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 ٕاهـــــــــــــــــداء
  

ىل ٕامتام حبثنا هذأمحد هللا  ٔشكره    و

ىل رسول هللا   والصالة والسالم 

ل  دي ٕاىل من قال فهيام عز و   ٔهدي مثرة 

ٔن اشكر يل "  امني  ٔمه وهنا  وهن وفصا يف  یه ٕاحسا محلته  سان بوا ووصینا إال

یك    14- لقامن .... " ولوا

ٔول  ٔهتا عیين و ٔول نظرة ر ٔول لكمة نطقها لساين و ايت ٕاىل    دفء يف ح

ٔيم العززة هتا ٕاىل  ٔرض ما وف ٔعطیهتا كنوز ا   ٕاىل اليت ٕان 

اعيب  ٔحاميل وم ٔن یبايل ب ي عبد يل الطریق دون  ىل ا   وإ

ٔطال يف معره   ٔيب العزز 

ٔخوات ولك العائ ٔخوة وا ىل لك ا   وإ

اب ٔح ٔصدقاء وا ىل رفقاء العمر ولك ا  وإ

رة ٔ هذه املذ ىل لك من قر   وإ

دئهدي    مثرة 

  دــــــد امحلع



 

  ٕاهـــــــــــــــــداء
ىل رسول هللا   امحلد  والصالة والسالم 

ٔهدیه ي    مت بعون هللا ٕامتام هذا البحث املتواضع ا

ٔنه  ال ش ن ٕاحسا " ٕاىل من قال فهيام  لوا   "  و

ٔفرا اليم وتفرح  ٔمل  ٔم يف هذا الوجود اليت تت ٔعز ما    ٕاىل 

ٔيم احلنون   ٕاىل نبع احلب والعطف واحلنان 

د اعيب ومهه الوح ٔحاميل وم ٔن یبايل ب ي عبد يل الطریق دون    ٕاىل ا

اته ه فسیح ج ٔسك ٔيب العزز رمحه هللا و  ٔصل  ٔن     

ٔعزاء   ٕاىل الشموع اليت تنري يل الطریق ٕاخويت ا

ٔقارب صغارا وبارا   ٕاىل مجیع ا

اب ٔح ٔصدقاء وا    ٕاىل مجیع ا

لمين ولو حرفا ىل لك من  كویين وإ ن سامهوا يف  ٔساتذة ا   ٕاىل لك املعلمني وا

رة ٔ هذه املذ ة ، ٕاىل لك من قر دين ولو بنصی   ٕاىل لك من سا

ل ٔرجوا من املوىل عز و ي  ٔهدي معيل هذا ا   ٕاىل لك هؤالء 

ٔخرى كون انطالقا ملسرية  ٔن  دا و كون معال مف   ٔن 

  

 محمــــــــد



 

  شكـــــــــــر وتقدیــــــــــر
  

انه وتعاىل  :معال بقو سب

مك"  ٔزید   152- البقرة... " ولنئ شكرمت 

لیه الصالة والسالم ىل من ال نيب بعده    حنمد هللا وشكره ونصيل 

ىل ٕامتام هذا البحث املتواضع د    شكر لك من سا

ٔستاذ  اصة ا لینا"  سنويس عبد الكرمي" و ل  ي مل یب   ا

ّمة   مبعلوماته وتوجهياته ونصاحئه الق

راسة ٔصدقاء وزمالء ا شكر لك ا   كام 

ٔن امحلد  رب العاملني ٓخر دعوا  ة و   ولك من ساند بنصی

  

  

  



 

حث   ملخص ال

ة وع :عنوان الدارسة ا في الدافع اإلنجاز الزمني لد فئة المعاقین حر  80القتها 

  .متر

االنجاز الرقمي لد فئة  ة وعالقتها  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الدافع

ا في  ل مقصود 80المعاقین حر ش   .متر، وشملت هذه الدراسة عینة اختیرت 

ا  ة البهجة للمعاقین حر احثان على. وهي جمع المنهج الوصفي التحلیلي  واعتمد ال

ارات سرعة  االنجاز واخت ة  اس الدافع لمعرفة االنجاز الرقمي للعدائین . متر 80ومق

قاع مدع عالقة  ا برسوم ال استخدام معامل ارت ي، تم معالجة النتائج  المعاقین حر

ة، حیث أظهرت ان االنجاز الرقمي، ثم تمثیل نتائج الدراسة في أعمدة ب ة  نتائج  الدافع

ة ما بین  ما أظهرت نتائج سلب ة واإلنجاز الرقمي،  الدراسة وجود عالقة بین الدافع

حث ة واإلنجاز الرقمي لد أفراد عینة ال   .الدافع

التحفیز البدني للعدائین  ة واالهتمام  ة وتجسید الدافع احثان االهتمام بتنم وأوصى ال

ة تحسین إنجازهم الراضي  غ ا  ر المعاقین حر ة لتطو ق ة تطب ووضع برامج علم

ة هذه الفئة   .دافع

  



 

Résumé :  
Étude: motivation et sa relation avec le temps de l'accomplissement de la 

catégorie handicapés physiques dans le titre de 80 mètres. 

Cette étude visait à identifier le rôle de la motivation et de sa relation à 

la réalisation numérique de la catégorie handicapés activiste dans les 80 

mètres, cette étude a inclus un échantillon a été choisi intentionnellement. 

 Une association pour le plaisir physiquement handicapés. Les 

chercheurs ont adopté une méthode d'analyse descriptive et l'ampleur de la 

motivation et de réussite teste la vitesse de 80 mètres. Pour en savoir 

réalisation numérique pour les coureurs ayant un handicap militant, il 

traitait les résultats en utilisant un frais de coefficient de corrélation pour 

infliger relations de performance numérique procureur de la motivation, et 

représenter les résultats de l'étude dans les colonnes graphiques, où les 

résultats de l'étude ont montré une relation entre la motivation et la réussite 

numérique et négative entre la motivation et le traitement numérique des 

résultats a montré échantillon de recherche. 

