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 اإلهداء

 ...أكٔي هللا ٝ أٌَٗٙ ػ٠ِ اطٔخّ ٌٛح حُؼَٔ حُٔظٞحٟغ، ٝ أٛي١ ػَٔس ؿٜي١ 

 :ا٠ُ ٖٓ هخٍ ك٤ْٜ ح٠ُُٞٔ ػِ ٝؿَ

ح  )  ََ ٤ ـِ َٛ ر٤َخ٢ِٗ  ٍَ خ  َٔ ًَ خ  َٔ ُٜ ْٔ َك ٍْ ر٢ِ ِح ٍَ  َْ هُ َٝ ِش  َٔ ْك ََ ُْ َٖ حَ ِٓ  ٍِ ٌُ ُْ خ َؿَ٘خَف ح َٔ َُُٜ ْٞ حْهلِ ٍٓٞس (َٝ

 .24ح٩َٓحء ح٣٥ش 

 .ا٠ُ ٍٝف أر٢ حُطخَٛس... ا٠ُ ٓؼ٠٘ حُطَٜ ٝحُٔٔٞ ا٠ُ ٖٓ ٍْٓ ٢ُ ىٍد حُ٘ـخف

 ...أ١خٍ هللا ك٢ ػَٔٛخ" أ٢ٓ حُـخ٤ُش " ا٠ُ ٗزغ حُل٘خٕ ٝحُؼطق ٝ ح٧َٓ طِي ٢ٛ 

 ...أ١خٍ هللا ك٢ ػَٔٛخ" ؿّيط٢"ٝا٠ُ 

 .ا٠ُ ُٝؿظ٢ ح٣ٌَُٔش

 .ا٠ُ حر٢٘ حُـخ٢ُ أْٗ

 .ٖٓ أٛيهخء ٝأكزخد.ا٠ُ ًَ ٖٓ أكززظْٜ ٝ أكز٢ٗٞ 

 -ٍٝهِش-ا٠ُ ؿ٤ٔغ أٓخطٌس ١ِٝزش ٓؼٜي ػِّٞ ٝطو٤٘خص ح٧ٗ٘طش حُزي٤ٗش ٝح٣َُخ٤ٟش 

 ا٠ُ ًَ ٖٓ حطٔغ ُْٜ هِز٢ ُْٝ طظٔغ ُْٜ ٛللظ٢

 .ا٠ُ ًَ ٛئ٫ء أٛي١ ػَٔس ؿٜي١

 

 

 

 

 ػ١بد ِقطفٝ

 

 

 

 

 



 اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش

حَُِي١َّل  :هخٍ طؼخ٠ُ َٝ َػ٠َِ  َٝ َض َػ٢ََِّل  ْٔ َْٗؼ ظََي حَُّلظ٢ِ أَ َٔ ََ ِْٗؼ ٌُ ْٗ ْٕ أَ ُِْػ٢ِ٘ أَ ْٝ دِّب أَ ٍَ    ْٕ أَ َٝ

 َٖ خُِِل٤ َّٜل ظَِي ك٢ِ ِػزَخِىَى حُ َٔ ْك ََ ٢ِِْ٘ رِ أَْىِه َٝ خُٙ  َٟ َْ خُِلخً طَ َٛ  ََ َٔ   "{19}أَْػ

 {.19}ٍٓٞس حَُ٘ٔ ح٣٥ش 

 حُوٞس ٝح٩ٍحىس ٝحُٜزَ ٩ٗـخُ ٌٛح حُؼَٔ حُٔظٞحٟغ ح ٌَٝٗٙ ح١ٌُ ٝٛزٖ هللارؼي كٔي

  ٌَُ ٣ي أٜٓٔض ك٢ حٗـخُٙ ، ٌَُٝ ٗخ ٝطوي٣َٗخطٞؿٚ روخُٚ ٌَِٕٗٓي ا٫ إٔ ٕ،٫ 

. كخم أٍكذ ٝٓـخ٫ص أٝٓغ ُِٔؼَكشٗخ آٓخّأٛخكذ كٌَ أٝ ٍأ١ كظق 

 حُـ٤َِ ٗخ٠ٔٓ ٓؼخ٢ٗ حٌَُ٘ ٝحُظوي٣َ ٝح٫كظَحّ ٧ٓظخًأ دًؼ٤َح إٔ ٗظويّ ٗخ٣ٝٔؼيٕ

ُظل٠َ ٤ٓخىطٚ رخ٩َٗحف ػ٠ِ ٌٛح حُزلغ ُٝٔخ هيٓض ٤ٓخىطٚ " ؽشؽبٚٞ ٠ٛعف"

ٖٓ ٓؼش هِذ ٍٝكخرش  رٚ ح ٝاٍٗخىحص ٜٓ٘ـ٤ش ٝٓخ ؿَٕٔطٞؿ٤ٜخص ٜٝٗخثقٖٓ 

ُـ٤َٗخ ٖٓ ٜٗخثق  إٔ ٣ٔظؼٚ رخُٜلش ٝحُٜ٘خء ُٔخ هيٓٚ ٣ٝويٓٚ ٗيػٞح  هللا ٛيٍ

 .ٝطٞؿ٤ٜخص 

ٝٝؿذ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗوٚ رخٌَُ٘ حُـ٣َِ ٝػظ٤ْ ح٫ٓظ٘خٕ ٝحُؼَكخٕ ا٠ُ ٓي٣َ حُٔؼٜي 

 . ٝا٠ُ ؿ٤ٔغ ح٧ٓخطٌس ٝحُيًخطَس ػ٠ِ حُٜ٘خثق حُٜخٓش حُظ٢ هيٓٞٛخ ٢ُ

 ًٔخ أطويّ رٞحكَ ًٙٔخ أطويّ رٞحكَ حٌَُ٘ ٝحُظوي٣َ ا٠ُ ٓيٍر٢ ٝٓٔخ٢ٍٓ حٌُخٍحط٢

 .حٌَُ٘ ا٠ُ ك٣َن حُؼَٔ ح٣ٌُٖ ٓخػي٢ٗٝ ًؼ٤َح

ٝهظخٓخ أطٞؿٚ رلخثن حٌَُ٘ ٝ حُظوي٣َ ٝح٫كظَحّ ا٠ُ أػ٠خء حُِـ٘ش حُؼ٤ِٔش حُٔٞهَس 

ػ٠ِ هزٍٞ ٓ٘خه٘ش ٌٛٙ ح١٧َٝكش ٓغ اػَحث٘خ رـِٔش ٖٓ ح٬ُٔكظخص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ 

 .طيػْ ٝط٣ِي ٖٓ ػوِٜخ حُؼ٢ِٔ

 .ٝأهَ ىػٞحٗخ إٔ حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ 

 ػ١بد ِقطفٝ
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: مقدمـة البحـث.1

إف مفهـو الشخصية ال يركن إذل مفهـو ؿبدود ودل يتفق العلماء على معٌت ؿبدود ؽبا، فبالرغم من معرفتهم لطبيعتها إال 

تعدد  أهنم دل هبدوا تعريفا دقيقا وكافيا لتفسَت خصائصها ألف الشخصية من اؼبفاىيم اليت زبتلف باختالؼ اؼبناىج، وب

الرؤى والزوايا فيمكن دراسة الشخصية من حيث ظباهتا أو أمباطها أو وظائفها أو غَتىا من اػبصائص األخرى، وعليو فإف 

دراستنا تكوف من خالؿ دراسة السمات الشخصية للفرد فهي اليت تتشكل من بناء متكامل من ـبتلف السمات اعبسمية 

فعالية الثابتة نسبيا واليت سبيز الفرد عن غَته وربدد أسلوب تعاملو مع اآلخرين ومع البيئة  والعقلية واالجتماعية واالن

 يف تعريفو للشخصية ، إذل جانب ذلك فإنو بالنظر إذل Allport 1961االجتماعية احمليطة بو، وىذا ما يراه ألبورت  

 .السمات على أهنا الوحدة الطبيعية لوصف الشخصية وىي تشَت إذل خصائص نفسية عصبية واقعية ربدد سلوؾ الفرد

 (120، صفحة 1998، .الرضباف ـ)

عترب شخصية الرياضي من أىم اؼبنطلقات اليت يعتمد عليها العاملوف يف اؼبيداف الًتبوي والنفسي واالجتماعية وكذا  وت

الرياضي هبدؼ مساعدتو على التوافق واالنسجاـ والتكييف مع التغَتات اليت تفرضها كل مرحلة من مراحل النمو والتعلم، 

تطور من خالؿ  والشخصية ما ىي إال تنظيم منسق ديناميكي لصفات الفرد اعبسدية والعقلية و االجتماعية تنمو وت

 .النشئة و اغبراؾ االجتماعي 

ومن شبة فإف شخصية كل فرد من األفراد مضبوطة جبملة من األبعاد والسمات اليت ربدد مساره النفسي والسلوكي وتلعب 

دورا ىاما يف توافقو النفسي، وإف كانت الشخصية كل متكامل يف اعبهاز النفسي، فإف السمات ىي اؼبؤشرات النفسية 

يتو ومعاشو النفسي واالجتماعي، وعادة ما يعرب عنها على أساس أهنا  عرب عن ذات فعالية اليت ربرؾ شخصية الفرد وت واالن

 .الصفات اعبسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية

إذف يظهر ىنا أف السمات تتحكم يف السلوؾ وؽبذا فهي ستؤثر بال أدسل شك يف دافعية اإلقباز الرياضي لكوهنا ستؤثر يف 

السلوؾ التنظيمي ، فالفرد يسلك سلوكات تتماشى مع فبيزات شخصية ، وؽبذا كانت إمكانية إهباد عالقة بُت السمة 

اعتبار ىناؾ ؾبموعة كبَتة من السمات وقع االختيار على  عية اإلقباز ؼبمارسي رياضة الكراتيو فبكنة يف ىذه الدراسة وب وداف

ية –االجتماعية  )بعض السمات   .( الدافعية – العدوان
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عترب الفرد الرياضي االجتماعي لو سلوؾ سوي على العكس من العدواشل الذي يؤخذ سلوكو على أنو شاذ .وي  

ومن أىم فبيزات الفرد الرياضي االجتماعية لو القدرة على التفاعل مع اآلخرين وؿباولة االقًتاب منهم وتكوين الصداقات 

ية ىي كل سلوؾ يصدره الفرد هبدؼ إغباؽ األذى أو الضرر بفرد آخر.  كما يتميز باؼبرح واغبيوية .أما العدوان  

عية لالقباز الرياضي ؼبمارسي رياضة الكراتيو الفطرية أو  ويف ىذه الدراسة ىناؾ ؿباولة إلهباد العالقة بُت ىاتو السمات وداف

.اؼبكتسبة اليت يتميز هبا الشخص، وىي استعداد ثابت نسبيا لنوع معُت من السلوؾ  

تكيفا نفسيا وسلوكيا مع كل اؼبتغَتات النفسية و  إف الوظيفة األساسية للجهاز النفسي للفرد ىي جعلو متوازنا وم

االجتماعية اليت وبتك هبا يف بيئتو اػبارجية هبدؼ الوصوؿ إذل الرضا النفسي و االجتماعي والذي يتحقق من خالؿ 

مؤشر ىاـ يرتبط باؼبعاش النفسي للفرد وكذا نوعية استجاباتو للمثَتات اػبارجية اليت تتمثل يف الدافعية لالقباز الرياضي، 

قـو ىذه احملاوالت على أساس مالحظة كل التنظيم  وىناؾ ؿباوالت لوصف دوافع الفرد الرياضي وتصنيفها ، وت

السيكولوجي للفرد، ومعرفة أنواع السلوؾ اليت تتوحد معا، فلو درسنا الفرد دراسة كاملة ودقيقة ؼبا استطعنا أف نكوف نظرية 

 .شاملة عنو وعن مكونات شخصيتو وعن دوافعو

وجو سلوكو كبو ىدؼ معُت، والدافعية يف اجملاؿ الرياضي تعترب عامال  قصد بالدافعية يف أحد ظباهتا اليت تدفع الفرد وت وي

فسَت سلوؾ الفرد وسلوؾ  نشيطو، ويف إدراكو للموقف، فضال عن مساعدتو يف فهم وت مهما يف توجيو سلوؾ الفرد وت

 .احمليطُت بو

وكيدىا، حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاتو من  كما يعترب الدافع لإلقباز مكونا أساسيا يف سعي الفرد اذباه ربقيق ذاتو وت

.خالؿ ما ينجزه، وفيما وبققو من أىداؼ وفيما يسعى إليو من أسلوب حياة أفضل، ومستويات أعظم لوجوده اإلنساشل  

ويرى العديد من الباحثُت يف ؾباؿ علم النفس الرياضي أف الوصوؿ إذل اؼبستويات العالية يتأسس على دافعية اإلقباز 

اليت يرتبط مفهومها دبفهـو التنافس  (142، صفحة 2002، علم النفس التدرييب واؼبنافسة الرياضية، .عالوي ـ) الرياضي

والرغبة يف النجاح والتفوؽ والتحدي، لذا وجب على األخصائيُت تنميتها والبحث عن اؼبتغَتات النفسية والشخصية 

 .اؼبرتبطة هبا
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 أف لكل نشاط من األنشطة الرياضية 72 ص 2005 اؼبشار إليو يف نبيلة ؿبمود 1986ويضيف ؿبمد أبو عبية 

متطلبات خاصة ، والنشاط الرياضي لو خصائص فبيزة، ومن أجل النجاح يف نشاط رياضي ؿبدد ال بد من توافر ظبات 

معينة يف الشخصية، فالفرد الرياضي الذي يفتقر إذل السمات اإلهبابية لن يستطيع مهما بلغت قدراتو ومستوياتو البدنية 

.والفنية ربقيق أعلى اؼبستويات، نظرا ألف ىذه السمات تؤثر بصورة مباشرة يف مستوى الشخصية  

 من خالؿ دراستو للسمات اليت تؤثر يف 2013ومن بُت الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ دراسة سريوت عبد اؼبالك 

دافعية اإلقباز الرياضي لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت حيث توصل إذل أنو ىناؾ وجود فروؽ بُت الفئتُت فيما يتعلق بالسمات 

 . الشخصية

بأف اؽبدؼ العاـ من دراستو  (2000راتب، علم النفس الرياضي، اؼبفاىيم و التطبيقات، ) وىذا ما أشار إليو راتب

شخصية اإلنساف ىو التوصل إذل تعميمات دقيقة تعطي الفرصة واإلمكانيات لتفسَت سلوؾ اإلنساف ، والتنبؤ بو إذ 

أمكن، وىذا ال ىبتلف عند دراسة الشخصية الرياضية ، وإمبا وجو االختالؼ ىو وجو الًتكيز يف ؿباولة الفهم والتنبؤ 

:بالسلوؾ يف اجملاؿ الرياضي ، كما يبُت الراتب أف اغباجة إذل دراسة الشخصية الرياضية تبدو يف ضوء ىدفُت   

بُت أنبية  اؽبدؼ األوؿ ىو ربديد تأثَت الرياضة يف تطوير أو تغيَت الشخصية، حيث يبثل ىذا اؽبدؼ قيمة اجتماعية ، وي

الرياضة يف تطوير السلوؾ اإلنساشل ، ومن ذلك فإف بعض علماء النفس يف اجملاؿ الرياضي باعتبار أهنا األمراض النفسية 

.مثل االكتئابية و العصبية، وأف تطوير اللياقة البدنية يؤثر يف ربسُت مفهـو الذات لدى الفرد  (1987، .الدين ـ) 

واؽبدؼ الثاشل ربديد تأثَت الشخصية يف األداء الرياضي ويبثل ىذا اؽبدؼ قيمة تطبيقية، خاصة بالنسبة للمدربُت و 

.  الرياضيُت واؼبهتمُت بتطوير األداء الرياضي، حيث يسهم يف معرفة العوامل النفسية اؼبؤثرة يف األداء الرياضي  

وفبا سبق من عرض ؽبذه الدراسات لوحظ اختالفها من طبيعة ربليلها للمتغَتات وأىدافها، أما الدراسة اغبالية فتختلف 

 .عن الدراسات السابقة يف طرحها للمتغَتات موضوع الدراسة

ولبلوغ أىداؼ الدراسة حاولنا ربديد اؼبتغَتات األساسية و اؼبتغَتات اؼبرتبطة هبا من خالؿ الدراسة اؼبفاىيمية واألسس 

 .الدراسة اؼبسحية للعالقات بُت متغَتات البحث. النظرية ؼبتغَتات البحث 
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وقد مت ربديد متغَتات البحث وضبط اؼبتغَتات اؼبتصلة هبا، ومشكلة الدراسة وفرضياهتا، وربديد أدوات البحث وطرؽ 

.قياسها من خالؿ دراسة استطالعية طبقت على عينة من الرياضيُت فبارسي رياضة الكراتيو  

وانطالقا من نتائج الدراسة االستطالعية مت تطبيق الدراسة األساسية لغرض صبع البيانات وتفحص فرضيات البحث 

فسَت النتائج، وقد استلزمت معاعبة اؼبوضوع يف ضوء ما سبق االعتماد على :واإلجابة عن التساؤالت اؼبطروحة وت  

 .الوسائل التقنية و اؼبنهجية

 خطة تنظيمية ؼبوضوع البحث

فأما الوسائل التقنية و اؼبنهجية فنقصد هبا اؼبراجع من كتب ودوريات وؾبالت متخصصة وحبوث أكاديبية ووسائل صبع 

 .البيانات

أما اػبطة العامة للبحث فنعٍت هبا تنظيم وحدات البحث، حيث تطرؽ الباحث يف التعريف بالبجث إذل أىم اؼبفاىيم و 

اؼبصطلحات األساسية و الدراسات اؼبشاهبة مث قمنا بتقسيم الدراسة إذل بابُت، الباب األوؿ يشمل الدراسة النظرية ،  أما 

الفصل االوؿ فكاف ـبصصا إذل ظبات الشخصية من خالؿ اإلؼباـ دبفهومها وأوجهها وعناصرىا والعوامل اؼبؤثرة عليها 

دافعية اإلقباز الرياضي من حيث مفهومها ، أنواع الدوافع ، أىم النظريات ، : الفصل الثاشل. وأىم النظريات والسمات

 .مكونات الدافعية اإلقباز الرياضي والعوامل اؼبؤثرة

تطلباهتا : الفصل الثالث تطلباهتا وكذا خصائص اؼبرحلة العمرية وم رياضة الكراتيو واؼبرحلة العمرية من خالؿ تعريفها وم

اعبانب التطبيقي ويضم الفصل : أما الباب الثاشل. الفيزيولوجية النفسية واؼبرفولوجية والنفسية االجتماعية والقدرات البدينة

االوؿ حيث مشل الدراسات االستطالعية وىي عبارة عن ربديد وضبط الشروط اؼبوضوعية واؼبنهجية عبمع البيانات 

: أما الفصل الثاشل. واؼبعلومات وربضَت أدوات القياس ، وإهباد الظروؼ اؼبالئمة لتجريبها وتطبيقها يف الدراسة األساسية

فعنوانو الدراسة األساسية وىو عبارة عن صبع اؼبعلومات حوؿ اؼبتغَتات الدراسية، واغبصوؿ على البيانات اإلحصائية يف 

 .ضوء فرضيات البحث، وشروط تطبيق الدراسة اؼبيدانية

قابلتها بالفرضيات مث االستنتاج ، وأخَتا اػبروج جبملة من : الفصل السادس ناقشتها وم وىو عبارة عن عرض النتائج وم

 التوصيات والفرضيات اؼبستقبلية
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 :مشكلة البحث- 2

تتأثر الدوافع لدى الرياضي بعدة عوامل يبكن أف تكوف عوامل خارجية تتعلق باجملتمع أو األسرة أو ؾبموعة الرفاؽ أو 

. عوامل داخلية تتعلق بالشخصية وظباهتا ، حيث اف السمات الشخصية اليت وبملها كل فرد ىبتلف فيها عن اآلخرين  

كما يعترب موضوع الشخصية من بُت أىم اؼبواضيع اليت اىتم هبا الباحثوف يف اجملاؿ السيكولوجي وذلك من خالؿ ربطو 

جبملة من اؼبتغَتات احمليطة بالفرد سواء كانت متغَتات نفسية، اجتماعية، تربوية، وذلك هبدؼ استخبار ردود أفعالو 

 .واستجاباتو وسلوكو اذباىها

 من أكثر النظريات الشخصية استخداما لقياس السمات ، allportيبدو اف نظرية السمات وال سيما نظرية البورت 

واعتمادىا إطارا نظريا لبناء مقاييس السمات ألهنا تسمح بالقياس و التجريب بشكل مباشر، وال سيما إذا كاف القياس 

، صفحة 1987الكبسي، )معدا لألسوياء الف السمات اقرب إذل الفهم الشائع للشخصية، ووصفها يف اغبياة اليومية 

43) 

ىذا فيما ىبص الشخصية، أما إذا ربدثنا عن ظباهتا فنجد أف لكل ؾبتمع من اجملتمعات ظبات معينة سبيز أفراده عن غَتىم 

من أبناء اجملتمعات األخرى، ويطلق على ىذه السمات اصطالحا السمات القومية للشخصية، وىي تلك اليت سبيز بصفة 

عامة السلوؾ األعظم من أبناء ؾبتمع من اجملتمعات ، فالشخصية اإلقبليزية أو األمريكية أو العربية ظبات معينة سبيزىا عن 

 (221، صفحة 2003عيسوي، ) .غَتىا من الشخصيات

تفيدنا دراسة ظبات الفرد يف معرفة البناء العاـ للشخصية، ولكن ؼبعرفة أىداؼ الفرد واذباىاتو ومستوى طموحو، هبب اف 

نعرؼ الكثَت عن دوافعو إذ أف موضوع الدافعية يكشف عن األسباب اليت تقف وراء السلوؾ اإلنساشل من حيث التنوع 

عترب السمات من أبسط الطرؽ وأقدمها يف وصف الشخصية وذلك بالتعرؼ على أمباط .  والتغَت الذي وبدث فيو وت

السلوؾ اليت تصف الفرد ومن مث قياسها قياسا كميا دقيقا، وربديد أىم ما غَت ىذا الفرد من ظبات وانطالقا من ىذا يبكن 

، 1981عصمت، ) .إجراء التعديالت اؼبناسبة يف ىذه السمات حىت ربقق للفرد التكيف السليم مع بيئتو اػبارجية

 .إذل التفوؽ يف الرياضة ىو حصيلة للتعلم و الدافعية ( SINGER 1984) ، فيشَت سنجر  (06صفحة 

 . من جوانب العملية التدريبية%90 إذل %80بأف الدافعية تشكل  ( WARREN 1983 )وأكد وارف 
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بإعداد تصور شامل يف صورة مبوذج للدافعية وعالقتها باالقباز والتفوؽ  ( ATKINSON 1984 )وقاـ أتكنسوف 

وكيد 1998يف الرياضة،  ويرى عبد اجمليد نشواشل   أف دوافع اإلقباز مكوف أساسي يف سعي الفرد ذباه ربقيق ذاتو ، وت

كيانو اإلنساشل من خالؿ إقبازاتو، إذف الدافعية إحدى الشروط األساسية للتعلم ولكن ال تؤدي وحدىا إذل ربقيق التعلم، 

كما أف التعلم ال يبكن أف وبدث من دوف الدافعية ، وىذه األخَتة تتأثر دبجموعة من السمات الشخصية والنفسية 

 صبلة السمات 1998وتساىم يف رفع أو خفض الدافع اإلقباز لدى الرياضيُت، والشخصية حسب عبد السالـ زىواف 

فعالية واالجتماعية  اليت سبيز الشخص عن غَته وذبعلو فريدا من حيث ظبتو  (اؼبوروثة و اؼبكتسبة  )اعبسمية العقلية واالن

الشخصية والنفسية، إذف فالشخصية حسب دافيدوؼ ىي ذلك التنظيم الفريد الستعدادات الفرد يف اؼبواقف اؼبختلفة، 

دافيدوؼ ) .وليست ؾبموعة معينة من السمات واػبصائص فقط ولكنها ؿبصلة تفاعل ىذه السمات مع بعضها البعض

 (214، صفحة 2000، .ؿ

قويتها  ولدراسة مثل ىذه السمات أنبية تطبيقية كبَتة يف التعرؼ عليها مث العمل على تنمية السمات االهبابية منها وت

وتزكيتها وترسيخها يف كياف اإلنساف ووجدانو، مث التعرؼ على السمات السلبية بغية العمل على ربرير الفرد منها وزبليصو 

 .من آثارىا وذلك ليشب الفرد سويا متكيفا مع نفسو ومع اجملتمع الذي يعيش فيو متحليا بالسمات و اػبصاؿ اغبميدة

 (221، صفحة 1999عسوي، )

وقد أظهرت العديد من الدراسات والبحوث العلمية اليت قاـ هبا عديد من الباحثُت يف ؾباؿ علم النفس الرياضي منها 

، حملاولة 1996 ، دراسة دادي عبد العزيز 1979 ، دراسة عصاـ الدين عبد اػبالق 1996دراسة صحراوي مراد 

التعرؼ على ؾبموعة من أبعاد الشخصية اليت يتسم هبا الالعب الرياضي واليت قد سبيزه عن الفرد غَت الرياضي، حبيث يبكن 

النظر إذل ىذه األبعاد على أهنا ظبات عامة لشخصية الالعب الرياضي حيث أف عبد العزيز دادي توصل إذل وجود عالقة 

، صفحة 1987ذنوف، ) بُت السمات الشخصية والقدرة على األداء اؼبهاري يف الرياضات اعبماعية كما قد ذكر حنوش

أف ىناؾ عدة عوامل تؤثر على شخصية الفرد، وىي عوامل جسمية وعوامل نفسية، وعوامل اجتماعية، ونظرا إذل  (103

أف العوامل النفسية تؤثر على شخصية الفرد فإف ذلك يعٍت أف الرياضيُت يتصفوف بسمات شخصية معينة زبتلف فيما 
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ية، االكتئابية  : وىذا ما أكدتو كذلك العديد من الدراسات مثل دراسة... بينها مثل ظبة االجتماعية، االنبساطية، العدوان

 .1970 ، وكرونشر 1980 ، ومورجاف 1977 ، دراسة سنشر 1976، ودراسة كاف 1967كوبر 

ومن اؼبالحظ أف غالبية اؼبدرسُت ال يهتموف باعبانب النفسي للرياضي وخاصة ظبات الشخصية لدى الالعبُت، ووبصروف 

كل اىتماماهتم على اؼبهارات اغبركية وضرورة ربقيق الفوز متناسُت العامل النفسي رغم دوره الكبَت يف ربسُت اؼبستوى 

يقا باعبانب النفسي الذي  وربقيق التفوؽ ، ومن شبة فإف توازف واتساؽ شخصية فبارسي رياضة الكراتيو يرتبط ارتباطا وث

عيتو كبو اإلقباز الرياضي والوصوؿ إذل  يًتجم من خالؿ مدى توافقو النفسي الذي ينعكس بصورة جلية على إقبالو وداف

الذي يلعب دورا ىاما يف بناء تصورات إهبابية أو سلبية عن  (البنية االجتماعية  )النجاح مع األخذ بعُت االعتبار احمليط 

.الذات، اؼبشروع اؼبستقبلي وكذا تثبيط أو تثبيت مفهومي الفشل والنجاح عند الرياضي  

وعلى ىذا األساس حاوؿ الطالب الباحث من خالؿ ىذه الدراسة االقًتاب من فبارسي رياضة الكراتيو واإلحاطة بأىم 

.السمات الشخصية الشائعة والدافعية عند فبارسي رياضة الكراتيو وكذا تفحص مدى عالقتها بدافعية اقبازىم الرياضي  

 والذي رأى أف ؽبا عالقة وطيدة دبوضوع الدراسة واليت سبثلت فيما التساؤالتومن شبة ارتأى الباحث أف يصوغ بعض 

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو ؟:  - يلي  ىل توجد عالقة ارتباطية بُت بعض السمات الشخصية وداف

 : على النحو التارل التساؤالت الجزئيةويبكن صياغة 

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو؟*  ىل توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة االجتماعية وداف

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو؟*  ىل توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة الدافعية وداف

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو؟* ية وداف  ىل توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة العدوان

 : فرضيات البحث- 3

 :الفرضية العامة

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو -  .توجد عالقة ارتباطية بُت بعض السمات الشخصية وداف  

 : على النحو التارل الفرضيات  الجزئيةويبكن صياغة 

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو*  .توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة االجتماعية وداف  
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عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو*  .توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة الدافعية وداف  

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو*  ية وداف .توجد عالقة ارتباطية بُت ظبة العدوان  

 : أىداف البحث-4

إف لكل دراسة ىدؼ أو غرض هبعلها ذات قيمة علمية ، واؽبدؼ من الدراسة يفهم عادة على أنو السبب الذي من 

أجلو قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة والبحث العلمي ىو الذي يسعى إذل ربقيق أىداؼ عامة غَت شخصية ذات قيمة 

 :وداللة علمية ، وهتدؼ الدراسة 

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو  .معرفة العالقة بُت بعض السمات الشخصية وداف  

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو . معرفة العالقة بُت ظبة االجتماعية وداف  

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو .معرفة العالقة بُت ظبة الدافعية وداف  

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو ية وداف .معرفة عالقة بُت ظبة العدوان  

 :أىمية البحث-5

فبا ال شك فيو أف العلم تراكمي، حيث يبدأ الباحث دبا انتهى منو اآلخروف والذي يعد إثراء للمعرفة والتقدـ لدراسة 

الظواىر واؼبشكالت والعمل على حلها أو اغبد منها ، ودراستنا ىذه ستمد طبيعتها من طبيعة اؼبوضوع الذي سنتناولو من 

جهة ومن نوع اإلشكاليات اليت نطرحها للتمحيص والتقصي من جهة ثانية ، وعليو يبكن حصر أنبية حبثنا ىذا يف النقاط 

 :التالية

نتائج ىذه الدراسة اغبالية تسهم يف تقدصل التغذية الراجعة لكل من اؼبدربُت واؼبمارسُت وخرباء علم النفس هبدؼ التعرؼ -

 .على طبيعة السمات الشخصية

عية االقباز ؼبمارسي رياضة الكاراتيو- .معرفة العالقة بُت السمات الشخصية وداف  
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 :مصطلحات البحث- 6

 :الدافعية-

، صفحة 2000، 3راتب، علم النفس الرياضي ط ) ىي استعداد الرياضي لبذؿ اعبهد من أجل ربقيق ىدؼ معُت

وجيهو كبو اؽبدؼ  (72 نشيطو وت  (.43، صفحة 1987، .وآخروف ط)، أو ىو تكوين فرضي ، وىي استثارة السلوؾ وت

وجهو كبو القياـ بنشاط ما .الدافعية ىي القوى الداخلية اليت ربرؾ الفرد وت  

تكوف من السمات التالية:التعريف اإلجرائي اغباجة :  ىي السمة اؼبرتبطة باألداء الرياضي الطي يتميز باؼبستوى العارل، وت

 .الثقة بالنفس، التصميم، ضبط النفس، التدريبة, لالقباز

 :دافعية اإلنجاز-

ىو كفاح الفرد لتبوء مكانة عالية حسب إمكانياتو وقدراتو يف األنشطة اليت يبارسها واليت وبقق هبا معايَت التفوؽ على - 

 (35، صفحة 2002 جامعة حلواف، 1، سيكولوجية اؼبدرس الرياضي ط .عالوي ـ) .أقرانو

 ىي الطاقة الالزمة للقياـ بالعمل اؼبطلوب بشكل جيد، واستعداد اؼبصارع اؼبمارس لرياضة الكاراتيو :التعريف االجرائي

.اؼبستمر لالجتهاد وبذؿ النشاط من اجل الوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشود  

 :السمة- 

تميز بالثبات النسيب والدواـ عرب ؾبموعة كبَتة من اؼبوقف ، والسمة بصفة عامة ،  ىي الوحدة األساسية للشخصية ، وت

ىي االذباه اؼبميز للشخص ، لكي يسلك بطريقة معينة ، أو ىي أي صفة يبكن أف تفرؽ على أساسها بُت شخص 

 ( 16، صفحة 2002، .عالوي ـ) .وآخر

. ىي إحدى اؼبتغَتات اليت يكتشفها ربليل الشخصية مع مراعاة صبيع الشروط :التعريف اإلجرائي  

 

 :الشخصية-

.  وىي اليت تقرر لطابع الفريد للشخص يف السلوؾ و التفكَت–جسمية - ىي التنظيم الدينامي داخل الفرد ألجهزة النفس

 (291، صفحة 1994، .عالوي ـ)
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ذلك الكل اؼبتكامل من العوامل النفسية والفيزيولوجية واػبلقية واالجتماعية والًتبوية اليت تكوف  ىي: التعريف اإلجرائي

  .الشخص وربدد سلوكو وأسلوبو وعالقتو مع بيئتو وؾبتمعو

 :االجتماعية-

تميز صاحب ىذه السمة بأنو يتحلى بالدفع واالستعداد للتعاوف مع الزمالء  ىي إحدى السمات األساسية للشخصية وي

واالىتماـ بالناس و الثقة هبم والتكيف معهم و التأقلم مع اآلخرين، ولديو الرغبة بأف يكوف مقبوال من اآلخرين يف معظم 

هتم بالتعرؼ االجتماعي وىي ظبة ىامة للرياضيُت باط باآلخرين وي ، علم النفس .عالوي ـ) .اؼبواقف، ويفضل االرت

 (310، صفحة 1978، 3الرياضي ط 

قبل األخر وتكوين عالقات اهبابية تعٍت التفاعل اعبيد مع احمليطُت: التعريف اإلجرائي . دوف اإلفراط والتفريط وت   

 :العدوانية-

سلوؾ يهدؼ بشكل معتمد " تعترب من السمات السلبية اليت قد يتسم هبا الفرد عامة والرياضي خاصة ويبكن تعرفها بأهنا 

 (207، صفحة 1995، 1راتب، علم النفس الرياضة ط) ".إذل إحداث الضرر بشخص ما 

  شكل من السلوؾ اؼبوجو بشكل مباشر اذباه شخص او فرد ما هبدؼ ايذاء او جرح: التعريف اإلجرائي

 :رياضة الكاراتيو- 

ىي إحدى فنوف الدفاع عن النفس وقد يبدوا مظهرىا اػبارجي القوة و العنف أال أف ىذه الرياضة يف جوىرىا تقدس 

األخالؽ وتكره العدواف وىي رياضة تكسب فبارسيها الثقة بالنفس واالعتزاز، كما أهنا تنمي كافة الصفات البدنية وصوال 

، 1998اػبورل، ) .إذل مستوى رفيع من اللياقة البدنية واغبركية ومن أىم خصائصها أهنا تنم تركيز والسيطرة على النفس

 (2صفحة 

ىي رياضة قتالية تعترب من االنشطة التنافسية ذات مواقف متغَتة واليت تتطلب قدرات عقلية وبدنية : التعريف اإلجرائي

فسية ومهارية قنية ون  وت
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 :الدراسات المشابهة-7

تعترب الدراسات اؼبشاهبة ذات العالقات من أىم العناصر اؼبعينة على حل مشكلة البحث ؼبا ؽبا من إسهامات سواء يف 

 .التوجيو أو التخطيط أو ضبط اؼبتغَتات

وسنتناوؿ يف ىذا البحث ؾبموعة من الدراسات اليت تناولت السمات الشخصية والدافعية وكذا دافعية اإلقباز، من حيث 

.الفروؽ بُت اعبنسُت وعالقة السمات ببعض اؼبتغَتات األخرى ،وقد تعددت الدراسات اليت تناولتها وسنكتفي بأنبها   

 :الدراسات التي تناولت السمات الشخصية و الدافعية-7-1

 :سمات الشخصية-7-1-1

 :الدراسة األولى-

 .ظبات الشخصية وعالقتها بدافع اإلقباز لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت ( 2013 – 2012 )دراسة سربوت عبد اؼبالك 

 .دكتوراه: طبيعة الدراسة-

 رسم معادل للسمات الشخصية اليت تؤثر يف الدافعية لالقباز لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت ، وكذا معرفة :ىدف الدراسة-

أثر السمات الشخصية والنفسية واالكتئاب و االندفاع واالستقاللية، إذل جانب الثقة بالنفس ومستوى الطموح، وكذا 

ية ، ومدى االختالؼ اؼبوجود بُت درجة ىذه السمات ودرجة الدافعية لإلقباز، عند كل  االجتماعية، العصبية، العدوان

الفئتُت، أي ذات الدافعية اؼبرتفعة لإلقباز وذات الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة، كما مت التعرؼ على السمات ذات األثر 

 .اإلهبايب على الدافعية لإلقباز أو ذات األثر السليب

 :فرضيات البحث

.زبتلف درجة ـبتلف السمات الشخصية والنفسية عن درجة الدافعية لإلقباز لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت  

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة االكتئاب بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة والدافعية : الفرضية األولى

 . لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة مستوى الطموح بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة، والفئة : الفرضية الثانية

 .ذات الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت
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 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة االندفاعية بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة، والفئة ذات :الفرضية الثالثة

 .الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت

 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة االستقاللية بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة، والفئة :الفرضية الرابعة 

 .ذات الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت

 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة الثقة بالنفس بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة، والفئة :الفرضية الخامسة

 .ذات الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت

 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة االجتماعية بُت الفئة ذات الدافعية لإلقباز اؼبرتفعة، والفئة :الفرضية السادسة

 .ذات الدافعية لإلقباز اؼبنخفضة لدى الرياضيُت اؼبتمدرسُت

ية :سابعا  رياضي من 230العصبية، استخدـ اؼبنهج الوصفي والعتبة، مث العمل مع عينة مكونة من :  ثامنا– العدوان

 .التالميذ اؼبشكلُت لفرؽ ثانويات عُت وسارة ، وكذا بلدية اعبلفة، ومت اختيار العينة بالطريقة اؼبقصودة

 مت االعتماد يف ىذه الدراسة على مقياس الدافعية لإلقباز ؼباكليالند ، واعتمد الباحث يف ذلك على :إجراءات البحث

باط : الوسائل اإلحصائية التالية باط البسيط، معامل االرت النسبة اؼبئوية، اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعياري، معامل االرت

باط اؼبتعدد، اختيار لعينتُت مستقلتُت .اعبزئي، معامل االرت  

 :أىم النتائج المتوصل إليها

كل الفرضيات ربققت اليت نصت على وجود فروؽ بُت الفئتُت فيما يتعلق بالسمات الشخصية اؼبذكورة وباستعماؿ 

اختيار بنسب النتائج اؼبتحصل عليها ، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الفئة ذات الدافع لإلقباز اؼبرتفع و الفئة ذات 

 .الدافع لإلقباز اؼبنخفض

 االىتماـ دبثل ىذه الدراسات اليت هتتم بدراسة السمات الشخصية وربطها دبتغَتات أخرى كاؼبثارة :أىم التوصيات

 .إخل... للنجاح أو القلق

 :الدراسة الثانية-

 :دراسة فنوش نصير
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 دافعية اإلقباز وعالقتها ببعض ظبات الشخصية لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرايضي الالصفي :عنوان الدراسة

 .اػبارجي

 . زرالدة– سيدي عبد اهلل – 2012 – 2011 دكتوراه :طبيعة الدراسة

جاءت ىذه الدراسة لتبُت العالقة بُت كل من دافعية اإلقباز وبعض ظبات الشخصية لدى تالميذ الطور الثانوي اؼبمارسُت 

 .ؼبختلف نشاطات الرياضة اؼبدرسية

 :كانت فرضيات الدراسة كالتارل

.توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف أبعاد دافعية اإلقباز لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي الالصفي اػبارجي  

 . توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف ظبات الشخصية لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي الالصفي اػبارجي

توجد عالقة ارتباطية بُت درجات أبعاد دافعية اإلقباز و ظبات الشخصية لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي 

 .الالصفي اػبارجي

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف أبعاد دافعية اإلقباز الرياضي وأبعاد ظبات الشخصية لدى أفراد العتبة تبعا ؼبتغَت 

  .( إناث –ذكور  )اعبنسُت 

 . اعتمد الباحث يف دراستو على اؼبنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث-

 :عينة الدراسة-

مت اختيار العينة بالطريقة العمدية ، وال تعترب العينة جيدة إال إذا كانت فبثلة عبميع اجملتمع األصلي الذي انبثقت منو ، 

 .حىت يصبح استنتاجنا صحيحا وإال أخطأنا يف حكمنا على صفات األصل 

 ، وىم يبثلوف اجملتمع 114وىذه الدراسة تضم عينة تضم كل فبارسي رياضة الكراتيو يف والية تيارت البالغ عددىم 

 .األصلي للبحث أي عبارة عن مسح شامل

 . اعتمد الباحث على اختيارين:أدوات جمع البيانات

 .اختيار لقياس مستوى دافعية اإلقباز

 .اختيار لقياس ظبات الشخصية
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. استخدـ الباحث اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعياري، معامل االرتباط:األسس اإلحصائية  

 : أىم النتائج المتوصل إليها

 .توجد فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي الالصفي اػبارجي

.توجد فروؽ دالة إحصائيا يف ظبات الشخصية لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي الالصفي اػبارجي  

عدـ وجود عالقة ارتباطية بُت مقياس دافعية اإلقباز ومقياس ظبات الشخصية لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي 

 .الالصفي اػبارجي

(ذكور إناث  )توجد فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز لدى أفراد عينة البحث تبعا ؼبتغَت اعبنس   

(ذكور إناث  ) توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت أبعاد ظبات الشخصية لدى أفراد عينة البحث تبعا ؼبتغَت اعبنس   

 :أىم التوصيات

تقاء  .ضرورة االىتماـ باعبانب النفسي لتالميذ اؼبدارس وبدوافعهم كبو االقباز الرياضي خاصة أثناء عملية االن

نمية دافعية االقباز الرياضي لدى التالميذ كي يتناسب مع أعمارىم . ب . ضرورة أف يقـو أساتذة ت  ر بتطوير وت

 .ومستوياهتم العلمية

 :الدراسة الثالثة

. السمات الشخصية وعالقتها باالحًتاؽ النفسي لدى مدريب كرة القدـ:تحت عنوان  

عبد اهلل حسُت الشافعي، وقد نشر ىذا البحث يف ؾبلة علـو الًتبية الرياضية بكلية الًتبية الرياضية، : قاـ هبذه الدراسة

 .2005جامعة بابل، العدد األوؿ ، اجمللد الرابع، 

 :الهدف من الدراسة

 .التعرؼ على السمات الشخصية ودرجة االحًتاؽ النفسي اليت يتمتع هبا مدريب كرة القدـ يف ؿبافظة القادسية

 .التعرؼ على طبيعة العالقة بُت السمات الشخصية ودرجة االحًتاؽ النفسي لعينة البحث

معرفة العالقة بُت السمات الشخصية وظاىرة االحًتاؽ النفسي اليت من اؼبمكن توظيفها لرفع مستوى اؼبدربُت كوهنم 

 .العامل األبرز لتطوير اللعبة
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.ؼبالءمتو مع طبيعة مشكلة البحث (الدراسة اؼبسحية  ) استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي :المنهج المتبع  

مدرب لكرة القدـ يبثلوف مدريب ؿبافظة القادسية ؼبختلف الدرجات  ( 19 ) اشتملت عينة البحث على :عينة البحث

 .إضافة ؼبدريب فئة الشباب

 : استخدـ الباحث األدوات التالية:أدوات البحث

 الذي أعد صورتو العربية ؿبمد حسن عالوي، وىو يعد من االختبارات الشمولية :اختبار كاتل للسمات الشخصية

 .الدقيقة الذي يقيس ستة عشر ظبة للشخصية فبا يتيح فهم شخصية اؼبدرب

 استعاف الباحث باؼبقياس الذي أعده رينر مارتنز لالحًتاؽ النفسي وىو من تعريب :اختبار درجة االحتراق النفسي

 .أسامة كامل راتب، وبتوي ىذا اؼبقياس على عشرة فقرات معدة لغرض قياس ظاىرة االحًتاؽ النفسي

ناقشة النتائج توصل االباحث إذل ما يلي:نتائج البحث  : بعد اؼبعاعبة االحصائية وم

ادرا ما سبيل يف اذباه اليمُت أو اليسار  .أف معظم السمات الشخصية ؼبدريب كرة القدـ مركزة يف وسط اؼبقياس ون

عد ىذه السمات من أىم صفات اؼبدرب الناجح  .امتاز اؼبدربوف باعبدية و الضمَت اغبي، وت

 . من ؾبموع العينة%75أغلب اؼبدربوف معرضوف لظاىرة االحًتاؽ النفسي، إذ بلغت نسبتهم 

اتضح أف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت معظم السمات كالقلق واػبجل والضمَت اغبي مع ظاىرة االحًتاؽ النفسي ؼبدريب كرة 

 .القدـ

 :الدراسة الرابعة

وىي من إعداد ىيثم صاحل كرصل، بعنواف دراسة مقارنة لبعض ظبات الشخصية بُت العيب اؼبستويات الرياضية العالية يف 

األلعاب اعبماعية، وقد مت نشر ىذه الدراسة يف ؾبلة علـو الًتبية الرياضية، جامعة بابل، العدد الثاشل، اجمللد السادس ، يف 

 . 2007سنة 

 : الهدف من الدراسة

كرة القدـ، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة  )قياس بعض ظبات الشخصية لدى العيب األلعاب اعبماعية للدرجة اؼبمتازة 

 . (اليد
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 .مقارنة بعض السمات الشخصية بُت العيب األلعاب اعبماعية للدرجة اؼبمتازة-  2

 : اعتمد الباحث على فرضية واحدة وىي:فروض البحث

كرة القدـ، كرة الطائرة، كرة السلة،  )ىناؾ فروؽ معنوية ذات داللة احصائية بُت العيب الدرجة اؼبمتازة لأللعاب اعبماعية 

 .(كرة اليد 

 : المنهج المتبع

استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بأسلوب الدراسات اؼبسحية ؼبالئمتو مع طبيعة مشكلة البحث، إذ أف اؼبنهج الوصفي 

ىو التصور الدقيق للعالقات اؼبتبادلة بُت اجملتمع واالذباىات واؼبيوؿ والرغبات حبيث يعٍت الباحث صورة للواقع اغبيايت 

ناء تنبؤات مستقبلية .ووضع مؤشرات وب  

 : اعتمد الباحث غبل اإلشكالية على األدوات التالية:أدوات البحث

تضمن :مقياس فرايبورج للشخصية  ) يتميز ىذا االختبار أنو يصلح لقياس الشخصية لدى العيب األلعاب الرياضية وي

نها  ( 08 ) وىو البعد األوؿ يتضمن ( العصبية ) أبعاد ربتوي على فقرات اهبابية وسلبية ، والبعض اآلخر اهبابية فقط وم

ية ) ، أما البعد الثاشل ( 54 ، 38 ، 23 ، 18 ، 15 ، 4 ، 3) فقرات صبيعها إهبابية ىي  ( 07 ) يتضمن ( العدوان

) فيشمل ( االكتئابية ) ، أما البعد الثالث  ( 49 ، 44 ، 41 ، 27 26 ، 10 ، 7) فقرات كلها إهبابية وىي  ( 07

القابلية لالستثارة سبثل البعد الرباع  ( 55 ، 52 ، 40 ، 37 ، 34 ، 25 ، 21) فقرات كلها إهبابية وىي     ( 07

تضمن    (.53 ، 46 ، 39 ، 36 ، 33 ، 31 ، 5) فقرات كلها إهبابية وىي  ( 07 )وت

 ، 12) فقرات ثالثة منها اهبابية وأربعة سلبية، وأرقاـ فقرات االهبابية  ( 07 )يتضمن  (االجتماعية  )أما البعد اػبامس 

  (.51 ، 47 ، 14 ، 2) وأرقاـ فقرات السلبية وىي  ( 48 ، 28

  (.56 ، 45 ، 43 ، 42 ، 29 ، 20 ، 1) فقرات كلها إهبابية وىي  ( 07 )يشمل  (اؽبدوء  )والبعد السادس يبثل 

 35 ، 32 ، 19 ، 17 ، 13 ، 8 ، 6) فقرات كلها إهبابية وىي  ( 07 )السيطرة فتمثل البعد السابع تضمن  )أما 

.) 

 : نتائج البحث
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يتميز العيب كرة القدـ بسمة القابلية لالستثارة والسيطرة، التوتر، ضعف القدرة على مواجهة اإلحباط، الغضب، سرعة 

 .التأثر، اغبساسية، اؼبيل للسلطة، عدـ القدرة على التفاعل مع اآلخرين

يتميز العيب كرة السلة بسمة العصبية و اؽبدوء، اضطرابات جسمية وحركية، االرىاؽ و التوتر، اعتداؿ اؼبزاج، البعد عن 

 .السلوؾ العدواشل

ية و االكتئاب  ية البدنية واللفظية ، عدـ القدرة على السيطرة على  )يتميز العيب كرة اليد بسمة العدوان األعماؿ العدوان

، الشعور بالتعاسة، اإلحساس بالتعب  .النفس، التذبذب اؼبزاجي، التشاـؤ

القدرة على التفاعل مع اآلخرين ، سرعة االندماج مع الناس اؼبرح واغبيوية و  )يتميز العيب كرة الطائرة بسمة االجتماعية 

 . (النشاط

 :الدراسة الخامسة

ظبات الشخصية وانعكاساهتا على اذباىات الالعبُت كبو النشاط البدشل والرياضي والدافعية  :2012دراسة  ؿبمد ؾبيدي 

 .لالقباز الرياضي

ىدفت الدراسة إذل معرفة ظبات الشخصية وانعكاساهتا على اذباىات الالعبُت كبو النشاط البدشل والرياضي وعالقتها 

 )بالدافعية كبو اإلقباز الرياضي، سبثل ؾبتمع البحث يف العيب كرة السلة ذكور للقسم اؼبمتاز، تكونت عينة البحث من 

ية ( 94  :العبا، وطبقت يف الدراسة األدوات اآلت

وصلت النتائج إذل ما يلي :قائمة فرايربج للشخصية، قائمة االذباىات الرياضية، مقياس االذباه كبو النشاط الرياضي، وت  

ية ،  )توجد لدى الالعبُت اؼبتميزين بسمات الشخصية  الضبط ، السيطرة ، االجتماعية ، اؽبدوء، قابلية االستثارة ، العدوان

 اذباىات عالية كبو النشاط البدين (العصبية، االكتئاب 

:كما أظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت كل من  

ية ، العصبية ، االكتئاب )ظبات الشخصية  لالعيب  (الضبط ، السيطرة ، االجتماعية ، اؽبدوء ، قابلية االستثارة ، العدوان

 .كرة السلة واذباىاهتم كبو النشاط البدشل
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ية ، العصبية ، االكتئاب )ظبات الشخصية  لالعيب  (الضبط ، السيطرة ، االجتماعية ، اؽبدوء ، قابلية االستثارة ، العدوان

عيتهم كبو اإلقباز الرياضي  .كرة السلة وداف

 :الدراسة السادسة

 ، ىذه الدراسة للدكتور صدقي نور 20العالقة بُت االذباه التنافسي والثقة الرياضية كسمة وكحالة لدى العيب كرة القدـ 

 : وهتدؼ إذل2001الدين ؿبمد أجريت سنة 

.التعرؼ على العالقة بُت االذباه التنافسي واذباه األداء واذباه النتيجة والثقة الرياضية كحالة لدى العيب كرة القدـ الناشئُت  

 .التعرؼ على العالقة بُت الثقة الرياضية كسمة والثقة الرياضية كحالة لدى العيب كرة القدـ للناشئُت

التعرؼ على الفروؽ يف الثقة الرياضية كحالة بُت العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه األداء العارل للثقة الرياضية 

كسمة عالية وكال من الالعبُت أصحاب اذباه النتيجة اؼبنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة وأصحاب االذباه 

 .اؼبنخفض للثقة الرياضية كسمة اؼبنخفضة

التعرؼ على الفروؽ يف الثقة الرياضية كحالة بُت العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة العالية للثقة الرياضية 

 .كسمة اؼبنخفضة وأصحاب اذباه النتيجة اؼبنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة

سبيزت اجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي اؼبنخفض عن اجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي اؼبرتفع بتقبل نتائج الفشل 

ياراتو السلبية اؼبتوقعة كاػبوؼ و اػبجل بصورة أقل ألف اجملموعتُت دل يظهروا اختالفات يف تقبلهم لتوقعات نتائج  وت

 .النجاح وتأثَتاتو اإلهبابية كالشعور بالفخر و الشعور بالسعادة

سبيزت اجملموعة ذات القلق التنافسي اؼبنخفض عن اجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي اؼبرتفع يتوقع لتقبل النقد السليب من 

الوالدين و اؼبدرب بصورة أقل بينما دل تظهر اجملموعتُت اختالفات يف درجة توقعهم للنقد السليب من فعالء الفريق الواحد 

 .يف كل ؾبموعة

سبيزت اجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي اؼبنخفض عن اجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي اؼبرتفع بالبفاض درجة اػبوؼ 

 .من تقييم اغبرص على تقسيم كل من اؼبدرب والدين الزائد يف الفريق الواحد
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عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة ذات ظبة القلق اؼبرتفع واجملموعة ذات ظبة القلق اؼبنخفض يف درجة التقييم 

 .الذايت إدراؾ الكفاءة يف فبارسة كرة القدـ خاصة والرياضة عامة

دل تظهر نتائج تقييم اػبرباء لقدرات ومهارات الالعبُت يف كل من اجملموعة ذات سرعة القلق التنافسي اؼبرتفع واجملموعة 

 .ذات ظبة القلق التنافسي اؼبرتفع واجملموعة ذات ظبة القلق التنافسي أي فروؽ دالة إحصائيا

إف العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه األداء العارل للثقة الرياضية كسمة لعالية يكوف أعلى يف الثقة الرياضية كحالة 

من العيب القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة العالية للثقة الرياضية كسمة عالية أو كسمة منخفضة للثقة الرياضية 

 .كسمة منخفضة واألداء الرياضي للثقة الرياضية كسمة منخفضة

إف العيب كرة القدـ الناشئُت أصحاب اذباه النتيجة العالية للثقة الرياضية كسمة العالية يكوف أعلى يف الثقة الرياضية 

تجو ؼبختلف الثقة  كحالة من العيب كرة القدـ لناشئي أصحاب اذباه األداء اؼبنخفض للثقة الرياضية كسمة تنخفض وت

 .الرياضية كسمة منخفضة

 :الدراسة السابعة

ظبات الشخصية لألشخاص اؼبشاركُت يف "  كاف عنواهنا 1991 ( Monteserrat  )يف دراسة قاـ هبا مونتسَتات 

.وكاف ىدؼ الدراسة معرفة العالقة بُت ظبات الشخصية واؼبشاركة يف الرياضات اػبطرة" الرياضات اػبطرة   

 :العبا على النحو التارل ( 374 )تكونت عينة الدراسة من 

 . رياضيا من متسلقي جباؿ األلب27

 . رياضيا من متسلقي اعبباؿ72

 . رياضيا من األلعاب اػبطرة األخرى221

 . رياضيا من الذين ال يشاركوف يف أي من األلعاب الرياضية اػبطرة54

للشخصية، ومقياس اغبث على اغبساسية، " ايزنك " قائمة : وطبق الباحث على اجملموعات األربع األدوات التالية

ية، التفاعل االجتماعي، ومقياس لقابلية العقاب والثواب .ومقياس للعدوان  

عد ربليل نتائج الدراسة تبُت أف العيب األنشطة الرياضية اػبطرة يشًتكوف يف السمات الشخصية التالية :وب  
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(االنبساط ، االستقرار العاطفي ، اػبضوع للمعايَت االجتماعية ، ينشد اإلثارة و اػبربة بوسائل متحضرة  )  

 :الدراسة الثامنة

 :دراسة دادي عبد العزيز

ظبات الشخصية وعالقتها بالقدرة على "  بدارل إبراىيم جبامعة اعبزائر، وكاف موضوعها 1996أجريت ىذه الدراسة سنة 

 .أطروحة لنيل شهادة ماجستَت" االداء اؼبهاري يف الرياضات اعبماعية 

 :أىداف الدراسة

 .التعرؼ على مستويات الشخصية لدى الطلبة وعالقتها باألداء اؼبهاري يف الرياضات اعبماعية

علم اؼبهارات الرياضية للرياضات اعبماعية  .مدى تأثَت السمات الشخصية اؼبختلفة على اكتساب وت

 .التعرؼ على السمات الشخصية بكل نوع من أنواع الرياضات اعبماعية

 :الدراسة التاسعة

 :دراسة بو مسجد عبد القادر

  جبامعة مستغازل وكاف موضوعها ربديد السمات الشخصية لدى العيب كرة القدـ 1996أجريت ىذه الدراسة سنة 

.، أطروحة لنيل شهادة ماجستَت (دفاع ، وسط ، ىجـو  )حسب مراكزىم   

 :أىداف الدراسة

 .الكشف عن االختالؼ أو االتفاؽ بُت اؼبراكز الثالثة تبعا لسمات الشخصية

 .ربديد السمات الشخصية لالعيب كرة القدـ كل حسب مركزه، دبا يتوافق وطبيعة الواجب

 .وضع بُت أيدي اؼبدربُت معطيات يف كرة القدـ بواسطتها يبكن اختيار العبُت يف مراكز لعب تتوافق وظبتهم الشخصية

 :فرضيات الدراسة

 .إف اختالؼ واجبات الالعبُت يف مراكز لعبهم وبتم اختالؼ ظباهتم الشخصية دبا يتناسب وطبيعة الواجب

 سيمكننا من ربديد السمات الشخصية لالعيب كرة القدـ يف اؼبركز – كاتل –كما أف اختبار الشخصية الستة عشر عند 

وضح لنا مدى التقارب و التباعد أو االتفاؽ واالختالؼ بينهما ، وي  .التالية، الدفاع، الوسط، اؽبجـو
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 :عينة الدراسة

 سنة موزعُت على فرؽ من القسم الوطٍت األوؿ غرب ، 17 العبا راشدا ذباوزت أعمارىم 189مشلت الدراسة على 

 .شرؽ ، وسط اعبزائر

 :أدوات الدراسة

 . سؤاؿ187 الذي وبتوي على – لريبوند كاتل – 16مت استخداـ العوامل 

 :أىم النتائج

 (االنبساطية ، االجتماعية ، الذكاء ، اإلرادة  )اشًتاؾ العيب اؼبراكز الثالثة يف السمات التالية 

 .(الدىاء وقوة اعتبار الذات  )اشًتاؾ العيب مركزي الوسط واؽبجـو يف ظبيت 

 .(الثقة بالنفس واالفتقار إذل التطور الذايت  )سبيز العيب الوسط بسمة 

 .(السيطرة ، اعبدية  )سبيز العيب الدفاع بسمة 

 .(التحرر ، الصالبة ، ضعف التوتر العصيب  )سبيز العيب اؽبجـو بسمة 

 :الدراسة العاشرة

 :دراسة سعايدية الهواري

 .دكتوراه: صيغة الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إذل ربديد الصفات النفسية للتالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية وأبعاد الدافعية الرياضية وما ىي 

 .العالقة بينهما

.ربديد الصفات النفسية اليت سبيز التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية  

.ربديد أبعاد الدافعية الرياضية اؼبميزة للتالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية  

.ربديد العالقة بُت الصفات النفسية والسمات الدافعية الرياضية للتالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية  

 :فرضيات البحث
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يتميز التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية بصفات نفسية وبدنية عالية، وظبات دافعية ذات تقسيم عارل وىناؾ عالقة 

 .ارتباطية ذات داللة إحصائية ما بُت الصفات النفسية وأبعاد الدافعية الرياضية

تباه والثقة بالنفس والتصور و االرتقاء ومواجهة  يتميز التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية بدرجة عالية من صنف االن

عية اإلقباز  .العالقات وداف

يبلك التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية ظبات دافعية الرياضة، فبيزة ذات تقسيم عارل يتمثل يف اؼبسؤولية، اغبافز، 

 .القساوة، العدواف، الضمَت اغبي، والثقة باآلخرين

 .ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية يف الصفات النفسية وظبات الدافعية الرياضية للتالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية

 .استخدـ اؼبنهج الوصفي

 :عينة البحث

 . تلميذا واختَتت العتبة بطريقة العفوية45مت تصنيف األدوات على عينة قوامها 

 :أدوات البحث

.استخدـ الباحث اختيار الصفات النفسية الذي صممو ستيفاف بل وجوف ألُت سوف وكرستوؼ شاـ بروؾ  

.وكذلك مقياس الدافعية الرياضة صممو فكتور ريتشارد وعربو ؿبمد حسن عالوي  

باط بروسوف .األسلوب اؼبعاعبة اإلحصائية مت استخداـ اؼبتوسط اغبسايب ، االكبراؼ اؼبعياري، النسبة اؼبئوية، معامل االرت  

 :أىم النتائج المتوصل إليها

يتميز التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية بصفات نفسية بدرجة عالية أو ظبات دافعية ذات تقييم عارل وىناؾ عالقة 

 .ارتباطيو ذات داللة إحصائية ما يف الصفات النفسية وأبعاد الدافعية الرياضية

تباه، الثقة بالنفس، التصور و االسًتخاء   يتميز التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية بدرجة عالية من صفة االن

عية اإلقباز  .ومواجهة القلق وداف

يبلك التالميذ اؼبتفوقُت يف الرياضات اعبماعية ظبات دافعية رياضة فبيزة ذات تقييم عارل تشمل يف اؼبسؤولية، القيادة، 

 .اغبافز العدواف، الضمَت اغبي، والثقة باآلخرين
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 :أىم التوصيات

 .االسًتشاد بأنبية الصفات النفسية كأحد عوامل النجاح وربقيق أفضل النتائج الرياضية

رقية وتطوير أبعاد الدافعية الرياضية وفق برنامج مدروس .تنمية وت  

 :الدراسات التي تناولت الدافعية-7-1-2

 :الدراسة األولى-

 :2008دراسة أحمد بن قالوز التواتي -

السمات الدافعية لدى عدائي اؼبسافات الطويلة ونصف الطويلة وعالقتها بدافعية اإلقباز أللعاب  " :عنوان الدراسة-

 .القوى

 :أىداف الدراسة-

للمسافات الطويلة ونصف الطويلة  (العادية  )معرفة طبيعة السمات الدافعية لدى عدائي اؼبستويات العالية واؼبنخفضة 

 .للنخبة الوطنية أللعاب القوى

التعرؼ على دافعية اإلقباز لدى عدائي اؼبستويات العالية واؼبنخفضة للنخبة الوطنية للمسافات الطويلة ونصف الطويلة 

 .أللعاب القوى

 .دراسة الفروؽ لسمات الدافعية كما تقيسها قائمة الدافعية الرياضية

 .دراسة الفروؽ لدافعية اإلقباز بُت عدائي اؼبستويات العالية و اؼبنخفضة

عية اإلقباز لدى عدائي اؼبستويات العالية وعلى نوع العالقات لدى  التعرؼ على نوع العالقات بُت ظبات الدافعية وداف

 .عدائي اؼبستويات العالية

. استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبقارف باعتباره يتالءـ مع مشكلة البحث:منهج البحث  

 عداء من عدائي اؼبسافات نصف الطويلة والطويلة الندية ألعاب القوى على 260 سبثلت عينة البحث يف :عينة البحث

.مستوى الوطن واؼبنخرطُت لدى الفدرالية اعبزائرية أللعاب القوى  

تغَتاتو استخدـ الباحث االختيارات و اؼبقاييس التالية:أدوات البحث : يف ضوء طبيعة البحث وم  
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 .1972سنة " ريتشارد " و " تتكو " مقياس تقدير السمات الدافعية الرياضية لػ 

 . وقاـ بتعريبو ؿبمد حسن عالويGewillisمقياس دافعية اإلقباز عبولس 

 وفقا ؼبا أشارت إليو نتائج التحليل اإلحصائي يف ضوء مناقشة النتائج ويف حدود عينة البحث أمكن :نتائج البحث-

 :الباحث من التوصل إذل النتائج التالية

اغبافز ، العدواف ،  )يتميز عدائي اؼبستويات العالية و العادية للمسافات الطويلة والنصف طويلة، بالتقييم العارل يف ظبات 

التصميم ، اؼبسؤولية ، القيادة ، الثقة بالنفس لضبط االنفعارل ، واقعية التفكَت ، التدريبية ، الضمَت اغبي ، الثقة 

 .(باآلخرين

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت عدائي اؼبستويات العالية وعدائي اؼبستويات العادية للمسافات الطويلة ونصف 

 .الطويلة

يتميز عدائي اؼبستويات العالية و العادية للمسافات الطويلة والنصف الطويلة بالتقييم العارل يف بعد دافع اقباز النجاح 

عد دافع ذبنب الفشل على أقراهنم أصحاب اؼبستويات اؼبنخفضة يف نفس االختصاص  .وب

 :الدراسة الثانية-

 :1991دراسة أسامة كامل راتب محمد -

"السمات الدافعية واػبصائص الفيزيولوجية ؼبتسابقي اؼبسافات القصَتة للناشئُت  " :عنوان الدراسة-  

 :أىداف البحث-

 .التعرؼ على السمات الدافعية واػبصائص الفيزيولوجية للعدائُت الناشئُت

التعرؼ على الفروؽ يف السمات الدافعية و اػبصائص الفيزيولوجية بُت ؾبموعة العدائُت ذوي اؼبستوى االقباز الرقمي 

 .األعلى وؾبموعة العدائُت ذوي اؼبستوى االقباز الرقمي األقل

التعرؼ على العالقة بُت كل من السمات الدافعية واؼبستوى الرقمي واػبصائص الفيزيوجسمية واؼبستوى الرقمي للعدائُت 

 .الناشئُت

 . استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية:منهج البحث-
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 مت اختيار عينات البحث بالطريقة العمدية من عدائي اؼبسافات القصَتة للناشئُت اؼبسجلُت باالرباد :عينة البحث-

ـ والذي سبق لو يف أحداث البطوالت الرئيسية الذي 1991اؼبصري لعدائي اؼبسافات القصَتة عن اؼبوسم الرياضي 

 .ـ800ينظمها االرباد اؼبصري يف مسابقة 

 8 عداء من نادي ىليوليدو و13 عداء بواقع 29وقد بلغ إصبارل الذين طبق عليهم القياسات النفسية و الفيزيولوجية 

 . عدائُت من نادي اعبزيرة8عدائُت من نادي ىيليو بوليس و

.وأعد صورتو للعربية ؿبمد حسن عالوي" تتكو وريتشارد " مقياس تقدير الدافعية الرياضية الذي أعده :أدوات البحث-  

أف أصحاب اؼبستويات الرقمية األعلى أظهروا نتائج مرتفعة يف ظبات :  كاف من أىم نتائج البحث :نتائج البحث-

 .التحكم االنفعارل والتصميم والقابلية للتدريب

 :الدراسة الثالثة-

 :1999دراسة نادية سلطان ونبيلة محمود 

 . السلوؾ القيادي الرياضي وعالقتو بالسمات الدافعية الرياضية لناشئات كرة اليد دبحافظة اإلسكندرية:عنوان الدراسة

 : أىداف البحث

 .التعرؼ على أبعاد السلوؾ القيادي اؼبميز لدى مدريب ناشئات كرة اليد دبنطقة اإلسكندرية

 .التعرؼ على ظبات الدافعية الرياضية اؼبميزة لناشئات فرؽ كرة اليد دبنطقة اإلسكندرية

 .التعرؼ على نوعية العالقة بُت أبعاد السلوؾ القيادي وظبات الدافعية الرياضية لدى ناشئات كرة اليد قيد الدراسة

 . استخدمت الباحثة اؼبنهج اؼبسحي:منهج البحث

 .1981 1983 – 1985 العبة كرة اليد باؼبراحل السنية مواليد 90تكونت عينة البحث من : عينة البحث

 : أدوات البحث

 .مقياس السلوؾ القيادي للمدرب الرياضي من إعداد ؿبمد عالوي

 ".ؿبمد حسن عالوي " وأعد صورتو العربية " ريتشارد " و " تتكو " مقياس تقدير السمات الدافعية الرياضية تصميم 

 :نتائج البحث



 27 

 – اؼبشاركة – الناحية الصحية – اإلرشاد –التدريب : أبعاد السلوؾ القيادي اؼبميز ؼبدريب كرة اليد يف طبس أبعاد ىي 

وفر األجهزة والتقدير االجتماعي–السلوؾ الديبقراطي   . تسهيالت لالداء الرياضي وت

ية  – اغبافز – الثقة باآلخرين – البعد الًتبوي –الضمَت اغبي : تتميز ناشئات كرة اليد قيد الدراسة بسمات الدافعية اآلت

 . الثقة بالنفس–القيادة 

:توجد عالقة إهبابية بُت بعض أبعاد السلوؾ القيادي للمدرب وبعض ظبات الدافعية الرياضية للناشئات على النحو التارل  

 .التدريب و اإلرشاد مع ظبة الصالبة ، اغبافز ، القيادة ، اغبالة التدريبية

 .بعد التحفيز مع ظبة اؼبسئولية

 .بعد العدالة مع ظبة اغبالة التدريبية واغبافز و التصميم والقيادة والضمَت اغبي

وفَت األجهزة مع ظبة اغبافز  .بعد تسهيل البعد الرياضي وت

 :الدراسة الرابعة

اؼبهارات النفسية اؼبميزة لالعبات كرة السلة وعالقتها بالسمات الدافعية الرياضية، قامت هبا الباحثة : عنوان ىذه الدراسة

نبيلة أضبد ؿبمود وىي مدرسة بقسم العلـو الًتبوية والنفسية واالجتماعية لنيل درجة الدكتوراه الفلسفة يف الًتبية الرياضية 

 .جامعة القاىرة

 :الهدف من الدراسة

 .ربديد اؼبهارات النفسية اؼبميزة لالعبات كرة السلة

 .ربديد السمات الدافعية اؼبميزة لالعبات كرة السلة

 .التعرؼ على العالقة بُت اؼبهارات النفسية والسمات الدافعية لالعبات كرة السلة

 : مت صياغة فروض الدراسة على النحو التارل:فروض الدراسة

 .التعرؼ على اؼبهارات النفسية اليت سبيز العبات كرة السلة دبنطقة اإلسكندرية متمثلة يف نادي ظبوحة وسبورتج الرياضي

التعرؼ على ظبات الدافعية الرياضية اليت سبيز العبات كرة السلة دبنطقة اإلسكندرية متمثلة يف نادي ظبوحة وسبورتج 

 .الرياضي
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 .ىناؾ عالقة دالة إحصائيا بُت اؼبهارات النفسية والسمات الدافعية الرياضية لدى العبات كرة السلة دبنطقة اإلسكندرية

 : القباز ىذا البحث مت االعتماد على اإلجراءات التالية:إجراءات البحث

 .وذلك ؼبالءمتو مع أىداؼ البحث وفروضو (الدراسة اؼبسحية  ) استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصف :منهج البحث

العبة من العبات كرة السلة  ( 45 ) مت تطبيق األدوات القياس على عينة مت أخذىا بطريقة مقصودة قوامها :عينة البحث

 وقد بلغ 2000/2001من نادي ظبوحة الرياضي ونادي سبورتخ الرياضي اؼبشاركُت يف دوري الدرجة األوذل للموسم 

 ( 6.33) والعمر التدرييب دبتوسط   ( 90.76) سنة باكبراؼ معياري            ( 11/18 )متوسط العمر بُت 

  (.20.40 )وباكبراؼ معياري بلغ 

 : استخدمت الباحثة األدوات التالية:أدوات البحث

صممو  " Mental Skills Questionnaire"  ويسمى استخبار اؼبهارات العقلية :استخبارات المهارة النفسية

 " Shambrook" وكريستوفر شامربوؾ  " J.Albinson" وجوف البنسوف  " S.Bull" كل من ستيفاف بل 

 :اؽبامة لألداء الرياضي وىي تشتمل على األبعاد التالية (النفسية  ) لقياس بعض اعبوانب العقلية 1996

تباه – القدرة على االسًتخاء –القدرة على التصور   –الثقة بالنفس – القدرة على مواجهة القلق – القدرة على تركيز االن

 .دافعية اإلقباز الرياضي

تضمن االستخبار  قـو الالعب الرياضي 4 عبارة وكل بعد من األبعاد الستة السابق توضيحها سبثلو 24وي  عبارات وي

عريبو .باإلجابة على مقياس سداسي الدرجات وقد قاـ ؿبمد حسن عالوي بإعداده وت  

تضمن اؼبقياس " ريتشارد " و " تنكو " مقياس تقدير السمات الدافعية الرياضية تصميم   ظبة وىي 11 عبارة تقيس 55وت

اغبافز ، العدواف ، التصميم ، اؼبسئولية ، القيادة ، الثقة بالنفس ، التحكم االنفعارل ، الصالبة ، التدريبية ، الضمَت : 

 .اغبي ، الثقة باآلخرين، وقد قاـ بتعديلو واقتباسو ؿبمد حسن عالوي 

  يف حدود عينة البحث والنشاط الرياضي اؼبختار ومن خالؿ ما أمكن التوصل إليو من نتائج أمكن :نتائج البحث

 :التوصل إذل االستخالصات التالية
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ية" قيد الدراسة " تتميز العبات كرة السلة  مهارة دافعية اإلقباز الرياضي ، مهارة القدرة على : باؼبهارات النفسية اآلت

تباه ، والقدرة على مواجهة القلق  .التصور ، الثقة بالنفس ، القدرة على االسًتخاء، القدرة على تركيز االن

ية"  قيد الدراسة " تتميز العبات كرة السلة  اغبالة التدريبية ، الضمَت اغبي ، اؼبسؤولية ، : بسمات الدافعية الرياضية اآلت

 .الثقة باآلخرين ، اغبافز ، التصميم ، الصالبة ، الثقة بالنفس ، القيادة ، التحكم االنفعارل

بُت اؼبهارات النفسية وأبعاد السمات  ( 0.05) ،  ( 0.01 )أظهرت النتائج وجود عالقات اهبابية عند مستوى 

تباه فقد أظهرت النتائج عن وجود عالقة سلبية  الدافعية الرياضية فيما عدا مهارة القدرة على التصور والقدرة على تركيز االن

تباه  بُت ىاتُت اؼبهارتُت وظبة العدواف، حيث أنو كلما زادت قدرة الالعبة على استخداـ مهارة التصور ومهارة تركيز االن

قدير قدرهتا البدنية واؼبهارية، فبا يقلل من  أثناء أدائها، أدى ذلك إذل قدرهتا على اؼبواجهة والسيطرة على انفعاالهتا وت

 .إظهار ظبة العدواف اليت تعترب رد فعل لإلحباط واألداء غَت اؼبوفق

 :الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز الرياضي- 7-2

 :الدراسة األولى

 . توجهات دافعية اإلقباز لدى الناشئُت يف بعض األنشطة الرياضية:عنوان الدراسة

 .2001ؿبمد إبراىيم ؿبمد أضبد ، كلية الًتبية الرياضية للبنُت بالقاىرة ، جامعة حلواف : دراسة قاـ هبا

 حاوؿ الباحث من خالؿ ىذه الدراسة إذل التعرؼ إذل الفروؽ الفردية اليت يبكن أف ربدث بُت :الهدف من الدراسة

 :يف أبعاد دافعية اإلقباز وفقا ؼبتغَتين نبا (الفئات الصغرى  )الناشئُت 

 .اؼبستوى الرياضي

 سنوات اؼبمارسة

 :ولتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث دبا يلي

 . استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي:المنهج

 سنة، 17 و 15 ناشئ من ؾبموع أفراد ؾبتمع البحث، تراوحت أعمارىم ما بُت 450 اختار عينة اشتملت على :العينة

 .يبارسوف أنشطة رياضية ـبتلفة مت اختيارىم بالطريقة العمدية العرضية
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 استخدـ الباحث عبمع البيانات واؼبعلومات اليت سبكنو من اختبار الفرضيات مقياس دافعية اإلقباز من إعداد :األدوات

، كما استخدـ أيضا استخبار التوجو الرياضي وىو  (الصورة القصَتة  ) 1999ليلى زىراف وأسامة راتب ومٌت ـبتار سنة 

 . وأعد صورتو العربية ؿبمد حسن عالوي1993من إعداد ديانا جل 

 : لقد خلص الباحث إذل عدة نتائج أنبها:النتائج

 .وجود فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز بُت الالعبُت ذوي اؼبستوى الرياضي األفضل واألقل لصاحل األفضل

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز بُت الالعبية باختالؼ سنوات اؼبمارسة يف دافعية اإلقباز ما عدى 

عية األىداؼ  .بعد مستوى الطموح وداف

 :الدراسة الثانية

لدى العيب اؼبستويات الرياضية العالية يف  (دافعية اإلقباز  ) الثقة الرياضية وعالقتها بالتوجو التنافسي :عنوان الدراسة

 .بعض األنشطة الرياضية اؼبختارة

ؿبمد يوسف حجاج، لنيل درجة الدكتوراه الفلسفة، كلية الًتبية الرياضية للبنُت بالقاىرة، جامعة حلواف : دراسة قاـ هبا

2000. 

