد التحفيز قد بلغت 

 .%) 40(نسبة التقييم املنخفض 

 واحنراف) 8.00(لقد قدر املتوسط احلسايب لبعد السلوك التسلطي لدى مدريب كرة السلة بـ  :السلوك التسلطي  

القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج التكراري رقم  وهذه) 1.76(معياري 

وهذه القيمة مرتفعة مقارنة بالوسيط %) 20(فإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد السلوك التسلطي قد بلغت ) 02(

 %).80(بينما كانت نسبة التقييم املنخفض ) 7.5(الذي بلغ 

لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي لدى مدريب كرة  :الديمقراطياركة أو السلوك المش 

وهذه القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن ) 2.79(معياري  وباحنراف) 8.40(السلة 

قييم العايل يف بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي قد بلغت فإن النسبة املئوية للت) 02(التكراري رقم  خالل املدرج

 %).20(بينما كانت نسبة التقييم املنخفض ) 07(هذه القيمة مرتفعة بالوسيط الذي بلغ %). 80(

باجلوانب الصحية لدى مدريب كرة السلة بـ  االهتماملقد قدر املتوسط احلسايب لبعد  :الصحيةبالجوانب  االهتمام 

وهذه القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل ) 3.95(معياري  وباحنراف) 12.10(

وهذه %).  70(باجلوانب الصحية قد بلغت  االهتمامفإن النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد ) 02(املدرج التكراري رقم 

 %).30(ما كانت نسبة التقييم املنخفض بين) 13.5(القيمة مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ 
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املعياري والنسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض اخلاص مبقياس 

  %نسبة التقييم المنخفض  % نسبة التقييم العالي

  46.67  

45  
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جاز لدى العبي كرة السلة عرض نتائج أبعاد دافعية اإلن

املعياري والنسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض اخلاص مبقياس  االحنراف،  احلسايبيبني املتوسط ) 08

  :األول الناحية الغربية  قسم اجلهويللدافعية اجناز لدى العيب كرة السلة 

نسبة التقييم العالي  الوسيط  ع

38  5.17  39  53.33  

39  5.10  39.5  55  

 العب

:ملقياس دافعية اإلجناز مت التوصل إىل النتائج التالية  اإلحصائية

يبني النسب املئوية للتقييم العايل واملنخفض للبعدين  ) :03(مدرج تكراري رقم 

.الناحية الغربية اخلاص بدافعية اجناز لدى العيب كرة السلة للقسم اجلهوي األول 

نسبة التقييم المنخفض

الفصل الثاني

عرض نتائج أبعاد دافعية اإلن 2- 2-1

08(جدول رقم      

دافعية اجناز لدى العيب كرة السلة 

  س  األبعاد

38.49  جتنب الفشل

9.50  إجناز النجاح

العب 120= 1ن    

اإلحصائيةة جلبعد املعا  

 

مدرج تكراري رقم 

 اخلاص بدافعية اجناز لدى العيب كرة السلة للقسم اجلهوي األول 

تجنب الفشل

إنجاز النجاح
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معياري  وباحنراف) 38.49(لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد جتنب الفشل لدى العيب كرة السلة  :تجنب الفشل  

فإن ) 03(وهذه القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط احلسايب ومن خالل املدرج التكراري رقم ) 5.17(

بينما  ) 39(فهي مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ %) 53.33(النسبة املئوية للتقييم العايل يف بعد جتنب الفشل بلغت 

 %)46.67(التقييم املنخفض كانت نسبة 

معياري  وباحنراف) 39.50(إجناز النجاح لدى العيب كرة السلة لقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد  :إنجاز النجاح  

فإن ) 03(ومن خالل املدرج التكراري رقم .احلسايبوهذه القيمة صغرية مما يدل على متركز النتائج حول املتوسط ) 5.10(

بينما  ) 39.5(فهي مرتفعة مقارنة بالوسيط الذي بلغ  %)55(م العايل يف بعد إجناز النجاح قد بلغت النسبة املئوية للتقيي

 .%)45(كانت نسبة التقييم املنخفض 

  :عرض نتائج العالقة اإلرتباطية بين السلوك القيادي ودافعية اإلنجاز  2-2

قسم اجلهوي األول للبني أبعاد السلوك القيادي لدى مدريب كرة السلة  يبني العالقة اإلرتباطية ) :09(جدول رقم 

  :ودافعية اإلجناز عند العيب كرة السلة  الناحية الغربية

  للسلوك االرتباطمعامل   أبعاد السلوك القيادي

  القيادي ودافعية اإلنجاز

  0.05مستوى الداللة   نوع العالقة

  دال  سالبة  0.27- التدريب واإلرشاد

 دال سالبة  0.24- العدالة

 دال سالبة  0.22- تسهيل األداء الرياضي

 دال سالبة  0.27- االجتماعيالتقدير 

 دال سالبة  0.18- التحفيز

 دال سالبة  0.27- السلوك التسلطي
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 دال سالبة  0.19- املشاركة والسلوك الدميقراطي

 دال سالبة  0.26- اإلهتمام باجلوانب الصحية

  10= 2ن               120=  1ن      

  0.17=  0.05ر اجلدولية عند مستوى الداللة 

قسم لايبني العالقة مابني السلوك القيادي لدى املدربني الرياضيني لكرة السلة والعيب  الذيمن خالل اجلدول أعاله 

  :وهي بالرتتيب على النحو التايل اجلهوي األول الناحية الغربية 

  

  

 :التدريب واإلرشاد ودافعية انجاز لدى العبي كرة السلة العالقة مابين بعد  �

 وهذه القيمة أكرب) 0.27-(بني بعد التدريب واإلرشاد ودافعية اجناز لدى العيب كرة السلة  االرتباطلقد بلغ معامل       

ية دالة سالبة بني مما يدل على وجود عالقة إرتباط) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.17(من القيمة اجلدولية اليت بلغت 

  .بعد التدريب واإلرشاد ودافعية اإلجناز

  :العالقة مابين بعد العدالة ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  �

وهذه القيمة أكرب من قيمة ر ) 0.24-(بني بعد العدالة ودافعية اإلجناز عند الالعبني  االرتباطوقد بلغ معامل       

بعد الدالة دالة سالبة بني  ارتباطيهمما يدل على وجود عالقة ) 0.05(عند مستوى الداللة  )0.17(اجلدولية اليت بلغت 