Les chercheurs ont recommandé que l'attention sur le développement et 

l'incarnation de la motivation et l'attention à la stimulation physique pour 

les coureurs sportifs handicapés physiques afin d'améliorer leur rendement 

et le développement de programmes scientifiques appliqués pour 

développer la motivation de cette catégorie. 

 



 

Summary:  
Study: motivation and its relationship to the accomplishment time 

physically handicapped category in the 80-meter title. 

This study aimed to identify the role of motivation and its relationship 

to digital achievement of the disabled category activist in the 80 meters, 

this study included a sample was chosen intentionally. 

 An association  for the physically disabled delight. The researchers 

adopted a descriptive analytical method and scale of motivation and 

achievement tests the speed of 80 meters. To find out digital achievement 

for runners with disabilities activist, it was processing the results using a 

correlation coefficient fees to inflict prosecutor motivation digital 

achievement relationship, and then represent the results of the study in 

graphic columns, where the results of the study showed a relationship 

between motivation and digital achievement, and negative between 

motivation and digital processing with the results showed research sample. 

The researchers recommended that attention to the development and 

embodiment of motivation and attention to physical stimulation for runners 

physically disabled sports in order to improve their achievement and the 

development of applied scientific programs to develop the motivation of 

this category. 
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  :المقدمة

ما وحدیثا  اعتبر ل المجتمعات قد ا الحساسة التي تولي  ة المعوقین من القضا قض

أفراد  ة  ة منها إلى العنا ة من الوقا بیرو لهذه الشرحة الهامة من المجتمع بدا ة  أهم

ا ا و اجتماع ا و نفس اة طب ع جوانب الح   .إلخ...هامة من جم

رون و العلماء جاهدا عمل المف من أجل إیجاد و توفیر سبل الراحة و التطور لهذه  لذا 

  .الفئة

ع  ع جوانبها والتي تستط ة المتكاملة من جم ة العامة إلى بناء الشخص تهدف التر

اة و ترمي إلى بناء إنسان المنتج القادر على خدمة  ات ومتغیرات الح التكیف مع متطل

أحد فروع ا ة  ة الراض منهاج التحقی نفسه ووطنه و تعتبر التر ة العامة  لتر

ة إلى  ة و الراض ع جوانبها الصح ة من جم ة الراض أغراض، حیث تعمل التر

  .تحقی هذه األغراض

ا وعلم النفس، وهذا األخیر یرجع له  علم الفیزولوج ة علما مرت  ة الراض أن التر

ف تخصصات الفضل في تطور الراضة وهو الذ یدرس سلوك الراضي في مختل

ة ألنه مقرون  ة و الجماع ة الفرد ات التي بالراض عني استجا تالئم الجسم و النفس و

ن مالحظتها وتسجیلها   .م

ن  م أس أن نختصر، لد فئة أومن هنا  ن نعرف علم النفس الراضي وال 

ة في  الراضیین المعافین، على أنه یدرس سلوك المعوق لمعرفة تأثیر العوامل النفس
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ة للراضي المعوق والتي ترت س یف تؤثر الراضة على جوانب النفس لوك الراضة و

بنوع التخصص الراضي الممارس ونوع النشا الذ یختاره الراضي المعوق 

البیئة  طة  ة مرت ة و أخر خارج له راجع إلى الدوافع داخل ه  لیتخصص ف

ة   .االجتماع

الراضي المعوق أن یتمیز إن ممارسة أ نشا راضي فرد أو جم اعي یدفع 

ة تؤهله إلى تحقی نتائج وأرقام تدفعه لمواصلة المشوار و الوصول إلى مستو  بدافع

  .عالي، و إنجاز رقمي جید

حث .2 ة ال ال   :إش

بیرة في المجال الراضي، و خاصة في مجال علم  ة  حتل موضوع المعاقین أهم

ة أهمي ممیزة  في المجال علم النفس الراضي، و یرجع ذلك النفس الراضي، ولدافع

ة معینة ل سلوك وراءه قوة دافع اب و مخلفات السلوك، و إن  أس  إلى أنه یهتم 

عمله و  ستمر  ون الفرد نشطا و أن  ة، و تعني أن  ة مصطلح شدید العموم الدفع

ة لد الراضیین المعا ة الدافع ة و مثابرة، و من ثم على المدرب تنم   .قینحیو

ة وعالقتها  ة لدراسة هذا الموضوع المتمثل في الدافع و على هذا األساس اتجه الطل

اغة  ن ص م حث  ا، وفي موضوع ال واالنجاز الرقمي لد فئة المعاقین حر

ة   :التساؤالت التال
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ة التي یتمتع بها المعرفة  -1 االدافع  .معاقین حر

اإلنجاز الرقمي؟ -2 ة   ما عالقة الدافع

ة لها تأثیر على إنجاز الرقمي؟العاقة اإلهل  -3  حر

حث .3 ة ال   :أهم

بیرة وتأثیر على االنجاز الرقمي  ة  حثنا في إن للجانب النفسي أهم ة  تتخلص أهم

ة لمعرفة  حثنا في دراسة مسح ة  للراضي المعاق، ومنه هذا المنطل جاءت أهم

ة وعالقتها بتقدیر و اإلنجاز الرقمي لد فئة الم   .عاقینالدافع

حوث قادمة - ون مرجعا ل حوث ل ة بهذا نوع من ال ت د الم  .تزو

ة الستغاللها في المستقبل - ات العمل  .استخالص جملة من التوص

حث .4   :أهداف ال

ا -1 ة التي یتمتع بها الراضیین المعاقین حر  .معرفة الدافع

ة و االنجاز الرقمي للراضیین  -2 امعرفة نوع العالقة بین الدافع  .المعاقین حر

ة على إنجاز الرقمي -3  .معرفة مد تأثیر إعاقة حر

ة معرفة مد ت -4 ة على دافع  .اإلنجاز الرقميأثیر إعاقة حر

حث .5 ات ال   :فرض

ات على النحو التالي اغة الفرض ن ص م   :انطالقا من التساؤالت المطروحة 

ة  -1 م العالي في دافع التقی  .إنجاز النجاحتتمیز فئة الراضیین المعاقین 



حث ال ف       التعر

4 

 