 (دافعية اإلقباز  ) كاف ىدؼ الباحث من ىذه الدراسة التعرؼ على العالقة بُت التوجو التنافسي :الهدف من الدراسة

 .والثقة الرياضية وكل من قلق اؼبنافسة، والسن واػبربة

 . اعتمد الباحث إلقباز ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي، كونو يتالءـ مع طبيعة اؼبوضوع:المنهج

 العب من العيب اؼبنتخبات القومية واختَتت العينة بالطريقة 146 اشتملت العينة اليت اعتمدىا الباحث على :العينة

 .العشوائية

 وىو 1994 استخدـ الباحث الختبار فرضيات ىذا البحث اختبار التوجو الرياضي الذي أعده مارش يف سنة :األدوات

 .الصورة اؼبصغرة الختبار التوجو التنافسي لديانا جل

 بعد ما مت تطبيق ىذه األداة واغبصوؿ على بيانات ومعلومات مت ربويلها من صورهتا الكيفية إذل الصورة الكمية :النتائج

 :عن طريق األدوات اإلحصائية ومت التوصل إذل النتائج التالية
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 .دالة إحصائيا بُت دافعية اإلقباز والثقة الرياضية كسمة وكحالة لدى العيب األنشطة الرقمية (طردية  )وجود عالقة إهبابية 

وجو النتيجة لدى العيب األنشطة الرقمية (طردية  )وجود عالقة موجبة   .دالة إحصائيا بُت توجو األداء وت

 .دالة إحصائيا بُت قلق اؼبنافسة الرياضية والتوجو كبو الفوز لدى العيب األنشطة الرقمية (عكسية  )وجود عالقة سالبة 

 :الدراسة الثالثة

 :2011دراسة مصطفى الشريف بورنان 

 قلق اؼبنافسة الرياضية وعالقتو بدافعية اإلقباز الرياضي لدى العيب الرياضات اعبماعية يف اعبزائر

عية االقباز الرياضي، وكذا معرفة مدى االختالؼ اؼبوجود بُت  ىدفت الدراسة إذل معرفة العالقة بُت أبعاد قلق اؼبنافسة وداف

الالعبُت يف دافعية االقباز حسب مستويات قلق اؼبنافسة ، ومن جهة أخرى التعرؼ على الفروؽ يف قلق اؼبنافسة حسب 

تائج الفريق  .متغَت اػبربة ون

 العبا يبثلوف كافة فرؽ القسم الوطٍت األوؿ، تكونت 400استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ، تكوف ؾبتمع البحث من 

من اجملتمع األصلي، سبثلت أدوات البحث يف قائمة قلق  ( %11.25 ) رياضيا، ما يبثل نسبة 45عينة البحث من 

" جو ولس " وقائمة دافعية اإلقباز الرياضي من تصميم  "  Martinsمارتينز وآخروف " اؼبنافسة الرياضية تصميم 

Willis,Jوصلت النتائج إذل ما يلي : الاليت مت تعريبها من طرؼ ؿبمد عالوي، وت  

 .(الثقة بالنفس ، القلق البدشل ، القلق اؼبعريف  )يتميز رياضي كرة القدـ بأبعاد ـبتلفة من قلق اؼبنافسة الرياضية 

عية االقباز الرياضي  .وجود عالقة ارتباطيو موجبة ما بُت أبعاد قلق اؼبنافسة وداف

.ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف دافعية اإلقباز بُت فئة ذوي اؼبستوى اؼبرتفع وذوي اؼبستوى اؼبنخفض من قلق اؼبنافسة  

 :الدراسة الرابعة

 ربت عنواف السلوؾ القيادي للمدرب الرياضي وعالقتو بدافعية 2000دراسة عبد العزيز بن علي بن أضبد السليماف عاـ 

اإلقباز لدى العيب بعض األلعاب اعبماعية باؼبملكة العربية السعودية، وىدفت الدراسة إذل التعرؼ على السلوؾ القيادي 

لدى اؼبدربُت السعوديُت والعرب وعالقتو بدافعية اإلقباز لدى العبُت بعض األلعاب اعبماعية لفئة الدرجة األوذل، بأندية 

اعبنسية، السن، سنوات   ): اؼبنطقة الشرقية يف اؼبملكة العربية السعودية، وكذلك التعرؼ على مدى تأثَت اؼبتغَتات التالية 
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السن ، سنوات : ) على السلوؾ القيادي للمدربُت، ومدى تأثَت اؼبتغَتات التالية  (اػبربة يف ؾباؿ التدريب ، طبيعة اؼبهنة 

 .على دافعية اإلقباز لدى الالعبُت (اػبربة يف اؼبمارسة الرياضية 

وقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي معتمدا على األسلوب اؼبسحي ، وعبمع بيانات الدراسة وربقيق أىدافها استخدـ 

 ومقياس أمباط دافعية اإلقباز لالعب 1990الباحث مقياس السلوؾ القيادي ؼبدريب األلعاب اعبماعية من إعداد أبو زيد 

 لقياس دافعية اإلقباز 1998 من اقتباس عالوي Willis إضافة ؼبقياس وليس 1998الرياضي من إعداد عالوي 

 العبا من بعض األلعاب 622 مدربا و 76اؼبرتبطة باؼبنافسة الرياضية، وأجريت الدراسة اؼبيدانية على عينة تتكوف من 

.اعبماعية لفئة الدرجة األوذل ألندية اؼبنطقة الشرقية باؼبملكة العربية السعودية  

وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة على وجود عالقة بُت السلوؾ القيادي الذي يبارسو مدربو بعض األلعاب اعبماعية 

السعوديوف و العرب لفئة الدرجة األوذل بأندية اؼبنطقة الشرقية وبُت دافعية اإلقباز لالعبُت، أف السلوؾ القيادي الذي 

يبارسو اؼبدربُت ىو السلوؾ القيادي بأبعاده اؼبختلفة مع تركيزىم على بعض األبعاد اليت يروف أهنا مهمة للعملية التدريبية 

عد التدريب واإلرشاد: أكثر من األبعاد األخرى مثل .بعد االىتماـ باعبوانب الصحية، وب  

وأف مستوى دافعية اإلقباز لدى العيب بعض األلعاب اعبماعية لفئة الدرجة األوذل بأندية اؼبنطقة الشرقية يعترب مرتفعا ، 

وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت اعبنسية والسلوؾ القيادي للمدربُت يف بعد التدريب واإلرشاد وذلك لصاحل 

اؼبدربُت العرب، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت طبيعة اؼبهنة والسلوؾ القيادي للمدربُت يف بعد اؼبشاركة والسلوؾ 

الديبقراطي وذلك لصاحل اؼبدربُت اؼبتفرغُت، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت سنوات اػبربة يف اجملاؿ الرياضي وبُت 

 سنة فما فوؽ، مقارنة 16دافعية اإلقباز لالعبُت يف بعد دافع إقباز النجاح، وذلك لصاحل الالعبُت ذوي اػبربة العالية من 

 سنوات، ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت السن وسنوات اػبربة يف ؾباؿ 5-1بالالعبُت ذوي اػبربة اؼبنخفضة من 

ُت السلوؾ القيادي للمدربُت، وأكدت الدراسة أيضا على عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت  التدريب الرياضي وب

عية اإلقباز الرياضي لدى الالعبُت  .السن وداف

 :الدراسة الخامسة
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 بدراسة ربت عنواف تقدير الذات وعالقتها بدافعية االقباز عند العيب كرة القدـ يف اعبزائر، 2004قاـ مويسي فريد 

عية اإلقباز عند العيب كرة القدـ .وىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز العالقة اؼبوجودة بُت تقدير الذات وداف  

 .التعرؼ على تقدير الذات عند الالعبُت

 .إعطاء صورة للمدربُت من أجل معرفة مستوى دافعية اإلقباز عند الالعبُت

 .الوصوؿ بالعب كما يراىا ىو

وقد استخدـ اؼبنهج الوصفي ، واستخدـ الباحث مقياس تقدير الذات والذي أعد صورتو النهائية عبد الرضبن صاحل، 

 العبا ومت 55ومقياس دافعية اإلقباز والذي أعد صورتو النهائية عبد الرضبن صاحل األزرؽ ومشلت عينة البحث من 

اختيارىا بطريقة العشوائية، وقد أكدت نتائج ىذه الدراسة على أف درجة التعديل الرياضي للسلوؾ العدواشل ترتبط بدرجة 

 .االقباز الرياضي، أي كلما كاف مستوى اإلقباز عاؿ زادت معو

 :الدراسة السادسة

 .الدافع لإلقباز والقدرة على التعلم اغبركي وعالقتها دبستوى األداء للناشئات يف كرة الطائرة: عنوان الدراسة

 كلية الًتبية 18  ابتهاج أضبد عماشة، حبث منشور يف اجمللة العلمية للًتبية البدنية والرياضية العدد :دراسة قام بها

 .1993الرياضية للبنُت بالقاىرة، جامعة حلواف 

حاوؿ الباحث من خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ على الفروؽ يف الدافع لإلقباز والقدرة على التعلم : الهدف من الدراسة

اغبركي بُت ؾبموعيت اؼبستوى األعلى واؼبستوى األقل يف األداء لناشئات الكرة الطائرة والتعرؼ على العالقة بُت الدافع 

 .لإلقباز والقدرة على التعلم اغبركي

 . استخدـ الباحث إلجراء ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي:المنهج المستعمل

 . العبة ناشئة من اؼبمارسات للعبة كرة الطائرة60 اشتملت العينة على :عينة البحث

 .( سنة 24 و 13 )مت استخداـ اختبار الدافع لإلقباز لألطفاؿ والراشدين : أدوات الدراسة

 : توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج أنبها:النتائج المحققة

 .وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بُت الدافع لإلقباز والقدرة على التعلم اغبركي، الدافع لإلقباز ومستوى األداء
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.توجد فروؽ بُت اؼبستوى اؼبرتفع واؼبستوى اؼبنخفض يف الدافع لإلقباز والقدرة على التعلم اغبركي لصاحل اؼبستوى اؼبرتفع  

 :الدراسة السابعة

أضبد عبد اغبميد علي عمارة، وىو مشرؼ رياضي باؼبركز األوؼبيب لتدريب الفرؽ القومية، وىي رسالة : قام بها الباحث

 .1999دكتوراه الفلسفة يف الًتبية الرياضية ، جامعة حلواف قسم التدريب الرياضي القاىرة 

 : كاف من أجل التعرؼ على ما يلي:الهدف من الدراسة

عية اإلقباز والذات اعبسمية لدى العيب رياضة اؼبصارعة  .العالقة بُت مفهـو الذات وداف

عية اإلقباز والذات اعبسمية (الرومانية واغبرة  )دراسة الفرؽ بُت العيب رياضة اؼبصارعة   .يف مفهـو الذات وداف

عية اإلقباز  (الرومانية ، اغبرة  )دراسة الفروؽ بُت الفائزين واؼبهزومُت من العيب رياضة اؼبصارعة  يف مفهـو الذات وداف

 .والذات اعبسمية

عية االقباز والذات اعبسمية (الفائزوف  )دراسة الفروؽ بُت العيب رياضة اؼبصارعة الرومانية و اغبرة  .يف مفهـو الذات وداف  

عية االقباز والذات اعبسمية (اػباسروف  )دراسة الفروؽ بُت العيب رياضة اؼبصارعة الرومانية و اغبرة   .يف مفهـو الذات وداف

 . استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي بأسلوب الدراسات اؼبسحية كونو يالءـ اؼبوضوع:المنهج المتبع

العب اختَتوا عشوائيا من بُت العيب اؼبصارعة اؼبشًتكُت يف بطولة  ( 168 ) اشتملت عينة البحث على :عينة البحث

 وقد قاـ الباحث باختيار عينة مقصودة سبثل اؼبصارعُت الفائزين 1996/1997: اعبمهورية رجاؿ للموسم الرياضي

مصارعا للحرة، واؼبصارعُت اؼبهزومُت  ( 27) مصارعا للروماشل و  ( 24) منهم  ( 51 )باؼبراكز اؼبتقدمة ، وكاف عددىم 

 .مصارعا للحرة ( 22) مصارعا للروماشل و  ( 23) العبا منهم  ( 15 )يف األدوار التمهيدية وكاف عددىم 

 : استخدـ الباحث األدوات التالية:أدوات البحث

 .مقياس تنسى ؼبفهـو الذات

 .(جسمي كما أراه  )مقياس مفهـو الذات اعبسمية 

 . استبياف التوجو الرياضي لقياس دافعية اإلقباز

 .استمارة تسجيل الالعبُت
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 : استعاف الباحث ؼبعاعبة بيانات ىذه الدراسة بالعمليات اإلحصائية التالية:المعالجات اإلحصائية

 معامل االلتواء- الوسيط  - اؼبتوسط اغبسايب   

باط  - االكبراؼ اؼبعياري    (ت  )اختبار - معامل االرت

 : توصل الباحث إذل النتائج التالية:نتائج البحث

وجو اؽبدؼ كما يقيسها   وجو اؼبنافسة وت توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بُت كل من الذات الشخصية وت

 .استبياف التوجو الرياضي لدى العيب اؼبصارعة الرومانية

قبل الذات وبُت توجو اؽبدؼ  .توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بُت الذات األخالقية والذات الواقعية وت

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بُت أبعاد مفهـو الذات اعبسمية واألخالقية والشخصية و األسرية واالجتماعية 

 .والواقعية

 .ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت العيب اؼبصارعة الرومانية و اغبرة يف الذات اعبسمية

 .يف أبعاد مفهـو الذات (اؼبهزومُت  )ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت العيب اؼبصارعة الرومانية و اغبرة 

 :الدراسة الثامنة

من .  دافعية اإلقباز لدى ناشئي بعض األلعاب اعبماعية وعالقتها دبستوى مهارات االتصاؿ ؼبدرهبم:عنوان الدراسة

إعداد الدكتورة مٌت عبد اغبليم، وقد نشرت ىذه الدراسة يف اجمللة العلمية للًتبية البدنية و الرياضية، كلية الًتبية الرياضية 

 .  2003للبنات، اإلسكندرية يف سنة 

 :الهدف من الدراسة

 .التعرؼ على مستوى دافعية اإلقباز بُت ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد قيد البحث

 .التعرؼ على مستوى مهارات االتصاؿ واالستماع بُت مدريب ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد قيد البحث

التعرؼ على عالقة دافعية اإلقباز لدى ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد دبستوى مهارات االتصاؿ واالستماع 

 .ؼبدربيهم قيد البحث

 :تساؤالت البحث
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 ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا يف درجات أبعاد دافعية اإلقباز بُت ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد قيد البحث؟

ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا يف درجات كل من مهارات االتصاؿ واالستماع بُت مدريب ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة 

 وكرة اليد قيد البحث؟

ما العالقة بُت درجات أبعاد دافعية االقباز لدى ناشئي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد ومستوى مهارات االتصاؿ 

 .واالستماع ؼبدربيهم قيد البحث

 .استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي باالعتماد على األسلوب اؼبسحي ؼبناسبتو مع طبيعة البحث: منهج البحث

 قسمت ؾبموعة البحث إذل ؾبموعتُت رئيسيتُت نبا ؾبتمع اؼبدربُت وؾبتمع الالعبُت الناشئُت ربت  :عينة ومجتمع البحث

) مدرب و  ( 45) سنة يف كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية واؼبتمثلة يف  ( 16) 

العب ناشئ تابعُت ؼبدرهبم، وسبثلت ىذه الفرؽ يف نادي ظبوحة ونادي سبورتينج ونادي السكندري ، اؼبشًتكُت يف  ( 90

سنة  ( 15.37 ) وقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب ألعمار الناشئُت 2000/2001فعاليات بطولة اعبمهورية للموسم الرياضي 

لغ  ( 0.78) واكبراؼ معياري     ( 3.92) والعمر التدرييب دبتوسط ما بُت  ( 0.67 )، واالكبراؼ اؼبعياري   وب

باكبراؼ  ( 11.25) ومتوسط أعمارىم التدريبية  ( 4.75) باكبراؼ معياري  ( 38.63 )متوسط أعمار اؼبدربُت 

  (.2.66 )معياري 

 : استخدمت الباحثة ثالث مقاييس ىس:أدوات البحث

 Willisاقتبسها ؿبمد حسن عالوي من مقياس دافعية اإلقباز الذي صممو جو ويليس : قائمة دافعية اإلقباز الرياضي

تضمن القائمة على  عبارة مقسمة  ( 20 )هبدؼ قياس كل من دافع إقباز النجاح ودافع ذبنب الفشل لدى الرياضيُت وت

عبارات، حبيث تقيس العبارات ذات األرقاـ الزوجية بعد دافع اقباز النجاح والعبارات ذات األرقاـ  ( 10 )لكل بعد 

تم تصحيح عبارات كل بعد على حده طبقا ؼبقياس طباسي التدرج  .الفردية تقيس بعد ذبنب الفشل، وي

صممو ؿبمد حسن عالوي هبدؼ التعرؼ على تقييم اؼبدرب الرياضي ؼبهاراتو : اختبار مهارات االتصاؿ للمدرب الرياضي

تضمن اؼبقياس  (الصورة أ  )االتصالية مع الالعبُت من وجهة نظره  عترب ثالثي التدرج  ( 15 )وي أبدا ، أحيانا ، ) عبارة وي

 .يتم صبع درجات العبارات كلها (غالبا 
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صممو ؿبمد حسن عالوي لقياس قدرة اؼبدرب الرياضي على امتالؾ مهارة : قائمة مهارات االتصاؿ للمدرب الرياضي

) عبارة يقـو اؼبدرب باإلجابة على عبارات القائمة يف مقياس ثالثي التدرج  ( 20 )االستماع لالعبُت، تتضمن القائمة 

 .كلما ارتفعت درجات اؼبدرب، كلما دؿ ذلك على حاجتو لتنمية مهاراتو على االستماع (نعم ، غَت متأكد ، ال 

 :استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية التالية: المعالجة اإلحصائية

 معامل االلتواء- االكبراؼ اؼبعياري  - اؼبتوسط اغبسايب   

باط بَتسوف    .ربليل التباين أحادي االذباه وأقل فرؽ معنوي- معامل االرت

 : توصلت الباحثة إذل النتائج التالية:نتائج البحث

لدى ناشئي األلعاب اعبماعية قيد  (دافع إقباز النجاح ، ودافع ذبنب الفشل  )أمكن التعرؼ على درجات دافعية اإلقباز 

 .البحث وقد جاءت مستوى أبعاد دافعية اإلقباز ذات مستوى متوسط

أمكن التعرؼ على درجات مهارات االتصاؿ واالستمتاع لدى مدريب األلعاب اعبماعية قيد البحث وقد جاءت مستوى 

مهارات االتصاؿ ذات مستوى جيد يف حُت مستوى مهارات االستماع جاءت دبستوى ضعيف عن كل مدريب كرة 

 .السلة، وكرة الطائرة بينما جاءت ذات مستوى متوسط عند مدريب كرة اليد

بُت ناشئ األلعاب اعبماعية  (دافع اقباز النجاح ، دافع ذبنب الفشل  )توجد فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز 

 .قيد البحث وكانت الفروؽ لصاحل ناشئي كرة اليد وكرة الطائرة

توجد فروؽ دالة إحصائيا يف مهارات االتصاؿ بُت مدريب األلعاب اعبماعية قيد البحث وكانت الفروؽ لصاحل مدريب كرة 

السلة، كما توجد فروؽ دالة إحصائيا يف مهارات االستماع بُت مدريب األلعاب اعبماعية وكانت الفروؽ لصاحل مدريب كرة 

 .اليد والكرة الطائرة

ىناؾ عالقة إهبابية بُت أبعاد دافعية اإلقباز لدى الناشئ يف بعض األلعاب اعبماعية قيد البحث ومهارة االتصاؿ 

 .واالستماع ؼبدرهبم

 :الدراسة التاسعة
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 فاعلية برنامج يف اإلرشاد الًتبوي يف استثارة دافعية اإلقباز لدى طالب يعاشل من تدشل الدافعية يف التحصيل :بعنوان

، من إعداد الدكتورة عاطف حسن شواشرة من كلية الدراسات الًتبوية، اعبامعة العربية اؼبفتوحة،  (دراسة حالة  )الدراسي 

 .2007فرع األردف 

 ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة تأثَت برنامج إرشادي يف استثارة دافعية االقباز لدى طالب يعاشل من :أىداف البحث

وثيق اؼبالحظات حوؿ مواقفو ومعارفو واذباىاتو ، ومفهومو  تدشل الدافعية يف التحصيل الدراسي ، حيث سبت مراقبتو وت

الذايت ، واختبار قدراتو خالؿ فصل دراسي كامل كاف يتلقى فيو برناؾبا إرشاديا تربويا لزيادة دافعية اإلقباز وفق أوقات 

 . ؿبددة مت تنفيذه يف غرفة اإلرشاد الًتبوي يف مدرستو

أظهر التحليل الكمي و النوعي يف الدراسة اغبالية بشقيها التشخيصي والعالجي أف الطالب يعاشل من تدشل دافعية اإلقباز 

فتقر إذل مفهـو واضح حوؿ الذات ، كما أظهرت الدراسة أف برنامج اإلرشاد الًتبوي اؼبطبق  ، والتحصيل الدراسي ، وي

 .كاف فاعال يف إثارة دافعية الطالب ورفع ربصيلو األكاديبي

تاجيتو يف ـبتلف اجملاالت واألنشطة :أىمية الدراسة  تلعب دافعية اإلقباز دورا مهما وخطَتا يف رفع مستوى أداء الفرد وإن

اليت يواجهها ، وىذا ما أكده ماكليالند حُت رأى أف مستوى دافعية االقباز اؼبوجود يف أي ؾبتمع ىو حصيلة الطريقة اليت 

ينشأ هبا األطفاؿ يف ىذا اجملتمع ، وىكذا تبدو أنبية دافعية اإلقباز ليس فقط بالنسبة للفرد وربصيلو الدراسي ، ولكن 

 .أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيو ىذا الفرد

 من خالؿ خربة الباحث يف ؾباؿ اإلرشاد الًتبوي، واغباالت اليت كاف يطلب فيها تدخل :مشكلة الدراسة وأسئلتها

الباحث ؼبساعدة بعض الطلبة على زيادة دافعية اإلقباز لديهم وربسُت ربصيلهم األكاديبي، تولد لدى الباحث إحساس 

دبشكلة الدراسة، واليت يبكن ربديدىا يف أف ىناؾ تدشل يف دافعية اإلقباز لدى الطلبة ، وما عزز ىذا اإلحساس ىو 

مالحظات اؼبعلمُت الذين كانوا دائمي الشكوى من ىذا الضعف الذي كاف أحد أىم أسباب معاناهتم بقدر ما كاف من 

 .  أىم أسباب معاناة طلبتهم
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ية اليت تشكلت لدى الباحث ىب أنو البد أف يكوف ىناؾ مظاىر وأسباب تقف وراء تدشل الدافعية   إف الرؤية األول

عضها مرتبط باؼبعلم ، والبعض اآلخر مرتبط بأولياء األمور، وإذا ما استطعنا الكشف عنها  بعضها مرتبط باؼبتعلم ، وب

:وربديدىا ، فإنو يبكن ضبطها والتخفيف من آثارىا ، وعليو فإف الدراسة اغبالية تسعى لإلجابة عن السؤالُت اآلتيُت  

 ما مظاىر تدشل دافعية اإلقباز لدى الطالب صاحب اغبالة اليت اختَتت للدراسة ؟

 ما مدى تأثَت الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح يف زيادة دافعية اإلقباز ورفع التحصيل األكاديبي ؟

 – 2005 اقتصرت عينة ىذه الدراسة على طالب واحد مت اختياره يف بداية الفصل الثاشل للعاـ الدراسي :عينة الدراسة

 عندما كاف طالبا يف الصف العاشر األساسي يف مدرسة اؽبامشية الثانوية يف مديرية تربية ؿبافظة عجلوف ، وقد 2006

 .حوؿ إذل اؼبرشد الًتبوي يف اؼبدرسة نظرا ؼبا يعانيو من تدشل يف ربصيلو األكاديبي يف معظم اؼبسابقات الدراسية

 : مشلت على األدوات التالية:أدوات الدراسة

بات عالية ، إذ يتمتع بصدؽ البناء وصدؽ احملك ، : مقياس دافعية اإلقباز للريباوي وىو مقياس يتسم بدالالت صدؽ وث

، كما يتسم حبداثتو ، ومشولية فقراتو البالغ عددىا طبسا وثالثُت فقرة، ووبتوي على  ( 0.84 )كما بلغ معامل استقراره 

يف  ( X )مواقف افًتاضية ، واؼبطلوب اختيار موقف ينطبق على حالة الفرد من بُت أربعة مواقف متوقعة ، بوضع إشارة 

 .اػبانة اؼبناسبة يف ورقة اإلجابة

 (أ ، ب ، ج ، د  )اتبع يف طريقة تقدير الدرجات ؽبذا االختبار أسلوب تدرج الدرجات ، حبيث تعطى العبارات 

) إذل  ( 35) على الًتتيب، وهبذا يًتاوح مدى العالمات على اختبار دافعية اإلقباز من  ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 )الدرجات 

 .عالمة ( 140

فقرة  ( 15) فقرة بواقع  ( 30 ) وىو اختبار من تطوير الباحث ، يتكوف من :اختبار القدرة على حل المشكالت

بات عاليُت مت حساهبما والتأكد منهما بأكثر  ( 15 )للمجاؿ الرياضي ، و  تمتع بصدؽ وث فقرة للمجاؿ االجتماعي ، وي

 .من طريقة

قيس سرعة اؼبعاعبة اؼبعرفية خالؿ وحدة زمنية ؿبددة :اختبار سرعة التفكير  وىو اختبار من تطوير الباحث أيضا ، وي

 (.0.82 )خبمس عشرة دقيقة ، وقد مت التأكد من صدؽ البناء وصدؽ احملكمُت وبلغ معامل ثباتو 
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قييم استجابة الطالب صاحب اغبالة :اختبارات تحصيلية تكوينية  يف ـبتلف اؼبسابقات الدراسية ؼبتابعة تقدـ اغبالة ، وت

 .للربنامج االرشادي

ناؤه على أسس نظريات الدافعية اؼبختلفة ، وذلك هبدؼ إثارة :برنامج اإلرشاد التربوي  مت تصميم الربنامج اإلرشادي وب

 :دافعية اإلقباز لدى الطالب صاحب اغبالة دبا ينعكس على زيادة ربصيلو األكاديبي ، وقد تضمن ثالثة ؿباور

 . التكتيكات اإلرشادية واألنشطة اؼبوجهة للطالب نفسو:أوال

 (األب و األـ  )لقاءات األىل : ثانيا

 .لقاءات أعضاء اؽبيئتُت التدريسية و اإلدارية واؼبرشد الًتبوي يف اؼبدرسة : ثالثا

 :نتائج الدراسة و التوصيات

 ما مظاىر تدشل دافعية اإلقباز لدى الطالب صاحب اغبالة اليت اختَتت للدراسة ؟: النتائج اؼبتعلقة بالسؤاؿ األوؿ: أوال

أظهرت نتائج اختبارات التشخيص اؼببدئي اليت أجريت على اغبالة أف الطالب يعاشل من تدشل دافعية اإلقباز ، وقد سبثل 

عدـ اؼبشاركة يف نشاط معريف أو ثقايف  ذلك من خالؿ مظاىر عدة ذبلت بالصورة السلبية للذات اؼبعرفية لدى الطالب وب

داخل اؼبدرسة، وبكراىية حضور اغبصص الصفية ، وعدـ الرغبة يف متابعة التحصيل الدراسي ، والشعور بالضيق أثناء 

.اؼبواقف التعليمية ، فبا انعكس سلبا على أدائو الدراسي وسبثل ذلك يف تدشل الدرجات اؼبدرسية يف ـبتلف اؼبواد الدراسية  

ما مدى تأثَت الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح يف زيادة دافعية اإلقباز ورفع التحصيل :  النتائج اؼبتعلقة بالسؤاؿ الثاشل:ثانيا

 األكاديبي ؟

أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ربسن ملموسا قد طرأ على دافعية اإلقباز لدى الطالب ، كما أف ىناؾ بعض التقدـ يف 

مستوى سرعة التفكَت والقدرة على حل اؼبشكالت االجتماعية ، وىذاف مؤشراف إضافياف على ربسن دافعية اإلقباز ، إذ 

 .أشارت الدراسات إذل أف ىناؾ ارتباطا داال بينهما
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 :الدراسة العاشرة

وعالقتو باإلقباز ، دراسة  (األشباؿ والناشئُت  )مستوى التصور العقلي لدى اؼبنتخبات العربية للمبارزة : عنوان الدراسة

 ، كلية الًتبية 24ؾبلد رقم  (العلـو اإلنسانية )بالؿ رحاؿ وقد نشر ىذا البحث يف ؾبلة جامعة النجاح لألحباث : قاـ هبا 

ية ، عماف   .2009الرياضية ، اعبامعة األردن

وتكمن أنبية ىذه الدراسة يف التعرؼ على مستويات التصور العقلي يف اؼببارزة العربية فبثلة يف اؼبنتخبات العربية لألشباؿ 

والناشئُت اؼبشاركُت يف البطولة العربية باعتبارىم لببة اؼببارزين ؽبذه الفئات يف بالدىم يف ؿباولة للباحث ربط أحد أىم 

اؼبهارات العقلية وىو التصور العقلي يف ربقيق اإلقباز من ناحية وإظهار مواطن الضعف والقوة للفرؽ اؼبشاركة يف أبعاد 

عتقد الباحث أف التدريب العقلي يبثل أحد اعبوانب اؽبامة يف عملية  ىذه اؼبهارة العقلية اليت تعد من اؼبهارات الصعبة ، وي

إعداد الرياضيُت بدنيا ومهاريا وخططيا للدخوؿ يف اؼبنافسات، ومن خالؿ ما سبق يبكن حصر أىداؼ ىذه الدراسة فيما 

 :يلي

.التعرؼ على مستوى التصور العقلي لدى العيب والعبات منتخبات اؼببارزة العربية لألشباؿ والناشئُت وعالقتو باإلقباز  

 .معرفة العالقة بُت أبعاد التصور العقلي واإلقباز لدى العيب والعبات منتخبات اؼببارزة العربية لألشباؿ والناشئُت

 :وقد تطرقت ىذه الدراسة إذل طرح التساؤالت التالية

 ما مستوى التصور العقلي لدى العيب اؼببارزة للمنتخبات العربية لألشباؿ والناشئُت؟

 ىل توجد عالقة بُت مستوى التصور العقلي لدى العيب والعبات اؼبنتخبات العربية لألشباؿ والناشئُت يف اؼببارزة واالقباز؟

 ما العالقة بُت أبعاد التصور العقلي و اإلقباز ؟

 . استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ؼبالءمتو طبيعة الدراسة:منهج البحث 

 . تكوف ؾبتمع الدراسة من العيب والعبات اؼببارزة األشباؿ والناشئُت يف الدوؿ العربية:مجتمع الدراسة

 مت اختيار العينة بالطريقة اؼبقصودة اليت تكوف أفرادىا من صبيع العيب والعبات ستة منتخبات عربية للمبارزة :عينة الدراسة

األردف ، الكويت ، مصر ، قطر ، فلسطُت ، البحرين ) العب والعبة من  ( 70 )األشباؿ منهم والناشئُت وكاف عددىم 

 .26/07/2008اؼبشاركُت يف البطولة العربية اػبامسة عشر للمبارزة بالسيف اليت أقيمت يف عماف بتاريخ  (
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 استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة مقياس التصور العقلي يف اجملاؿ الرياضي وقد وضع ىذا اؼبقياس يف :أدوات الدراسة

تكوف من أربعة أبعاد ىي التصور البصري و السمعي واإلحساس 1982 عاـ MARTENSاألصل مارتينز   وي

 بعدين 1993عاـ  VEALEY & WALTERاغبركي واغبالة االنفعالية اؼبصاحبة وأضاؼ كل من فيارل و والًت 

إذل ىذا اؼبقياس نبا التحكم الذي يتم تقويبو من خالؿ مقياس تقدير من طبس نقاط تبدأ من عدـ التحكم إذل التحكم 

قنُت ىذا اؼبقياس ؿبمد العريب مشعوف وماجدة إظباعيل عاـ   .1996الكامل والتصور الداخلي وقاـ بتعريب وت

تائجها أمكن للباحث التوصل إذل ما يلي:نتائج الدراسة  :  يف ضوء أىداؼ الدراسة ون

أف مستوى التصور العقلي لدى اؼبنتخبات العربية للمبارزة للناشئُت واألشباؿ تقع ضمن التقدير اؼبتوسط على سلم اؼبقياس 

 .اؼبستخدـ يف الدراسة

 .يساىم مستوى التصور العقلي اعبيد بعالقة دالة إحصائيا يف ربقيق اإلقباز واؼبيداليات لالعيب والعبات اؼببارزة بالسيف

يبتاز العبوا اؼببارزة العربية الناشئُت و األشباؿ يف أبعاد التصور العقلي الذي تعتمد على تدريبات اإلدراؾ البصري 

نقصهم بشكل عاـ التدريب العقلي للتصور العقلي واؼبهارات العقلية األخرى  .واإلحساس اغبركي وي

 : التعليق على الدراسات السابقة

  انطالقا من أف البحث العلمي بناء تراكمي ، قاـ الباحث دبراجعة اؼبواضيع اػباصة دبتغَتات الدراسة ، ويف ضوء ذلك 

بُت يف أغلبها بأهنا ترتبط ارتباطا جزئيا  سبكن الباحث من اغبصوؿ على عدة دراسات تتعلق دبتغَتات الدراسة اغبالية ، وت

.مع موضوع الدراسة ، وليس ىناؾ سابقة ترتبط بشكل كامل باؼبتغَتات اغبالية  

كما تضمنت الدراسات السابقة بعض األحباث والدراسات اليت تناولت ظبات وأبعاد الشخصية واليت كاف اؽبدؼ منها *

يف كشف ظبات الشخصية لدى عينة البحث ، أو كاف اؽبدؼ  ( 1991دراسة أسامة كامل راتب ؿبمد  )إما شخصيا 

  (2007دراسة ىيثم صاحل كرصل سنة  )منها اؼبقارنة بُت بعض السمات األساسية 

دراسة أضبد قالوز  )واىتمت دراسات أخرى بسمات الشخصية يف عالقتها دبتغَتات أخرى مثل التخصصات الرياضية 

عبد اهلل حسُت ) حوؿ التحمل النفسي ، وكذا دراسة  ( 2011حيدر ناجي حبش ) ، وكذلك لدراسة  ( 2002توايت 

 .االحًتاؽ النفسي ( 2005الشافعي 
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دراسة  )وىدفت تلك الدراسات إذل الكشف عن الفروؽ بُت اعبنسُت يف أبعاد الشخصية ويف العالقة بُت متغَت اعبنس 

أما بالنسبة للدافعية ومن خالؿ الدراسات السابقة يتبُت لنا أف الدوافع مركز ىاـ يف عملية التعلم  ( 2011فنوش نصَت 

.تدفعنا إذل القياـ بنشاط معُت من أجل ربقيق ىدؼ معُت  

 استخدمت معظم ىذه الدراسات اؼبنهج الوصفي نظرا ؼبالئمتو لطبيعة وأىداؼ ىذه الدراسة، وىذا ما يتفق مع :المنهج

 الدراسة اغبالية

  فيما ىبص العينة فقد كاف فقد كاف متفاوت فيما ىبص العمر و اعبنس الزمٍت وحجم العينة واؼبستوى التعليمي :العينة

 وكيفية اختيارىا ونوع الفعالية الرياضية والبيئة اؼبمارسة

 وكاف ىناؾ اختالؼ يف اختيار العينة ما بُت العشوائية 622 حىت 01نالحظ أف حجم الفئات كاف يًتاوح ما بُت 

 .واؼبقصودة، وكذا نالحظ أف أغلب اؼبفحوصُت كانوا العبُت يف األندية

 استخدمت أغلب الدراسات اؼبقاييس لقياس ظبات الشخصية، فمنهم من استخدـ مقياس كاتل الذي :أدوات البحث

نهم من استعمل مقياس فرايبورغ للشخصية الذي عدلو للصورة العربية ؿبمد  عدلو للصورة العربية ؿبمد حسن عالوي ، وم

حسن عالوي ، أما فيما ىبص دبقياس دافعية اإلقباز مت استخداـ مقياس دافعية اإلقباز من إعداد ليلى زىراف وأسامة 

نهم من استخدـ اختيار دافع اإلقباز لألطفاؿ و الراشدين  نهم من استخدـ  ( 24 – 13 )راتب ومي ـبتار، وم وم

مقياس دافعية اإلقباز الذي صممو جو ويلسي وعربو ؿبمد حسن عالوي  وتقف ىذه الدراسة اغبالية يف استخداـ أداة 

 .لقياس دافعية اإلقباز الرياضي

كما أصبعت كل أدوات صبع البيانات يف الدراسات السابقة بالنسبة لسمة الدافعية ، فاستخدـ يف بعض الدراسات مقياس 

تقدير السمات الشخصية الذي صممو تتكو و ريتشارد وأعد صورتو العربية ؿبمد حسن عالوي  وىذا ما يتفق باقي 

 .الدراسات مع الدراسة اغبالية يف اختيار مقياس تقدير ظبات الدافعية

 استخدمت الدراسات السابقة يف اؼبعاعبة اإلحصائية ـبتلف الوسائل فمنها من استعمل النسبة :الوسائل اإلحصائية

نها من استعمل ـبتلف االختبارات وكذلك ربليل  نها من استخدـ اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري، وم اؼبئوية ، وم

 .التباين وىذا ما ساعد الباحث على اؼبعاعبة اإلحصائية يف دراستو اغبالية
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 :نتائج دراسة السمات الشخصية والدافعية

إف مالحظاتنا وإطالعنا البسيط على بعض البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع السمات الشخصية والدافعية  ذبعلنا 

نقف أماـ خلفية واقعية وىي تعدد البحوث والدراسات حوؿ اؼبوضوع البحث ، وال غرابة أف ينعكس ىذا التعدد تعددا 

 :يف األطر النظرية ؼبوضوع الدراسة وكانت النتائج كاآليت

 .(سعايدية اؽبواري )ىناؾ عالقة ذات دالة إحصائية ما بُت الصفات النفسية وأبعاد الدافعية الرياضية 

 (.2012دراسة سربوت عبد اؼبالك  )وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعلق ظبات الشخصية 

 .(دراسة نبيلة أضبد ؿبمود  )وجود عالقات اهبابية بُت اؼبعارؼ النفسية وأبعاد السمات الدافعية الرياضية 

دراسة عبد اهلل  )اتضح أف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت بعض السمات وظاىرة االحًتاؽ النفسي لدى مدريب كرة القدـ 

 .(حسن الشافعي 

 

 :   نتائج الدراسات المشابهة لدافعية اإلنجاز

دراسة قنوش  )ال توجد فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز لدى التالميذ اؼبمارسُت للنشاط الالصفي اػبارجي 

  (.2011نصَت 

ىناؾ عالقة اهبابية بُت أبعاد دافعية االقباز لدى الناشئُت يف بعض األلعاب اعبماعية قيد البحث ومهارات االتصاؿ و 

  (.2003دراسة مٌت عبد اغبليم  )االستماع ؼبدربيهم 

 )توجد فروؽ بُت اؼبستوى اؼبرتفع واؼبستوى اؼبنخفض يف دافع اإلقباز والقدرة على التعلم اغبركي لصاحل اؼبستوى اؼبرتفع 

  (.1993دراسة ابتهاج أضبد عماشة 

وجو النتيجة لدى العيب األنشطة الرقمية  (طردية  )وجود عالقة موجبة  دراسة ؿبمد )دالة إحصائيا بُت توجو األداء وت

  (.2000يوسف حجاج 

دراسة ؿبمد إبراىيم ؿبمد أضبد  )عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلقباز ما عدا بعد مستوى الطموح 

2001 ) 
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 :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

:فبا سبق نالحظ فعال أف الدراسات السابقة اليت تناولت ظبات الشخصية كاف ؽبا دور يف   

توضيح الرؤية للباحث من أجل التعرؼ على كيفية إجراءات الدراسة النظرية وكذا اؼبيدانية وطريقة اختيار العينة اؼبناسبة 

 .وربديد حجمها يف ضوء الظروؼ الزمنية واؼبكانية نوعية األداة اؼبستخدمة

 .تساعد الدراسات السابقة يف اختبار ظبات الشخصية اؼبدروسة يف البحث

 .اختيار اؼبنهج اؼبناسب للبحث وكذا األسلوب اإلحصائي الذي يتالءـ مع الدراسة

 .التعرؼ على العتبة وكيفية اختيارىا

 .تساعد الدراسات اؼبشاهبة يف تسهيل مهمة صياغة الفرضيات للبحث 

مقياس دافعية اإلقباز )التعرؼ على أىم اؼبقاييس واالختبارات اؼبوضوعية اليت ؽبا عالقة لقياس متغَتات الدراسة اغبالية 

 .(ومقياس ظبات الشخصية ومقياس ظبات الدافعية 

 .ضبط اؼبنهج اؼبناسب والذي يتالءـ والدراسة اغبالية

اختلفت نتائج الدراسات السابقة يف كثَت من األحياف والسبب ىو ذلك االختالؼ يف األسس اؼبنهجية وأنواع اؼبناىج 

اؼبستخدمة واالختالؼ يف أنواع العينات من حيث اغبجم وطرؽ االختيار ووسائل القياس واألدوات اؼبستعملة، إضافة إذل 

 .   االختالؼ يف البيئة اؼبختارة يف كل دراسة من ىذه الدراسات

ومن خالؿ ما سبق يتضح أنو ىناؾ فرؽ ما بُت الدراسة اغبالية والدراسة اؼبشاهبة وىو ما يبيز الدراسة اغبالية عن 

 .الدراسات اؼبشاهبة ، حيث اعتمد الباحث يف صياغة اؼبشكلة على دراسات سابقة

ية – االجتماعية –الدافعية  )ىذه الدراسات جاءت للتعرؼ على العالقة اؼبوجودة ما بُت ظبات الشخصية   ( العدوان

.وعالقتها بدافعية اإلقباز ؼبمارسي رياضة الكراتيو وىذا ما دل نلمسو يف دراسات سابقة  

.جاء ىذا البحث لتسليط الضوء على درجات ظبات الشخصية ؼبمارسي رياضة الكراتيو وىذا ما أغفلتو دراسات سابقة  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب االول

 الجانب النظري 
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الفصل األول  

الشخصية وسماتها  
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: تمهيد

تعترب الشخصية من اؼبواضيع األساسية اليت تعرض ؽبا علم النفس بالبحث ك الدراسة، ك ىي سبثل البنية األكثر تعقيدا ك 

تداخبل يف البناء االنسآف باعتبارىا، أم الشخصية، نتاج إشباع حاجات بيولوجية    ك نفسية فطرية ك مكتسبة خاضعة 

. لسَتكرة التنشئة االجتماعية يف كل مراحلها بدأ من الطفولة، مث اؼبراىقة ك الرشد ك أخَتا الشيخوخة

إف الفركؽ الفردية اليت سبيز شخصا عن اآلخر ما ىي إال مؤشرا نفسيا ك عقليا ك كجدانيا ك اجتماعيا يدؿ على التباين ك 

االختبلؼ يف الشخصية بُت األفراد ك اليت تًتجم على أساس صبلة الصفات أك األبعاد أك السمات اليت تطبع الشخصية ك 

. ربدد استجاباهتا ك مبط سلوكها

تتمثل ىذه السمات يف طبسة عوامل كربل للشخصية ك ىي ظبة  أك عامل االنبساط، العصبية  االنفتاح على اػبربة، 

. ك الدراسة الطيبة، ك أخَتا يقظة الضمَت ك من ىذه العوامل أك السمات الكربل بالبحث

 :تعريف الشخصية 1- 1

تعرؼ الشخصية على أهنا تلك األمباط اؼبستمرة ك اؼبتسمة نسبيا باإلدراؾ ك التفكَت ك االحساس ك السلوؾ اليت تبدك 

يتهم اؼبميزة ك الشخصية تكوين اختزاِف يتضمن األفكار، الدكافع  االنفعاالت، اؼبيوؿ، االذباىات ك . لنعطي الناس ذات

. (2000ليندة دافيدكؼ، )القدرات ك الظواىر اؼبتشاهبة 

الشخصية ىي تنظيم دينامي داخل الفرد لتلك األجهزة : " على أهناGordn allportك يعرفها جوردف البورت 

". األجهزة النفسية ك اعبسمية اليت ربدد طابعو اػباص يف توافقو لبيئتو

." الشخصية ىو ذلك النموذج الفريد الذم تتكوف منو ظبات الفرد: " يف تعريفو كوهناGilfordك يذىب جيلفورد 

ىي التنظيم الثابت ك الدائم إُف حد ما لطباع الفرد، ك مزاجو  ك عقلو، ك بنية : " فَتل أهناEysenck  أما إيزيك 

. (2000فوزم ؿبمد االسكندرية، )". جسمو ك الذم وبدد توافقو الفريد لبيئتو

ك تعمل  ك عموما ذبتمع جل التعاريف اؼبقدمة يف كوف الشخصية  تنظيم دينامي عبملة العناصر اؼبكونة للجهاز النفسي

مكوناهتا بتناسق ك انسجاـ  ك يظهر ذلك من خبلؿ توافق ك تكيف الفرد مع ذاتو ك معاشو الداخلي ك مع بيئتو 

. اػبارجية
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 :تعريف الشخصية عند علماء االجتماع 1-2

ىي التنظيم الدينامي الذم بدكنو قد تصبح معوقا يف مبو االنتماء إُف صباعات : " على أهناBiesanzيعرفها بيسانز 

". متعددة يف اجملتمع

الشخصية ىي التكامل النفسي االصباِف : " إُف القوؿ أهناOgburn & Nimkoffك يذىب أكجربف ك نيكوؼ 

نفس اؼبرجع السابق، ص )" للسلوؾ عند الكائن اغبي اليت تعرب عنو عادات، األفعاؿ ك الشعور ك االذباىات ك اآلراء

118 .)

أما علماء االجتماع فقد اعتربكا الشخصية تنظيم نفسي ك جسمي ك سلوكيػ يظهر من خبلؿ التفاعل االجتماعي ك 

. اكتساب صبلة من العادات ك التقاليد ك الثقافة ك اليت تضمن للفرد االحساس باألمن ك الرفاىية االجتماعية

:  تعريف الشخصية عند علماء النفس1-3

 Morton Princeيعرؼ علماء النفس الشخصية على اساس صبلة من اؼبعايَت ك اػبصائص فيعرفها مورتوف برنس 

ك الدكافع ك القول البيولوجية الفطرية  إف الشخصية ىي حاصل صبيع كل االستعدادات ك اؼبيوؿ ك الغرائز: "على أهنا

(. 313، ص2000فوزم ؿبمد جبل، )" اؼبوركثة، ك كذلك الصفات  ك االستعدادات ك اؼبيوؿ اؼبكتسبة من الفخربة

الشخصية ىي اسلوب التوافق اؽبادم الذم يتخذه الفرد من بُت : " على النحو التاِفKemphكما يعرفها كمف 

(. 313نفس اؼبرجع السابق ، ص )". دكافعو اؼبتدنية ك مطالب البيئة

 يف أم مرحلة لئلنسافالشخصية ىي التنظيم الكلي : " فَتياف أهناWaren & Carmichaelأما كارف ك كارميكل 

. (125، ص1983سامية حسن الساعايت، )" من مراحل مبوه

:  إُف تعريفها على اساس ؾبموعة من الصفات ك ىي (1978)ك يذىب السيد غنيم 

 .الشخصية كحدة فبيزة خاصة بالفرد، حىت لو كانت ىناؾ ظبات مشًتكة بينو ك بُت غَته من األفراد

 .الشخصية تنظيم متكامل، حىت لو َف يتحقق ىذا التكامل دائما فهو ىدؼ يسعى الفرد دائما إُف ربقيقو

الشخصية تتضمن فكرة الزمن، فالشخصية ؽبا تاريخ ماض ك حاضر ك مستقبل راىن ك الشخصية ليست مثَتا ك ال 

 (25، ص 2006عبد اؼبنعم اؼبيبلدم، ). استجابة، إمبا ىي مكوف افًتاضي



 50 

نظاـ شامل منو األنظمة اعبسمية ك العقلية ك االنفعالية  ك االجتماعية اليت تتفاعل : "ك يعرفها نبيل صاٌف سفياف على أهنا

. (21، 19، ص2007نبيل سفياف،، )". فيما بينها ك تنعكس على سلوؾ الفرد ك سبيز عن غَته

توما جورج خورم، )" ىي اجملموع الكلي الستعداداتو ك ميولو اؼبكتسبة: " على أهنا Pernisكما يعرفها بارنيس 

. (18، ص1996

من خبلؿ ما سبق نرل أف آراء الباحثُت يف علم النفس اختلفت يف تعريفهم للشخصية، فمنهم من يرل أف الشخصية ما 

ىي إل ؾبموعة من االستعدادات ك القدرات ك اؼبيوؿ تًتجم من خبلؿ سلوؾ الفرد  ك منهم من يؤكد أهنا تنظيم متكامل 

يتم من خبلؿ مراحل النمو اؼبختلفة، ك عموما فكل ىذه التعاريف متكاملة ك ذبمع يف أف الشخصية ىي حصيلة مراحل 

. مبو االنساف يف كل األجهزة ك الوظائف اليت تصدر عنها

 :أنواع الشخصية 1-4

: قسم العلماء ك الباحثُت الشخصية إُف ؾبموعة من األنواع ذكر منها

 ىي مبط من الشخصية يتميز صاحبو بالتأرجح أك التذبذب على كبو :cycloid الشخصية الدورية 1-4-1

. ك تناكب بُت اؽبياج ك االكتئاب أك اؽبوس ك الكدر دكرم

 ك يعآف الفرد ىنا من انعداـ االستقرار العاطفي إُف :Psychopathic  الشخصية البسيكوباتية 1-4-2

درجة اغبالة اؼبرضية ك لكنها ال تتسم عن خلل عقلي ؿبدد، بل يقتصر صاحبها عن ربقيق التوافق مع احمليط الذم يعيش 

. فيو ك البسيكوبايت مصاب بالفجاجة العاطفية ك عدـ النضج األخبلقي  عصيب اؼبزاج     ك سريع الغضب ك االنفعاؿ

ىو ذلك الفرد الذم وباكؿ دبختلف الطرؽ  ك : neurotic character الشخصية العصبية 1-4-3

. الوسائل أف يعوض عن شيء من نقص عضوم أك عاطفي ك يسعى بشكل عاـ للتوصل إُف التفوؽ الكامل

ك يتميز ىذا الفرد باالنطواء على النفس، :  schizoid personalizy الشخصية الفصامية 1-4-4

. ذبنب التجمعات، حب الغرائز ك اعبدية يف التفكَت باالضافة إُف غرابة األطوار يف غالب األحياف



 51 

ىي اليت تنطوم على اتساؽ يف : integrated personality الشخصية المتكاملة 1-4-5

السمات ك تشمل على صفات تكمل الصفة الواحدة منها األخرل، حيث يتمكن صاحبها من فبارسة السلوؾ الناجح ك 

االقتصاد يف اجملهود، ك تتضافر فيها ـبتلف العناصر بغية ربقيق االنسجاـ النفسي  ك الوصوؿ إُف التكامل يف شىت ؾباالت 

. الشعور ك االرادة ك النشاط اغبركي   ك الذىٍت

ىي الشخصية اليت تنم عن ميل كبو التأرجح أك التناكب بُت : cuclothyme الشخصية المتقلبة 1-4-6

. االىتياج ك االكتئاب ك تتصف بالتقلبات الفجائية بُت حاليت الكآبة ك اؼبرح

تتميز ىذه الشخصية :  autistic personality  الشخصية المتوحدة أو االعتزالية 1-4-7

بنزكع لدل صاحبها كبو الفرار أك اؽبرب من كاقعو االجتماعي ك من عاؼبو اغبقيقي، يعترب التوقع يف عاَف خياِف من صنع 

. تفكَته، رغبتو ك زبيبلتو الذاتية، فهي شخصية تعتز بالواقع ك تتوحد مع األفكار اليت تنسجها اؼبرء من صميم ذاتو

 ىي شخصية الفرد الذم يتميز ك ينشد :shili in personality الشخصية المحبة للعزلة 1-4-8

تعاد عن الناس إُف درجة االنغبلؽ ك التقوقع على الذات . (39، ص 2000خليل أبو فرخة، ). االب

ك من خبلؿ ما كرد قبد أف الباحثُت يف علم النفس ميزكا بُت أنواع شبانية للشخصية، الشخصية اؼبتذبذبة ك غَت اؼبتوازنة 

اليت تتحكم فيها نزعات متضاربة، الشخصية البسيكولوجية اليت تعآف من اضطرابات نفسية  الشخصية العصابية اليت 

تعآف من نقص ك حرماف ك تعمل على تعويضو للوصوؿ إُف الراحة النفسية، الشخصية االنفصامية ك اليت تظهر ؾبموعة 

 الشخصية  من ردكد األفعاؿ الغريبة ك اؼبتناقضة، الشخصية اؼبتقلبة اؼبتذبذبة ك اؼبتأرجحة بُت اؼبشاعر اغبزينة ك السارة

اؼبتوحدة اليت هترب من الواقع  ك تنسج عاؼبا ؽبا من كحي اػبياؿ، الشخصية احملبة للعزلة ك الوحدة ك االختبلء بالنفس، ك 

أخَتا الشخصية اؼبتكاملة ك اليت تعمل نضمها بتوازف ك انسجاـ، على أساسو وبقق الفرد أكرب قدر من االشباع ك التوافق  

. ك الراحة
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 :محددات الشخصية 1-5

نقصد باحملددات ؾبموعة اؼبتغَتات أك اؼبنظومات األكثر حسما يف ربديد مفهـو ك بناء ك مبو الشخصية ك ىي تتمثل فيما 

:  يلي

 :المنظومة البنائية1-5-1

 كذلك  ك نقصد هبا بنية الفرد من حيث أجهزة جسمو اؼبختلفة، كاعبهاز العصيب ك اعبهاز الغددم  ك اعبهاز الدكرم

األنسجة ك اػببليا اؼبوجودة يف الدـ ك العظاـ، ك تؤدم ىذه اؼبنظومة البنائية  أك البيولوجية دكرا ىاما يف بناء الشخصية ك 

يظهر ىذا الدكر بشكل مباشر يف تاثَت الغدد يف السلوؾ  أك بشكل غَت مباشر عندما يتأثر موقف الناس من الفرد 

. بصفاتو اعبسمية

إضافة إُف ذلك فالوراثة تلعب دكرا ىاما يف سبيز سلوؾ شخص عن آخر ك ذلك من خبلؿ احملددات الوراثية اليت تنقل عرب 

ك شكل األنف ك الطوؿ ك القصر ك صفات اعبهاز  اعبينات اليت ذبمعها الكركموزكمات ك اليت ربدد لوف العُت ك اعبلد

. العصيب ك الغددم ك كذلك االستعداد االصابة ببعض األمراض

:  المنظومة االجتماعية1-5-2

ك نقصد هبا اؼبنظومة الثقافية اليت يعيشها الفرد أك لبرط فيها، كذلك الًتاث التارىبي ك اغبضارم لو، ك يشكل ىذا األخَت 

إضافة إُف الثقافة اؼبعاصرة للفرد نوع الشخصية اليت زبتلف من منبع آلخر ك من ثقافة ألخرل، ك عليو ال يبكن  دراسة 

الشخصية بطريقة ؾبردة يف اجملتمعات اؼبختلفة ألهنا بالضركرة تعكس الظركؼ البيئية ك اؼبادية ك االجتماعية اليت تتبلور من 

خبلؿ الشخصية، ك ىنالك ؾبموعة من مؤسسات التطبع االجتماعي تتمثل يف األسرة، اؼبؤسسات القانونية، اؼبؤسسات 

االعبلمية، اؼبؤسسات الًتبوية  اؼبؤسسات الًتفيهية، حيث تقـو ىذه اؼبؤسسات بطبع شخصية الفرد بطابع خاص ك فبيز 

. (85، ص 2000خليل أبو فرخة، ). ىبتلف من ؾبتمع آلخر ك من بيئة ألخرل

ك نشَت أف كل من اؼبنظومة البنائية ك اؼبنظومة االجتماعية يتحداف  ك يتكامبلف ليكونا  شخصية ذات مقومات نفسية ك 

 أما  اجتماعية ك ال نستطيع قط فصلهما، فاؼبنظومة البنائية سبثل االنساف من الناحية البيولوجية  ك النفسية ك اؼبعرفية

. اؼبنظومة االجتماعية فهي سبثل مكانتو ك كضيفتو   ك كجوده يف اجملتمع ككل



 53 

 :مقومات الشخصية 1-6

: توجد صبلة من اؼبقومات على أساسها يبكن أف كبدد الشخصية، يبكن اختصارىا فيما يلي

:  الوراثة و البيولوجيا1-6-1

خلق االنساف مزكدا ببناء تشروبي ك فسيولوجي ك عصيب ك عقلي ايضا، ك الوراثة ؽبا دخل كبَت يف تكوين الشكل العاـ ك 

طوؿ ك قصر القامة ك كزنو ك أيضا لوف البشرة ك كل ىذه العوامل الوراثية تلعب دكرا ىاما يف التكوين اعبنسي للفرد، ك 

. تنتقل من جيل آلخر من خبلؿ اعبينات

إضافة إُف ذلك يولد االنساف ك قد زكد باؼبكونات العقلية ك اؼبعرفية ك ىذه األخَتة ربدد مساره التعليمي أك اؼبهٍت ك أيضا 

. ربدد سلوكو االصباِف

ىذا ك ىناؾ االختبلفات اعبنسية، اختبلفات يف الطوؿ ك الوزف  ك حجم الراس ك لوف البشرة ك غَت ذلك من السمات 

. الفيزيقية اليت توجد داخل النوع الواحد، ذكرا كاف أـ أنثى

: البيئة الجغرافية 1-6-2

اؼبوقع ك التضاريس ك اؼبناخ ك الطبوغرافيا ك اؼبوارد ك الثركات الطبيعية : عندما نتكلم عن البيئة اعبغرافية فنحن ندرج ضمنها

. ك السكاف ك تلعب ىذه العوامل دكرا ىاما يف ربديد اػبصائص الثقافية  ك اغبضارية اليت تؤثر يف سلوؾ الفرد ك اعبماعة

: البيئة االجتماعية 1-6-3

التقاليد ك العادات  مسارات التنشئة االجتماعية ك : ك تتمثل يف التغَتات اليت يتوقعها االنساف يف بيئة ك مثاؿ على ذلك

. عمليات التفاعل ك التأثر ك االمتثالية ك أنواع القيادة ك السلطة ك كل ىذا يؤثر تأثَتا يف آليات التطبع االجتماعي

:  البيئة الثقافية1-6-4

إف اختبلؼ ظبات الشخصية يف اجملتمعات اؼبختلفة يرجع عادة إُف تأثَت الثقافة، فكل مبط ثقايف يبكن أف يؤدم إُف 

. (25، ص 2006عبد اؼبنعم اؼبيبلدم، ). تثبيت ظبات معينة يف الشخصية
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ك منو فإف الشخصية ال يبكن ضبطها إال من خبلؿ ىذه اؼبقومات األربعة، فالشخصية سبثل االنساف يف جانبو البيولوجي 

التشرحي ك الوراثي  كما سبثلو يف جانبو اعبغرايف ك ما يتضمن ذلك من أصل ك تاريخ ك حضارة  كذا يف جانبو االجتماعي 

. ك االجتماعية ك ما يبثلو من انتماء ك عادات ك دين ك أخَتا يف جانبو الثقايف ك الذم يبُت ىويتو ك خصوصياتو الذاتية

 :المميزات السلوكية للشخصية المتمتعة بالصحة النفسية 1-7

 :االيجابية 1-7-1

تتميز الشخصية اؼبتمتعة بالصحة النفسية بالسلوؾ االهبايب ذباه اؼبواقف اغبياتية ك عادة ما تتمكن من بذؿ اعبهد اؼبوجو ك 

البناء يف ـبتلف االذباىات، كما أنو إهبايب يف مواجهة دكافعو حبيث ال يقف عاجزا أماـ العقبات اليت ربوؿ بينو ك بُت 

. إشباع ىذه ك الدكافع

 : التفاؤل 1-7-2

مغاالة أك إفراط ك يعترب التشاـؤ ك مظهرا من مظاىر البفاض أم تتميز الشخصية اؼبتمتعة بالصحة النفسية بالتفاؤؿ دكف 

. الصحة النفسية

 :تقبل الفرد الواقعي لحدود إمكانياتو 1-7-3

إف فهم الفرد لذاتو فهما كاقعيا هبنبو الكثَت من االحباط ك الفشل ك يساعده على االقباز ك التوافق السليم ك من شبة فإف 

ك   تصور الفرد لنفسو ك تصوره لآلخرين ك تقبلو للحقائق اؼبوضوعية اؼبتعلقة بشخصو يساعد كثَتا على التوافق النفسي 

. على التعامل الناجح مع الناس

 :اتخاذ أىداف واقعية 1-7-4

إف الفرد الذم يتمتع بصحة نفسية ىو ذلك الفرد الذم ىبتار ؾبموعة من األىداؼ الواقعية اليت تتناسب مع قدراتو ك 

. إمكانياتو  ك استعداداتو حىت يتمكن من ربقيقها ك اشباعها
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 :القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ناجحة 1-7-5

إف عبلقة الفرد االجتماعية الطيبة مع اآلخرين ك تفاعلو إهبابيا معهم ك ربقيق العبلقة ك تكوين الصداقات تعترب سندا 

. كجدانيا ىاما يساعد على التوافق ك نسج شبكة ىامة من العبلقات االجتماعية سواء يف األسرة أك يف البيئة اػبارجية

 :إشباع الفرد لدوافعو و حاجاتو 1-7-6

 ك النفسية ك االجتماعية، ك من العوامل اليت أدت إُف انتشار الفسيولوجيةربرؾ سلوؾ الفرد ؾبموعة من الدكافع اؼبتعددة 

االضطرابات النفسية يف الوقت اغباِف قبد تعدد اغباجات ك الدكافع اليت ربيط بالفرد ك اليت ىي نتاج التطور اغبضارم 

اغبادث، لذا كاف الفرد اؼبتمتع بالصحة النفسية ىو ذلك الشخص الذم يطوع دكافعو طبقا إلمكانياتو للوصوؿ إُف حالة 

تعاد عن االحباط ك القلق ياح النفسي ك االب . من االرت

 :القدرة على ضبط الذات 1-7-7

إف قدرة الفرد على ربمل اؼبسؤكلية، ك القدرة على ازباذ القرار ىو أحد عبلمات الصحة النفسية كما أف اؽبركب من 

 .اؼبسؤكلية ىو دليل كاضح ك أكيد على افتقار السواء ك عدـ التمتع بالصحة النفسية

 :ارتفاع مستوى االحتمال النفسي 1-7-8

إف حياة االنساف مليئة باألزمات ك اؼبشاكل ك الشدائد ك ضركب االحباط ك اغبرماف اؼبختلفة  إال أف الفرد الذم يتمتع 

 دكف أف يشوه تفكَته  بصحة نفسية لديو القدرة على الصمود أماـ ىذه الظركؼ ك مواجهتها دكف أف ىبتل ميزانو ك ينهار

ك التصدم لكل اؼبخاكؼ ك  ك البحث عن بدائل ك حلوؿ لؤلزمات أك تنحط عزيبتو بل يسعى دكما إُف مقاكمة الفشل 

. الضغوطات

 :النضج االنفعالي 1-7-9

تعاد كل  (كالغضب، اغبزف  اػبوؼ، الفرح)ك نقصد بو قدرة الفرد على ضبط النفس يف اؼبواقف اليت تثَت االنفعاؿ  ك االب

البعد عن التهور ك االندفاع ك من شبة ضركرة تناسب انفعاالتو مع مثَتاهتا حبيث يصل إُف درجة من االتزاف االنفعاِف، من 
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تعاد عن الذاتية  مظاىر النضج االنفعاِف قبد االعتماد على نفس ك الثقة هبا ك اؼبوضوعية يف مواجهة مشاكل اغبياة  ك االب

. ك التعصب

 :اتساع أفق الحياة النفسية 1-7-10

إننا كبتاج إُف تنمية معارفنا ك مداركنا، ك كبتاج إُف تنمية الكثَت من اؼبهارات اغبركية ك الفنية  كالعلمية، كما كبتاج إُف 

العناية بنمونا اعبسمي، ك كبتاج إيضا إُف االىتماـ بعبلقتنا االجتماعية كإُف غَت ذلك من ابعاد النمو اؼبختلفة ك كل ذلك 

هبدؼ أف تتسع أفق حياتنا النفسية مع ربقيق قدر مناسب من التوازف ك االنسجاـ بُت مبونا البدٓف  اؼبعريف، الوجدآف ك 

. ك اىتمامات متنوعة ك مع اتساع أفق اغبياة النفسية يستطيع الفرد أف يتخذ غبياتو أىدافا. االجتماعي

 :الصحة الجسمية 1-7-11

تتحقق الصحة النفسية إذا قاـ كل عضو من أعضاء اعبسم العضو اآلخر، ك ىناؾ عبلقة كطيدة بُت الصحة النفسية للفرد 

ك صحتو اعبسمية، حيث أف االعتبلؿ اعبسمي ك االصابة باألمراض كالعاىات اعبسمية يؤثر إُف حد كبَت يف اغبالة 

النفسية من خبلؿ القلق ك االضطرابات اؼبختلفة  كاالكتئاب ك العكس صحيح، فإف الصحة اعبسمية اعبيدة تعد إحدل 

. عبلمات التمتع بالتوافق  كالصحة النفسية

 :احترام الفرد لثقافة المجتمع مع تحقيق قدر من االستقالل عنو 1-7-12

لكل ؾبتمع مبوذجو الثقايف ك الذم وبتوم على العديد من العناصر  منها األعراؼ ك القيم  كاؼبعايَت ك اليت يتحدد من 

خبلؽبا السلوؾ السوم لؤلفراد، ك من مظاىر الصحة النفسية للفرد، أف يسلك السلوؾ اؼبناسب الذم يتقبلو اجملتمع ك 

فوزم ؿبمد جيل، الصحة النفسية ك ). يتماشى مع القيم ك اؼبعايَت، ك ال يصدر عنو سلوؾ شاذ يرفضو ك ينبذه اجملتمع

، ك عموما فإف الشخصية اؼبتمتعة بالصحة النفسية (2000سيكولوجية الشخصية، اؼبكتبة اعبامعية االسكندرية، مصر، 

سبثل أقصى درجات السواء ك اؼبثالية اليت تستحث الفرد دكما إُف ربقيق ك إشباع حاجاتو بصورة متوازنة ك متوافقة مستعينا 

. يف ذلك جبملة من السلوكات اؼبوجبة اليت تتماشى ك كاقعو ك كذا تطلعاتو ك أىدافو

 :أنماط الشخصية 1-8

 قسم أبو قراط شخصية األفراد إُف « general psychology »كما جاء يف كتاب 
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: أربعة أنماط رئيسية 

أف الشخص الذم يغلب عليو ىذا اؼبزاج يتصف باغبزف ك : melancholicالمزاج السوداوي  1-8-1

. االكتئاب ك الكدر ك التشاؤـ

.  ك يتصف ىذا الشخص بأنو سهل االثارة:sequigunine المزاج الدموي  1-8-2

ك ىو شخص شديد االنفعاؿ مع تغلب اعبانب اعبدم ك قلة : cholericالمزاج الصفراوي  1-8-3

. السركر

 ك ىو شخص متبلد يف الشعور قليل االنفعاؿ، غَت مكًتث  ك :phlegmaticالمزاج المتبلد  1-8-4

 ىو شخص ينتقدؾ دكف مناسبة، ال يأخذ أقوالك كقضية مسلم هبا، ال يثق يف اآلخرين، قد يبدك غَت لبق يف كثَت  مهمل

(. 43، ص 2009عبد اؼبنعم اؼبيبلدم، )من األحياف، أسئلتو كثَتة ك متكررة 

من خبلؿ األمزجة األربعة السابقة، قسم علماء النفس الشخصية إُف أمباط، ك عند تفحصها قبدىا ربتوم على صبلة فبن 

تقاد الذم يقدـ ؽبذا التصنيف، ىوانو استدؿ يف تقديبو  الصفات اليت على أساسها يتمايز األشخاص ك ىبتلفوف إال أف االن

ؽبذه األمباط فقط على ظبات ك اعبوانب ك الصفات السلبية مثل االنفعاؿ، التبلد، اغبزف، االنباؿ، االكتئاب متناسيا 

. الصفات االهبابية ك اؼبوضوعية

 :مكونات الشخصية 1-9

ك ىي  تشمل الشخصية صبلة من اػبصائص ك الصفات اعبسمية ك االنفعالية ك العقلية ك االجتماعية اليت ىبتص هبا الفرد 

: تتكامل أثناء تفاعلو يف اؼبواقف اغبياتية اؼبختلفة ك ىي مبنية على مكونات أساسية منها

:  المكونات الجسمية 1-9-1

ك ىي اليت تتناكؿ امكانيات الفرد ك قدراتو اعبسمية من حيث الوزف ك الطوؿ ك اؼبهارات اغبركية ك كظائف األعضاء ك 

. كذا الصحة العامة للفرد
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:  المكونات العقلية 1-9-2

ك ىي تلك اليت تتناكؿ امكانات الفرد من ذكاء ك قدرات عقلية عامة ك خاصة من زبيل ك ذاكرة ك إدراؾ إضافة إُف 

. اؼبهارات اللغوية

:   المكونات االنفعالية 1-9-3

ك ىي تلك اليت يكتسبها الفرد من قيم ك اذباىات ك معايَت نتيجة لعملية التنشئة االجتماعية  ك ذلك بداية من األسرة ك 

مركرا باؼبدرسة ك صباعة األقراف ك كسائل االعبلـ حىت تتسع عبلقتو يف اجملتمع دبا فيو اؼبؤسسات االجتماعية ك األجهزة 

أحبلـ حسن ؿبمود، سيكولوجيا الشخصية ). ك ربقيق أىدافو النظامية ليصل إُف لعب أدكاره يف اجملتمع ك إشباع حاجاتو

(. 26، ص 2008دكف ذكر اؼبكتبة أك البد، ، 

يقا باإلنساف ك ذاتو، فنجد منها اؼبكوف اعبسمي أك  تشمل الشخصية على ؾبموعة من اؼبكونات اليت ترتبط ارتباطا كث

الفيسيولوجي ك كظائف األجهزة العضوية، مث اؼبكوف العقلي ك اؼبعريف ك كذا اؼبكوف االنفعاِف ك الذم يرتبط باعبانب 

العاطفي ك كذا األحاسيس ك اؼبشاعر، ك أخَتا اعبانب االجتماعي  ك الذم يرتبط باحمليط الذم يعيش الفرد فيو ك 

. يكتسب سلوكاتو ك طباعو االجتماعية

 :العوامل المؤثرة في الشخصية 1-10

:  تلعب ؾبموعة من العوامل دكرا ىاما يف تكوين الشخصية ك ربديدىا ك من أىم ىذه العوامل ىي

:  العوامل البيولوجية و العضوية 1-10-1

: ك يرل أصحاب ىذا االذباه أف الشخصية تتأثر بصورة كبَتة بثبلث عناصر اساسية ك ىي

 .الوراثة-

 .األجهزة العضوية-

. التكوين الغدم-
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: الوراثة 1-10-1-1

فالوراثة ىي ؾبموعة اػبصائص ك الصفات اليت تنتقل من اآلباء إُف البناء عن طريق اعبينات ك يبدأ تأثَت الوراثة يف تكوين 

الشخصية ك ربديد معاؼبها منذ اللحظة اليت تتكوف فيها البويضة اؼبخصبة ك من أمثلة ما يتنقل بالوراثة قبد الذكاء، 

اػبصائص اعبسمية مثل الطوؿ، لوف البشرة، لوف العُت، إضافة إُف بعض األمراض مثل السكرم، كز كذلك ظبات 

. الشخصية اؼبختلفة ك منها السمات اؼبزاجية اليت تلعب دكرا ىاما يف تفاعل الفرد مع البيئة ك تشكيل الشخصية

:  األجهزة العضوية  1-10-1-2

من أىم األجهزة اليت ؽبا تأثَت بالغ يف تكوين شخصية الفرد، قبد اعبهاز العصيب اؼبركزم ك ما يتفرع منو من أجهزة ك 

. (البلإرادم)ك اعبهاز العصيب البارظببتاكم  (االرادم)اؼبتمثلة يف اعبهاز العصيب السمبتاكم 

إف حدكث أم خلل يف إحدل ىذين اعبهازين يؤثر سلبا على الوظائف الفيزيولوجية ك العضوية الشخصية للفرد ك سلوكو 

. ك كذا توافقو

:  التكوين الغدي 1-10-1-3

يلعب اعبهاز الغدم دكرا ىاما يف تكوين الشخصية، فالغدد الصماء تؤثر يف الوظائف اغبيوية للشخصية من الناحية 