  .ودافعية اإلجناز

 :العالقة مابين بعد تسهيل األداء الرياضي ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  �
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وهذه القيمة أكرب ) 0.22-(بني بعد تسهيل األداء الرياضي ودافعية اإلجناز عند الالعبني  االرتباطوقد بلغ معامل      

دالة سالبة مابني بعد  ارتباطيهمما يدل وجود عالقة ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.17(من قيمة ر اجلدولية اليت بلغت 

  .تسهيل األداء الرياضي ودافعية اإلجناز

  :ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  االجتماعير العالقة مابين بعد التقدي �

وهذه القيمة أكرب من ) 0.27-( الالعبني اإلجناز عندبني بعد التقدير اإلجتماعي ودافعية  االرتباطوقد بلغ معامل     

دالة سالبة مابني بعد  مما يدل وجود عالقة إرتباطية) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.17(قيمة ر اجلدولية اليت بلغت 

  .التقدير اإلجتماعي ودافعية اإلجناز

  :العالقة مابين بعد التحفيز ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  �

وهذه القيمة أكرب من قيمة ر ) 0.18- (بني بعد التحفيز ودافعية اإلجناز عند الالعبني  االرتباطوقد بلغ معامل     

  .مما يدل وجود عالقة إرتباطية دالة سالبة مابني بعد التحفيز ودافعية اإلجناز )0.17(اجلدولية اليت بلغت 

 :العالقة مابين بعد السلوك التسلطي ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  �

 وهذه القيمة أكرب من قيمة) 0.27-(بني بعد السلوك التسلطي ودافعية اإلجناز عند الالعبني  االرتباطوقد بلغ معامل    

مما يدل وجود عالقة إرتباطية دالة سالبة مابني بعد السلوك ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.17(ر اجلدولية اليت بلغت 

  .التسلطي ودافعية اإلجناز

  :العالقة مابين بعد المشاركة أو السلوك الديمقراطي ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  �

وهذه القيمة ) 0.19-(بني بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي ودافعية اجناز عند الالعبني  االرتباطوقد بلغ معامل       

دالة سالبة  ارتباطيهمما يدل وجود عالقة ) 0.05( عند مستوى الداللة) 0.17(أكرب من قيمة ر اجلدولية اليت بلغت 

  .مابني بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي ودافعية اإلجناز

 :بالجوانب الصحية ودافعية اإلنجاز لدى العبي كرة السلة  االهتماممابين بعد العالقة  �
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وهذه القيمة أكرب ) 0.26-(باجلوانب الصحية ودافعية اإلجناز عند الالعبني  االهتمامبني بعد  االرتباطوقد بلغ معامل 

مما يدل وجود عالقة إرتباطية دالة سالبة مابني بعد ) 0.05(عند مستوى الداللة  )0.17(من قيمة ر اجلدولية اليت بلغت 

  .باجلوانب الصحية ودافعية اإلجناز االهتمام



  

  

  مناقشة النتائج ، االستنتاجات ، الخالصة ،التوصيات

  

  تمهيد -3-1

  .مقابلة النتائج بالفرضيات و مناقشتها -3-2

  .االستنتاجات -3-3

  .الخالصة العامة -3-4

  .التوصيات -3-5
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عنها الدراسة األساسية بعد املعاجلة اإلحصائية و ذلك إلجياد حل  أسفرتعلى ضوء النتائج اليت  :ـ تمهيد1ـ  3

قابلة النتائج بالفرضيات و مب انالبحث سوف يقوم الطلبة الباحث أهدافللتساؤالت املطروحة يف املشكلة وحسب 

  مناقشتها على النحو التايل 

  :بالفرضيات و مناقشتها ـ مقابلة النتائج  2ـ  3

 الناحية الغربية يف القسم اجلهوي األول يتميز مدريب كرة السلة" :ـ مناقشة الفرضية األولى القائلة1ـ  2ـ  3 

،التحفيز  االجتماعيالتقدير ,التدريب و اإلرشاد ،العدالة تسهيل األداء الرياضي (بالتقييم العايل يف إبعاد السلوك القيادي 

  )".باجلوانب الصحية االهتمام،السلوك التسلطي ،املشاركة أو السلوك الدميقراطي ،

إن نسب أبعاد السلوك القيادي  انيتبني للطلبة الباحث) 73(املوجود يف الصفحة ) 06(ومن خالل اجلدول رقم          

  :التايل  للمدرب الرياضي جاءت على النحو

( باجلوانب الصحية بلغت نسبة التقييم فيه االهتمامأما بعد ,يف التقييم العايل ) %60(لنسبة بعد التدريب و اإلرشاد با

الذي بلغت فيه  االجتماعيوبعد ذلك بعد التقدير   )%80(مث تليها بعد ذلك نسبة بعد العدالة اليت بلغت ) 70%

) %60(التحفيز الذي بلغت فيه نسبة التقييم ). %70(داء الرياضي فقد بلغ األ تسهيلأما بعد ) %70(نسبة التقييم 

وأخريا السلوك التسليطي الذي بلغت ) %80(مث تليها بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي الذي بلغت فيه نسبة التقييم 

  ).%80(املنخفضةفيه نسبة التقييم 

إن كلها تنتمي إىل التقييم العايل ماعدا بعد السلوك  انيستنتج الطلبة الباحث,املعروضة ومن خالل هذه النسبة املئوية      

  .التسليطي اليت تنتمي إىل التقييم املنخفظ 

الذي توصل إىل أن " عبد العزيز بن علي بن أمحد السلمان"ومنه تتفق هذه النتائج مع نتائج ما توصل إليه الباحث     

لعاب اجلامعية السعوديني و العرب لفئة الدرج األوىل بنادي هناك عالقة بني السلوك القيادي الذي ميارسه مدريب بعض األ

عية اإلجناز لالعبني و إن السلوك القيادي الذي ميارسه املدربني هو السلوك القيادي بأبعاده فااملنطقة الشرقية و بني د

بعض األبعاد اليت يرون إا مهمة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل بعد اإلهتمام لهم تركيز املختلفة مع 

عية اإلجناز فاادي للمدرب الرياضي و عالقته بدالسلوك القي"باجلوانب الصحية و بعد التدريب و اإلرشاد اليت حتمل عنوان 

ية ،و على ضوء ما سبق فإن الفرضية األوىل السالفة الذكر قد لدى العيب بعض األلعاب اجلماعية باململكة العربية السعود