ة أخر  -2 م المنخفض في دافع التقی  .تتمیز فئة الراضیین المعاقین 

ة و اإلنجاز الرقمي لد  -3 ا بین الدافع ة دالة إحصائ اط هنالك عالقة إرت

امالراضیین ال  .عاقین حر

حث .6 مصطلحات ال ف    :تعر

احث  حدد ال حث علمي البد وأن  ه أن أ  ه مما هو متعارف عل حثه ف م  مفاه

ة في بناء و  ن إقامة علم ألنها العناصر األساس م ة ال  م علم عرفها فبدون مفاه

ة التي من أهم وظائفها أنها تسهم من التجرة في إقامة صرح العالم  النظرة العلم

 .)156، صفحة 1989مرحاب، (

طة عض المصطلحات المرت م  احثین تقد عة موضوع فقد طلب من ال  ونظرا لطب

قول دمحم  ، و  ع أخر حها و ذلك لتداخل معانیها في مواض ة توض غ حث  موضوع ال

حي حسنین  عدد ضخم (ص ح مزدحما  لة التي ظهرت في أن المجال قد أص إن مش

عضها و تعارض األخر  عض وتمایز  عضها ال  )من المصطلحات تتداخل في 

حي، (   .)130، صفحة 1995ص

عض ا ح  ه سنحاول توض عني هذا وعل حث وال  ة التي شملها ال س لمصطلحات الرئ

عضها حثنا بل أخذنا  شملها  م التي  ل المفاه   .أننا تطرقنا إلى 

ة حرك سلوك الفرد و یوجهه للوصول إلى هدف معین  :الدافع ة، (مثیر داخلي  أبوعط

  .)143، صفحة 1987
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حصل علیها الر  :االنجاز الرقمي ة  ارة عن نتیجة رقم اضي خالل منافسة هو ع

ة ما   )21، صفحة 1998، .عدة س( راض

أنها :السرعة م  و سر نقال عن الرسون و حي واحمد  عرفها دمحم ص قدرة الفرد " و

ة من نوع واحد في أقصى زمن  ات متتال   )75سر و حسین، صفحة (على أداء حر

اضي ة االنجاز الر اس دافع اس الذ وضعه :مق والذ " رتشارد"و "تتكو"هو المق

األداء الراضي الذ یتمیز  عض السمات المختارة التي تر  یهدف إلى تحدید 

عاد الذ تضمنها هي   :المستو عالي وقد قام بإعدادها دمحم حسن العلو و األ

ال نحو أنشطة  :دافع انجاز النجاح - ة لالعب لإلق ة الداخل مثل الداه وهذا الدافع 

 معینة و بدفعه لمحاولة تحقی التفوق 

الخوف الذ یتمثل في االهتمام : دافع تجنب الفشل - ن نفسي یرت  وهو تكو

سهم  انفعاالته غیر السارة مما  المعرفي و نتائج الفشل في األداء و الوعي الشعور 

، ( وتحاشي مواقف االنجاز الراضيفي محاولة تجنب    )181، صفحة 1998علو

ة -   :اإلعاقة الحر

ة  حر انت أعضاء متصلة  فة أعضاء الجسم سواء  العجز في وظ ل ما یتمثل  هي 

ه الرئتین أو القلب أو ما شا ة  اة البیولوج ة الح عمل  األطراف أو أعضاء متمثلة 

س حاالت األمراض العارضة التي ال یترتب علیها عجزا  ة ل اإلعاقة الجسد والمقصود 

ا ق ا .. حق ة التي لها صفة الدوام و التي تؤثر حیو ة الجسم ولكن المقصود بها اإلصا
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ا  ان تأثیرا تاما أو نفس عي سواء  اته الطب ، 1993افي، القذ(على ممارسة الفرد لح

  .)38صفحة 

  :الدراسات المشابهة .7

  ) 2008وش، ( :الدراسة األولى -7-1

  لمعرفة سمات التي یتمیز بها طیلة السنة األولى ل،م،د :تهدف الدراسة إلى

  ه السنة ة و الجهد البدني لطل عتها بین السماح الدافع ومعرفة نوع العالقة و طب

 .د م، األولى ل،

 الجهد البدني وعالقة السمات  وتمثلت ة  لة الدراسة من عالقة السمات الدافع مش

اإلنجاز الرقمي ة   الدافع

 احث انطالقا من التس ة السنة األولى ل،م،د اؤ وافتراض ال الت المطروحة یتمیز طل

عض السمات عض السمات  و منخفض في  م عالي في   بتقی

  حث مسحي(استخدام المنهج ة السنة األولى ل، م، د ال عض الطل  )أجر على 

 ة السنة األولى ل، م، د حث تتمثل طل  عینة ال

 احث و االستنتاجات تم استخالصها  على ضوء النتائج التي توصل إلیها ال

ة سنة األولى ل،م،د  - ة لد طل ة الراض ة سمات الدافع االهتمام بتحسین وتنم

 .أثناء التدرب
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ةال -7-2   :دراسة الثان