اعبسمية ك العقلية ك االنفعالية ك االجتماعية، فالزيادة أك النقصاف يف إفرازات ىذه ألغدد يًتتب عليو حدكث خلل يف 

ك من  الوظائف ك بالتاِف يؤثر على سلوؾ الفرد، يًتتب عليو حدكث خلل يف الوظائف ك بالتاِف يؤثر على سلوؾ الفرد

نالُت ك الدرقية ك اغبسية . (44، ص 2008أحبلـ حسن ضبود، ). أىم ىذه الغدد قبد الغدة النخامية ك األدري

إف شخصية الفرد تتحكم فيها صبلة من العوامل البيولوجية اليت تؤثر يف تناسقها ك توازهنا  ك سبلمتها، ك من بُت ىذه 

العوامل قبد العوامل الوراثية اؼبسؤكلة على نقل اػبصائص الوراثية اليت قبدىا عند األب ك األـ، إضافة إُف األجهزة العضوية 

ك أخَتا الغدد ك  ك العصبية اؼبسؤكلة على الوظائف الفيسيولوجية ك العصبية اليت تتحكم يف استجابات األفراد ك سلوكياهتم

. تأثَتىا على الوظائف العضوية  ك االنفعالية ك االجتماعية لئلنساف
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 :نظريات الشخصية 1-11

: (فرويد) نظرية التحليل النفسي  1-11-1

تعترب نظرية التحليل النفسي من أشهر النظريات اليت هتتم بتفسَت السلوؾ االنسآف ككل  كاؼبعركؼ أف صبيع النظريات 

. اليت فسرت الشخصية تبدأ بدراسة السلوؾ ك ذلك لتحديد أنواع السلوؾ اليت سبيل إُف الًتابط يف شكل مباذج ؿبددة

ك يبتاز االذباه التحليلي بأنو يتجاكز ؾبرد كصف الشخصية بل يهتم بطبيعتها الدينامكية ك ذلك ؼبعرفة الدكافع اليت تكمن 

، ك (136، ص 2006عبد الرضبن ؿبمد عيسوم،، ). كراء السلوؾ، بغية التمكن من التنبؤ بسلوؾ الفرد يف اؼبستقبل

:  أنبهامبادئيرل فركيد أف شخصية االنساف زبضع يف تطورىا ك مبوىا لعدة 

 يرل فركيد أف االنساف حيواف باحث عن اللذة ك ربركو الرغبة يف اللذة لتجنب األَف  إف االنساف حُت :مبدأ اللذة

يتعرض ألم دافع ينشأ لديو قلق ك توتر مصحوبا باألَف، فاإلنساف يسعى من خبلؿ سلوكو إُف اشباع اؽبدؼ ك حُت يتم 

كذبنبو، ك يرل فركيد أف التوتر ك القلق اؼبتولد عن الدافع ىو  اشباعو يزكؿ القلق ك يشعر االنساف باللذة نتيجة زكاؿ األَف 

فطرم ك مرتبط بعديد من اؼبثَتات خبلؿ عملية التعلم ك ىبلص إُف القوؿ أف مبدأ اللذة ما ىو إال نتيجة هتيئو ػبفض 

 .التوتر الناتج عن اشباع اؽبدؼ،  ك إف الكائن اغبي يهدؼ إُف جعل حياتو أكثر سعادة بقدر االمكاف

 يرل فركيد أف اإلنساف ال يبحث فقط عن اللذة اؼبطلقة باستمرار، بل أنو يبحث عنها يف حدكد الواقع ك :مبدأ الواقع

ىذا الواقع يدفع االنساف السوم إُف اشباع لذاتو اآلجلة ذات األنبية القوية، يف سبيل تأجيل إشباع لذات عاجلة قليلة 

ك إمكانياتو  ك          األنبية ك اليت قد تعرقل اشباع اللذات اآلجلة  كما أف الواقع وبتم عليو لذات تتماشى مع قدراتو 

استعداداتو ك يلغي أك يؤجل ما دكف ذلك، إف مبدأ اللذة ك الواقع قانونُت ديناميُت وبكماف سلوؾ الكائن اغبي يف حبثو 

 .عن اللذة ػبفض القلق   ك التوتر الناشئ عن حدكث الدكافع

فهناؾ اغبياة ك اؼبوت، . يرل فركيد أف ىناؾ قانونيُت متعارضُت دائما يف حياة االنساف: مبدأ االزدواجية أو الثنائية

اٍف  ك ىذه األشياء الثنائية القطب، أحدنبا موجب ك ...اغبسن  ك الردمء، األبيض ك األسود، اؼبوجب ك السالب 

اآلخر سالب فاألعماؿ اغبسنة سبثل القطب اؼبوجب  ك األعماؿ السيئة سبثل القطب السالب، فكلما اقًتبنا من القطب 

اؼبوجب لتحقيق الشيء اغبسن  زادت القول الطاردة ك العوامل الرافضة فنجد أنفسنا نتجو كبو القطب السالب لتحقيق 
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الشيء السيئ، ك لكن سرعاف ما ربكمنا معايَت ك قيم اجملتمع فنجد أنفسنا نبتعد عن القطب السيئ ك ننجذب كبو 

القطب اؼبوجب ك ىكذا يظل التجاذب ك التنافر بُت ىذين القطبيُت ك الصراع بينهما  ك ال يستطيع االنساف أف وبقق  

التوازف لنفسو بالبقاء يف نقطة اؼبنتصف بُت ىذين القطبُت نتيجة الضغوط اليت يواجهها ك اليت تفرضها عليو قيم ك أحكاـ 

 .اجملتمع ك كذا حاجاتو العضوية

 يف ىذا اؼببدأ يؤكد فركيد على دكر العادة العامة ك تكرار اػبربات يف السلوؾ اإلنسآف فاإلنساف :مبدأ إجبار التكرار

بطبيعتو يبيل دائما لتكرار اػبربات اؼباضية القوية ك اليت قبح باستخدامها يف خفض القلق ك التوتر الناشئ عن اؼبشكلة 

اليت يواجهها، فما أف يتعرض االنساف إُف ذات اؼبوقف يف مرحلة عمرية تالية حىت يقـو بعملية نكوصية بارتداد إُف اػبلف 

فوزم ). ك تكرار اػبربات اؼباضية الناجحة ك ىذا هبعل االنساف يف نظر فركيد حيواف نسَته العادة اؼبتولدة نتيجة التكرار

 (364، ص 2000ؿبمد جيل، 

: مراحل الشخصية عند فرويد 1-11-1-1

يرل فركيد أف الطفل اثناء مبوه يبر عرب سلسلة من اؼبراحل اؼبتعددة  ك احملددة تكوينيا ك اليت يبكن أف تسَت سَتا طبيعيا إُف 

اؽبدؼ اؼبنشود طاؼبا إنو َف يعوؽ ىذا النمو يف سَته عوائق شاذة، ك ىكذا سبر شخصية الطفل دبراحل متعددة تكوف لديها 

أنبية بالغة يف السنوات األكُف من حياة الكائن اغبي، فإذا كاف األساس قويا أدل ذلك إُف نشأة شخصية قوية أما إذا كاف 

. األساس ضعيفا ك مهتزا أدل إُف نشأة شخصية مضطربة ضعيفة

ك عليو فإف فركيد يعطي أنبية كربل لعملية بناء الشخصية يف سنواهتا األكُف من أجل ربديد اؼبستقبل، كما أنو يعطي أنبية 

كربل للخمس سنوات األكُف من حياة الفرد حيث تتكوف فيها الشخصية ك هبمل فركيد مراحل مبو الشخصية على النحو 

: التاِف

على كجو اػبصوص ك ترتبط أكؿ مرحلة من مراحل النمو يف تكوين الشخصية باؼبنطقة الشبقية الفمية   :المرحلة الفمية

الشفتُت الذم وبصل عن طريقهما الطفل على الطعاـ ك الذم يعترب مصدر إشباع لذة الطفل، إف الوليد يف شهره األكؿ 

سرعاف ما يتعلم عن طريق اللساف  ك الشفتُت اللذة  كاإلشباع، فكلما أراد أف وبصل على ىذه األخَتة استخدـ الشفاه 
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سواء كاف جائعا أك غَت جائع  كقد يلجأ إُف مثَتات متعددة يستخدـ فيها الشفاه مثل مص أصابع اليد أك الرجل  ك 

 . ىكذا تصبح الشفاه أكؿ من ظهر يف نظاـ الطفل مصدرا للحصوؿ على اللذة طواؿ حياتو

 تعترب اؼبنطقة الشرجية ىي اؼبنطقة الشبقية الثانية اليت تلي الفمية  فاؼبرحلة الشرجية يف شهور الطفل :المرحلة الشرجية

ك يشعره  األكُف ك تعرضو إُف ذبمع بعض الفضبلت يسبب لو توتر يف األمعاء ك التخلص منها ىبفض توتره ك قلقو

بالراحة، مث تبدأ األـ يف السنة الثانية بتدريب طفلها على عملية االخراج يف اؼبكاف اؼبخصص ؽبا أم اؼبرحاض ك تتوقف 

نتائج ىذا التدريب على األسلوب الذم تتبعو األـ، فإذا استخدمت العقاب مع طفلها يؤدم بو ذلك إُف اػبوؼ من 

التخلص من الفضبلت، فيضل فبسكا هبا لفًتة طويلة فبا يؤدم بو إُف اػبوؼ من التخلص من الفضبلت، فيضل فبسكا 

هبا لفًتة طويلة فبا يؤدم بو إُف االصابة االمساؾ ك هبعل من ىذا الطفل عندما يكرب شخصا أنانيا ك شحيحا، أما إذا 

استخدمت األـ أسلوب طيب مع الطفل يف التخلص من الفضبلت، أصبحت عملية االخراج ذات أنبية لو، فبا يؤدم بو 

تاج  .عندما يكرب إُف اػبلق ك االن

 يرل فركيد أف طفل السنتُت يقـو باكتشاؼ مناطق جسمو ك االستمتاع هباك منها أعضاؤه التناسلية، :المرحلة القضيبية

ك  (األب ك األـ) سنوات تتكوف عبلقتو مع الكبار 5 إُف 3فيقـو بالعبث هبا لتحقيق اللذة ك خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من 

تتهيأ لو الظركؼ لظهور عقدة أكديب   ك اليت تعٍت تعلق الطفل بأمو، ك عقدة اليكًتا اليت تعٍت تعلق الطفلة بوالدىا، 

فالطفل يف ىذه اؼبرحلة يكوف أكثر تعلقا بأنو باعتبارىا مصدر إشباع رغباتو ك حاجاتو، ك أف حبو ألمو ك اكتشاؼ 

أعضائو التناسلية  ك اليت يتشابو فيها مع كالده ك يف نفس الوقت ىذا األب الذم يشاركو يف حب أمو، ىذا كلو يؤدم إُف 

نشوء منافسة ك غَتة شديدة من أبيو  ك لكن ال يستطيع الطفل التعبَت عن ذلك كلو فيخفيو ك يكبت شعوره ك هبد 

الطفل نفسو بُت تناقض كجدآف كبَت يسوقو إُف مبدأ االزدكاجية أك الثنائية، فهو من ناحية هبب أف يشارؾ األب يف حب 

ك قد يتوقع الطفل نتيجة لذلك العقاب من األب ؼبشاركة .  األـ ك من ناحية أخرل إحساسو بالتوحد مع األب يف الشبو

ىذا الطفل حب األـ ك إحساس الطفل يف ىذه الفًتة أف الشبو الوحيد بينو ك بُت األب ىو عضوه الذكرم ك ىذا هبعلو 

ىباؼ من عقاب األب ك فقداف التوحد معو ك يف نفس الوقت ىباؼ الطفل من اؼبنافسة ك الصراع مع أبيو يف حب األـ  
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ك جذب اىتمامها فبا يولد لديو التوتر ك القلق نتيجة الصراع بُت حبو ألمو ك توحده مع أبيو ك يستحوذ عليو ذلك حىت 

 .يدخل مبدأ الواقع ك ىنا يبدأ يف كبت مشاعره يف البلشعور حىت وبل مشاكلو

ك تتوحد مع أمها العتقادىا  أما بالنسبة للفتاة فتظهر لديها عقدة اليكًتا بتعلقها بأبيها ك منافستها ألمها يف حب األب 

بنت من خبلؿ ؿد افك مرة ثانية تظهر الثنائية ع أف األـ ىي السبب يف كجودىا ك ىي ذبسد كالدىا يف عضوه الذكرم

مشاركتها ألمها يف افتقارىا للعضو الذكرم  ك مع تعلقها بأبيها وبدث ىذا التناقض الذم يولد حالة من القلق عند البنت 

كالذم يستمر عندىا لفًتة طويلة، فبا هبعلها متمردة على أمها يف مرحلة اؼبراىقة "  حسد القضيب"أطلق عليو فركيد اسم 

. ك يتحوؿ ك يتبدؿ ىذا السلوؾ بعد حصوؽبا على شريك حياة

 يرل فركيد أف اؼبراحل الثبلثة السابقة الفمية ك الشرجية ك القضيبة، تعترب مراحل قبل اؼبرحلة التناسلية، :المرحلة التناسلية

ك تتميز اؼبرحلة التناسلية بأهنا ذات شحنات نرجسية حيث وبصل الفرد على اللذة من تلمسو ؼبناطق معينة من جسمو، ك 

ىذه الشحنات تستهدؼ اآلخرين ألهنم يتيحوف لو اشكاال إضافية من اللذة اعبسمية، ك مع اؼبراىقة باختيار اؼبراىق 

موضوعا حقيقيا يشرع يف حب اآلخرين مدفوعا باإلثارة ك اعباذبية، فاعباذبية اعبنسية ك التنشئة االجتماعية ك النشاط 

اعبماعي  ك التخطيط اؼبهٍت ك االستعداد للزكاج ك تكوين أسرة تبدأ صبيعها يف الظهور بصورة جلية يف هناية اؼبراىقة حيث 

تصبح الشحنات االنفعالية االجتماعية أكثر ثباتا ك يتحوؿ الفرد من شخص يبحث عن اللذة الذاتية إُف راشد تسَته 

 .اغبقيقة ك وبمو الواقع

ك ما يبكن استخبلصو ىو التنظيم النهائي للشخصية ىو نتيجة اسهامات ىذه العوامل األربعة ك ذلك ىي بعض 

. (340، ص2000فوزم ؿبمد جيل، ). العبلمات البارزة لنظرية فركيد يف تفسَته للشخصية ك مراحل مبوىا

ك ذلك من  ك من خبلؿ ما كرد نرل بأف مدرسة التحليل النفسي ك على رأسها فركيد قد أعطى تفسَتا كاضحا للشخصية

خبلؿ أربعة مبادئ أساسية، مبدأ اللذة باعتبار إف االنساف تتحكم فيو ؾبموعة من الرغبات ك الغرائز ك حسب النظرية، 

فهو دائم البحث عن اللذة، أما اؼببدأ الثآف فيتمثل يف مبدأ الواقع، الف االنساف دكما يبحث عن الرغبة اؼبشركعة ك يسعى 

يف ربقيق حاجياتو من خبلؿ الواقع الذم يعيش فيو، أما اؼببدأ الثالث فهو االزدكاجية الذم يؤكد على أنو االنساف يتأرجح 

بُت قطبُت متضادين ك بُت  قوتُت طرديتُت، موجبة ك سالبة ك ىي تتحكم يف مشاعره ك كذا سلوكاتو، ك أخَتا مبدأ إجبار 
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التكرار، فاإلنساف يف ىذا السياؽ يبيل إُف تكرار االستجابات ك السلوكات ك كذا اػبربات الناجحة ك القوية ك يسًتجعها 

يف مواقف ك كضعيات متشاهبة ك ذلك ػبفض التوتر ك القلق  ك الوصوؿ إُف الراحة النفسية، كما يؤكد فركيد أف 

الشخصية ليكتمل مبوىا  ك بنائها، يبر االنساف بأربعة مراحل أساسية يصل يف هنايتها إُف النضج الكامل، ك تبدأ ىذه 

اؼبراحل منذ الوالدة ك تنتهي بالنضج ك ىي اؼبرحلة الفمية حيث تعترب شفاه الرضيع منطقة شبقية كونو بواسطتهما وبصل 

على الطعاـ ك من شبة الشعور باللذة، أما اؼبرحلة الثانية فهي اؼبرحلة الشرجية أين وبصل الطفل على اللذة من خبلؿ عملية 

تباه ألعضائو التناسلية للحصوؿ  التربز ك الشعور بالراحة، ك تليها اؼبرحلة القضيبية اليت ربدث عندما يبدأ الطفل يف االن

على اللذة، ك يف ىذه اؼبرحلة تظهر ما يسمى  بعقدة أكديب ك ىو تعلق الطفل ك عقدة اليكًتا ك ىي تعلق الطفلة بأبيها 

ك أخَتا اؼبرحلة التناسلية ك ىي تعترب انضج اؼبراحل مقارنة باؼبراحل السابقة حيث مع اؼبراىقة يبتعد اؼبراىق عن النرجسية ك 

يسعى لتحقيق رغباتو ك حاجياتو يف إطار اعبماعة، ك يشق طريقو إُف مرحلة الرشد بكل ما ربملو من معآف اؼبسؤكلية ك 

ك تسيَت ىميولو اعبنسي كفقا للقيم ك الواقع االجتماعي . االستقبللية

: النظرية التحليلية للشخصية لكارل يونج  1-11-2

  كما  يسميها  تتكوف من عدد من األنظمة اؼبتفاعلة فيما بينها psycheيرل يونج أف الشخصية الكلية أك النفس 

: كاؼبنفصلة كىو بذلك يفسر الشخصية على أساس ؾبموعة من اؼببادئ تتمثل فيما يلي

يرل يونج أف العاَف قد كجد بسبب التعارض القائم بُت األشياء كىذا التعارض يؤدم إُف الصراع، كىذا : مبدأ القطبية

غيَت األكضاع كلها تكوف فبكنة فقط ربت ظركؼ  الصراع ىو الذم يدفع إُف األماـ، كوبدث التقدـ؛ فالتقدـ كاغبركة كت

الضغط ك الرغبة يف إزالتو عن طريق القوة اؼبضادة اليت ذبعل الشيء األصلي يتحرؾ يف صورة عمل  ك قد أقًتح يونج 

: أساليب ثبلثة تتها النفس غبل صراعاهتا كىي

 عندما تشعر الشخصية بأهنا يف حالة عجز عن ربقيق ىدؼ موغوب فيو؛ فإهنا نبحت عن أىداؼ أخرل؛ :التعويض

 الفعل اؼبادم، فاغبكم ليس ٠ؽبا نفس اعباذبية كيًتتب على ربقيقها إزالة الصراع كقد ال يكوف للفعل الرمزم نفنس قوة

 .فعبل تعويضا حقيقيا
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 فقد تتحد قوتُت معا لبحث عن حل مناسب لكليهما كاالرباد أك الوحدة تؤدم إُف التقدـ؛ إف ارباد قوتُت :االتحاد

 .متصارعُت يؤدم إْف فك الصاع

 ىذا األسلوب يؤدم إُف اغبركة كاحتماؿ التقدـ، كاؼبنافسة التجارية بُت الشركات كاؼبصانع فقد يؤدم الصراع :التعارض

 .بينهما إُف حفز كل منها على العمل كالنجاح كإشباع اغباجة

نبا  ساسيُتأإف مبدأ القطبية يرتبط دببدأين 

تمثل ىذا اؼببدأ يف الوظيفة النفسية حيث يقر أنو إذان ما ضعفت قيمة معينة أك انختفت فإف ؾبموع  :مبدأ التعادل كي

الطاقة اليت سبثلها ىذه القيمة لن تفقدىا كإمبا تعود إُف الظهور مرة أخرل يف قيمة جديدة  فالرغبة يف التحوؿ من نشاط 

 .كاحد قد توجو إُف أنشطة أخرل ك إذا كبتت الرغبة فإف االنساف يوجو إُف أنشطة يف اػبياؿ كبو ىدؼ مرغوب فيو

 يرل يونج أف حدكث التوازف الكامل ك التاـ صعب ربقيقو، لكوف االنساف نظاـ مغلق جزئيا ىبضع :مبدأ االستقالل

 .لتأثَتات داخلية ك خارجية، فإنو كلما اقًتب لتحقيق ذلك أصبح أقرب الراحة ك األمن

تقاؿ يفسر يونج الكثَت من النظم ك الظواىر اليت تظهر يف الشخصية  ك يف ضوء مبدأ القطبية اؼبرتبط مبدأ التعادؿ ك االن

(. 674، ص 2007سهَت كامل أضبد، ). االنسانية

ؤكد  فسَتا جليا ؽبذا األخَت، كي يقًتب يونج كثَتا من كجهة نظر فركيد فيما ىبص مبدأ القطبية إال إف يونج يعطي ربليبل كت

أنو بظهر نتيجة التعارض يف اغباجات كالرغبات ك األشياء ك ينتج عن ىذا التعارض الصراع الذم يعترب ميكانيـز أوبايب  

يف نظر يونج ثبلث أساليب غبل الصراع  أسلوب  يدفع؛ باالنساف إُف التقدـ لتحقيق أىداؼ أخرل ك تستخدـ النفس

التعويض كالذل يلجأ لو اإلنساف عندما يعجز عن ربقيق غاية  فيبحث عن غاية أخزل ليحققها ك هبب أف تكوف ؽبا 

نفس األنبية ك اعباذبية، أما األسلوب الثآف فهو االرباد أم ارباد قوتُت لتحقيق اؽبدؼ  كأخَتا أسلوب التعارض  الذم 

يولد اؼبنافسة ك التحفيز ك من شبة ربقيق اؽبدؼ، كيضيف يونج أف مبدأ القطبية، يستند إُف عنصرين أساسُت ك نبا  

عنصر التعادؿ ك الذم يعٍت أنو إذا عجزت كضائق اعبهاز النفسي  من ربقيق ىدؼ أخر، ك يبكن عنصر االستقبلؿ أف 

النفس تسعى دكما للوصوؿ إُف أقصى درجات االتزاف  ك الكماؿ ك ىذا لن يتحقق أبدا كوف أف االنساف ىبضع ؼبثَتات 

.  داخلية ك خارجية تؤثر على استقراره  ك توافقو التاـ
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:  بناء الشخصية عند يونج 1-11-2-1

: تتكوف الشخصية عند يونج من عدد كبَت من األنظمة اؼبتفاعلة كاؼبنفصلة هبعلها فيما يلي

إف مفهـو اإلنساف عند يونج يشمل فقط األنشطة العقلية الشعورية، إنو العقل الواعي يف صلتو بالواقع، كاألنا  :  األنا

« EGO »ك ىو يتعترب    ىو العقل الشعورم كىو يتكوف من اؼبدركات الشعورية  ك الذكريات ك األفكار ك الوجدنيات

 مركز الشخصية

كىو يتكوف من خربات شعورية فيما مضى إال أهنا كبتت  باألنامرتبطة  منطقت عبارة عن كىو  :الالشعور الشخصي 

ك قمعت ك نسيت، ك يتألف البلشعور الشخصي من النزعات الطفيلية اؼبكبوتة ك الرغبات ك اػبربات اؼبنسية ك ذكريات 

 .البلشعور عند الشخص ال تكوف ربت سيطرة اإلرادة بأكملها

من الوحدات كاألفكار كاؼبدركات ك الذكريات توجد يف البلشعور الشخصي حيث -  ك ىي عبارة عن ؾبموعة :العقد

تعمل كاؼبغنطيس الذم هبمع ـبتلف اػبربات كقد تكوف العقدة شعورية أم أننا نعرفها كقد تكوف شعورية جزئيا أم نعرؼ 

 .فقط جزءا منها

 إف البلشعور اعبمعي ىو اؼبخلفات النفسية لنمو اإلنساف التطورم  تلك اؼبخلفات اليت تًتاكم :الالشعور الجمعي

نتيجة اػبربات اؼبتكررة عرب أجياؿ كثَتة، ك يرجع يونج شيوع البلشعور اعبمعي إُف تشابو بناء العقل بُت كل أجناس 

البشر، ك يرل يونج أننا نولد ك لدينا إرث سيكولوجي  كاإلرث البيولوجي ك كبلنبا ؿبدداف ىاماف للسلوؾ ك اػبربة، أف 

البلشعور اعبمعي يشتمل على مواد نفسية ال تعترب من اػبربة الشخصية حبيث تعترب من اؼبخلفات النفسية اليت كرثناىا عن 

أسبلفنا من البشر ك ىو الذم وبمل لنا اغبكمة ك اؼبعرفة ك اػبربة اليت كرثناىا عن اغبدكد، كالتماس ثدم األـ للرضاعة 

 (. 74، ص 2007سهَت كامل أضبد، )عند الوالدة ك اػبوؼ من الظبلـ ك اجملهوؿ 

كمن شبة نستطيع اف نقوؿ أف الشخصية عذ يونج تبٌت على أساس أربعة مقومات، األنا كالذم يتمثل يف العمل 

كاالستجابات الواعية ك اليت ؽبا عبلقة مباشرة بالواقع كمن شبة التوافق التاـ مع متطلبات العاَف اػبارجي  البلشعور 

صبلة األفكار كالذكريات . الشخصي ك  الذم يًتجم من خبلؿ اػبربات   كالرغبات اؼبكبوتة ك اؼبنسية  العقد كىي



 67 

كاؼبدركات الشعورية  ك البلشعورية جزئيا، كأخَتا البلشعور اعبمعي كاؼبتمثل يف اإلرث السيكولوجي ك الًتاكمات النفسية 

. اليت تتجمع أثناء اؼبركر دبراحل النمو اؼبختلفة اليت تشًتؾ فيها البشرية ككل

: اتجاىات الشخصية عند يونج 1-11-2-2

: ميز يونج  اذباىُت أساسيُت تتخذىا الشخصية اإلنسانية ك نبا

 .اذباه االنبساط- 

. اذباه االنطواء- 

. اؼبوضوعي  كىنا يوجو الشخص كل مدركاتو كمشاعره كبو العاَف اػبارجي:االتجاه االنبساطي

.   يوجو الشخص كل مدركاتو كمشاعره كانفعاالتو كبو العاَف الداخلي الذايت:االتجاه االنطوائي

ىذين االذباىُت اؼبتعارضُت يوجد كبلنبا يف الشخصية  حبث أف احدنبا يكوف أقول شعوريا ٓف حُت يكوف األخر  إف

. أضعف ك ال شعوريا

:  وظائف الشخصية عند يونج 1-11-2-3

:  رئيسية ك ىيأربع وظائف سيكولوجيةىناؾ 

 كىو عملية ذىنية تقـو على األفكار، فاإلنساف وباكؿ بواسطة التفكَت أف يفهم طبيعة العاَف اػبارجي كطبيعة :التفكير

 .نفسو

  كسبثل قيمة األشياء عند الفرد، فالوجداف يبنح اإلنساف خربات متمازجة بُت اللذة كاألَف، البهجة كاػبوؼ :الوجدان

 .كاغبب كالكره

 .هبا اإلنساف.  ىو الوظيفة اإلدراكية أك الواقعية كىو يعطي اغبقائق اغبياتية اليت يشعر:اإلحساس

 كىو اإلدراؾ بواسطة عمليات ال شعورية كؿبتويات دكف الوعي، فئلنساف القادر على اغبدس يتجاكز الواقع :الحدس

 .ليطور مباذج أخرل للواقع
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الوجداف؛ كىو  يرل يونج اف الشخصية ربوم أربعة كظائف أساسية، التفكَت كاؼبتمثلة يف جل العمليات العقلية ك اإلدراؾ

باط الواعي كاؼبدرؾ بالعاَف اػبارجي اغبدس كالذم يتمثل  التنوع ك التمازج يف اؼبشاعر ك األحاسيس، اإلحساس كىو االرت

. يف إدراؾ اػبربات كاغبقائق بواسطة عليات ال كاعية

: أنماط  الشخصية عند يونغ 1-11-2-4

:  كىيثمانية أنماط أساسية للشخصيةقدـ يونج  

 ىذا النمط يدرؾ كل شيء على أنو مشكلة عقلية ربل جبميع حقائق كالبيانات كاالستدالؿ :النمط المنبسط المفكر

 .للوصوؿ إُف نتيجة منطقية كىؤالء األشخاص يصلحوف للوظائف التنفيذية

 ىذا النمط يتبع أفكاره متوجها كبو الداخل بدال من توجيهها إُف اػبارج، كقد يشغل :النمط المنطوي المفكر

 .تفكَته بانشغاالت مرتبطة بالواقع الذايت ك أمثاؿ ذلك لعلماء كالباحثُت

 ىذا النمط يبيل إُف صحبة الناس ك التحدث معهم، ك التفاعل معهم  ك اكتساب :النمط المنبسط الوجداني

 .ثقتهم

عتقداتو القوية ك كالئو، إال أف ىذا الوجداف  ك اؼبشاعر ال تظهر مب ىذا النمط ؿبكـو :النمط المنطوي الوجداني

 .عندىم إال بتحفظ

 يضم يونج يف ىذا النمط من يستمتع باػبربة اغبسية الكبَتة، كحُت تذكؽ الطعاـ ك أنواع :النمط المنبسط الحسي

 .الًتاب ك الرائح ك الفنانُت

ك   ك يضم ىذا النمط األشخاص الذين لديهم ذاكرة قوية تفصيليو بسبب ىدكئهم:النمط المنطوي الحسي

 .انطوائهم

الفايز، ).  ىذا النمط ملتـز برؤية داخلية، صوفية، ك منهم قبد اؼببدعُت ك اؼببتكرين:النمط المنبسط الحدسي

 .(2007، :حناف
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كمن شبة يرل يونج أف الشخصية تنقسم إُف مبطُت  أساسُت،  النمط اؼبنبسط ك الذم وبوم أمباط ثانوية ك اؼبتمثلة ىف 

، اإلحساس ك اغبدس، كنفس الشيء بالنسبة للنمط اؼبنطوم فهو كذلك وبوم النمط اؼبنطوم فهو .التفكَت، الوجداف

كعموما فإف يونج اعتمد يف تفسَته . كذلك وبوم أمباط ثانوية تتمثل  يف التفكَت، الوجداف، اإلحساس ك اغبدس

للشخصية على العمليات العقلية كالوجدانية كاليت على أساسها قسم الشخصية إُف مبطُت اثنُت، النمط اؼبنبسط كالنمط 

. اؼبنطوم

:  نظرية ألفريد آدلر1-11-3

يرل آدلر يف نظريتو أف حياة اإلنساف النفسية تتحدد دبقدار ما وبدده لنفسو من طموحات كرغبات يسعى لتحقيقها 

 مستغبل يف ذلك العقل االنسآف الديناميكي  ليصل إُف مستول معُت من التوافق مع نفسو ككذا مع البيئة اليت يعيش فيها

. اؼبكوف من ؾبموعة معقدة ىن القول العقلية اؼبتحركة  كاليت تعمل متكاثفة لتصل إُف ربقيق الغاية كاؽبدؼ اؼبرجو

:  المبادئ األساسية التي تقوم عليها نظرية آدلر1-11-3-1

:  نوجزىا فيما يليستة مبادئ اساسيةتقـو نظرية آدلر يف تفسَتىا للشخصية على 

 يرل آدلر أف عدـ استكماؿ مبو عضو من أعضاء جسم االنساف  أك توقفها عن :القصور العضوي و التعويض

ية ك التحقَت فبا  النمو أك عدـ الكفاية الوظيفية ك التشروبية للعضو، تؤثر بصورة مباشرة على نفسيتو حيث يشعر بالدكن

يؤدم بو إُف عدـ الشعور بالطمأنينية ك األمن ك الثقة ك ضيق نظرتو ؼبستقبلو، ك ىناؾ من الفراد من يتقبلوف العجز أك 

القصور ك وبددكف ألنفسهم مستول من الطموح ك يبذلوف اعبهد الكبَت للوصوؿ إُف ربقيق البطوالت ك منهم من يتفوؽ 

يف العلم ك منهم من يتفوؽ يف الفنوف ك اؼبسرح، ك على النقيض من ذلك فإف ىناؾ من يعوضوف عجزىم ك قصورىم 

بأمباط من التعويض السليب، يأخذ شكل العنف اغباد ك اؼبتطرؼ للغاية ك الذم ال يقبلو اجملتمع فبا يزيد يف توترىم ك 

 .قلقهم

بل أف األسوياء كثَتا ما يعانوف من القصور .. ك يوضح آدلر أف القصور ليس مقتصرا على العيوب ك األمراض اعبسمية 

. ك الثقايف العضوم يف عبلقاهتم مع البيئة ك قبد أنواعا من ىذا القصور متمثل يف القصور االجتماعي ك االقتصادم 
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تدفعو إُف . يرل أف اإلنساف ـبلوؽ تدفعو مشاعر القصور منذ الوالدة سواء كاف قصورا عضويا أك معنوياآدلرك من شبة فإف 

اإلتقاف كالطموح يف ؾباالت اغبياة، يوضح كذلك  أف مشاعر النقص ليس عيبا اك شذكذا إمبا ىيب ؿبفز يدفع بصاحبها 

 .إُف ربقيق اؼبزيد من األعماؿ للوصوؿ إُف تلبية حاجاتو

يقا حبيث أف إحساس اإلنساف بالعجز كالقصور :أسلوب الحياة  إف مبدأ القصور ك السيطرة مبدآف  مرتبطاف ارتباطا كث

العضوم كاؼبعنوم ىو الذم يدفعو إُف أف يكوف مسيطرا، كبذلك  كانت ظبة السيطرة رغبة ك خاصية أك ظبة من ظبات 

 .الشخصية لدل اإلنساف ك السيطرة  ىذا  يف مفهـو آدلر يقصد هبا السيطرة على الذات كىي ال تعٍت اؼبكانة كالزعامة

عترب اسلوب اغبياة اؼببدأ األساسي للفرد عند آدلر أف :أسلوب الحياة  لكل  إنساف أسلوبو ٓف اغبياة كىو أساس نفرده كي

تاجرتو لتعويض مشاعر النقص العضوية كالسيطرة عليها فإنو وبدد اسلوبا لنفسو، يستطيع بو أف يصل  اإلنساف يف سعيو كم

إُف أىدافو كىذا ىو أسلوب اغبياة لكل إنساف الذم يعرب ؿبصلة قوانُت، قول داخلية متمثلة يف الذات نوجهها ؾبموعة 

من العوامل ربدد استجاباهتا للمواقف اؼبختلفة، كقول خارجية متمثلة يف البيئة اليت ربيط باإلنساف دبا فيها من مشاكل 

 إف أسلوب اغبياة مرتبط أساسا بالسلوؾ الذم (340، ص2000فوزم ؿبمد جيل، )كأعباء كدكافع توجو سلوؾ الذات 

تكيفا كإذا كاف سلوؾ اإلنساف  يبلكو الفرد، فإذا سار سلوؾ اإلنساف يف االذباه اؼبوجب كاف أسلوب حياتو متوافقا كم

سالبا كاف أسلوب حياتو غَت متكيف إُف حد ما، ك اؼبسؤكؿ األساسي عن أسلوب اغبياة غَت اؼبكيف ىو القصور البدٓف 

ك العقلي، أساليب التنشئة االجتماعية اػباطئة، القسوة  اإلنباؿ كاغبرماف من األمومة كلعل أكثر األساليب اػباطئة ك اليت 

 .تؤدم إُف سوء التكيف ىو التدليل كاغبماية اؼبفرطة

 كيقصد آدلر بالذات اػببلقة ىي الذات اؼببدعة األصلية اؼببدعة األصلية  صاحبة السيادة يف بناء :الذات الخالثة

الشخصية، فاإلنساف لديو قدرات كاستعدادات موركثة ك ىو نتاج بيئية ربيط بو عواملها كمشاكلها، فتمكنو قدراتو 

كاستعداداتو ىن تفسَتىا، كما أنو دائم البحث عن خربات متعددة ك متنوعة يزيد هبا ؿبصولو العقلي للوصوؿ إُف التفوؽ 

العدكاف، إمبا يبحث  ك النبوغ ك السيطرة، كىي مؤشرات ىامة للذات اػببلقة  فاإلنساف يف سعيو ال يبحث عن القوة ك

. عن التفوؽ  ك النجاح
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 يرل أدلر أف مستقبل الشخص لو أنبية أكثر  من اؼباضي لفهم سلوكو فاؼبستقبل ىو :األىداف النهائية الوىمية

وقعاتو اذباىو، ىي اليت  الذم يشكل ما سوؼ تفعلو ذاتو اػببلقة يف أم غبظة كاف االنساف دائما ينظر إُف اؼبستقبل كت

تدفعو كربركو أكثر من خربات اؼباضي، ربرؾ سلوؾ اإلنساف يف ىذه اغبياة ؾبموعة من اغباجات كالدكافع كىي أىداؼ 

يسعى لتحقيقها، مدفوعا أيضا كمشاعر القصور كالنقص كبو الكماؿ مستخدما أسلوبو الفريد يف اغبياة كوسيلة لتحقيق 

اؽبدؼ أك الغاية اؼبستقبلية، قد تكوف بعض ىذه األىداؼ كىا كخياال ألهنا بعيدة عن الواقع كلكن بالرغم من أهنا كنبية 

فبل يبكننا فصلها  عن أسلوب حياة الفرد، إضافة إُف أف ىذه األىداؼ حىت لو كانت كنبية فقد كضعت لكي ذبعل 

. اغبياة أكثر مغزل فبا كانت عليو

ا كاف يسعى لتحقيق أىدافو، يضع لنفسو ا ػبلة كالوسيلة فبالنسبة لؤلصحاء يتحققوف  أىدافهم ىن ّفإف اإلنساف حي

. لعصابيوف  فيعتربكف ىذه اػبطة غايةؿخبلؽبا ، أما بالنسبة 

 يرل آدلر اف اإلنساف كائن حي لو اىتمامات اجتماعية كإف الشعور االجتماعي يلعب دكر ىاما :االىتمام الجماعي

عد اؼبيل االجتماعي أحد اؼبيوؿ الفطرة اليت تولد هبدأ شأهنا شأف الغرائز؛ إف التنشئة  يف مبو العبلقات االجتماعية كي

االجتماعية األكُف تعترب عامبل ىاما يف تنمية اعبانب االجتماعي عند الطفل حبيث ربولو من كائن بيولوجي اُف كائن 

ؤثر فيو، كيرل آدلر أف التنشئة تنتقل من األسرة إُف اؼبدرسة، ك يف اؼبدرسة  اجتماعي تعده لكي يعيش يف ؾبتمع يتأثر بو كي

تسع دائرة عبلقاتو  كالتوحد مع اعبماعة ك االشًتاؾ يف أنشطتها بإهبابية كفعالية، ىذا كمن  يشعر الطفل باالىتماـ، كت

الجتماعية مثل ضبط النفس، احتماؿ اخبلؿ أمتداد التنشئة من البيت إُف اؼبدرسة يتعلم الطفل الكثَت من العادات 

فوزم ؿبمد جيل، ). األخطاء، تقبل اؽبزيبة، الصدؽ، األمانة ككلها عوامل تساىم يف تكوين شخصية سوسيو اجتماعية

(. 340، ص2000الصحة النفسية ك السيكولوجية الشخصية، اؼبكتبة اعبامعية االسكندرية، مصر، 

يؤكد البورت أف بناء الشخصيو يتم إساسا على ظبات تدفع كربرؾ ألسلوؾ :  نظرية السمات اللبورت1-11-4

ميل ؿبدد كاستعداد مسبق لبلستجابة، كيرل أف كل صفة سبيز الشخص على غَته من الناس تؤلف "كىو يعرفها على أهنا 

جانبا من شخصيتو، فذكاءه كمواىبو اػباصة كعافتو ك ثقافيتو ك عادتو ك تفكَته ك معتقداتو ىي العناصر اليت تكوف 

وجو نضجو االنفعاِف  .شخصيتو  كربدد مزاجو كت
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:  أىم المبادئ  التي تقوم عليها النظرية 1-11-4-1

 كىو يؤكد أنو ال يوجد  الفرد كالسمات اؼبشًتكة من األمور اعبوىرية لفهم نظريتو  بُتالبورت يعد سبييز :مبدأ العمومية

معُت تكوف  أبدأ يف الواقع شخصاف ؽبما نفس  السمة بالضبط ألف الطريقة اليت تعمل هبا أية ظبة بالذات لدل شخص

 السمة فردية يف نظر البورت  ىي  ؽبا دائما خصائص فريدة سبيزىا عن صبيع السمات اؼبشاهبة لدل األشخاص اآلخرين

ظبة حقيقية لكوهنا توجد دائما يف افراد ك ليس يف اعبماعة بشكل عاـ، إضافة إُف أهنا تتطور ك تعمم إُف استعدادات 

الطبلؽ، بل أهنا ادينامية بطرؽ فريدة كفقا ػبيارات كل فرد؛ كيرل البورت أف السمة اؼبشًتكة، ليست ظبة حقيقية على 

 .ؾبرد جانب صاٌف للقياس من السمات الفردية فقط

قدـ البورت تعريف للسمة اؼبشًتكة؛ بأهنا فئة تصنف أشكاؿ السلوؾ اؼبتكافئة كظيفيا لدل اجملموعة العامة من الناس،  كي

الشخصيات كىي  ناذبة  فالسمة اؼبشًتكة تعكس إُف حد  ما االستعدادات اغبقيقية كاليت يبكن مقارنتها لدل الكثَت من

. عن الطبيعة البشرية العامة اؼبشًتكة

عتقد البورت بوجود تشاهبات بُت الشخصيات اؼبختلفة ك ىو يردىا إُف اثر الثقافة ك مراحل النمو اؼبختلفة ك الظركؼ  كي

ك ليس دبثابة قانوف عاـ للجنس البشرم ألف الفردية ىي  احمليطة بالشخص ك ىذه التشاهبات ىي ؾبرد نواحي تقريبية 

، :الفايز، حناف). األساس بفي نظريتو، ك فرديتو كل كائن حي انسآف ىي حجر الزاكية يف منظور البورت للشخصية

2007) .

 يرل البورت أف أكثر نظريات الدكافع تقـو على فرض اساسي مشًتؾ ىو أف الفرد يتجو على التخلص :مبدأ الدفاعية

من حالة اإلثارة ك استعادة التوازف، أم أف السلوؾ يعمل على مبط التوتر فإذا حققنا ىذا االنقاص للتوتر بنجاح ملنا إُف 

دكافع خفض ك دكافع مبو، األكُف تتطلب : إعادة نفس النمط من السلوؾ اػبافض للتوتر ك من شبة نقوؿ أف الدكافع نوعاف

خفض التوتر ك الثانية تتطلب اإلبقاء لبلىتماـ بأىداؼ بعيدة، ك ىكذا تتميز سَتكرة االنساف ك مبوه عن مبو اغبيواف، ك 

 .ىبتلف مبو الراشد عن مبو الطفل

ك انفعاليا ك كجدانيا ك  إف االنساف من خبلؿ مراحل مبوه من الطفولة إُف اؼبراىقة إُف الرشد ينمو مبوا جسميا ك عقليا

لغويا ك اجتماعيا، ك أيضا يتبع ىذا النمو بالضركرة مبو الشخصية يف كل مرحلة من مراحل العمرية، ك يتبع ىذا النمو تغَت 
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ك حاجاتو، إذف فالدكافع تتغَت خبلؿ مراحل النمو حيث ترتكز يف الطفولة على الدكافع البيولوجية،  يف دكافع االنساف

ك قد عرض البورت نوعاف من النظريات اليت . فيما يًتكز معظمها على الدكافع االجتماعية يف اؼبراحل العمرية األخرل

: تطرقت للدكافع ك ىي

ك السعادة إمبا   إف االنساف يف سلوكو يسعى دكما ػبفض القلق كز التوتر ك ذبنب الشعور باللذة:نظرية اللذة و األلم

شباع دافع أك ربقيق رغبتو أم كلما أشبعت دكافع الفرد كلما زادت سعادتو، ك تعترب اللذة مؤسراف اغالبا ما يكوف نتيجة 

 .(األَف)أك إحباط  (اللذة)داالف إما عن إشباع 

من نظريات الغرائز اليت فسرت   للغرائز دكر ىاـ يف تفسَت دكافع سلوؾ األنساف، فلقد ظهرت العديد:نظرية الغرائز

.السلوؾ يف سوء اشباع الغرائز، فمثبل يبكن تفسَت سلوؾ الطفل يف حبو لبلستطبلع  

كيذىب ألبورت أف نظريات الغرائز تتفق يف أف دكافع السلوؾ البشرم كاحدة عند الناس ك مرتبطة دبوضوعات معينة 

بدك أف ىذا غَت مقبوؿ عند البورت من ناحية تفسَت الفركؽ النوعية اؼبوجودة بُت الطفل كالراشد, كنظرية  حبيث أهنا ال  كي

فوزم ؿبمد جيل، الصحة النفسية ك السيكولوجية الشخصية، اؼبكتبة ). تعطي تفسَتا للتنوع يف  دكافع سلوؾ الكبار

 (348،ص 2000اعبامعية االسكندرية، مصر، 

 يعرؼ األستقبلؿ الوظيفي على أنو نزعة قوية لنمو نظاـ دفاعي ما مستقل بو عن اغبافز :مبدأ االستقالل الوظيفي

األكؿ الذم أحدثو يف البداية، كقد حدد ألبورت الصفات اليت هبا قانوف االستقبلؿ الوظيفي اليت يرل أهنا دكافع متغَتة 

نبثق عن نظم سابقة كلكن أصبحت اآلف مستقلة عنها كىي لذلك تشبو الطفل الصغَت  تؤكد ذاهتا، كنظم حاضرة تنمو كت

الذم ينمو تدرهبيا معتمدا على كالديو، ك حينما يكرب ينشغل كظيفيا عنهما ؿبددا ذاتو مع انفصاـ الرابطة مع اؼباضي اليت 

 .أصبحت رابطة تارىبية كَف تعن رابطة كظيفية؛ كىناؾ نوعُت من االستقبلؿ الوظيفي

ثاؿ عش ذلك األـ :االستقالل الوظيفي المستمر  تلتقط اؼبلعقة اليت يرميها طفلها على األرض مرات عديدة اليت كم

 .ك هبد الطفل لذة كبَتة يف القياـ هبذا السلوؾ

عتربه البورت ىاـ يف تسيَت الشخصية كبو مستويات عالية من السلوؾ:االستقالل الوظيفي الجوىري  .  كي
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بورت أف اؼبعيار الصادؽ اؿلفظاف مًتادفاف، حيث يرل  (األنا كالذات) إف ىذاف اللفظاف :ميدان األنا أو الذات

ؤكد البورت أنو بالرغم من صعوبة كصف طبيعة الذات فإف مفهـو الذات  لوجودنا الشخصي يكمن يف احساسنا ، كي

توجد بداخلها عملية دينامية ذات قوة إهبابية كبَتة موحدة "  األنا"مفهـو جوىرم يف دراسة الشخصية، كيرل البورت أف 

. اؼبشاعر ك النزعات أؽبو، عبميع العادات كالسمات ك االذباىات

 اسقر البورت على ازباذ مفهـو السمة كوحدة أساسية للشخصية ك  يبكن :السمات و االستعدادات الخاصة

. استخدامو كأداة يف مقارنة الناس، ك قد كضع البورت اؼبعايَت لتحديد السمة

. السمة أكثر عمومية من العادة فقد ذبمع عادتاف يف صورة صفة

. السمة ؽبا أكثر من كجود أظبى

. يبكن ربديد السمة ذبريبيا أك إحصائيا

. السمات مستقلة نسبيا كل منها على األخرل

. السمة قد تتفق أك ال تتفق مع اؼبفهـو االجتماعي- 

. السمات يبكن أف تكوف عامة، مشًتكة أك فردية مثل االستعدادات اػباصة

 .السمة دينامية ربرؾ سلوؾ الفرد

السمة، فقد تظهر ظبات متناقضة لدل الشخص كالنظافة ك  وجودعلى عدـ  دليالاألفعاؿ كالعادات غَت اؼبستبقة ليست 

 .(356، ص 2000فوزم ؿبمدجبل، ). اإلنباؿ

: أصبلها البورت فيما يليى إضافة إُف معايَت أخر

. اسلوؾ اإلنسآف اؼبناسب السمة ؽبا القدرة على ربريك أك اختيار

 .السمات اؼبتوافقة معا ىي العناصر األساسية للسلوؾ

 .ال يبكن مبلحظة السمة إال عن طريق القياس

. ىناؾ السمات الفردية اغبقيقية، كظبات عامة شبو حقيقية

 .السمة تبدأ بنظاـ نفسي عصيب
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. ة عن ىذه السمةؿالسمات تدفع الشخص إُف خلق عادات جديدة حبيث تكوف مستق

 .السمات توجو الفرد إُف الطريق الذم هبب أف يسلكو

 كل ظبة موجودة قد ال يكوف لديها ظبة مضادة

:  تصنيف السمات عند البورت1-11-4-2

. ىناؾ ظبات رئيسية يتميز هبا بعض األفراد كتسيطر على سلوكم

. سيطرة ظبة كاحدة كربل على بعض األفراد كعددىم قليل

 . العظمى من الناس ك تشكل  شخصياهتمةاألغليبظبات بسيطة تسيطر على 

 .ظبات ثانوية كىي ال تكوف كاضحة بالرغم من أف كل فرد يتمتع هبا

فردىا من  كعلى العمـو فإف البورت، قدـ تفسَتا ملما للشخصية من خبلؿ السمات اليت تكوهنا  ك تعطيها سبيزىا كت

جل العوامل اليت تساىم يف ظهور ىذه السمات منها النفسية؛ العقلية؛ كحىت من شخص آلخر ك قد حاكؿ االقًتاب 

.  االجتماعية، كما توصل كذلك إُف اختبار ىذه السمات كقياسها

: نظرية ايزنك في الشخصية 1-11-5

يعرؼ ايزنك الشخصية على أهنا اجملموع الكلي ألمباط السلوؾ  الفعلي أك الكامن لدل الكائن  اغبي ك نظرا ألهنا تتحدد 

القطاع : بالورثة كالبيئة إال أهنا تتطور من خبلؿ التفاعل الوظيفي ألربع قطاعات رئيسية تنتظم فيها تلك األمباط السلوكية

، 2007الفايز، حناف،، ). (التكوين)كالقطاع البدٓف  (اػبلق)، القطاع النزكعي (الذكاء)، القطاع اؼبعريف (اؼبزاج)الوجدآف 

 . (406ص 

:  بناء الشخصية عند ايزنك1-11-5-1

باط  األشخاص بين يؤكد ايزنك يف نظريتو على مفهـو النمط يف تكوين شخصية الفرد ك يرل أف النمط ينشأ من االرت

كمن مث يصبح النمط ؾبموعة من األشخاص اؼبرتبطُت كالنمط ىو ؾبموعة من ألسمات أك مستول أرضي تنظم فيو 

السمات  

:  ك يرل ايزنك أف ىناؾ  ثبلثة أبعاد رئيسية للشخصية كىذه األبعاد ىي
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قابلها االنبساط  .االنطواء كي

قابلها البل عصبية  .العصبية كي

 ٠الذىانية ك يقابلها البلذىانية 

كحسب ايزنك هبب اعتبار أف كل فرد موجود يف نقطة معينة يف ام من أبعاد الثبلثة كلذلك فإف األفراد اؼبنحرفُت كىم 

. ىبتلفوف عن األسوياء يف الدرجة فقط كليس يف النوع (ذىانيوف- عصابيوف)يوصفوف 

ك قبد أف األبعاد األساسية للشخصية ما ىي إال األطر اليت تنتظم داخلها مظاىر السلوؾ يف ؾبموعات متماسكة إُف حد 

ثبت معا على قدر معُت  نقص معا كت كبَت هبتمع األفراد يف كل منها، االتفاؽ يف سرعة النضج ك اذباىو؛ فهي تزداد معا كت

. معا

: كنابعاد الشخصية عند إيز 1-11-5-2

 اؼبنطوم  اػبالص ىو ىادئ ك مًتكم، مغـر بالكتب أكثر من غَته من الناس، ؿبافظ  متباعد إال بالنسبة :المنطوي

ألصدقائو اؼبقربُت، ك ىو يبيل إُف التخطيط مقدما، يأخذ أموراغبياة جبدية كىبضع مشاعره للضبط الدقيق ك يقدر أف 

عطي أنبية للمعايَت األخبلقية يا، ال ينفعل بسرعة، يبيل إُف التشاـؤ كي  .يسلك سلوكا عدكان

 اؼبنبسط اػبالص ىو اجتماعي وبب اغبفبلت كلو أصدقاء كثَتين وبتاج إُف أناس حولو، يتحدث معهم ك ال :المنبسط

تصرؼ بسرعة دكف تركم كىو شخص مندفع، وبب التغيَت عادة،  وبب القراءة أك الدراسة منفردا، يسعى كراء االستثارة كي

نفعل بسرعة . متفاعل، غَت مكًتث، وبب الضحك ك اؼبرح  يبيل للعدكاف كي

 األفراد الذين يتسموف بالعصابية، يبيلوف للتعرض للقلق كيسهل استثارهتم كوبتمل أف يشكوف من الصداع ك :العصابي

قوموف بدكرىم األسرم كاجملتمعي على كبو مناسب، كىم أقل قدرة على الرؤية يف الظبلـ من  األكؽ كفقداف الشهية كي

 .األسوياء كلديهم حافز ذك مستول عاؿ

 إف الذىانيوف أقل طبلقة من الناحية اللغوية كتركيزىم أقل كذاكرهتم أضعف، ىم بطيئوف يف األعماؿ العقلية ك :الذىاني

 .(406، ص 2007الفايز، حناف،، ). اإلدراكية، كقليلو اغبركة كغَت قادرين على التكيف مع البيئة
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إف ىذه األمباط ما ىي إال ؾبموعة من العناصر البنائية ك الوظيفية اليت تنمو مع مبو الفرد كتظهر على شكل استعدادات 

عمل على ظهور السمة اليت سبيز شخصيتو كربددىا ىف سياؽ تفاعلو مع ذاتو ككذا مع العاَف اػبارجي . كصفات سبيزه كت

 :سمات الشخصية 1-12

إُف نوع معُت من السلوؾ يبدك أثره ىف عدد  (نسبيا) ىي استعداد دينامي أك ميل ثابت :تعريف السمة 1-12-1

(. 461أضبد عزت، اؼبرجع السابق، ص ). كبَت من اؼبواقف اؼبختلفة

ك يرل البور ت أف  السمات صبيعها ظبات فردية كفريدة كال تناسب سول الفرد اؼبنفرد بذاتو كأنو ال يوجد أبدا يف الواقع 

نظريات الشخصية، ترصبة فرح ك أخركف، عاَف الكتب، : ىوؿ، ج لندر. ؾ). شخصاف ؽبما نض السمة بالضبط

(. 351، ص 1999

ؾبموعة ردكد أالفعاؿ كااليستجابات اليت تربطها نوع من الوحدة اليت تسمح ؽبذا :  يف يؤكد على أهناCattelأما كاتل  

 ٠االستجابات أف توضع ربت اسم كاحد

  ترل أف السمة كصف منظم  لسلوؾ الفرد؛ كمفهـو السمة يتعلق بتنظيم السلوؾ كما Anastasiكيف نظر أنستازم  

 ٠يعنيو من عبلقات؛ كعلى ىذا يبكن االتعرؼ على السمة دببلحظة أك قياس مظاىر سلوكية ـبتلفة لدل الفرد

كيذىب أضبد ؿبمد عبد اػبالق يف قولو أف السمة ىي خصلة أك خاصية أك صفة نات دكاـ نسيب، يبكن أف ىبتلف فيها 

األفراد  ك يتميزكف بعضهم على بعض، كقد تكوف السمة كراثية كيبكن أف تكوف جسمية أك انفعالية أك متعلقة دبواقف 

 (301، ص 2000فوزم ؿبمد جيل، ). أجتماعية معينة

ؤكد سيد خَت اهلل على  أف السمة ىي عبلقة أك صفة جسمية أك عقلية أك مزاجية أك خلقية  أك حركية  أك اجتماعية كي

عُت نوعو ك ؛ كسبيزه عن غَته من  كيفيتوشعورية أك ال شعورية، فطرية أك مكسبة، تطبع سلوؾ الفرد بطابع خاص كتشكلو كت

. األفراد

ابتة نسبيا،  تصدر عن الفرد يف مواقف : بينما يرل  ؿبمد عثماف قبايت أف السمات ىي أمباط سلوكية عامة  كدائمة كث

عرب عن توافقو مع البيئة؛ كال يبكن مبلحظتها مباشرة ك لكن يستدؿ على كجودىا من مبلحظة سلوؾ الفرد  كثَتة؛ كت

 (302، ص 2000فوزم ؿبمد جيل، ). خبلؿ فًتة من الزمن
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عرفها البورت  نظاـ نفسي عصيب يتميز بالتعميم ك التمركز ىبتص بالفرد  ك لديو القدرة على نقل : بأهنا  (1921)كي

. (45، ص2002ؿبمد ؿبمد نعيمة ،، ). العديد من اؼبنبهات اؼبتعادلة كظيفيا

عرؼ السمة أيضا على أهنا مفاىيم تشَت إُف نزعات للفعل أك االستجابة بطريقة معينة ك من اؼبفًتض أف الشخص ينقل  كت

.  سلوؾ الشخص، بطرؽ معينةاكتماؿاالستعدادات السيكولوجية من موقف آلخر كأهنا تتضمن قدرا من 

 ىي أم صفة أك ميزة  ثابتة يف الفرد تستطيع اف تقدـ تفسَتا يف تعليل االتساقات  Robertك تعرؼ السمة يف قاموس  

اؼببلحظة يف السلوؾ دبعٌت أف السمة ىي تكوين نظرم  كتكوين داخلي يستخدـ لتفسَت ثبات كاتساؽ السلوؾ بُت 

. (Robert, 1978, p 78) .األفراد

ك عموما فإف السمة ىي بناء منظم جملموعة من صفات اعبسمية ك العقلية ك النفسية كالوجدانية اليت سبيز الشخص ك اليت 

وعية االستجابات للمثَتات الداخلية .  ك اػبارجية يستدؿ عنها من خبلؿ السلوؾ كن

:  أنواع السمات 1-12-2

: يقسم جيلفورد السمات عموما إُف ثبلثة أنواع

 . ىي صبلة القدرات اؼبعرفية كطريقة االستجابة للمواقف:السمات المعرفية

 كلديها اتصاؿ مباشر بإصدار األفعاؿ السلوكية ك تتمثل عموما يف االذباىات العقلية أك الدافعية أك :السمات الدينامية

 .اؼبيوؿ

. أك اؼبكافأة   ك زبص االيقاع ك الشكل ك اؼبثابرة فقد يتسم الفرد مزاجيا بالبطئ أك اؼبرح أك التهيج:السمات المزاجية

 (25، ص 2006عبد اؼبنعم اؼبيبلدم، )

:  معايير تحديد السمة1-12-3

: عدد البورت شبانية معايَت لتحديد السمة ك ىي كالتاِف

 .(دبعٌت أهنا عادات على مستول أكثر تعقيدا)إف السمة أكثر من كجود أظبى 

 .(عادتاف أك أكثر تنضماف ك تتسقاف معا لتكوين ظبة)أف السمة أكثر عمومية من العادة 
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 .إف كجود اؼبة يبكن أف وبدد عمليا أك إحصائيا

 .إف السمات ليست مستقلة بعضها عن بعض بل ىي مرتبطة

فهي قد تتفق اك ال تتفق كاؼبفهـو )إف السمة شخصية إذا نظرنا إليها سيكولوجيان قد ال يكوف ؽبا الداللة اػبلفية إُف السمة 

 االجتماعي ااؼبتعارؼ عليو ؽبذا السمة

فقد تظهر ظبات متناقضة أحيانا )إف األفعاؿ كالعادات غَت اؼبتسقة مع ظبو ما ليست دليبل على عدـ كجود ىذه السمة 

 .لدل الفرد على كبو ما قبد يف ظبيت النظافة كاإلنباؿ 

 .أف السمة الدينامية أم أهنا تقـو بدكر كاقعي يف كل سلوؾ

إف السمة ما قد ينظر إليها يف ضوء الشخصية اليت ربتويها أك ىف ضوء توزيعها بالنسبة للمجموع العاـ ض الناس أم أف 

. السمات قد تكوف فريدة أك عامة أكمشًتكة بُت الناس

:  خصائص السمات1-12-4

 .داخل الفرد ذاتو أكد بقولو أف السمة نظاـ فسيولوجي عصيب  :حقيقة السمات و صدقها

 من اؼبستحيل اف تبلحظ السمة أك اؼبيوؿ بقصد مباشر كإمبا نستطيع فقط أف نستدؿ :االستدالل على السمات

. على كجودىا أك نستنبط غياهبا

 البداية قابلية التغيَت اعترباىا ال توجد نظرية للسمات صادقة إال إذا كضعت يف :السمة وقابلية السلوك على التغيير

. يف سلوؾ الفرد إضافة إُف توظيف أسباب ذلك

 ىناؾ العديد من السمات اؼبرتبطة بصورة إهبابية ببعضها البعض  فإذا حصل فرد ما :العالقة التبادلية بين السمات

ثاؿ على ذلك اؼبثابرة عندئذ يبكننا التوقع أف وبصل على نفس القدرة يف ظبة أخرل  على قدر عاؿ أك منخفض ىف ظبة كم

بئ بدرجة منخفضة يف ف أم أف درجة عالية يف ظبة تعكسيةمثل الصبلبة، إضافة إُف أف ىناؾ ظبات اخرل مرتبطة بصورة 

. ظبة أخرل
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تبدؿ يف سياؽ عملية النمو حىت وبدث تغيَت يف الشخصية ككل: السمة والعمر الزمني  كمع  إف السمات تتغَت كت

باتا لدل اؼبراىقُت فبا ىي عليو لدل األطفاؿ مثل السلوؾ االجتماعياستقراراذلك ىناؾ ظبات معينة تكوف أكثر  .  كث

بورت على عدـ كفاية مبدأ اؼبثَت استجابة كالتأثَت على مبدأ اؼبشاركة للكائن اغبي يف ؿ أكد ا:تعديل السمات بالتعلم

عملية التعلم ألف السمات ليست نتاج إصباِف لعملية التعلم فحسب كإمبا ىناؾ عوامل أخرل مثل الذكاء كاغبالة اؼبزاجية 

فعا نية اعبسم ككظائفو اغبيوية الداخليةؿكاالن . ية كب

 إف الوحدات البنائية لشخصية أم السمات هبب أف تدرؾ على أهنا دينامكية أم دافعية حبيث :السمات الدافعية و

 .(461أضبد عزت، اؼبرجع السابق، ص ). أف السمات ؽبا قوة دافعية

: مة في منظور علم الفسس مراحل ظهور ال1-12-5

: المراحل التي يجب أن يمر بها للوصول إلى مفهوم السمة

 تعرؼ فيها السمة إُف  األفعاؿ كالسلوؾ الذم يقـو بو الفرد كتصرفاتو يف عديد من اؼبواقف كمن ىذه :األولىالمرحلة 

. اؼبشًتكة فيها (اؼببلحظات قد نستدؿ على كجود بعض اػبصائص

 كفيها تعرؼ السمة إُف الشخص الذم يقـو بالسلوؾ كأف تقوؿ عنو أف حذر ك كاثق بنفسو أك متسرع :المرحلة الثانية

. كمن الطبيعي أف ينتقل الوصف من السلوؾ إُف الشخص

 فبعد أف نصف الشخص بصفة ما نتيجة مبلحظة لسلوكو على فًتة طويلة من الزمن فإننا نشَت إُف :المرحلة الثالثة

عطيها اظبها، فتقوؿ ىذا الشخص لديو  ظبة معينة ىي ظبة اغبرص أك ظبة الثقة بالنفس . ىذه الصفة كثَت ما تتكرر كت

كما يبكن أف نستنتجو من خبلؿ استعراضنا لتعريف السمات أهنا متنوعة لكوف 

أف اإلنساف يتأثر بالفركؽ الفردية، كربمل ؾبموعة من اػبصائص ك اؼبعايَت، كما أهنا سبر دبراحل ثبلث على أساسها تثبت 

 .كتصبح مبلزمة للشخص

: السمات في منظور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية- 1-13

: االطار التاريخي لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 1-13-1
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ليت أكردت أف ا ،استند اإلطار التارىبي لنموذج العوامل اػبمسة الكربل للشخصية ىف بداية ظهوره على الفرضية العجمية

الفركؽ الفردية الدالة على التفاعبلت اليت يتحدث هبا األشخاص أحدىم مع األخر، تصبح ذات شكل مسجل يف 

. اللغات اليت يتحدثوف هبا

ك قد مر مبوذج العوامل اػبمسة الكربل للشخصية دبجموعة من اؼبرحل يبكن إدراجها من خبلؿ أىم اؼبنظرين   بصورة 

: مباشرة يف تطوير ىذا النموذج كقبد ما يلي

ك اقًتح طبسة   ماكدكجل من بُت أكائل اؼبنظرين الذين اىتموا بعوامل الشخصية ك أبعادىايعترب  (:1932)ماكدوجول 

.  بعد االنفعاؿاخَت أ بعد االستعدادات ك الفكر، بعد الشخصية، بعد اؼبزاج أبعاد أك ظبات  كىى بعد الفهم ك

 خبلؿ اغبرب العاؼبية الثانية من خبلؿ التحليل العاملي لبلسبياف اؽبادؼ إُف تقييم األشخاص اؼبصابُت :(1948)ايزنك 

كأقًتح ايزنك مبوذجُت لبعدين أساسيُت يقيماف " أبعاد الشخصية"باغباالت العصابية اؼبختلفة ك ذلك من خبلؿ كتابو 

الشخصية ك نبا ؛ بعد العصابية الذم يقابلو بعد االنطواء الذم يقابلو بعد االتبساط كاؼبطبق سواء على الشخصية العادية 

 Jean pierre). أك اؼبرضية؛ الحقا أضاؼ ايزتك من خبلؿ أحباثو بعدا ثالثا ؽبذا النموذج يف بعد االحتبلؿ لعقلي

Rolland, 2004, p47) 

مقياس من مقاييس كاتل  باستخداـ التحليل  (22) اعتمد فيسك يف بناءه ؼبقياس الشخصية على (:1949)فيسك 

بعد التكيف االجتماعي؛ بعد اؼبسايرة؛ بعد التحكم الوجدآف : ىي مل اساسية للشخصية كاالعاملي توصل إُف طبسة عو

 (Jean and srivasta, 2001,P60) .اك االنفعاِف؛ بعد التعبَت عن الذات كأخَتا بعد الفكر العقلي

 من خبلؿ اػبلفية التارىبية كنموذج العوامل اػبمسة للشخصية كاؼبقًتحة من طرؼ جيلفورد، (:1950)كاتل و ايزتك 

قبد التأثر  الكبَت لكل من اػبلفية التارىبية لنموذج العوامل االساسية للشخصية منطلقا للوصوؿ إُف أستخراج طبسة 

. عوامل أساسية كربل للشخصية

وصل إُف طبسة عوامل اساسية للشخصية ك ىي(:1964)تبس  ، بعد :  اعتمد على نتائجتبس ك كرستياؿ كت بعد اغبـز

. (Goldberg, 1993,28-29) .اؼبسؤكلية،بعد االجتماعية، بعد االنفعالية
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من خبلؿ ؾبموعة من الدراسات اليت قادهتا إُف الدراسات اػباصة بالشخصية ك صبع :1992) )كوستا و كرستيال 

معامبلت االرتباط ؽبذه الدراسات يف مصفوفة كاحدة مع إجراء ربليل عاملي، من خبللو توصبل إُف كجود طبسة أبعاد أك 

بعد االنبساطية، بعد الطبية، بعد الطبية، بعد االعتمادية ك االتكالية، بعد الثبات : عوامل أساسية للشخصية ك ىي

 .(tupes and christal, 1992). االنفعاِف ك أخَتا بعد الثقافة

 (2002) ك كذا أعماؿ اكنور (1996) ك اعماؿ كاتل (1995)من خبلؿ ما كرد ك استنادا ألعماؿ كوستا ك مكارم 

، ك اليت بينت أف ؾبموع ىذه النماذج ك االستخبارات اؼبوضوية لتقييم الشخصية يبكن أف نلخصها يف مبوذج ػبمسة 

 Jean). ك أخَتا  االستنباطية، يقظة الضمَتف التفتح على اػبربل عوامل كربل للشخصية ك اؼبتمثلة يف العصابية

pierre Rolland ،2004 ,p47 .)

: الكبرى للشخصية  التعريف بالعوامل الخمسة 1-13-2

ك قد عرفها للشخصي سبثل أحد األبعاد األساسية يف مبودج العوامل اػبمسة الكربل :  االنبساطية1-13-2-1

. (224، صفحة 2008). التوجو كبو اػبارج، أم خارج الذات"جم بَت على أهنا عـ

 ك سبثل االنبساطية يف  ظبة ربمل يف ذياهتا معنيُت أساسُت كنبا االجتماعية ك االندفاعية"أما إيزنك فقد عرفها على أهنا 

أك الشخص مع البيئة اػبارجية، ك تشَت كذلك  مبوذج العوامل اػبمسة الكربل للشخصية مقدار العبلة اليت يربطها الفرد 

ك التعامل مع اػبربات ك التجارب بشكل إهبايب، ك تضم االنبساطية يف  إُف اؼبيل ك السعي إُف  بناء العبلقات االجتماعية 

: مفهومها الشامل ستة أكجو أك ابعاد ك تتمثل فيما يلي

 .يفة ـ اآلخرين ك اؼبركنة يف التفاعل الود ك اغبب بصدؽط ك يشَت إُف العبلقات اغبميمية ك الل:الدفء

ك تفصيل   ك ىي ظبة زبص األشخاص الذين وببوف االجتماعات، اإلثارة، مقاظبة اآلخرين النشاطات:االجتماعية

 .الرفقة ك التواجد مغ اآلخرين

 ىؤالء األشخاص يبتازكف بتحمل اؼبسؤكلية، ازباذ القرارات الصعبة، التعبَت السهل ك البسيط عن :تأكيد الذات

 .مشاعرىم ك رغباهتم
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 . ك يعملوف بنشاط دفاعيُت، رد فعلهم سريعف يتمي ىؤالء األشخاص بنشاط مرتفع، ا:النشاط أو الفعالية

 ىؤالء األشخاص يفضلوف االستشارة، يبحثوف عن األضواء، السيارات السريعة، اؼببلبس :البحث عن االستثارة

 .ةدمدة، اؼبشاريع اًفجاؼببهر

 .(Beck, 1999,p130). ة، السعادة اؼبزاحج يبيل ىؤالء األشخاص إُف اؼبتعة ك البو:االنفعاالت االيجابية

عموما قبد أف ظبة االنبساطية من أكثر السمات تفتحا على االجتماعية ك االحاطة باىتمامات الفرد ك القرب من 

. الفعالية كالنشاط إضافة على استثمار االنفعاالت اؼبوجبة هبدؼ ربقيق االشباع ك االحساس بالرضي

: العصبية 1-13-2-2

إذا تفحصنا اؼبقاييس ك االستخبارات ك كذا النماذج اؼبختلفة اليت تقيس الشخصية لوجدنا أف بعد العصابية تتكرر يف 

نظاـ إدراكي للتهديدات اغبقيقية أك : "الكثَت منهم، ك تعرؼ العصابية تتكرر يف الكثَت منهم، ك تعرؼ العصابية على أهنا

تاج االنفعاِف ك اؼبعريف السليب ك غَت اؼبقبوؿ  Jean)". الونبية ك اليقظة الشديدة ؽبذه التهديدات، أم أهنا نظاـ ؼبراقبة االن

pierre Rolland ،2004 ,p47 .)

: ك تتمثل أكجو العصابية حسب كوستا ك مكارم يف ستة أكجو أك أبعاد أساسية ك ىي

. يتصف ىؤالء األشخاص بالعصبية ك اػبوؼ، القياـ بسلوكات خاطئة، ك الفشل يف تأدية اؼبهاـ ك التوتر اؼبرتفع:القلق  

 . ك يتصفوف ىؤالء األشخاص بادٓف مفهـو الذات لديهم، الشعور بالذنب ك الوحدة:العدائية و الغضب

 ىؤالء األشخاص يتصفوف باؼبيل لبلغراء، الصعوبة يف السيطرة على الرغبات االفراط يف األكل، االنفاؽ على :االندفاعية

 .اؼبغامرات ك كثرة الشعور بالندـ

باؾ : القابلية لئلقبراح  Mc) .ك االحباط يتصفوف ىؤالء األشخاص بسرعة التأثر بالضغوط، كثرل القلق، االرت

CRAE and Costa, 2003). 