تسهيل األداء ,التقدير اإلجتماعي ,العدالة ,التدريب و اإلرشاد ،اإلهتمام باجلوانب الصحية : حتققت إىل األبعاد التالية 

  .وك القيادي املدرب ك التسليطي ملقياس السلالسلو  ماعدا بعد,شاركة أو السلوك الدميقراطيامل,الرياضي التحفيزي 
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بدافعية  للقسم اجلهوي األول الناحية الغربيةيتميز العبني كرة السلة " :مناقشة الفرضية الثانية القائلة  2ـ  2ـ  3

  ".إجناز ذات التقييم العايل 

ول الناحية القسم اجلهوي األالعيب كرة السلة أن ) 7(من خالل النتائج املعروض يف اجلدول رقم  يالحظ الطلبة الباحثان

و ) 38,49(عية اإلجناز العالية و يتبني ذلك من خالل املتوسط احلسايب لبعد جتنب الفشل الذي بلغ فايتميزون بد الغربية

تتفق  )%55(وبالنسبة املئوية ) 39,50(و يف بعد اإلجناز النجاح كان متوسط احلسايب ,) %53,33(بالنسبة املئوية 

الذي أجروها على عينة عدائي " أمحد بن قالوز التوايت "الباحثون يف دراسة األستاذ ما توصل إليه هذه النتائج مع 

املسافات الطويلة و النصف الطويلة و العيب كرة الطائرة و النخبة الوطنية و كانت أهم النتائج تتمحور حول متييز كل 

  .عية اإلجناز فاقييم العايل يف دالرياضيني سواء العدائي املسافات النصف طويلة أو العيب كرة الطائرة بالت

 السلة القسم اجلهوي األول الناحية الغربيةيتميز العيب كرة :إن الفرضية الثانية قائلة  انالطلبة الباحثو منه يستنتج      

  .عية اإلجناز العايل قد حتققت فابد

التدريب و (دالة ما بني أبعاد السلوك القيادي هناك عالقة إرتباطية"  :ـ مناقشة الفرضية الثالثة القائلة 3ـ  2ـ  3

املشاركة أو السلوك الدميقراطي ,السلوك التسلطي ,التحفيز  االجتماعيالتقدير ,تسهيل األداء الرياضي ,العدالة ,اإلرشاد 

  ". القسم اجلهوي األول الناحية الغربيةلدى مدريب كرة السلة ) باجلوانب الصحيحة  االهتمام,

توصل الباحثون إىل النتائج (X STAT) برنامج باستعمالبريسون  االرتباطمعامل  استعمالبعد املعاجلة اإلحصائية و 

  :التالية 

اجلدولية " ر"وهي أكرب قيمة من )  0.27-(مابني بعد التدريب و اإلرشاد و الدافعية لإلجناز " ر" االرتباطـ بلغ معامل 

ومنه يستنتج الطلبة أن هناك عالقة طردية سلبية دالة إحصائيا ما بني ) 0,05(لة عند مستوى الدال) 0.17(اليت بلغت

  .دافعية اإلجناز و بعد التدريب و اإلرشاد و عليه أن الفرضية الثالثة سالفة الذكر قد حتققت جزئيا يف البعد 

  عية فاباجلوانب الصحية و الد االهتمامما بني بعد " ر" االرتباطـ بلغ معامل   

و منه ) 0,05( عند مستوى الداللة ) 0.17(اجلدولية و اليت بلغت " ر"و هي قيمة أكرب من ) 0.26-(اإلجناز

عية فاباجلوانب الصحية و الد االهتمامأنا هناك عالقة طردية سلبية دالة إحصائيا ما بني بعد  انيستنتج الطلبة الباحث

  اإلجناز عند الالعبني وعليه فإن الفرضية الثالثة السالفة الذكر قد حتققت جزئيا يف هذا البعد 



 مناقشة النتائج....................................لثل الثاـــــــــــلفصا

93 
 

اجلدولية " ر"أكرب من  ةوهي قيم) 0.24-(عبني الما بني بعد العدالة و دافعية اإلجناز عند ال"ر"ـ بلغت معامل اإلرتباط 

أن هناك عالقة طردية سلبية دالة  انيستنتج الطلبة الباحثو منه ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 0,17(و اليت بلغت 

  .العدالةو عليه فإن الفرضية الثالثة السابقة الذكر قد حتققت جزئيا يف بعد . إحصائيا ما بني بعد العدالة و دافعية اإلجناز

" ر"و هي قيمة أكرب من ) 0,27-(  االجتماعيما بني دافعية اإلجناز و بعد التقدير " ر" االرتباطـ أيضا بلغ معامل 

أن هناك عالقة طردية سلبية  انو منه يستنتج الطلبة الباحث) 0,05(عند مستوى الداللة ) 0,17( اجلدولية و اليت بلغت

و عليه فإن الفرضية الثالثة قد حتققت جزئيا يف بعد  االجتماعيما بني الدافعية اإلجناز و بعد التقدير  إحصائيادالة 

  . اعياالجتمالتقدير 

و هذه القيمة )  0,22-(اإلجناز  دافعيةما بني بعد التسهيل األداء الرياضي و " ر" االرتباطـ كما بلغ معامل          

أن هناك عالقة  البانستنتج الطيو منه ) 0,05(داللة عند مستوى ال) 0,17(اجلدولية و اليت بلغت " ر" ةأكرب من قيم

و عليه الفرضية الثالثة السالفة الذكر قد . عية اإلجناز و بعد تسهيل األداء الرياضي فاددية سالبة دالة إحصائية ما بني طر 

  .حتقق جزئيا يف بعد التسهيل األداء الرياضي 

اجلدولية و اليت  " ر"و هي أكرب من قيمة ) 0,18-(ما بني بعد التحفيز و دافعية اإلجناز " ر" االرتباطـ وبلغ معامل 

و منه يستنتج الطلبة أن هناك عالقة طردية سلبية دالة إحصائيا ما بني ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 0,17(كانت 

  بعد التحفيز و دافعية اإلجناز عند العيب كرة السلة و عليه فإن الفرضية الثالثة قد حتققت جزئيا يف بعد التحفيز 

و هي قيمة أكرب من )  0.19-(دافعية اإلجناز لدميقراطي و شاركة أو السلوك اما بني بعد امل" ر" االرتباطـ بلغ معامل 