  امل راتب و دمحم علي احمد ةدراسة أسام

ة و الخصائص الفی: عنوان الدراسة احین المسافات ز السمات الدافع ة لس ولوح

  .القصیرة للناشئین

  :تهدف الدراسة إلى

ة الخصائص الفی-1 ةز التعرف على السمات الدافع احین الناشئین ولوج   .للس

ة وخصائص الفی-2 ة للمجموعة ز التعرف على الفروق في السمات الدافع ولوج

احین الناشئین ذو إنجاز رقمي األقل   .الس

لة الدراسة الخصائص الفی :مش ة  احین، ما ز ما عالقة السمات الدافع ة للس ولوج

احین الناشئین اإلنجاز الرقمي للس ة    .عالقة السمات الدافع

حث ة ال عض  :فرض م عالي في  احین الناشئین بتقی احث، یتمیز الس افتراض ال

عض السمات األخر    .السمات و منخفض في 

ة  ة و الخصائص الفیزولوج ا بین السمات الدافع ة دالة إحصائ اط هناك عالقة ارت

احین الناشئین   .لد الس

ة و االنجاإهناك عالقة  ا بین السمات الدافع ة دالة إحصائ اط ز الرقمي لد رت

احین الناشئین   .الس
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  :منهج الدراسة

احین المسافات القصیرة   .حث مسحي أجر على الس

حث   :عینة ال

احین المسافات القصیرة للناشئین  ة من س الطرقة العمد حث  ار عینة ال تم اخت

احة المسافات القصیرة، عن الموسم الراضي  اإلتحاد المصر للس  1989المسجلین 

احةو ال ة التي ینظمها اتحاد الس س طوالت الرئ طولة القاهرة  -ذ سب له في أحد ال

طولة الجمهورة احین الذ طب 100في مسافة  -و  م حرة، و قد بلغ إجمالي عدد س

ة و الفی اسات النفس ة ز علیهم الق احا، یواقع  29ولوج اح من ناد هلیولیدو  13س س

س 8و ول احین من ناد هلیو احین من ناد الجزرة8و س   .س

  :أهم نتائج الدراسة

احین الناشئین : أوال ة لدرجة أهمیتها للس ة المئو ة، وفقا للنس ن ترتیب السمات الدافع

  :على النحو التالي

ادة، الض  النفس، الق م، الدافع، الضمیر الحي، الثقة  ة للتدرب، التصم قابل

  .االنفعالي و العدوان

ا احین الناشئین ذات مستو اإلنجاز الرقمي األعلى في : ثان تتمیز مجموعة الس

ة، التدرب، الدافع م القابل ة وهي التصم ، 21، صفحة 1997راتب، ( سمات الدافع

22(.  
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احین الناشئین ذو مستو اإلنجاز رقمي األ: ثالثا سمات تتمیز مجموعة الس على 

احین الناشئین ذو مستو االنجاز ز خصائص الفی ة تمیزه عن مجموعة الس ولوج

  :الرقمي األقل

عا احین الناشئین : را ا بین مستو االنجاز الرقمي للس ة دالة إحصائ توجد عالقة موج

ة للتدرب ة االنفعال، القابل ة هي دافع طل   .وثالث سمات للدافع

اسین : خامسا ا بین مستو االنجاز الرقمي و ق توجد عالقة موجهة دالة إحصائ

ة و الحد األقصى لالستهالك األكسجین سیولوجین هما السعة الحیو   .ف

احین الناشئین ذو مستو : سادسا م مجموعة الس ا ب عدم وجود فروق دالة إحصائ

احین الناشئین ذ و االنجاز الرقمي األقل في االنجاز الرقمي األعلى ومجموعة الس

  .)24، 23، صفحة 1997راتب، ( متغیرات البناء الجسماني

  

قة    :)2011- 2012(الدراسات السا

  .حمد وزمیلهأ عادل :الدراسة األولى

فوفین :العنوان اإلنجاز الراضي لد فئة الم ة وعالقتها  ة الراض   .الدافع

ة أجرت على عدائین السرعة  :المنهج فوفین -م100(دراسة مسح   .)م

فوفین المتفوقین  ة في تمییز الم ة الراض ة الدافع تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم

ا في العاب القو    .راض
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ة   :األهداف الفرع

عاد - فوفین المتفوقین في ألعاب القو  تحدید أ ة التي تمیز الم ة الراض  .الدافع

ة و مستو االنجاز الراضي و تتمثل  - ة الراض تحدید العالقة بین سمات الدافع

لة الدراسة في  :مش

ة على مستو االنجاز الراضي لد فئة  - ة الراض ما مد تأثیر السمات الدافع

فوفین؟  الم

عاد  - ؟ما هي أ فوفین في ألعاب القو ة التي تمیز الم  الدافع

 احثان  :وقد افترض ال

م عالي ة ذات تقی سمات دافع فوفین المتفوقین یتمیزون    .الراضیین الم

  :االستنتاجات

بیرةءیتمیز العدا ة: ون بدرجة  ة الراض عاد الدافع   .جدا في أ

ة-1   .المسؤول

  .الضمیر الحي-2

بیرة م :بدرجة  اآلخرن -لحافزا -التصم   .الترو  -الثقة النفس الثقة 

م االنفعالي: بدرجة متوسطة یر -العدوان -التح ة التف ادة واقع   .الق

ات عادها  :التوص ة وأ ة الراض عة الدافع اإلعداد النفسي و التعرض لطب االهتمام 

فوفین في ألعاب القو  الم عة ومد عالقتها    .المتش
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ة لمعرفة  ارات العمل س و االخت ة و استعمال المقای ة الراض االنجاز العالقة بین الدافع

  .الراضي المتفوق 

  



 

  

  

  

  

  