ك استثمار  ك عموما فإف ظبة العصابية سبثل اعبانب السليب لنفسية ك سلوؾ الشخص ك عدـ القدرة على مواجهة الواقع

. القات االجتماعية كحل اؼبشكبلتعاجملاؿ االنفعاِف أكثر من اجملاؿ االنفعاِف أكثر من اجملاؿ العقلي يف اؿ
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:  الطبية1-13-2-3

تعترب الطيبة مرادؼ للتكييف االجتماعي ك التوافق ك ىي من األبعاد األساسية يف مبوذج العوامل اػبمسة الكربل 

 أف الطيبة زبص طبية طبيعة العبلقات مع اآلخرين، العطف اغبب ك (2004)للشخصية، ك يرل جونبيار ركلوف 

ك التسامح، ك تتمثل   اؼببادرة على مساعدة اآلخرين االحًتاـ، اؼببادرة على مساعدة اآلخرين، العطف اغبب ك االحًتاـ

:  الكربل للشخصية فيما يلينموذج العوامل الخمسةكجو الطبية يف إطار 

 . ىؤالء األشخاص يبيلوف ؼبساعدة االخرين ك ىم ذكم نوايا طيبة، ك يبكن الوثوؽ فيهم:الثقة

 . يتميز ىؤالء األشخاص دبراعاة مشاغر األخرين، الرغبة يف تقدٔف اؼبساعدة ك اؼببادرة م تقدٔف العوف:االيثار

 . ك يبتاز ىؤالء األشخاص بالصراحة ك االستقامة يف التعامل، االخبلص ك االنضباط:االستقامة

 .ىؤالء األشخاص ميلوف على اغبلم، ذبنب الصراع، لديهم رغبة يف اؼبساعدة ك التعاكف: االذعان

 يتسم ىؤالء األشخاص بالتواضع يف تقديرىم إلمكانياهتم ك قدراهتم، ال يفكركف يف أنفسهم يهتموف :التواضع

 .باآلخرين، ك يقسموف معاشات اآلخرين

 باحمليطُت ىؤالء األشخاص يتصرفوف كفق مشاعرىم، جد متعاطفُت مع اآلخرين ك يهتموف :الرأي المعتدل و الرقة

 .هبم

ك يعملوف  كثَتا باآلخرين إف ظبة الطيبة كما تظهرىا أكجهها الستة تشَت إُف أف األشخاص الذين يتسموف هبا يرتبطوف

عبد العاِف، اليد ؿبمد عبد )طُت هبم مجاىدين على مساعدهتم يؤمنوف بالعطاء ك يقدموف أحن ما عندىم إلرضاء اؼبح

. (31ص 2006، : اجمليد

: (رةياالنفتاح على الخ) الصفاوة 1-13-2-4

. من بُت األبعاد األساسية يف مبوذج العوامل اػبمسة الكربل للشخصية (االنفتاح على اػبربة)تعترب الصفاكة 

باط بالقيم   احًتاـ  ك العادات ك يعرؼ بعد الصفاكة غلى أساس ؾبموعة من اؼبواصفات ك ىي السعي للتحرر، االرت

.  مركنة االتصاؿ ك االعتداؿ يف الرأماآلخرين
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: يف منظور العوامل اػبمسة الكربل للشخصية دبا  يلي (ةيراالنفتاح على اٍف)فاكة صك يتمثل أكجو اؿ

 . يتميز ىؤالء األشخاص خبياؿ كاسع، حبيوية كبَتة ك استثمار أحبلـ اليقظة:الخيال

 . ىؤالء األشخاص يقدركف اعبماؿ، الشعر، الفن، كثَتك الركمانسية ك الرىافة:الجمال

، يتقبلوف بشكل اإلحساس يبتازكف ىؤالء األشخاص بالقدرة على التعبَت عن انفعاالهتم بشكل قوم، مرىفي :المشاعر

 .إهبايب احمليطُت هبم

 . ة التفآف يف أعماؽبماإلتقاف يبتاز ىؤالء األشخاص باؼبثابرة ك التكيف مع كل الوضعيات ك :النشاط

 . يبتاز ىؤالء األشخاص بالفضوؿ الفكرم، ك الذىن اؼبتفتح، ك الوعي الكبَت، ك إدراؾ الوضعيات احمليطة هبم:األفكار

 يبتاز ىؤالء األشخاص باحًتامهم للقيم ك اؼبعايَت اؼبتفق عليها، ك ؽبم استعدادا كبَت يف إعادة النظر يف القيم اليت :القيم

 .يسلكوهنا، إضافة إُف اؼبركنة يف التعامل

أف الشخص اؼبتفتح على اػبربة يتميز خبياؿ كاسع عاؽ للجماؿ ذك مشاعر فياضة، حب االستطبلع ك اتقاف للعمل مع 

.  للقيم اؼبوجودةاالحًتاـ

: يقظة الضمير 1-13-2-5

.  التأٓف، اؼبركنة االقباز، ضبط الذات، التعقد وبمل بعد يقظة الضمَت ؾبموعة من اؼبفاىيم منها، االعتمادية،

ك االستمرارية،  االلتزاـ يف أداء الواجبات، بذؿ جهد من أجل االقباز، القدرة على العمل"عموما فهي تعرؼ على أهنا 

ك تتمثل أكجو يقظة الضَت يف إطار مبوذج . (2006جاد ؿبمود،، ).  على أم إقباز أك عمل ك الًتكماإلقداـالتفكَت قبل 

: العوامل اػبمسة الكربل للشخصية فيما يلي

 ك يبتاز ىؤالء األشخاص بالرباعة يف أداء النشاطات اؼبختلفة، جد حساسُت ك لديهم فاعلية كبَتة يف التفاعل :الكفاءة

 .مع الوضعيات احمليطة هبم

 .اللتزاـ بالقوانُت األخبلقية، االنضباط ك العمل كفقا يبليو عليهم ضمَتىمبا يتسم ىؤالء األشخاص :النظام
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 التضحية، ك ىكذا الشعور   يبتاز ىؤالء األشخاص باحًتاـ اآلخرين، اؼببادرة يف تقدٔف اؼبساعدة: بالواجباإلحساس

 .باؼبسؤكلية ك اؼبواطنة

 . ىؤالء األشخاص يتسموف بالدافعية لبلقباز، الكفاح من أدؿ التميز، العمل جبهد لتحقيق األىداؼ:السعي لالنجاز

ك كبح صباح جل   ك يتميز ىؤالء األشخاص باالستمرار يف القياـ باألعماؿ بالرغم من الضغوطات :ضبط الذات

 .االنفعاالت السلبية

 . اك فعل   ك يتصف ىؤالء األشخاص باعبدية ك اؼبيل إُف التخطيط ك التفكَت قبل اإلقداـ على أم نشاط:التروي

إف يقظة الضمَت ربمل يف طياهتا فبيزات عقلية ك انفعالية ككذا سلوكية مبنية  على االنضباط ك العمل ك بذؿ اعبهد كبَت 

من أجل النجاح إضافة إُف القدرة ك انفغالية ك كذا سلوكية مبنية على االنضباط ك العمل ك بذؿ اعبهد كبَت من أجل 

ك      النجاح إضافة ُف القدرة على ربقيق التوازف يف كل ؾباالتو ك استثمار كل الطاقات هبدؼ الوصوؿ إُف ما ىو أظبى 

 (Mc CRAE and Costa, 2003). ىبدـ اعبماعة

فسَت أىم السلوكات ك ردكد األفعاؿ  إف العوامل اػبمسة الكربل للشخصية تعترب منطلقا ىاما للدراسة الشخصية كت

الصادرة من األفراد ك ىي تعطينا صورة كاضحة عن أىم اػبصائص ك اؼبيزات اليت ذبعل من االنساف يتفرد يف تفكَته ك 

.  بواحمليطُت عانفعالو ك كذا يف معايشة مع ذاتو ك تعاملو ـ

:  االجتماعية1-13-2-6

يشَت مفهـو االجتماعية إُف التقبل كتكوين عبلقات إهبابية مع اعبنس اآلخر كمع األقراف من نفس اعبنس ككبو الوالدين ك 

عٍت التفاعل اعبيد مع احمليطُت دكف إفراط أك تفريط، بينما البلجتماعية أك التطرؼ فهي االنعزاؿ  األسرة كاجملتمع، كت

تسم عبلقات الفرد بالنفور كالصراع الدائم سواء مع األسرة أك الوالدين أك األقراف أك صباعة الرفاؽ  تعاد عن اعبماعة كت كاالب

.  مع ضعف اؼبهارات االجتماعية

عرؼ  قدرة الفرد على التفاعل مع اآلخرين كؿباكلة التقرب من الناس كسرعة عقد : " االجتماعية بأهنا " حسن عبلكم " كي

( 149، صفحة 2004جبلؿ، )".الصداقات كاؼبرح كاغبيوية كالنشاط كاكتساب دائرة كبَتة من اؼبعارؼ 
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: االستعداد االجتماعي

التصرؼ يف اؼبواقف االجتماعية حيث أف : ىو القابلية ك التمكن من التعامل مع اآلخرين اليت تتحدد يف عدة مظاىر منها

ىذه اؼبواقف االجتماعية بطبيعتها تتضمن العبلقة باألشخاص كليست باألشياء أك اؼبعآف اجملردة، كالتعرؼ على اغبالة 

النفسية للمتكلم كالقدرة على تذكر األظباء كاألشخاص كالقدرة على مبلحظة السلوؾ اإلنسآف كالتنبؤ بو من بعض األدلة 

. كاؼبظاىر العادية

: المهارات االجتماعية

". ىي قدرة عالية مكتسبة على أداء مبط من السلوؾ الذم يستهدؼ التأثَت يف آلخرين " 

 :تعاريف بعض العلماء للمهارات االجتماعية

 " : Combs et Slaby 1977كومبس كسبليب " تعريف 

إهنا القدرة على التفاعل مع اآلخرين يف البيئة االجتماعية بطرؽ مقبولة اجتماعيا أك ذات قيمة كيف الوقت ذاتو فائدة " 

" للفرد كؼبن يتعامل معو 

  " :Riggio 1990ريجيو" تعريف

نظيم كضبط اؼبعلومات الشخصية يف "  اؼبهارات االجتماعية مكوف من متعدد األبعاد يتضمن مهارات إرساؿ، استقباؿ كت

( 107، صفحة 1998، .الرضباف س)" .مواقف التواصل، سواء كاف ىذا لفظيا أك غَت لفظي

: تعريف كمال الدسوقي

القدرة على اكتساب السلوكيات اؼبطبعة اجتماعية عند تفاعلو مع اآلخرين فبا يؤدم : " فيعرؼ اؼبهارات االجتماعية بأهنا

. إُف تزايد قدرتو على النجاح يف العيش اجتماعيا

: 1991تعريف سبينسر 

ىي اؼبكونات اؼبعرفية كالعناصر السلوكية البلزمة للحصوؿ على نواتج إهبابية عند التفاعل مع اآلخرين، فبا يؤدم إُف " 

قييمات اهبابية على ىذا السلوؾ  " إصدار اآلخرين ألحكاـ كت

:  1992تعريف إيان وكونستانس 
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تعاد عن السلوكيات اليت "  اؼبهارات االجتماعية ىي قدرة الشخص على أف يأيت بسلوكيات ربظى بقبوؿ اآلخرين كاالب

تلقى عدـ االستحساف من اآلخرين، كيكوف الشخص مهارا اجتماعيا ما داـ قادرا على استثارة ردكد فعل اهبابية من البيئة 

" االجتماعية احمليطة بو 

 :مكونات المهارات االجتماعية

 . مثل مهارات اإلصغاء كالتساؤؿ كالقدرة على التحاكر:مهارات اجتماعية أولية

 مثل طلب اؼبساعدة كالقدرة على التعامل مع اآلخرين، إصدار التوجيهات كالتعليمات أك :مهارات اجتماعية متعددة

 .تنفيذىا، التقدـ باالعتذار كالقدرة على إقناع اآلخرين

فهم مشاعر : مهارات خاصة بالتعامل مع اؼبشاعر ك األحاسيس تشمل القدرة على التعرؼ على اؼبشاعر كالتعبَت عنها كت

قديرىا  .كأحاسيس اآلخرين كت

مثل مساعدة اآلخرين كالدفاع عن حقوقهم كذبنب اؼبشاجرات كالقدرة : مهارات سبثل بدائل اؼبشاعر العدائية اذباه اآلخرين

 .على اؼبناقشة، القدرة على االستجابة لئلثارة كاؼبضايقات باستخداـ ضبط النفس كالسيطرة على اؼبشاعر االنفعالية

مثل مساعدة اآلخرين كالدفاع عن حقوقهم كذبنب اؼبشاجرات كالقدرة : مهارات سبثل بدائل اؼبشاعر العدائية اذباه اآلخرين

 .على اؼبناقشة، القدرة على االستجابة لئلثارة كاؼبضايقات باستخداـ ضبط النفس كالسيطرة على اؼبشاعر االنفعالية

تمثل يف القدرة على التعامل مع اؼبواقف اػباصة بالتذمر : مهارات أساسية كضركرية لبلستجابة لعوامل الضغط كاإلجهاد كت

كالشكول كالتعامل مع مواقف األفراح كالقدرة على التصرؼ كصديق كالقدرة على التجاكب مع اإلقناع كاحتماؿ الفشل 

 .كالتعامل مع توجيو االهتاـ كضغط اعبماعة

كتشمل كضع األىداؼ كربديد أسباب اؼبشكبلت كربديد الفرد لقدراتو :مهارات التخطيط أك العمل من أجل اؼبستقبل

 .كالقدرة على ازباذ القرار يف الوقت اؼبناسب

: أساليب اكتساب وتنمية المهارات االجتماعية
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إف اؼبهارات االجتماعية لدل الفرد ليست موركثة كلكنها مهارات متعلمة كمكتسبة بالتفاعل االجتماعي ككفقا للمعايَت 

، 2002اؼبطوع، ).االجتماعية كالثقافية اػباصة بكل ؾبتمع فهي اليت ربدد طرؽ التفاعل االجتماعي بُت األفراد

( 29-15الصفحات 

:  العدوانية1-13-2-7

يقصد بالعدكاف يف معناه الواسع االعتداء كإيذاء اآلخرين أك النفس كإغباؽ األذل كالضرر باآلخرين يف ذكاهتم أك حىت يف 

فبتلكاهتم كقد يعٍت التسلط على اآلخرين بقصد األذل كاالعتداء عليهم، إذف فالعدكاف ىو سلوؾ ىدفو إغباؽ الضرر 

تحقق إال عن طريق العنف الذم يعد الطريق اؼبباشر كالوسيلة اليت تربز نزعات الغضب  باآلخرين كال يأيت ىذا اؽبدؼ كي

ية يف كثَت من األحياف، فالعدكاف يشَت إُف فعل حقيقي  كالعدكاف إُف الوجود ، كيبلحظ أنو يتم اػبلط بُت العدكاف كالعدكان

ية تشَت إُف اذباه أك ميل ( 17، صفحة 2009عياش، ).  كالعدكان

: تعريف بعض العلماء للعدوانية

ية استجابة ربرر تطلق منبهات ضارة ضد عضوية أخرل  : " ( Arnold Buss )تعريف أرنولدباس  ".العدكان

 ".العدكاف ىو السلوؾ الذم يؤدم إُف إحداث الضرر الشخصي أك ربطيم اؼبمتلكات  " :( Bandura)تعريف باندكر

ىو السلوؾ الذم يقصد بو صاحبو إغباؽ أذل نفسي أك جسدم بشخص آخر  : " ( Robert )تعريف ركبرت 

."(R, 1975, pp. 16-21) 

العدكاف ىو توقيع العقاب على الغَت أك الذات، كقد يكوف مباشرا أك غَت مباشر باعبسم أك : " تعريف ؿبمود عباس

 (23، صفحة 1996أبوقورة، )"باللفظ، بالكيد أك بالتشهَت ، بالنقد أك بالتهديد ، دبخالفة العرؼ كالتقاليد 

: العوامل المساىمة في ظهور السلوك العدواني

 : تأثير اإلحباط على السلوك العدواني

اإلحباط حالة شعورية تعًتم الفرد إذا ما فشل يف ربقيق غاية ما يريد الوصوؿ إليها، كإذا حاؿ بينو كبُت ربقيق ىدفو عائق 

يعجز على التغلب عليو، كيكوف اإلحباط نتيجة للقمع الذم يصطدـ بو الفرد متمثبل يف كقوؼ السلطة أك القوانُت كالنظم 

. حائبل دكف الوصوؿ إُف اؽبدؼ
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ية اليت  إف ىذا اإلحباط يشكل للفرد التوتر كالقلق كحىت ىبفض من نسبتو يلجأ إُف السلوؾ العدكآف الصريح كإُف العدكان

ية لديو حسب اؼبثل  تقبلها حىت تقل العدكان تظل داخلو ؿباكلة خفض القلق كالتوتر كمن اؼبهم أف يتبلءـ الفرد مع ذاتو كي

( 37-36، الصفحات 1997، .ؿبمد ع)".من ال وبب نفسو ال وبب غَته " القائل 

 :تأثير ألسرة في السلوك العدواني

األسرة من أىم اؼبؤسسات االجتماعية كاألكثر تأثَتا على شخصية الفرد فهو يتفاعل معها منذ الوالدة كيستمر لفًتات 

الطبع ىبتلف أسلوب اؼبعاملة الوالدية  طويلة كاآلباء يقدموف اغبب كاغبناف كالدؼء كاغبماية للطفل، ككذا القدكة اغبسنة كب

. من أب آلخر، ىناؾ آباء متفهمُت كلكن ىناؾ آباء متسلطُت مع أكالدىم ىذا ما ينمي السلوؾ العدكآف عند الفرد

 :تأثير وسائل اإلعالم في ظهور السلوك العدواني

تأثر كسائل اإلعبلـ على الفرد دبا تعطيو لو من معلومات كمعارؼ حيث زبلق صورة ذىنية جديدة لدل الفرد عن 

األحداث كاؼبواقف ، كوبدث تأثَت الرسالة اإلعبلمية إذا كاف مضموهنا يتفق مع بعض جوانب شخصية كدكافع كقيم الفرد، 

( 107، صفحة 1996أبوقورة، ).كؽبذا فإف استجابة األفراد ؽبذه الوسائل اإلعبلمية زبتلف من فرد آلخر

 :دور العوامل البيولوجية في ظهور السلوك العدواني

تضافر مع العوامل البيئية يف تنمية كتشكيل العدكاف ، فالوراثة تلعب دكرا يف ظهور  إف العوامل البيولوجية تساىم كت

االختبلؼ أك الفركؽ الفردية يف السلوؾ العدكآف ، حيث أثبت أف األطفاؿ الرضع الذين يتسموف بعصبية زائدة ردبا 

( 236، صفحة 1997، .ؿبمد ع).يكونوف أكثر عرضة لنمو  أمباط من السلوؾ العدكآف عندما يتقدموف يف السن

: العدوانية ونوعية القيادة في العمل

ية إُف حد كبَت بنوعية القيادة كما برىنت عليو االختبارات الكثرة اليت أجريت على صباعات صغَتة فتوصلوا  ترتبط العدكان

ية اػباضعة إُف قيادة ديبقراطية ية اليت ىبضع أفرادىا إُف قيادة متسلطة تفوؽ ثبلثُت مرة العدكان اؼبختصُت، ).إُف أف العدكان

( 72، صفحة 1985

: الشخصية العدوانية
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عرب عن التزاف انفعاِف، كىذا النوع من  ىي الشخصية اليت يغلب على سلوكها العدكاف، كىو سلوؾ الجتماعي كي

الشخصية سهل االستثارة كاللجوء إُف التدمَت جملرد اإلحباطات البسيطة ، كيأخذ العدكاف شكل نشر اإلعبلنات كالقيل 

. كالقاؿ

يشتكي أصحاب ىذه الشخصية من أف الناس ال يفهموهنم كال يقدركهنم كما يظهركف اغبقد كاغبسد من الناجحُت، 

نتقدكف السلطة اليت تفرض عليهم اؼبطالب كدائمي النقد للسلطات ، كىذه السلوكات تعرب عن  يرفضوف االقًتاحات كي

، كغالبا ال هبدكف أصدقاء يؤيدكهنم، ذبدىم متقلبوف بُت العنف كاعبرأة (80، صفحة 2007صاٌف، )العدكاف الداخلي

ذبدىم أنانيُت متمركزين حوؿ ذكاهتم، ينقصهم الشعور . كالندـ ، كيصاحب ىذا العدكاف انعداـ الثقة بالنفس كالتشاؤـ

( 16، صفحة 2003سرم، ).باؼبسؤكلية، لديهم البفاض يف ضبط األنا

زعاتو أك كسيلة لتعويض الشعور بالنقص كعدـ األمن أك تعويض لفقداف  ية إُف إحباط دكافع الفرد كن عود أسباب العدكان كت

( 386، صفحة 2000يونس، ).احًتاـ الذات

: نظرية سمة العدواني

ية ظبة من ظبات الشخصية موجودة عند صبيع الناس بدرجات متفاكتة، فتوجد  افًتض كثَت من علماء الشخصية أف العدكان

ية على استعداد الشخص  قاس دبقاييس العداكة الصروبة كغَت الصروبة، كتدؿ ظبة العدكان عند معظمهم بدرجة عالية كت

ية العالية  إلظهار العدكاف يف اؼبواقف اؼبختلفة حبسب ما يدركو فيها من مثَتات العدكاف، فؤلشخاص أصحاب ظبة العدكان

كثَتك العدكاف ، يغضبوف بسرعة كيدركوف مثَتات العدكاف يف مواقف كثَتة قد تبدك مواقف عادية ال تثَت العدكاف عند 

غَتىم، كقد أبدت دراسات كثَتة أف األشخاص أصحاب ظبة العداكة العالية أكثر استعدادا من أصحاب ظبة العداكة 

تقاـ يف مواقف كثَتة . اؼبنخفضة إلظهار العدكاف كالعنف كاالن

ية كفق الدراسات ىي خليط من عوامل موركثة كأخرل مكتسبة، إال أف تأثَت العوامل البيئية أكرب من العوامل  كظبة العدكان

ية اؼبنخفضة أف أصحاهبا ال يغضبوف بسرعة كال يثوركف بسهولة . الوراثية يف ظهور ىذه السمة كمن أىم فبيزات ظبة العدكان

كال يعتدكف إال إذا كجدت مثَتات حقيقية للعدكاف دفاعا عن النفس ك العرض كاؼباؿ، كما أهنم يبيلوف الصفح كالتسامح 

تقاـ كعكسهم أصحاب العداكة العالية ( 143-141، الصفحات 1996أبوقورة، ).مع من أساء إليهم كال وببوف االن
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  الدافعية 1-13-2-8

اف التعاريف اليت تناكلت الدافعية عديدة كال يبكن ذكرىا كاملة فقد احصى بعض العلماء أمثاؿ : مفهوم الدافعية 

 شبانية ك تسعُت تعريفا للدافعية ، كما اختلفت النظريات ، ككجهات نظر العلماء يف التعامل Brassard 1996برازار 

.مع ظاىرة الدافعية ، كسنحاكؿ يف ىذا اعبزء تقدٔف بعض التعريفات لعلماء ، من جهات نظر ـبتلفة   

الدافعية ىي حالة داخلية ربرؾ أفكار كمعارؼ اؼبتعلم ، ككعيو ك انتباىو ، كربثو على " Viau :"1997تعريف فيو - أ

 (19،صفحة 1994مكفارلند، ) .مواصلة األداء للوصوؿ اُف حالة توازف معريف 

الدافع مثَت داخلي وبرؾ سلوؾ الفرد ك يوجهو " Govern et Petri  :"2004تعريف بيتري و غوفرن - ب

عد  للوصوؿ إُف ىدؼ معُت ، كىو القوة اليت تدفع الفرد للقياـ بسلوؾ من أجل إشباع ك ربقيق حاجة أك ىدؼ ، كي

.الدافع شكبل من أشكاؿ االستثارة اؼبلحة اليت زبلق نوعا من النشاط أك الفعالية   (154،صفحة 1994سامية، ) 

كيشَت مصطلح الدافعية إُف ؾبموعة الظركؼ الداخلية  ك اػبارجية اليت ربرؾ الفرد من أجل إعادة توازنو الذم اختل ، 

فالدافع هبذا اؼبفهـو يشَت إُف نزعة الوصوؿ إُف ىدؼ معُت ، كىذا اؽبدؼ قد يكوف إلرضاء حاجات أك رغبات داخلية ، 

فهي حالة تنشأ لدل الكائن اغبي لتحقيق الشركط البيولوجية أك السيكولوجية البلزمة اؼبؤدية ،  (Need)أما اغباجة 

ؤدم غبفظ بقاء الفرد  يف الوقت نفسو اُف إشباع  (Goal)بينما اؽبدؼ   فهو ما يرغب الفرد يف اغبصوؿ عليو ، كي

 .الدافع، كذلك ما يؤكده قطامي كعدس

نشط ك .. كنسمي الدافع كل ضغط عاطفي ، شعور ، رغبة طموح ، حاجة قابل إلثارة ك دعم فعل ما ، فالدافع وبرؾ كي

 ،Muechielli ، 1994 ).يقود السلوؾ ، كبو أىداؼ معينة ، فالسلوؾ اؼبدفوع ىو سلوؾ موجو كبو ىدؼ مشبع

p64) 

كيبكن التعرؼ على الدافع من خبلؿ تصرفات الفرد نفسو ، لكن هبب اعتماد ىذا اؼبصدر بتحفظ، ألف الفرد إذا َف 

يتصرؼ من خبلؿ دافع معُت فإنو من الصعب اكتشاؼ الدكافع اغبقيقية ، ك من جهة أخرل قد ال نعرؼ دكافعنا 

 (Deldime  Demoulin  ، 1975، p159 ).اغبقيقية ، كما يبكن لنا أف لبفي ىذا الدافع عن اآلخرين 
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العاملُت يف اجملاؿ "كما تلعب الدافعية يف اجملاؿ الرياضي دكرا ىاما يف ؾباؿ علم النفس الرياضي كسبثل أنبية عبميع 

إُف أف استثارة الدافع " التدريب كالدافعية "  يف كتابو william warren  1983كلياـ كارف " الرياضي كقد أشار 

 هبدؼ التفوؽ يف النشاط الرياضي لدل البلعب

تنمية " يف كتابو " ـ singer  1984ركبات سنجر "   من العملية التدريبية ، كيضيف 90 % - %70يبثل من 

إُف أف التفوؽ الرياضي ىو حصيلة كل من التعلم كالدافعية كىذا يعٍت أف الدافعية بدكف تعلم تؤدم إُف " دافعية للرياضيُت 

.نشاط غَت موجو بينما التعلم بدكف دافعية يؤدم إُف التوقف عن فبارسة النشاط الرياضي   

ـ إُف أف عوامل الشخصية اليت ربدد مستول الدافعية الرياضية تتمثل يف مستول الطموح Gill  1986جيل " فيشَت " 

، القبوؿ االجتماعي ، اغباجة للتفوؽ ، الرغبة لتفادم الفشل ، الرغبة يف النجاح ، مستول القلق ، كمفهـو الذات ، 

 (16،صفحة 1990راتب ، ) .مصدرم الدافعية داخلي كخارجي

إف كلمة الدافعية . كمن مث يرل الباحث أف الدافعية دبثابة حالة داخلية توجو سلوؾ البلعب لتحقيق ىدؼ رياضي معُت 

ليس هبا معٌت تقٍت ؿبدد يف العلـو النفسية ك منذ قرنُت كانت تفسر دبفهـو الرغبة ك نبضاف الغريزة ، فيمكن تعريفها بأهنا 

 (7،صفحة 1998حسن باىي، ) .استعداد الرياضي لبذؿ اعبهد من اجل ربقيق ىدؼ معُت : 

ـ بأهنا طاقة كامنة يف الكائن اغبي تعمل على استشارتو ليسلك سلوكا معينا يف العاَف 1983كما يعرفها السيد خَت اهلل 

اػبارجي ك يتم ذلك عن طريق اختيار االستجابة اؼبفيدة كظيفيا لو يف عملية تكيفو مع بيئتو اػبارجية ككضع ىذه 

االستجابة يف مكاف األسبقية على غَتىا من االستجابات احملتملة فبا ينتج عنو إشباع حاجة معينة ك اغبصوؿ على ىدؼ 

 . أف ىذا التعريف يتضمن ثبلث خصائص أساسية 1991معُت كيرل الدكتور أنور الشرقاكم 

ية ، مثل  تبدأ الدافعية بتغَت نشاط الكائن اغبي ، كقد يشمل ذلك بعض التغَتات الفيزيولوجية اليت تربط بالدكافع األكل

 .دافع اعبوع 

تتميز الدافعية حبالة استثارة فعالة ناشئة عن ىذا التغيَت ، كىذه االستثارة ىي اليت توجو سلوؾ الفرد كجهة معينة ؿبققة 

 .اختزاؿ حالة التوتر الناتج عن كجود الدافع ، ك تستمر حالة االستثارة طاؼبا َف يتم إشباع الدافع 
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، كما أف الدافعية تتضمن الدكافع ك (12،صفحة 1988عبلكم، ) تتميز الدافعية بأهنا توجو السلوؾ كبو ربقيق اؽبدؼ

وجهو كبو ربقيق ىدؼ معُت   اغبوافز ك االذباىات ك اؼبيوؿ كىي عبارة عن قول تثَت الفرد كت

عرفها  بأهنا عبلقة دينامية بُت الفرد ك بيئتو ك تشتمل على العوامل ك اغباالت اؼبختلفة " 1998ؿبمد حسن عبلكم " كي

الفطرية ك اؼبكتسبة ، الداخلية ك اػبارجية ، اؼبتعلقة ك غَت اؼبتعلقة ، الشعورية ك البلشعورية اليت تعمل على بدء ك توجيو ك 

 (212،صفحة 1998عبلكم، ). استمرار السلوؾ حىت يتحقق ىدؼ ما 

مبادئ ك تطبيقات ، تشَت الدافعية " علم النفس الرياضي " كما يشَت إخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ ك االخركف يف كتاهبم 

.اُف القول اؼبختلفة اليت ربرؾ الفرد ك توجهو كبو القياـ بنشاط ما   

فهي توجو ك تنشط السلوؾ ك تدفع الفرد كبو ربقيق االىداؼ احملددة ، ك تؤثر على مدل استمراره يف فبارسة ىذا 

 .السلوؾ

 . شدة اجملهود –اذباه اجملهود 

.كىو ما يبحث عنو الفرد ، ك يقًتب منو ، ك أف يكوف منجذبا اُف بعض اؼبواقف : اتجاه المجهود   

 . يشَت اُف كم اجملهود الذم يبذلو الفرد يف موقف معُت : شدة المجهود 

 : العالقة بين االتجاه و شدة المجهود 

من اؼبناسب أف نفصل بُت االذباه ك شدة اجملهود ، كيرل العديد من األفراد أف ىناؾ ارتباطا شديدا بُت االذباه ك شدة 

 : اجملهود كعلى سبيل اؼبثاؿ ما يلي 

الطبلب أك الرياضيوف الذين نادرا ما يهملوف أك ىبفقوف يف الفصل أك التمرين يصلوف دائما مبكرا ك يبذلوف جهدا كبَتا 

مبوذجيا خبلؿ اؼبشاركة ، ك عكس ذلك الذين يتأخركف بشكل ثابت ك يهملوف فصوؽبم أك تدريباهتم غالبا ما يظهركف 

 .ؾبهودا قليبل عندما وبضركف 

 : أىمية الدوافع 

تؤدم الدكافع كظيفة ىامة للكائن اغبي كذلك أهنا تعمل على استمرار الوظائف الفيزيولوجية الضركرية غبفظ حياة الكائن 

كسبده بالطاقة االزمة فالبدف رحلتو مع اغبياة يستنفذ كميات كبَتة من الطاقة أثناء العمل ك غَته من -  إنسانا أك حيزانا–
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أكجو النشاط اغبركي ك العقلي كما أف نطالب النمو النمو السريع يف مرحلة اؼبراىقة تستنفذ ىي األخرل كىذا يؤدم اُف 

تعطيل الوظائف الفيزيولوجية اؼبصاحبة للنمو ماَف يتم تزكيد البدف بالقدر اؼبناسب من الغذاء ك اغبركة ك النشاط قدرا كبَتا 

عبد الفتاح ) .من الطاقة اؼبوجودة يف اعبسم ألداء ك اغبركة ك النشاط إلعادة اعبسم اُف مستول االتزاف اؼبفطور عليو 

 (.98،صفحة 1994عناف، 

 :  أنواع الدوافع الرياضية 1-14

 :  الحاجة الى المتعة و اإلثارة 1-14-1

وبتاج كل فرد منا اُف قدر معُت من التنشيط كاالثارة على حسب طبيعتو، أك ما يطلق عليو علماء النفس اغباجة اُف 

كيفضل البعض مستول عاِف من االثارة ، بينما يرل البعض االخر أف يكوف ىذا اؼبستول منخفضا كيف كل . االستثارة 

من اغبالتُت يشعر الفرد باإلشباع ك اؼبتعة ك السركر ، كاالنغماس سباما يف النشاط كؼبا كاف البلعب يف حاجة اُف اإلثارة ك 

:التدريب اؼبمل الرتيب يؤدم اُف إثارة أقل ، فهنا يبحث اؼببدع عن سبيل غبل ىذه اؼبشكلة ك ىا ىي بعض االمثلة   

 .مبلئمة صعوبة اؼبهارة مع قدرة العبو حىت تتحقق لو قدرا من النجاح -

 .اغبفاظ على التنشيط التدرييب من خبلؿ أنواع األنشطة اؼبختلفة - 

 .إتاحة الفرصة لكل العب ؼبمارسة مهاـ سارة بالنسبة لو - 

.مساعدة البلعبُت على ربديد أىداؼ كاقعية تتناسب كقدراهتم -   

 :   الحاجة الى االنتماء 1-14-2

ىبتار بعض الرياضيُت اؼبشاركة يف الرياضة لرغبتهم يف االنتماء اُف فريق أك صباعة فبا يضفي أنبية على حياهتم ،  فهم 

يردكف أف يتبعوا حاجة االنتماء لديهم كليس ربقيق ؾبد أك شعور، كيستطيع اؼبدر ربقيق الدافعية لديهم عن طريق التقمص 

.أك التوحد مع اعبماعة كمع اؼبدرب ألف ىذه الفيئة تبحث عن تقبل اؼبدرب ك الفريق ؽبا  

 :  الحاجة الى النجاح 1-14-3

علموف اجملتمع  كىي اغباجة الغالية على معظم الرياضيُت عن طريق اظهار الكفاءة ك اعبدارة ك الفوز لتقدير االخرين ، كي

 : أف اؼبكسب معناه النجاح ، ك اػبسارة تعٍت الفشل كما ذبدر االشارة اُف دكافع أخرل من بينها 
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 تأكيد الذات ، أف يكوف بطبل طموحا ، الرغبة يف التأثَت أك السيطرة على حسن – اغباجات اغبركية –الرغبة يف الفوز - 

 (12،صفحة 1998أمينة شليب، ) .سبثيل الوطن 

 :  أصناف الدافعية 1-15

يكاد يتفق العديد من الباحثُت يف علم النفس الرياضي على أنو لكي يبكن فهم الدافعية يف اجملاؿ الرياضي ، فإنو يبكن  

 .تقسيمها من حيث مصدرىا اُف دافعية داخلية ك دافعية خارجية 

 :  الدافعية الداخلية 1-15-1

يقصد بالدافعية الداخلية اؼبرتبطة بالرياضة اغباالت الداخلية النابعة من داخل الفرد نفسو ك اليت تشبعها اؼبمارسة الرياضية 

أك األداء الرياضي كهدؼ يف حد ذاتو ، مثل الرضا ك السركر ك اؼبتعة الناذبة عن اؼبمارسة الرياضية ، ك الشعور باالرتياح 

كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها أك اليت تتطلب اؼبزيد من الشجاعة ك اعبرأة كقوة االدارة أك 

.بسبب اؼبتعة اعبمالية الناصبة عن رشاقة ك تناسق األداء اغبركي الذايت لبلعب   

ككذلك االثارة ك التحدم يف مواجهة بعض العقبات أك الصعاب اؼبرتبطة باألداء ، فكأف الدافعية الداخلية تشَت اُف 

.االشًتاؾ الرياضي أك األداء الرياضي ، كىذا ما ىو إال قيمة يف حد ذاتو   

 :  الدافعية الخارجية 1-15-2

يقصد بالدافعية اػبارجية اؼبرتبطة بالرياضة اغباالت اػبارجية غَت النابعة من داخل الفرد نفسو ك اليت تثَت ك توجو السلوؾ 

كبو اؼبمارسة الرياضية اك االداء الرياضي ، فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن اعتبار اؼبدرب الرياضي أك اإلدارم الرياضي أك الوالدين 

 .أك األصدقاء دبثابة دافعية خارجية لبلعب الرياضي 

كما يدخل يف عداد الدافعية اػبارجية ـبتلف الوسائل اليت تعمل على ربقيق غاية أك ىدؼ خارجي مثل اغبصوؿ على 

مكاسب مادية أك معنوية كاغبصوؿ على مكافآت أك جوائز أك اغبصوؿ على التدعيم أك التشجيع اػبارجي أك اكتساب 

 (.255،صفحة 1998صاٌف سيد، ). الصحة ك اللياقة ك غَتىا 

كفبا سبق يتضح أنبية كل من الدافعية الداخلية ك الدافعية اػبارجية كمدل مسانبة كل منهما يف ربقيق التفوؽ الرياضي ، 

ك بالرغم من ذلك فإف االىتماـ األكرب يوجو كبو الدافعية الداخلية للرياضي ك يرجع ذلك اُف الدافعية اػبارجية  اليت ىي 
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بدكرىا تلعب دكرا ىاما يف استمالة الرياضي ؼبمارسة الرياضة أك تطوير األداء لفًتة قصَتة ، كما أهنا ال تضمن استمرارية 

الرياضي يف فبارسة الرياضة لفًتات طويلة فضبل عن ربقيق التفوؽ الرياضي ، بينما يبكن من خبلؿ تنمية الدافعية الداخلية 

.ضماف استمرار الرياضي يف اؼبمارسة لفًتات طويلة ك ربقيق التفوؽ الرياضي نظرا ألف الدافعية الداخلية سبثل مصدر إثارة   
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 :  مصدر الدافعية للسوك و األداء 1-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (216،صفحة 2006عبلكم، ) يوضح مصادر الدافعية للسلوك أو األداء (01)الشكل رقم

 مصادر الدافعية

  التشجيع
 اػبارجي 

  اؼبكافآت 
  اعبوائزك غَتىا 

 دافعية خارجية

 

 من البيئة اػبارجية
 

من داخل الفرد نفسو 

 دافعية داخلية
 

  الرضا 
 اؼبتعة ك السركر 
  االثارة ك التحدم

  ك غَتىا

 السلوؾ أك األداء
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 :  سيكولوجية الدافعية 1-17

ترتبط أكُف مهاـ سيكولوجية الدافعية يف االجابة على تساؤالت مؤداىا ؼباذا ؟ ك ذلك فيما ىبتص بالسلوؾ ، كؼباذا يبارس 

شخص كرة القدـ بينما يبارس شخص اخر السباحة يف كسط مائي ، كؼباذا يعدك العداء يف اؼبضمار أك الطريق ، بينما 

 ككذلك ؼباذا يتوقف الكثَت بعد بداية اؼبمارسة لنشاط ما ؟ .... يبارس اخر القفز باؼبظبلت يف اؽبواء 

 :  بأف سيكولوجية الدكافع تعٌت دبسألة 1981" اكربيك " كيف ىذا الصدد يشَت 

 ؼباذا يستثمر بعض الناس الطاقة يف القياـ بأنشطة معينة ؟- 1

 ؼباذا ىذه األنشطة دكف غَتىا ؟- 2

قل عنو البعض االخر ؟ - 3  ؼباذا يثابر البعض يف االذباه اؼبختار كي

تناكؿ أتكنسور   عدد من النظريات اليت تناكلت 1981 ك أكرليبك 1964 ، ك مورام 1975 ، ك ديسي 1964كي

 (74،صفحة 1994عبد الفتاح عناف ، ) .الدافعية يف اذباىات رئيسية 

التحليل قبد أف ىذه  نظرية الغرائز ، نظرية مركزية الدافع ك اليت هتتم باؼبستول األمثل لبلستشارة ، نظريات التوقع، كب

النظريات موجهة بالتحديد اُف معرفة سبل توفَت طاقة النشاط ، كلعل بعض النظريات تعد أنسب يف تفسَت اذباه جوانب 

معينة من السلوؾ ، أك يف االجابة على أسئلة ترتبط باؼبثابرة على فبارسة نشاط معُت ـبتار أك التخلي عنو ، فيما زبتلف 

تلك النظريات اُف جوانب السلوؾ اليت تتجو اليها مثل االقباز ، العدكاف ، التعاكف ، ككذلك يف التأكيد على دراسة 

التاِف تظل القضية قائمة يف الفركؽ اغبادثة يف مدل النمو ، ىل ىي مزيج  السلوؾ ذبارب معملية أك مواقف انسانية ، كب

من البيولوجية أـ اؼبعرفة يف التوجيو كلعل ؾباؿ سيكولوجية اؼبنافسات الرياضية إمبا يف اؼبقاـ األكؿ تعتمد على النظرية 

 (.79،صفحة 1994عبد الفتاح عناف ، ) اٍف ، تقـو فيها العوامل اؼبعرفية بالدكر الرئيسي...اؼبعرفية أك تلك النظريات 

 :  نظرية الدافعية  1-18

ىناؾ أربعة نظريات بارزة حاكلت تفسَت حاالت الدافعية تتمثل يف النظرية االنسانية ، نظرية التحليل النفسي ، نظرية 

 .التعلم االجتماعي ، نظرية االثارة اؼبنشطة 

 



 100 

 :  النظرية االنسانية 1-18-1

، كيبكننا تقدٔف موجز مبسط (أبرىاـ ماصلو  )يبكن أساس النظرية االنسانية دبا يسمى هبرمية اغباجات اليت أشار اليها 

 : ؽبذه اؽبرمية فيما يلي 

 .اغباجات الفيزيولوجية دكافع البقاء - أ

 .حاجات األمن دكافع األمن - ب

 .حاجات االنتماء ، حاجات ك دكافع التقبل ك التواد - ج

 .حاجات التقدير دكافع اؼبكانة ك االنتماء - د

حاجات تقدير الذات من ربقيق الفرد ؼبا يكوف قادرا على ربقيقو ، كهبب أف وبدث اشباع كلو جزئيا عند أم - ق

مستول قبل أف يصبح اؼبستول التاِف ذا أنبية بالنسبة للفرد ، كيرل االخصائي النفسي الذم يتبع ىذه النظرية على ربقيق 

 (75،صفحة 1998كامل راتب ، ) .الذات ىو اؽبدؼ النهائي لكل شخص 

 :   نظرية التحليل النفسي 1-18-2

يف الدافعية بأهنا تعبَت ال شعورم بصورة كبَتة للرغبات " فركيد " صاحب ىذه النظرية ىو سيجمود فركيد ، ك ينظر 

ية ك اعبنسية ، اليت قد يعرب عنها بطريقة صروبة يف بعض الصور الرمزية مثل  .األحبلـ أك زالت اللساف : العدكان  

 :   نظرية التعلم االجتماعي 1-18-3

يشَت علماء ىذه النظرية اُف أف التعلم السابق يعترب أىم مصادر الدافعية ، فالنجاح أك االخفاؽ الستجابات معينة يؤدم 

اُف تفهم األشياء اليت تؤدم اُف نتائج اهبابية أك سلبية ، كمن شبة الرغبة يف تكرار األمباط السلوكية الناجحة ، كاػبربة 

الشخصية ال ترتبط بالضركرة حبدكث التعلم االجتماعي ، فقد يكوف التعلم باؼببلحظة لؤلشخاص الناجحُت أك الفاشلُت 

.كافيا الستثارة حاالت الدافعية كعبلكة اُف ذلك فاف الثواب أك العقاب قد يكوف داخليا أك خارجيا   

 :  نظرية االثارة المنشطة 1-18-4

تفًتض ىذه النظرية أف ام كائن لديو مستول معُت ك مناسب كخاص بو لئلثارة ، ك بالتاِف فالسلوؾ سيوجهو كبو ؿباكلة 

االحتفاظ هبذا اؼبستول ، كإف ىذا يعٍت لو اذا كانت االثارة البيئية مرتفعة أكثر من البلـز وبدث سلوؾ حملاكلة زبفيض 
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عبد الفتاح عناف ، ) االثارة ، كاذا كانت االثارة منخفضة اكثر من البلـز يكوف السلوؾ دبحاكلة زيادة االثارة

 (.79،صفحة 1994

 :  الدافعية و األداء الرياضي 1-19

 اُف أف الدافعية سبثل مكانة متقدمة ك تؤثر بصورة مباشرة على التعلم ك التدريب ك أداء الفرد 1980ك يشَت سنجر 

اؼبهارات الرياضية من بُت العوامل اليت يتأثر هبا األداء ، مثل القدرات البدنية ك مستول التدريب ك شخصية البلعب ، ك 

ؤكد ذلك يف  مستواه اؼبهارم ك يستمر تأثَت الدافعية قبل ك أثناء أداء اؼبهارة بل ك حىت أسلوب تنفيذىا ك النتائج احملققة كي

 : الصيغة التالية 

 القدرات = األداء ×الدافعية 

تدريب ، منافسة ك التعليم : السلوؾ يف ظركؼ معينة الوراثية ك اؼبكتسبة من التعليم االذباىات مستول الطموح تعليم 

 اػبربات الذاتية يف اؼببلعب التوقعات اغبالة الراىنة كمن ىذه الصيغة تتضح التأكيدات التابعة لسنجر على عدة جوانب

 (83،صفحة 1998كامل راتب ، )

 :  األداء الفعلي 1-19-1

أك السلوؾ الذم يبدك عليو البلعب يف اؼبنافسات أك يف التدريب ككذلك يف تعلم اؼبهارات اعبديدة يف دركس الًتبية 

 .الرياضية أك اؼببلعب الرياضية 

 :  القدرات الوراثية 1-19-2

ومًتية اؼبميزة مثل  (القوة ، السرعة ، اؼبركنة  )يعد التفاعل ما بُت القدرات الوراثية مثل  الطوؿ ،  )أك اػبصائص األنًتكب

.ككذلك اػبصائص اؼبرفولوجية ك النمط اغبسي اؼبميز  (الوزف ، كطوؿ األطراؼ   

 :  القدرات المكتسبة 1-19-3

يف رياضة ما ككذا صبيع عناصر اللياقة البدنية اؼبميزة  (اؼبهارات العامة ك اؼبهارات اػباصة  ) سبثل القدرات اؼبكتسبة ك منها 

.للمهارة التخصصية اليت يبارسها البلعب دكرا ىاما يف معادلة األداء ك الدافعية   
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 :  االستجابة االنتفاعية لالعب 1-19-4

ك يتحدد يف قدرتو على مواجهة اؼبنافسة الرياضية بينما سبثل الدافعية كما يرتبط هبا من ظبات الدافعية مثل االذباىات ك 

اغباجات ك اؼبيوؿ ك الرغبات ك اؼبعتقدات ك القيم ، ك كذلك السمات االنفعالية اليت سبيز السلوؾ االنفعاِف للرياضي ك 

سبثل األسلوب العاـ لفاعليتو الشخصية ك تغطي ؾبموعة متنوعة من االستجابات النوعية اليت يبدك عليها الرياضي يف 

اؼبنافسة ، مثل االتزاف االنفعاِف ، ضبط النفس ، مستول الطموح االهبايب، الثقة بالنفس ، الدافعية ك يذىب سنجر اُف 

اف الدافعية من غَت تعلم تؤدم اُف نشاط غَت موجو ، بينما تؤدم ؿباكالت التعلم يف غياب الدافعية اُف توقف النشاط ك 

يشَت كرايت اُف أف البعض قد ينظر اُف الدافع على أنو يأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد اؼبهارة يف األداء كعامل من عوامل التفوؽ 

.ك البعض االخر قد يرفعونو اُف أكُف اؼبراتب يف النجاح ك التفوؽ يف اؼبناسبة   

كيصف الدافع باعتبار أنو الشيء غَت اؼبلموس الذم يصنع الفرؽ بُت الفوز ك اؽبزيبة أك النجاح ك الفشل ، ك اؼبوىبة ىامة 

كلكن عندما يكوف اؼبتنافسوف على نفس الدرجة من القدرة اؼبهارات ، أداء ، خطط فإف للدافع دكره الكبَت كعامل حاسم 

 (.100،صفحة 1994عبد الفتاح عناف ، ). يف التفوؽ يف األداء كإطبلؽ ىذه القدرات 

 :  دوافع مرحلة الممارسة التخصصية للنشاط الرياضي 1-19

يف ىذه اؼبرحلة ترتبط دكافع الفرد بالتخصص يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية اذ يرغب الفرد يف أف يكوف العبا 

لكرة السلة أك لكرة القدـ أك لكرة الطائرة مثبل ، كما ترتبط دكافعو أيضا دبحاكلة الوصوؿ ؼبستول رياضي معُت كمحاكلة 

عبد الفتاح عناف ، ) :سبثيل فريق مدرستو أك فريق األشباؿ لنادم معُت مثبل كمن أىم الدكافع يف ىذه اؼبرحلة ما يلي 

 (79،صفحة 1994

 :  ميل خاص نحو نشاط رياضي معين 1-19-1

ك "يف ىذه اؼبرحلة يتكوف لدل الفرد ميل خاص كبو نوع معُت من النشاط الرياضي يثَت اىتمامو ك يسعى اُف فبارستو 

ية " اؼبيل  تباه ألشياء معينة تستثَت كجدانو كقد ينتج ىذا اؼبيل عن نواحي ذات ما ىو اال استعداد لدل الفرد يدعوه اُف االن

ك قد ينتج بسبب ك جود نوع من , لدل الفرد تدفعو ؼبمارسة نشاطو اؼبختار احملبب اُف نفسو نظرا لفائدتو لصحتو مثبل 



 103 

. العبلقات بُت أصدقاء لو يبارسوف نفس النشاط أك قد يكوف سبب توجيو معُت من أفراد أسرتو أك من اؼبريب الرياضي مثبل

 :   اكتساب قدرات خاصة 1-19-2

قد يكتسب الفرد قدرات خاصة يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية فيسعى اُف تنميتها ك تطويرىا عن طريق اؼبثابرة 

على فبارسة ىذا النشاط ، إذ أف إتقاف الفرد للمهارات اغبركية الرياضية لنوع معُت من انواع النشاط الرياضي فبا هبذبو كبو 

اؼبمارسة ك يدفعو اُف مواصلة التدريب للعمل على االرتقاء دبستول قدراتو اُف أقصى مدل ، ك عندئذ تصبح فبارسة ىذا 

النشاط  الرياضي حاجة عضوية تتطلب من الفرد ؿباكلة اشباعها كما يصبح اجملهود البدٓف اؼبرتبط ؼبمارسة النشاط 

 .الرياضي عادة يعتادىا الفرد 

 :  اكتساب المعرف الخاصة 1-19-3

قد يكتسب الفرد الكثَت من اؼبعارؼ اػباصة بنوع من أنواع األنشطة الرياضية نتجت عن اشًتاكو يف فبارسة ىذا النشاط 

يف درس الًتبية البدنية ك الرياضية أك يف مباريات الفصوؿ باؼبدرسة أك يف النشاط اػبارجي فمعرفة الفرد لقواعد لعبة معينة 

.ك نواحيها الفنية ك اػبططية تعترب من النواحي اليت ربمس الفرد ك تدفعو لتطبيق ىذه اؼبعارؼ عمليا   

 :  االشتراك في المنافسات 1-19-4

اف االشًتاؾ يف اؼبنافسات ، اؼبباريات الرياضية كما يرتبط هبا من خربات انفعالية متعددة من العوامل العامة اليت ربفز على 

.فبارسة النشاط الرياضي كؿباكلة التقدـ دبستواه الرياضي ك تطويره   (210،صفحة 1994عبلكم ، ) 

 :  الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي 1-20

 : يبكن تقسيم الدكافع اؼبرتبطة بالنشاط الرياضي اُف 

 .دكافع مباشرة - أ

 .دكافع غَت مباشرة - ب

 (96،صفحة 1994عبد الفتاح عناف ، ) : الدوافع المباشرة 1-20-1

 .الدافع لتعلم مهارات جديدة -
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 .دافع التحدم ك االثارة ك اؼبنافسة -

 .دافع اغبصوؿ على اؼبتعة ك السعادة من اؼبشاركة يف الرياضة -

 .دافع االستمتاع جبو كركح الفريق ك تكوين الصداقة -

 .دافع اغبصوؿ على اعبوائز ك اؼبكافأت-

 .دافع بناء الشخصية -

 :من أىمها :  الدوافع غير المباشرة 1-20-2

ؿباكلة اكتساب الصحة ك اللياقة البدنية عن طريق فبارسة النشاط الرياضي ، فإذا سألت الفرد عن أسباب النشاط الرياضي 

 " .أمارس الرياضة ألهنا تكسبٍت الصحة ك ذبعلٍت قويا : " فإنو قد هبيب دبا يلي 

تاج   .فبارسة النشاط الرياضي إلسهامو يف رفع مستول قدرة الفرد على العمل ك االن

 .االحساس بضركرة فبارسة النشاط الرياضي 

الوعي بالدكر االجتماعي الذم تقـو بو الرياضة ، إذ يرل الفرد أنو يريد أف يكوف رياضيا يشًتؾ يف األندية الرياضية ك 

 (207،صفحة 1994عبلكم ، ) الفرؽ الرياضية ك يسعى لبلنتماء اُف صباعة معينة ك سبثيلها رياضيا 

 :  وظيفة الدافعية 1-21

 : تتضمن كظيفة الدافعية االجابة عن التساؤالت الثبلثة 

 .اختيار نوع الرياضة = ماذا نقرر اف نعمل ؟ 

.كمية الوقت ك اعبهد أثناء التدريب = ما مقدار تكرار العمل ؟   

.اؼبستول األمثل للدافعية يف اؼبنافسة = كيفية إجادة العمل ؟   

كفيما يتعلق باإلجابة عن السؤالُت األكؿ ك الثآف فإهنما يتضمناف اختيار البلعب لنوع النشاط الرياضي ، كفًتة كمقدار 

اؼبمارسة ك ليس شبة شك يف أف الدافعية عندما تكوف مرتفعة كبو رياضة معينة ، فاف ذلك يعكس مدل االىتماـ هبذه 

الرياضة ك استمرار يف اؼبمارسة ، أم تؤدم اُف اؼبثابرة يف التدريب اضافة اُف العمل اعباد دبا يضمن تعلم ك اكتساب 

 .كصقل اؼبهارات اغبركية اػباصة هبذه الرياضة 
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أما خبصوص إجابة السؤاؿ الثالث عن كيفية إهباد العمل ؟ فاف كظيفة الدافعية يف مضموف ىذا السؤاؿ تتضح يف مستول 

أداء البلعب باعتبار أف اؼبستول األمثل للدافعية خاصة يف موقف االختبار أك اؼبنافسة يتطلب مستول مبلئما من اغبالة 

.حيث أف لكل العب مستول مبلئم من االستثارة حىت وبقق أفضل أداء يف موقف اؼبنافسة  (االستثارة  )التنشيطية   

: ىذا ك تظهر أنبية كظيفة الدافعية عندما ندرؾ أف اإلقباز يف الرياضة يتطلب توافر عناصر ثبلثة أساسية   

 .استعداد مناسب ؽبذه الرياضة - 1

 .التدريب اعباد لتطوير االستعداد - 2

 (73،صفحة 1995كامل راتب ، ) .كفاءة أداء الرياضي عند التقييم - 3
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 : خالصة 

وبتوم ىذا الفصل على نظريات السمات ، كىي التعرؼ على أمباط السلوؾ اليت يتصف هبا الفرد، ك تعترب من أقدـ ك 

ابسط الطرؽ يف كصف الشخصية ، ك تصنف حسب كاتل اُف ظبات سطحية ، ظبات أساسية أما ألبورت اُف ظبات 

أصلية كظبة مركزية ك ظبة ثانوية ، كما أف للسمة معايَت لتحديدىا ، كاف دكافع اللعب ليست ثابتة كلكنها متغَتة ك ىبتلف 

مدل تغَت اغبادث يف تركيب دكافع كحاجات البلعب طبقا لعوامل متعددة ، فبينما يرل بعض البلعبُت الذين يظهركف 

عهم ك العامل  تغيَتات طفيفة يف حاجاهتم ، قبد أف ىناؾ العبُت اخرين يظهركف التغيَتات الشبو الدائمة غباجاهتم كدكاف

اغباسم يف ذلك ىو الرعاية ك التوجو ك االرشاد ك تتشكل دائما طبقا للدكافع كحاجات اللعب يف الوقت اؼبناسب لذلك 

نبغي على اؼبدرب العمل على خلق دكافع جديدة لدل البلعب ك أف وباكؿ صبغ ىذه الدكافع الطابع االجتماعي كبو  ، كي

.اعبماعة ك أف يعمل على ربط الدكافع الفردية ك الذاتية لبلعب هبذه الدكافع االجتماعية   
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 دافعية االنجاز الرياضي
 

 

 

 



 108 

: تمهيد

النظرم اك التطبيقي فال ؽلكن   داللة سواء على ادلستولكأكثرىا, يعد موضوع الدافعية من اىم موضوعات علم النفس 

,  حل ادلشكالت السيكولوجية دكف االىتماـ بدكافع الكائن احليايت تقـو بالدكر االساسي يف ربديد سلوكو كما ككيفا 

كقد كاف نصيب االىتماـ , حيث اىتم الباحثوف يف علم النفس اىتماما كبَتا دبوجهات السلوؾ كالقول اليت ربرؾ نشاطو 

دبوضوع الدافعية يف رلاؿ علم نفس الرياضة ال يقل اعلية من اعليتها يف اجملاالت االخرل سواء الًتبوية اك الصناعية كغَتىا 

من اجملاالت، حيث حضت بالبحث ك الدراسة سواء يف رلاؿ سيكولوجية ادلنافسات أك علم نفس الرياضة، يف شكل 

ما الذم يدعو : زلاكالت جادة لتفسَت ما كراء السلوؾ يف ادلنافسة ك التدريب بغرض اإلجابة على تساؤالت ملحة

الرياضي دلمارسة كرة القدـ؟ كيصرؼ الساعات ك األياـ على مدار العاـ للتدريب على تلك ادلهارات اليت تؤىلو للبطولة، 

تعد سلاطره؟  كقد تؤدم بو لالحًتاؼ؟  كدلاذا يتحمل الالعب أعباء التدريب الذم يتباين أمحالو كت

كما تعترب دافعية اإلصلاز من بُت اجلوانب األكثر أعلية يف نظاـ الدافعية لالعب الرياضي، كلقد أشار العديد من الباحثُت 

يف علم النفس الرياضي إىل أف كصوؿ الالعب الرياضي إىل أعلى ادلستويات الرياضية، يتأسس على ما يطلق عليو دافعية 

. اإلصلاز الرياضي

: الدافعية والمفاهيم المرتبطة بها- 1- 2

" الدافعية"ك مفهـو  M0tive"الدافع"التمييز بُت مفهـو "اتكنسوف"لقد حاكؿ بعض من الباحثُت مثل 

Motivation ىو عبارة عن استعداد الفرد لبذؿ اجلهد اك السعي يف سبيل ربقيق اك اشباع " الدافع"على اساس اف

اما يف حالة دخوؿ ىذا االستعداد اك ادليل اىل حيز التحقيق الفعلي اك الصريح فاف ذلك يعٍت الدافعية ,ىدؼ معُت 

( 2000خليفة، ).باعتبارىا عملية نشطة

الطاقة احليوية الكامنة اك االستعداد الفسيولوجي  اك النفسي الذم يثَت يف "الدافع على انو" 1982 زىراف" كما عرؼ 

سواء كاف ذلك ظاىرا ؽلكن مشاىدتو اك خفيا ال , ال ينتهي حىت يصل اىل اىدافو احملددة,الفرد سلوكا مستمرا متواصال

. ؽلكن مشاىدتو ك مالحظتو
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 الدافعية باهنا عبارة عن احلاالت الداخلية اك اخلارجية لإلنساف اليت ربرؾ السلوؾ 1982عدس ك توؽ "كما عرؼ 

وجهو ضلو ىدؼ اك غرض معُت ك ربافظ على استمراريتو حىت يتحقق ذلك اذلدؼ من ىنا  (2006عياصرة، ).كت

كلكن علينا اكال اف نوضح اف مفهـو الدافع يرادؼ مفهـو , سنعرض بعض التعريفات للدافعية كىي على النحو التايل

عرب كالعلا عن ادلالمح االساسية للسلوؾ ادلدفوع ,الدافعية  التايل عند ,كي كاف كانت الدافعية ىي ادلفهـو االكثر عمومية كب

. نقصد شيئا كاحدا, استخدامنا ألم من ادلفهومُت

ثَت فيو الرغبة يف ربقيق ىدؼ معُت  ية الفرد كت كشلا ؽلكن اف نستخلصو اف الدافع كالدافعية ىي قول داخلية تنطلق من ذات

. كذلك من خالؿ توجيو تصرفاتو كسلوكاتو لتحقيق ىذا اذلدؼ ادلنشود,

. كفيما يلي سنتطرؽ اىل بعض ادلفاىيم ادلختلفة للدافعية كاليت تعكس توجهات نظرية سلتلفة يف التعامل مع ىذه الظاىرة

وجهو ضلو ىدؼ من "lindsley"لندزم"فقد عرؼ  الدافعية بأهنا رلموعة القول اليت ربرؾ السلوؾ كت

( 2008الداىرم، ).االىداؼ

وتر داخلي تثَت "الدافعية من خالؿ احملددات الداخلية باهناyoung (p.t)" يونج"كما عرؼ  عبارة عن حالة استثارة كت

". السلوؾ كتدفعو اىل ربقيق ىدؼ معُت

عرفها  تغَتة,خاصية ثابتة "الدافعية باهنا (A .H. Maslow)" ماسلو"كي كعامة سبارس تأثَتا يف كل ,كمركبة,كمستمرة كم

( 2000خليفة، )".احواؿ الكائن احلي

اف الدافعية تعٍت استعداد الكائن احلي لبذؿ اقصى جهد لديو من اجل  "(J.Atkinson.1976)"اتكنسوف"كيرل 

". ربقيق ىدؼ معُت

كاعادة ,باهنا رلموعة الظركؼ الداخلية ك اخلارجية اليت ربرؾ الفرد من اجل ربقيق حاجاتو(2006)"الًتتورم"ك يعرفها 

وجيهو كاحملافظةعلى استدامتو اىل : كللدكافع ثالثة كظائف اساسيةيف السلوؾ ىي,االتزاف عندما ؼلتل نشيطو كت ربريكو كت

( 2008غبارم، ).حُت اشباع احلاجة
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: مفهوم الدافعية لإلنجاز الرياضي- 2-1-1

حيث اشار اىل اف احلاجة لإلصلازىي دافع ,اكؿ من استخدـ مصطلح الدافع لإلصلاز  (Adler)"الفردادلّر" يعترب 

 . H)"ىنرم مورام"تعويضي مستمد من خربات الطفولة غَت اف الفضل الكبَت يرجع اىل العامل االمريكي 

MURRAY)بوصفو مكونا مهما من مكونات الشخصية , يف انو اكؿ من ترجم مفهـو احلاجة لإلصلاز بشكل دقيق

". استكشافات يف الشخصية"كذلك يف دراستو بعنواف 

يل الفرد يف التغلب على العقبات ك شلارسة القول ك الكفاح اك " مورام"كعرؼ  احلاجة لإلصلاز باهنا تشَت اىل رغبة اكم

يتناكؿ العامل ,اجملاىدة ألداء ادلهاـ الصعبة بشكل جيد كبسرعة كلما امكن ذلك كىذا التعريف يركز على عاملُت مهمُت 

اما العامل , االكؿ االتقاف مع االعلية يف توفَت رغبة لدل الفرد للقياـ بالعمل كاستعداده لبذؿ اجلهد امال يف ربقيق النجاح

قدير اعلية الوقت بالنسبة للشخص ادلنجز ( 89-88، الصفحات 2000خليفة، ).الثاين فيتمثل يف السرعة كت

استعداد الفرد "بصفة عامة باهنا(motivation achieve ment )"دافعية االصلاز"كيف ضوء ماتقدـ ؽلكن تعريف

للتنافس يف موقف ما من مواقف االصلاز يف ضوء معيار اك مستول معُت من معايَت اك مستويات االمتياز ككذلك الرغبة يف 

( 2006عالكم، ).كاليت ينتج عنها نوع معُت من النشاط كالفاعلية كادلثابرة,الكفاح كالنضاؿ للتفوؽ يف مواقف االصلاز

اىل استعداد  تشَت" فقد عرفوا الدافعية لالصلاز باهنا (MC Clelland.etal, 1953 )"ماكيالند كزمالؤه"ك اما 

ثابرتو يف سبيل ربقيق كبلوغ صلاح يًتتب عليو نوع من االرضاء كذلك ,ثابت نسبيا يف الشخصية  ػلدد مدل سعي الفرد كم

" يف ادلواقف اليت تتضمن تقييم االداء يف ضوء مستول زلدد من االمتياز

كما عرفوا النشاط ادلنجز بانو  النشاط الذم يقـو بو الفرد، كىو زلصلة الصراع بُت ىدفُت متعارضُت عند الفرد، علا ادليل 

( 91-90، الصفحات 2000خليفة، ).ضلو ربقيق النجاح ك ادليل ضلو ذبنب الفشل

كحىت " استعداد الرياضي لبذؿ اجلهد من أجل ربقيق ىدؼ معُت " أما يف اجملاؿ الرياضي فيمكن تعريف الدافعية بأهنا 

: يتسٌت فهم ىذا التعريف ذبدر اإلشارة إىل عناصر ثالثة ىامة ىي

ؤثر عليو ": motiveالدافع "   .حالة من التوتر تثَت السلوؾ يف ظركؼ معينة، توجهو كت
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توقف ذلك على ما ؽلثلو اذلدؼ الذم يسعى ": Incentiveالباعث "  نشطو، كي كىو مثَت خارجي ػلرؾ الدافع كي

 .الرياضي إىل ربقيقو من قيمة

 (2001باىي، ).مدل احتماؿ ربقيق اذلدؼ ":Expectationالتوقع " 

دافعية اإلصلاز " كؽلكن اعتبار أف موقف ادلنافسة الرياضية من بُت أىم مواقف اإلصلاز الرياضي، كبذلك ؽلكن تعريف 

استعداد الالعب الرياضي دلواجهة مواقف " أك التنافسية بأهنا  " sport achievement motivationالرياضي 

تياز عن  ادلنافسة الرياضية، كزلاكلة التفوؽ ك االمتياز يف ضوء مستول أك معيار معُت من معايَت أك مستويات التفوؽ كاالم

طريق إظهار قدر كبَت من النشاط ك الفاعلية ك ادلثابرة، كتعبَت عن الرغبة يف الكفاح ك النضاؿ من أجل التفوؽ ك االمتياز 

( 252، صفحة 2006عالكم، ).يف مواقف ادلنافسة الرياضية

تميزا بُت أقرانو يف الفريق أك مجاعة الفريق ، 2001باىي، ).كدافع اإلصلاز ىو ما ػلث الفرد على أف يكوف دائما متقدما كم

( 95صفحة 

كلقد أشار العديد من الباحثُت يف علم النفس الرياضي إىل أف كصوؿ الالعب الرياضي إىل أعلى ادلستويات الرياضية 

استعداد الالعب لإلقباؿ أك اإلحجاـ ذباه موقف  )كاليت يقصد هبا " دافعية اإلصلاز الرياضي " يتأسس على ما يطلق عليو 

من مواقف اإلصلاز الرياضي، كبصفة خاصة مواقف ادلنافسة الرياضية، كما يدخل يف نطاؽ ىذا التحديد رغبة الالعب يف 

( 2009احلليم، ).التفوؽ ك التميز

اجلهد الذم يبذلو الرياضي من أجل النجاح يف إصلاز ادلهاـ اليت يكلف هبا " كما تعرؼ الدافعية لإلصلاز الرياضي بأهنا 

باىي، ).التدريب أك ادلنافسة، كذلك ادلثابرة عند مواجهة الفشل ك الشعور بالفخر عند إصلاز الواجبات اليت يكلف هبا

( 106، صفحة 2001

كما يرتبط دبفهـو الدافعية رلموعة من ادلفاىيم أك ادلصطلحات اليت يدؿ بعضها على مكونات فرضية كالبعض اآلخر على 

: متغَتات متوسطة كىي كما يلي

عرؼ بأهنا   :(Need )مفهوم الحاجة  حالة لدل الكائن احلي تنشأ عند اضلراؼ الشركط البيئية عن الشركط : " كت

( 117، صفحة 2008غبارم، )".البيولوجية احليوية، ادلثلى الالزمة حلفظ بقاء الكائن احلي 
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ناء على ذلك فإف احلاجة ىي نقطة البداية إلثارة دافعية الكائن احلي، كاليت ربفز طاقتو كتدفعو يف االذباه الذم ػلقق  كب

( 78، صفحة 2000خليفة، ).إشباعها

:  ( Drive )مفهوم الحافز 

هيئو للعمل غبارم، )ىو ما يضع ادليكانزمات العصبية يف حالة عمل كجاىزية لألداء، كىو ما ينشط الفرد للسلوؾ كي

رادؼ البعض بُت مفهـو احلافز كمفهـو الدافعية على أساس أف كل منهما يعرب عن حالة التوتر  (78، صفحة 2008 كي

العامة نتيجة لشعور الكائن احلي حباجة معينة، كيف ادلقابل ىناؾ من ؽليز بُت ىذين ادلفهومُت، حيث يستخدـ مفهـو 

وجو عاـ  الدكافع للتعبَت عن احلاجات البيولوجية ك االجتماعية، كأما مفهـو احلافز فإنو للتعبَت عن احلاجات البيولوجية، كب

فإف احلافز ك الدافع يشَت إىل احلاجة بعد أف ترمجت يف شكل حالة سيكولوجية تدفع الفرد إىل السلوؾ يف اذباه 

( 01، صفحة 2000خليفة، ).اشباعها

 :( Inecentive)مفهوم الباعث 

يشَت إىل زلفزات البيئة اخلارجية ادلساعدة على تنشيط دافعية : " الباعث بانو ( W.E.Vinacke): فيناؾ " يعرؼ 

األفراد، سواء تأسست ىذه الدافعية على أبعاد فسيولوجية أك اجتماعية، كتقف اجلوائز ك ادلكافأة ادلالية ك الًتقية كأمثلة 

. ذلذه البواعث

غبارم، ).فالباعث ؼلتلف عن الدافع، فالدافع داخلي ك الباعث ىو ادلوضوع اخلارجي الذم ؼلتزؿ احلاجة أك يشبعها

( 117، صفحة 2008

 : ( Habit )مفهوم العادة 

نمو نتيجة عمليات التدعيم، كتًتكز على اإلمكانيات السلوكية، أما : " العادة تشَت إىل  قوة ادليوؿ السلوكية، اليت ترتقي كت

التايل ؽلكن اعتبار الدافع نوعا فعاال من  الدافع فَتتكز على الدرجة الفعلية دلقدار الطاقة اليت تنطوم عليها العادة، كب

إذا قاـ الطالب دبذاكرة دركسو أثناء الدراسة فإنو ؽلكننا أف نتحدث يف ىذه احلالة عن كجود عادة يقف : مثاؿ" العادات 

عد ظهور  كراءىا دافع قوم كىو السعي ضلو النجاح ك التفوؽ، أما إذا قاـ ىذا الطالب بالقراءة ك اإلطالع أثناء اإلصلاز كب
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خليفة، ).النتيجة فإننا يف ىذه احلالة نتحدث عن كجود عادة تكونت لدل ىذا الطالب، كىي عادة القراءة كاإلطالع

( 80، صفحة 2000

: مفهوم الغرض

ؤدم عادة إلشباع احلاجة، كالغرض عادة ما يكوف ربقيقو أك إشباعو متأخرا  كىو عبارة عن اذلدؼ ادلراد الوصوؿ إليو كي

قليال فحب دراسة الطب عند أحد الطلبة حافز كتشجيع األىل لو كاجملتمع باعث، كاحلصوؿ على الشهادة ىو 

( 92، صفحة 2003يوسف، ).الغرض

تطبيق ىذا ادلفهـو على اجملاؿ الرياضي نقوؿ أف مشاركة الالعب يف ادلنافسة الرياضية حافز، كتشجيع اجلمهور باعث  كب

. كالفوز كالتفوؽ يف ادلنافسة الرياضية ىو الغرض

: قياس الدافعية لإلنجاز- 2-3

: تبُت أف ادلقاييس اليت استخدمت يف قياس الدافعية لإلصلاز تنقسم إىل فئتُت علا على النحو التايل

: المقاييس اإلسقاطية- 2-3-1

بإعداد اختبار لقياس الدافع لإلصلاز مكوف من أربع صور، مت اشتقاؽ بعضها من اختبار تفهم " ماكليالند كزمالؤه " قاـ 

رتبط " ماكليالند " أما البعض اآلخر فقاـ " مورام "  الذم أعده ( T.A.T )ادلوضوع  بتصميمو لقياس دافع اإلصلاز، كي

تم ربليل القصص أك نواتج اخلياؿ لنوع معُت من احملتول يف ضوء ما ؽلكن أف  ىذا االختبار أساس بالتخيل اإلبداعي، كي

يشَت إىل الدافع لإلصلاز، كعلى الرغم من ضعف ثبات كصدؽ اختيار تفهم ادلوضوع، فإنو شاع استخدامو على نطاؽ 

كاسع يف العديد من البحوث كالدراسات اليت تناكلت الدافعية لإلصلاز، حيث حاكؿ البعض إدخاؿ بعض التعديالت على 

لتقدير كصور " ماكليالند" يف ضوء تصور ( FTI )بوضع مقياس االستبصار " فرنش " ىذه األساليب، فقامت 

كذلك لقياس الدافع لإلصلاز ( AGET )بوضع اختبار التعبَت عن طريق الرسم " أرنسوف " كزبيالت اإلصلاز، كما قاـ 

. عند األطفاؿ

عرضت ىذه الطرؽ ك األساليب اإلسقاطية يف قياس الدافعية لإلصلاز للنقد الشديد، باعتبارىا اهنا تصف انفعاالت  كت

تسم بالذاتية، باإلضافة إىل اطلفاض ثبات  ادلبحوث بصدؽ مشكوؾ فيو، كما أف طريقة تصحيحها ربتاج إىل كقت كبَت كت
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كصدؽ ىذه الطرؽ االسقاطية، كنظرا لذلك ابتعد الباحثوف عن الطرؽ االسقاطية، كبدأ التفكَت يف تصميم كإعداد أدكات 

: أخرل أكثر موضوعية لقياس الدافع لإلصلاز كاليت من بينها

:  المقاييس الموضوعية2-3-2

قاـ الباحثوف بإعداد ادلقاييس ادلوضوعية لقياس الدافع لإلصلاز، بعضها أعد لقياس الدافع لإلصلاز لدل األطفاؿ مثر مقياس 

نر "  . عن ادليل لإلصلاز" مهر بياف " مقياس : كبعضها صمم لقياس الدافع لإلصلاز لدل الكبار مثل  " Weinerكي

كقد أستخدمت ىذه ادلقاييس يف العديد من الدراسات  "  Hermansكمقياسهرمانز " lynn 1969لن " كمقياس 

عد مقياس  من أكثر ادلقاييس استخداما، كيف " ىرمانز " األجنبية، كما استخدمت أيضا يف بعض الدراسات العربية، كي

مقابل ذلك صلد أف البعض من الباحثُت قاـ بإعداد مقاييس للدافعية لإلصلاز من خالؿ االستعانة بادلقاييس السابقة على 

( 101-97، الصفحات 2000خليفة، ) ".1988شلدكح الكناين " ،  " 1990شوكت ادليازعي : " سبيل ادلثاؿ

أما يف اجملاؿ الرياضي فقد مت إعداد كتصميم رلموعة من ادلقاييس لقياس الدافعية لإلصلاز الرياضي، كمن بُت ىذه 

حيث قاـ بتصميم مقياس نوعي خاص باجملاؿ الرياضي حملاكلة قياس  " Willis 1982جوف كلس " ادلقاييس، مقياس 

تضمن ادلقياس ثالثة أبعاد ىي : دافعية اإلصلاز ادلرتبطة بادلنافسة الرياضية، كي

  .Power Motiveدافع القدرة       

  .Motive to achievesuccesدافع إصلاز النجاح        

  .Motive to avoidfailureدافع ذبنب الفشل         

كيف ضوء بعض " زلمد عالكم " يف احلاجة لإلصلاز، كمت تعريبو من طرؼ " أتكنسوف -ماكليالند" كذلك يف ضوء ظلوذج 

ية يف البيئة ادلصرية  على عينات من الالعبُت الرياضيُت، مت االقتصار على بعدم دافع إصلاز  (العربية  )التطبيقات األكل

اعبار البيئة ادلصرية  ( 20 )النجاح، كدافع ذبنب الفشل، كعدد فقراتو  ) أقرب للبيئة اجلزائرية ( العربية ) عبارة فقط، كب

عد تطبيقو على البيئة اجلزائرية من قبل عدد من الباحثُت اجلزائريُت كىو االختبار الذم طبق يف ىذا (العربية  ، كب

( 1998عالكم، سيكولوجية اجلماعات الرياضية، ).البحث
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: النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز الرياضي- 2-4

لقد ظهرت بعض النظريات كالنماذج يف مراجع علم النفس حملاكلة دراسة دافعية اإلصلاز كزلاكلة تفسَت الفرد يف مواقف 