ومنه يستنتج الطلبة إن هناك عالقة طردية سلبية دالة ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 0,17(اجلدولية و اليت بلغت " ر"

السالفة الذكر قد و عليه فإن الفرضية الثالثة . إحصائيا ما بني دافعية اإلجناز و بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي 

  .حتققت جزئيا يف بعد املشاركة أو السلوك الدميقراطي 

" ر"و هي قيمة أكرب من ) 0.27- (عية اإلجناز مابني بعد السلوك التسلطي و داف" ر" االرتباطـ و أخريا بلغ معامل    

أن هناك عالقة طردية سلبية  ومنه يستنتج الطلبة الباحثون) 0,05(عند مستوى الداللة ) 0,17(اجلدولية و اليت بلغت 

  .دالة إحصائيا ما بني بعد السلوك التسلطي و دافعية اإلجناز لدى لعيب كرة السلة 

  .التسلطيو عليه فإن الفرضية الثالثة السالفة الذكر قد حتققت جزئيا يف بعد السلوك 

ما بني أبعاد السلوك القيادي ملدريب كرة السلة و دافعية اإلجناز لدى العيب   و مما سبق وبعد عرض كل معامالت اإلرتباطية

كرة السلة من نفس الصنف قد حتققت جزئيا يف كل إبعاد السلوك القيادي و دافعية اإلجناز و بالتايل فإن الفرضية الثالثة 

  .القائلة 
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القسم اجلهوي األول الناحية (لدى مدريب كرة السلة  هناك عالقة إرتباطية طردية سلبية ما بني إبعاد السلوك القيادي" 

  ." قد حتققت ,عند العيب كرة السلة  اإلجنازو دافعية ) الغربية

  :استنتاجاتـ  3ـ  3

التدريب و ( و بالتقييم العايل أبعاد السلوك القيادي  للقسم اجلهوي األول الناحية الغربيةـ يتميز مدريب كرة السلة  1      

املشاركة أو السلوك ,التحفيز ,تسهيل األداء الرياضي , االجتماعيالتقدير ,العدالة ,باجلوانب الصحية  االهتمام,اإلرشاد 

  ) .السلوك التسلطي,الدميقراطي 

  .يف البعد التسلطي  املخفضـ يتميز مدريب كرة السلة بالتقييم  2      

  .بدافعية اإلجناز العايل ,حية الغربية القسم اجلهوي األول الناـ يتميز العيب كرة السلة  3      

ـ هناك عالقة إرتباطية طردية عالية بني أبعاد السلوك القيادي السالفة الذكر للمدرب الرياضي و دافعية اإلجناز  4      

  . لدى العيب كرة السلة

  : الخالصة 3-4

جبانبيها النظري و التطبيقي توصلنا إىل جمموعة من النتائج املتعلقة مبوضوع الدراسة و  من خالل هذه الدراسة اليت قمنا ا

كرة السلة القسم اجلهوي األول الناحية الغربية    عالقة دافعية االجناز لدى الالعبني بسلوك القيادي  لدى املدريباملتمثلة يف

.  

جانب نظري وجانب تطبيقي حيث ان اجلانب النظري متثل قمنا بتقسيم البحث إىل , من خالل ما توصل إليه الباحثون

  .يف ثالثة فصول 

التعريفات و املفاهيم و الصفات و الدور الذي يلعبه  أشتملالذي حبيث كان الفصل األول يتضمن مدرب كرة السلة 

  .املدرب و كذا واجباته يف التدريب 

و خصائص  وأساليبمفاهيم  إىلالسلة حيث تطرقنا  الفصل الثاين فقد اشتمل السلوك القيادي لدى مدريب كرة أما

على  أشتملالقيادة الرياضية لدى مدريب كرة السلة و فيما خيص الفصل الثالث الذي متحور حول دافعية االجناز حبيث 

  .خصائص و مكونات دافعية االجناز تأثرياتو ,مفاهيم دافعية , نظريات ,  أنواع,  أصناف, تعريفات 
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  :استخلصنا ما يلي  إحصائياو حتليلها  مناقشتهافبعد عرضنا للنتائج و  :التطبيقي  في الجانب أما

 للقسم اجلهوي األول الناحية الغربية يتميزون بالتقييم العايل يف أبعاد السلوك القيادي  مدريب كرة السلة إن -

التحفيز , تسهيل األداء الرياضي , االجتماعي التقدير , العدالة , االهتمام باجلوانب الصحية , اإلرشاد , التدريب ( 

  ). و السلوك التسلطي  ياملشاركة أو السلوك الدميقراط, 

 بالتقييم املنخفض يف البعد التسلطي يتميز مدريب كرة السلة  -

 .يتميز العيب كرة السلة للقسم اجلهوي األول الناحية الغربية بدافعية اجناز عالية  -

السلوك القيادي السالفة الذكر و دافعية االجناز لدى  أبعادهناك عالقة ارتباطية عالية بني  إن إىلمت الوصول  -

 العيب كرة السلة 

  : اليت مت استخالصها نوصي مبا يلي  تاالستنتاجاو  إليهاعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل  :التوصيات 3-5

 .التدريب و املنافسة أثناءلسلة االهتمام بتنمية و حتسني مسات الدافعية لدى العيب كرة ا -1

 .األخرىدراسة بني السلوك القيادي للمدرب و دافعية االجناز عند الرياضيني يف الرياضات  بإجراءنوصي  -2

 أثناءيكون للمدرب الرياضي سلوك قيادي يف املستوى حىت تكون هناك دافعية كبرية لالعبني  أننوصي  -3

 .املنافسة  أوالتدريب 

الفرق الرياضية بتلبية و توفري جل حاجيات و متطلبات املدرب و الالعبني لتحقيق  مسئويلنوصي كافة  -4

 .املسطرة األهداف

 )أعضاء -مسئولني -العبني(  األعضاءبالواجبات و احرتام النظام الداخلي للفريق من طرف كل  مااللتزا -5

 .الفريق أعضاءتدعيم العالقات االجتماعية اجليدة بني  -6

 .علم النفس الرياضي ألنه عامل أساسي يف تطور الرياضةاالهتمام مبوضوعات  -7

 .التأكيد على دراسة توجيهات دافعية االجناز الرياضي -8

 .ضرورة مراعاة دافعية الرياضيني من طرف املدربني و املسريين  -9

د جيب االهتمام باجلانب املادي  و املعنوي لدى الرياضيني الناشئني نظرا ألمهيتها يف زيادة دافعية الفر  -10