اب األول   ال

  الجانب النظر 
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

ة اض ة الر الدافع
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  :تمهید  -2-1

بیرة عند علماء النفس في  ة  مثل أهم ة  ه أن موضوع دراسة الدافع مما ال شك ف

بیر على  الغة و تأثیر  ة  لها وهذا لما له من أهم معظم دراساتهم إن لم نقل 

  .الراضیین خاصة و الراضة عامة

ة(وقد جرت العادة عن اقتران هذا الموضوع  مقولة مشهورة و التي تقول في ) الدافع

ع أن تجبره على الشرب"نصها  نك أن تقود الحصان إلى النهر ولكنك ال تستط ". م

ون في حاجة إلى الماء أ عندما  محض إرادته عندما  شرب  معنى أن الحصان س

ة للشرب ه الدافع   .تكون لد

قها في  رها و تطب ننا استعارة المقولة التي سب ذ م وفي مجال علم النفس الراضي 

ون نصها على النحو التالي  التالي و نك أن تقود الالعب "المجال الراضي و  م

ع أن تجبره على اإلجادة و بذل  إلى الملعب االشتراك في المنافسة و لكنك ال تستط

عته ال ".قصى جهدأ انت طب ي مهما  ننا أن نقول أن أ أداء حر م ره  مما سب ذ

ا لسلوك  ثیرا ما تكون عدة دوافع متداخلة سب یتحق إال بوجود دافع أو عدة دوافع ف

ةالسنة ( واحد ة وعالقتها بتقدیر الجهد البدني واالنجاز الرقمي لد طل السمات الدافع

  .)2007/2008د، .م.األولى ل
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ة -2-2 ف الدافع   :تعر

ا  سلك سلو امنة لي الكائن الحي تعمل على استثارته ل أنها طاقة  ة  تعرف الدافع

ا له في  ف ة المفیدة وظ ار االستجا تم ذلك عن طر اخت معینا في العالم الخارجي، و

ة على غیرها  ق ان األس ة في م ة ووضع هذه االستجا فه مع بیئته الخارج عملیو تك

ة أو الحصول على هدف من ا اع حاجة معن ات المحتلة مما نتج عنه إش الستجا

  .)86، صفحة 1985خیر هللا، ( معین

  أنها ة  ن تعرف الدافع م استعداد الراضي لبذل الجهد من اجل تحقی هدف "ما 

ه مدخل إلى . )92صفحة ، 1997راتب، ( معین تا عرفها دمحم حسین عالو في  و

اعثة  و موجهة ومنشطة " علم النفس الراضي على أنها ادئة و ة حالة  مثا تعتبر 

لسلوك وتعمل على دفع الفرد نحو تحقی هدف أو أهداف معینة واالحتفا 

، عال( كاالستمرارة السلو   . )212، صفحة 1998و

  وني عرفها  ة و ات و تعمل الدافع عض الغا أنها حافز داخلي توجه السلوك نحو 

على مساعدة األفراد على التغلب على حالة الكسل، و القصور، وقد تعمل القو 

ة هي التي تعمل على  ة للدافع ة على التأثیر في السلوك ولكن القو الداخل الخارج

، ( دفع السلوك و تحفیزه ار  .)17، صفحة 2008غ

 ع أنها  )D.O.H cbb 1949" (هب"رف و ة  مقتضاها إثارة "الدافع ة یتم  عمل

مه و توجیهه إلى هدف محدد  ."نشا الكائن الحي، وتنظ
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  ر درفر ة تعني استعداد الكائن الحي لبذل   ATKInson 1976و أن الدافع

ه من   .جل تحقی هدف معینأأقصى جهد لد

  ر اتكسنون ارة " 1971و ه "عن أن الدافع ع عمل على توج عامل دافعي انفعالي 

ائن الحي إلى تحقی هدف معین  .سلوك 

  حرك سلوك األفراد و یوجهه للوصول إلى ة على أنها مثیر داخلي  وتعرف الدافع

  .)17-16، الصفحات 1990راتب، ( هدف معین

  عرفها الترتور ة التي ) 2006( و ة و الخارج إلى أنها مجموعة الظروف الداخل

تحرك الفرد من اجل تحقی حاجاته، و إعادة االتزان عندما یختل و الدوافع الثالث 

ة في السلوك هي تحر طه، و توجیهه و المحافظة على  هوظائف أساس و تنش

اع الحاجة ، ( استدامته إلى حین إش ار  .)16، صفحة 2008غ

  عرفها دمحم حسن عمران أنها مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى  2006و

االنخرا في النشاطات التعلم التي تؤد إلى بلوغه األهداف المنشودة و هي ضرورة 

حدث التعلم ة لحدوث التعلم، ودونها ال  ، ( أساس ار  .)18، صفحة 2008غ

  :أنواع الدوافع -2-3

سیتین هما تصنف   :الدوافع إلى مجموعتین رئ
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ا المنشأ : أوال ة(الدوافع بیولوج   :)الدوافع األول

عبر عن حاجات فی ةز وهذا النم من الدوافع  ة و تشمل الحاجة إلى الطعام  ولوج أول

اعها استعادة التوازن البیولوجي للكائن الحي،  و الشراب وحف النوع، و یترتب على إش

لعطش ودافع الجنس على الترتیب، وتستشیر هذه الحاجات دافع الجوع و دافع ا

الشدة و الحدة في طلب و  عدة خصائص منها أنها تتصف  تتصف هذه الدوافع 

اعها،  اختالف إش اعها، فطرة و مرونة وال تختلف  مجرد إش و تزول بزوال أثارها 

صعب االعتماد علیها في التعلم اإلنسان  يالنوع أو اإلطار الثقافي، وهذه الدوافع 

  .)11، صفحة 1996اهي و شلبي، (

ا ة المنشأ : ثان ولوج ة(الدوافع س   :)الدوافع الثانو

ة و یتم تعلها و اكتسابها  وتتمثل في دوافع النمو اإلنساني ة اإلنسان و تكامل الشخص

اعها تختلف  من اإلطار الثقافي الخاص لها، و لذلك فإن أسالیب التعبیر عنها و إش

ائه و ثقافته ة ذ مه و نس  اختالف اإلطار الثقافي و النس الرقمي للفرد و مستو تعل

م الدوافع الس ،)54، صفحة 1995حسین، ( ن تقس م ة المنشأ إلى فئتین ما  ولوج

  .متمایزتین

ة ةدوافع الداخلال  - أ وتمثل أهم أسس الدافعة للنشا الذاتي التلقائي للفرد،  :الفرد