اإلصلاز ادلختلفة، كالتعرؼ على التوجهات اليت تكمن كراء سلوؾ اإلصلاز، كقد حاكؿ بعض الباحثُت يف علم النفس 

إال أننا سوؼ نتطرؽ .الرياضي اقتباس كتطويع بعض جوانب ىذه النظريات أك النماذج حملاكلة تطبيقها يف اجملاؿ الرياضي

: يف البداية قبل التطرؽ إىل أىم ىذه النظريات إىل سلوؾ اإلصلاز كأىم اجلوانب العامة اليت يتميز هبا ك اليت ىي

 :اختبار السلوك

قصد بو قرار الفرد باالذباه ضلو سلوؾ معُت من بُت رلموعة من االختيارات أم دلاذا ؼلتار فرد ما شلارسة ادلالكمة، يف  كي

حُت ؼلتار فرد آخر رياضة كرة القدـ؟ فكاف االختيار يتحدد عن طريق توقعات األداء كالقيمة اليت يدركها الفرد كادلرتبطة 

هبذا االختيار، أم يقـو الفرد هبذا االختيار على أساس قدراتو كاستعداداتو ككفاءتو كإمكانية التفوؽ كالنجاح كما يدركها 

. نفسو

 :شدة السلوك

قصد بو القوة ادلميزة للسلوؾ، أك مستول كدرجة تنشيط السلوؾ، أم دلاذا يقـو الرياضي بتدريبات بدنية مرتفعة الشدة؟  كي

دكدا " يف حُت أف البعض اآلخر ال يقول على مثل ىذه األنواع من التدريبات ادلرتفعة الشدة ك احلجم؟ حيث أشار 

Duda 1988 "  إىل أف الالعب الذم يتميز بدافعية إصلاز عالية، ؽليل إىل مزاكلة التدريب الرياضي الذم يتميز بالشدة

. العالية كاحلجم ادلرتفع، كما يستمر يف التدريب حىت بعد انتهاء الفًتة التدريبية

: المثابرة على السلوك- ج

كيقصد هبا مدل الفًتة اليت ؽلكن فيها استمرار أك دكاـ السلوؾ، كعما إذا كاف السلوؾ يستمر لفًتات طويلة أك متوسطة 

توقف، فعلى سبيل ادلثاؿ دلاذا يستمر العب يف التدريب ك االشًتاؾ يف  أك قصَتة، أـ يستمر لفًتة معينة مث ينقطع كي

تقاعد مبكرا . ادلنافسات حىت الوصوؿ ألعلى ادلستويات الرياضية، يف حُت يسقط أك يتوقف العب يف منتصف الطريق كي
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فكاف ادلثابرة على السلوؾ تعٍت استمرارية الالعب يف ادلمارسة الرياضية، كاصلذابو ضلو االشًتاؾ يف التدريب كادلنافسة 

لتحقيق أفضل مستول شلكن، يف حُت أف االفتقار إىل ادلثابرة على السلوؾ تؤدم إىل ابتعاد الالعب عن شلارسة أك عدـ 

( 255-253، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).ربقيق النجاح

كمن خالؿ تكوين فكرة عن أىم جوانب كشليزات سلوؾ اإلصلاز أصبح يف اإلمكاف التطرؽ إىل أىم النظريات ادلفسرة 

: لسلوؾ اإلصلاز كاليت من أعلها ما يلي

: نظرية الحاجة إلى اإلنجاز- 2-4-1

دافعية " ماكليالند" حيث يعرؼ  " Me elelland- Atkinsonأتكنسوف  -ماكليالند" نظرية حاجة اإلصلاز 

نظاـ شبكي من العالقات ادلعرفية ك االنفعالية ادلوجهة أك ادلرتبطة بالسعي من أجل بلوغ مستول االمتياز ك " اإلصلاز بأهنا 

كرغم تركيز النظرية على حالة اإلصلاز غَت أهنا ترل أف ىناؾ ثالث حاجات موجودة لدل كل األفراد كبدرجات " التفوؽ 

: متفاكتة، كذلا تأثَت يف ربريك العاملُت يف ادلنظمة كىي

 .احلاجة إىل اإلصلاز-

 .احلاجة إىل القوة-

 .احلاجة إىل االنتماء-

إال أننا سوؼ نركز على احلاجة إىل اإلصلاز يف كوهنا الدافع للتفوؽ كربقيق اإلصلاز كفق رلموعة من ادلعايَت، كترل ىذه 

النظرية أف األفراد الذين لديهم حاجة شديدة لإلصلاز يكوف لديهم دافع التفوؽ كالكفاح من أجل النجاح كذلك دبجرد 

، صفحة 2006عياصرة، ).ربقيق النجاح دكف اعتبار للمردكد ادلادم ما مل ينظر إىل ادلردكد ادلادم على أنو مؤشر للنجاح

115 )

استعداد الفرد لإلقباؿ أك اإلحجاـ بالنسبة دلوقف من مواقف " كىذه النظرية تشَت إىل أف دافعية اإلصلاز تعترب دبثابة 

. اإلصلاز، كىي ادلواقف اليت يتوقع فيها الفرد أف أدائو سوؼ يتم تقييمو
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التايل فإف دافعية اإلصلاز يف  أما يف اجملاؿ الرياضي فيمكن اعتبار موقف ادلنافسة الرياضية من أىم مواقف اإلصلاز، كب

استعداد الالعب لإلقباؿ أك اإلحجاـ ذباه موقف من مواقف اإلصلاز الرياضي كبصفة خاصة مواقف " الرياضة تشَت إىل 

. ادلنافسة الرياضية، كما يدخل يف نطاؽ ىذا التحديد رغبة الالعب يف التفوؽ كالتميز

: كؽلكن صياغة ىذه النظرية يف إطار احملددات التالية

: العوامل الشخصية 2-4-1-1

كاليت تعٍت أف لكل فرد لديو استعدادين شخصيُت مستقلُت كؽلكن اعتبارعلا دبثابة مسات شخصية، كؽلثالف الفركؽ يف 

: الدافعية يف مواقف اإلصلاز كعلا

: دافع إنجاز النجاح

التايل الشعور بالرضا  عتقد أنو ؽلثل الدافعية الداخلية للفرد، لإلقباؿ ضلو أنشطة معينة، كيدفعو حملاكلة ربقيق التفوؽ كب كي

. كالسعادة

: دافع تجنب الفشل

كىو تكوين نفسي يرتبط باخلوؼ من الفشل، الذم يتمثل يف االىتماـ ادلعريف بعواقب أك نتائج الفشل يف األداء ك الوعي 

. الشعورم بانفعاالت غَت سارة، شلا سهم يف زلاكلة ذبنب أك رباشي مواقف اإلصلاز

ؤكد ىذه النظرية على أف ىذين االستعدادين موجداف لدل كل فرد بدرجات متفاكتة، كعلا مستقلُت عن بعضهما  كت

. البعض، إذ قد ؽلتلك الشخص درجة عالية أك متوسطة أك منخفضة من دافع ذبنب الفشل

: حيث أشارت نظرية حاجة االصلاز إىل أف العوامل ادلوقفية تتضمن ما يلي :العوامل الموقفية 2-4-1-2

كيقصد بذلك تقدير أك حكم أك إدراؾ الشخص بأف آدائو سوؼ يكوف ناجحا بنسبة  :االحتمال المدرك للنجاح

. معينة

يقصد بذلك تقدير أك حكم أك إداؾ الشخص بأف أدائو سوؼ ال يكوف ناجحا بنسبة  :االحتمال المدرك للفشل

. معينة
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أم عدـ كجود احتماؿ على اإلطالؽ، ك  (صفر  )كنسبة االحتماالت ادلدركة سواء للنجاح أك للفشل تًتاكح ما بُت 

. صحيح أم االحتماؿ ادلؤكذ (كاحد )

 :قيمة العائد من النجاح

قصد بو ادلكافأة  . أك الرضا ادلدرؾ ادلرتبط بالنتيجة اليت يعتربىا الفرد ناجحة (ادلادية أك ادلعنوية  )كي

 :قيمة العائد من الفشل

كيقصد بذلك قيمة عدـ الرضا ادلدرؾ أك احلزف ادلرتبط بالنتيجة اليت يعتربىا الفرد فاشلة، كتشَت نظرية احلاجة لإلصلاز إىل 

أف ىناؾ عالقة متبادلة بُت ىذه العوامل ادلوقفية، فعلى سبيل ادلثاؿ عندما يتنافس مالكم مغمور مع مالكم عادلي فإف 

تبدكا  (يف حالة حدكثو  )االحتماؿ ادلدرؾ للنجاح لالعب ادلغمور يبدك ضئيال للغاية، يف حُت أف قيمة العائد من النجاح 

عالية جدا، كعلى العكس من ذلك فإف احتماؿ ادلدرؾ للنجاح لالعب العادلي يبدكا عاليا جدا يف حُت قيمة العائد من 

، 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).تبدكا منخفضة للغاية (احتماؿ حدكثو بدرجة كبَتة جدا  )النجاح 

( 260-259الصفحات 

 :النتائج المتوقعة

يف ضوء افًتاضات نظرية حاجة اإلصلاز فإف ىناؾ إمكانية ربقيق بعض النتائج ادلتوقعة يف إطار التفاعل بُت العوامل 

: الشخصية كالعوامل ادلوقفية، كمن بُت أعلها ما يلي

 (ف.ـ )ادليل لالقًتاب من ىدؼ مرتبط باإلصلاز 

يقصد بذلك الدافعية العامة للفرد، أك استعداده أك نزعتو لالشًتاؾ يف مهاـ أك أعداءات مرتبطة باإلصلاز، كؽلكن التوصل 

: إىل ىذه النتيجة عن طريق ضرب ادلتغَتات الثالثة التالية طبقا للمعادلة التالية

 X (اف)  االحتماؿ ادلدرؾ للنجاح X (د ف  )دافع إصلاز النجاح  = (ـ ف  )ادليل لالقًتاب من ىدؼ مرتبط باإلصلاز 

. (ؽ ف  )قيمة العائد من النجاح 

 ؽ ف X أف Xد ف = ـ ف : أم 
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إىل أف موقف االحتماؿ ادلدرؾ للنجاح الذم  ( 1955كاينَتج كجولد  )لقد أشار بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي 

تعترب دبثابة ادلواقف اليت – أم ادلواقف اليت تتطلب التحدم ك اليت ؽلكن مواجهتها –  فشال %50 صلاحا، %50ؽلثل 

. ؽلكن أف تؤدم إىل أفضل النتائج بالنسبة لالعب الذم يتميز بدرجة عالية من الدافع إلصلاز النجاح

: الميل لتجنب هدف مرتبط باإلنجاز

إف مواقف اإلصلاز تثَت النزعة أك ادليل لتجنب ىذا النشاط كالذم تعرب عنو ىذه النظرية دبصطلح ادليل لتجنب ىدؼ 

كالذم يقصد بو االستعداد أك النزعة لتجنب أك التأخر يف االشًتاؾ، أك الدخوؿ يف مواقف  (ـ ؼ  )مرتبط باإلصلاز 

:  ىيلثالثة عواملاإلصلاز  كالذم يعترب ناذبا 

 X (أ ؼ ) االحتماؿ ادلدرؾ للفشل X (د ؼ  )الدافع لتجنب الفشل  = (ـ ؼ  )ادليل لتجنب ىدؼ مرتبط باإلصلاز 

. قيمة العائد من الفشل

.  ؽ ؼX أ ؼ Xدؼ= ـ ؼ : أم

كلقد أشار بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي إىل أف الالعب الرياضي ادلميز بدرجة عالية من دافع ذبنب الفشل، 

قبل إما على األداء السهل الذم يشكل درجة منخفضة من احتماؿ الفشل أك الدخوؿ يف منافسة  يبتعد عن التحديات كي

أم اإلقباؿ على  )مع منافسُت متواضعي ادلستول، كمن ناحية أخرل قد يقبل على التنافس مع منافسُت أفضل منو بكثَت 

ألنو يف حالة اذلزؽلة لن يرتبط ذلك بالشعور باللـو أك الضيق  (األداء الصعب كالذم يكل درجة عالية من احتماؿ الفشل 

عالكم، مدخل ).أك عدـ السعادة، ألف يف قرارات نفسو مل يتوقع الفوز كنظرا دلعرفتو بأف اآلخرين مل يتوقعوا ذلالفوز أيضا

( 267-261، الصفحات 2006يف علم النفس الرياضي، 

: المحصلة النهائية لدافعية اإلنجاز 2-4-1-3

عن  (ـ ق)كيقصد هبا ادليل لالقًتاب ك ادليل لتجنب مهمة مرتبطة باإلصلاز، كؽلكن ربديد احملصلة النهائية لدافعية اإلصلاز 

من قيمة ادليل لالقًتاب من  (كىو قيمة سالبة دائما  ) (ـ ؼ  )طريق طرح قيمة ادليل لتجنب ىدؼ مرتبط باإلصلاز 

: طبقا للمعادلة التالية (ـ ف  )ىدؼ مرتبط باإلصلاز 

: (م ه  )المحصلة النهائية لدافعية اإلنجاز 
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 ((ـ ؼ)قيمة ادليل لتجنب ىدؼ مرتبط باإلصلاز  ح- ) + (ـ ف  ): قيمة ادليل لالقًتاب من ىدؼ مرتبط باإلصلاز

 (ـ ؼ  - )+ ـ ف = ـ ىػ : أم

لقد أظهر التطبيق العملي لنظرية حاجة اإلصلاز كبصفة خاصة بالنسبة للمحصلة النهائية لدافعية اإلصلاز لألفراد الداخلية 

ادلنخفضة، كالذين يتسموف باخلوؼ من الفشل، كيظهركف درجة عالية من دافع ذبنب الفشل بدرجة أكرب من دافع إصلاز 

النجاح، أف مثل ىؤالء األفراد يستمركف يف االشًتاؾ يف مواقف االصلاز كذلك على العكس من االفًتاضات السابقة اليت 

تعاد عن مثل ىذه ادلواقف، كلقد أضاؼ  لالفًتاضات السابقة متغَتا ىاما " تكنسوف " أشارت إىل زلاكلتهم ذبنب أك االب

ادلرتبطة بادلوقف االصلازم، كاليت سبكن أف تسهم يف دفع الفرد  (كادلكافأة كاجلوائز كغَتىا  )ىو متغَت الدافعية اخلارجية 

الذم يتميز بدرجة عالية من دافع ذبنب الفشل بدرجة أكرب من دافع إصلاز النجاح لالشًتاؾ يف مواقف اإلصلاز كعدـ 

: على النحو التايل" أتكنسوف " ذبنبها، كبذلك أصبحت ادلعادلة النهائية يف نظرية حاجة اإلصلاز طبقا إلضافة 

 (د خ  )الدافعية اخلارجية  + (ـ ق  )احملصلة النهائية لدافعية اإلصلاز = سلوؾ اإلصلاز 

تاج  د خ + ـ ىػ = أم سلوؾ االن

بالرغم من أف نظرية حاجة االصلاز كاف ذلا تأثَت كاضح على الباحثُت، من خالؿ حفزىم على دراسة موضوع الدافعية إال 

تقادات مثل تعقدىا كصعوبة قياس تكويناهتا النفسية ادلتعددة، كمعادالهتا ادلركبة اليت قد ال  أهنا تعرضت للعديد من االن

. تتوافر ذلا درجة كبَتة من الصدؽ كالثبات

إىل أف نظرية حاجة اإلصلاز ترتبط بالتحيز للعوامل الشخصية، كقد تصلح  " Roberts 1992ركبرتس " حيث أشار 

( 274-267، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).للتنبؤ بنمط الدافعية على ادلدل الطويل
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تلخيص افتراضات نظرية حاجة اإلنجاز 

سلوؾ                                التوقعات                        العوامل ادلوقفية     العوامل الشخصية                

 

 

 X =

 

 

 

 

 

 تلخيص افتراضات نظرية حاجة اإلنجاز ( 02  )شكل رقم 

( 271، صفحة 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ): ادلصدر 

: النظرية المعرفية االجتماعية- 2-4-2

إف النظريات كالنماذج ادلعرفية االجتماعية ادلرتبطة بادلواقف النوعية استخدمت بعض ادلصطلحات اليت يبدكا أهنا تتشابو يف 

عية اإلصلاز ادلنخفضة مثل  فاعلية الذات ك الكفاءة ادلدركة ك : معناىا ك اليت ؽلكن أف سبيز بُت دافعية اإلصلاز العالية كداف

وجو أك ىدؼ اإلصلاز، حيث أف العديد من الباحثُت يف علم النفس الرياضي قاموا باستعارهتا كاقتباسها  الثقة بالنفس كت

. كزلاكلة تطويعها لكي تناسب التطبيق يف اجملاؿ الرياضي

: كفيما يلي عرض النماذج التالية ادلستمدة من النظريات ادلعرفية االجتماعية كىي

 

 

 

دافع اصلاز النجاح 
 
 

 دافع ذبنب الفشل

االحتماؿ ادلدرؾ للنجاح 
قيمة العائد  من النجاح 

 
 

االحتماؿ ادلدرؾ للفشل 
 قيمة العائد من الفشل

ادليل لالقًتاب من 
ىدؼ مرتبط 

باإلصلاز 
 
 
 

ادليل لتجنب ىدؼ 
 مرتبط باإلصلاز

السعي لالشًتاؾ -
يف مواقف اإلصلاز 

التطلع للتحدم ك -
ادلخاطرة 

االرتقاء دبستول -
. األداء

ذبنب مواقف -
اإلصلاز 

ذبنب التحدم -
كادلخاطرة 

ضعف مستول -
 األداء
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: نموذج فاعلية الذات 2-4-2-1

ك اليت تتضمن العديد من األبعاد ، إال  " 1986باندكزا " تعترب فاعلية الذات جزء أك بعد من أبعاد النظرية اليت قدمها 

ركزكا على بعد فاعلية الذات فقط نظرا العتقادىم  " 1990 كآخركف  Feltzفلتز" أف الباحثُت يف علم النفس الرياضي 

. بأعليتو يف اجملاؿ الرياضي كخاصة بالنسبة لدافعية اإلصلاز

: مفهوم فاعلية الذات

اعتقاد الفرد يف قدراتو كاستطاعتو على أداء نوعي معُت، أم اعتقاد أك إدراؾ الفرد " فاعلية الذات بأهنا " باندكرا " يعرؼ 

بأنو فاعل ككفء، كيستطيع النجاح يف أداء سلوؾ نوعي معُت، فكأف فاعلية الذات ىي عملية معرفية كفيها يشكل الفرد 

يا بالنسبة لقدراتو دلواجهة متطلبات معينة، كما أهنا تؤثر على كل من دافعية اإلصلاز للفرد ككذلك على  حكما أك إدراكا ذات

مستول أدائو الفعلي، فالالعب الذم يدرؾ أنو يتسم بفاعلية الذات يف أداء معُت يقًتب أك يقبل على ىذا األداء بقدر 

كبَت من احلماس كالثقة بالنفس، فعلى سبيل ادلثاؿ إذا اعتقد العب الكرة الطائرة يف قدراتو على أدائو اإلرساؿ الساحق 

قة يف الذات . بالطريقة اخلطافية فإنو يقبل على أداء ىذه ادلهارة احلركية حبماس كث

فإنو سوؼ لن ػلاكؿ أداء – كىذا يعٍت اطلفاظ فاعلية الذات – أما إذا أدرؾ الالعب أف قدراتو ال تسمح لو بأداء ذلك 

. اإلرساؿ هبذه الطريقة، كيسعى ألداء نوع آخر من االرساؿ يتناسب مع قدراتو كاستطاعتو

إىل أنو لكي ؽلكن أداء سلوؾ ما فإنو ال يكفي أف يكوف ىذا السلوؾ متعلما بل أنو " باندكرا " كمن ناحية أخرل أشار 

من الضركرم باإلضافة إىل ذلك أف تكوف ىناؾ دافعية لدل الفرد ألداء ىذا السلوؾ، كضركرة توافر حافز كالذم يتأسس 

. على توقع نتائج األداء، أم اعتقاد الفرد أف سلوكو سوؼ يؤدم إىل نتيجة معينة

فعلى سبيل ادلثاؿ عندما يقـو العب اجلمباز بأداء مهارة حركية على جهاز معُت كسبق لو تعلم ىذه ادلهارة كقاـ بتكرارىا 

أثناء التدريبات بنجاح، حينها يفًتض أف ىذا الالعب ؽلتلك درجة عالية من فاعلية الذات يف أداء ىذه ادلهارة عندما 

يطلب منو أدائها يف التدريبات أك ادلنافسة الرياضية، كعلى العكس فإف العب اجلمباز الذم يفشل يف أداء ىذه ادلهارة 

التايل سوؼ تؤدم إىل  أثناء التدريبات كىو األمر الذم يشَت إىل عدـ امتالؾ الالعب لدرجة عالية من فاعلية الذات، كب

. نتائج مغايرة عن اليت حققها الالعب اآلخر
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: العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية الذات

ناميكية فاعلية " باندكرا " أشار  إىل أف ىناؾ بعض ادلصادر الرئيسية للمعلومات اليت ؽلكن أف تؤثر على دة كقوة كدي

: الذات، كمن بُت أىم ىذه العوامل ما يلي

: إنجاز األداء

تعترب اصلازات األداء من أكثر العوامل أعلية بالنسبة لفاعلية الذات، حيث أف صلاح الالعب يف أداء مهمة تتميز بالصعوبة، 

اليت تتحدل قدرات الالعب، فإف ذلك يساعد على االرتقاء بفاعلية الذات بدرجة أكرب من صلاحو يف أداء مهمة تتميز 

بالسهولة الواضحة، ككذلك فإف صلاح الالعب يف احملاكالت األكىل لألداء تثَت درجة عالية من فاعلية الذات بدرجة أكرب 

( 278-274، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).من فشلو يف ىذه احملاكالت األكىل لألداء

: الخبرة البديلة

ية سابقة لالعب بالنسبة  سبكن قدرة اخلربة البديلة يف زيادة فاعلية الذات لدل الالعب يف حالة عدـ كجود خربات ذات

أك  (كتعلم أداء حركي جديد )لألداء الذم سيقـو بأدائو، كمن أمثلة ذلك ادلواقف اليت يواجهها الالعب ألكؿ مرة 

 (مثل ادلنافسة مع منافس رلهوؿ غَت معركؼ مستول قدراتو كاستطاعتو  )ادلواقف اليت مل يسبق لو مواجهتها من قبل 

دلباراة يشًتؾ فيها ادلنافس الذم مل يسبق الالعب  (تسجيل  )كعلى ادلدرب يف ىذه احلالة األخَتة كضع شريط مصور 

مواجهتو من قبل، كقياـ ادلدرب بشرح أىم نقاط القوة كالضعف ذلذا ادلنافس يف إطار مصطلح التعلم بالنمذجة كىو األثر 

. الذم يؤدم إىل االرتقاء بفاعلية الذات لدل الالعب

: االقتناع اللفظي

كىي قدرة ادلدرب الرياضي على أف يقـو باستجابات لفظية كزلادثات مع العب يف الفريق بغية إقناعو بأنو ؽلتلك قدرات 

كاستطاعات سبكنو من مواجهة أداء معُت بنجاح، مثل إقناعو بقدرتو على الفوز  على منافس معُت، كتكمن أعلية اإلقناع 

اللفظي يف حالة إدراؾ الالعب، أف الشخص الذم يقـو دبحاكلة إقناعو اللفظي ىو شخص جدير بالثقة، كمصدر دقيق 

إىل  " 1992فلتز " للمعلومات كيستطيع احلكم الصحيح ك التقييم الدقيق، كبأدلة موضوعية ككاضحة، كلقد أشار   

نها : كجود طرؽ متعددة لإلقناع اللفظي كم
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: كالم الالعب مع نفسه أو الكالم الذاتي

كيف ىذا النوع من الكالـ الذايت ػلاكؿ الالعب إقناع نفسو بفاعليتو ككفايتو، كمن أمثلة ذلك كأف يقوؿ الالعب لنفسو 

إنٍت أستطيع أف أقـو هبذا األداء جيدا ألف قدرايت كاستعدادايت تسمح بذلك كسبق يل أداء ذلك من قبل " قبل األداء 

". بنجاح 

: التصور

انعكاس األشياء أك ادلظاىر أك األحداث اليت سبق لالعب خالؿ خرباتو السابقة من ادراكها،  (العقلي  )يقصد بالتصور  

كاليت ال تؤثر عليو يف حلظة التصور العقلي، كىو يتضمن استدعاء كاستحضار الذاكرة لألشياء أك األحداث ادلخزنة من 

كاقع اخلربة ادلاضية، إال أف الالعب يف عملية التصور العقلي ال يسًتجع يف الذىن أك العقل اخلربات القدؽلة فقط كإظلا 

ؽلكن أف يتناكذلا بالتعديل ك التغَت كانتاج صورا جديدة، كمن األمور اذلامة يف اجملاؿ الرياضي ىو مدل اقتناع الالعب 

بأعليتو كفائدتو يف تطوير مستواه أك إعداده للمنافسات األمر الذم ؽلكن أف يسهم إىل حد كبَت يف زيادة فاعلية الذات، 

كاستخدامات التصور العقلي متعدد كمن بينها ادلساعدة على سرعة تعلم ادلهارات احلركية كالقدرات اخلططية كحل 

. مشكالت األداء كغَتىا من االستخدامات اذلامة

: الحالة الفسيولوجية

من اخلربات العامة يف اجملاؿ الرياضي ارتفاع مستول اإلثارة الفسيولوجية ادلرتبطة حبالة ما قبل بداية ادلنافسة الرياضية، كقد 

يفسر الالعب االستثارة على أهنا حالة قلق أك عالمة من عالمات االنزعاج ادلرتبطة باألداء أك ادلنافسة اليت سوؼ يشًتؾ 

التايل امكانية اطلفاض مستول فاعلية الذات،  فيها، كىو األمر الذم قد يشَت إىل معاناة الالعب من الشك يف قدراتو، كب

كعلى العكس من ذلك قد يفسر الالعب ىذه االستثارة الفسيولوجية على أهنا عالمة من عالمات التنشيط البدين ك 

التايل إمكانية ارتفاع مستول فاعلية  النفسي، كحالة من حاالت االستعداد لبذؿ ادلزيد من اجلهد كاألداء األفضل كب

( 281-278، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).الذات

نظرية  " Harter 1978سوزاف ىارتر" قدمت  :(الكفاءة المدركة  )نموذج دافعية الكفاءة  2-4-2-2

" يف دافعية اإلصلاز تتأسس على شعور الفرد بكفاءتو الشخصية ، كيف ضوء بعض التصورات النظرية اليت قدمها 
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كاليت يوضحها لنا " ىارتر " كمن بُت االفًتاضات اليت قدمها " دافعية الكفاءة " كىي نظرية  " White 1959ىوايت

:  الشكل التايل 

  :في مجال دافعية الكفاءة " Harterسوزان هارتر" افتراضات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في مجال دافعية الكفاءة " Harterسوزان هارتر" افتراضات  (  03 )شكل رقم 

 الالعب كفوا في مجال الدافعية الفطرية لكي يكون

 معين وسعيه نحو التفوق

أداء غَت ناجح 
 (خربة فاشلة  )

أداء ناجح 
 خربة ناجحة

مشاعر سلبية 
اطلفاض يف فاعلية الذات كالكفاءة 

 الشخصية

اطلفاض مستول 
 دافعية الكفاءة

زلاكالت قليلة 
  للتفوؽ

مشاعر إغلابية -
فاعلية الذات -

 الكفاءة الشخصية-

إرتفاع مستول  
 دافعية الكفاءة

ادلزيد من 
 احملاكالت للتفوؽ

تعاد عن  االب
 ادلمارسة الرياضية
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( 283، صفحة 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، )

على أف لألفراد دافعية فطرية، كلكي يكوف الفرد كفؤا يف رلاؿ "سوزاف ىارتر " أكدت  (03)كمن خالؿ ىذا الشكل رقم 

إىل أف إدراؾ الفرد للنجاح أك شعوره " ىارتر " فإنو يسعى للتمكن أك التفوؽ، كأشارت  (كالرياضة مثال  )إصلازم معُت 

عزز  خبربة النجاح يف زلاكلتو للتفوؽ يولد لديو مشاعر إغلابية كشعور بفاعلية الذات كالكفاءة الشخصية كاليت تدعم كت

بالتايل دافعية الكفاءة، ككلما ارتفعت ىذه الدافعية لدل الفرد فإف ذلك يشجعو على القياـ دبحاكالت أخرل للتفوؽ، 

كعلى العكس من ذلك فإف عدـ إدراؾ الفرد للنجاح أكشعوره خبربة الفشل يف زلاكلتو للتفوؽ فإف ذلك يولد لديو مشاعر 

التايل اطلفاض دافعية الكفاءة كاليت ينتج عنها زلاكالت قليلة للتفوؽ فاعلية الذات كب . سلبية بالكفاءة الشخصية كب

ؤثر على " ىارتر " كما أشارت  إىل أف دافعية الكفاءة عبارة عن تكوين متعدد األبعاد كىذه األبعاد تتفاعل معا كت

: زلاكالت إلحراز التفوؽ يف رلاؿ إصلاز معُت، كمن بُت أىم أبعاد ىذه التكوينات ما يلي

: المجال النوعي لمحاوالت التفوق

كعما إذا كاف ىذا اجملاؿ يتضمن اجملاؿ ادلعريف أك اجملاؿ االجتماعي أك اجملاؿ البدين، كؽلكن ربديد ىذا البعد باستخداـ 

بعنواف مقياس الكفاءة ادلدركة لألطفاؿ كالذم يركز على زلاكلة قياس دافعية  " 1982ىارتر " ادلقياس الذم قدمتو 

: الكفاءة يف ثالث رلاالت نوعية حملاكلة التفوؽ كىي

 .(الكفاءة ادلدرسية  )اجملاؿ ادلعريف -

 .(الكفاءة ادلرتبطة بالعالقة مع الزمالء  )اجملاؿ االجتماعي -

 .(الكفاءة ادلرتبطة بادلهارات الرياضية  ) (احلركي  )اجملاؿ البدين -

: أثر التدعيم الخارجي

فاألثر الذم ػلدثو اآلخرين ذكم األعلية بالنسبة للفرد كذلك عن طريق التدعيم أك التعزيز أك النمذجة أك القدرة، من 

. األعلية دبكاف لدافعية الكفاءة لدل الفرد، كخاصة بالنسبة للمدرب الرياضي كأعلية تدعيمو لالعب

: ناتج األداء وعالقته بصعوبة المهمة



 127 

تميز بالصعوبة، كاستطاع اجتيازىا بنجاح فإف ذلك يولد لديو  إذ أنو كلما كانت ادلهمة اليت يؤديها الفرد تتحدل قدراتو كت

التايل ادلزيد من دافعية الكفاءة، كعلى العكس من ذلك فإف النجاح يف اجتياز بعض  الشعور بالكفاءة الشخصية كب

التايل زبفض من دافعية الكفاءة لديو . العقبات السهلة قد ال تسهم يف شعور الفرد بكفاءتو الشخصيةػ كب

: الكفاءة المدربة

إف الدافعية الداخلية تقود الفرد إىل زلاكلة إظهار قدراتو يف رلاؿ إصلاز نوعي معُت، كالذم يشعر فيو الفرد بكفاءتو 

الشخصية حيث أف األفراد ذكم الكفاءة ادلدركة يف اجملاؿ البدين ك احلركي لديهم دافعية إصلاز عالية ضلو اجملاؿ الرياضي 

. بدرجة أكرب من األفراد ذكم الكفاءة ادلدركة يف اجملاؿ االجتماعي أك اجملاؿ ادلعريف

: االنفعالية النتائج

إف األثر االنفعايل االغلايب الناتج عن الشعور بالنجاح يف أداء يسهم يف االرتقاء بدافعية الكفاءة كعلى العكس من ذلك 

فإف الشعور بالفشل قد يولد الشعور باطلفاض دافعية الكفاءة، حيث أف األفراد الذين يتميزكف بدافعية عالية للكفاءة 

، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).يتسموف دبستول أقل يف مسة قلق ادلنافسة الرياضية

281-284 )

: نموذج دافعية اإلنجاز و الثقة الرياضية 2-4-2-3

االعتقاد أك " ؽلكن تعريفها بأهنا  " Sport Confidence" أف الثقة الرياضية  "  Cox 1994كوكس  " أشار 

كما أشارت ىذه النظرية إىل أف الالعب " درجة التأكد أك اليقينية بأف الفرد ؽللك القدرة لكي يكوف ناجحا يف الرياضة 

: الرياضي يواجو مواقف ادلنافسة ادلوضوعية يف إطار بعدين ىامُت علا

 .الثقة الرياضية كسمة شخصية-

نافسي-  .التوجو االت

اليت يظهرىا الالعب يف ادلنافسة الرياضية كاليت تساعد " حالة الثقة الرياضية " كالذم ؽلكن عن طريقهما التنبؤ دبستول 

الرضا ك اإلدراؾ أك : على التنبؤ بأداء الالعب كاليت تعطي دفعة تقدمية باإلدراؾ الذايت لالعب عن نتائج األداء مثل
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ؤثر بكل التوجو التنافسي ككذلك  (بغض النظر عن الفوز أك اذلزؽلة  )الشعور بالنجاح  كىذا اإلدراؾ الذايت لالعب يتأثر كي

. مسة الثقة الرياضية ادلميزة لالعب الرياضي

كؽلكن التمييز بُت الالعب الرياضي الذم يتسم بالثقة العالية كالالعب الرياضي الذم يتسم بالثقة ادلنخفضة على النحو 

( 287-285، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ):التايل

خصائص الثقة الرياضية العالية و المنخفضة لالعب رياضي 

خصائص الثقة المنخفضة خصائص الثقة العالية 

 .مسًتخي كرابط اجلأش

 .متنبو كيستطيع الًتكيز على نفسو كعلى ادلهمة ادلوكلة إليو

 .يعرؼ جيدا ما الذم ينبغي عليو أف يفعلو أك يؤديو

 .ىادئ كغَت مشغوؿ الباؿ

ال ينشغل كثَتا يف التفكَت يف نتائج ادلنافسة كخاصة يف اجلوانب 

 .السلبية

أىدافو زلددة ككاقعية تتناسب مع قدراتو كاستطاعتو كما أهنا 

 .تتحدل ىذه القدرات كاالستطاعات

ية  .قادر على تصحيح أخطائو بصورة ذات

يثق سباـ يف كفاءتو كفاعليتو 

 .متوتر كقلق

تباه بصورة مستمرة  .يصعب عليو الًتكيز ك االن

منزعج كلديو شكوؾ كعدـ يقينيو بالنسبة لقدراتو 

 .كاستطاعاتو

 .ؼلشى ادلنافسُت

 .يفكر كثرا يف نتائج ادلنافسة

 .ؼلشى الفشل بصورة مبالغ فيها

 .أىدافو غَت زلددة بصورة كاضحة

 .يشك يف كفاءتو كفاعليتو

 

 

عالكم، مدخل يف ) :يبين خصائص الثقة الرياضية العالية و المنخفضة لالعب رياضي (01)جدول رقم 

 (287، صفحة 2006علم النفس الرياضي، 

 

. إىل أف الثقة الرياضية العالية تعترب من بُت أىم العوامل اليت سبيز األفراد ذكم دافعية اإلصلاز العالية" فيلي " كقد أشار 
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: (أهداف اإلنجاز  )نماذج توجهات 

تعترب من بُت أىم احملددات الرئيسية لسلوؾ اإلصلاز على أساس تفسَت صلاح أك فشل " التوجهات " أك " األىداؼ " إف 

سلوؾ اإلصلاز، يف ضوء مدل ربقيق ىذه األىداؼ أك التوجهات، فسلوؾ اإلصلاز الذم يعترب دبثابة صلاح بالنسبة لفرد 

. ؽلكن أف يعترب دبثابة فشل لفرد آخر

: توجهات وأهداف اإلنجاز في الرياضة

سواء ادلنافسة مع الذات أك يف مواجهة – حيث أشار العديد من الباحثُت يف ىذا اجملاؿ إىل أف موقف ادلنافسة الرياضية 

تعترب من أىم مواقف اإلصلاز –العوامل الطبيعية أك ادلنافسة يف مواجهة منافس كجها لوجو أك يف مواجهة منافسُت آخرين 

لإلشارة إىل  " competitivnessالتنافسية " الرياضي، كىو األمر الذم دعا بعض الباحثُت إىل استخداـ مصطلح 

استعداد الالعب الرياضي دلواجهة مواقف ادلنافسة الرياضية، كزلاكلة " دافعية اإلصلاز الرياضي، حيث تعرؼ التنافسية بأهنا 

". التفوؽ ك التميز يف ضوء مستول أك معيار معُت من معايَت أك مستويات التفوؽ أك التميز 

: كيف ضوء ذلك أشار العديد من الباحثُت إىل أف ىناؾ ىدفُت أك توجهُت رئيسيُت من أىداؼ أك توجهات التنافسية علا

: هدف أو توجه النتيجة

كىو يرتبط دبحاكلة الالعب الرياضي االشًتاؾ يف ادلنافسة الرياضية، هبدؼ الفوز بادليداليات أك البطوالت، كالتغلب على 

منافسيو، كذبنب اذلزؽلة بقدر اإلمكاف، حيث يشعر الالعب الرياضي بالفخر كالسعادة عند الفوز إلدراكو بقدراتو العالية 

كلكنو ػلزف عندما ينهـز إلدراكو بأنو ؽلتلك قدرات منخفضة، كىذا بغض النظر عن الظركؼ ادلرتبطة بكل من الفوز ك 

اذلزؽلة، كبغض النظر كذلك عن مستول ادلنافس بادلقارنة دبستول الالعب أك بغض النظر عن نتيجة اجلهد الذم بذلو 

. الالعب كمستول قدراتو

: هدف أو توجه األداء أو المهمة

كىو يرتبط دبحاكلة الالعب الرياضي االشًتاؾ يف ادلنافسة كاضعا نصب عينيو زلاكلة تطوير مستواه كربسينو عن األداء 

السابق، كبذؿ أقصى جهد شلكن يف األداء كإظهار أكرب قدر شلكن من قدراتو، دكف أف يرتبط ذلك مقارنة مستواه دبستول 

 (ربسُت مستواه  )اآلخرين، حيث يشعر بالنجاح يف حالة ربقيق التطور يف مستواه كيشعر بالفشل عند عدـ ربقيق ىدفو 



 130 

ادلتسابق يف ألعاب القول الذم يشًتؾ يف ادلنافسة : بغض النظر عن فوزه أك ىزؽلتو يف ادلنافسة الرياضية مثاؿ على ذلك 

هبدؼ تسجيل رقم شخصي جديد لو أفضل من أرقامو السابقة، كليس هبدؼ احتالؿ ادلراكز األكىل ك الفوز 

( 294-288، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).بالبطولة

توجو )كيف ضوء كل ما ذكر أشار بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي إىل انو من األفضل لالعب تبٍت توجو ادلهمة 

الذم يركز على مقارنة أداء الالعب دبستواه الذايت بدال من مقارنة مستواه دبستول أداء ادلنافسُت ألف ذلك قد  (األداء 

يؤدم إىل بذؿ ادلزيد من اجلهد، يف مواجهة الفشل كزلاكلة ادلثابرة على تطوير األداء ضلو األفضل كىو األمر الذم يساعد 

. الالعب على الًتكيز يف ربسُت أدائو

كيساعد الالعب كذلك يف مواجهة اإلحباط ك االفتقار للدافعية عندما تفوؽ منافسو عليو، ألف مستول ادلنافس من 

األمور اليت ال يستطيع الالعب التحكم فيها، باإلضافة إىل أف الالعب الذم يتميز بتوجو ادلهمة أك األداء ؼلتار أىدافا 

كاقعية تتناسب مع مستواه احلايل، كلذا ينصح الباحثُت يف علم النفس الرياضي بضركرة تشجيع ادلدرب لألداء اجليد 

( 295، صفحة 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).لالعب حىت بالرغم من عدـ فوزه يف ادلنافسة

:  دافعية المستويات الرياضية العالية2-5

تتميز دافعية ادلمارسة الرياضية باالذباىات االجتماعية الواضحة، كما ترتبط  (مرحلة البطولة الرياضية  )يف ىذه ادلرحلة 

: بالدافعية الفردية الشخصية، كمن اىم ىذه الدكافع صلد

: محاولة تحسين المستوى- 2-5-1

إف مواظبة الالعب الرياضي على التدريب كبذؿ اجلهد، كزلاكلة تشكيل أسلوب حياتو بطريقة معينة، تتناسب مع اجملهود 

البدين ادلبذكؿ يف التدريب، يتأسس عليو زلاكلة ربسُت مستواه إلحراز الفوز يف ادلنافسات أك العمل على ربسُت مستواه 

. حىت يتسٌت لو ادلشاركة مع ادلنتخب الوطٍت، كسبثيل الوطن يف احملافل الدكلية

: محاولة الوصول إلى المستويات العالمية-2-5-2

يسعى الالعب الرياضي إىل الوصوؿ إىل ادلستويات الرياضية العادلية لكي يعمل على ربقيق االنتصارات الرياضية الدكلية 

. اليت ترفع اسم الوطن يف احملافل الدكلية
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: المكاسب الشخصية- 2-5-3

يسعى الرياضي إىل ربقيق النجاح الشخصي كاحلاجة إىل إثبات الذات ك التفوؽ ك الوصوؿ إىل مركز مرموؽ بُت اجلماعة 

. ك التميز ك الشهرة

: االرتقاء بمستوى النشاط التخصصي- 2-5-4

. إذ يسعى الالعب إىل زلاكلة االرتقاء دبختلف النواحي ادلهاريةكاخلططية كالتدريب للنشاط الذم ؽلارسو

: الحاجة إلى تعليم اآلخرين- 2-5-5

غالبا ما يسعى البطل الرايضي إىل إعطاء خرباتو الشخصية للناشئُت، إذ صلد معظم أبطاؿ العامل ػلتضنوف بعض الناشئُت 

عملوف على رعايتهم كخاصة ادلوىبُت منهم وجهوهنم، كي ، الصفحات 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، ).كي

226-229 )

كغَتىم من " دافييد بيكاـ " كاإلصلليزم " زين الدين زيداف " حيث صلد أف معظم النجـو يف كرة القدـ أمثاؿ الفرنسي  

وجيههم كتشجيعهم على شلارسة  مشاىَت كرة القدـ، قد أقاموا مدارس كركية يف سلتلف أضلاء العامل لرعاية الناشئُت كت

الرياضة بصفة عامة ككرة القدـ بصفة خاصة، كالعمل على تنمية كاستثارة دافعيتهم دلمارسة كرة القدـ كالتفوؽ كربقيق 

. اإلصلازات الرياضية يف ادلستقبل، كجعل أنفسهم قدكة ذلؤالء الناشئُت يف شكل التعلم بالنمذجة كالتقليد

كلإلشارة أننا تطرقنا إىل دافعية ادلستويات الرياضة العالية ألهنا ىي اليت هتمنا يف دراستنا حبكم أف عينة البحث ىي العبُت 

 Puniبوين "كرة القدـ للفرؽ اجلزائرية احملًتفة كقد كانت ىذه الدكافع للمستويات الرياضية العالية يف الدراسة اليت أجراىا 

الذم أكد على أف ىناؾ أنواع كحاالت من الدافعية ترتبط بادلراحل األساسية للمارسة الرياضية كما ىو مبُت  " 1980

: يف الشكل التايل

.  يف رلاؿ دكافع ادلراحل األساسية للممارسة الرياضية" بوين " ملخص نتائج دراسة 
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. يف رلاؿ دكافع ادلراحل األساسية للممارسة الرياضية " Puniبوين " ملخص نتائج دراسة  : (04)الشكل رقم 

( 229، صفحة 2006عالكم، مدخل يف علم النفس الرياضي، )

: وظيفة الدافعية في األداء و اإلنجاز الرياضي- 2-6

كذبدر اإلشارة إىل أف الدافعية ال تعترب العامل الوحيد الذم يؤثر يف األداء الرياضي كإظلا نتاج العديد من ادلتغَتات ادلرتبطة 

تطلبات األداء ذاتو، إال أف للدافعية دكرا ىاما يف  بشخصية الالعب، فضال عن التأثَت ادلرتبطة بادلوقف نفسو، كنوع كم

. األداء ك اإلصلاز الرياضي، من خالؿ الدافع الذايت اإلثابة كاخلارجي اإلثابة كىم ادلصدراف الرئيسياف للدافعية

: دافع ذاتي اإلثابة- 2-6-1

إف األفراد الذين يؤدكف النشاط من خالؿ الدافعية ذايت اإلثابة يؤدكنو من منطق الرغبة يف الشعور باالقتدار، كتأكيد 

. الذات، كاإلصرار ك النجاح، كاليت تعترب قيما يف حد ذاهتا، كىذا الدافع يأيت من داخل الفرد

دوافع المراحل األساسية 
 للممارسة الرياضية

 مرحلة ادلمارسة 
ية  األكل

مرحلة ادلمارسة 

 التخصصية

 مرحلة ادلستويات 

 العالية

 ادليل ضلو النشاط

  البدين

 ميل رياضي

 معُت

 ربسُت

 ادلستول

 العوامل 

 البيئية

 قدرة

 خاصة

الوصل إىل ادلستول 

 العادلي

 درس

 الًتبية الرياضية

 معارؼ

 خاصة

 مكاسب 

 شخصية

 النشاط

 اخلارجي

 االرتقاء دبستول النشاط ادلنافسة
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فعلى سبيل ادلثاؿ، فإف الرياضي الذم ؽلارس الرياضة بدافع احلب، كربقيق االستمتاع، كإصلاز النجاح حىت دكف أف 

. يشاىده أحد، يعترب لديو دافعية إىل النشاط ذايت اإلثابة

: دافع خارجي اإلثابة- 2-6-2

تم ذلك عن طريق التدعيم سواء اإلغلايب أك السليب، كقد يكوف ماديا  كىو من أشخاص آخرين كال ينبع من الفرد ذاتو، كي

. مثل ادلكافأة ادلالية، أك معنويا مثل التشجيع ك ادلدح

ية اإلثابة كالدافعية خارجية اإلثابة، كتأثَتىا على األداء الرياضي . كالشكل التايل يوضح العالقة بُت الدافعية ذات

  .تفاعل بين الدافعية ذاتية اإلثابة والدافعية خارجية اإلثابة في األداء الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تفاعل بين الدافعية ذاتية اإلثابة والدافعية خارجية اإلثابة في األداء الرياضي (05)الشكل رقم 

( 76، صفحة 1998راتب، )

بُت الشكل رقم  ية اإلثابة ربدث أثناء األداء، كأف الدافعية خارجية اإلثابة ربدث بعد األداء كىي  (05 )كي أف الدافعية ذات

تم ذلك عن طريق التدعيم ك التعزيز سواء ادلادم أك ادلعنوم (ادلدرب ، الالعبُت، اإلدارة  )تأيت من أشخاص آخرين  . كي

الدافعية خارجية اإلثابة  اجلوائز ك ادلكافأة ادلديح/  التشجيع
األداء 

ية اإلثابة  الدافعية ذات
الشعور بالرضا 

 الشعور بالنجاح             الشعور بالكفءة



 134 

ية اإلثابة كالدافعية خارجية اإلثابة، كعلا كوجهُت لعملة  قة بُت الدافعية ذات بدك يف ضوء ما سبق أنو توجد عالقة كث كي

كلكن  (الذاتية ك اخلارجية  )كاحدة، حيث يسعى مجيع الرياضيُت من خالؿ األداء إىل احلصوؿ على مصدرم الدافعية 

. االختالؼ يكمن يف درجة أعلية تأثَت أم من ىذين ادلصدرين على الرياضي

كىنا تظهر أعلية دكر ادلدرب الرياضي يف معرفة ظلط الدافعية ادلميز للرياضي كذبدر اإلشارة إىل أف ادلهتمُت بالدراسات 

النفسية للرياضيُت يركزكف على أعلية الدافعية داخلية اإلثابة يف مقابل الدافعية خارجية اإلثابة، كيرجع ذلك إىل أف الدافعية 

خارجية اإلثابة قد تفيد يف استمالة الفرد إىل شلارسة الرياضة، أك تطوير أدائو لفًتة معينة، كلكن ال تضمن استمرار ادلمارسة 

التايل فإف دافعية خارجية اإلثابة تفقد قوة تدعيمها أسرع من الدافعية ذايت اإلثابة، حيث أف اذلدؼ  كربقيق التفوؽ، كب

األساسي لالستمرار يف ادلمارسة الرياضية ىو ربقيق ادلتعة ك الرضا من خالؿ ادلمارسة ذاهتا، كذلك يتحقق من خالؿ 

ية  الرغم من ذلك ؽلكن االستفادة من مصدر الدافعية خارجية اإلثابة لتدعيم مصدر الدافعية ذات ية اإلثابة كب الدافعية ذات

ية اإلثابة يف ادلمارسة الرياضية ىو ربقيق ادلتعة كالرضا من خالؿ ادلمارسة ذاهتا كذلك  ثاؿ على ذلك عينة ذات اإلثابة، كم

كنوع من تدعيم كفاءة األداء  (ادلكافأة ، اجلوائز  )يتحقق من خالؿ الدافعية عندما تقدـ مصادر الدافعية خارجية اإلثابة 

( 77-75، الصفحات 1998راتب، ).(النجاح ، الفشل  )بصرؼ النظر عن النتائج احملققة 

كما ؽلكن أف نستخلصو شلا سبق أف ادلدرب الرياضي أف ؽليز ظلط الدافعية لدل العبيو كزلاكلة التعرؼ على النمط ادلهيمن 

التايل العمل على تدعيم  ية اإلثابة، أك ظلط الدافعية خارجية اإلثابة، كب على الالعب الرياضي سواء كاف ظلط الدافعية ذات

ية اإلثابة كتدعيمها بالدافعية خارجية اإلثابة كذلك من أجل ربقيق ادلتعة ك  الدافعية ادلنخفضة مع الًتكيز على الدافعية ذات

التايل االستمرار فيها كربقيق التفوؽ ك اإلصلاز الرياضي . الرضا من ادلمارسة الرياضية، كب

كالدافعية كقد برىن  (التدريب  )إىل أف التفوؽ ىو حصيلة كل من التعلم  " Singer 1984ركبرت سنجر " كيشَت 

: على أعلية ذلك من خالؿ ادلعادلة التالية
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 يبين حصيلة التفوق (06)شكل رقم 

ؤكد   إىل %70على أف استثارة دكافع الالعب هبدؼ التفوؽ يف الرياضة سبثل من  "  Waren 1983كراف " كي

عمل الدافع حلث 90% من العملية التدريبية حيث أف التفوؽ يعٍت اكتساب اجلوانب ادلهارية ك ادلعرفية ك اخلططية، كي

. الالعب على اطالؽ الطاقة كبذؿ اجلهد الالزمُت إلصلاز ادلهارات سواء يف التعليم أك التدريب أك ادلنافسة

تؤدم إىل نشاط غَت موجو بينما تؤدم زلاكالت  (تدريب  )إىل أف الدافعية من غَت تعلم "  Singerسنجر " كيذىب 

الدافع باعتبار أف الشيء غَت ادللموس الذم  "Crattyكريت " التعليم يف غياب الدافعية إىل توقف النشاط كيصف 

 )يصنع الفرؽ بُت الفوز ك اذلزؽلة أك النجاح ك الفشل، كخاصة عندما يكوف ادلتنافسوف على نفس الدرجة من القدرة 

باىي، .)فإف للدافع دكره الكبَت كعامل حاسم يف التفوؽ يف األداء كإطالؽ ىذه القدرات (مهارات ، أداء، خطط 

( 114-111، الصفحات 2001

: العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي- 2-7

إف األشخاص الذين يتميزكف بدافعية إصلاز عالية يكوف لديهم إذراؾ عايل باألشياء اليت يؤدكهنا، كىذا ما ؽليزىم عن 

األشخاص ذكم دافعية إصلاز منخفضة، كمن بُت أىم العوامل ادلؤثرة يف دافعية اإلصلاز الرياضي صلد ما ىو مبُت يف الشكل 

: التايل

 

 

 الدافعية+ التعليم = األداء الرياضي 

اخلربة السابقة كربددىا العوامل ادلوركثة = السلوؾ يف ادلواقف التنافسية 
 كادلكتسبة
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: العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2001راتب، اإلعداد النفسي للناشئُت، ):العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي : (07)شكل رقم 

( 255صفحة 

: تبُت ما يلي (  06 )كمن خالؿ الشكل رقم 

: الرؤية المستقبلية- 2-7-1

حيث سبثل األىداؼ الشخصية ادلستقبلية عنصرا ىاما لزيادة دافعية اإلصلاز من خالؿ كوهنا مصدر للطاقة ك التشجيع 

. لإلصلاز ك ادلمارسة لألنشطة اليت ربقق األىداؼ

: التوقع للهدف- 2-7-2

إف الفرد الذم لديو قناعة بتوقع إغلايب لتحقيق اذلدؼ سوؼ يبذؿ ادلزيد من اجلهد يف سبيل ذلك، أما إذا كاف لديو توقع 

سليب فإف ذلك يؤثر على إطلفاظ درجة اإلصلاز كعلى ىذا فإنو من األعلية دبكاف مساعدة الالعب الرياضي على  التقييم 

. الواقعي دلستول اذلدؼ 

 

 التوقع للهدؼ

 احلاجة لإلصلاز

 تقدير الذات الرؤية للمستقبل

 ذبنب الفشل النجاح

 التقدير االجتماعي خربات النجاح
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: خبرات النجاح- 2-7-3

إف اخلربات السابقة اإلغلابية اليت ػلقق فيها الفرد النجاح ك الرضا تؤدم إىل زيادة االستعداد ك الرغبة يف االستمرار يف 

. شلارسة النشاط الرياضي شلا يتيح فرصة أفضل لتحسُت ادلهارات ك الشعور بالسعادة ك الرضا نتيجة ربقيق تلك األىداؼ

: التقدير االجتماعي- 2-7-4

تتأثر دافعية اإلصلاز حباجة الفرد إىل احلصوؿ على االستحساف كالقبوؿ كالتقدير االجتماعي من األشخاص مهمُت بالنسبة 

. األسرة، ادلدرب، مجاعة األصدقاء: ذلم مثل

التايل فإف توقعات ىؤالء ضلو األىداؼ ادلطلوبة من الرياضي ربقيقها سبثل دافعا قويا لو للسعي ضلو االمتياز كالتفوؽ كىذا  كب

( 255، صفحة 2001راتب، اإلعداد النفسي للناشئُت، ).للحصوؿ على تقديرىم

: الحاجة إلى تجنب الفشل أو النجاح- 2-7-5

إف اخلوؼ من الفشل ؽلكن أف يؤدم إىل ربسُت األداء الرياضي كلكن يؤثر سلبا على ركح ادلخاطرة حبيث ؽليل الالعب 

زلمد، ).إىل استخداـ خطط اللعب الدفاعية بدال من اخلطط اذلجومية، كما يعوؽ استثارة الطاقة الكامنة للنجاح

( 153، صفحة 2004

: تقدير الذات- 2-7-6

وعية األداء، فالالعب الذم يدرؾ أف  عد أحد العوامل اذلامة اليت تؤثر على سلوؾ اإلصلاز من حيث االختيار، ادلثابرة كن كت

لديو التقدير الذايت اإلغلايب ألداء مهاـ معينة يتوقع أف يؤديها بقدر كبَت من احلماس ك الثقة بالنفس، أما إذا اعتقد أف 

ؤثر ذلك سلبا على سلوؾ اإلصلاز . قدراتو ال تسمح لو بأداء ذلك أم اطلفاض تقدير الذات فإنو قد يتوقف عن أدائو كي

: الحاجة لإلنجاز- 2-7-7

كىي تعترب مسة عامة كلكن مستول شدهتا نوعي، لكل نشاط أك موقف، دبعٌت أف الالعب ؽلكن أف يتميز سلوكو اإلصلازم 

توقف ذلك إىل درجة كبَتة على قيمة احلافز  بدرجة عالية ضلو موقف معُت، أك يف منافسة زلددة أكثر من موقف آخر، كي

( 256، صفحة 2001راتب، اإلعداد النفسي للناشئُت، ).الذم ػلصل عليو يف ضوء احتمل النجاح أك الفشل
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: خالصة

من خالؿ ما تناكلناه يف ىذا الفصل الذم خصصناه للدافعية ك الدافعية لإلصلاز الرياضي، تبُت لنا أف كل سلوؾ يسلكو 

يتطلب اكتساب  (كرة القدـ )إال كمن كراءه دكافع ربركو، حيث أف التفوؽ يف رياضية معينة  (الالعب الرياضي  )الفرد 

الالعب للنواحي ادلهاريةكاخلططية ك البدنية، مث يأيت دكر الدافع ليحث الرياضي على بذؿ اجلهد كالطاقة الالزمُت أكال 

التايل ربقيق األىداؼ ادلسطرة  انيا للتدريب عليها بغرض تنميتها كإتقاهنا كب ، (ربقيق النجاح  )لتعلم تلك ادلهارات، كث

كمن ىنا تتضح لنا مدل أعلية الدافعية لإلصلاز كعامل مؤثر كحيوم يف أداء الالعب بوجو عاـ، كيف اإلصلاز الرياضي 

كربقيق النتائج اإلغلابية بوجو خاص، كعلى ىذا ؽلكن القوؿ أف تنمية كاستثارة الدافعية لإلصلاز لدل الالعبُت ذلا أعلية 

كبَتة يف دفعهم بكل محاس كإصرار على ربقيق النجاح يف سلتلف مواقف اإلصلاز الرياضي ك اليت من أعلها ادلنافسات 

التايل العمل على ربقيق النتائج الرياضية  الرياضية، كيصبح بذلك ىدؼ ربقيق النجاح من أكلويات الالعب الرياضي، كب

اإلغلابية، كمن ىا يربز الدكر الكبَت للمدرب الرياضي يف التعرؼ على نوع الدافعية ادلميزة لالعبيو كخاصة الدافعية لإلصلاز، 

. كالعمل على تنميتها كاستثارهتا من أجل ربسُت األداء الرياضي كربقيق اإلصلازات الرياضية 
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 الــفـصـل الـثـالـث

رياضة الكاراتيو وخصائص 

 المرحلة العمرية
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 :مهيدت

راتيوأحدفنوفالدفاععنالنفسكاليتيبدكمنمظهرىااخلارجيالقوةكالعنف،إالاعلىالرغممنأفرياضةالك

فتحذلمرلاالكبَتاللًتابطاالجتماعي أهناُبجوىرىاتقدساألخبلؽكتكرهالعدكاف،كتكسبالعبهاالثقةبالنفسكت

.منخبلؿادلنافسات،كماأهناتنميكافةالصفاتالبدنيةكصوالإذلمستولرفيعمناللياقةالبدنيةكالفنية

 :راتيوالمحة تاريخية عن الك- 3-1 

قالكاراٌب،كأفالوصوؿإذلالشكلالذمنعرؼبوادلاضيدلتعرؼذلاكجودإالُببدايةالقرف"قالكاراٌب"إفتسمية

كراءهمسَتةألفيعاـمناإلنشاءكالتطويركالتجربة،كإفأعماؿالرجاؿعلىعظمتهاالبدأفتشوهباالنقائصكإف اليـو

صنعةمنصنائعالرجاؿفبلبدأفيصيبومنذلكالنقصلذاكافلزاماعلىالرجاؿالبحثقالكاراٌبقلت،كدباأف

.الفنباستمرارعلىذبديدىذا

السامية،كالًتبيةالعالية،لقدبدأالعملكاستمردكماخبطواتثابتةأساسهاالعملعلىإحياءكترسيخالقيماإلنسانية

أفاليابافىومهد أكثرمناحلرصعلىإظهارادلهاراتالفنيةكالقتاليةادلدىشةغالبا،كإذاكافمنادلعركؼاليـو

ُبالقرفاحلارلفإفاألساطَتكبعضاآلثارتتحدثعنكجودىذاالنوعمنالفنكالفلسفة،ربتتسمياتقالكاراٌب

تاريخىذهادلرحلةاألخَتةأخرل،ُبالفرسالقدديةكاذلندكالصُتكاجلنوبالشرقيمنآسيا،إالأفادلتفقعليوعادلياىو

 "أككيناكا"كاحلامسةاليتتبدأمعبدايةالقرفاحلارلحيثقرركباراخلرباءُبمدية

جزيرةصغَتةضمناجملموعةاجلنوبيةُبالياباف،كىياجلزيرةالرئيسيةمنسلسلة Okinawa تعتربجزيرةأككيناكا

ميل70ـكىىتقععلىبعدؿؾ110ـكطوذلاؿؾ10كىىزلاطةبالشعبادلرجانيةكيصلعرضهاإذل Ryuku جزر

كمجنوباليابافكتبعدنفسادلسافةعنمشاؿتايوافككوهناتقععلى550شرقاعناجلزرالرئيسيةللصُت،كماتبعد

مفًتؽالطرؽالتجاريةفإفذلكجعلهابقعةىادئةلبلسًتاحةكالىتاكتشفتأكالعلىيداليابانيُت،كالىتتطورتبعد

ايبلند  .ذلكلكىتصبحمركزذبارلجلنوبشرؽأسياحيثتتمالتجارةبُتالصُتكاليابافكت
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كَبإطارىذهالظركؼكالوضعاجلغراُب،كَبمراحلهااالكذلفإففنوفالقتاؿادلعركفةبإسمالكاراتيوكانتالشكل -

أكيدبدكفسبلحكالىتفرضتعلىTe كأطلقعليها Okinawa األصلىلقتاؿالقبضةادلغلقةكالىتتطورتَب

سكافجزيرةأككيناكاَبالعديدمناألكقاتَبتارخيهم،حيثتعرضتاجلزيرةللعديدمنادلطامعكاالحتبلؿَببعض

الفًتاتالتارخيية،ككافاحملتليفرضعلىسكافاجلزيرةعدـمحلالسبلحأكامتبلكوشلادفعهمإذلاالذباهلتقوية

انفسهممنخبلؿالفنوفالقتاليوالىتتعتمدقوهتاعلىقدراتاجلسمالبشرل،كالىتاسهمتَبظهوراساليباليد

اخلاليةكذلذاالسببًباستخدامهاكأسلوبللتدريبسراحىتالعصوراحلديثة،كاجلديربالذكرفإفتطويراللعبةقد

 . صاحبوتأثَتاتمنالفنوفالقتاليةاألخرلكالىتجاءتعلىيدالنببلءكالتجاراذلىذهاجلزيرة

َبالتطورعلىمرالسنُتبدايةمنثبلثةمدفمراكزلشرائحسلتلفةمناجملتمعكادللوؾ(الكاراتيو)كاستمرتاليداخلالية

كالنببلءكالتجاركالفبلحُتكالصيادين،كذلذاالسببفإفأشكاؿسلتلفةمنأساليبالدفاععنالنفسقدتطورتداخل

اكاألسلوب (Shorin-Te) كلمدينةمنادلدفالثبلثالكربلكاصبحتتعرؼربتثبلثةمسمياترئيسيةكىى

أكاليداألككيناكية، (Okinawa-Te) كىمرلتمعُتيعرفوفبإسم (Tomari-Te)، (Naha-Te)الغرىب،

يبعدكفعنبعضهمالبعضمسافةقليلةكذلذافإفاألساليب Naha، Tomari، Shori كاجلديربالذكرأفمدف

التدريجًبتقسيمالكاراتيوإذلرلموعتُترئيسيتُتمها ، Shorin-ryu القتاليةكانتسلتلفةككانتزلكتأكيد،كب

Shori-ryu عيداعناالختبلفاتالسطحيةفإفتلكالطريقتُتكاذلدفُتُبالكاراتيوادلوجودُبأككيناكاىو ،كب

عناالختبلفاتبُتاألسلوبُتقائبلأهناتعتمدعلىادلتطلبات(جيشُتفوناكوشى)كجهافلعملةكاحدةكقدعربادلعلم

 . اجلسمانيةادلختلفة

نشأالكاراتيوُبأككيناكاكقدقاـالعديدمنالباحثُتبالبحثكالتقصيحوؿأسراركنشأةىذاالفنمناجلمعرفة - 

ـتنقشعتلكالسريةاحملاطةهبذاالعلم،1905ككتابةتاريخىذاالفنالسرمللدفاععنالنفس،كبدأتخبلؿعاـ

ك (Shori)عندماأكصىاحدادلشرفُتالًتبويُتبإدراجالكاراتيوكأحدادلناىجالدراسيةبادلدرسةادلعتادةُبشورل

ادلدرسةادلتوسطةُبأككيناكاأيضا،كذلكبشكلمبسطأكدبعٌتأكضحأفيتمتعريفالطبلبعلىىذاالفنبشكل
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مبدئيدكفاخلوضُبمهاراتوالقتاليةاليتمنادلمكنأفتتسببُبالقتلأكتوجيواألذللآلخرينككافىذامؤشر

داؿعلىقدرةىذاالفنعلىالتدمَتكجيبأفيتمالتعرؼعليوإذلحدمعُت،كقدسبتاإلشارةإرلذلكببعض

كىويعٌتالكاراتيواإلعجازل، ( Reimyo Tote ) ادلصطلحاتُبذلكالوقتكانتمعربةبشكلكبَتكىى

(Shimpi Tote) كىويعٌتالكاراتيوذكاالسرار . 