 .الناشئ

  . التأكيد على زيادة الدافعية الجناز الالعبني من طرف املدربني للوصول إىل املستوى األفضل -11

  



  المصادر و المراجع

  .دار الفكر العريب: القاهرة .االعداد النفسي لتدريب الناشئني). 1997. (اسامة كمال راتب -1

  .دار املعارف: القاهرة .مبادئ كرة السلة). 1966. (حسن عبد اجلواد -2

  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .العقليالالعب و التدريب ). 2002. (حممد امساعيل حممد العريب -3

دار : القــــــــــــــــاهرة .االختبــــــــــــــــارات املهاريــــــــــــــــة و النفســــــــــــــــية يف اــــــــــــــــال الرياضــــــــــــــــي). 1987. (حممــــــــــــــــد حســــــــــــــــن عــــــــــــــــالوي -4

  .الفكر العريب

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .التوجيه و اإلرشاد النفسي يف اال الرياضي). 2002. (إخالص حممد عبد احلفيظ-5

  .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .نظرية و طرق الرتبية البدنية و الرياضية). 1992. (بسيوين حممد عوض-6

منشأة املعارف : اإلسكندرية .أمس العمل يف مهنة التدريب. املدرب الرياضي ). 1997. (زكي حممد حممد حسن -7

  .اإلسكندرية

منشأة املعارف : االسكندرية .املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية). 2003. (عماد الدين عباس/ علي فهمي ألبيك  -8

  .اإلسكندرية

  .دار الكتابة للطباعة و النشر: املوصل .علم التدريب الر ياضي). 1987. (قاسم حسن حسني -9

  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .ائري اجلديد يف التدريب الد). 1999. (كمال درويش وصبحي حسان-10

  .دار الفكر العريب: مدينة نصر القاهرة .سيكولوجيا املدرب). 2002. (حممد حسن عالوي -11

  .مركز الكتاب للنشر القاهرة: القاهرة .كرة السلة). 1999. (مصطفى حممد زيدان-12

  .دار الفكر العريب :القاهرة .التدريب الرياضي احلديث). 1998. (مفيت ابراهيم محاد-13

دار : االسكندرية .االسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب). 2002. (وجدي مصطفى الفاتح و حممد لطفي السيد-14

  .اهلدى للنشر و التوزيع

ركز امل: القاهرة .املدرب الرياضي بني األسلوب التقليدي و التقنية احلديثة يف جمال التدريب). 2002. (جيىي السيد احلاوي-15

  .1العريب للنشر ط 



منشأة املعارف : اإلسكندرية ).أسس العمل يف مهنة التدريب ( املدرب الرياضي ). 1998. (حيىي السيد احلاوي-16

  .اإلسكندرية

املركز العريب  .املدرب الرياضي بني االسلوب التقليدي و التقنية احلديثة يف جمال التدريب). 2002. (حيىي السيد احلاوي-17

  .للنشر

 .دار املعارف للنشر : القاهرة .كيف تصبح مدرب فعال). 1999. (توفيق عبد الرمحان-18

  .مركز البحوث الرتبوية: الكويت .كيف نطور اداء االخرين عرض و حتليل لكتاب مهارات املدرب). 1997. (علي امحد-19

  .دار املعرفة: بغداد .الرياضيمبادئ علم التدريب ). 1980. (علي ناصيف-20

  .مركز الكناب للنشر: القاهرة  .سيكولوجيا القيادة الرياضية). 1998الطبعة االوىل . (حممد حسن عالوي-21

ـــــــــــــل االنطـــــــــــــالق و حتريـــــــــــــر الطاقـــــــــــــات الكامنـــــــــــــة). 1996. (ابـــــــــــــراهيم الفقـــــــــــــي-22 : القـــــــــــــاهرة .اســـــــــــــرار قـــــــــــــادة التميـــــــــــــز دلي

 .مركز اخلربات املهنية لالدارة

  .مركز الكتاب للنشر : القاهرة .دافعية االجناز و قياسها). 1979. (ابراهيم قشقوش-23

  .دار الفكر العريب: القاهرة .علم النفس الرياضة). 1995. (اسامة كامل راتب-24

دار املعـــــــــــــــارف : اإلســـــــــــــــكندرية .أســـــــــــــــس و قواعـــــــــــــــد التـــــــــــــــدريب الرياضـــــــــــــــي). 1998. (أمـــــــــــــــر اهللا حممـــــــــــــــد الســـــــــــــــباطي-25

  .جالل حيزي و شركائه, اإلسكندرية 

دار الفكــــــــــــــر : القــــــــــــــاهرة .علــــــــــــــم الــــــــــــــنفس التــــــــــــــدريب و املنافســــــــــــــة الرياضــــــــــــــية ). 2002. (حممــــــــــــــد حســــــــــــــن عــــــــــــــالوي-26

  .العريب

  .دار الفكر العريب: القاهرة .يف الرتبية و علم النفس الرياضي). 1998. (حممد حسن عالوي-27

  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .مدخل يف علم النفس الرياضي). 6الطبعة ( .حممد حسن عالوي-28

: القـــــــــــــاهرة .ســـــــــــــيكولوجيا الرتبيـــــــــــــة الرياضــــــــــــية النظريـــــــــــــة و التطبيـــــــــــــق). الطبعـــــــــــــة االوىل. (حممــــــــــــود عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح عنــــــــــــان-29

  .دار الفكر العريب

ـــــــــــــــاهي و أمينـــــــــــــــة شـــــــــــــــليب-30 ـــــــــــــــة نظريـــــــــــــــات و تطبيقـــــــــــــــات). 1998. (مصـــــــــــــــطفى حســـــــــــــــني ب مركـــــــــــــــز : هرةالقـــــــــــــــا .الدافعي

 .الكتاب للنشر



 .دار الفكر العريب : القاهرة  .االحصاء النفسي ). 1988. (السيد حممد خريي-31

ــــــــــــــة و الرياضــــــــــــــية ). 2000. (حســــــــــــــن أمحــــــــــــــد الشــــــــــــــافعي-32 ــــــــــــــة البدني ــــــــــــــل اإلحصــــــــــــــائي يف الرتبي : اإلســــــــــــــكندرية  .التحلي

  .دار الوفاء 

البحـــــــــــــــــــــوث النفســـــــــــــــــــــية و الرتبويـــــــــــــــــــــة و  اإلحصـــــــــــــــــــــاء و تصـــــــــــــــــــــميم التجـــــــــــــــــــــارب يف). 1995. (زكريـــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــربيين-33

  .مكتبة األجنلو املصرية : القاهرة  .اإلجتماعية 

  .دار اجلامعة : القاهرة .مبادئ اإلحصاء التطبيقي ). 1986. (عبد العزيز فهمي-34

منـــــــــــاهج البحـــــــــــث العلمـــــــــــي و طـــــــــــرق إعـــــــــــداد البحـــــــــــوث ). 1995. (عمـــــــــــار بـــــــــــو حـــــــــــوش و حممـــــــــــد حممـــــــــــود بنينـــــــــــات-35

  .بوعات اجلامعية ديوان املط: اجلزائر  .