ة أو الهیئة العامة م  .وتقف خلف إنجازاته األكاد
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ة  - ب ة االجتماع ة تعتبر عن نفسها في نختلف  :دوافع الخارج وهي دوافع مر

ما  ة لكونها تخضع لبواعث وحوافز تنشأ خارج الفرد  ة وهي خارج المواقف اإلنسان

ة من المجتمع تس ة ألنها متعلمة وم  .أنها اجتماع

ة -2-4   :مصادر الدافع

ة في المجال الراضي   یجمع معظم علماء النفس على أن فهمها لموضوع الدافع

ة ة خارج ة و دافع ة داخل ة و التي تتكون من دافع فهمها لمصدر هذه الدافع   .مقرون 

ة - 2-4-1   :الدوافع الداخل

عة من داخل  ة النا الراضة تلك الحاالت الداخل طة  ة المرت ة الداخل الدافع قصد  و

هدف في حد ذاته مثل، نفس ة  ة أو األداء الراض ه، و التي تشبهها الممارسة الراض

نتیجة للتغلب  اح  االرت الرضا، السرور و المتعة الناتجة عن الممارسة أو الشعور 

تها أو التي تتطلب المزد من الشجاعة صعو ة و التي تتمیز  ات البدن  على التدر

ي  الجرأة و قوة اإلرادة أو سببو  ة عن الرشاقة و التناس األداء الحر المتعة الجمال

ات أو الصعاب  عض العق ذلك اإلثارة و التحد في مواجهة  الذاتي لالعب و

األداء طة    .)24، صفحة 1996اهي و شلبي، ( المرت

ة - 2-4-2 ة الخارج   :الدافع

ون  اء التالمیذ أو األمور  هي التي  المعلم، أو إدارة المدرسة أو أول ا  مصدرها خارج

  .أو اإلقران
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سب جبهم فقد یدفع المتعلم للتعلم إرضاء المتعلم أو الوالدی ن أو إدارة المدرسة و 

ع ماد أو معنو منهم، و قد و  عهم وتقدیرهم إلنجازاته أو الحصول على تشج تشج

ما یبدونه من إعجاب لزمیلهم ون األقران مصدرا لهذه ة ف   .الدافع

ة تكون ذات مصدر خارجي، ومع  ة في االستثارة الدافع مما سب نستنتج أن البدا

ن للمتعلم أن  م ة، و تبلور االهتمامات و المیول، و التقدم في العمر والمرحلة الدراس

ة، فالدافع ة للتعلم داخل ه الدافع قى ما ینتقل إلى مستو الذ تكون ف ة ت ة الخارج

اته ة فتدوم مع الفرد مد ح اهي و شلبي، ( دامت الحوافز موجودة، أما الداخل

  .)28، صفحة 1996

اضي  -2-5 ة و األداء الر   :الدافع

ه االستثارة  ة وتوج ة الدافع ل من أهم احثین على  هناك اتفاق بین العلماء و ال

ا في مجال األداء المهار  ع ایجاب ة  و التفوق في جم ة و التدرب المراحل التعلم

رت سنجر "المنافسات و  شیر رو ل من التعلم  إلى أن 1984و  التفوق هو حصیلة 

ة ذلك من خالل المعادلةو  ة وقد برهن على أهم   :الدافع
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ل  ة: 2-1ش ل من التعلم والدافع   .التفوق هو حصیلة 

ن استنتاج أن السلوك في الموقف التنافسي یؤثر و تتأثر  - م قة  من المعادلة السا

ة م ومستو الدافع  .التعل

ما  - قة  م و مستو و الخبرة السا التعل ة تؤثر  تس تحددها العوامل الموروثة و الم

ة   .)25، صفحة 1995عبد الفتاح، ( الدافع

الخبرة (التعلم و التدرب )= السلوك في المنافسة(و التالي األداء الراضي  -

قة  .)السا

د  - ؤ الالعب بهدف التفوق في الراضة على أن استشارة دوافع  1983" وارن "و

عني  المائة 90المائة إلى  70تمثل من  ة حیث أن التفوق  ة التدرب من العمل

عمل الدافع لحث الالعب على  ة و  ة و الخطط اكتساب الجوانب المهارة و المعرف

م = األداء الراضي  ة+ التعل  الدافع

ة السلوك في  قة وتحدید العوامل = المواقف التنافس الخبرة السا

ة تس  الموروثة والم
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م أو التدرب إطالق الطاقة بذل جهد الالزمین إلنجاز المهار  ات سواء في التعل