كىواكثرادلسولُتعناالساليبَبرياضةالكاراتيوكما(جيشُتفوناكوشى)ٍبجاءمؤسسالكاراتيواحلديثادلعلم -

،كلدَبأككيناكاعاـ ـ،كعندبلوغوسناحلاديةعشرمنعمرهبدأَبدراسةالكاراتيولكىيصبح1868نعرفواليـو

كمازالتموجودةحىتاالف،كيصففوناكوشىأسلوب Shorin معلماَبأكثراألساليبكجوداَباككيناكاكىى

(03األنور،صفحة). الشورلبأنوحركاتثقيلةكقوية،أماأسلوبالشورينفيصفوبأنواكثرخفةكسرعة

الفنوفالقتاليةُب"فيناكوشي"ذاعصيتادلعلمالعبقرم ُبكاملأضلاءاليابافكخارجو،فأصبحيدرسفلسفةكعلـو

 يقةمعوكأشهرىمإذلاليـو أكتسيكا،أكباتا،ماتسيموتوا،:سلتلفاجلامعات،ككافلوطلبةجادكفحيظوفبعبلقةكث

اكاتاكاجي .أكت

ُبمديةطوكيوأكؿمدرسةتعتمدعلىأسلوبواخلاصالذمأصفاهعلىىذه"شيكفيناؾ"أسس1936خبلؿعاـ

عناىااحلرُبمدرسةالك"Shotokanالفنوفالرياضيةكمسيتبشوتوكاف  Ecole de) راتيواكم

karaté)"فالشوتوكافىيأشهرادلدارسادلتعددةللكاراتيو،كلكنهاكاحدةمنالكثَتمنادلدارساليتقدتبلغعدد

بسيطُبطريقةالتعلمأكتفسَتبعضاحلركاتكطرؽؼاختبلاخلمسُت،لوذىبناإذلالتفرقةبينهاجملرد

.بادلوازاةمعمدرسةشوتوكافديكنناذكر،كمنادلدارسالشهَتةفعبل(23،صفحة2002مسندم،)"تنفيذىا

 Wado – Ryuريو-كادك-

Shito – Ryuريو-شيطو-

 Gojy – Ryuريو-كجيغ-
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: راتيواتعريف الك -3-2

لكثَتىوالقدرةاخلارقةعلىربطيماألشياءالصلبةكالسميكةبضربةيدأكقدـ!كماشاععندالكاراتيوليس"

راتيواأكسعمنىذهالستعراضاتادلسلية،فكلمةالكالكاراتيوشديدةكسريعةتصاحبهاصرخةحادة،بلإفرلاؿ

يو"كارا"مكونةمنشقُت عٍتالدفاععنالنفسكت "تعٍتاليدالفارغة"كت .(12،صفحة1987كبلرم،)

عليهاالك ألفالتغلبعلىالنفسيركضاجلسم،"السيطرةعلىالنفس"راتيوىياإفمنأكؿادلبادئاليتيقـو

كادلتعلقللكاراتيوكحركاتفنيةدفاعيةكىجوميةخارقةتسمحبتحقيقادلبدأالثاين،كيسمحبشحنوبلياقةبدنيةمتميزة

خلصمبطريقة!كذلكبتعليموكيفيةإقصاء"ايةنفسومنكلاعتداءخارجيحمالقدرةعلى"بإعطاءالعبىذهالرياضة

مافدلعركةقدالنعرؼزمعركةحقيقيةكصعبةالنعرؼمىتكأينتقعكدلاكافاألمريتعلقبالتحضَتفعالةكأكيدةأثناء

كمكافكظركؼكقوعهاكافالبدمنربقيقادلبدأالثالث

يةطبيعية"كىو أممنجسماإلنسافذاتوال"أفتكوفىذهالقدرةعلىمحايةالذاتكإقصاءاخلصمشلكنةبأسلحةذات

.بأسلحةخارجية

فنقدميمنفنوفالرياضةلومناىجوكأسسوكطرقوكقواعدهكمدارسو،يتميزحبركاترشيقةكمجيلة،"راتيوىواالك

(07،صفحة1987السركر،)".كديارسوالفردكحدهأكمعشريكأكرلموعةكبَتة

ىوطريقةفنيةقتاليةيابانيةليسباستخداـاألسلحةكلكنباالستخداـالعقبلينالكاراتيوأفيرلالباحثشلاسبقك

لئلمكانياتالطبيعيةجلسماإلنسافعنطريقاألعضاءالعلويةكالسفليةعلىأفتوجوالضرباتإذلأماكنحيويةمعينة

 .منجسماخلصمإلقصائوسواءُبمنافسةرياضيةأكُبزلاكلةالدفاععنالنفس

: القواعد البدنية للكاراتيو- 3-3

تعدالقواعدالبدنيةمنالعواملاألساسيةاليتيعتمدعليهامدربالكاراتيومنأجلكقايةالبلعبُتمناإلصابات

الكاراتيوكأىمدلصارعادلختلفة،كمايعتربكجودمستولعاؿللقدراتالبدنيةعامبلمساعدالتحقيقاالستقرارالنفسي

:ىذهالقواعدمايلي
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: تحرير الطاقة الكامنة-3-3-1

دليلقاطععلىأفُباإلنسافطاقةمفاجئالسرعةكالقوةاليتيتميزهباجسماإلنسافحلظةتعرضوإذلخطر"

كامنةتفوؽبقدركبَتالطاقةاليتديارسهباُبأشغالواليوميةالعاديةبالتارلفإفاإلنسافلويعلمكيفيةاستخدامها

(32،صفحة1988سعيد،)".لصرؼعننفسوسلاطركبَتة

قننةمنطرؼمعلمُتخرباءتنطومعلىمهاراتفنيةعاليةغايتهاإبرازكربرير الكاراتيوكطريقةتدريبمدركسةكم

(23،صفحة1993أمحد،).كلاألكضاعاحملتملةلوقوعخطريبلئمالطاقةالكامنةككضعهاُبإطار

.إفالقاعدةاألكذلكاألساسيةمنالقواعدالبدنيةلرياضةالكاراتيوىيربريرالطاقةالكامنةادلوجودةداخلاإلنساف

:  االستعمال األفضل للطاقة المحررة-3-3-2

علمناُبالفقرةالسابقةأفربريرالطاقةالكامنةىوالعملالبدينكاإلرادةالقويةأماالقاعدةالثانيةفمتعلقة

ينطوماجلانبالفٍتعلىمعرفةالعضبلتاليت"باالستعماؿاألفضللتلكالطاقةاحملررةاليتيعملعليهاُباجلانبالفٍت

كذلكحسبظركؼ(اليدأـالقدـ)الواجباستخداموأفضلمنغَتهجيبتقلصهاأكثرمنغَتىاكمعرفةالعضو

ضلوىا نطومعلىعاملالدقةُباختيارالنقاطاحلساسةالواجبتسديدالدفاعأكاذلجـو كي أمحد،)".الدفاعأكاذلجـو

(24صفحة

: دور القوة ورد الفعل -3-3-3

عاكسوُباالذباه، حقيقةفيزيائيةنعرفهامجيعامنمفادىاأفكلعاملفيزيائيينشأعنوردفعليوازيوُبالقوةكي

فعندمانرسلبقوةدفعإذلاألماـضلوىدؼثابتفإفموجةالصدمةتعودبنفسقوةالدفعُباالذباهادلعاكس،فإذاتعلق

عنىذهالضربةيعودضلواألمرباستخداـذراعأكساؽلتشديوالضربةضلوجسماخلصمفإفموجةردالفعلالناتج

كلتجنبىذهادلخاطرجيبإرجاعالقوةالناذبةعنجسمادلهاجمفيسببسلاطركبَتةكاألدلُبادلفاصلكفقدافالتوازف،

كيكفيلتحقيقذلكشدةاجلسمأم.ردالفعلُباالذباهالذمجاءتمنو،كذلكعنطريقالذراعأكالساؽذاهتا

ككذاتبيتنقاطارتكازاجلسمعلىاألرضهبذهالكيفيةلتستمرقوةردالفعلضلواألماـلدعم.جعلوصلباحلظةالصداـ

(47،صفحة1995ابراىيم،)".قوةالدفعاألكذلألهنادلذبدىايساعدىاعلىالرجوعإؿاخللف
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: العالقة بين االنقباض واالرتخاء العضليين للجسم -3-3-4

القوةكالسرعةعامبلفأساسيافلتنفيذكلحركةفنيةدفاعيةكانتأكىجومية،لكنالقوةتتطلبشدةكصبلبةكانقباض

.ُباجلسم

حاالتمناالنقباضكاالرزباءتتغَتبتغَتاألكضاعكاحلركاتالكاراتيوخبلؿالعملالفٍتكالبدينيعرؼجسمالعب"

ادلطبقة،كإذاكافالبقاءُبحاالتتقلصدلدةطويلةأمرمستحيلنظرادلاذبرهمنتعبكبَت،فإفاالرزباءكليةالديكن

منربقيقو أيضاكالبدمنبقاءاجلسممتوازناكعلىاستعداددائملبلنقباضجملردالشعورباخلطرأكظهورفرصةللهجـو

(25أمحد،صفحة)".علىاخلصم

.كاحدكخبلصةالقوؿأفالتدريبادلكثفقادرعلىالربطبُتالسرعةكالقوةلتحقيقىدؼ

: الكيفية السليمة للتنفس  -3-3-5

قصداقتصادالطاقةالبدنيةُبعمليةالتحضَتلتنفيذحركةفنيةدفاعيةأكىجوميةجيبالقياـبعمليةالشهيقباستمرار

ككذاالتزكدبأكربكميةمناذلواءداخلاجلسملبلستعدادللمرحلةاحلامسةكىيمرحلةاالصطداـباخلصم،كاليتتتطلب

التارلربويلالعمليةالتنفسيةمنشهيقإذلزفَت .قوةشديدةكب

فعمليةالتزكيدباذلواءُبادلرحلةاألكذلمنالعملياتالضركريةحىتإذلمابعداالصطداـكذلكُبحالةاالضطرارإذل"

(142،صفحة2000مسندم،)"تنفيذحركةأخرلالتتحملالتأخرإذلمابعداسًتجاعنفسجديد

أمحد،)".ترتبطبطبيعةاحلركةالفنيةادلنقذةكماتتطلبومنكقتسرعةكقوةالتنفيذ(شهيقكزفَت)فالعمليةالتنفسية

(26صفحة

: القواعد النفسية والذىنية-3-4

مثلباقيالرياضاتذلاخصائصهاكشليزاهتااليتتؤثربشكلكاضحعليالرياضيسواءكافظاىرياالكاراتيوإفرياضة

.كمنأىمىذهالقواعد(نفسيا)أكباطنيا(بدنيا)

: اإلرادة - 3-4-1

الكاراتيوإفاإلرادةىيأكؿالصفاتالنفسيةاليتجيبأفيتصفهباالعب قبلغَته،كلتحقيقذلكجيبأفيقـو



 146 

شديدكإالفإففعاليةتلكاحلركةلنتكوفذاتنتيجةىامة،خاصةأهناموجهةضداخلصم بتنفيذكلحركةفنيةبعـز

.سواءُبحالةالدفاعأكاذلجوـ

وليداإلرادةعندادلتنافسُتمنالتمارينعلىاحلركات تعطيادلقاببلتالتنافسيةالرمسيةالفرصةأكثرإلثارةاذلممكت

(27،صفحة1993أمحد،)".الرغبةُبربقيقالنصرأماـاخلصمالفرديةدلاربتويومنمتطلباتالعملربتدافع

: السيطرة على الذات  - 3-4-2

السبيلالوحيدلتحقيقالسيطرةعلىحركاتاجلسمىوالكاراتيوإفالقدرةعلىإبقاءالذىنحاضراخبلؿشلارسة

مناكتسابمهاراتفنيةكبدنيةبعدتدريباتاليتتأٌبمنالعقل،لذاجيبالسيطرةعلىىذااألخَتكإالفماالفائدة

طويلةكشاقةقدالتستطيعالسيطرةعليهاكاستخدامهابفعاليةكبَتةنتيجةاخلوؼأكالغضبأكردباربتتأثَت

.اخلصماستفزازات

البدنية،كسبكنمناستخداـكلإفالعقلسيداجلسم،كمنسلمعقلوربررتقواهالذىنيةكسهلعليومراقبةقدراتو"

فقدفباستخداـحركةفنيةبدقةكبَتة،أمامنفاتتوالسيطرةعلىنفسو قدراتوالبدنيةكالفنيةفإنويصبحضحيةللتشنجكي

(28،صفحة1993أمحد،)".انطباعالقوةلدلاخلصم

: راتيواأىمية الك- 3-5

: من الناحية النفسية  -3-5-1

لقدأثبتتالتجاربكاخلرباتأفاإلعدادالنفسييلعبدكراىاماُبصلاحالبلعبأكالفريقكىواليقلأمهيةعن

يقبينهمحيثتعتربرياضة منالرياضاتاألساسيةاليتذلادكرالكاراتيواإلعدادالبدينكادلهارم،كماأفىناؾارتباطكث

فاعلومعاآلخرينك نميةبعضالسماتالشخصيةلدلالبلعبمنخبلؿزيادةالثقةبنفسوكت كبَتكفعاؿُبتطويركت

حبيثتساعدعلىالتكاملالصحيكاالنشراحالنفسيكربققالشعوربادلسؤكليةفهيتعكسثباتتنميةالدافعيةلديو،

.الناحيةالنفسيةعندالبلعب

: من الناحية البدنية -3-5-2

قدرةعاليةمنالرياضيلبلختيارالدقيقكاألفضلدلختلفاألفعاؿاحلركيةمنخبلؿالتوافقالكاراتيوتتطلبرياضة"
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القوةالعضليةكالتحملحيثتعترب(63ابراىيم،صفحة)".احلركيكالسرعةكالرشاقةمعدرجةعاليةمنالدقةكالًتكيز

ناءالعبىذهالرياضةخاصةأفىناؾترابطبُتىذهالعناصركالسرعةكالرشاقةمنالعناصراألساسيةكاذلامةفيتقدـ كب

ادلهارم .األساسيةكاألداء

: من الناحية التربوية -3-5-3

إلظهاركفاءهتمكقدراهتم"إذلاذباهأخبلقيمثارلحيثتقاـادلنافساتبُتاألفرادالكاراتيوتتجوالبطولةُبرياضة

آخركىوالكفاحمنأجلربقيق الًتبومعنالقتاؿمنأجلالفوزإذلمفهـو كمهاراهتم،كبذلكيظهربعدىذاادلفهـو

.الذاتبالعملكاجلهدللوصوؿإذلنتائججيدة

كلماعندهمنالقوةارةالقويةلدلالفردبزيادةىائلةُبقدراتوكطاقاتولذلكيبذؿثكغالباماتصاحبالبطولةاالست

.حىتحيققالنصر

أمهيةكبَتةحيثيتمكنادلدربمنخبلؿمعرفةمراحلالنموكالتطوركاحلركيكاالجتماعيالكاراتيوكماأفلرياضة

نفذبرامجالتدريبطبقاللسماتكاخلصائصادلميزة فعارلدلختلفادلراحلالعمريةحىتيستطيعأفخيططكي كالعقليكاالن

.لنموىم

 : هالكاراتي أقسام -3-6

:للرياضيىيعبارةعناختصاصيضمصنفُتُبادلنافسةقالكاراٌب

التقنياتادلتسلسلةاليتتنفذبإتباعقتاؿكمهي،كىيرلموعةمن"الكاتا"كىوتقٍتحبتمتمثلُب:الصنف األول-

ؼكغَتقابلللتغَت،كديكنأفتؤدلفردياأكمجاعياأمحسبالفرؽ،كإتقافالتقنيةىناىوكسلططانتقاؿمعر

.األساس

أكأمنظاـرياضي،توافقتنسيقحركيمثارلمتبع،زلتفظدبميزاتواحلركية،كديكنأفخيضعإذلقالكاراٌبالتقنيةُبنظاـ

(435،صفحة1997،j.Weineck)".أسلوبشخصي"ربوالت،توافقأكثرإذلشخصيةكلفرد

قتاؿفعلي،يتمبُتخصمُتحبضورحكم"االكوميت"ىوعبارةعنمنازلةرياضية،كادلتمثلةُب:الصنف الثاني-

–قانوفالتحكيماجلديدالذمصدرُبالبطولةالعادليةلكراٌب).رئيسيكثبلثةحكاـمساعدينُبمجيعأصناؼالوزف
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(1998دك،

فهورياضةللمصارعة،أكذكمبارزةثنائيةبالطرؽادلباشرة،قللكاراٌبكمهمايكنفإنوحسبمنهجيةالتدريبالرياضي

تنوعةمنحيثاحملتول تمثلُبعدةمبارزاتأكمسابقاتسلتلفةكم كزلتولالكيفية،زلددةبوقت"اذليئة"كت

(25،صفحة1998زكبَت،).معُت

: هراتيامتطلبات رياضة الك-3-7

إفادلؤشراتادلرفولوجيةمهمةجداُبالتوجيوالرياضي، :يولوجيةسرفولوجية والفوالمتطلبات الم-3-7-1

تقاءكتسمحبًتكيبنظاـفعاؿلتسيَتالتدريب بُتاالستعداد(121 صفحة، thomas ،1975)ككذلكُباالن ،كت

:إفالوراثةتؤثرُببلوغادلستولالعارلالذميتمٍتالوصوؿإليو

:كخيصالصفاتالبدنيةكاليتديكنتلخيصهاُب:الجانب البدني-3-7-1-1

،كىيضركريةفوجودىاكصفةبدنيةاليعٍتكجودىاحبتة،كلكنهامتداخلةقراٌبالكتلعبدكراىاماُبرياضةا:القوة-

(97،صفحة1985أباضة،).معالقدراتالبدنيةاألخرلكالسرعةكالتحملكادلركنة

ُبعبلقةمعصفاتبدنيةأخرلكالسرعةكالقوة،شلايعطيناصفاتقالكاراٌبيظهرالتحملُبرياضة:التحمل-

تداخلة،فالتحملنوعافُبشلارسةرياضة ،مكوناتديناميكيةللتحملكىذامايبدكُبالكيميت،قالكاراٌبمتنوعةكم

كمكوناتستاتيكيةتبدكخاصةُبالكاتا،ككذلكتوجدحالتُتمنحاالتالتحمل،ىيحالةىوائيةكحالةالىوائية،

كاتاأساسية،أككاتامثاليةالديكنالعملعلىتطويرربملخاص)مثبل:كذلكحسبمتطلباتالكيميتكالكاتا

.(بدكفالعملعلىالتحضَتللتحملالقاعدمأكالعاـقالكاراٌبلرياضة

،كمهاراهتااذلجوميةكالدفاعية،كلكيتؤدلبشكلجيدنوعاقالكاراٌبتعدادلركنةشرطمنشركطرياضة:المرونة-

ككما،فادلركنةصفةأساسيةكىيتؤثرعلىقوةالعضبلتكسرعةأداءاحلركة،كىيمعدؿسرعةحركةادلفاصلاليت

عجيب،).،خاصةمنطقةاتصاؿأعلىالفخذكديكنأفتزدادسرعةحركةادلفاصلبتدريباتمعينةقالكاراٌبتتطلبهارياضة

(31صفحة



 149 

تتميزحركاتالرشاقةبكوهناقصَتةادلدل،حيثإفحركةاليدينكاألصابعربتاجإذلربكمكعدـالسماح:الرشاقة-

فتكوفالعضبلتادلقابلةللعضبلتالعاملةمتوترةحىتديكنتوقفاحلركةُباللحظةادلطلوبة،اذلابزيادةاحلركة،أم

لذلكتنقبضالعضبلتاليتيكوففيها

تضحلناذلكمنحركاتالكاتا .التوزيعالعصيبكثيفكمدلحركتهاقليلة،كي (300،صفحة1998حسُت،)

تعتربالسرعةىيقدرةاإلنسافعلىتنفيذاحلركاتكالتصرفاتاحلركيةُبأقصرزمنشلكنكُبظركؼ:السرعة-

تطلب(25أمحد،صفحة)قالكاراٌبمعينة،كىذهصفةمنالصفاتاألساسيةكذاتأمهيةكبَتةُبتطور قالكاراٌب،كت

.كمعظمالرياضاتأكثرمننوعمنأنواعالسرعة،كىيمطلوبةُبأنواعشلارستهاكاتا،كيميت،كيهوف

إذاكانتالتقنيةتتمثلُبأمنظاـرياضيُبالتوافق،التنسيقاحلركيادلثارلادلتبع،:الجانب التقني-3-7-1-2

(435،صفحة1997،j.Weineck).ضمنقواعداحلركية،كديكنأفزبضعإذلربوالت

ويةُبالتأثَتعلىادلردكد،معالعلمأفكجودقالكاراٌبفإهناُبرياضة تأخذأمهيةكبَتةكمكانةخاصة،كالتقنيةتأخذاألكل

– Weineck)منوذجتقٍتجيديسمحبالتحليلالعلميللهيكلالبيوميكانيكيلسَتكرةالعملاجلسميُبرلملو

Manuel 1993.)

يةكادلستولالعارلللتحكمالتقٍتيسمحبتحقيقاحلركاتبطريقةأكثر ُباجلانباذليكلي،فتكوفأكثراقتصاديةتبلؤم

:يتطلبالتمكنمنبعضاإلحساساتمثبلقالكاراٌبكفعاليةإالأفالوصوؿإذلمستولعارلتقنياُب

 .اإلحساساتادلكانية،الشكلالفضائيكالتمحور -

 .اإلحساساتالزمنية،مدةتنفيذالكاتامثبل -

.اإلحساساتادلكانيةالزمانية،اإليقاعمثبل-

علىالعناصرالتالية :كالذماليتحققإالبتدريبمنهجييقـو

 .الزمنيةالناحيةمنحلركاتتتبعايعٍتحلركات،كىورسبا -

 .الزمنيةادلدة -

(:Masotoshi Nakayama)فاكاياماكىيعناصرتندمجبدكرىاضمنأخرل،كضعهاكرقمهامازكتوش
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.التفكَتخبلؿالتحضَت -1

 .احلركيةكالثبات -2

 .سرعةاحلركة -3

 طريقةاستعماؿالقوة -4

 التنفس -5

 الوضعيةادلرتفعةكادلنخفضةللجسم -6

 اذلدؼادلرادخبلؿاحلركة -7

 الصيحةاليتربررالطاقة -8

 الوضعيةالصحيحة -9

 .التفكَتقوة -10

 :المتطلبات السيكولوجية واالجتماعية-3-7-2

إفالعاملالنفسييبقىدائمارائدادلتطلباتُبالرياضةكيلعبدكراىاماُببلوغادلستولالعارل،كمنأجلضماف

فإنومنالواجبمعرفةالعواملالنفسيةاليتقالكاراٌبالنجاحُبالتدريبكالفعاليةُبالتحضَتالسيكولوجيعندالعيب

توضحلناطريقةالنجاح،أكاليتتوصلناإذلاذلدؼكالنجاحُبادلنافسةكذلكسواءمنناحيةاإلدراؾكاإلحساس،

تباه،سعةاخلياؿ،الشعور،القدراتالعقليةكاإلرادية،قوةالًتكيز،الذاكرةاجليدة،التقدمياألحسن،الركحالقتالية االن

.كحبالفوز

فعاالتالشديدةقدتؤثرسلباعلىأداءالرياضيللمهاراتاليتتتطلبثباتاليدينكالتحكمدبهارات كاالن

فمعرفةأىمالعواملاليتقد(،جيدك،تايكواندكقراٌباؾ)العضبلتالدقيقةكالًتكيزمثلمهاراتالرماية،كادلنازالت

تسببُبإثارةانفعاؿكقلقادلتنافس،تعتربمهمةكضركرية،حىتتعطيلوالفرصةُبالتعبَتعنإمكانياتواحلقيقية

عيقإصلازهالفٍتخبلؿادلنافسة .دبساعدتوُبحسنالتعاملمعتلكادلثَتاتاليتقدتسببلوإجهادنفسي،كت النقيب،)

(167،صفحة1990
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 : في الجزائرهالكاراتي-3-8

كعُتعلىرأسوآنذاؾالفرنسيجاؾديلكور،ككافالنائباألكؿلو 1970 ُبأكتوبرقتأسساإلربادالدكرلللكاراٌب

بعدأفكانترياضة . 1984 اليتتأسستعاـقاجلزائرمشريفتيفاكم،الذمترأساالرباديةاجلزائريةللكاراٌب

 .1968 تنشطربتلواءاالرباديةاجلزائريةللجيدككالفنوفادلماثلةبدايةمنعاـقالكاراٌب

نذعاـ تعرؼطريقهاضلواالنتشارادلتدرجُبسلتلفادلدفاجلزائريةكبدأالقائموفعليهاقبدأترياضةالكاراٌب 1984 كم

ُبتسطَتبرامجالتكوينففتحتقاعاتسلتلفةكجرتعدةمنافساتكزاراجلزائرُبىذهالفًتةرلموعةمناألساتذة

العلياشلازادىذهالرياضةانتشاراُباألكساطاجلماىَتيةدبختلففئاهتا،كبدأالتحضَت(داف)ادلختصُتمنذكمالدرجات

 .الفعليللنخبةالوطنيةاليتستمثلاجلزائرُبادلنافساتالدكليةكالعادلية

 : ىمالسادةقفاألعضاءادلؤسسوفلبلرباديةاجلزائريةللكاراٌب

-برشيشعبداحلميد : السيد 

 تيفاكمشريف : السيد-

 ىٍتفريد : السيد-

-كلدمحودةأمحد : السيد 

-بلهوارمزلمد : السيد 

-لطرشمولود: السيد 

-خداـعبلؿ : السيد 

-معاشوزلمد : السيد 

-بننجمةمولود :السيد 

-صادؽيوسف : السيد 

-حركاتزلمدصاحل: السيد 

-عريوةزلمد : السيد 
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-بيدرمراد : السيد 

-غرازيبزلمد : السيد 

كديكناإلشارةإذلرلموعةمنالقدامىالذينكافذلمالشرؼالكبَتُبنشرىذهالرياضةُباجلزائرمنخبلؿسلتلف

 : ادلعسكراتكالًتبصاتاليتقامواهباُبسلتلفادلدفاجلزائريةكنذكرمنىؤالء

*ميشودعمار : السيد 

*صادـرشيد: السيد 

*لطرشمولود: السيد 

*كلدمحودةأمحد : السيد

 :  في الجزائرهأبطال رياضة الكاراتي- 3-8-1

،ظهرأبطاؿمثلواىذهالرياضةأحسنسبثيلُبسلتلفاحملافل 1984 عاـقمنذتأسيساالرباديةاجلزائريةللكاراٌب

 : كادلنافساتالدكلية،ككافذلمالفضلُبرفعاأللوافالوطنيةكذيوعصوتاجلزائرُبالعادلكنذكرمنىؤالءاألبطاؿ

 1991 عدكؿعمارةبطلإفريقياعاـ-1

 1993 بنقدكررضابطلالعادلعاـ-2

 بنخلوؼزلمد-3

 عبداحلفيظفضيلة-4

 زركقينادية-5

بقىالقائمةطويلةكقافلة كىكذابدأتاجلزائرترتقيُبسلمادليدالياتبفضلأبنائهامنكبلاجلنسُتذكورأكإناثاكت

 النجاحاتمستمرةإذليومناىذابفضلعناصرالنخبةالوطنية

اجلزائريةكغَتىامنالرياضاتاألخرلقلقدمرترياضةالكاراٌب:  في الجزائرهالهيكلة العامة للكاراتي-3-8-2

بعدةمراحلتنظيميةإذلأفكصلتإذلاذليكلةاحلاليةككانتىذهادلراحلتتغَتتبعالتوجهاتالببلدالسياسية
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كاالقتصاديةكاالجتماعيةذلكألفالرياضةبشكلعاـأحدركائزاجملتمعاألساسية،فهيتستجيبدائمالؤلىداؼ

عملُبإطارالسياسةالعامةذلا  .العامةللببلدكت

أمبعيدخركجادلستعمرالفرنسيمنالببلدكاحلصوؿعلىاالستقبلؿ 1962 - كقدعرفتادلرحلةادلمتدةمنعاـ

شبوغيابللتنظيمالعاـُبىذهالرياضةحيثكانتالرياضةتسَتكفقالقانوفالفرنسي 1975 الوطنكإذلغاية

ادلتعلقبتنظيمالنشاطالبدينالرياضي،كشهدتىذهادلرحلةتوجوالسياسة1901للجمعياتالرياضيةالصادرعاـ

 .العامةللدكلةضلوالقطاعاتالتنمويةاألخرل

ظهرإذلالوجودمشركعاإلصبلحالرياضيالذيننتجعنوتأسيساالرباديةادلدعومةماديامنطرؼ1976كحبلوؿ

بشكلقمناجلمعياتالرياضيةالنخبويةمنمستولالرياضةبشكلعاـكرياضةالكاراٌب الدكلةشلاساىمُبالرفع

حبيثتكفلت1995الصادرعاـ 9509 صدرقانوفالنظاـالرياضي،كالذمتوجباألمر 1988 كُبعاـ.أخص

 .،كاذلياكلالتنظيميةاألخرلقكزارةالشبابكالرياضةبتنظيمكتسيَتشؤكفىذهالرياضةدبعيةاالرباديةاجلزائريةللكاراٌب

ية،ك 48 قكتضماالرباديةاجلزائريةللكاراٌب  مجعيةرياضية،كمايقارب 2500 رابطاتجهوية،كأكثرمن 08 رابطةكالئ

ادلذكرةالرياضيةللمركزالوطٍتلئلعبلـ)رياضيمتحصلعلىاحلزاـاألسود 7000 رياضي،منبينهم 350000

.(كالوثائقالرياضية















.  في الجزائرهيوضح مخطط التنظيم العام للكاراتي (08)الشكل 

 االتحاديت العامت للكراتيه

 الكىنفدراليت اإلفريقيت للكراتيه

 االتحاديت الجسائريت للكراتيه وزارة الشباب و الرياضت

المديريت العامت للشباب و 

 الرياضت

 الرابطاث الجهىيت للكراتيه

 الرابطاث الىالئيت للكراتيه

 النادي الرياضي
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 :هأساليب ومدارس الكاراتي-3-9

كفقأساليبهماخلاصةكحسبكجهةقاـبعضتبلميذاألستاذفيناكوشيبتطويرىذاالفنقبعداالنتشارالواسعللكاراٌب

 : نوضحهاكالتارلقنظركلكاحدمنىؤالء،فظهرإذلالوجودأربعمدارسللكاراٌب

 :(GOJU-RYO)ريو–القوجو

الذمكافمندعا"مياقيشوجُت"ظهرىذااألسلوببفضلاألستاذىيقاكاناٍبقاـبنقلوإذلاليابافكطورىااألستاذ

ادلضاد تافو قوةالتصدمكادلركرفوراللهجـو  .أكعدـالتصدمسباماإذاماقدرأفاذلجـو

 (SHITO-RIO):ريو -الشيطو

عتربادلدرسةاألصليةلؤلستاذكنوديابوينكاليتتتوسطتقنياهتابُتمدرسة الشوطوكافكبُتمدرستو،كتتميزبوضعياتكت

نفيذقومللتقنياتكىيمدرسةجد  .منتشرةُباليابافعلويةكت

 (SHOTO-KAN):الشوطوكان

عدمدرسةأبالكاراتيواألستاذ كادلعدلةمنطرؼابنويوشيتاكا،كتتميزىذهادلدرسةبتقنياتخفيفة"فيناكوشي"كت

 .كطويلةادلدىوجدفعالةمنمسافاتبعيدةنسبيا

 (wado-ryo):ريو–الوادو

عٍتالطريقإذلالسبلـكقدتأسسىذااألسلوبمنطرؼاألستاذ أحدتبلميذاألستاذقشُت"ىوركنورم"كي

.التهربمنها(esquive)فيناكوشي،كيعتمدىذااألسلوبعلىاتقاءضرباتاخلصمعنطريق

 : ه التدريب في رياضة الكاراتي-3-10

مثلومثلباقيالرياضاتعلىأسسالتدريبالعامةكاليتقدتطرقناإذلأمههاخبلؿقيعتمدالتدريبُبرياضةالكاراٌب

الفصلالسابق،لكنيبقىأفنشَتإذلأفلكلفنخصائصومزاياهاليتزبتلفعنغَتهمنالفنوفلذلكصلدالتدريب

كاليتديكنتلخيصهامنخبلؿاحلديثعنأىداؼاخلطةالتدريبيةقخيدـأىداؼرياضةالكاراٌبقُبرياضةالكاراٌب

 : لكراٌبحسباآلٌب

 : إذلربقيقالنقاطالتاليةقهتدؼاخلطةالتدريبيةُبالكاراٌب: هأىداف الخطة التدريبية في الكاراتي-أ
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اجلزءإذلالكلكمنالبسيطإذلاعتمادالطرؽادلنطقيةادلبنيةعلىالتدرجُبالتعلممنالسهلإذلالصعبكمن 1-

 .ادلركب

 .احدمهابدينكاآلخرركحيعقليىورياضةذاتبعدينقاحملافظةعلىسبلمةادلتدربالبدنيةكالعقليةإذأّفالكاراٌب 2-

 .البناءادلتكامللشخصيةادلقاتلاحلقيقي 3-

: كديكنالوصوؿإذلىذهاألىداؼمنخبلؿأربعةمراحلعلىالشكلالتارل

 : همراحل التدريب في الكاراتي-ب

 (مرحلةاإلعدادالبدين):ىالمرحلة األول

كىيادلرحلةاليتيركزفيهاادلدربعلىبناءالبنيةاجلسديةللمتدربُتكالرفعمنمستولاللياقةالبدنيةذلم،كذلكمن

 : خبلؿتنميةصفاهتمالبدنيةاألساسيةكمنذلك

كىيقدرةعضبلتاجلسمعلىتوليدقدرمنالقوةُبفًتةقصَتةمستخدمةالطاقةاليتالتعتمد: ةالقوة العضلي .1

 .علىاألكسجُت

 .شلكنفكىيالقدرةعلىربقيقكإصلازعملماُبأقصرـز :السرعة .2

 .كىوالقدرةعلىبذؿجهدبسيطخبلؿمدةطويلةنسبيا : التحمل .3

 .كىيالقدرةعلىربملجهدعاؿألطواؿمدةشلكنة : المقاومة .4

علمالتقنياتاألساسية):ةالمرحلة الثاني  (مرحلةإتقافادلهاراتكت

ادلدرببالًتكيزعلىتعليمالتقنياتاألساسيةمعتمداعلىاألسسالعلميةللتعلماحلركي،إذل كُبىذهادلرحلةيقـو

نميةدرجةالتوافق توزيع (Hanche) جانباالىتماـبأدؽالتفاصيلكاذباهأصابعالقدـ،كحساىبكأساليبالتنقل،كت

 .الثقلعلىالقدمُت،كاذباهاخلاصرةاحلركي

 (مرحلةالبحثعنالسرعة):ةالمرحلة الثالث

كادلرادبالسرعةىناسرعةالتنفيذدلختلفادلهاراتكاحلركاتادلكتسبةخبلؿادلرحلتُتالسابقتُت،معاحملافظةعلىعنصر

الرشاقةكادلركنةكالبحثعنالتوازفالعاـللجسمأثناءالتنفيذأكبعده،كاليتمذلكإالعنطريقاستكماؿمهاراتادلراحل
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السابقةكالتدريبعلىاألداءاجلّيدكادلتقنألكربعددمناجملموعاتالفنيةعلىشكلسلسلةمتواصلةمناحلركات

 .التقنيةبالسرعةكالدقةكالقوةكالثباتادلطلوب

 (مرحلةالبحثعنالفاعلية):المرحلة الرابعة

ُبىذهادلرحلةيتجواالىتماـإذلاكتسابالفاعليةالبلزمةكادلتنافسةمعادلستوياتادلتقدمةمناألداء،كالعملعلىربرير

وظيفهاالتوظيف الطاقةالكامنةكاستخدامهااستخداماعقبلنيا،منخبلؿتركيزالقولالذىنيةكالركحيةكاجلسديةكت

 األمثل،كىنايظهرأثراخلربةالنامجةعنسنواتمنالتدريبادلستمرحىتيتمكنادلتدربمناإلصلازالفعلي

24 )،ص 2003 عبدالكرميغريب،)) .للحركاتُبسلتلفالوضعياتادلمكنة)

 :هالقواعد النفسية لرياضة الكاراتي-3-11

هتتماىتماماكبَتاباجلانبالركحيعنداإلنساف،كتعملعلىتنميةالقدراتقالخيتلفاثنافُبأفرياضةالكاراٌب

 .النفسيةاليتيستخرجهامنأغوارالنفسالبشريةاليتاستودعهااهللُباإلنساف

عملعلىالرفعمنخربهتاكاستخراجالقول كلقدأشارالقرآفالكرميإذلضركرةأفينظراإلنسافُبىذهالنفسكي

الكامنةبداخلها،لذلكصلدالعديدمنالنصوصالقرآنيةتدعوناللتفكرُبالذاتاإلنسانيةفقاؿعزكجلُبسورة

 20، 21 الذاريات) " فكُباألرضآياتللموقنُت،كُبأنفسكمأفبلتبصرك " : الذاريات

كلقدعمدأساتذةىذاالفنإذلاستخراجخباياىذهالنفسُبمقابلالقدراتالبدنيةالظاىرة،بلإهنمجعلواالقوة

 .احلقيقيةأساساُبالقدرةعلىضبطىذهالنفسكالتحكمُباالنفعاالتالصادرةعنها

كىناذبدراإلشارةإذلأنومنالصعوبةدبكاففهمىذهادلصطلحاتادلفسرةذلذهالقولإالإذافهمناأسساحلضارة

:اليتأنتجتىذهادلصطلحات،كنذكرمنبُتىذهادلصطلحاتمايليةاليابانيةكالصيٍت

عٍتعنداليابانيُتالطاقةالكامنة،ُبحُتصلدىاعندالصنيُتربتاسم: الطاقة الكامنة-   (KI) كت

.(Tchi)،كىومصطلحيشَتإذلالقوةكالطاقةادلتجمعةُبالبطنكمكافمركزمذلا (Hara) كيشَتىذاادلصطلح

.أساساإذلمركزاحلياةُباإلنساف
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كاألصلُبخركجكربريرمنوالطاقةىوالشعورباخلطرادلداىملئلنسافشلاحيدثردفعل: تحرير الطاقة الكامنة-

 .خارؽناجممنداخلاإلنساف

ذلكينبغي(zanchine) كادلقصودبوحضورالذىنُبكلسلوؾدفاعيأكىجومي،كلتحقيق: التركيز الذىني-

 : مراعاةالنقاطالتالية

 التوافقالذىناجلسدم .1

 ضبطالنفس .2

 الشجاعةكركحاذلجوـ .3

 اإلرادة .4

 االستماتة .5

 العـز .6

 الدافع .7

 :(Kiay)الكياي - 

كيقصدهباتلكالصرخةادلرافقةجلمودعضليكذىٍتخاصُبإشارةإذلربطالقدراتالركحيةبالقدراتالبدنية،فهي

صرخةتشبوطلقةالبندقية،كىيتعتربعناالستعدادالنفسياحلقيقيللمواجهةدكفخوؼأكزباذؿ،كصلدبأفىذه

التقنيةموجودةُبالكثَتمنالرياضاتاألخرلكاجليدك،كرفعاألثقاؿكغَتىامنالرياضاتاليتربتاجإذلتوافقركحي

قوةخارقة  .بدينإلصلازعملمادفعةكاحدةكب

 : خصائص الكياي-

 .ربريركلالطاقةالكامنةكتفجَتىا 1-

نعومنالًتكيز 2-  .تثبيتذىناخلصمكم

 .إدخاؿالفزعكاخلوؼإذلقلباخلصم 3-

كالتصميم 4- .طرداخلوؼمنداخلادلهاجمكزيادةقدراتوالنفسيةكإحساسوبالعـز
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 : هالتنفس في رياضة الكاراتي-3-12

التنفسعمليةحيويةيشرؾفيهااإلنسافمعباقيالكائناتاحلية،كىيبالنسبةللرياضيعبارةعنغذاءللخبلياادلكونة

غازاألكسجُتُبحُتتتخلصمنثاينأكسيدالكربوف،كُبأثناءفلبنيتوكأجهزتوادلختلفة،حيثتتغذلىذهاخلبلياـ

احلياةاليوميةفإنناالننتبوإذلمراقبةعمليةالتنفسذلكأّفىذهالعمليةيتحكمفيهاالعقلالبلكاعيكىيمنالعمليات

األجهزةادلسؤكلةعنالتنفسبعملهابطريق  .تلقائيةةاليتالربتاجإذلالتفكَتكحضورالوعي،قبلأفتقـو

لكناجلهدادلرتفعادلبذكؿخبلؿالعمليةالتدريبيةيستدعيمنالرياضياالىتماـهبذهالعمليةاليتتتكوفمنمرحلتُت

 (43 ،ص 2003 عبدالكرميغريب،)أثناءقياـاجلسمبالتقلصكاالرزباءالعضلي .(زفَت + شهيق)أساسيتُت

تيجةتزايداجملهودالعضليالعصيبُبأثناءاحلصصالتدريبيةفإفاجلسميصبححباجةإذلزيادةجرعاتالتنفس،حىت كن

حيوؿذلكدكفاختناؽالرياضيكإصابتوباإلهناؾادلبكرأكإذلقصوراجلهازالتنفسيُبمتابعةاجلهدالعضليأكإذل

إرىاؽعاـكتعبللقلبخطَتكمنىناكجبإخضاععملييتالشهيقكالزفَتإذلالشكلالذمخيدـادلمارسكحيسنمن

كىناديكناالستفادةمنعملياتاالسًتخاءُبأكقاتالراحةألخذقسطمناذلواءكالتغذمباألكسجُتإلعادة.أدائو

.الدكرةالدمويّةإذلحالتهاالطبيعية

 : هالحصة التدريبية في رياضة الكاراتي-3-13

إذلتطويراالستعداداتالذىنيةكالنفسيةكربويلهاإذلمجلةمنالكفاءاتقهتدؼاحلصةالتدريبيةلرياضةالكاراٌب

 .كادلهاراتالنفسية

عتربىدؼالوحدةمنأىمالنقاطاليتتوجوالعملُبخبلؿاحلصةالتدريبيةمعاألخذبعُتاالعتباراخلصائص كت

اجلسديةللرياضي،كاإلمكاناتالشخصيةمنضعفكقوةلكناحلصةالتدريبيةتسعىُبالغالبإذلإحلاؽالضعيف

 .بالقوّمبصورةتدرجييةكفقبرنامجزلددمسبقا

فسَتسلتلفالتقنياتكغاياهتا،كالتقييمالسليم كمايتوقفربقيقىدؼاحلصةالتدريبيةعلىقدرةادلدربعلىاإلقناعكت

،كعلىىذااألساسفإّنوالديكناعتباراحلصةالتدريبيةناجحةمهماكاف.دلختلفإمكاناتادلتدربكدرجةاستعداده
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بعددراسةعميقةذلذاالفن حجماجلهدادلبذكؿمادلتتمعمليةالتدريبكفقاألسسالعلميةاليتكضعهاادلختصكن

 .كربليلشامللقواعده

نقسماحلصةالتدريبيةُبالكاراٌب  : إذلثبلثةمراحلأساسيةعلىالنحوالتارلقكت

 مرحلةالتهيئة .1

 ادلرحلةاألساسية .2

 (57 ،ص 2000 عمارةعدكؿ،أكمدكرنورالدين،)مرحلةالرجوعإذلاذلدكء .3 .

كهتدؼمرحلةالتهيئةإذلهتيئةالذىنكاجلسدكإعدادادلمارسالستيعابكربملجهودادلرحلةاألساسيةادلقبلة،كتشمل

هتيئةاجلهازالنفسيكتسخُتالعضبلت،مركنةادلفاصلكهتيئةالدكرةالدموية،لتنميوبعضجوانباللياقةالبدنيةمثل

 .القوةكالسرعةأكمهاراتالتوافقاحلركي

 : أىداف مرحلة التهيئة-

 .تشكيلادلبلمحالشخصيةادلميزةللفرؽاجلسديةكالذىنية 1-

قويةالعضبلت،كخاصةعنطريقبعضاحلركاتاليتالتؤّدل 2- ربضَتاجلسدلتحملاإلجهادعنطريقتليُتكت

 .خبلؿالنشاطاتالعادية

 .ربفيزالرياضيدلواصلةالتدريبكاإلقباؿعليوبرغبة 3-

التمهيدللمرحلةالرئيسيةعنطريقمجلةمناحلركاتالتدريبيةاليتتساىمُبرفعالقدراتُباألجهزةاحليويةادلشكل 4-

 .لذاتادلمارس

أماادلرحلةالرئيسيةفهيادلرحلةاليتتشملعلىمجلةمنالتمارينادلختلفةكادلخططذلامنقبلكفقكضعاكصور

سلتلفةكعديدة،خلدمةبعضادلهاراتالتقنيةادلقررخدمتهامسبقاكفقاألسسالقاعدية،كُبىذهادلرحلةحيدث

التقوميالدقيقذلذهالتقنياتمنحيثتنفيذىاكطرؽأدائهاككذاتقييمادلمارسمنخبلؿمبلحظةمدلفهمولغايةكل

 .حركةفنيةكطرؼاستخدامهاكعادةماتستغرؽىذهادلرحلةساعةمنالزمن
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إلعادةاجلسمإذلحالتوالطبيعيةكبطريقةتدرجيية،كماهتدؼإذلإعادة(مرحلةالرجوعإذلىدكء)كتأٌبادلرحلةالثالثة

ادلتدربُتحلالةاالسًتخاءبعداالستنفارالعصيبكالعضليالشديدالذمحدثُبأثناءادلرحلةاألساسية،كحيدثذلك

منخبلؿسبريناتخاصةعنطريقالتخفيفالتدرجييللجهدكبالتارلفإنوديكنكصفىذهادلرحلةمنمراحلاحلصة

 .دبثابةعمليةالكبحالتدرجييالراشدألداءرلموعأجهزةاجلسمالبشرمقالتدريبيةُبالكاراٌب

 : أىداف مرحلة الرجوع إلى الهدوء-

 .إتاحةالفرصةللمتدربباسًتجاعالقدرةعلىالتنفسادلعتادكاخلركجمنمرحلةالّلهث 1-

 .استعادةكتَتةدقاتالقلبإذلمستوياهتاالطبيعيةبعدماارتفعتإذلاحلدكدالقصولخبلؿادلرحلةالرئيسة 2-

هتدئةادلتدربمنالناحيةالنفسيةكاالنفعالية،كإخراجومندائرةالضغطاحلادالناجمعناجلهدغَتالعادمخبلؿ 3-

كاالنضباطي قباضالعضلي،كإيقاعاحلصةالّصاـر  .ادلرحلةالرئيسيةُبعملييتالًتكيزالذىٍت،كاالن

 : كنذكرمنىذهالتقنياتمايلي: هالتقنيات القاعدية في الكاراتي- 3-14

 (TSUKI-WAZA)كازا -تسوكي-* 

 .كىيالضرباتاذلجوميةادلستخدمةباليد،كادلوجوأساساللخصمقصدإحلاؽاألذلبو

 (DASHI-WAZA )كازا -داشي -* 

 .كىيالوضعياتاإلرتكازيةاليتيعتمدعليهاالرياضي،ليتحرؾكفقهامنفذاىجوماتو،أكدفاعاتوادلختلفة

 (GIRI-WAZA)كازا -قَتم -* 

 .كىيالضرباتادلنفذةبالرجلسواءكانتىجوميةأكدفاعية

 (UKI-WAZA)كاز -يوكي * 

 . كىياحلركاتالدفاعيةادلنفذةباليد،لصدىجوماتاخلصم

نهاماينفذباألطراؼالسفلية ىابر)كىناؾتقنياتأخرلغَتاليتذكرتسابقا،منهامايّنفذباألطراؼالعلوية،كم

(122 ،ص 1976 زتزر،
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 : هالمنافسة في رياضة الكاراتي-.3-15

أحدأىمالوسائلالتقييميةكالتقودييةدلستولاألداءلدلالرياضيُتلذلكفإفادلنافسةقتعتربادلنافسةُبرياضةالكاراٌب

عدادلنافسةمنأىمالوسائلالتعريفيةهبذهالرياضةأكتلك، الرياضيةربتلادلكانةادلرموقةُبسلتلفالربامجالتدريبية،كت

بدأتمعىذهالرياضةقيشُتفيناكوشي،قفإفادلنافسةُبرياضةالكاراٌب( 45 ص1988)فحسبعمارةعدكؿ

ٍبانتشرتُباجلامعاتاليابانية،بطريقةسبتازبالعنفتارةكاالستعماؿادلفرطللقوةكىوماخيالفالركحالرياضية،شلا

ثَتاجلوالتنافسيالقائمعلىالركحالتنافسيةكاألىداؼ دفعبادلسؤكلُتإذلسنالقوانُتاليتربدمنىذاالعنفكت

 .الساميةذلذهالرياضة

 : إذلقسمُتأساسيُتمهاقكديكنتقسيمادلنافسةُبالكاراٌب

ىيعبارةعنقتاؿزبيليقائمعلىرلموعةزلددةمنالتقنياتكفقسلططالكاتا: منافسة الكاتا-أ

.(Hambozen)عتمدمنافسةالكاتاعلىتنفيذىذهالتقنياتبقوةكبَتةكسرعةتنفيذعاليةكتركيزقوم،مع كت

كماصلدأفالكاتاتنفذ(26 ص1992 ىابرزتزر) .التحكمالتاـُبسلتلفالوضعيات،كاحملافظةعلىتوازفاجلسم

 .العبُتلدلالذكوركاإلناثعلىحدالسواء03  فرديا،كماتنفذمجاعيامنخبلؿفريقمكوفمنثبلثة

كىيالقتاؿاحلرالذميكوفبُتخصمُت،لتسجيلأكربقدرمنالنقاطمعتفادمضربات:منافسة الكوميتي-ب

الكومييتفردم،كالكومييتمجاعيحبيثيتكوفكلفريقمنمخسةالعبُت،عند : اخلصمكىيكذلكعلىقسمُت

 .ثالذكوركثبلثةالعباتعنداإلنا

 les Point Vitteaux :النقاط الحيوية :-

نعٍتبالنقاطاحليويةاألماكناحلساسةمنجسماإلنسافالقابلةللتأثرنتيجةلضرباتاخلصم،كقدتعرضصاحبهاُب

 .كثَتمناألحيافإذلاإلقصاءكاخلركجمنادلنافسة

)منأعلىالرأسكحىتأسفلالقدمُتكمناألماـإذلاخللف :تتواجدالنقاطاحليويةُبجهاتسلتلفةمنجسماإلنساف

 (230 ،ص 1986 ىابرزتز،
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إفشركطإقصاءاخلصم،إثرتوجيوضربةإذلإحدلالنقاطاحليويةمنجسمو،تتعلقبعدةعواملأمههامدلحساسية

تلكالنقطةاحليوية،كمدلدقةالضربةادلوجهة،كعليوفإفمعرفةالنقاطاحليويةُبجسماإلنسافاليعٍتإعطاءالضوء

األخضردلهامجتهاُبأمكقتكبأمطريقة،نظرادلاقدماينجرعنومنعاىاتمستدديةقدتفضيُببعضاألحياف

 .كاليتمنأمههااحًتاـاخلصمقإذلادلوت،كىذايدخلُبأخبلقياترياضةالكاراٌب

 : األسلحة الذاتية أو الطبيعية-

ضدخصمماإالأنو رغمأفاإلنسافيتوفرعلىعدةأعضاءجسديةتسمحلوبالدفاععننفسوأكالقياـهبجـو

اليكاديستخدـمنهاإالقبضةاليدأكالساعدأكالقدـأكىكذايتبادرللذىن،كردبايكوفالسببُبذلكقربىذه

األعضاءمنادلفاصلالرئيسيةجلسماإلنسافكادلرفقكالكوعكالركبةاليتسبدىابالقوةالبلزمةُباللحظاتاحلامسةمن

 .تنفيذاحلركات

إفىذهاألعضاءديكنتسميتهاباألسلحةالذاتيةأكالطبيعيةكوهناىبةمناهلللئلنسافكليسلئلنسافدخلُبصنعها،

كاجلودك،كالكونغوكغَتىاقمعأفاجلميعديتلكهاإالأفشلارسيالرياضاتالقتاليةكالفنوفالدفاعّيةمثلالكاراٌب

حيسنوفاستغبلذلاكاستخدامهاأفضلمنغَتهألهنمخيضعوهناإذلتدريباتبدنيةكفنيةمتقنة،ككلماكانتادلداكمةعلى

كُبمايليسنعرضأىماألسلحةبشيءمن.التدريبأطوؿكأفضلكلماكافاالستخداـأكثرفعاليةكأسرعربقيقا

(29، 34،ص 1993 سبعأمحد،)االختصار

كىيأكثراألعضاءفعاليةإذامااستخدمتبكيفيةصحيحة،معمراعاةالنقاط:(اليد المغلقة ) : قبضة اليد 1-

 :التالية

ذبميعاألصابعكتلةكاحدةمععدـترؾأمفراغبُتاألصابعألفكجودذلكينقصمنصبلبةالقبضةكسباسكها-

 .أثناءالضربمعأحكاـغلقاإلهباـذبنباألمإصابةأككسر

 .حبيثتكوفعظاـادلفصلُبكضعيةمستقيمةالتعرضوللخطر(ادلعصم)مراقبةكضعيةالرسغ-

 .نتيجةلردالفعلالناتجعناصطداـقبضةاليدباخلصم(الفعص)الفتل-

تنوعةنذكرىاعلىاخلصوص  :ىذاكصلدلقبضةاليداستعماالتعديدةكم
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 الضربةادلباشرة*

 ضربةادلطرقة*

 الضربةحبافةاإلهباـ*

 الضربةبسبلميةكاحدة*

الضربةبأربعسبلميات*

 الضربةبظهرقبضةاليد*

خاصةُبالردهبجماتسريعةكمعاكسةبسببسهولةكقكتستعملكثَتاُبرياضةالكاراٌب :اليد المفتوحة 2-

 .فعاليةاستخدامها

 : كمنأىماستعماالتاليدادلفتوحةنذكر

 ضربةسيفاليد -

 ضربةظهراليدادلفتوحة -

 ضربةكفاليد -

تميزادلعصمبالصبلبةُبالتكوينكادلركنةُباحلركة،خاصةإذامااقًتفذلكبالتدريبادلستمركىو: المعصم 3- كي

  (Godan ) كالسفلي(jodan).العلوم:يستخدـعادةلردالضرباتالقويةكاحلادةاليتتأٌبُبمجيعادلستويات

 (Shudan ) كادلتوسط

الضرببأسفلكفاليد،الضرببظهرادلعصم: يلي كمنأىماالستخداماتالفنيةللمعصمما

 .كأىماستخداماتوتوقيفكإزاحةالضرباتالقويةسواءكانتموجهةبيدأكقدـاخلصم : الساعد 4-

 .كىومناألعضاءالعلويةالفعالةخاصةُبحالةالتحاـاخلصمُتجسماجلسم : المرفق 5-

استطاعادلبارز توفرالقدـقوةخارقةتفوؽكثَتاقوةاليدبسببالفارؽالعضليبينهماالسيماإذاما :القدم 6-

 :يلي التحكمالتقٍتفيهاكأتقنادلهارةجيدامعمراعاةالتوازفبقدـكاحدة،كمناألجزاءادلستخدمةبأقداـاإلنسافما
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أمادلكافالذميليمباشرةاألصابعمناجلهةالسفلىكىويستعملُبعدة :اجلزءاألماميمنالوجوالداخليللقدـ -

 .(قَتم -مواشي) (قَتم - مام)ضرباتمثل

 .كىواجلزءادلتكوفمنالعرقوبكأصابعالرجل:وجو القدم -

 أكرامواشي)أكاجلانبيةمثل(قَتم-أكشَتك)كىوعظممؤخرةالقدـكيستعملكثَتاُبالضرباتاخللفيةمثل:العقب -

 .(قَتم –

 .كىيمناألسلحةالذاتيةاألكثرفعاليةخاصةعندالتحاـاخلصمُتمثلهامثبلدلرفق :الركبة 7-

عناهاللغومادلكافالذم: أماكن التدريب-  يسمىالدكجوكىوقادلكافالرمسيللتدريبُبالكاراٌب (Dojo) كم

نكتشففيهالطريقكالطبيعةكاجليدككاأليكيدك (Do) مكافيصلحأيضادلمارسةرياضاتأخرلمننفسادلنحدر

 (23 ،ص 1976 ىابرزتزر،)كغَتىا

اليتيوجدمنها(Projection) إفذبهيزالدكجوببساطمسيكأمرضركرمربسباحلركاتاالرسباءأكاإلسقاط

  (KUMITE ).،ككذلكحلوادثالسقوطالبلإراديةاليتربدثخبلؿادلنافساتاحلرةقالكثَتُبرياضةالكاراٌب

قاليده،كديكورهاخلاص،كإفاحلرصعلىكجودىذهادليزاتكاحًتامهامنقبلاجلميعحيققانطباعا إفللبساطحرمتوكت

منالزكارضلوالقاعةكادلدربُتككذاىذهالرياضةبشكلعاـ،كمنالقواعدالتقليديةالواجبالتزامهاُبىذااحسن

 :اجلانبنذكر

عداحلصةالتدريبية -  .االلتزاـباذلدكءكاجلديةأثناءكقبلكب

بعمليةالشرحكالتطبيقللحركاتالفنية -  .الصمتكاإلنصاتُبحضرةادلدربكىويقـو

 .معايشةماجيرمعلىالبساطبكلتفاصيلوكيكوفذلكباحلضورالذىٍتكالًتكيزالتاـطيلةاحلصةالتدريبية -

احًتاـقواعدالدخوؿكاخلركجمنالبساط،كىناجيبالتذكَتبأفاجلوانباألربعةللقاعدةليستكلهاأبوابدخوؿ -

كاجلانباأليسرنسبةالذباه (Shimoza)كخركجحر،بلإفللتبلميذطرفُتللدخوؿمهاالطرفُت،اخللفيكيسمى

فعادةماتعلقفيوصورة (kamiza)كقوؼالتبلميذشيموسوكيشيموزاأماالوجواألماميللقاعةكادلسمىكاميزا،
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فهماسلصصافلدخوؿكخركجادلدرب (Josek)األبالركحيذلذاالفن،كاجلانباألدينمنهماكادلسمىجوسوكي

 .كمساعدهككذاادلدعوينمنادلستولالرفيع

ربتإشراؼىيئةأكطاقمرمسي،لكنىناؾالكثَتمناألماكنقإفالدكجوىوادلكافالرمسيدلمارسةرياضةالكاراٌب -

األخرلتصلحكبشكلكاؼدلمارسةىذهالرياضة،إذأفىناؾتدريباتتقعُبالربارمكاألماكناحلرةاليتتساعد

: الرياضيُتُبتنشيطدكراهتمالتنفسيةبشكلجيد،

 : هأنواع المبارزات في رياضة الكاراتي-3-16

 :تنقسمادلبارزاتبالتفصيلإذلثبلثةأقساـ

 (GOHON – KUMITE )علىمخسخطوات (أ : مبارزاتاتفاقية 1-

 (SAMBON – KUMITE )علىثبلثخطواتب

 (IPPON – KUMITE )علىخطوةكاحدة (ج

 (JIYU – IPPON – KUMITE ):مبارزاتنصفاتفاقية 2-

  (JIYU – KUMITE )مبارزاتحرةمرنةأ: مبارزاتحرة-3

 (SHIAI )منافسةرمسيةب

كلعلاحًتاـىذهادلستويات،كعدـالقفزعلىادلراحلادلختلفةإلتقافادلبارزةمهمجدالتطورمستولأداءرياضي

،إذأّفادلرحليةُبتعلمىذهادلبارزاتيدخلأساساُبالتطورالذىٍتكالعقليللرياضيتبعالتطورهالبدينقالكاراٌب

تقاؿعربىاالواحدةتلواألخرلحسبالًتتيبادلشار كالتقٍتلذلكجيباحملافظةعلىعدـاخللطبُتىذهادلراحلكاالن

(172 ،ص 1986 ىابرزتزر،)إليوأعبله

 :المراىقة مفهوم-3-2

 سلوكو حياتوعلى طيلة تؤثر اليت كىي ، اإلنساف حياة ُب خطَت منعطف ىي ادلراىقة أف احلديث العلم يؤكد

 البشرم الكائن اليتتعًتم كالسلوكية النفسية الظواىر كدراسة ربليل من البد كلذلك ، كالنفسي كاخللقي االجتماعي
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يقا اتصاال التصاذلا االنفعالية حياتو من العصبية الفًتة ىذه أثناء  بسلوكو كأمشل أدؽ بصورة أك أكبؤسو بسعادتو كث

 .االجتماعي

تقاؿ عملية ىي فادلراىقة تميز ، الشباب مرحلة إذل الطفولة مرحلة من االن  تغَتات من دلاربملو التعقيد بالغة فًتة بأهنا كت

فسية عضوية  التعاريف من العديد فهناؾ ، دقيقكزلدد تعريف للمراىقة كليس ، النمو كامل الطفل من ذبعل كذىنية كن

 .هبا اخلاصة كادلفاىيم

 العاـ دبعناىا ،كادلراىقة النضج اكتماؿ إذل بالفرد كتصل الرشد تسبق اليت ادلرحلة أهنا على ( السيد فؤاد مالبو ) فتعرفها

نتهي بالبلوغ تبدأ اليت ادلرحلة ىي  . هنايتها ُب اجتماعية ظاىرة بدايتها حيويةُب بيولوجية عملية بذلك فهي ، بالرشد كت

،1975السيد،).النضج كاكتماؿ احللم من يدنو الذم ىو ادلعٌت هبذا فادلراىق دنا أك حلق أك غشى : دبعٌت كراىق

 (275صفحة

عناىا Grow up أك Adolescérré  البلتيٍت الفعل من مشتقة مراىقة كلمة أف فَتل (فهمي مصطفى) أما  كم

(27،صفحة1989العبودم،).كاالنفعارل كالعقلي كالبدين اجلنسي النضج ضلو التدرج

 ، مراىقكراىق فهو بعد حيلم كدل االحتبلـ قارب الذم الغبلـ أنو " اللغة منت معجم " يعرؼ اللغوية الناحية كمن

 (21،صفحة1965رضا،).كراىقة مراىقة كىي

 اليت اجلسديةكالنفسية التحوالت من رلموعة بو كيقصد النضج نو تدرج دبعٌت "راىق " الفعل من مشتقة مراىقة ككلمة

(21،صفحة1982عبلكم،).كالرشد الطفولة بُت ما ربدث

تقاؿ فيها حيدث اليت ادلرحلة على ادلراىقة مصطلح يطلق كقد  النفسية منالنواحي كاالكتماؿ النضج ضلو التدرجيي االن

. كالبدنية كاجلنسية كالعقلية

عرؼ  " . البيولوجي التحوؿ فيو حيدث الذم الوقت أهنا على ادلراىقة( AUSBEL)كي

 " البلوغ "ك النضجكاالكتماؿ، ضلو التدرج ىي فادلراىقة " بينهما التمييز جيب لذا كادلراىقة البلوغ بُت خيلط من كىناؾ

 من كاحد جانب بو يقصد أفالبلوغ لنا يتضح ذلك خبلؿ فمن كظائفها، كاكتماؿ اجلنسية األعضاء نضج يقصد

(87،صفحة1984عيسوم،).ادلراىقة جوانب
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 كسطها ُب اليتيعيش كادلناخية االجتماعية كالظركؼ اجلنس باختبلؼ خيتلف فإنو البلوغ فيو حيدث الذم السن عن أما

 األكالد عند ربدث كال سنمبكرة ُب البنات عند ربدث التغَتات ىذه فإف اجلنسُت بُت الفرؽ خيص كفيما . ادلراىق

 نضجهم كاكتماؿ منوىم سرعة ُب األفراد كاسعةبُت فردية فركؽ ىناؾ أف إذل اإلشارة ينبغي كما ، سنة 12 قبل غالبا

. 

 عقليا ،كانفعالياجسميا الناضج غَت الفرد كىو الناشئ دير الذم الطور أك ،اإلمنائية ادلرحلة ىي ادلراىقة كمرحلة

 .كاالجتماعي كالعقلي اجلسمي النضج بدء ضلو كاجتماعيا،

 التصرفات تتميزفيها ، الرشد الطفولة بُت انتقالية مرحلة ىي ادلراىقة مرحلة أف نقوؿ التعاريف ىذه مجيع خبلؿ كمن

 من كلكن ادلراىقة بداية السهلربديد من العموـ كعلى ، العنيفة كالتوترات احلادة كاالنفعاالت ، بالعواطف السلوكية

 .هنايتها ربديد الصعب

عترب  على بالغة تؤثربصورة يولوجيةسكؼ نفسية تغَتات من فيها حيدث دلا كذلك ، الفرد حياة ُب احلساسة ادلراحل من كت

.عمره من البلحقة ادلراحل ُب الفرد

 : المراىقة أنواع-3-2-1

 كالنفسية االجتماعيةكاجلسمية ظركفو حسب خاص نوع فرد فكل ، ادلراىقة من كاحد نوع ىناؾ ليس أنو الواقع ُب

 األمناط باختبلؼ زبتلف ألخر،كذلك فرد من زبتلف كانت إف فادلراىقة ، الطبيعة استعداداتو كحسب ، كادلادية

 ُب زبتلف كذلك ، ادلتحضر اجملتمع ُب عنو البدائيزبتلف اجملتمع ُب فهي ، ادلراىق كسطها ُب يًتىب اليت احلضارية

 (95عيسوم،سيكولوجيةاجلنوح،صفحة).الريفي اجملتمع ُب عنها ادلدينة رلتمع

 التوترات من زبلو كتكاد ، العاطفي االستقرار إذل سبيل نسبيا اذلادئة ادلراىقة ىي: المتكيفة المراىقة-3-2-1-1

كال ، لو اجملتمع بتقدير ادلراىق يشعر كما طيبة، عبلقة بو باحمليطُت ادلراىق عبلقة تكوف ما ،كغالبا احلادة االنفعالية

 .السلبية االذباىات أك اخلياؿ ك اليقظة أحبلـ ُب يسرؼ

 كعدـ ، بالنقص كالشعور كاخلجل كالًتدد كالعزلة باالنطواء تتميز: (المنطوية)اإلنسحابية  المراىقة-3-2-1-2

 ، الديٍت اجلانب ُب كالتفكَت مشاكلو كحل نفسو إذل تفكَته من كبَتا جانبا فيهاادلراىق كيصرؼ ، االجتماعي التوافق
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إذل بو يؤدم ، مرضية كخياالت ، اليقظة أحبلـ ُب االستغراؽ ُب يسرؼ كما ، كاألخبلقية القيمالركحية ُب كالتأمل

 .ادلختلفة اإلعبلـ كسائل ُب يشاىدىا أك يقرأىا اليت الركايات بأبطاؿ نفسو مطابقة زلاكلة

وية السلطة على متمردا ثائرا ادلراىق فيها يكوف كاليت:العدوانية المراىقة-3-2-1-3  اجملتمع سلطة أك األب

 العناد صورة فيتخذ مباشرة، أكغَت مباشرة بصفة إما العدكاين السلوؾ كيظهر ذاتو، إذلتأكيد دييل كما اخلارجي،

 .كلشيء كيرفض

تميز كالعدكاين، ادلنسحب للشكلُت ادلتطرفة الصورة تشكل-3-2-1-4 حيث النفسي، كاالهنيار اخللقي باالضلبلؿ كت

زيداف،).العقلي النفسيأك ادلرض أك اجلردية عداد ُب األحياف بعض ُب كيدخلها اجملتمع تركع بتصرفات ادلراىق يقوـ

(155/156،صفحة1979

 إذل  (الشاب)الفرد خبلذلا من يسعى ، كالتناقض بالفوضى تتميز العمر من فًتة ادلراىقة: المراىقة أزمة-3-2-2

بأشكاؿ ، األخرل االجتماعية كادلؤسسات األسرة سلطة ضد بالتمرد تتميز كما ، جديدة ىوية االستقبلليةكاكتساب

 .بالطفولة تربطو اليت القيود " كسر "ك الكبار، سلطة خاصة العائلي الوسط سلطة كرفض سلتلفة

 متنوعة،كاالىتماـ دفاعية ميكانيزمات طريق عن النفسية كالتوترات األزمات تلك اجتياز دائما ادلراىق حياكؿ كما

 .الرياضية بالنشاطات

 15 سن ُبحدكد تقريبا تظهر االستقرار، كعدـ كالكآبة بالقلق تتميز اليت ادلراىقة أزمة أف الباحثُت من العديد كيرل

 .الطفولة مرحلة خبلؿ ادلفهومة غَت األفكار بعض يستوعب ادلراىق أف حيث تدرجيية، تبدأ :بصفتُت كربدث سنة،

عود خطَتة، بصفة األزمة تنفجر ٍب  ادلراىقة أزمة كماترتبط كاخلجل، كاخلطأ باخلوؼ الشديد اإلحساس إذل سببها كي

،صفحة1980،Rinier).أكثر القلق انتابو ادلستول ىذا ارتفع فكلما الفرد، إليو يصل الذم الذكاء دبستول

193) 

 : المراىقة أزمة  أشكال-3-2-3

وية ضدالسلطة سبرد شكل على تظهر أف فيمكن ، متنوعة أشكاال ادلراىقة أثناء الفرد هبا دير اليت األزمة تتخذ  أك األب

 . السائدة االجتماعية كالتصورات للعادات تبعية شكل على أك اجملتمع
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 األسرة تفرضها الطفلية،اليت التبعية من كالتخلص الذات ربقيق ُب الرغبة يعٍت كاالستقبللية التحرر ضلو ادلراىق سعي إف

(199،صفحة1980،Rinier).قدراتو من كاالحتقار كاالنزعاج الضيق لو تسبب ، ككل كاجملتمع كادلدرسة

 : المراىقة ألزمة االجتماعية النفسية العوامل-3-2-4

 عنيفة سلوكات شكل على إما ذلك كيظهر العائلي الوسط على ادلراىق يتمرد:  الذات تأكيد -3-2-4-1

تقادات ياء الكبار أفكاركأخبلؽ ضد موجهة كان  ، بالتفوؽ إحساسو خبلؿ من عليهم شفقة صورة شكل على أك كاألكل

 إذل بادلراىق يؤدم الذم األساسي الدافع ىي كاالستقبللية الذات تأكيد ُب الرغبة ، النفسي نظرالتحليل كجهة كمن

وية الفكرية األمناط عدـتقبل  . مطلقة غَت الوالدين سلطة أف يكشف عندما حدة ذلك ،كيزداد األب

 بُت ادلشكلةمن ىذه تعد ، عميق نرجسي كجرح نفسية إىانة يسبب ادلراىقُت مجاعة بقيم األسرة قيم تضارب إف

(32،صفحة1993،Daniel).األسرة لقوانُت االمتثاؿ كعدـ اآلباء صور رفض عن الناذبة ادلراقة تناقضات

 بقيمة شعوره جهةأخرل كمن جهة من ىذا ، األقراف جبماعة مقيدا نفسو جيد التحرر ضلو بادليل يتميز الذم ادلراىق إف

ياء لسلطة خاضعا مازاؿ كأفكاره سلوكو ُب حر مستقل كشخص  إذل احلاجة إف( E.Restinberg)فيقوؿ األكل

ياء طرؼ من كالتفاىم االىتماـ بعدـ كالشعور الذات تأكيد .ادلراىقة دلرحلة أساسية شليزات عبارةعن األكل

 : األصالة عن البحث-3-2-4-2

عاد ، السابقة القوالب ربطيم ُب الرغبة على األصالة عن البحث عملية تعترب ما غالبا ياء عن كاألب  ، كاألسرة قيماألكل

 يتوصل دل ألنو جديد من كلد حقيقةبأنو يشعر ادلراىق ذبعل اجلديدة كالرغبات العواطف كاستيقاظ الفسيولوجي فالنضج

 . يعيشها اليت التحوالت معزم فهم إذل بعد

 ُب كبَتة صعوبات الشاب جيد السريعة بالتغَتات تتميز اليت اجملتمعات ُب: الهوية عن البحث-3-2-4-3

 اليت للتحوالت مباشر نتاج ىي الفرد يعيشها اليت النفسية كالصراعات فاإلحباط ، االجتماعيةالسائدة للقيم االمتثاؿ

 كالتوترلدم القلق ضد كملجأ دفاعية كسيلة " األصل إذل الرجوع عملية " اعتبار فيمكن ، التقليدم النظاـالثقاُب سبس

 كذلك بسهولة،  السيكولوجي  ادلراىقة ُب باذلوية الشعور ىذا يتكوف ال T.RECA)،(1962 حسب ادلراىق
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،Daniel).باحلركةكالتغَت متميز عادل ُب ثابتة معايَت الشاب جيد ال حيث ، فيها األدكار ربديد عدـ بسبب

(33-34،الصفحات1993

: المعرفية ألزمة المراىقة العوامل-3-2-5

 ادلشاكل كحل بناءالشخصية طور كدخولو كادلربُت، الوالدين تقليد عندا اخلركج مرحلة ادلراىق عند ادلرحلة ىذه سبثل

زداد ، اجملتمع ُب كجودمكانتو حوؿ تساؤالت لعدة ادلراىق بطرح تتميز كما معها يتعايش اليت احلياتية  ُب األزمة شدة كت

 العلماء بعض ىناؾ كلذلك ، نفسية أزمة إذل ربوذلا ُب شلايساىم كالتخمُت كالتخيل الطويل التفكَت بظهور ادلرحلة ىذه

 (23،صفحة1991شبشوب،).(ادلاكرئيات) مرحلة يسموهنا

 (ادلرحلة ىذه ُب ادلراىقُت تواجو اليت الرئيسية ادلشاكل من ادلراىقة مشكبلت إف:المراىقة مشاكل -3-2-6

 اليتذلا ادلنظمات ككل ، كالنوادم كاألسرة االجتماعية كاذليئات كادلدرسة نفسو اجملتمع إذل يعود كالسبب) الثانوية ادلرحلة

ية كاالضطراب القلق حالة عن مسؤكلة فكلها ، الفئة هبذه عبلقة  ، احلارل ُبالوقت ادلراىقُت ىؤالء حياة ُب كالعدكان

 .ادلراىق ذلا يتعرض اليت ادلشاكل سلتلف نتناكؿ سوؼ كذلذا

 العوامل من كانطبلقا ادلراىق، نفسية ُب تؤثر قد ادلشاكل ىذه أف ادلعركؼ من:  النفسية المشاكل- 3-2-6-1

 الطرؽ بشىت التطلع ىذا لتحقيق كثورتو كاالستقبلؿ التجديد ضلو ادلراىق تطلع ُب تبدككاضحة اليت ذاهتا، النفسية

عاملها البيئة ألمور خيضع ال كاألساليب،فهو  يفحصاألمور أصبح بل كاالجتماعية، اخللقية كقيمة اجملتمع، كأحكاـ كت

 فهو لذم اجلديد ذبشإحساسو كال موقفو تقدر كال ، معو تتصارع البيئة إف ادلراىق يشعر كعندما كعقلو، بتفكَته كيزهنا

ثورتو لنفسو يؤكد الف قصد دكف يسعى  يفهموف ال كاألصدقاء كادلدرسة مناألسرة كل كانت فإذا كعناده، كسبرده كب

 يعرؼ ك بذاتو حيس أف حيب فهو حُت ُب حاجتواألساسية، فيو تشبع كال مستقل، كفرد تعاملو كال كمواىبو، قدراتو

 (73،صفحة1971عوض،). كقيمتو بقدرتو الكل

 انفعاالتو عنف ُب كاضحا يبدك ادلراىقة حياة ُب االنفعارل العامل إف:  االنفعالية المشكالت- 3-2-6-2

 فإحساس اجلسمية، للتغَتات ذلك يرجع بل خالصة نفسية أسبابو ليست ، االندفاعاالنفعارل كىذا كاندفاعاهتا، كحدهتا

 بالفخر ادلراىق فيشعر خشنا، أصبح قد كصوتو الرجاؿ أجساـ عن خيتلف ال جسمو أف جسمو،كشعوره بنمو ادلراىق
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ادلرحلة ىذه ادلراىقُت خزؼ بوضوح يتجلى كما الطارئ، النمو ىذا من كاخلجل باحلياء نفسو الوقت ككذالكُب

(72،صفحة1971عوض،).كتصرفاتو سلوكو ُب رجبل يكوف أف منو تتطلب كاليت إليها ينتقل اليت اجلديدة

 احلصوؿ مثل األساسية السلوكية االحتجاجات من تنشأ ادلراىقة مشاكل اف:االجتماعية المشاكل -3-2-6-3

 .للسلطة كمصادر اجملتمعكادلدرسة ُب كمكانة مركز على

 من كالتحرر كاالستقبللية احلرية إذل دييل ادلرحلة ىذه فيفي ادلراىق إف:للسلطة كمصدر األسرة- 3-2-6-4

 ال انو كما ، لقدراتو كاختبارا شانو من لو تصغَت ادلوقف ىذا يعترب فهو شؤكنو ُب األسرة كعندماتتدخل الطفولة، عادل

ناقشة نقد إذل ادلراىق ميل صلد لذلك ، الصغار معاملة أفيعامل يريد  كأفكار،كال أراء من عليو يعرض ما كل كم

 ادلوجودة بالصراعات تتأثر ادلراىق شخصية إف .أحيانا ذلا يتعصب كأراء مواقف لو يصبح بل لو يقاؿ ما كل يستقبل

 . استسبلمو كعدـ سبرده أك ادلراىق خضوعكامتثاؿ إما الصراع ىذا نتيجة تتكوف أسرتو كبُت بينو

:   للسلطة كمصدر المدرسة -3-2-6-5

 فالطالب ، ادلراىق تتعرضلثورة ادلدرسية كالسلطة ، كقتو معظم ادلراىق فيها يقضي اليت االجتماعية ادلؤسسة ىي ادلدرسة

 كامتثاال خضوعا ادلدرسة ُب يريد يفعلما أف ادلراىق يستطيع فبل ، األسرة سلطة من اشد ادلدرسية السلطة أف يرل

 ، بالدرس االستهانة أك الغركر كاصطناع ثورتو عن سلبياللتعبَت مظهر يأخذ فهو كذلذا ، ادلؤسسة ذلذه الداخلية للقوانُت

 . العدكاف إذل تصل لدرجة ادلدرسية السلطة عن التمردكاخلركج لدرجة أحيانا الثورة تصل كقد

 احلياة إذل إما دييل خاصة، بصفة كادلراىق عامة بصفة اإلنساف:  للسلطة كمصدر المجتمع- 3-2-6-6

 من سبكنهم اجتماعية دبهارات للتمتع بسهولة اجتماعية صبلت عقد ديكنهم فالبعضمنهم العزلة، إذل كإما االجتماعية

تعاد العزلة إما دييل األخر األصدقاء،كالبعض كسب فسية اجتماعية لظركؼ اآلخرين عن كاالب القوؿ ديكنو ما ككل ، كن

 يشعر اآلخرينكاف طرؼ من زلبوبا يكوف اف بد ال االجتماعي كاالندماج النجاح حيقق لكي الفرد اف اجملاؿ ىذا ُب

(156/300،صفحة1971عوض،).لو اآلخرين بتقبل
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 : الجنسية الرغبات مشكلة -3-2-6-7

 ، الداخلية أماـرغباتو حائبل التقاليد تقف أحيانا كلكن ، األخر اجلنس إذل الشديد بادليل ادلراىق يشعر أف الطبيعي من

 األخر اجلنس ذباه عندادلراىق ادلوجودة الفطرية الدكافع إعاقة على يعمل فانو اجلنسُت بُت اجملتمع يفصل فعندما

 . اجملتمع يقرىا ال ملتوية طرؽ إذل ادلراىقُت إذلجلوء باإلضافة أخبلقية، ال كسلوكات الضلرافات يتعرض كقد كإحباطها،

 بسيطة مسنة تكوف فقد ، السمنة ىي ادلراىق ذلا يتعرض اليت ادلتاعب من:  الصحية المشاكل -3-2-6-8

 كراءىا تكوف فقد أخصائي باستشارة احلمية النظاـ على االعتماد جيب كبَتة ازدادتككانت إذا لكن ، مؤقتة

 (220،صفحة1974رفعت،). نفساين طبيب على ادلصاب عرض جيب كما ، ىرمونيةللغدد اضطرابات

ية النزعة ادلراىقُت بُت الشائعة مشاكل من:العدوانية النزعة -3-2-6-9  زمبلئهم، من اآلخرين على العدكان

 -.بالسرقة االعتداء -(. كاللفظي اجلسدم لعدكاف) الزمبلء على كالشتم بالضرب االعتداء:-مثل أشكاذلا كزبتلف

 متعددة صراعات من يعانوف ادلراىقُت غالبية إف ) راجح زلمد عزت(الدكتور اآلخرين،كيرل على التهم بإلقاء االعتداء

: يلي كما كىي

 .كالرجولة كالطفولة مغريات بُت صراعات -1

.باجلماعة كشعوره بذاتو الشديد شعور بُت صراع 2-

قاليد ادلتيقظ ادليل بُت جنسي صراع 3-  .اخللقي ضمَته كبُت بينو أك اجملتمع كت

 .اجلديد تفكَته لو يصوره ما كبُت شعائر من تعلمو ما بُت ديٍت صراع 4-

 .حاجاتو ُبقضاء األسرة على االعتماد ُب رغبتو كبُت ، كقيودىا األسرة سلطة من التحرر بُت عائلي صراع 5-

 .الواقع كبُت الشباب مثالية بُت صراع 6-

 .السابقة األجياؿ كبُت جيلو بُت صراع 7-

(273راجح،صفحة).كاحد آف ُب ربقيقها ُب يرغب داخل ُب متعارضة أىداؼ بُت صراعات 8-
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 :المراىقة ومميزات خصائص-3-2-7

تقاؿ يؤدم  عن زبتص كمرحلةادلراىقة ، كاالستقبلؿ بالنضج الشعور اطراد إذل الثانوية إذل األساسية ادلدرسة من االن

 ، اجلسمية الناحية من عليو اليتتطرأ التغَتات أك التحوالت كىي أال ىاـ بشيء الفرد حياة ُب النمو مراحل باقي

 . البلحقة ادلراحل ُب حياتو على بصورةبالغة تؤثر كاليت كاحلركية االجتماعية ، االنفعالية ، النفسية ، العقلية

 اليت هبذهاجلوانب يلم أف الباحث ارتأل ، معافُت أصحاء ادلرحلة ىذه من للخركج ىؤالء مساعدة اجل من لذلك

التارل ، كالرياضية الًتبيةالبدنية ميداف ُب للعاملُت خاصة أمهية لو هبا كاإلدلاـ ادلعرفة ،كزف ادلراىق ذلا يتعرض  ربديد كب

. األساسية كاحتياجاهتم ميوذلم

:  يولوجيةسوالف الجسمية الخصائص-3-2-7-1

 الظواىر ترافقبعض اليت الغدد نشاط تشمل فيزيولوجية ناحية ، ناحيتُت من تظهر للمراىق اجلسمية اخلصائص إف

 ينعكسذلك(141،صفحة1980هبادر،) .كالوزف الطوؿ ُب الزيادة تشمل كاليت العمة اجلسمية كالناحية ، اخلارجية

.الساقُت كطوؿ الردفُت كزليط اجلذع كطوؿ كالصدر الكتفُت اتساع على

نمو كالوزف الطوؿ يزداد حيث النضج كاكتماؿ اجلسمي النمو بسرعة ادلراىقة مرحلة كسبتاز  كال ، العضبلتكاألطراؼ كت

 القدرة ادلراىق فقداف إذل ىذهالسرعة تؤدم كذلك ، اجلسم جوانب مجيع ُب النمو سرعة ُب كاحد معدال النمو يتخذ

ؤدم احلركة على (87،صفحة1984عيسوم،معادلعلمالنفس،).احلركي السلوؾ اضطراب إذل ذلك كت

 اجلنس، باختبلؼ كالوزف الطوؿ ُب ادلراىقُت عندا كالنمو الزيادة تظهر (سنة 14-11) سن من ادلمتدة ادلرحلة ففي

 الولد جسم كزف متوسط حُتيفوؽ ُب كزنا، منهم أكثر ككذا األكالد من أطوؿ يكن البنات إف معينة مراحل ُب فنجد

(140،صفحة1994،.عبلكمـ).اإلناث عند منو 15 اؿ سن بعد كطولو

 ُب النتائجادلوضحة إذل ادلدرسية للصحة العامة اإلدارة دراسات عنها أسفرت اليت كالوزف الطوؿ متوسطات كتشَت

 التارل اجلدكؿ
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عند  الطول متوسطالسن 

 (سم(البنين

 

عند  الطول متوسط

 (سم)البنات 

 

عند  الوزن متوسط

 (كغ)البنين

 

الوزن  متوسط

 (كغ)البنات  عند

 

 39.5 37.00 147 143.1 سنة 12

 

 50.5 48.80 157.1 159.1 سنة 15

 

 60.3 64.40 158.8 169.3 سنة 18

 