اإلختبــــــــــــارات النفســــــــــــية و املهاريــــــــــــة يف اــــــــــــال ). 1988. (حممــــــــــــد حســــــــــــن عــــــــــــالوي حممــــــــــــد نصــــــــــــر الــــــــــــدين رضــــــــــــوان-36

  .دار الفكر العريب : القاهرة  .الرياضي

القيــــــــــــــاس يف الرتبيــــــــــــــة الرياضــــــــــــــية و علــــــــــــــم ). 1988. (حممــــــــــــــد حســــــــــــــن عــــــــــــــالوي و حممــــــــــــــد نصــــــــــــــر الــــــــــــــدين رضــــــــــــــوان-37

  .الفكر العريب دار : القاهرة  .النفس الرياضي 

القيــــــــــــــاس يف الرتبيــــــــــــــة الرياضــــــــــــــية و علــــــــــــــم ). 1997. (حممــــــــــــــد حســــــــــــــن عــــــــــــــالوي و حممــــــــــــــد نصــــــــــــــر الــــــــــــــدين رضــــــــــــــوان-38

  .دار الفكر العريب : القاهرة  .النفس الرياضي 

دار : القــــــــــــــــاهرة  .القيــــــــــــــــاس و التقــــــــــــــــومي يف الرتبيــــــــــــــــة البدنيــــــــــــــــة و الرياضــــــــــــــــية ). 1995. (حممــــــــــــــــد صــــــــــــــــبحي حســــــــــــــــنني-39

  .الفكر العريب 

  .دار املعارف : اجلزائر  .االحصاء النفسي الرتبوي ). 1983. (عبد احلفيظ مقدم-40

بــــــــــــن  .اإلحصــــــــــــاء و القيــــــــــــاس الفــــــــــــن يف منــــــــــــاذج مــــــــــــن املقــــــــــــاييس و اإلختبــــــــــــارات ). 1993. (مقــــــــــــدم عبــــــــــــد احلفــــــــــــيظ-41

  .ديوان املطبوعات اجلامعية : عكنون اجلزائر 

مطبعــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــة : العــــــــــــــــراق .طــــــــــــــــرق البحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي و مناهجــــــــــــــــه ). 1985. (وجيــــــــــــــــه حجــــــــــــــــوب حاســــــــــــــــم -42

  .املوصل 

  األجنبيةالمصادر و المراجع باللغة بالغة 

la rousse. )2000 .(paris. 1- 



2-Coja, J. m. (1988). guide de preparation du brevet d'educateur. 

paris: vigot. 

3-ladislave kacani, l. h. (1986). entrainement de foot ball. paris: 

vigot. 

4-p, t. (1991). introduction de la theorie d'entrainement . paris: 

FIAA. 

5- J, W. (1997). manuel d'entrainement. PARIS: VIGOT. 

  



 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة مستغانم

  معھد التربية البدنية و الرياضية

  قسم التدريب الرياضي

  

  كرة السلة مدربياستمارة استبيانية موجھة ل

  

بين يديك ھذا ا�ختبار و الذي يندرج في انجاز البحث العلمي  أضع أنعزيزي الرياضي يشرفني  
بكل صدق و موضوعية عن ھذه  ا(جابةلتحضير شھادة الماستر في التدريب الرياضي راجيا منكم 

  :وبذلك تكونوا قد ساھمتم بقسط كبير في انجاز ھذا البحث تحت عنوان  لةئا.س

  

  ع$قة دافعية ا&نجاز لدى ال$عبين

  القيادي لدى المدربينبسلوك 
  

   :م$حظة

 صحيحة ا(جاباتخاطئة بل كل  وأخرىصحيحة  إجابة� توجد  -

 .المناسبةفي الخانة ) ×(تكون بوضع ع6مة  ا(جابة -

 بكل صدق وموضوعية ا(جابة -

  .تقبلوا منا فائق الشكر و ا&حترام                                                                
  

  :الطلبة
  

  ز�ل سفيان �
  أيوبطالح محمد  �

  :ا0ستاذ إشرافتحت                                                                                   
  زرف محمد/ د                                                                                      

  



  

  

 الرقم العبارات دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 1 يهتم بالنواحي الصحية لالعبني     