 .المنافسةو 

شیر  - اشرة  1980" سنجر"و صورة م انة متقدمة و تؤثر  ة تمثل م إلى أن الدافع

ة من بین العوامل التي تؤثر في  على التعلم والتدرب و أداء الفرد المهارات الراض

ة ومستو التدرب و  ة الالعب و مستواه المهار األداء، مثل القدرات البن شخص

ةو  قبل و أثناء أداء المهارة بل و حتى أسلوب تنفیذها و النتائج  ستمر تأثیر الدافع

ة غة التال د ذلك في الص  .)99-98، الصفحات 1995عبد الفتاح، ( المحققة و یؤ

م، تدرب، منافسة(السلوك في ظروف معینة : داءاأل   .)التعل

ة من :القدرات تس ة في الالعبالوارثة و الم م و التعلم الخبرات الذات   .التعل

ة   .االتجاهات مستو الطموح التوقعات الحالة الراهنة: الدافع

ه الال: األداء الفعلي عب في المنافسات أو في التدرب أو السلوك الذ یبدو عل

ةو  ة أو المالعب الراض ة الراض   .ذلك في تعلم المهارات الجدیدة في دروس التر

ة ة مثل  :القدرات الوراث أو ) القوة، السرعة، المرونة(عد التفاعل ما بین القدرات الوراث

ومترة مثل  ذلك الخصائص ) الطول الوزن، و طول األطراف(الخصائص االترو و

ة و النم الحسي الممیز   .المورفولوج

ة تس ة و منها المهارات العامة و المهارات الخاصة  :القدرات الم تس تمثل القدرات الم

ة التي  ة الممیزة للمهارة التخصص اقة البدن ع عناصر الل ذا جم في الراضة ما و
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ة ، صفحة 1995عبد الفتاح، ( مارسها الالعب دورا هاما في معادلة األداء و الدافع

99(. 

ة لالعب ة االنفعال ة بینما  :االستجا تحدد في قدرته على مواجهة المنافسة الراض و

ة وما یرت بها ة مثل االتجاهات و الحاجات و المیول  تمثل الدافع من السمات الدافع

ة و التي تمیز السلوك  ذلك السمات االنفعال م، و ات و المعتقدات و الق و الرغ

ة و تغطي مجموعة متنوعة  ة الشخص االنفعالي للراضي و تمثل األسلوب العام لفاعل

ة التي یبدو علیها الراضي في المن ات النوع افسة مثل االتزان االنفعالي، من االستجا

ون  ان األداء  ن القول  م النفس و  ض النفسي، مستو الطموح االیجابي، الثقة 

ة و یذهب سنجر ) محصلة(حاصل ضرب  ة مع الدافع تس القدرات الموروثة و الم

ة من غیر  تؤد إلى نشا غیر موجه، بینما تؤد محوالت التعلم  تعلمإلى أن الدافع

شیر في غ ة إلى توقف النشا و  عض قد ینظر إلى " راتي"اب الدافع إلى أن ال

عامل من عوامل التفوق  عد المهارة في األداء  ة  ة الثان أتي في المرت الدافع على انه 

عض اآلخر قد یرفعونه إلى أولى المراتب في النجاح والتفوق في المنافسة بد ع( وال

  . )100، صفحة 1995الفتاح، 

ضع الفرق بین الفور و الهزمة  ار انه الشيء غیر ملموس الذ  اعت صف الدافع  و

ون المتنافسون على نفس الدرجة  ة هامة ولكن عندما  أو النجاح أو الفشل و الموه
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عامل حاسم في ) المهارات، أداء، خط(من القدرة  التفوق في فإن للدافع دوره الكبیر 

طالق هذه القدرات   .)100، صفحة 1995عبد الفتاح، ( األداء وإ

اضي -2-5 النشا الر طة    .الدوافع المرت

مجموعة من العوامل منها ة    :تتأثر الدافع

  :الدافع الداخلي المنشأ و الدافع خارجي المنشأ: أوال

ال المصدرن   ان  مارس ) الداخلي و الخارجي(یجب االعتراف  ل فرد  یتوفر في 

نما یختلف الوزن الشيء لتفوق احد النوعین من الدوافع  ) داخلي ، خارجي(الراضة وإ

أتي دورا المدرب  سود أحد النمطین على اآلخر، و هنا  على األفراد داخل الراضي ف

ة بین ا   .)64، صفحة .شلبي م( لالعبین في هذا االتجاهفي تقدیر الفروق الفرد

ة -  افأة الخارج  :الم

ن  م ة و قلیل العقاب إلى أقصى حد  ة الخارج وذلك بتطبی قانون األثر بزادة اإلثا

افأة و العقاب و من ثم  أن یؤثر على الراضي تأثیرا فعاال إن أحسن استخدام الم

التعزز  حتاجه فیجب النظر إلى تعدیل السلوك  ل ما  س  نظرة محایدة، فهو ل

عض  ة ل النس اره إحد األدوات المفیدة  ن اعت م ه و لكن  المدرب لتحفیز العب

ه و البیئة  ة لد الالعبین، أما األدوات األخر فتمثل في حسن التوج الت الدافع مش

  .الدافئة المساندة و خل نوع الود و الحب بین أفراد الفر
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افأة ال -  ةالم  :داخل

ح هدفا و تفقد " لماسو"یوضح سلم الحاجات  اع حاجة فغنه ال تص أنه عندما یتم إش

افآت  ال الم ات ومال وغیرها من أش ة و المیدال ة، ولهذا الجوائز الراض قوة اإلثا

اع  الجدارة و اإلش ة المتمثلة في الشعور  افآت الذات ة قوتها أسرع من الم الخارج

افأة  ا یدفع الفرد إلى األمامفالم ارها وقودا ذات ن اعت م ة  اهي و شلبي، ( الداخل

  .)65، صفحة 1996

ا   :ثان

اشرة-أ   :دوافع م

 .الدافع لتعلم مهارات جدیدة - 

 .دافع التحد و اإلثارة و المنافسة - 

ة في الراضة -   .دافع الحصول على المتعة و السعادة من المشار

ن الصداقةدافع االستمتاع بجو وروح الفر  -   . و تكو

 .دافع الحاجة و االنتماء - 

افآت -   .دافع الحصول على جوائز و الم

ة -   .)96، صفحة 1995عبد الفتاح، ( دافع بناء الشخص

  

 



ة    الفصل األول  اض ة الر  الدافع

25 

 

اشرة-ب   :من أهمها :دوافع الغیر الم

اقة ة عن طر ممارسة النشا الراضي، فإذا   محاولة اكتساب الصحة و الل البدن

أنها  ك  اب النشا الراضي فیجی   ."تكسبني الصحة و القوة"سالت الفرد عن أس

 ممارسة النشا الراضي إلسهامه في رفع مستو قدرة الفرد على العمل واإلنتاج. 