 للمراىقة الجسمية الخصائص يمثل: (02) رقم جدولال

أسعد،).الغدد منوبعض نتيجة الثانوية اجلنسية باألعراض يسمى ما ادلرحلة ىذه ُب اجلسمية التغَتات أىم كمن

(230،صفحة1994

 النحافة، السمنةأك أك الصوت كخشونة األفراد تعًتض اليت ادلشكبلت من ادلزيد األعراض ىذه ظهور يصحب كقد

 بغَتىا عبلقتها إذل كنضجهاباإلضافة اجلنسية الغدد نشاط إذل الثانوية اجلنسية األعراض ظهور أسباب تعزل ما كغالبا

.الدرقية كالغدة النخامية كالغدة الغدد من

 هبا تتميز كالسلوكيةاليت النفسية التغَتات من بالعديد ترتبط السابقة يولوجيةسكالف اجلسمانية التغَتات ىذه أف كيبلحظ

(48الشيبانُت،صفحة). ادلرحلة ىذه

 ىذا كاف العضلي،كردبا اجلهاز منو من أسرع يكوف العضلي فاجلهاز ، التوازف عدـ من بنوع اجلسمي النمو ديتاز كما

 .دبجهودات القياـ عن كعجزه للتعب قابليتو من ادلراىق على يبدك فيما سببا

 بالنسبة أمهيتو كمدل ادلراىقة فًتة تلعبو الذم للدكر بالنسبة العلماء اختلف:الحركية الخصائص-3-2-7-2

 ُب باالختبلؿ تتميز 13  ػاؿ سن حوارل حىت ادلراىق حركات إف (GORKIN) كاجلسمي،كيرل احلركي للنمو
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 إذال الوقيت الطابع حيمل االضطراب ىذا أف يؤكد ،كما كاالنسجاـ كالتناسق التوافق نواحي ُب التوازفكاالضطراب

.قبل ذم عن كانسجاما توافقا أكثر لتصبح حركاتو تتبدؿ حىت الفتوة مرحلة غضوف ُب ادلراىق يلبث

 (141،صفحة1994،.عبلكمـ).احلركية للنواحي بالنسبة ارتباؾ فًتة بأهنا ادلراىقة مرحلة فيميز (ىومبورجر)أما

ويهارس(يرل كما  بعض طياهتا ُب ربمل أهنا إذ ، احلركية كالفوضى االضطراب فًتة أهنا الفًتة ىذه ُب ) ميكلمافكن

.احلركي للنمو النوعية للنواحي بالنسبة معينة فًتة إذل سبتد اليت االضطرابات

باؾ االضطراب من الكثَت دييزىا حركاتو أف الفًتة ىذه ُب ادلراىق على يبلحظ كما  شلا ذلك مثاؿعلى كابلغ ، كاالرت

 ىادفة كنقص احلركي علىاالقتصاد القدرة عدـ كتعٍت ، احلركات ُب ادلفرطة الزيادة ، كاجلرم ادلشي أثناء يبلحظ

 .احلركي التحكم على القدرة ُب كنقص احلركات

: العام الحركي االرتباط 1-

 السالفة غضوفادلراحل ُب اكتسبها اليت ، كالسهولة كاالنسجاـ بالتناسق تتميز كانت اليت ادلراىق حركات أف نبلحظ

باؾ االضطراب من الكثَت يعًتيها (21/44،صفحة1989منيل،). كاالرت

:  للرشاقة االفتقار 2-

تضح الرشاقة، لصفة بافتقارىا ادلراىق حركات تتميز  دلختلف حسنالتوافق تتطلب اليت احلركات لتلك جليا ذلك كي

.اجلسم أجزاء

 أف مبلحظة ديكن إذ معُت، ىدؼ ربقيق حملاكلة حركات تنظيم للمراىق يتوفر ال: الحركات ىادفية نقص 3-

 تسهم اليت اجلسم حلركات بالنسبة كخاصة فيها، التحكم حسن يستطيع كال االنتظاـ، لصفة الزبضع أطرافو حركات

 أداء على أكالقدرة معُت ىدؼ لتحقيق أطرافو حركة توجيو ادلراىق استطاعة عدـ فنرل كالساقُت، الذراعُت فيهاحركات

 (274،صفحة1989منيل،).كالتوازف الدقة من كبَتا قدرا تتطلب اليت الرياضية األنشطة بعض

 احلركات ببعض كبَتة بدرجة ترتبط للمراىق العادية احلركات أف صلد ما كثَتا :الحركات في المفرطة الزيادة 4-

تضحذلك ، الزائدة اجلانبية  على قدرتو كعدـ حركاتو ُب الواضحة الزيادة تلك كتعٍت ، اجلرم أثناء يديو مبلحظة عندا كي

(141،صفحة1994،.عبلكمـ).احلركات ىادفية ُب كنقص االقتصاداحلركي
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 :المحركة القوى اضطراب 5-

 من يؤدمالكثَت فنراه ، احلركي الواجب تناسب لكي قوتو استخداـ ُب باللغة صعوبة ادلراىق جيد األحياف بعض ُب

 القول ضبط على كعدـقدرتو اجلهد ُب لبلقتصاد افتقاره ىذا كيعٍت كالتقلص التوتر من كبَت قدر باستخداـ احلركات

. للعضبلت احملركة

:  التحكم على القدرة في  نقص6-

 عليو يظهر اجلديدة،كما احلركية ادلهارات بعض اكتساب ُب صعوبة ادلراىق أف صلد السابقة ادلرحلة من العكس على

 .اجلديدة كاستيعابواحلركات اكتسابو إعاقة ُب ذلك كيسهم السابقة ادلرحلة من كضوحا أكثر بصورة اخلوؼ

 :العام الحركي السلوك في (التضاد (التعارض 7-

 البقاء ُب جيدصعوبة فهو ، ادلقصودة غَت احلركات دبختلف القياـ ُب يظهر الذم احلركي االستقرار بعدـ ادلراىق يتسم

نشغل بيديو احلركة دائب فنجد طويلة، لفًتة صامتا  شعره يتحسس تارة صلد ، أدكاتكأشياء من أمامو يقع دبا باللعب كي

 ادلنتظمة غَت االنتفاضات بعض إذل احلركي عدـاالستقرار يؤدم األحياف بعض كُب ، مبلبسو أك فمو يتحسس كتارة

 . كالتواين بالتثاقل عادة كتوصف بالتكاسل حركاتو نبلحظاتساـ أخرل أحياف كُب األكتاؼ أك بالرأس

 سلتلف تأخذ كاالضطراب احلركي االرتباؾ نواحي ُب التدرجيي االتزاف يظهر (سنة 18-15)بُت ما ادلرحلة ُب أما –

علم اكتساب سرعة ادلراىقفيها كيستطيع اجلودة من عالية درجة إذل لتصل التحسن ُب احلركية للمهارات النواحي  كت

ثبيتها كإتقاهنا احلركات  أنواع شلارسة على يساعد الفىت يتميزهبا اليت العضبلت قوة عامل فإف ذلك إذل إضافة ، كت

 ىذه ُب يستطيع كما ، اجلمباز شلارسة على عضبلهتاتساعدىا ُب الفتاة مركنة ككذلك الرياضية األنشطة من عديدة

 الصفات اكتماؿ إذل يصل (سنة 21-18) سن من أما النجاح ادلستوياتمن أعلى إذل بالتدريب الوصوؿ ادلرحلة

،صفحة1994،.عبلكمـ).رياضي مستول أعلى إذل الوصوؿ كيستطيع كالرشاقة كادلركنة العضلية كالقوة البدنية

(143
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: العقلي النمو-3-2-7-3

 فالقدرة إخل،...... كالتخيل كالتفكَت كالتذكر كاإلدراؾ الذكاء على يقوـ كالذم التمايز، ضلو تتجو العقلية احلياة إف

قيمو ذاتو عن صورة تكوين ُب دكرا تلعب ادلراىق لدل العقلية  فهم الف ادلهمة اخلصائص من العقلي كالنمو.ذلا كت

وظيف شخصيتو فهم يساعدناعلى العقلي ادلستول على للمراىق حيدث ما كمعرفة  العملية ُب كادلعلومات ادلعارؼ كت

 .الًتبوية

 النمو ُب ىواحلاؿ كما سريعة قفزة ىيئة على تظهر ال الفًتة ىذه ُب الذكاء منو منحنيات أف الدراسات معظم كتشَت

 .اجلسمي

 تأخذالفركؽ كما كاالستنتاج، التفكَت كعلى كادلعلومات ادلهارات اكتساب عل القدر الفًتة ىذه ُب يبلحظ كما

بدأ العقلية، النواحي ُب الفردية تباهكادلبلحظة ُب خاصة الظهور ُب ادلراىق كاستعدادات قدرتو كت .كالنقد كاإلدراؾ االن

(1983زىراف،)

تضح  منطقةيستعُت يستعمل عندما الطفل أف صلد حيث ، اجملرد النمط إذل ادلشخص النمط من بانتقالو ذلك كي

 ذلا ليس اليت األمور حىتُب ادلنطق يستعمل باعتباره التفكَت من ادلستول ىذا يتعدل ادلراىق بينما احملسوسة باألشياء

 . رلرد ىو ما كيدرؾ يفهم انو ذلك معٌت ، كباخلاص باحملسوس عبلقة

عود  :ةالتارل ادلراحل جيددهُب حبيث الوضوح من بكثَت العقلي النمو طبيعة بياف ُب األكرب الدكر(بياجي جوف) لنظرية كي

 .اليدكية كادلعاجلة باألفعاؿ فيها التعلق يتم احلركية احلسية ادلرحلة - 

 .كادلوز باللغة فيها التعلم كحيدث العمليات قبل ما مرحلة أك الرمزية ادلرحلة - 

تطور اجملرد العمليات مرحلة - (147،صفحة1987شواٌب،).ادلنطقي التفكَت فيها كي

عترب  .العقلية ادلعرفيةأك العمليات أكثر شلارسة ادلراىق فيها يبدأ اليت ادلراحل أىم من اجملردة العمليات مرحلة كت

يقا ارتباطا ترتبط التجريدم التفكَت على كالقدرة  من اذلاـكالضركرة اجلانب كتشكل ، لؤلشياء الكيفية العبلقات بفهم كث

(241،صفحة1979الدسوقي،).كالعاطفي الذىٍت النضج

 . يلي ما ادلرحلة ىذه ُب العقلي النمو خصائص ُب إليها نتطرؽ اليت اجلوانب كمن
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كادلعرفية العقلية القدرة بأنو (بَتت) عرفو كما ، للفرد العاـ ادلستول تبُت اليت لعامة العقلية القدرة ىو:الذكاء 1-

 اختبارات جيباستخداـ ادلرحلة ىذه كُب ، اإلدراكية بالنواحي تأثره بل اجلسدية، بالنواحي تأثره عدـ بو كيقصد العامة

 التلميذ كقدرات كاكتشاؼإمكانيات ، جهة من ادلدرسي العمل مستول لتحديد كاالستعدادات كالقدرات الذكاء

،صفحة1988سلتار،).اجليد التوافقالدراسي كاألخص الدراسي التعمق بدء لو لنضمن أخرل جهة من ادلراىق

(166

 األساسكهبذا ىذا كعلى ، كالرمزية كادلعنوية الغامضة اجملردة العبلقات إدراؾ إذل ادلراىق إدراؾ يتجو: اإلدراك 2-

 .كاإلقناع الربىنة على تقوـ ال كاليت اجلاىزة األفكار يتقبل ال صلده التطور

تباه أف إال ادلراىق هبا دير اليت األزمة من بالرغم:االنتباه3-  ،كعليو كمستواه كمدتو مداه ُب كاضح بشكل يزداد االن

.كمعقدة طويلة مشكبلت فهم يستطيع فانو

 يرتفععن انو كرغم مشاكلو، حلل الطرؽ ادلختلف على يلجأ جيعلو ما كىذا :بالبيئة ادلراىق تفكَت يتأثر: التفكير4

رتقي ، احلسي التفكَت  يهمو االستقراركاالستنتاج،كما :بنوعية االستدالؿ فيو يستخدـ انو ال اجملرد التفكَت مرحلة إذل كي

. ادلشكبلت حل إذل للوصوؿ افًتاضات على مبنيا دائما تفكَته يكوف أف ىو

 أيضا تنمو التذكر عملية ألف ذلك للتذكر، الذىبية ادلرحلة ىي ليست الطفولة أف احلديثة األحباث تؤكد:التذكر 5-

نمو ادلراىقة ُبمرحلة رتبط االحتفاظ على القدرة ، كالتعرؼ اإلستعاب على الفرد قدرة معها كت  بنمو عمليةالتذكر كت

تباه على قدرة (167،صفحة1988سلتار،).عنها عزكفو أك ميلو بدرجة االن

 كظائف، عدة لو كحيقق كادلكاف، الزماف حواجز خبلذلا من يتجاكز اليت الوسيلة بأنو ادلراىق خياؿ يتسم :التخيل6-

 (283،صفحة1975،.السيدا).االنفعاالت لتحقيق للمراىق كسيلة يعترب اخلياؿ أف ذلك بالتفكَت يرتبط فهو

: االجتماعي النمو-3-2-7-4

 مستول االجتماعيةيشكل العبلقات تنظيم إعادة ُب يتمثل الذم الواضح بالتغَت ادلرحلة ىذه ُب االجتماعي النمو يتميز

 التحوؿ، من بأنواع تغَتاتتتميز لعدة سلوكو خيضع ادلراىق،كما إليو كصل الذم النضج كمستول يتفقاف جديدين
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 االجتماعية الطبقة ُب ادلراىقُت بُتاذباىات أساسية فركؽ ىناؾ تظهر ،كما االجتماعية احلساسية منو إذل تشَت

 .ادلختلفة

تقاؿمن االستقبللية كالنزعة الشخصي بادلظهر ادلتزايد االىتماـ ُب يظهر ادلراىق سلوؾ خيص كفيما  على االعتماد كاالن

نمو ، النفس على االعتماد إذل الغَت  . االجتماعية كادلسؤكلية الوعي لديو كي

 االجتماعية ُبالسلوؾ تؤثر عوامل عدة كىناؾ ، ادلراىقة مرحلة ُب االجتماعية العبلقات مظاىر من ادلنافسة تعترب كما

العادات، ، الديٍت االذباه) العائلية كاالذباىات االستعدادات ُب سبثل(149،صفحة1994،.عبلكمـ).للمراىق

 .كادلدرسة الرفاؽ كمجاعة (التقاليد

 تدكر كعلها للمراىق االجتماعي السلوؾ ُب التحوؿ كاع(178عيسوم،سيكولوجيةاجلنوح،صفحة)( ميك )كيلخص

الذات ربقيق ُب الرغبة حوؿ

 .كالعمق التحديد إذل االجتماعية ادليوؿ ُب االستقرار كعدـ التنوع من التحوؿ 1- 

 .كاحًتاما ضبطا أكثر سلوؾ إذل كاف أيا النشاط كزيادة الثرثرة من التحوؿ 2- 

.باجملموعات االرتباط إذل باألفراد االرتباط ُب الرغبة من التحوؿ 3- 

 االجتماعيةكتكوين العبلقات ُب مؤثر كعامل كاالقتصادم االجتماعي األسرة دبركز االىتماـ عدـ من التحوؿ-4

 .كتكوينالصدقات العبلقات ربديد ُب مهما عامبل كاقتصاديا اجتماعيا األسرة منزلو كاعتبار أصدقاء

 تتفقكادلواىب اليت النشاطات بأنواع االىتماـ إذل اجتماعية لعبلقات فرصة يعطي نشاط أم قبوؿ من التحوؿ 5-

 .للمراىق اخلاصة

تحمل رلتمع يدخل أف يريد جهة من لكونو نظرا كالصراع اإلحباط إذل ادلراىق يتعرض ما ككثَتا  مسؤكلياهتم الراشدين،كي

 ذاتو لتحقيق الوقت نفس ُب راشداكيسعى يعترب كال طفبل يعد دل ألنو ، كاضح غَت االجتماعي دكره جيعل ما كىذا ،

،1991فهمي،). مشاكلو حل ُب يوجهوكيساعده ، يفهمو صديق اختيار إذل يلجأ لذا الكبار سلطة من كالتحرر

(302صفحة
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 :االنفعالي النمو-3-2-7-5

عترب ادلراىقة، مرحلة ُب النمو عملي ُب أساسيا جانبا االنفعارل النمو يشكل  فقط ليس جداكضركرية ىامة دراستو كت

وجيو لتحديد بل ،للمراىق االنفعالية احلياة لفهم  ما بكل ادلتحولة ذاتو أعماؽ كاخلوضإذل ، ككل شخصية مسار كت

 تتميز(302،صفحة1992،2أسعد،مشكبلتالطفولةكادلراىقة،ط).كأفكار عواطف من ربملو

،صفحة1981سلوؿ،).اجلنسي القلق إذل تؤدم كاليت كاجلسمية، النفسية نتيجةالتغَتات انفعارل بقلق الفًتة ىذه

 كتغَت ، الكبار كتصرفات األطفاؿ سلوؾ بُت سلوكو ربوؿ ُب للمراىق،متجليا االنفعارل الثبات عدـ يبلحظ(166

: ادلرحلة ىذه ُب االنفعالية ادلظاىر كمن كاخلوؼ كالكره،كالشجاعة احلب بُت شعوره

.ادلظاىراجلسمية ىذه بسبب البعض خيجل كقد النمو، ُب ادلفاجئة للتغَتات كالقلق باجلسم الشديد االىتماـ

 كزلاكلةادلراىق كاجلسم، الصوت دبظهر يتعلق فيما كخاصة للنقد شديدة كحساسية انفعارل اضطراب مرحلةأهناكما

 .ادلتغَتات ىذه مع للتكيف

 التخلص من اجلسمي،يبدأ العيوب لتعويض كذلك الزاىية ادلبلبس كحيبوف الشخصي، دبظهرىم ادلرحلة ىذه أفراد يهتم

 .ُباجلماعة مكانة على حيصل حىت نفسو ضلو غيها يرتكز كاف اليت الفردية، األنانية من

 . العليا مثلو منهم يتخذ فهو ، التاريخ أبطاؿ حبب الوجداين منوه يتميز

 كعي إذل احتياج بالنفسُب االعتزاز عنده يزداد الكبار لتوجيهات االستجابة ُب الرغبة من أكثر األفراد زلاكاة ُب الرغبة

.ككعي إدراؾ عن لزعمائو حبو يكن حىت القومية باالذباىات

: للمراىق األخالقي النمو-3-2-7-6

 الكرمي الرسوؿ فلقدربط ، كاخلطَت ادلهم اجلانب ىذا إذل نتطرؽ أف دكف باإلنساف يتعلق موضوع ألم التعرض ديكننا ال

يقة عبلقة ذلا األخبلؽ أف لو حديث ُب  سئل ": احلديث نص كىذا ىذاادلوضوع حوؿ سؤاؿ على كردا ، باإلدياف كث

،صفحة1983زىراف،). " خلقا أحسنهم .؟فقاؿ إديانا أفضل ادلؤمن أم : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

(398
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يا كاف كسواء ، صفتهم كانت مهما اآلخرين احًتاـ احلسن اخللق مظاىر أىم بُت من كلعل  أك أكصديقا أستاذا أك كل

بقى عدكا نقوؿ ال كي منافسا حىت  كغرسها ادلفاىيم بعض عليناتعزيز فوجب كالرياضية البدنية الًتبية رلاؿ ُب دائما كن

 .اخل..ك كالتعاكف كالتواضع كالصدؽ التسامح: ادلفاىيم ىذه بُت كمن ، كشخصيتو خبلقو تسمو كي ادلراىق نفس ُب

: النفسية التغيرات-3-2-7-7

 القوؿ كديكن كاالضطراب، القلق من الكثَت لو كتسبب جسمو إذل انتباىو تشد ادلراىق تفاجئ اليت العنيفة التغَتات إف

 العقلية األخرل جوانبالنمو على الواضح التغَت ىذا فاف لذلك ، ادلراىق فيها يعاين أزمة تعترب الفًتة ىذه أف

: يلي كما يكوف كاالجتماعية كالوجدانية

 النمو مطالب كالفيزيولوجيةدبواجهة البيولوجية ادلراىق طاقات نعظم النشغاؿ نظرا العقلية القدرة ُب النمو سرعة نقل -

 أف جيب كفيما الدركس حجم أفيراعي ينبغي كىنا عقلي دبجهود قاـ إذا باإلرىاؽ يشعر انو حىت السريع اجلنسي

 .سلتلفة أعماؿ من ادلراىق بو يكلف

 النمو من دبايعًتيو بالقلق يشعر أك ادلراىق يضطرب فقد االنفعالية، احلساسية زيادة الفًتة ىذه ُب ادلراىق على نبلحظ

قل الناس على حيتاؿ بأنو فيحس السريع، اجلسمي  فهو اليقظة األحبلـ إذل مادييل كثَتا فهو كلذلك بنفسو، ثقتو كت

 . الوقت من بعضا العزلة على حيصل الف حيتاج

.اجلنس مننفس األصدقاء بعض زللها كحيل ، السابقة ادلرحلة ُب كاضحة كانت اليت األطفاؿ مجاعات زبتفي -

(162،صفحة1988سلتار،)

 :( سنة17-16) للمرحلة العمرية الخصائص-3-2-7-8

 الفعل من مشتقة كلمة فادلراىقة. سنة 18 حىت 12 السن من سبتد اليت ادلراىقة مرحلة ُب العمرية ادلرحلة ىذه تدخل

 أك اجلسمية الناحية من كانت سواء كالفتاة الفىت تطرأعلى التغَتات من رلموعة بو كيقصد النضج ضلو تدرج دبعٌت راىق

اجليار،). الرشد مرحلة إذل الطفولة مرحلة من كالفتاة تنقلالفىت أف شأهنا كمن االجتماعية أك العاطفية أك العقلية

(117،صفحة1989
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:  الجسمي النمو- أ

 الفركؽ كماتظهر ، اجلسم شكل تناسق الفتاة أك الفىت كيستعيد اجلسماين النمو معدؿ ُب بالبطء ادلرحلة ىذه تتميز

زداد ، كاضحة بصورة الفتاة ك الفىت جسم تركيب ُب ادلميزة  منو من اكرب بدرجة كالرجلُت اجلذعكالصدر عضبلت منو كي

 مبلمح تتخذ إذ ، تقريبا الكامل البدين نضجهم كالفتياتإذل الفتياف كيصل اجلسمي اتزانو الفرد يستعيد حىت العظاـ

 . تقريبا الكاملة صورهتا كاجلسم الوجو

تينة قوية الفتياف عضبلت كتصبح تحسن ،كالليونة بالطراكة الفتيات عضبلت تتميز حُت ُب ،كم زداد شكلالقواـ كي  كي

،1،سيكولوجيةالنموللمريبالرياضي،ط.عبلكمـ).الفتيات عن كزنا كأثقل أطوؿ الفتياف كيكوف القلب حجم

(131،صفحة1998

سلتلف كتأخذ كاالضطراباحلركي، االرتباؾ نواحي ُب التدرجيي االتزاف يظهر ادلرحلة ىذه ُب :الحركي النمو - ب

 مستول يبلحظارتقاء كما اجلودة، من عالية درجة إذل لتصل كالرقي التحسن ُب احلركية للمهارات النوعية النواحي

.أكرب بدرجة كالعصيب العضلي التوافق

عترب علم االكتساب سرعة كالفتاة الفىت فيها كيستطيع احلركي للنمو جديدة ذركة ادلرحلة ىذه كت  سلتلفاحلركات كت

ثبيتها كإتقاهنا  على كثَتا يساعد ىذهادلرحلة ُب الفىت هبا يتميز اليت العضبلت قوة زيادة فاف ذلك إذل باإلضافة . كت

 العضبلت مركنة زيادة أف كما العضلية، منالقوة ادلزيد تتطلب اليت الرياضية األنشطة من متعددة أنواع شلارسة إمكانية

 األنشطة بعض شلارسة على قدرهتا ُب تسهم الفتاة

 تلعب كما ، العالية الرياضية ادلستويات إذل الوصوؿ ُب الرياضي التدريب عمليات الفنيةكتسهم كالتمرينات كاجلمباز

 .فائقة بسرعة النجاح كبلوغ كالتدريب التعلم عملية صلاح ُب ىاما دكرا القوية اإلرادة ك الواعية عملياتالًتكيز

 ككذالك السباحة:مثل الرياضية بعضاألنشطة ُب العالية الرياضية ادلستويات أعلى إذل الوصوؿ الفىت يستطيع كما

 .للفتيات بالنسبة الفنية كالتمرينات اجلمباز

 ُب كاالنفعارل كاالجتماعي العقلي النمو أف إذل الدراسات بعض تشَت:االنفعالي االجتماعي العقلي النمو- ج

:باخلصائصالتالية يتميز ادلرحلة ىذه
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 اخلطةالشخصية كرسم األشياء على احلكم ُب منها كاإلفادة السابقة النمو مرحلة من ادلكتسبة اخلربات ازدياد -

.حاجاتو لتحقيق

.الكبار مع بادلساكاة يشعر حىت كالتصرؼ الرأم ُب االستقبلؿ إذل النزعة ازدياد-

 . للنزعةاالستقبللية تأكيدا الكبار مع كخاصة ، لذاهتا كاحملاجات ادلناقشة ُب الرغبة تزداد 

تكشف القدرات ُب الفردية الفركؽ كتظهر ادلختلفة العقلية القدرات تنضج -  كالثقافيةكالرياضية الفنية استعداداهتم كت

.اليدكية ادلهارات كاتضاح فيها الرياضي بالتفوؽ كاالىتماـ

.األكضاع تغَت ك االجتماعي اإلصبلح أعماؿ ُب االشًتاؾ إذل ادليل-

 إذل قديصل شلا ، كادلسببات األسباب عن الكشف ُب كالرغبة كالفلسفة بالدين ادلتعلقة الشؤكف ببحث االىتماـ -

.النفسي االتزاف يعوؽ قد كشلا اخلربة مستول

بادؿ شلتو مع االنفراد ُب الرغبة زيادة -  الرياضة هباأخبار يتصل ما كخاصة سلتلفة موضوعات ُب معهم األحاديث كت

 .كإنشاءاألسرة الزكاج عن التحدث إذل خاصة بصفة الفتيات كسبيل كادلبلبس، كاجلنس،

 كاختباراأللواف ادللبس ُب كالتأنق بادلظهر االىتماـ زيادة ذلك كيصحب األخر اجلنس إذل جنس كل ميل زيادة -

 . ادللفتة

،سيكولوجيةالنموللمريب.عبلكمـ). هبا عبلقتهم ُب يؤثر شلا ذلم الكبار دلعاملة بالنسبة الشباب حساسية ازدياد-

 (134،صفحة1998،1الرياضي،ط

.للفتيات أسرةبالنسبة تكوين أك للمستقبل، العمل أمر ُب التفكَت ازدياد أك الدراسات ُب بالتخصص االىتماـ بداية-

. اخلياؿ تزكيد على تساعد اليت كالقراءة اجلميلة الفنوف ضلو كاذباه خيارل بطابع تتميز-

عم سلتلفة نشاط بأكجو القياـ إذل يدفعو شلا ادلاؿ لكسب ادليل-  مزيد للحصوؿعلى الكسب على تساعد مهارات كت

.حياتو ُب االستقبللية من

 يعقبوالتخاذؿ الذم التهور إذل ادلؤدم باالنطبلؽ أك لبلنفعاالت، كالكبت الواقع من باذلركب إما زائدة حساسية-

 .العصيب التوتر هتدئة إذل احلاجة بسبب النفس كلوـ
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 الكياف سبييز حاجتوكاذل لو توفر مجاعة إذل االنتماء طريق عن الدديقراطية احلياة كشلارسة ادلسؤكلية ربمل إذل احلاجة-

 . كطمأنينتو كاستقبللو الفردم

 حلياتو البلزمة االجتماعية اخلربات جانب إذل العملية كادلهارات العامة الثقافة من كاؼ قدر إذل احلاجة-

 . الفشل عن الناذبة ادلخاكؼ على كالتغلب االنفعاؿ فهم إذل احلاجة-

 سنو ُب ىم من مع تعاكين نشاط شلارسة إذل احلاجة- 

قبها كالفردية التميز احًتاـ إذل احلاجة-  . كن

 . منتجة اجيابية بطريقة معها كالتعامل مجاعات ُب االنتظاـ على كالقدرة-

 .الًتحاؿ ك كالتجواؿ كدلغامرة كادلخاطر البيئة الكتشاؼ ادليل زيادة-

 .اجلنسُت فيها يشًتؾ اليت كخاصة ادلشًتكة كاأللعاب اجلماعية احلفبلت إذل ادليل-

.كاالسًتخاء اللعب إذل احلاجة - 

.اجلارية كاألحداث الرياضيُت األبطاؿ متابعة -

: الفسيولوجي النمو - د

ثبت قبل ذم عن النوـ ساعات ،حيثتقل النضج ضلو تقدمو ادلرحلة ذلذه الفسيولوجي النمو يتابع  8 حوارل عند كي

نخفض ، تدرجييا الدـ ضغط ،كفيهايرتفع األكل على كاإلقباؿ الشهية ليبل،كماتزداد ساعات  قليبل النبض معدؿ كي

 (123،صفحة1995،.زىرافد).قبل ذم عن

:   المراىقة مرحلة ومتطلبات حاجيات-3-2-8

تطلبات حاجيات أىم تتمثل  :يلي فيما ادلراىق كم

:  األمن إلى الحاجة-3-2-8-1

تضمن  إشباع من عنداحلرماف احلماية إذل احلاجة الداخلي، باألمن الشعور إذل كاحلاجة اجلسمي األمن إذل احلاجة كت

.الشخصية ادلشكبلت حل ُب ادلساعدة إذل كاحلاجة ،الدكافع
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 : القبول حب إلى الحاجة-3-2-8-2

تضمن  بُت بسرعة أفتقوـ ديكن اليت كاآلفة ، اخلربات ُب كالتجانس اذلدؼ، ككحدة مجاعة إذل االنتماء إذل احلاجة كت

.جيد بشكل ادلراىقُت الرفاؽمن مجاعة سباسك إذل يؤدم ىذا كل كربديدىا اجلماعة ُب األدكار معرفة ، األفراد

(84،صفحة1981إمساعيل،)

:  واالنتماء الذات مكانة إلى الحاجة-3-2-8-3

تضمن  لذلك ، الذات إذلربقيق كاحلاجة االجتماعية كالقيمة ادلركز إذل احلاجة الرفاؽ، مجاعة إذل االنتماء إذل احلاجة كت

 ككذا ادلعاملة ُب بالعدالة شعور احلاجةإذل ، األعماؿ ربقيق على بقرتو الشعور ألجل دكما كيشجع ديدح أف يريد فهو

 حاجة إرضاء ككسيلة(402،صفحة1983،.زىرافح).كالقيادة كاالمتبلؾ االجتماعي النجاح إذل كاحلاجة التقبل

 بينو طيبة عبلقات بوجود فيها مجاعةيشعر ُب عنصر ىو كإمنا ، دبفرده قائما ليس بأنو يشعر أف االنتماء إذل التلميذ

عزلو أماـ التلميذ ادلعلم خيرج أف العقوبة فمن ،لذلك اآلخرين كبُت  تتيح أف ادلدرسة فواجب نشاطهم عن زمبلئوكي

(.40،صفحة1993رضواف،). اجلماعي العمل فرصة للتلميذ

:  واالبتكار العقلي النمو إلى الحاجة-3-2-8-4

 إذل تنوعهااحلاجة كاذل إليها كاحلاجة ، اجلديدة اخلربات اكتساب كاذل كالسلوؾ، الفكر قاعدة توسيع إذل كربتاج

خالد،).االستطبلع األموركحب حقائق كمعرفة الكشف ُب الرغبة ُب احلاجة ىذه ،فتظهر القدرات كمنو ادلعلومات

(40،صفحة2000

:  والحرية الذات تحقيق إلى الحاجة-3-2-8-5

تضمن نافستو الغَت على التفوؽ أك العوائق على التغلب إذل احلاجة النمو، إذل احلاجة كت نعيحاجة  كم  إذل الفرد كت

 نزعة ُب فتتمثل احلرية إذل حاجتو التقديرإما كزلل هبا معًتؼ ذاتو كأف معها يعمل اليت اجلماعة كسط ُب كجوده إثبات

 ُب حريتو يعيق ما كل من يتضايق فادلراىق ىذاالتصرؼ، مسؤكلية كربمل تصرفو كإمكانية ، بفرديتو مرتبطة دكافع أك

.العمل ُب للتلميذ احلرية كيًتؾ موجها موقفا ادلدرس يتخذ أف ىذهاحلاجة ذباه ادلدرسة ككاجب ، كالكبلـ احلركة

 (55،صفحة1989ج،.ـ.زيداف،نظرياتالتعلمكتطبيقاهتاالًتبوية،د)
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:  بالمراىق بردالم عالقة-3-2-9

 النجاح إذل ادلفتاحادلوصل اعتبارىا ديكن بدرجة ، ادلراىق شخصية بناء ُب أساسيا دكرا تلعب بالتلميذ األستاذ عبلقة

 تكوف أف جيب بالتلميذ فعبلقةاألستاذ بو، كاقتدائو ، بأستاذه تأثره تعكس مرآة التلميذ يعترب إذا ، فشلو أك التعليمي

 التأثَت على قادرا يكوف أف عليو فادلعلمالناجح كالسيادة السلطة أساس على ال ، كاحملبة االحًتاـ أساس على مبٍت

 اكتشاؼ على كيساعده النهائي ادلسار توجيو ُب األستاذدكره يؤدم أف الطبيعي كمن ، التلميذ حياة ُب بناءة بصفتو

أسعد،مشكبلتالطفولة).اخلاصة حياتو ُب كادلشاكل العراقيل الصمودأماـ على كمساعدتو ، كربقيقها العقلية قدراتو

 (399،صفحة1994،2كادلراىقة،ط

:  للمراىق النشاط البدني الرياضي أىمية-3-2-10

 حيثاىتم ، العلماء بعض طرؼ من أقيمت اليت التجارب بعض إذل نستند أف إال علينا ما العبلقة ىذه لتوضيح

 اندماج ُبعملية ىاما دكرا تلعب اليت ، كالنفسية العقلية القدرات على احلركية كالتمرينات اجلسد بتأثَت بعضهم

 . كاالجتماعي النفسي التوازف اكتساب لو يسمح ما كىذا ، اجلماعة مع ادلراىق كاحتكاؾ

 ىم ، نفسالسن من البدنية القوة حيث من ادلتفوقوف التبلميذ إف ) كصاؾ ياركف فزاز ( الركسياف العادلاف كحسب

 3500 على (ركتر)النفساين الباحث الحظ كما . الدراسي كالتحصيل الرياضي النشاط حيث من ديناميكية أكثر

تدائية للمدرسة تلميذ  دراسية نتائج على الذينيتحصلوف التبلميذ أف استنتج بفرنسا ) لويس ساف( ُب كادلتوسطة االب

 مدينة ُب األدلانية ادلدارس إحدل مراىقُتُب تبلميذ على أثبتت ادلبلحظات كنفس ، جيد بدين بنمو يتمتعوف جيدة

(379،صفحة1993،KH).بوف

تفق  كليد ىو كالتوترالذم للقلق كمخفض الرياضي كالنشاط اللعب أف اعتبار ُب ) فركم ( مع ) أدلرماف ريشارد ( كي

 يتمكن الرياضي كالنشاط كبفضلاللعب ، مقبولة بصفة تتمحور أف الغريزية للطاقة ديكن اللعب طريق فعن ، اإلحباط

قومي تقييم من (444،صفحة1965األفندم،).تطويرىاباستمرار كزلالة ، كالبدنية كالعاطفية الفكرية إمكاناتو كت
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 كما ، مشاكلوكطموحاتو عن كيعرب يولوجي،سالف ادلنشأ ذات الداخلية الضغوطات ادلراىق خيفف الرياضة فبفضل

 بغرض كذلك ، اذليمنة ك رغبةالتفوؽ ربقيق غاية إذل اجلسدم كحضوره الشخصية لكينونتو حسنة صورة يعطي ذبعلو

 . اآلخرين على ادلثالية الصورة إثبات

 كاحلالة بالقدراتالعقلية كالرياضية البدنية التمرينات كجود على يؤكد (برغر ركزف) الباحث فاف ىذا إذل باإلضافة

 .للمراىق االجتماعي النفسي التوازف عملية ربسُت ُب تساىم اليت كاالجتماعية النفسية

 العقل يعٍتسبلمة السليم اجلسمي كالنمو البدف سبلمة أف اإلشارة لنا ذبدر كالنفسية العملية التجارب ىذه خبلؿ كمن

 . النفسياالجتماعي سلوكو على كاضحا يكوف الفرد كشعور النفس ىدكء إذل يؤدم ما ىذا ، كالتفكَت

 جعل ما ىذا ادلثَتكاالستجابة بُت الفاصل الزمن ىو الرجع زمن سرعة ُب الزيادة بسبب باإلتقاف، تتميز ادلرحلة أف كما

 بعض تنمية جيعل ما ىذا.عامة بصفة احلسيةكاحلركية ادلهارات زيادة الفًتة ىذه مظاىر فمن،كبَتة لتعلم ادلراىق قابلية

نمية احلركية ادلهارات لتعليم مرحلة أحسن ،ألهناتعترب كالتحمل كالقوة ملحة ضركرة البدنية القدرات حسُت،).القوة ،كت

 (193،صفحة1987

: للمراىق المختلفة االجتماعية العالقات-3-2-11

 اعتماد كادلراىقة،حيثيكوف الطفولة مرحليت ُب كخاصة منا الفرد حياة ُب ىاما دكر عموما كاألسرة األبواف يلعب

 ادلراىقة مرحلة بلوغو إذلحُت ادلرحلة ىذه مواصفات أىم كأحد االتكاؿ ىذا كيستمر الطفولة، مرحلة ُب كليا عليهما

 كلوج ُب فَتغب )، ادلرحلة ىذه مظاىر نفسوأىم على االعتماد أف كيرل تصرفاهتم، ُب الراشدين تقليد حياكؿ حيث ،

 (26،صفحة1999اجلسماين،).(التطور سنة مسايرة قبل الكبار عادل

 تطور على يبٍتأساسا لديو خاطئ تصور عن الناذبة ادلراىق عند اجلزافية كاألحكاـ التسرع كخطورة صعوبة سبكن كىنا

التارل العقلي منوه اكتماؿ قبل يكوف انو اشرنا كاف سبق الذم منوه، جسميو وين دكر يظهر كاالجتماعيكب  كادلربُت األب

 من ، مشاكل دكف الرشد مرحلة إلدراؾ كربضَته تأىيلادلراىق ُب عموما، احمليط ك اإلعبلـ كسائل حىت ك كاألصدقاء

 تتميز كما ادلراىق لدل كاالجتماعي كالنفس كالعقلي البدين النمو اختبلؼسرعات بُت ادلفقود التوازف إحبلؿ خبلؿ



 188 

يلها الراشدين كمجيع بأسرتو ادلراىق ُبعبلقة نسيب بفتور ادلرحلة ىذه  كما " ، عنده االجتماع لرغبة تلبية أقرانو إذل كم

يلو ، منافستهم ُب كدبغاالتو ألعاهبم ُب زمبلئو على االنتصار تتميزدبحاكلتو  . العدكاين السلوؾ إذل أحيانا كم

اعتبار  حثي أك معأصدقائو أك مدرستو ُب أك أسرتو مع ادلختلفة عبلقاتو خبلؿ من يؤثر فانو اجملتمع من فردا ادلراىق كب

.سيئا سلوكا خبلذلا من يتعلم أك حيوية شخصية تبٍت أف ديكن اليت اإلعبلـ كسائل من

 سوم اكتسابسلوؾ ُب يساىم أـ ديكن كما االجتماعي زليطو من اجلوانب هبذه التلميذ عبلقة بإجياز نذكر يلي كفيما

.كجاـز

 اليت األساليب من تتبع السائدة الثقافة قنوات إحدل بوصفها األسرة إف:باألسرة المراىق عالقة -3-2-11-1

ناء سلوؾ ُب تؤثر ناء فيها يتعلم اليت األكذل ادلدرسة باعتبارىا ادلهمة القناة ىذه عن ألثرنااحلديث كلقد ، األب  األمناط األب

 إذل تؤدم كعبلقة دكرىا كنبُت ، ادلستقبلية شخصياهتم خبلذلا من كيكونوا ، ادلختلفة السلوكيات كيكتسبوافيها احلياتية

ناء سلوؾ تشكيل ُب الوالدين تربية اثر كمدم ، لدراستنا فهمأكثر  ىذاالسلوؾ تشكيل على يؤثر احدمها فغياب ، األب

 بصفة كالتبلميذ ، بصفةعامة باألبناء ادلتصلة العبلقات ابرز من يعترب الذم األسرم ادلناخ كجود أف إذل باإلضافة ،

 أما مقبولة، سلوكية أمناطا يظهر كاالستقرار،فانو اذلدكء يسوده اسرم جو ُب يعيش االبن كاف إذا انو حيث ، خاصة

مشاؿ،صفحة).العامة اخللقية للقواعد سلالفة أمناطاسلوكية يظهر فانو ، االضطراب يسوده اسرم جو من يفد كاف إذا

183) 

عد  الذكور السيماعند ، جلنسيو ادلطابقة للخصائص كاكتسابو التلميذ سلوؾ على تأثر اليت القنوات أىم من األسرة كت

 مثلو كالد يعترب الصفاتحيث ىده يقلد أك يتحلى االبن فاف اخلشنة الصفات كبعض بالعنف يتسم األب كاف فإذا ،

 (79،صفحة1996حواشُت،).كأصدقائو إخوتو على العدكاف كتسليط سلوكياتو تقليد إذل كيلجأ ، كقدكتو

 ىذه ُب ُبحياتو الثاين ادلهم ادلصدر تعترب اليت التعليمية ادلؤسسات ُب أسرتو، خارج التلميذ عبلقة نوضح يلي كفيما

.ادلرحلة
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 : التربوية بالمؤسسات المراىق عالقة  -3-2-11-2

ناء التلميذ سلوؾ تشكيل ُب ادلهمة الثقافية القول من الًتبوية ادلؤسسات تعد  اجتماعية كتكوينعبلقات ، شخصيتو كب

 أقرانو كمع األستاذ كمع معادلدرسة التلميذ تفاعل ىو الشخصية ىذه اكتساب ُب تساىم اليت العوامل بُت كمن ، سلتلفة

: ادلختلفة العبلقات ىذه نذكر يلي كفيما ، التبلميذ من

: بالمدرسة المراىق عالقة 1-

 بصفتها ، بعداألسرة لًتبية الثاين كادلصدر الثقافية الناحية من للتلميذ السلوكي التشكيل ُب األكؿ ادلصدر تعد كاليت

 أمهها كمن ، التلميذكادلدرسة بُت الوطيدة العبلقة كسب على تساعد حىت تضبطها كمعطيات عوامل من تًتكب

ُتبوصفهم ادلعلمُت من ( التدريسي اإلطار )كالكادرالتدرسي الدراسية ادلقررات":  سلوؾ تدمج أف منها مناذج كاإلداري

 بُت اتصاؿ كسيلة تكوف أف تعدك ال أهنا الدراسيةجبد ادلقررات أخذنا فإذا ، الًتبوم النظاـ لتوصيات كفقا التلميذ

 سبثل نفسو كقت ُب كىي الًتبوم النظاـ عليها حيث الرسائلاليت إيصاؿ خبلذلا من يتم إذ ، كالتلميذ الًتبوم النظاـ

 ثباتا أكثر كىي ، أكسع نطاؽ على البيت سبثل ادلدرسية البيئة أف كمنادلعركؼ .احلياة ُب اجملتمع لتوجهات انعكاسا

 إزالة رباكؿ احلارل الوقت ُب ادلدارس فاف لذا ، الرىبة ببعض التلميذ يشعر ما فكثَتا لتطوراتاجملتمع خضوعا كاشد

 سلتلفةمن ألواف من هتيئو ما خبلؿ من كذلك ، اجلديدة ادلدرسية البيئة ُب مبلئمة فرصة اكرب التلميذ الشعوركمنح

 تعترب حيث ادلدرسية، النوادم ُب كإشًتاؾ ، النضج كاكتماؿ النمو على ادلراىق تساعد اليت االجتماعية النشاطات

. الفراغ أكقات ُب النشاطاحلر دلمارسة مبلئم جو كتضييق للمراىق االجتماعية التنشئة ربقق اليت الوسائل إحدل

 : أو المدربباألستاذ التلميذالمراىق  عالقة 2-

 أساسيا تلعبدكرا بأستاذه ادلراىق التلميذ كعبلقة ، احلصة ُب ق تبلميذ دلواقف كاألساسي ادلباشر ادلنشط األستاذ يعد

األخَت ىذا يعترب إذ ، أكفشلها الًتبوية العملية صلاحو إذل ادلوصل ادلفتاح اعتباره ديكن انو بدرجة شخصيتو بناء ُب

 للعمل كاالستعداد للحياة التفتح ركح أفأظهر فهو ، كانفعاالتو كاستعداداتو ادلزاجية األستاذ حالة تعكس مرآة (التلميذ)

 كإذا ، لصفاتو مطابقة تكوف النتيجة فاف غَتىا كافكانت ، التبلميذ عندا الصفات نفس صلد فإننا ، كحـز جد بكل
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 إذل التلميذ ديل حيث سلبية حتما تكوف النتيجة فاف للتلميذ ُبمعاملتو القوة كاستعماؿ السيطرة إذل دييل ادلعلم كاف

 . كالعدكاف كاالضلراؼ االنسحاب

يقا ارتباطا ترتبط ىذه أمهيتو فاف ، التعليمية ُب مهم طرؼ األستاذ أف كدبا  مع كمدلتبلؤمو النفسي تكيفو دبدل كث

 النفسية صحتو أف التبلميذحيث منو ُب لؤلستاذ السريع التكيف اثر تؤكد اليت الدراسات من كالكثَت ادلدرسي الوسط

 . التبلميذ سلوؾ على إجيابا أك سلبا تؤثر

التارل األب عن بديبل ادلدرس بكوف تتحدد كادلدرس ادلراىق التلميذ بُت العبلقة أف كما  تسقط احملورالذم يصبح كب

وجو االنفعاالت عليو ية ضلوه كت  أساس على مبنية تكوف أف جيب الطرفُت تربط اليت فالعبلقة كالنفور،لذا كالعنف العدكان

 بناءة بصورة التأثَت على قادرا يكوف أف عليو الناجح ،فادلعلم كالسيادة السلطة علىأساس ال كاحملبة كاالحًتاـ الصداقة

 . تبلميذ سلوؾ ُب

: اإلعالم بوسائل المراىق عالقة -3-2-11-3

 قوهتا التكنولوجيارغم ىذه لكن التكنولوجي، كالتقدـ التطور بسبب حياتنا ُب تأثَتا األكثر القوة اإلعبلـ كسائل تشكل

 النفسية كادلآسي اآلفاتكالكوارث معها جلبت أهنا ،إال كشؤكنو اإلنساف حياة تسهيل على كقدرهتا ادلؤثر كفعلها

 من غَتىا دكف هبا تتصف خاصية كسبثل الشعوب، هبا تتميز كانت اليت فالظواىر ، القيمي كالتغَت كالًتبية كاالجتماعية

تقاؿ ُب الصعوبة تقاؿ سهلة باتت كاالتصاؿ االن  . صغَتة قرية إذل العادل حوؿ الذم السريع بفعلالتحديث االن

 ، منأمهيتو زاد شلا نتاجاهتا كأحد اإلعبلـ قوة ابرز ، احلديثة التكنولوجيا كمكونات االتصاؿ شبكات تأثَت إف

 . السلوؾاالجتماعي ُب فعالة تغَتات إذل تؤدم كاليت ، كاحلديثة القددية الشعوب حياة إلينا تنقل كأصبحت

 ُب الناس حياة برامجزبًتؽ ينقل أصبح الذم ، التلفزيوف صلد ادلرئي اإلعبلـ ُب فاعلية األكثر االتصاؿ كسائل بُت كمن

ؤثر تفاصيلها أدؽ قل ، ادلتلقي على سيطرة البطورلاألكثر السلوؾ ىو الشاشة عرب العنف سلوؾ كبات ف فيهم كت  كن

 احلياة آليات ربريك ُب كالفعالة قدراتوالعالية مع خاصة اجلهاز، ىذا بواسطة األطفاؿ لدم ادلكتسبة السمات

نامكيتها فاعلها كدي تفاعل اإلنساف هبا يتأثر (التلفزيوف)القوة ىذه كاف ، احلية ادلوجودات مع كت  اذباىو كتكاد معها كي

 ككجودىا تأثَتىا قوة على أك عليها السيطرة نطاؽ تتعدل باتت القوة حياتو،كىذه ُب حيوم موضوع ضلو ميولو تغَت
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 على استئذاف دكف يدخل الذم الوحيد الضيف ىو التلفزيوف فكأف.. لؤلسرة انفكاؾمنو ال بشكل يتسرب الذم

 مشاىدة خبلؿ من ادلختلفة السلوكية التصرفات كل تعلم يتم ٍب كمن ف مكاف أم كُب أمكقت ُب كالبيوت األسرة

 باقي عن ناىيك كىذا.التقليد طريق عن األخرل كالثقافية االجتماعية ادلهارات سلتلف األطفاؿ يتعلم الربامجمثلما ىذه

 من يشاء ما الطفل منها صغَتةيتعلم قرية العادل جعلت كاليت لؤلطفاؿ ادلتاحة احلديثة كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائل

تصرؼ سلوكات،   يديك بُت العادل : عبارة عليو يطلق كىذاما ، يشاء كيف كيصرؼ ، سلوكات من يشاء كيف كي

 إذا الثقافيةاألخرل، القول شأف ذلك ُب شاهنا االتصاؿ، قنوات من العديد على تشمل اليت اإلعبلـ كسائل فاف هبذاك

.السائد النظاـاالجتماعي كإيديولوجية تتناسب بطريقة الفرد سلوؾ تشكيل إذل النهائية احملصلة ُب تعتمد
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 : الخالصة

معاإلشارةإذلالقواعدالبدنيةكالنفسيةقلقدتطرقناخبلؿىذاالفصلإذلأىمادلصطلحاتادلعتمدةُبرياضةالكاراٌب

اليتصلدىاُبىذهالرياضةاليتذلاتارخيهااخلاصكفلسفتهااليتزبتلفعنالرياضاتاألخرل،كالشكأّفمعرفةىذه

عطىصورةكاضحةادلعادلعنكيفيةادلمارسةفيماحسبسلتلف ادلفاىيميساعدعلىفهمطبيعةىذهالرياضة،كي

.ادلراحل

 حيث ، البدينالرياضي النشاط شلارسة على لئلقباؿ ادلراىق دكافع تشكيل ُب تساىم اليت العوامل كذلك كاستخلصنا

وجهو ، الفرد سلوؾ حيرؾ داخلي مثَت ىو الدافع أف  كمن الداخلية حلالتو التوازف أكإلعادة معينة حاجة إشباع لتحقيق كي

 ادلختلفة العبلقات تأثَت بينا األخَت كُب، النشاطاتالرياضية ُب االشًتاؾ ىو ذلك لتحقيق مبلئمة األكثر الطرؽ بُت

 .العاـ سلوكو على للمراىق
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 الباب الثاني

 الجانب التطبيقي
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منهجية البحث وإجراءاتو 
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 :تمهيد

إذا كان اجلانب النظري من البحث يعترب مرجعا أساسيا يعتمده الباحث كخلفية ىامة جلمع ادلعلومات و األطر ادلتبناة يف 

الدراسة األجنبية واحمللية هبدف حصر موضوع دراستو وحتديدىا، فإن اجلانب ادلنهجي التطبيقي ىو احملك الفعلي الذي 

يستعني للتقرب من ميدان البحث وتفحص الظاىرة ادلراد دراستها، متبعا يف ذلك خطوات البحث العلمي ومعاجلة النتائج 

 .كما وكيفا للوصول إىل احلقائق العلمية

 : المنهج1-1

إن استخدام منهج دون آخر يعتمد أساسا على طبيعة موضوع الدراسة ذلذا ختتلف أنواع ادلنهاج العلمية، ولكل منها 

خصائصو العلمية، وانطالقا من خصوصيات الدراسة احلالية اليت حتاول الكشف عن طبيعة العالقة بني السمات 

عرفو  عية اإلجناز لدى رياضي الكراتيو، فقد استخدم ادلنهج الوصفي، وي  FRANK LE.WALLENالشخصية وداف

 على أنو أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي ادلنظم لوصف ظاىرة أو مشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها 1993

 (2005ملحم، ) .للدراسة الدقيقة

 : المجتمع األصلي1-2

 2016-2015يشتمل رلتمع األصلي للدراسة مصارعي رياضة الكراتيو للرابطة الوالئية تيارت للموسم الرياضي 

 . مصارع ذكور 114: وادلقدرين بـ 

 :عينة البحث وكيفية اختيارىا1-2-1

أجريت ىذه الدراسة على عينة مصارعي رياضة الكاراتيو التابعني للرابطة الوالئية تيارت ، وقبل التطرق إىل تقدًن معلومات 

مفصلة حول عينة البحث، أرتئ الباحث أن يقدم بعض ادلعلومات حول اجملتمع األصلي الذي اختريت منو ىذه العينة 

 . كما ىو موضح يف اجلدول أو ادللحق

مت اختيار العينة بالطريقة العمدية ، وال تعترب العينة جيدة إال إذا كانت ممثلة جلميع :  عينة الدراسة1-2-1-1

.اجملتمع األصلي الذي انبثقت منو ، حىت يصبح استنتاجنا صحيحا وإال أخطأنا يف حكمنا على صفات األصل   
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 ، وىم ديثلون اجملتمع 114وىذه الدراسة تضم عينة تضم كل ممارسي رياضة الكاراتيو يف والية تيارت البالغ عددىم 

 .األصلي للبحث أي عبارة عن مسح شامل

   :االستطالعية  الدراسة1-3

قبل الشروع يف البحث ادليداين، قام الباحث بدراسة استطالعية، كان الغرض منها التعرف على ميدان البحث، اختيار 

العينة، واإلعداد اجليد لؤلدوات ادلراد استخدامها يف الدراسة النهائية، وعادة ما ترتبط الدراسة االستطالعية مبيدان البحث 

حيث يتمثل دورىا أساسا يف التعرف على عينة البحث وضبطها، التعرف على مدى صالحية  أدوات البحث وتطابقها 

 .مع خصوصيات اجملتمع األصلي

بات  وقد استغلت ىذه الدراسة يف ضبط عينة الدراسة، إضافة إىل العمل على أدوات البحث من خالل حساب صدق وث

.سمات الشخصية الدافعية ودافعية اإلنجاز: مقياس   

 : مجاالت البحث1-4

 من ممارسي رياضة الكراتيو الرابطة الوالئية 114اشتمل رلتمع عينة البحث على  : المجال البشري1-4-1

 . سنة 19-16للكراتيو تيارت، يًتاوح أعمارىم  بني 

لقد شرع يف ىذه الدراسة بعد حتديد موضوع البحث وادلشكلة ادلراد دراستها بداية  : المجال الزمني1-4-2

. وىذا بعد احلصول على موافقة اإلشراف من طرف األستاذ ادلشرف2012سبتمرب   

 ، أما فيما خيص اجلانب ادليداين فقد مت االنطالق فيو سنة 2013وقد مت تكوين اإلطار النظري للبحث يف حدود بداية 

عية اإلجناز )، وىذا مبوافقة ادلشرف على األداة ادلطبقة 2014 .(مقياس مسات الشخصية الدافعية وداف  

ناقشتها وقد  بعد إعادة مجع االستبيان ادلوزع على عينة البحث قمنا باإلجراءات اإلحصائية من عرض النتائج وحتليلها وم

 .2016امتدت إىل هناية 

.مت تطبيق ادلقاييس يف نوادي الكراتيو التابعة لالحتادية الوالئية للكراتيو تيارت : المجال المكاني1-4-3  
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 : أدوات البحث1-5

  :( freiburger  personality )قائمة فرايبورج للشخصية  : األداة األولى1-5-1

" فرايبورج " وىي إحدى اختبارات الشخصية ادلعتمد عادليا وضعت من طرف رلموعة من أساتذة علم النفس جبامعة 

 ) ، رايًتىابل ( seligman )ىربت سليجمان  " ( fahrenberg )جوكن فانربج "  وىم 1970بأدلانيا سنة 

hambel ) عبارة ،  " 212"  هتدف القائمة إىل قياس تسعة أبعاد عامة للشخصية وكذلك ثالثة أبعاد فرعية وتشمل

بأدلانيا بتصميم صورة مصغرة " جيسن "  أستاذ علم النفس جبامعة ( diehl )كما أن ذلا صورتني أ و ب وقد قام ديل 

واليت تضم  " ( 1987 )زلمد عالوي " للقائمة تتضمن األبعاد الثمانية األوىل من القائمة األصلية واليت أعدىا للعربية 

قيس ىذه القائمة األبعاد التالية56 : عبارة ، لكل بعد سبعة بنود وت  

ية البدنية أو اللفظية والذين :العدوانية  دتيز الدرجة العالية ذلذا البعد األفراد الذين يقومون تلقائيا باألعمال العدوان

أما الدرجة ادلنخفضة فتشري إىل قلة ادليل التلقائي للعدوان والتحكم الذايت والسلوك ادلعتدل ... يستجيبون بصورة انفعالية 

تضمن سبعة عبارات إجيابية ىي  .49-44-41-27-26-10-7: وي

 دتيز الدرجة العالية للبعد األفراد ذوو القدرة على التفاعل مع اآلخرين وزلاولة التقرب من اآلخرين وسرعة : االجتماعية

تكوين الصداقات، لديهم دائرة من ادلعارف كما دييزىم ادلرح واحليوية وحضور البديهة والدرجة ادلنخفضة تشري إىل قلة 

فضيل الوحدة وقلة التحدث ويشمل ىذا البعد أربعة عبارات  احلاجة للتعامل مع الناس ، وقلة احليوية وجتنب اآلخرين وت

 .48 28-12:  وثالثة عبارات إجيابية ىي 51-47-14-2: سلبية أرقامها ىي 

 :كيفية تصحيح المقياس

سنة فأكثر ، جييب ادلفحوص على العبارات يف  " 16" على اإلناث والذكور ابتداء " فرايبورج للشخصية " تطبق قائمة 

 : وقد مت تنقيط العبارات اإلجيابية بـ" ال " أو " نعم " القائمة بـ 

 ".ال " ودرجة واحدة عند اإلجابة " نعم " درجتني عند اإلجابة  -

 " .ال " ودرجتني عند اإلجابة ب " نعم " درجة واحدة عند اإلجابة ب : العبارات السلبية  -
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-308، الصفحات 1987، .الدين ع)  "7" وأقل درجة ىي  " 14" إن أعلى درجة حيصل عليها ادلفحوص ىي 

310) 

 :مقياس دافعية االنجاز الرياضي:  االداة الثانية1-5-2

بتصميم مقياس نوعي خاص باجملال الرياضي حملاولة قياس دافعية اإلجناز الرياضي ادلرتبط  wills  ( 1982 )ولس " قام 

 .بادلنافسة الرياضية

ية يف البيئة ادلصرية على عينات من الالعبني  وقد قام زلمد حسن عالوي بتعريب القائمة ويف ضوء بعض التطبيقات األول

تضمن  ( دافع جتنب الفشل –دافع اجناز النجاح  ): الرياضيني مث االقتصار على بعدين مها عالوي ) . عبارة فقط20وي

   (181-180، موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني، الصفحات .م

 :عبارات بعد دافع انجاز النجاح ىي -

 4/8/14 وكلها عبارات اجيابية يف اجتاه البعد فيما عدا العبارات رقم 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20

 .فهي عبارات يف عكس اجتاه البعد

 :ىي (الخوف من الفشل  )عبارات بعد تجنب الفشل  -

 11/17/19 وكلها عبارات اجيابية يف اجتاه البعد فيما عدا العبارات رقم 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19

 .فهي عبارات يف عكس اجتاه البعد

تم تصحيح عبارات كل بعد على حدة طبقا دلا يلي  :وي

 :العبارات في اتجاه البعد تصحح كما يلي

=  درجات ، بدرجة قليلة 3=  درجات ، بدرجة متوسطة 4=  درجات ، بدرجة كبرية 5= بدرجة كبرية جدا 

:درجة واحدة، أما العبارات اليت ىي عكس اجتاه البعد فيتم تصحيحها كما يلي= درجتان، بدرجة قليلة جدا   

 4=  درجات  بدرجة قليلة 3= درجتان ، بدرجة متوسطة = درجة واحدة، بدرجة كبرية = بدرجة كبرية جدا 

 . درجات5= درجات، بدرجة قليلة جدا 
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 مقياس سمة الدافعية:  االداة الثالثة1-5-3

يهدف مقياس السمات الدافعية للرياضيني الذي قام بإعداده زلمد حسن عالوي يف ضوء مقياس سابق : وصف االداة

إىل قياس بعض السمات الدافعية ادلختارة اليت ترتبط باالجناز الرياضي الذي يتميز بادلستوى  (قائمة السمات الدافعية  )

 .العايل 

تضمن ادلقياس  : أبعاد أشارت إليها العديد من الدراسات يف رلال السمات الدافعية الرياضية، وىذه األبعاد ىي5وي  

 :قائمة السمات الدافعية للرياضيين: الحاجة لإلنجاز

وىي احلاجة لتحقيق النجاح و الفوز يف ادلنافسات الرياضية وزلاولة بذل قصارى اجلهد يف ادلنافسات الرياضية ومواجهة 

.حتدي ادلنافسني والتدريب الشاق ادلتواصل للوصول للتفوق الرياضي  

 :الثقة في النفس

الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة الثقة بالنفس يكون واثقا جدا من نفسو ومن قدراتو ومهاراتو ويستطيع التصرف بصورة 

عرب بثقة عن وجهة نظره بدون تردد .جيدة يف ادلواقف غري ادلتوقعة يف ادلنافسة وي  

الالعب الذي يتميز بسمة التصميم يعترب من بني الالعبني األكثر بذال للجهد سواء يف التدريب أو يف : التصميم

نفق ادلزيد من الوقت واجلهد  ادلنافسة ، وال حياول أن يًتاخى بغض النظر عن طول فًتة التدريب ، أو نتيجة ادلنافسة ، وي

تمسك بأىدافو ألقصى مدة  .   لتحسني قدراتو ومهاراتو وي

الالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم يف انفعاالتو بصورة واضحة يف العديد : ضبط النفس

.من ادلواقف ادلثرية لالنفعاالت يف أثناء ادلنافسة الرياضية وال يفقد أعصابو بسهولة يف أقات الشدة أو الضغوط  

الالعب الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات ادلدرب ، وحيًتم كل من قام بتدريبو ويستشري مدربو : التدريبية

.عندما يواجو بعض ادلشكالت كما يشعر بأن مدربو يفهمو جيدا وال يتحيز لالعبني معينني  

تضمن ادلقياس  قوم الالعب الرياضي باإلجابة على كل 8 عبارة وكل من األبعاد اخلمسة تقيسو 40وي  عبارات وي

.(نعم ، غري متأكد ، ال  )عبارة يف تعليمات ادلقياس طبقا دلقياس ثالثي التدرج   
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 :المعامالت العلمية

 :الثبات

 عند تطبيق القائمة على عينات متعددة من الالعبني يف بعض األنشطة الرياضية كما 87 – 78تراوح معامل ألفا ما بني 

 82 – 63 طالبا من كليات الًتبية الرياضية ما بني 35بلغ معامل استقرار القائمة عند تطبيقها وإعادة تطبيقها على 

 . أسابيع3بعد فًتة 

 :الصدق

مت إجياد صدق التكوين الفرضي عن طريق تطبيق القائمة على عينتني من الالعبني الرياضيني إحدامها من الالعبني 

. وأسفر التطبيق عن وجود فروق دالة إحصائيا يف مجيع أبعاد القائمة يف االجتاه ادلتوقع لصاحل الالعبني الرياضيني. ادلتفوقني

كما مت التحقق من الصدق ادلرتبط باحملك عن طريق تطبيق القائمة بصورة متالزمة مع بعض أبعاد مقياس االستجابة 

االنفعالية يف الرياضة، ومقياس تقدير السمات الدافعية الرياضية وأسفر التطبيق عن وجود ارتباطات مقبولة بني بعض 

 .األبعاد ادلتشاهبة يف ادلقياسني

 :التصحيح

 :  عبارات 8يتضمن بعد احلاجة لالجناز على  -

 .31 /21 /11 /1: أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ىي

 .36 /26 /16 /6: وأرقام العبارات اليت ىي يف عكس اجتاه البعد ىي 

 : عبارات8بعد الثقة بالنفس يتضمن  -

 .37 /27 /17 /7: أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ىي

 .32 /22 /12 /2: وأرقام العبارات اليت ىي يف عكس اجتاه البعد ىي 

 : عبارات8بعد التصميم يتضمن  -

 .33 /23 /13 /3: أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ىي

 .38 /28 /18 /8: وأرقام العبارات اليت ىي يف عكس اجتاه البعد ىي 
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 : عبارات8بعد ضبط النفس يتضمن  -

 .39 /29 /19 /9: أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ىي

 .34 /24 /14 /4: وأرقام العبارات اليت ىي يف عكس اجتاه البعد ىي 

 : عبارات8بعد التدريبية يتضمن  -

 .35 /25 /15 /5: أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ىي

 .40 /30 /20 /10: وأرقام العبارات اليت ىي يف عكس اجتاه البعد ىي 

:وعند تصحيح عبارات القائمة يتم منح العبارات اليت يف اجتاه البعد الدرجات التالية  

 درجة واحدة= درجات            ال 2=  درجات             غري متأكد 3=  نعم 

 :كم يتم منح العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد الدرجات التالية

  درجات3=  درجات          ال 2= درجة واحدة             غري متأكد =  نعم 

تم مجع درجات كل بعد من أبعاد ادلقياس على حدة، إذ أن ادلقياس ليست لو درجة كلية والدرجة العالية تشري . وي

 .إىل دتيز الالعب الرياضي بالسمة اليت يقيسها البعد

 :التعليمات

فيما يلي بعض العبارات اليت قد توضحك اجتاىك أو سلوكك أو استجاباتك يف مواقف التدريب أو مواقف  -

 .ادلنافسة أو ادلواقف الرياضية بصفة عامة

أمام كل عبارة وأسفل ما يتناسب مع درجة انطباقها عليك، فإذا كانت  (  /  )ادلطلوب منك وضع عالمة  -

، أما إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك  (نعم    )أسفل كلمة  (   /  )العبارة تنطبق عليك دتاما ضع عالمة 

وإذا مل تستطع أن تقرر عما إذا كانت العبارة تنطبق عليك أو ال . (ال    )أسفل كلمة  ( /  )دتاما ضع عالمة 

 .(غري متأكد      )أسفل كلمة  (   /  )تنطبق عليو دتاما فضع عالمة 

لبست ىناك عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ألن كل العب رياضي خيتلف عن اآلخر يف اجتاىو وسلوكو  -

 .واستجاباتو يف مثل ىذه ادلواقف وادلهم ىو صدق إجابتك مع نفسك
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 .ال تًتك أي عبارة دون إجابة  وضع عالمة واحدة أمام كل عبارة -

 :الخصائص السيكومترية لألداة 1-6

 : الثبات1-6-1

على  ( test – retest )قام الباحث حبساب معامل ثبات لآلداة باستخدام طريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقو 

عينة بلغت عشر العبني من رلتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة األساسية ، وذلك بفاصل زمين بني االختبارين بلغ 

.أسبوعان ، مث قام الباحث حبساب معامل ثبات ذلذا اجلزاء من األداة باستخدام معادلة بريسون  

نتائج معامل ارتباط بارسون بين التطبيقين األول والثاني للسمات  الدافعية لدى ممارسي الكراتي  ن 

 =10 

السمات الدافعية 
االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب 

باط  معامل االرت
التطبيق الثاين التطبيق االول التطبيق الثاين التطبيق االول 

 0.92 0.79 0.64 4.01 4.10التدريبية 

 0.91 0.72 0.58 4.10 4.00 ضبط النفس

 0.87 0.65 0.71 3.87 3.81 احلاجة لالجناز

 0.90 0.68 0.74 3.90 3.80الثقة بالنفس 

 0.89 0.51 0.63 3.77 3.65 التصميم

 0.90 0.43 0.47 3.97 3.90رلموع السمات 

 يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين تطبيقين األول و الثاني لسمات الدافعية  (03)الجدول رقم 
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قيام نتائج معامل ارتباط بريسون بني تطبيقني األول و الثاين لسمات الدافعية دلمارسي رياضة   (03)يبني اجلدول رقم 

باط احملسوبة إىل وجود ارتباط قوي بني التطبيقني األول و الثاين لسمات الدافعية حيث  الكراتيو، وتشري قيم معامل االرت

باط القيمة اجلدولية البالغة  وبلغ معامل  ( 0.05) عند مستوى الداللة  ( 0.552 )جتاوزت مجيع قيم معامل االرت

باط الكلي للمقياس       (  0.90)االرت

  الصدق1-6-2

 دافعية – الشخصية –الدافعية  )مت حساب صدق االختبار للمقاييس :  الصدق الذاتي1-6-2-1

دلمارسي رياضة الكراتيو والذي حتقق عن طريق اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االختبار ،  (االجناز الرياضي 

 .من نتائج تطبيق االختبارات مبرحلة حساب معامالت الثبات 

جدول يوضح صدق مقياس سمات الدافعية 

الصدق الذايت الثبات السمات الدافعية 

 0.95 0.91 ضبط النفس

 0.94 0.90 التدريبية

 0.94 0.90الثقة بالنفس 

 0.94 0.89التصميم 

 0.95 0.91 احلاجة لالجناز

 يوضح صدق مقياس سمات الدافعية (04) رقم جدول
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واخلاصة مبعامالت ثبات مقياس الدافعية أهنا مجيعا حتققت مبعامالت ارتباط دالة  (04)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 ، 0.87) ومعامالت الثبات ما بني  (0.95 ، 093 )إحصائيا، كما أن معامالت الصدق الذايت قد تراوحت ما بني 

 .   وىي مجيعها دالة إحصائيا ( 0.92

 لدى ممارسي الكراتي  الشخصيةنتائج معامل ارتباط بارسون بين التطبيقين األول والثاني للسمات  

 10= ن 

السمات الدافعية 
االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب 

باط  معامل االرت
التطبيق الثاين التطبيق االول التطبيق الثاين التطبيق االول 

 0.92 0.63 0.58 4.13 4.05االجتماعية 

ية   0.89 0.55 0.47 4.28 4.18العدوان

 0.90 0.59 0.52 4.20 4.11اجملموع 

ثاني للسمات  ( 05 )جدول رقم   الشخصيةنتائج معامل ارتباط بارسون بين التطبيقين األول وال

قيام نتائج معامل ارتباط بريسون بني تطبيقني األول و الثاين لسمات الشخصية  دلمارسي رياضة  (05)يبني اجلدول رقم 

باط احملسوبة إىل وجود ارتباط قوي بني التطبيقني األول و الثاين لسمات الدافعية حيث  الكراتيو، وتشري قيم معامل االرت

باط القيمة اجلدولية البالغة  وبلغ معامل  ( 0.05) عند مستوى الداللة  ( 0.552 )جتاوزت مجيع قيم معامل االرت

باط الكلي للمقياس    (  0.90 )االرت
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جدول يوضح الصدق لمقياس السمات الشخصية 

الصدق الذايت الثبات مسات 

 0.95 0.92االجتماعية 

ية   0.94 0.89العدوان

 يوضح الصدق لمقياس السمات الشخصية (06) رقم جدول

واخلاصة مبعامالت ثبات دلقياس الشخصية أهنا مجيعا حتققت مبعامالت ارتباط دالة  (06)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 0.89) ومعامالت الثبات ما بني  ( 0.95 ، 0.94 )إحصائيا، كما أن معامالت الصدق الذايت قد تراوحت ما بني 

 .   وىي مجيعها دالة إحصائيا ( 0.92، 

نتائج معامل ارتباط بارسون بين التطبيقين األول والثاني لمقياس دافعية االنجاز لدى ممارسي كراتيو  

  10=ن 

السمات الدافعية 
االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب 

باط  معامل االرت
التطبيق الثاين التطبيق االول التطبيق الثاين التطبيق االول 

 0.91 0.77 0.71 3.83 3.91جتنب الفشل 

 0.88 0.66 0.54 4.17 4.12دافع النجاح 

 0.89 0.71 0.62 4.00 4.01اجملموع 

ثاني لمقياس دافعية االنجاز  بين  (07)جدول رقم  نتائج معامل ارتباط بارسون بين التطبيقين األول وال
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قيام نتائج معامل ارتباط بريسون بني تطبيقني األول و الثاين لسمات دافعية االجناز الرياضي  (07)يبني اجلدول رقم 

باط احملسوبة إىل وجود ارتباط قوي بني التطبيقني األول و الثاين لسمات  دلمارسي رياضة الكراتيو، وتشري قيم معامل االرت

باط القيمة اجلدولية البالغة   ( 0.05) عند مستوى الداللة  ( 0.552 )الدافعية حيث جتاوزت مجيع قيم معامل االرت

باط الكلي للمقياس    (  0.89 )وبلغ معامل االرت

الصدق لمقياس دافعية االنجاز الرياضي 

الصدق الذايت الثبات ابعاد 

 0.95 0.91 ل جتنب الفش

 0.93 0.88دافع النجاح 

 الصدق لمقياس دافعية االنجاز الرياضييبين  (08)جدول رقم 

واخلاصة مبعامالت ثبات دلقياس دافعية اإلجناز الرياضي أهنا مجيعا حتققت مبعامالت  (08)يتضح من خالل اجلدول رقم 

ومعامالت الثبات ما بني  ( 0.95 ، 0.93 )ارتباط دالة إحصائيا، كما أن معامالت الصدق الذايت قد تراوحت ما بني 

 .  وىي مجيعها دالة إحصائيا ( 0.91 ، 0.88) 
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 : صدق االتساق الداخلي 1-6-2-2

:صدق االتساق الداخلي لمقياس دافعية االنجاز الرياضي  

 دافع انجاز  النجاح

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,85 0,48 4,4 02

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,64 0,45 4,3 04

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,59 1,04 4,1 06

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,62 1,2 3,9 08

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,83 1,32 3,8 10

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,85 0,48 4,4 12

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,84 1,01 3,4 14

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,59 0,45 4,7 16

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,61 0,66 4,6 18

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,67 0,40 4,8 20

و (09)جدول رقم   يوضح معامل ارتباط عبارات بعد دافع انجاز النجاح بالدرجة الكلية للبعد ذات
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أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد دافع اجناز النجاح بالدرجة الكلية  (09)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 مبتوسط حسايب 0.85حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  (0.05)للبعد ذاتو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

يعجبين الالعب الذي يتدرب للساعات )اليت تنص على أن  (02) عند العبارة رقم 0.48 واحنراف معياري 4.40

لغ أدىن معامل ارتباط  (إضافية لتحسني مستواه  واحنراف معياري بلغ 4.10 مبتوسط حسايب وصل اىل 0.59، وب