حيرص على أن تكون العالقة بينه و بني الالعبني      

 خارج امللعب جيدة

2 

يشرح لالعبني بصورة تفصيلية كيفية تنفيذ خطة      

 اللعب املقرتحة للمباراة

3 

الالعبني على بدل االنتقال يعمل على حصول      

 املناسب

4 

الذين يتغاضى عن التصرفات اخلاطئة من الالعبني      

 يعتمد عليهم يف املباراة

5 

يتعاون مع اداري الفريق يف توفري األدوات و      

 األجهزة الرياضية املعاونة للتدريب

6 

يهتم بتدريب الالعبني عمليا على خطة اللعب      

 للمباراةاملقرتحة 

7 

 8 كـأخ أكرب هلميتعامل مع الالعبني       

يعتمد على جمموعة معينة من الالعبني ال تتغري      

 ميثلون الفريق يف كل مباراة

9 

 10 حيرص على توفري الزي الرياضي املناسب للالعبني     

يستجيب للمطالب املالية املعقولة للالعبني يف ضوء      

 اإلمكانات النادي

11 

لديه القدرة على إكتشاف نقاذ الضعف يف الفريق      

 املنافس

12 

 13 عصيب جدا مع الالعبني أثناء التدريب     

حيرص على إستمرار عالقته بالالعبني بعد إنبهاء      

 املوسم الرياضي

14 

حيرص على توفري رسائل الراحة لالعبني أثناء الصفر      

 للمباريات

15 

يهتم يف التدريب بتصحيح األخطاء األداء اليت      

 ظهرت من الالعبني يف املباراة

16 



لديه القدرة على تعديل خطة اللعب املوضوعة يف      

 ضوء ما تسري عليه املباراة

17 

يصر على إشرتاك بعض العيب الفريق األساسيني يف      

 املباريات بالرغم من عدم إنتظامهم يف التدريب

18 

حيرص على أن يتبع ال عبوه العادات الصجيحة يف      

 مجيع تصرفام

19 

 20 لرأيه بصدر رحبيتقبل أراء الالعبني املخالفة      

جييد التدريب العملى لالعبه على خطط الالعبني      

 املختلفة

21 

يهتم حبصول الالعبني على مجيع استحقاقام املالية      

 من ادارة النادي

22 

 23 زمية للفريقيلقى املسؤولية على الالعبني عند كل ه دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 24 مييل اىل الصراحة يف تعامالته مع الالعبني     

 25 لديه خطة لتدريب الفريق على مدار املوسم املاضى     

يعمل على ارضاء الالعبني االساسني بالفريق على      

 الئهم الالعبني االخرينحساب زم

26 

يهتم بعالج من يصاب من الالعبني أثناء املمارسة      

 الرياضية على نفقة النادي

27 

 28 لديه القدرة على اختاذ القرار املناسب يف املباريات     

يسمح لالعبني مبناقشة يف خطة اللعب املقرتحة      

 للمباراة

29 

 30 عمله كمدرب معرفة تامةيعرف اجلوانب الفنية يف      

يلتزم العبوه بالسلوك األخالقي حيرص على أن      

 احلميد يف حيام الشخصية

31 

حيدد كل العب قبل املباراة ما ينبغي عليه القيام به      

 من واجبات ومهام يف املباراة

32 

يهتم بسرعة حصول الالعبني على الكفاءة الفوز      

 دون تأجيل

33 

يستخدم االلفاظا غري مهذبة يف تعامله مع الالعبني       

 أثناء التدريب

34 

جييد توجيه العبيه وإرشادهم شفويا قبل نزوهلم       35 



 للمباراة

يوجه اهتمامه يف التدريب إىل الالعبني الذين      

 تربطهم به عالقات شخصية

36 

 37 قتنع ايأخذ بآراء الالعبني إذا      

جييد إعداد الفريق و جتهيزه استعداد للموسم      

 الرياضى

38 

 39 حيظى بإحرتام و تقدير املسؤولني عن ادارة النادي     

يعمل على رفع قيمة املكافاءات املالية لالعبني كلما      

 حتسنت نتائج الفريق

40 

يف  يوجه السباب من خارج امللعب إىل كل منيقصر     

 األداء من العبيه أثناء املباريات

41 

يتمسك باشرتاك بعض العيب الفريق األساسني يف      

 املباريات

42 

يضع خطط اللعب يف املبارايات حبيث تتناسب مع      

 قدرات و إمكانات العبيه

43 

 44 حيرص على استمرار عالقته بالالعبني خارج النادي     

يشرح لالعبيه قبل املباراة كيفية إستغالل نقاط      

 الضعف يف الفريق املنافس

45 

 46 ميتلكه الغرور عند الفوز الفريق     

زيادة قيمة املكافآت املالية الىت حيصل  إىليسعى      

 عليها الالعبون كلما كان ذلك متاحا

47 

يف الوقت املناسب يف حل املشاكل اليت قد  يتدخل     

 حتدث بني الالعبني

48 

يهتم بتصحيح أخطاء األداء لالعبيه يف فرتات      

 الراحة أثناء املباراة

49 

يضع خطة اللعب اليت تتناسب مع طبيعة كل مباراة      

 على حدة

50 

يوجه اهتمامه يف التدريب إىل جمموعة معنية من      

 دون بقية أفراد الفريقالالعبني 

51 

يوضح لالعبيه قدرات وإمكانات الفريق املنافس      

 قبل لعبهم مع هذا الفريق

52 



على صرف مكافآت إضافية ملن جييد من حيرص      

 الالعبني يف املباريات

53 

يعمل على تقوية عالقات األخوة و الزمالة بني      

 العيب الفريق

54 

 55 توقعاته خلطط لعب الفريق املنافسدقيق يف      
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  :وبذلك تكونوا قد ساھمتم بقسط كبير في انجاز ھذا البحث تحت عنوان  لةئا.س
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  .تقبلوا منا فائق الشكر و ا&حترام                                                                
  

  :الطلبة
  

  ز�ل سفيان �
  أيوبطالح محمد  �

  :ا0ستاذ إشرافتحت                                                                                   
  زرف محمد/ د                                                                                      

  



 

 بدرجة

 قلية جدا

 بدرجة

 قليلة

بدرجة 

 متوسط

بدرجة  

 كبيرة

 بدرجة

 كبيرة جدا

  الرقم العبـــــــــــــارات

  1 أجد صعوبة يف حماولة النوم عقب هزمية يف املنافسة      

  2 يعجبين الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسني مستواه      

عندما ارتكب يف األداء خطأ يف األداء أثناء املنافسة فإنين      

 اخلطأ   انسياحتاج لبعض الوقت لكي 

3  

  4 يف الرياضة ال يعترب من أهدايف األساسية  االمتياز      

  5 يف املنافسة مباشرة    اشرتاكيوف قبل أحس غالبا باخل     

 اآلخرينمهمة و اليت يرى بعض الالعبني  أيةاستمتع بتحمل       

 مهمة صعبة  أا

6  

  7 اهلزمية يف املنافسة  اغشي      

  8 دي إىل الفوز بدرجة أكرب من بذل اجلهد ؤ احلظ ي     

لعدة  يضايقينيف منافسة فإن ذلك  عندما ازميف بعض األحيان      

 أيام 

9  

لكي اجنح يف  انقطاعلتدريب طوال العام بدون  استعدادلدي      

 رياضيت   

10  

  11 يف املنافسة  اشرتاكيال أجد صعوبة يف النوم ليلة      

  12  الرضيالفوز يف املنافسة مينحين درجة كبرية من      

  13 أشعر بتوتر قبل املنافسة الرياضية      

من  االنتهاءبعد  أفضل أن أسرتيح من التدريب يف فرتة ما     

 املنافسة الرياضية الرمسية 

14  

عندما أرتكب خطاء يف األداء فإن ذلك يرهقين طوال فرتة      

 املنافسة  

15  

  16 لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا يف رياضيت      

يف املنافسة ال انشغل يف التفكري عما ميكن أن  اشرتاكيقبل      

 حيدث يف املنافسة و نتائجها 

17  

  18 أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب      

  19 أستطيع أن أكون هادئا يف اللحظات اليت تسبق املنافسة مباشرة      

  20 يف رياضيت  هديف هو أن أكون مميزا     
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  :ملخص الدراسة 