 بتحمل أي مهمة واليت يرى بغض الالعبني اآلخرين أهنا عاستمت) اليت تنص على ما يلي  (06) عند العبارة رقم 1.04

 .(مهمة صعبة

 : دافع تجنب الفشل 

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,76 1,2 3,5 01

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,87 1,18 3,00 03

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,73 1,16 3,8 05

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,79 0,97 3,2 07

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,86 0,92 2,5 09

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,73 4 1,0 3,1 11

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 0,87 3,2 13

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 0,97 2,8 15
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 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 1,34 3,3 17

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,76 1,28 2,5 19

و (10)جدول رقم   يوضح معامل ارتباط عبارا ت بعد دافع تجنب الفشل بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد دافع جتنب الفشل بالدرجة الكلية  (10)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 مبتوسط حسايب 0.87حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  (0.05)للبعد ذاتو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

عندما أرتكب خطأ يف األداء أثناء ادلنافسة )اليت تنص على أن  (03) عند العبارة رقم 1.18 واحنراف معياري 3.00

لغ أدىن معامل ارتباط  (فإنين أحتاج لبعض الوقت لكي أنسى ىذا اخلطأ   3.10 مبتوسط حسايب وصل إىل 0.73، وب

ال أجد صعوبة يف النوم ليلة اشًتاكي يف ) اليت تنص على ما يلي  (11) عند العبارة رقم 1.04واحنراف معياري بلغ 

 .(ادلنافسة

 :حساب االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس دافعية االنجاز الرياضي

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اسم البعد  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

بعد دافع اجناز 

 النجاح

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,64 5,44 42,30

بعد دافع جتنب 

 الفشل

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,81 8,74 31,00

يوضح االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس دافعية االنجاز  (11)جدول رقم 

 الرياضي

بني من  باط بني ألبعاد مقياس دافعية االجناز الرياضي والدرجة الكلية لذات ادلقياس، وت  مت حساب قيمة معامالت االرت

باط بني ألعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت مابني  (11)خالل اجلدول رقم  و  (0.64)أن قيمة معامل االرت
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باط دالة عند مستوى الداللة   (0.81) ، كما بلغت قيم ادلتوسط احلسايب بالنسبة لبعد  (0.05)ومجيع معامالت االرت

، يف حني بلغت قيم ادلتوسط احلسايب بالنسبة لبعد  (5.44)أما االحنراف ادلعياري  فقيمتو  (4.24)دافع اجناز النجاح 

، مما يشري إىل التجانس والتناسق الداخلي  (8.74)أما االحنراف ادلعياري فقد وصل  (3.09)دافع جتنب الفشل 

للمقياس ، وأن أبعاد ادلقياس تقيس دافعية االجناز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو، وأن مجيع قيم االتساق الداخلي 

باط بني أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية) . دالة إحصائيا  (معامالت االرت

 

.يمثل ارتباط أبعاد مقياس دافعية االنجاز الرياضي بالدرجة الكلية للمقياس  (09)شكل بياني رقم   
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 :صدق االتساق الداخلي لمقياس السمات الشخصية

 :معامل ارتباط عبارات بعد االجتماعية بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,94 0,45 1,7 02

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,89 0,40 1,8 12

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,66 0,30 1,9 14

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,89 0,40 1,8 28

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,66 0,50 1,5 47

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,78 0,48 1,6 48

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,66 0,50 1,5 51

و (12)جدول رقم  :معامل ارتباط عبارات بعد االجتماعية بالدرجة الكلية للبعد ذات  

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد االجتماعية بالنسبة لدرجة الكلية  (12)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)للبعد ذاتو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

يصعب عليا )اليت تنص على أن  (02)عند العبارة رقم  (0.45)واحنراف معياري   (1.7)وادلتوسط حسايب  (0.94)

لغ أدىن معامل ارتباط (أن أجد ما أقولو عند زلاولة التعرف على الناس  (  1.9)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.66)، وب

أعترب نفسي غري لبق عند تعاملي مع ) اليت تنص على ما يلي  (14)عند العبارة رقم  (0.30)واحنراف معياري بلغ 

 .(اآلخرين 
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 معامل ارتباط عبارات بعد العدوانية بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,93 0,5 1,5 07

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,76 0,45 1,7 10

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,92 0,48 1,6 26

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,74 0,40 1,8 27

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,70 0,48 1,6 41

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,82 0,50 1,5 44

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,73 0,48 1,4 49

و  ( 13)جدول رقم ية بالدرجة الكلية للبعد ذات :معامل ارتباط عبارات بعد العدوان  

ية بالنسبة لدرجة الكلية  (13)يتضح من خالل اجلدول رقم  أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد العدوان

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)لنفس البعد ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

حيمر أو ديتقع )اليت تنص على أن  (07)عند العبارة رقم  (0.50)واحنراف معياري   (1.5)وادلتوسط حسايب  (0.93)

لغ أدىن معامل ارتباط (لوين بسهولة  ( 0.48)واحنراف معياري بلغ   (1.60)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.70)، وب

 (.أحب أن أعمل يف الناس بعض ادلقالب الغري مأذية ) اليت تنص على ما يلي  (41)عند العبارة رقم 
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 :حساب االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس السمات الشخصية

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اسم البعد  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,95 2,4 11,8 بعد االجتماعية

ية  دالــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,94 2,07 11,1 بعد العدوان

يمثل حساب االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس السمات    (14)جدول رقم 

 الشخصية

بني من خالل  باط بني أبعاد مقياس مسات الشخصية والدرجة الكلية لذات ادلقياس، وت مت حساب قيمة معامالت االرت

باط بني أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت مابني  (14)اجلدول رقم  و  (0.94)أن قيمة معامل االرت

باط دالة عند مستوى الداللة   (0.95) ، كما بلغت قيم ادلتوسط احلسايب بالنسبة لبعد  (0.05)ومجيع معامالت االرت

ية  (2.4)أما االحنراف ادلعياري فقيمتو  (11.8)االجتماعية  ، يف حني بلغت قيم ادلتوسط احلسايب بالنسبة لبعد العدوان

، مما يشري إىل التجانس والتناسق الداخلي للمقياس، وأن أبعاد  (2.07)أما االحنراف ادلعياري فقد وصل  (11.1)

باط بني أبعاد )ادلقياس تقيس مسات الشخصية دلمارسي رياضة الكراتيو، وأن مجيع قيم االتساق الداخلي  معامالت االرت

 . دالة إحصائيا  (ادلقياس والدرجة الكلية

 

0,934

0,936

0,938

0,94

0,942

0,944

0,946

0,948

0,95

0,952

بعد سمة االجتماعية ط معمل ارتبا بعد سمة العدوانية
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.يمثل ارتباط أبعاد مقياس السمات الشخصية بالدرجة الكلية للمقياس  (10)شكل بياني رقم   

 :صدق االتساق الداخلي لمقياس سمات الدافعية

 :معامل ارتباط عبارات بعد الحاجة لالنجاز بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,76 0,97 3,8 01

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,81 1,22 4,1 11

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,88 1,04 4,1 21

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,63 1,01 2,4 31

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,74 1,18 2,7 02

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 1,16 4,2 16

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,84 0,77 4,0 26

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,86 0,83 2,90 32

و  ( 15)جدول رقم   معامل ارتباط عبارات بعد الحاجة لالنجاز بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد احلافز بالنسبة لدرجة الكلية لنفس  (15)يتضح من خالل اجلدول رقم 

( 0.88)، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)البعد ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

أجتنب حتدي للمنافسني )اليت تنص على أن  (27)عند العبارة رقم  (1.04)واحنراف معياري   (4.1)وادلتوسط حسايب 
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لغ أدىن معامل ارتباط ( عند العبارة رقم  (1.01)واحنراف معياري بلغ   (2.4)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.63)، وب

تقاد أو العقاب ) اليت تنص على ما يلي  (38)  (.أمارس بالقدر الذي جينبين االن

 :معامل ارتباط عبارات بعد التصميم بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب مستوى  معامل االرت

 (0,05)الداللة

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,58 0,48 4,6 03

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,81 0,78 4,3 13

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,64 0,83 4,1 23

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,66 1,37 3,1 33

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,71 1,49 3,1 08

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,58 1,2 3,5 18

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,74 1,07 3,8 28

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,83 1,41 2,4 38

و (16)جدول رقم  معامل ارتباط عبارات بعد التصميم بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد التصميم بالنسبة لدرجة الكلية  (16)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)لنفس البعد ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

أضعف أمام )اليت تنص على أن  (12)عند العبارة رقم  (0.78)واحنراف معياري   (4.3)وادلتوسط حسايب  (0.81)
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لغ أدىن معامل ارتباط (منافس قوي  ( 0.48)واحنراف معياري بلغ   (4.60)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.58)، وب

 أعترب نفسي شخص اهنزامي ) اليت تنص على ما يلي  (07)عند العبارة رقم 

 :معامل ارتباط عبارات بعد الثقة بالنفس بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,78 1,37 3,9 07

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,69 1,11 3,6 17

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,70 0,9 4,3 27

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,71 0,74 3,8 37

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,71 0,83 4,1 02

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,79 1,13 3,1 12

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,69 1,16 3,2 22

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,76 1,13 2,9 32

و (17)جدول رقم   معامل ارتباط عبارات بعد الثقة بالنفس بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد الثقة بالنفس بالنسبة لدرجة الكلية  (17)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)للبعد ذاتو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

لدي ثقة كبرية )اليت تنص على أن  (06)عند العبارة رقم  (1.37)واحنراف معياري   (3.9)وادلتوسط حسايب  (0.78)
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لغ أدىن معامل ارتباط (يف القدرة على قيادة اآلخرين  واحنراف معياري   (3.60)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.69)، وب

 (.يقلقين ما يعتقده  اآلخرين حنوي ) اليت تنص على ما يلي  (17)عند العبارة رقم  (1.1)بلغ 

 :معامل ارتباط عبارات بعد التدريبية بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,75 1,24 4,2 05

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,82 1,2 3,6 15

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 1,32 3,2 25

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,72 1,28 3,6 35

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,96 1,01 3,6 10

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,70 0,90 4,3 20

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,71 0,74 3,8 30

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,71 0,83 4,1 40

و (18)جدول رقم   معامل ارتباط عبارات بعد التدريبية بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد التدريبية بالنسبة لدرجة الكلية  (18)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)لنفس البعد ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

أعترب من )اليت تنص على أن  (46)عند العبارة رقم  (1.01)واحنراف معياري   (3.6)وادلتوسط حسايب  (0.96)
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لغ أدىن معامل ارتباط (الرياضيني الذين يساعدون ادلدرب  واحنراف   (3.60)مبتوسط حسايب وصل إىل  (0.72)، وب

 (.أرفض التدريب ) اليت تنص على ما يلي  (35)عند العبارة رقم  (1.28)معياري بلغ 

 :معامل ارتباط عبارات بعد ضبط النفس بالدرجة الكلية للبعد ذاتو

الرقم 

 العبارة
باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب  (0,05)مستوى الداللة معامل االرت

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,89 1,18 2,7 09

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,90 1,32 3,2 19

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,88 1,24 3,2 29

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,89 1,2 3,5 39

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,68 1,11 3,6 04

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,67 1,24 3,8 14

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,79 1,48 3,7 24

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,82 1,09 3,0 34

و (19)جدول رقم   معامل ارتباط عبارات بعد ضبط النفس بالدرجة الكلية للبعد ذات

أن معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات بعد ضبط النفس بالنسبة لدرجة الكلية  (19)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  بالنسبة ذلذا البعد (0.05)لنفس البعد ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللَة 

ينتابين القلق )اليت تنص على أن  (14)عند العبارة رقم  (1.32)واحنراف معياري   (3.2)وادلتوسط حسايب  (0.90)

لغ أدىن معامل ارتباط (ويصعب العودة حلاليت الطبيعية عند حدوث أشياء غري متوقعة يف السباق  مبتوسط  (0.68)، وب
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أعترب مستقرا ) اليت تنص على ما يلي  (47)عند العبارة رقم  (1.11)واحنراف معياري بلغ   (3.60)حسايب وصل إىل 

 .(انفعاليا 

 :حساب االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس السمات الدافعية

باط االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اسم البعد مستوى  معامل االرت

 (0,05)الداللة

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,63 4,1 17,1 احلاجة لالجناز

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,66 3,43 19,7 التصميم

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,77 3,6 19,7 الثقة بالنفس

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,79 4,85 18,2 التدريبية

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 0,80 5,21 16,2 ضبط النفس

 حساب االتساق الداخلي بين درجات كل األبعاد و الدرجة الكلية لمقياس السمات الدافعية (20)جدول رقم 

بني من خالل  باط بني أبعاد مقياس مسات الدافعية والدرجة الكلية لذات ادلقياس، وت مت حساب قيمة معامالت االرت

باط بني أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت مابني  (20)اجلدول رقم  و  (0.60)أن قيمة معامل االرت

باط دالة عند مستوى الداللة   (0.88) ، مما يشري إىل التجانس والتناسق الداخلي  (0.05)ومجيع معامالت االرت

معامالت )للمقياس، وأن أبعاد ادلقياس تقيس مسات الدافعية دلمارسي رياضة الكراتيو، وأن مجيع قيم االتساق الداخلي 

باط بني أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية  . دالة إحصائيا  (االرت
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 يمثل ارتباط أبعاد مقياس السمات الدافعية بالدرجة الكلية للمقياس  (11)شكل بياني رقم 

: الموضوعية  1-6-3

 يصدر الباحث من أحكام اوعدم إدخال العوامل الشخصية فيمالتعصب، يقصد بادلوضوعية التحرر من التحيز أو 

 (2003عيسوي، )

حيث ركز   (2000باىي، ) . وحساب الدرجات أو النتائج اخلاصة بوبادلقياسكما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة 

 .الغموضالباحث على سهولة العبارات ووضوحها بعيدا عن الصعوبة أو 

تطلبات اإلجابة على  .  من خالل توضيح طريقة اإلجابة ادلقياسنيوقد مت تعزيز ادلفحوصني بكل تفاصيل وم

. كما التزم الباحث من خالل توزيع االستمارات مبراعاة طبيعة األفراد ،إدارة االستبيان ،درجة الدافعية لدى ادلختربين 

 .االستاذ ادلشرفكما مت القيام بإجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات 

 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث1-7

إن أخذ مميزات الدراسة ادليدانية وعزل بعض ادلتغريات اليت حتول دون وصول الباحث إىل األىداف ادلرجوة وحل ادلشكلة 

تمثل ادلتغريات األساسية دلشكلة دراستنا  ادلطروحة ، ولذلك كان ال بد من ضبط متغريات البحث قصد التحكم فيها، وت

 :يف اآليت

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

التصميم العدوان الحافز ادة المسؤولية ث بانفس القي انفعالي تفكير التدريبية الحي.باألخرين ض.ث
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ية   ) مسات الشخصية :المتغير المستقل  -  .(الدافعية ، االجتماعية ، العدوان

 . دافعية اإلجناز:المتغير التابع  -

ناءا على ىذا وانطالقا من أمهية الضبط اإلجرائي للمتغريات، ومن أجل إعطاء أكثر مصداقية وموضوعية لبحثنا  وب

بعيدا عن دخول أو تأثري  متغريات مشوشة ادلتعلقة مبوضوع دراستنا ، قد جلأنا إىل العديد من اإلجراءات قصد حتقيق 

 :ذلك وىي كاآليت

 .(ذكور  )حتديد جنس واحد لعينة البحث  -

 . سنة16إبعاد الرياضيني الذين تقل أعمارىم عن السن احملددة  -

 : صعوبات البحث1-8

 .تباعد أفراد العينة اليت طبقت عليها الدراسة -

 .صعوبة مجع األفراد يف وقت واحد -

 .صعوبة توزيع استمارات ادلقياس -

 .صعوبة مع بعض الالعبني لكثرة ارتباطاهتم -

 .التقليل من قيمة البحث ، أي عدم مساعدة اجلمعيات اليت حنن بصدد إجراء الدراسة ادليدانية  -

 .(عراقيل يف الربرلة  )صعوبة احلصول على ادلعلومة  -

أثناء القيام بعملية توزيع االستمارات صادفنا عدة مشاكل وصعوبات جعلتنا حنرص أكثر على طريقة العمل  -

 .لضمان السري احلسن لعملية االختيار

 :الوسائل اإلحصائية المستعملة 1-9

نظيمها وعرضها  - يقول أبو صاحل وآخرون أن علم اإلحصاء ىو ذلك العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات وت

ودلعاجلة النتائج ادلتحصل عليها , (184، صفحة 1991سعد، ). وحتليلها واختاذ القرارات، بناءا عليها

: ، من اجل احلصول على نتائج االختبارات التالية (spss)استخدمنا الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
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ادلتوسط احلسايب - -

 االحنراف ادلعياري- -

معامل ارتباط بريسون للثبات - -

 معامل ألفا كرنباخ- -

 



 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني  

 عرض و تحليل النتائج ومناقشتها
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 :تمهيد

بعد الدراسة االستطالعية اليت قمنا هبا والتطرق إىل منهج البحث واإلجراءات ادليدانية من اجل الوصول إىل احلقائق 

نتعرض يف ىذا الفصل إىل حتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفقا خلطة حبث مناسبة لطبيعة الدراسة ، و العلمية س

وفقا دلا متليو طبيعة وفرضيات البحث وأىداف البحث قد قمنا بعرض ىاتو النتائج و اإلجابة على أسئلة مشكلة البحث 

 مع توضيح تلك النتائج مبجموعة من األشكال البيانية اليت توضح ذلك

 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج2-1

: دافعية االنجازو سمة الشخصية عالقة االرتباط بين ال- 2-1-1

 :دافعية االنجازو  بين سمة االجتماعية عالقة االرتباطال-2-1-1-1

 

.يبين العالقة بين سمة االجتماعية ودافعية االنجاز لممارسي رياضة الكراتيه (21)الجدول رقم   

أعاله والذي يبني العالقة بني مسة دافعية اإلصلاز وبني االجتماعية ، أن قيمة معامل ارتباط  (21)يتضح من اجلدول رقم 

-ن ) ودرجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أكرب من قيمة 0.830 (ر  )بريسون احملسوبية 

معامل  االرتباط
 االقتراب

القيمة 
 الجدولية

 نوع
 العالقة

القيمة 
 المحسوبة

 (ر)

 مستوي
 الداللة

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

المعالجة 
اإلحصائية 
 االختبارات

  0,830  0,197 0,852 دال

0,05 

 

113 

38,85  

114 

 دافع االنجاز

 تجنب الفشل 33,02 0,805 دال
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عد دافع اإلصلاز وىو ارتباط غري قوي ألن قيمة 113 (1 ر  ) يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباط بني مسة االجتماعية وب

  .0.830 أقل من قيمة معامل االقًتاب 0.830احملسوبة  (

وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن ىذه السمة ذلا أمهية كبرية يف ىذا النوع من الرياضات حيث تشري مسة 

تميز االجتماعي احملض بسرعة  االجتماعية إىل تقبل اآلخرين ، وتكوين عالقات إجيابية معهم دون افراط أو تفريط  وي

عقده للصداقات وبادلرح واحليوية والنشاط واكتساب دائرة من ادلعارف، كما لو دائرة من ادلعارف، كما لو استعداد مجاعي 

للتعرف على احلالة النفسية دلن خيالطهم مع قدرة كبرية على تذكر األمساء واألشخاص ، ولو كذلك القدرة على إصدار 

 .التوجيهات والتعليمات

عية اإلصلاز لتأثري ىذه السمات على الدافعية، وىذا ما بينو  باطية بني مسات الشخصية وداف حيث يقود العالقة االرت

kozek 1981 الذي عاجل موضوع أبعاد السمات الشخصية والدافعية، وجد أن الدافعية ترتبط ببعض السمات منها  :

.االجتماعية، احلماس، ادلسؤولية ، الفاعلية، الثقة بالنفس و الليونة  

 حيث أرجع نتائج البحوث اليت تناولت العالقة بني السمات الشخصية و األداء 1969وىذا ما أكدتو دراسة كوبر 

. وقد توصل إىل أن ىناك ستة مسات نفسية ترتبط باإلصلاز1967-1937الرياضي خالل الفًتة من   

وكذا دراسة زلمد حسن عالوي اليت تعد من بني الدراسات اليت أبرزت مسة االجتماعية عند الرياضيني واليت أكدت أمهية 

، علم النفس الرياضي .عالوي م) .1966 وبرونز 1933ىذه السمة عند الرياضيني ، وىذا أيضا ما تؤكده دراسة يونغ 

 ( 13، صفحة ص 1991، 7ط 
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بين سمة الجدولية بين ( ر)المحسوبة مقارنة بقيمة ( ر)يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون (12)شكل رقم

 .دافعية االنجازو االجتماعية 

 
 :دافعية االنجازو  بين سمة العدوانية عالقة االرتباطال-2-2
 

معامل  االرتباط
 االقتراب

القيمة 
 الجدولية

نوع 
 العالقة

القيمة 
 المحسوبة

 (ر)

 مستوي
 الداللة

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

المعالجة 
اإلحصائية 
 االختبارات

 0,852 0,197  -0,461  
0,05 

 
113 

38,85  
114 

 دافع االنجاز

تجنب  33,02 0,449-  
 الفشل

 
ية لممارسي رياضة الكراتيه(22)جدول رقم  :عالقة دافع اإلنجاز وسمة العدوان  

عية االصلاز دلمارسي رياضة الكراتيو  (22)يتضح من خالل اجلدول رقم  ية وداف أعاله و الذي يبني العالقة بني مسة العدوان

باط برسون  عند مستوى الداللة  ( 0.197 )اجلدولية  (ر  ) أقل من قيمة 0.465احملسوبة  (ر  )، إن قيمة معامل االرت

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
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0,9

االنجازدافع الفشلتجنب
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عية االصلاز وىو ارتباط غري قوي 113 ( 1-ن) ودرجة احلرية  ( 0.05)  ية وداف  ، يتضح وجود عالقة ارتباط بني العدوان

 .وىنا يرى الباحث  ( 0.852 ) أقل من قيمة معامل االقًتاب 0.461احملسوبة  (ر  )ألن 

 
بين سمة الجدولية بين ( ر)المحسوبة مقارنة بقيمة ( ر)يوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون (13)شكل رقم

ية  .دافعية االنجازو العدوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,462

-0,46

-0,458

-0,456

-0,454

-0,452

-0,45

-0,448

-0,446

-0,444

-0,442

االنجازدافع الفشلتجنب



 228 

 :دافعية االنجازو  بين سمات الدافعية عالقة االرتباطال-2-3

معامل  االرتباط

 االقتراب

القيمة 

 الجدولية

 نوع

 العالقة

القيمة 

 المحسوبة

 (ر)

 مستوي

 الداللة

درجة 

 الحورية

المتوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

المعالجة 

اإلحصائية 

 االختبارات

الحاجة  114 14,49 113 0.05 0,932  0.197 0.852 

 لالنجاز

 التصميم 18,14 0,939  

 الثقة بالنفس 22,59 0,873  

 ضبط النفس 14,43 0,820  

 التدريبية 19,76 0,902  

:يوضح نتائج االرتباطية بين سمات الدافعية ودافعية اإلنجاز (23)جدول رقم   

 :الحاجة  اإلنجاز

باط برسون  (23)يتضح من اجلدول رقم  عية اإلصلاز أن قيمة معامل االرت أعاله الذي يبني العالقة بني احلاجة لالصلاز وداف

 ( 1 –ن  ) ودرجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أكرب من قيمة 0.932احملسوبة  (ر  )

عية اإلصلاز، وىو ارتباط قوي ألن قيمة 113  (ر  ) ، يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطيو بني احلاجة لالصلاز وداف

  .0.852 أكرب من قيمة معامل االقًتاب 0.932احملسوبة 

 : التصميم

باط  (23)يتضح من خالل اجلدول رقم  عية اإلصلاز ، أن قيمة معامل االرت أعاله الذي يبني عالقة مسة التصميم وداف
 113 ودرجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أكرب قيمة من  0,939 (ر  )بريسون احملسوبة 

أكرب من قيمة معامل االقًتاب  0.939احملسوبة  (ر  )يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطية، وىو ارتباط قوي ألن قيمة 
0.852. 
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 :الثقة بالنفس

باط  (23)يتضح من خالل اجلدول رقم  عية اإلصلاز ، أن قيمة معامل االرت أعاله الذي يبني عالقة مسة الثقة بالنفس وداف

 113 ودرجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أكرب من قيمة 0,873 (ر  )بريسون احملسوبة 

أكرب من قيمة معامل االقًتاب  0,873احملسوبة  (ر  )يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطية، وىو ارتباط قوي ألن قيمة 

0.852. 

عية اإلصلاز ، أن قيمة  (23) يتضح من خالل اجلدول رقم :ضبط النفس أعاله الذي يبني عالقة مسة ضبط النفس وداف

باط بريسون احملسوبة   0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أقل قيمة من 0,820 (ر  )معامل االرت

 أقل 0,820احملسوبة  (ر  ) يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطية، وىو ارتباط غري قوي ألن قيمة 113ودرجة احلرية 

 .0.852من قيمة معامل االقًتاب 

 :سمة التدريبية

باط  (23)يتضح من خالل اجلدول رقم  عية اإلصلاز ، أن قيمة معامل االرت أعاله الذي يبني عالقة مسة التدريبية وداف

 113 ودرجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.197اجلدولية  (ر  ) أكرب قيمة 0,902 (ر  )بريسون احملسوبة 

أكرب من قيمة معامل االقًتاب  0,902احملسوبة  (ر  )يتضح من ذلك وجود عالقة ارتباطية، وىو ارتباط قوي ألن قيمة 

0.852. 

 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج2-4

:  العالقة بين بعد االجتماعية ودافعية اإلنجاز2-4-1

باطية  عية اإلصلاز الرياضي يتبني أنو جاءت العالقة االرت باطية بني مسة االجتماعية وداف من خالل القراءة لنتائج العالقة االرت

ذات داللة احصائية وىذا ما يعين أنو كلما كانت مسة االجتماعية عالية ازدادت دافعية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة 

 .الكراتيو
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عية االصلاز الرياضي دلمارسي رياضة  للتأكد من صحة ىذه الفرضية قمنا حبساب معامل االرتباط بني مسة االجتماعية وداف

على أن ىناك عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية  (21)الكراتيو ، وقد أفرزت النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم 

 .بالنسبة دلمارسي رياضة الكراتيو

 ) أن مسة االجتماعية ذلا أمهية كبرية يف ىذا النوع من الرياضات ، حيث تشري ىذه السمة نستنتج من خالل ىذه النتائج

تميز االجتماعي احملض بسرعة  (االجتماعية  إىل تقبل اآلخرين وتكوين عالقات إجيابية معهم دون إفراط أو تفريط ، وي

عقده للصداقات بادلرح و احليوية و النشاط واكتساب دائرة من ادلعارف ، كما لو استعداد مجاعي للتعرف على احلالة 

النفسية دلن خيالطهم مع قدرة كبرية على تذكر األمساء و األشخاص، ولو كذلك القدرة على اصدار التوجيهات 

 يف معاجلتو دلوضوع أبعاد السمات الشخصية و الدافعية ووجد أن KOZEK 1981والتعليمات ، وىذا ما أشار إليو 

الدافعية ترتبط ببعض السمات منها االجتماعية حيث أضاف أن الرياضيون يتسمون بسمة االجتماعية شلا جيعلهم 

يتكيفون مع احمليط ومع اآلخرين ويكتسبون احًتام اآلخرين وفتح زيادة االتصال ، باالضافة إىل إقامة عالقات اجتماعية 

 .واسعة وكبرية مع أفراد آخرين وتستمر حىت بعد ادلمارسة

وعلى ذلك يرى الطالب الباحث أن مسة االجتماعية دور وأمهية كبرية يف قدرة الرياضي على التفاعل مع اآلخرين 

واالندماج مع األقران وكسب صداقاهتم، أحد عناصر التكيف االجتماعي والنفسي ويف ىذا الصدد يشري دراسة كوبر 

 حيث أرجع نتائج البحوث اليت تناولت العالقة بني السمات الشخصية واألداء الرياضي من خالل الفًتة بني 1969

 وقد توصل إىل أن ىناك ستة مسات نفسية ترتبط باإلصلاز ، وكذا دراسة زلمد حسن عالوي اليت تعد 1967 – 1937

 .من بني أىم دراسات اليت أبرزت مسة االجتماعية عند الرياضيني ، واليت أكدت أمهية ىذه السمة عند الرياضيني

 (31، صفحة 1991عالوي، )

ويرجع الطالب الباحث ىذه النتائج إىل شلارسة النشاط الرياضي بشكل عام ورياضة الكراتيو ورياضة الكراتيو بشكل خاص 

التايل تنمي مسة االجتماعية وىذا ما يؤكده سنجر   بأن 1975واليت تنمي خاصية التعاون والتفاعل مع الزمالء ، وب

شخصية الفرد ادلمارس للنشاط البدين والرياضي تتغري إىل األفضل بسبب ادلواقف اليت يتعرض ذلا ادلمارس و اخلربة اليت 

التايل ديكنو من تطوير شخصيتو وخاصة اجلانب االجتماعي منها  .يكتسبها نتيجة ادلمارسة للنشاط البدين والرياضي وب
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تضح للطالب البحث شلا سبق اإلشارة إليو إىل أن شلارسي رياضة الكراتيو القدرة على التكيف االجتماعي واكتساب  وي

احًتام اآلخرين وفتح قنوات االتصال باإلضافة إىل إقامة عالقات اجتماعية واسعة وكبرية مع أفراد آخرين وتكسبهم مكانة 

 .اجتماعية

تفق النتائج ادلتوصل إليها مع دراسة فنوش نصري دافعية اإلصلاز وعالقتها ببعض السمات الشخصية لدى التالميذ  وت

 . جبامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه2012ادلمارسني للنشاط الرياضي الالصفي اخلارجي يف الطور الثانوي 

واليت أكدت أن ىناك عالقة ارتباطية بني دافعية اإلصلاز ومسة االجتماعية لدى التالميذ ادلمارسني للنشاط الالصفي 

 .اخلارجي 

بعت ىذا العمل العديد من الدراسات اليت أجريت على النشاطات الرياضية ادلختلفة لتأكيد العالقة بني مسة االجتماعية  وت

توافق مع نتائج دراستنا احلالية منها  دراسة نبيلة خالل مسات الشخصية وعالقتها بدافعية  عية االصلاز الرياضي، وت وداف

 مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر واليت قامت بتحديد مسات الشخصية وعالقتها بدافعية حيث توصلت إىل 2006التعلم 

 .(مسة االجتماعية  )وجود عالقة بني الدافعية ومسات الشخصية 

 2008الفروق يف دافعية اإلصلاز ومسات الشخصية لدى مرتفعي ومنخفضي دافعية االصلاز " وكذلك دراسة فاطمة جبطو 

جامعة اجلزائر اليت عاجلت موضوع الكشف عن الفروق يف دافعية االصلاز والسمات، حيث توصلت إىل أن ىناك عالقة 

 .(االجتماعية  )ارتباطية 

مذكرة  " 2002أثر بعض التخصصات الرياضية على مسات الشخصية للرياضي " وكذلك دراسة أمحد بن قالوز توايت 

ماجستري جامعة مستغاًل ، حيث توصل الباحث إىل أن بعض التخصصات أثرت على مسات الشخصية وخاصة 

 .االجتماعية

مسات الشخصية لالعيب كرة السلة على اجتاىاهتم ضلو " كما تتفق النتائج ادلتوصل إليها مع نتائج دراسة رليدي زلمد 

 دكتوراه جامعة اجلزائر ، حيث توصل الباحث إىل أن 2002" النشاط البدين والرياضي و الدافعية ضلو االصلاز الرياضي 

عية االصلاز الرياضي لدى العيب كرة السلة  .ىناك عالقة طردية بني مسة االجتماعية وداف
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تفق ىذه الدراسة مع دراسة وفاء صالح الدين  دراسة مقارنة لبعض متغريات الشخصية لالعبات األلعاب اجلماعية " وت

وصلت الباحثة إىل أن العبات األلعاب اجلماعية قد متيزن بسميت االجتماعية " والفردية وغري شلارسات للنشاط الرياضي وت

 .و اذلدوء

عية االصلاز الرياضي  وشلا سبق ديكن القول أن الفرضية األوىل حتققت أي أن ىناك عالقة ارتباطية بني مسة االجتماعية وداف

 .دلمارسي رياضة الكراتيو

 : سمة العدوانية وعالقتها بدافعية االنجاز الرياضي2-4-2

ية وارتفاعها بالنسبة دلمارسي رياضة الكراتيو يؤدي إىل  يستنتج الطالب الباحث من خالل  ىذه النتائج أن مسة العدوان

عية االصلاز الرياضي دلمارسي  ية وداف زيادة دافعية االصلاز الرياضي لديهم ، أي أنو ىناك عالقة ارتباطية بني مسة العدوان

 .رياضة الكراتيو

باط باستخدام  ما بني نتائج " بريسون " من أجل التأكد من صحة الفرضية الثانية ىذه عمدنا إىل حساب معامل االرت

ية وأبعاد دافعية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو  .بعد العدوان

عية  (22)وقد أظهرت النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم  ية وداف أن ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني مسة العدوان

 .االصلاز الرياضي

عزي الطالب ذلك على أن طبيعة  ية تؤدي إىل زيادة دافعية االصلاز الرياضي ، وي ومن ىذه النتائج نستخلص أن العدوان

 .النشاط ادلمارس تتطلب احتكاك والتصدي شلا جيعل ىذه السمة مرتفعة ضلو االصلاز الرياضي 

نقص ادلنافسات الرياضية خاصة يف رياضة الكراتيو جيعل من الالعبني يتوترون ما جيعل كل العب حياول افراغ الشحنات 
االنفعالية لالعبني اآلخرين شلا يؤدي إىل زيادة ىذه السمة وىذا ما أشار إليو أسامة كامل راتب ، ىو ما يبذلو الالعب 

 ، أي أن ادلوقف (208، صفحة 2000راتب، ) والذي يقصد بو اظهار مقدرة وطاقة بدنية فائقة من أجل حتقيق الفوز
 .يكون إجيايب ادلراد منو حتقيق أفضل األداء واالصلاز

كما أشار زلمد حسن عالوي على أن ىذه السمة تطغى على اللعب أو ادلنافسة شيء من القوة والشدة و احلزم 
، صفحة 1998، 1عالوي، سيكولوجية العنف والعدوان ط) .والتصميم والكفاح يف إطار لوائح وقوانني معًتف هبا 

14) 
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ويضيف أسامة كامل راتب على أن حتقيق ىدف أو إصلاز واجب معني فهو وسيلة لغاية معينة ، وليس غاية يف حد ذاهتا 

 (210، صفحة 2000راتب، ) .

ية مباشرة من بينها  عزى الطالب الباحث أن ىناك بعض األنشطة الرياضية تشجع مسة العدوان ادلالكمة، ادلصارعة، : وي

ية  اجلودو، كرة القدم األمريكية، الكراتيو ، أي أن ىناك أنشطة رياضية حتمل بني طياهتا خصائص نفسية تشجع العدوان

ية ، فمن اليت تسمح قوانينها باالحتكاك ادلباشر .حيث من ادلفًتض أن ىناك أنشطة رياضية تتميز بدرجة عالية من العدوان  

ية ىي مبثابة الرغبة يف إظهار التفوق على األشخاص اآلخرين  .ويرى الباحث أن العدوان

حيث يرى زلمد حسن عالوي أن ىذه السمة تفرض على أداء الالعب شيء من اخلشونة يف اللعب وال يهاب احتمالية 

 .اإلصابة

توافق ىذا التفسري مع النتائج ادلتوصل إليها يف الدراسة مع دراسة ىيثم صاحل كرمي دراسة مقارنة لبعض السمات " وي

الشخصية بني العيب ادلستويات الرياضية العالية يف األلعاب اجلماعية ، رللة علوم الًتبية البدنية جامعة بابل ، العدد الثاين 

، واليت توصل الباحث إىل أن العيب ادلستويات العالية يف األلعاب اجلماعية يتميزون بسمة 2007، العدد السادس 

ية  .العدوان

تفق كذلك مع دراسة صحراوي مراد  ادلعاملة الوالدية ومسات الشخصية للرياضي اجلزائري والذي توصل إىل أن العبو " وت

ية وذلك لطبيعة النشاط ادلمارس الذي يتطلب االحتكاك والتصدي يفسر ظهور ىذه  كرة القدم وكرة اليد يتسمون بالعدوان

 .السمة

ية وعالقتها ببعض " وكما تتفق النتائج ادلتوصل إليها مع نتائج دراسة رللس النثر العلمي جبامعة الكويت حول  العدوان

ية و  " 2006السمات الشخصية يف مرحلة ادلراىقة  وكانت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة بني العدوان

 .القلق

وحيد ناجي حسني حول التحمل النفسي وعالقتو ببعض السمات الشخصية لطالبات قسم الًتبية .وكذلك دراسة م

 ) حيث توصل الباحث إىل أن ىناك عالقة بني التحمل ومسات الشخصية 2011البدنية الرياضية جبامعة الكوفة 

ية   .(العدوان



 234 

 .ومن خالل ما سبق التطرق إليو ديكن القول أن الفرضية الثانية حتققت

تفق مع دراسة وفاء صالح الدين  دراسة مقارنة لبعض متغريات الشخصية لالعبات االلعاب اجلماعية والفردية وغري " وت

ية و 1989ادلمارسات للنشاط الرياضي   وأشارت نتائج الدراسة أن رلموعة غري ادلمارسات متيزن بسميت العدوان

 .االكتئاب

 : سمات الدافعية وعالقتها بدافعية اإلنجاز2-4-3

عية االصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو  باطية بني مسات الدافعية وداف من خالل القراءة التحليلية لنتائج العالقة االرت

 .يستنتج الطالب الباحث أن مسات الدافعية ذلا عالقة بدافعية االصلاز 

باط باستخدام  " بريسون " وعلى نفس ادلنوال وألجل التأكد من صحة الفرضية الثالثة ىذه عمدنا إىل حساب معامل االرت

عية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو   .ما بني نتائج مسات الدافعية وداف

عية  (23)وقد أظهرت النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم  أن ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مسات الدافعية وداف

 :اإلصلاز الرياضي على النحو التايل

 : عالقة سمة الثقة بالنفس ودافعية االنجاز الرياضي2-4-3-1

ىذا يعين أن الثقة بالنفس ضرورية لتحقيق النجاح أي أن الرياضي الذي لديو ثقة بنفسو يكون متقبال لذاتو يف مجيع 

ادلواقف مع القدرة على ادلراجعة وال يهرب من الواجبات وشعاره يف كل رلال االستمرارية وال يصاب باليأس من حاالت 

الفشل و لإلصلاز عنده قيمة ، فهي تساعده على تطوير أداءه الرياضي وارتباط ىذه السمة الثقة بالنفس بدافعية اإلصلاز 

الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو، ىي درجة ادلنقاد الرياضي عن مدى قدرتو على حتقيق النجاح وجتنب الفشل أي أن 

 .كلما زادت درجة الثقة بالنفس دلمارسي رياضة الكراتيو زادت دافعيتهم ضلو اإلصلاز الرياضي

حيث يشري أسامة كامل راتب ىي أهنا ستعود الالعب أن أداءه سوف يكون جيد بصرف النظر عن النتائج وحىت إذا كان 

ادلنافس متفوق عليو ، لذلك فإن األداء اجليد ادلقرون بالثقة بالنفس ليس من الضروري أن يؤدي دائما إىل حتقيق ادلكسب 

، 1997راتب، علم النفس الرياضي ادلفاىيم والتصنيفات، ) .وىذا ال يفقد الرياضي الشعور بالثقة أو اجاده األداء 

 (337صفحة 
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بيلة أمحد زلمود  السلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقتو بسمات الدافعية "   وأشارت دراسة نادية زلمد سلطان ون

 حيث توصل الباحثان إىل أن ىناك عالقة اجيابية بني السلوك 1996الرياضية  لناشئات كرة اليد  حملافظة االسكندرية 

 .القيادي للمدرب ومسة الثقة بالنفس

 : سمة التصميم وعالقتها بدافعية االنجاز الرياضي2-4-3-2

قبل على التدريب اجلاد  حيث يؤكد براىيم عبد ربو خليفة ، أن الالعب الذي يتميز بالتصميم ال يستسلم بسهولة وي

لفًتات طويلة مبا ديكنو ذلك من حتقيق األىداف أي يبذل مزيدا من اجلهد سواء يف التدريب أو ادلنافسة ، ويستمر يف 

، 1985ربو، ) .العطاء جبد بالغ الوضوح بغض النظر عن طول فًتة التدريب أو ما حييط بادلنافسة من ظروف مغايرة

 (109صفحة 

تضح للطالب الباحث أن متيز الالعبني أو شلارسي رياضة الكراتيو يف شلارسة التمارين واالستمرار فيها لفًتة طويلة مبا  وي

ديكنو ذلك من حتقيق األىداف ، أي بذل مزيد من اجلهد سواء يف التدريب أو ادلنافسة ، ويدل على االستمرارية يف 

عية االصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو زيد من قوة العالقة بني مسة التصميم وداف  .العطاء وىذا ما يربط وي

 : سمة التدريب وعالقتها بدافعية االنجاز الرياضي2-4-3-3

حيث يؤكد زلمد حسن عالوي، أن الالعب الرياضي الذي يتسم بسمة التدريبية ينفذ بدقة تعليمات ادلدرب وحيًتم كل 

من قام بتدريبو ويستشري مدربو عندما يواجو بعض ادلشكالت كما يشعر بأن مدربو يفهمو جيدا وال يتحيز لالعبني معينني 

 (28، صفحة 1998، 1عالوي، موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني ط) .

عزوا الباحث أن شلارسي رياضة الكراتيو يتميزون بسمة التدريبية إذ أهنم ينتظرون ادلنافسة بشغف وحيددون ألنفسهم  وي

تقبلون ادلخاطر والصعاب على أمل أن ذلك سيساعدىم على امتام  أىدافا عالية ويطمحون يف أن يكونوا أفضل وي

األعمال ادلوكلة إليهم بنجاح ، ومن مث يتسم سلوكهم باإلجيابية ضلو ادلنافسة والسعي باالرتفاع مبستواىم الرياضي كما اهنم 

 .حيًتمون مدربيهم وديتثلون ألوامرىم
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وىذا ما أكده فراج عبد احلميد توفيق، أن مجيع ادلتسابقني يشعرون بالتعب ولكن بدرجات متفاوتة تتوقف على مستوى 

تدري العداء ، ومن بينهم من يتمتع بقوة االرادة والتصميم يف التغلب على التعب الذي حيل بو ديكن أن ينهي السباق 

 (78-77، الصفحات 2004توفيق، ) .مبستوى جيد

تفق النتائج ادلتوصل إليها مع أعمال كل من دراسة نبيلة زلمود  الصفات  " 1985 ودراسة خليفة إبراىيم 2003وت

احلركية والقياسات اجلسمية ومسات الدافعية ادلميزة دلتسابقي اجلري والوثب والرمي واليت توصل الباحث من خالذلا إىل 

وجود فروق دالة إحصائيا يف بعض السمات من بينها مسة التدريبية بني مستوى الرقمي أعلى ورلموعة ادلستوى الرقمي 

 األقل يف مسات الدافعية،

ويرى الطالب الباحث أن مسة التدريبية بالنسبة لالعيب رياضة الكراتيو كانت نسبة أعلى ، أي أن شلارسي رياضة الكراتيو  

يولون اىتمامهم إىل التدريب و ادلنافسة يف رياضة الكراتيو ويسعى كل العب إىل التدريب مع احًتام قواعد اللعب مبحض 

ارادتو ، حب الالعب للتدريب يزيد من دافعية إصلازه الرياضي ، وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن ىناك عالقة بني 

عية االصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو  .مسة التدريبية وداف

 : عالقة سمة ضبط النفس بدافعية اإلنجاز الرياضي 2-4-3-4

يشري زلمد حسن عالوي إىل أن الالعب الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكم يف انفعاالتو بصورة واضحة يف 

.العديد من ادلواقف ادلثرية لالنفعاالت يف أثناء ادلنافسة الرياضية ، وال يفقد أعصابو بسهولة يف أوقات الشدة أو الضغوط  

 (27، صفحة 1998، 1عالوي، موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني،ط)

بدو  كما أشار زلمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان ، إىل أن رياضيي ادلستويات العالية يتحكمون يف انفعاالهتم وي

رضوان، ) .عليهم الرزانة وعدم التأثر بانفعاالهتم ، كما يتميزون بعدم التسرع يف أخذ قراراهتم خاصة يف ادلواقف الصعبة

 (457، صفحة 1995

العودة يف نظريات الضبط النفسي ديكننا تفسري أن العيب رياضة الكراتيو لديهم قدرا كبريا من القدرة على مواجهة القلق  وب

يلمان   بأن 2007 ، ومريفت ( shefar and melman)و التعرض لو أثناء التدريب ، وىذا ما يؤكده شيفر وم

 بأن وصول القلق إىل 2006 ولبيب 1979االفراد القلقون عادة ما يكونوا أقل إبداعا وأقل إصلازا وقد أكد ذلك كراتيو 
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مستوى معني يبدأ معو اإلضطراب واإلهنيار الفيسيولوجي لالعب شلا يؤدي إىل قلة كفاءة مستوى األداء ادلهاري ، وىذا 

 واليت فسرت ذلك بأن الالعبات يعملن على مواجهة القلق والتخلص منو حىت ال ينخفض 2003يتفق مع دراسة زلمود 

 .2006 ودراسة لبيب 2005مستوى األداء وحتقيق اإلصلاز ادلطلوب ، وىذا قد أكدتو دراسة النداوي 

تضح للطالب الباحث أن ارتفاع نسبة الدافعية دلمارسي رياضة الكراتيو  ذلا دور اجيايب يف دافعية اإلصلاز  (ضبط النفس  )وي

الرياضي ، وخاصة ىذه السمة تعطي الفرصة لالحتفاظ بسرعة عالية والتكيف يف ادلواقف ادلختلفة و الصعبة ، والقدرة 

على احلسم ، والالعب الذي ديتلك حتكم يف النفس يكون قادرا على امتالك زمام ادلبادرة ، وىذا ما يؤكده زلمد حسن 

 (59، صفحة 2003عالوي، االعداد النفسي لالعيب كرة اليد، ) .عالوي

من الضروري الًتكيز على تنمية الصفات االرادية وخاصة صفات التحكم بالنفس و ادلثابرة اليت تعطي الفرصة لالحتفاظ 

 .بسرعة عالية لالستجابة وحىت هناية ادلباراة

عية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو ، أي أن العب  وىذا ما يدل على أن ىناك عالقة بني مسة ضبط النفس وداف

 .رياضة الكراتيو يتحكم يف انفعاالتو باالبتعاد عن القلق وىذا ما يزيد من رغبتو يف االصلاز

 : عالقة الحاجة لإلنجاز بدافعية االنجاز الرياضي 2-4-3-5

ىي احلاجة لتحقيق النجاح والفوز يف ادلنافسات الرياضية وزلاولة بذل : ويف ىذا الصدد يقول زلمد حسن عالوي 

 .قصارى اجلهد يف ادلنافسة الرياضية ومواجهة حتدي ادلنافسني ، والتدريب الشاق ادلتواصل للوصول إىل التفوق الرياضي

 (27، صفحة 1998عالوي، موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني، )

وذلك  (مسة احلاجة لإلصلاز  )ويرى الطالب الباحث أن العيب رياضة الكراتيو يتمتعون بسمات الدافعية ادلرتفعة منها البعد 

ألن الالعبني لديهم دافعية ضلو اإلصلاز و التفوق حيث أن نظرة الالعبني إىل أنفسهم نظرة إجيابية تعد قوة دافعية ضلو 

اإلصلاز كمصدر للدافعية الداخلية للرياضي، ورغبة الالعبني يف تطوير إصلازىم الرياضي أثناء وحداهتم التدريبية ادلستمرة قبل 

بذلون جهدا كبريا أثناء ادلنافسات من أجل حتقيق  البطولة شلا زاد من الدافعية لالعب ضلو حتقيق أفضل مستوى شلكن ، وي

أفضل مستوى أداء شلكن، أي الوصول للتفوق، شلا يؤكد أسامة كامل راتب ، أن الدافعية لإلصلاز أو الدافعية للتفوق تعترب 
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راتب، دوافع التفوق يف النشاط الرياضي، ) .من أقوى الدوافع اليت تكمن خلف كل صلاح أو التفوق يف األداء الرياضي

 (30، صفحة 1990

العودة إىل نظريات احلاجة لإلصلاز ماكليل، اتكنسون   تشري ىذه Meclellamd-Atkinson 1961-1974وب

النظرية إىل أن دافعية االصلاز تعترب مبثابة استعداد الفرد لإلقبال أو اإلحجام بالنسبة دلوقف ما من مواقف اإلصلاز ، وىي 

ادلواقف اليت يتوقع الفرد فيها أن أدائو سوف يتم تقييمو ، أي أن نظرية احلاجة لالصلاز يف رلال دافعية اإلصلاز يف الرياضة 

تشري إىل استعداد الالعب إىل االقبال أو االحجام وخاصة يف مواقف ادلنافسة الرياضية ، كما يدخل يف نطاق ىذا 

 .التحديد رغبة الالعب يف التفوق و التميز

تضح للطالب شلا سبق أن الرياضي ادلوجو ضلو االصلاز حتفزه النتائج ومن مث يسعى ضلو اإلصلاز وحتقيق نتائج واقعية ، وىو  وي

بذلك حيتاج إىل نوع من ادليل إىل اإلصلاز يف عملو وىذا الشخص يشعر حباجة قوية للحصول على مردود حول مدى 

قدمو ومن مثة تزيد العالقة بني شلارسي رياضة الكراتيو يف ىاتو السمة كاحلاجة لإلصلاز أو دافعية إصلازىم من أجل  إصلازه وت

 .حتقيق مستويات الئقة سواء يف التدريب أو ادلنافسة

عية  (23)وقد أظهرت النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم  أن ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مسات الدافعية وداف

 .اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو وأن العالقة كانت عالقة ارتباطية طردية

عزي الطالب الباحث  ومن ىذه النتائج نستخلص أن مسات الدافعية العالية تؤدي إىل زيادة دافعية اإلصلاز الرياضي ، وي

ذلك أن الزيادة يف السمات الدافعية تزيد من دافعية اإلصلاز بالنسبة دلمارسي رياضة الكراتيو، أي حرص الرياضي على 

النتائج عن إدراكو أنو مطلب البد من حتقيقو من خالل حرصو على بذل أقصى ما ديكن يف  (الفوز  )حتقيق ادلكسب 

التدريبات وترمجتو إىل نتائج مرضية يف ادلنافسات وىذا يعين أن دافعية اإلصلاز الرياضي ترتبط بسمات الدافعية يف رياضة 

الكراتيو تكون ادلنافسة فيها من أجل حتقيق أفضل مستوى أداء شلكن وال بد أن يتميز أفرادىا بسمات الدافعية السابقة 

لتحقيق ىذا ادلستوى ادلطلوب وىذا ما يؤكده أسامة كامل راتب حني ذكر أن ىناك خصائص عامة متيز األشخاص الذين 

نها النشاط الرياضي ، 1راتب، علم النفس الرياضي، ط) .يتميزون بدرجة عالية من اإلصلاز يف أنشطة احلياة ادلختلفة وم

 (79-78، الصفحات 2000
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ويضيف ماكليالند يف ىذا الصدد أن دافعية االصلاز الرياضي تعترب استعداد ثابت نسبيا يف الشخصية ، حيدد مدى سعي 

ثابرتو يف سبيل حتقيق وبلوغ النجاح يًتتب عليو نوع من االرضاء وذلك يف ادلواقف اليت تقيم األداء يف ضوء  الفرد وم

 (48، صفحة 1990، (ادلدرب، الالعب ، ادلريب )راتب، دوافع التفوق يف النشاط الرياضي) .مستوى زلدد من االمتياز

تفق النتائج ادلتوصل إليها مع دراسة بنقالوز أمحد توايت ، مسات الدافعية لدى عدائي ادلستويات العالية وادلنخفضة  وت

 جامعة مستغاًل، اليت أكدت على أنو ىناك ارتباط 2009للمسافات الطويلة و النصف الطويلة وعالقتها بدافعية االصلاز 

عية اإلصلاز  .وعالقة بني مسات الدافعية وداف

عية االصلاز الرياضي لدى العيب . أمحد زلمد زينة ، د. وكذلك دراسة د ثامر زلمد زلمد جاد بعنوان السمات الدافعية وداف

 مصر، حيث توصل الباحثني إىل أن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني مالكمي ومصارعي 2009ادلالكمة و ادلصارعة 

 .الفئات الوزنية اخلفيفة و ادلالكمني يف نفس الفئة الوزنية يف بعد دافع جتنب الفشل

 .متيز ادلالكمني يف الفئة الوزنية اخلفيفة عن ادلصارعني يف نفس الفئة الوزنية يف بعد دافع إصلاز النجاح

تفق كذلك مع دراسة مدحت صاحل سيد   . الدافعية الرياضية وعالقتها مبستوى األداء لالعيب كرة السلة1989وت

وصل إىل أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية على مستوى معني بني العيب ادلراكز ادلختلفة يف كرة السلة يف أبعاد مسات  وت

 .الدافعية

عية اإلصلاز  من خالل ادلناقشة السابقة يتضح لنا تفسري الفرض الذي أثبت العالقة االجيابية بني مسات الدافعية وداف

 .دلمارسي رياضة الكراتيو
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 : االستنتاجات2-5

انطالقا من اجلانب التمهيدي الذي حيتوي على اإلشكالية ادلطروحة للدراسة و الدراسات السابقة اليت وضعت كخلفية 

 :نظرية توصلنا إىل ما يلي

 .لسمات الشخصية أمهية بالغة يف حتقيق نتائج متقدمة يف ادلستويات العليا يف رياضة الكراتيو-

 .جيب االىتمام بسمات الدافعية الرياضية من أجل حتقيق االصلاز يف ادلستويات ادلتقدمة يف رياضة الكراتيو-

عية االصلاز كان حتقيق نتائج أفضل يف ادلنافسات بشكل أسهل-  .كلما زاد الًتابط بني مسات الدافعية الرياضية وداف

عية اإلصلاز الرياضي كان حتقيق أفضل يف ادلنافسات بشكل أسهل-  .كلما زاد الًتابط بني السمات الشخصية وداف

عية اإلصلاز الرياضي وذلك ما يساعد العيب رياضة - أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية بني مسات الدافعية الرياضية وداف

 .الكراتيو على بذل اجملهود لتحقيق اإلصلاز

عية اإلصلاز الرياضي -  .وجود عالقة ارتباطيو بني مسة االجتماعية وداف

عية اإلصلاز الرياضي- ية وداف  .وجود عالقة ارتباطيو بني مسة العدوان

لقد مت استنتاج ضرورة االىتمام باجلانب النفسي للرياضي وتدعيم السمات اإلجيابية والتخلص من السمات السلبية لديو -

.بغية حتقيق دافعية إصلاز أكرب ، وىذا ما ينعكس على مردوده الرياضي  
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 : خالصة عامة2-6

الدافعية ، االجتماعية ،  )حاولت ىذه الدراسة احلالية تسليط الضوء على أحد العوامل النفسية وىي السمات الشخصية 

ية  وعالقتها بدافعية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو ، ىذا ادلوضوع زلل اىتمام الكثري من الباحثني يف (العدوان

دراسات سلتلفة تناولت السمات الشخصية بشكل عام وعالقتها ببعض ادلتغريات ، واليت ذلا صلة باألداء و اإلصلاز ، 

الدافعية ، االجتماعية ،  )حيث توقفت الدراسة احلالية قليال يف اجلانب النظري عند موضوع السمات الشخصية  

ية  وموضوع دافعية اإلصلاز الرياضي وموضوع رياضة الكراتيو وادلرحلة العمرية لتبني بعض ادلفاىيم النظرية وآراء  (العدوان

الباحثني يف خصائص ومكونات كل متغري ، وكذلك عالقة كل متغري بعوامل أخرى، أي إجياد العالقة بني مسات 

الشخصية والدافعية وعالقتها بدافعية اإلصلاز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو ، وكذا عالقة مسيت الدافعية واالجتماعية 

بدافعية اإلصلاز دلمارسي رياضة الكراتيو، وذلك من منطلق أن بعد اإلعداد النفسي الرياضي عملية ضرورية يف التدريبولكافة 

ادلراحل السنية، فادلشاكل اليت يواجهها الالعب يف عملية التدريب وادلنافسة وبعض التغريات اليت تطرأ عليو، ىذه ادلتغريات 

التايل مثل ىذه  وليو الرعاية الكافية وذلك لضمان وتطوير العمليات التدريبية ، وب جتعل من ادلدرب يهتم بالرياضي وي

الدراسات ودراسات أخرى اليت تناولت اجلوانب النفسية دلمارسي رياضة الكراتيو ذات أمهية بالغة، حيث توصلت نتائج 

ىذه الدراسة من خالل النتائج التحليلية ادلتحصل عليها من سلتلف الفرضيات اليت تناولت العالقة بني مسة الدافعية 

عية اإلصلاز دلمارسي  عية اإلصلاز دلمارسي رياضة الكراتيو، وكذا كشف العالقة بني مسيت الدافعية و االجتماعية، وداف وداف

 :رياضة الكراتيو، مث التوصل إىل االستنتاجات التالية

عية اإلصلاز دلمارسي رياضة الكراتيو باطية لسمات الدافعية وداف  .أكدت الدراسة العالقة االرت

عية اإلصلاز دلمارسي رياضة  ية و االجتماعية ، وداف كما أكدت الدراسة احلالية على وجود عالقة ارتباطية بني مسيت العدوان

 .الكراتيو 

عية اإلصلاز أكدت الدراسات احلالية وجود  ناءا على بعض الدراسات السابقة يف مسات الشخصية والدافعية ، وداف    وب

ية  )عالقة ارتباطية بني مسات الشخصية  عية اإلصلاز دلمارسي رياضة الكراتيو (الدافعية ، االجتماعية ، العدوان .وداف  

 



 242 

 : التوصيات2-7

عد النتائج اليت مت التوصل إليها نقًتح رلموعة من النقاط اليت نراىا مهمة فيما يلي :استكماال دلتطلبات ىذه الدراسة وب  

 .اىتمام ادلدربني جبانب اإلعداد النفسي لالعب من أجل الوصول بو إىل أعلى مستوى احلالة النفسية و األداء ادلهاري-

 .اعتماد االختيارات النفسية يف التدريبات قبل ادلنافسات-

 .االعتماد على األخصائي النفساين للتنسيق بينو وبني ادلدرب لنجاح العملية التدريبية-

 .إعطاء األمهية البالغة  لسمات الدافعية والشخصية لتحقيق النجاح وأفضل النتائج-

إجراء دراسات أخرى مشاهبة على العيب فعاليات وأنشطة رياضية أخرى للتعرف على السمات الشخصية والدافعية -

 .ادلميزة لكل نشاط وربطها مبتغريات أخرى

االستفادة من اخلربات السابقة لالعب اليت اكتسبها يف ادلنافسات اليت تساعده على البقاء على مستوى ثابت للحالة -

 .النفسية وعدم التأثر مبجاالت الفشل اليت تؤثر يف مستوى أداء الالعب

 .وضع برنامج اإلعداد النفسي ضمن برامج اإلعداد البدين و ادلهاري-

 .اعتماد ادلدرب مقاييس البحث من أجل التعرف على ما ديتلكو الالعبني من دافعية إصلاز بصورة دورية-

 .ضرورة دراسة العوامل ادلؤثرة يف تكوين شخصية الرياضي-

فعيلها مع ادلتغريات-  .وضع برنامج تطوير السمات االجيابية وت

 .أمهية اإلكتشاف ادلبكر للسمات اإلجيابية وكذا السمات السلبية قصد تعديلها-
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

– بمستغانم – جامعة عبد الحميد بن باديس 

معهد التربية البدنية و الرياضية 

قسم التربية البدنية و الرياضية 

مقياس الدافعية الرياضية و دافعية اإلنجاز ومقياس الشخصية لبعدي 

اإلجتماعية والعدوانية 

 

أخي الرياضي يشرفين أن أضع بني يديك ىذا ادلقياس و الذي يندرج يف إطار إصلاز حبث 
– اإلجتماعية – الدافعية )السمات الشخصية : ادلوسوم بعنوانعلمي لتحضري شهادة الدكتوراه

راجيا منكم اإلجابة بكل ، وعالقتهما بدافعية اإلصلاز دلمارسي رياضة الكاراتيو (العدوانية 
وبذالك تكونوا قد سامهتم بقسط كبري يف إصلاز ىذا , صدق وموضوعية عن ىذه األسئلة 

البحث 

يف اخلانة ادلناسبة  (*)اإلجابة تكون بوضع *   :مالحظة 

                  إشراف األستاذ الدكتور                  إعداد الطالب                    

               حرشاوي يوسف                     عياد مصطفى                           * 

                                    



 مقياس السمات الدافعية للرياضيين

إعداد محمد حسن عالوي 

 ال غري متأكد نعم العبارات
 أتدرب جبدية لكي أصبح أفضل العب يف رياضيت /1
 أشعر بعدم الثقة يف قدرايت وخاصة عند مواجهة منافس على درجة /2

عالية من ادلستوى 
 أتنافس بأقصى جهدي سواء كنت فائزا أو مهزوما بفارق كبري /3
 يعتقد بعض زمالئي بأنين من الالعبني الذين يتميزون بشدة  /4

. االنفعال
.  أنفذ بدقة كبرية جدا كل ما يطلبو ادلدرب مين /5
.  أتدرب جبدية فقط حىت ال أهنزم يف ادلنافسة/6
.  قدرايت ومهارايت عالية بادلقارنة بزمالئي/7
.  ىناك بعض ادلهارات احلركية اليت أجد صعوبة يف تنفيذىا/8
 أثناء ادلنافسة عندما أنفعل بسبب ما فإنين أستطيع أن أىدأ بسرعة /9

. واضحة
.  يتحيز ادلدربون غالبا لبعض الالعبني/10
.  مستواي أفضل من ادلنافسات القوية عن ادلنافسات السهلة/11
.  ثقيت بنفسي كالعب رياضي ليست على درجة عالية جدا/ 12
 يف ادلنافسة الرياضية أحاول أن أبذل أقصى ما ميكنين من جهد /13

. بغض النظر عن نتيجة ادلنافسة
.  القلق و التوتر الذي قد أشعر بو قبل ادلنافسة يضايقين/14
 ىبوط مستوى الالعب ىو نتيجة ألخطاء الالعب وليست نتيجة /15

. ألخطاء ادلدرب
.  يف بعض األحيان يبدو أنين ال أبذل قصارى جهدي يف ادلنافسة/16
 أستطيع أن أتصرف بصورة جيدة يف ادلواقف غري ادلتوقعة أثناء /17

. ادلنافسة
 أنا من النوع الذي ميكن أن يستسلم بسهولة يف ادلنافسة عن اذلزمية /18

. بفارق كبري
 عندما تسوء األمور يف ادلنافسة فإنين أستطيع أن أحتكم يف انفعااليت  /19

. بدرجة كبرية
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.  أشعر بأن مدريب ال يفهمين جيدا/20
.  أبذل قصارى جهدي يف سبيل الوصول ألعلى ادلستويات الرياضية/21
.  أحيانا أمتنع عن إبداء رأيي دلدريب خوفا من أن ينتقدين/22
.  أتدرب مبفردي باإلضافة إىل أوقات التدريب العادية/23
.  أجد أنو من الصعوبة زلاوليت التحكم يف انفعااليت أثناء ادلنافسة/24
.  احًتمت كل مدرب قام بتدرييب/25
.  ليس من طبيعيت أن أواجو حتدي ادلنافس/26
.  معظم زمالئي يعتقدون بأنين العب واثق جدا من نفسو/27
 إذا طلب مين أن أخضع جلدول تدريب قاسي بعد انتهاء ادلوسم /28

. الرياضي فإنين أتضايق
 عندما أرتكب بعض األخطاء يف بداية ادلنافسة فإن ذلك ال يؤثر /29

. على أدائي بصورة واضحة
.  أشعر بأن مدريب ينتقدين بدون وجو حق/30
.  التدريب الشاق لفًتات طويلة ىو الطريق للتفوق الرياضي/31
.  أحيانا تكون قدريت على اختاذ القرار سببا يف ىبوط مستوى أدائي/32
.  عندما أتعلم مهارة جديدة فإنين أتدرب عليها حىت أتقنها دتاما/33
.  ال أستطيع أن أحتفظ هبدوئي عندما يضايقين ادلنافس/34
.  أستشري مدريب دائما عندما أواجو بعض ادلشكالت/35
.  يف بعض ادلنافسات يبدوا أنين ال أتنافس بصورة جيدة/36
 أستطيع أن أعرب عن وجهة نظري بدون تردد حىت ولو كانت سلتلفة /37

. عن رأي ادلدرب
.  نادرا ما أستمر يف ادلران بعد انتهاء فًتة التدريب العادية/38
.  أفقد أعصايب بصورة نادرة أثناء ادلنافسة/39
 إذا مل يشركين ادلدرب كأساسي يف ادلنافسة فإنين أكاد أعقد أنو /40

 .يتخذ مين موقفا
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  العدوانية –مقياس الشخصية لبعدي اإلجتماعية 
    

 الرقم العبارت نعم  ال

 01 أحيانا أجد متعة كبرية يف مضايقة او معاكسة اآلخرين  

سبق يل القيام باداء بعض األشياء اخلطرة بغرض التسلية أو   
 ادلزاح

02 

 03 يسعدين أن اظهر أخطاء األخرين  

يدور يف ذىين غالبا عندما  أكون وسط مجاعة كبرية إحداث   
 وال أستطيع مقاومة ىذا للتفكري (خناق )مشاجرة 

04 

 05 أحب أن اعمل يف الناس بعض ادلقالب غري ادلؤذية  
 06 أحب التنكيت على اآلخرين  

 07 أفرح أحيانا عند إصابة بعض شلن أحبهم  
 08 أستطيع أن أبعث ادلرح بسهولة يف سهرة شللة  
 09 يبدوا علي النشاط و احليوية  
 10 أستطيع أن أصف نفسي بأنين شخص متكلم  
 11 يصعب علي أن أجد ماأقولو عند زلاولة التعرف على الناس  

 12 أعترب نفسي غري لبق يف تعاملي مع اآلخرين  
 13 أجد صعوبة يف كسب اآلخرين لصفي  
 14 أميل إىل عدم بدأ احلديث مع األخرين  

 
 
 
 
 
 
 



مقياس دافعية االنجاز الرياضي 
محمد حسن عالوي . د: أعد نسخته العربية  تصميم جووليس

بدرجة العبارات  الرقم
كبيرة 
جدا 

بدرجة 
كبيرة 

بدرجة 
متوسطة 

بدرجة 
قليلة 

بدرجة 
قليلة جدا 

     . أجد صعوبة يف زلاولة النوم عقب ىزمييت يف منافسة 01

يعجبين الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسني  02
. مستواه

     

عندما أرتكب خطأ يف األداء أثناء ادلنافسة فإنين أحتاج لبعض  03
. الوقت لكي أنسى ىذا اخلطأ

     

     . اإلمتياز يف الرياضة ليس من أىدايف األساسية 04

     .  أحس غالبا باخلوف قبل اشًتاكي يف ادلنافسة مباشرة 05

أستمتع بتحمل أي مهمة واليت يرى بعض الالعبني اآلخرين  06
. أهنا مهمة صعبة

     

     . أخشى اذلزمية يف ادلنافسة 07

     . احلظ يؤدي اىل الفوز بدرجة أكرب من بذل اجلهد 08

يف بعض األحيان عندما أهنزم يف منافسة فإن ذلك يضايقين  09
. لعدة أيام

     

لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي أصلح يف  10
. رياضيت

     

     . ال أجد صعوبة يف النوم ليلة اشًتاكي يف منافسة 11

     . الفوز يف ادلنافسة مينحين درجة كبرية من الرضا 12

     . أشعر بالتوتر قبل ادلنافسة الرياضية 13

تهاء من  14 أفضل أن أسًتيح من التدريب يف فًتة ما بعد االن
. ادلنافسة الرياضية

     

 عندما أرتكب خطأ يف األداء فإن ذلك يرىقين طوال فًتة 15
. ادلنافسة

     



      .لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا يف رياضيت 16

قبل اشًتاكي يف ادلنافسة ال أنشغل يف التفكري عما ميكن أن  17
 .حيدث أثناء ادلنافسة أو عن نتائجها

     

      . أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب 18

أستطيع أن أكون ىادئا يف اللحظات اليت تسبق ادلنافسة  19
 .مباشرة

     

      .ىديف ىو أن أكون شليزا يف رياضيت 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قائمة األساتذة احملكمني
 
 

 الجامعة األصلية التخصص الدرجة العلمية االسم واللقب

 مستغاًل الًتبية البدنية والرياضية أستاذ التعليم العايل بن قالوز توايت

 اجلزائر الًتبية البدنية والرياضية أستاذ التعليم العايل صحراوي مراد

 ورقلة علم النفس أستاذ زلاضر وازي طاوس

 ورقلة علم النفس الرياضي أستاذ زلاضر رليدي زلمد

 ورقلة ارشاد نفسي رياضي أستاذ زلاضر برقوق عبد القادر

 



 :ملخص البحث

باطات ، واليت ىدفت إىل دراسة العالقة ادلفرتضة بني مسات  تندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات االرت

ية  )الشخصية  عية اإلجناز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو (الدافعية االجتماعية، العدوان .وداف  

 :ومتحورت الدراسات حول التساؤالت الفرعية

 ىل توجد عالقة بني مسة الدافعية و دافعية اإلجناز دلمارسي رياضة الكراتيو؟ -

 ىل توجد عالقة بني مسة الدافعية و دافعية اإلجناز دلمارسي رياضة الكراتيو؟ -

ية و دافعية اإلجناز دلمارسي رياضة الكراتيو؟ -  ىل توجد عالقة بني مسة العدوان

الدافعية، االجتماعية  )واقرتحت الدراسة فرضيات موحية متبينة وجود عالقة ارتباطية بني كل من مسات الشخصية 

ية  عية اإلجناز الرياضي دلمارسي رياضة الكراتيو (العدوان  .وداف

باطي كوهنا عمدت إىل دراسة العالقة بني ادلتغري ادلستقل وادلتغريات التابعة .اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي االرت  

 متثلت عينة البحث يف ادلشرتكني يف البطولة الوالئية لرياضة الكراتيو من الفئة العمرية 

 . مشارك114واليت مت اختيارىا بصفة مقصودة ،  ( سنة 18 – 16) 

مقياس فرايبورخ للشخصية، ومقياس السمات، وقد مت تطبيق ىاتو األدوات بعد : مت االعتماد على الوسائل التالية 

.تقدير اخلصائص السيكومرتية اليت أكدت مدى صالحيتها لالستخدام مع عينة الدراسة  

باط برسون: ومت االعتماد على األدوات اإلحصائية التالية .معامل االرت  

الدافعية، االجتماعية ،  )وجود عالقة ارتباطية بني مسات الشخصية : ومت التوصل من خالل ىذه الدراسة إىل

ية  عية اإلجناز دلمارسي رياضة الكراتيو؟ (العدوان  وداف

تائج الدراسات السابقة ، وخلصت إىل جمموعة من  وقد نوقشت نتائج الدراسة احلالية يف ضوء اإلطار النظري ون

 .ادلقرتحات



 

Résumé du travail de recherche: 
Cette étude  s’inscrit dans les cadre des interdépendances et des liens qui sont supposés lier 

les caractéristiques individuelles (motivation, adaptation sociologique, comportement 
agressif) avec l’aspiration à réaliser  des résultats sportifs et ce pour les pratiquants du karaté.  
L’étude a été axée autour des questionnements suivants : 

 Existe-t- il une relation entre le type de motivation et l’ambition de réaliser 
des résultats sportifs chez les karatékas ? 

 Existe-t- il une relation entre le type de motivation et l’élévation du niveau 

motivationnel pour la réalisation de performances sportives chez les 
karatékas ? 

 Existe-t- il une relation entre le comportement agressif  et le niveau de 
détermination pour la réalisation des performances sportives chez les 
karatékas ? 

Les hypothèses émises au niveau de notre étude, nous ont laissé supposer qu’il y a  avait une 

corrélation entre les traits de la personnalité de l’individu (motivation, sociabilité, 
comportement agressif)  l’aspiration pour la réalisation de performances sportives chez les 

karatékas. 
L’étude a été élaborée sur la base d’une approche descriptive corrélationnelle, dans la mesure 
où elle a pris en considération les variables dépendantes et indépendantes.  

L’échantillon du travail a été sélectionné au niveau des participants dans le championnat de 
wilaya  de la discipline du karaté de la catégorie des 16 – 18 ans. 114 sportifs ont été 

retenus  d’une manière aléatoire.  
Les moyens suivants ont été choisis dans le cadre de notre investigation : Echelle de 
mesure de la  personnalité de Freiburg, et tests d’évaluation des caractéristiques 

comportementales. Ces outils de l’exploration de la personnalité des sujets de notre travail ont 
été appliqués après étude sociométrique validant leur utilisation dans ce cadre.  

Les opérations statistiques utilisées ont reposé sur les calculs statistiques de corrélations de 
Pearson. 
En conclusion de notre étude, il a été déduit qu’il y avait une corrélation entre les traits de la 

personnalité du sportif et les aspects liés à la motivation pour la réalisation de 
performances   sportives dans la spécialité du karaté.  

Les résultats de notre étude ont été élaborés à la lumière d’un cadre d’études théoriques et sur 
la base de travaux menés antérieurement. Ce qui nous a permis de proposer des 
recommandations rentrant dans le cadre de notre étude.  

  
 



Abstract  

This study falls within the correlation studies, which aimed to study the supposed relationship 

between the characteristics if the (social, aggressive, personality) and sporting achievement 

motivation, for practitioners of karate. 

The study focused on suli-questions: 

-Is there a relationship between motivation and feature devolvement achievement motivation 

for practitioners of karate? 

-Is there a relationship between the social attribute and devolvement of achievement 

motivation for practitioners of karate? 

-Is there a relationship between agressive attribute and achievement motivation for 

practitioners of karate? 

The study suggested hypotheses positive foster the presence of correlation between each of 

the personality traits of motivation social, agressive and the athletic achievement motivation 

for practitioners of the karate. 

The study has been adapted to examine the relationship between the independent variable and 

dependent variables. 

The research sample consisted of practitioners in the state tournament for the sport of karate 

from the age group (16-18) years. Which have been selected as an unintended 114 

practitioners. 

It has been relying on the following tool: a measure veraagry of personality and motivation 

scale features and has been applied to the these circumstances tools after estimating 

psychometricproperties which confirmed its suitalulity for use with the study sample.  and we 

are led to therestudies. 

There is relationship  between personnel characters and (motivation social) and the  activity 

for sports karate doer, and the results were currently discussed in the light of theoritical from, 

and the preceding results which sum up some propotitionrs.  
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