إن التطور املذهل الذي شهدته كرة السلة و ارتفاع شعبيتها اهلائلة على املستوى احمللي و العاملي يعكس مدى اهتمام 

الرياضية املتنوعة ولكل نشاط  األنشطةفهناك العديد من , برامج التدريب  إعدادالعلمية املتبعة يف  األساليباملدربني ا و 

ومن بني العلوم اليت يرجع هلا ,  األخرى األنشطةرياضي خصائصه البدنية و النفسية املنفردة ا و املتميز ا عن باقي 

 أساليبالفضل يف تطور الرياضة علم النفس الرياضي الذي يدرس السلوك يف خمتلف التخصصات الرياضية فهناك عدة 

و  ستوياتامل أعلى إىلو الوصول  النجاحعلى دافعية الرياضيني ومدى جاهزيتهم لتحقيق  تأثريهاية ومدى للقيادة الرياض

القيادة وعالقتها بدافعية االجناز لدى الالعبني الذي يتمحور موضوعها  أساليبمواصلة املشوار هلذا حنن بصدد دراسة 

 إىلو هي دراسة مسحية دف , االجناز عند الالعبني  يةبدافعالقيادي لدى مدريب كرة السلة وعالقته  األسلوبحول 

هي عليه يف احلاضر قصد تشخيصها و كشف جوانبها  استقصاء حول ظاهرة من الظواهر الرتبوية و النفسية على ما

دافعية االجناز العالقة بينها و بني الظواهر اليت هلا عالقة ا و كان الغرض منها معرفة  إجيادوحتديد العالقة بني عناصرها و 

  .اجليد الذي يعطي دافعية االجناز  األسلوبمعرفة , على حساب السلوك القيادي عند املدرب 

استبيانني احدمها حيتوي على مخسة ومخسون سؤال كلها مغلقة ملدريب   إجراءموضوع حبثنا الذي حتم علينا  أساسو على 

مبجموع مئة و  أيخاص باثنا عشر العب لكل فريق  أخرواستبيان , ذكور و الذي يضم عشرة فرق  أكابركرة السلة 

و % 100عشرون العب و به عشرون سؤال كلها مغلقة فكيفية اختيار املدربني و الالعبني كان مقصودا و الذي ميثل 

باستعمال معامل لوك القيادي و دافعية االجناز اليت قامت على دراسة العالقة االرتباطية بني الس اإلحصائيةبعد املعاجلة 

  .االرتباط بريسون و عليه اخلروج باستنتاج عام هو وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين 

  :بعني االعتبار يأخذوها أنمن املدربني  نرجوومن بني االقرتاحات اليت 

 .ضرورة االهتمام باجلانب النفسي و املعريف  -

 .لرياضي سلوك قيادي يف املستوى حىت تكون هناك دافعية كبرية يكون للمدرب ا أننوصي  -

 .على دراسة توجيهات دافعية اجناز الالعبني التأكيد -

 .بزيادة دافعية الفرد الناشئ  ألمهيتهااالهتمام باجلانب املادي و املعنوي لدى الرياضيني نظرا    -

 

 

 



 

 

Résumé de l'étude : 

Le développement extraordinaire que le basket-ball connu et sa grande   
popularité aux niveaux local et  mondial  reflète l'intérêt des entraîneurs et 
les méthodes scientifiques utilisées dans la préparation des programmes de 
formation. Il ya de nombreuses activités sportives variées et les 
caractéristiques de chaque activité sportive de personne physique et 
psychologique et les distinguent du reste des autres activités, et parmi les  
sciences crédité avec le développement de la psychologie du sport. Le sport 
qui étudie le comportement dans différentes disciplines sportives, il existe 
plusieurs méthodes pour le sport et leur impact sur la motivation des 
athlètes et l'étendue de leur volonté de réussir et d'atteindre les plus hauts 
niveaux et de poursuivre le voyage vers ce que nous allons étudier. 

 Les méthodes de conduite leadership et sa relation motivante  réalisée  
chez les joueurs centrée sur le thème autour de la méthode de commande à 
des entraîneurs de basket-ball  de sa relation motivante chez les joueurs. 

C’est une enquête visant à étudier un phénomène pédagogique et 
psychologique car il est à l'heure actuelle afin de diagnostiquer et de 
détecter les aspects et déterminer la relation entre éléments et trouver une 
relation entre eux et les phénomènes qui ont une relation avec eux et leur 
but était de connaître la motivation de réussite au détriment du 
comportement de leadership à l’entraîneur, sachant bonne méthode qui 
donne la motivation à réussir. 
Sur la base de l'objet de notre recherche , que nous devions faire deux 
questionnaires , l'un contient cinq et cinquante questions sont toutes 
fermées pour les entraîneurs de basket-ball hommes seniors et qui 
comprend dix équipes , et un autre questionnaire particulier par douze 
joueur pour chaque équipe , pour un total d'un cent vingt joueurs et vingt 
questions sont toutes fermées Comment choisir  les entraîneurs et les 
joueurs  a été prévu, ce qui représente 100 % et après le traitement par 
l'étude statistique sur la corrélation entre le comportement de leadership et 
motivation à la réussite en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson 
et de sortir dans la conclusion  l'existence d'une corrélation entre les deux 
variables . 
Parmi les propositions que nous espérons que les entraîneurs prennent en 



 

 

compte : 
- La nécessité de prêter attention au coté psychologique  et cognitif. 
- Nous vous recommandons d'avoir un entraîneur dans le comportement 
sportif premier niveau jusqu'à ce qu'il y est une grande motivation. 
- Mettre l'accent sur l'étude des directives de l'achèvement de la motivation 
des joueurs . 
-S’ intérresser au coté physique et moral des sportifs , vu a son importance à 
augmenter la motivation de l’ individu émergent . 