 ضرورة ممارسة النشا الراضي  .اإلحساس 

  ون ه الراضة، لذا یر الفرد أنه یرد أن  قوم  الدور االجتماعي الذ  الوعي 

ة  سعى لالنتماء إلى حما ة و الفرق و الراضة و ة الراض شترك في األند ا  راض

ا ، ( معینة و تمثیلها راض  .)207، صفحة 1994عالو

  :وجهة الض: ثالثا

ة أما أن راضیو الض الداخلي تتحق دافعیته ة دافع عمل ة االندماج  عمل ما  م الس

طرقة التقمص   .أصحاب الض الخارجي فیتأثرون أكثر 

ما إذا توافرت لهم الفرصة لممارسة  وأصحاب الض الداخلي تتحق دافعیتهم الس

ر تلك  غي على المدرین معاونة الراضیین لتطو ض أكبر على أنفسهم، لذا ین

ة و  ذلك من خالل مساعدة الراضیین على تجرة الموقف الذ من السمات اإلیجاب

 .خالله نحصل على النتائج الموجودة

ة أعمالهم - ة و تحمل مسؤول م الراضیین تحدید أهداف دافع ، صفحة .شلبي م( تعل

98(. 
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اضي -1 ة االنجاز الر ة االنجاز أحد جوانب المهمة في : مفهوم دافع مثل دافع

احثون  ة و التي اهتم بدراستها ال في مجال العلم النفس االجتماعي منظومة اإلنسان

التحصیل الدراسي، واألداء العامل في إطار علم و  ذلك المهتمون  ة و حوث الشخص

ة لإلنجاز نظرا ألهمیته رجع االهتمام بدراسة الدافع س فق في النفس الترو و ا ل

ة  ة و العلم ق ادین والمجاالت التطب ضا في العدید من الم المجال النفسي ولكن أ

عد اكو المجال األ المجال االقتصاد و المجال الدراسي و الترو  مي حیث  د

ما أظهرت الدراسة التي  ه  طین  ه سلوك المح الدافع لإلنجاز عامال مهما في توج

قا لنوع الثقافة  أن الدافع اإلنجاز یختلف منأجرت في هذا المجال  مجتمع آلخر ط

 .الحضارة السائدة في المجتمعو 

اضي -2 ة اإلنجاز الر فات دافع ة االنجاز من علماء النفس  :تعر لقیت دراسة دافع

عرفها أاهتماما أكبر مما  ، ف ة األخر ه الدوافع اإلنسان طت  الذ قدمها " میورا"ح

اء و على ضمن قائمة الحاجات  ة على األش ادة االستقالل أنها الس تسطیرا ناجحا 

ة تسخیرا ناجحا، وهذه  ار و تقدیرات الذات، و ذلك بتسخیر الموه اآلخرن، على األف

التنشئة  ا والتي توضح جذورها  ة لناجحة نسب الحاجة خاصة من خصائص الشخص

ة الند"و )475، صفحة 1985جالل، ( االجتماع وزمالئه الدافع لإلنجاز " برفها ماكل

حدد مد سعي الفرد ومثابرته في سبیل  ة  شیر إلى استعداد ثابت في الشخص أنه 

ه نوع من اإلرضاء، وذلك في المواقف التي تتضمن  لوغ نجاح یترتب عل تحقی و
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أنه النشا  ما عرفوا النشا المنجز  از،  األداء في ضوء المستو محدد من االمت

قوم  صورة ممتازة و انه محصلة الصراع بین هدفین الذ  ه الفرد و یتوقع أن یتم 

فة، (متعارضین عند الفرد نحو تحقی النجاح، أو المیل إلى تحاشي الفشل  دمحم خل

امل راتب)90-89، الصفحات 2000 عرفها أسامة  یر أنها الجهد الذ یبذله : "، و 

لف بها في التدرب أو المنافسة الراضي من أجل النجاح في انجاز المهام ال تي 

  .)1997راتب، ( "ذلك المثابرة في مواجهة الفشل

ب الثالثي من قوة الدافع،  ة لإلنجاز على أنها ذلك المر ما عرفها أتكنسون الدافع

ة له،  النس مة  مثله من ق ما  احث ذاته  ة نجاح الفرد، ال و تشیر ومد احتمال

ة لإلنجاز تحدد تناولها لها على  احثون لمفهوم الدافع قة التي قدمها ال التعرفات السا

أتي  ة والسعي نحو التفوق لتحقی أهداف "أنها تعني ما  استعداد الفرد لتحمل المسؤول

ة  أهم الت التي قد تواجهه و الشعور  ات و المش ة و المثابرة للتغلب على العق معن

  .التخط للمستقبلالزمن و 

ونات ة اإلنجاز تتضمن خمس م   :في ضوء التعرفات لدافع

ة -1 المسؤول  .الشعور 

 .السعي نحو التفوق لتحقی مستو طموح مرتفع -2

 .المثابرة -3

ة الزمن -4 أهم  .الشعور 
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 .التخط للمستقبل -5

اضي ة االنجاز الر ونات دافع عاد وم   :أ

احثین في علم النفس  ة أشار العدید من ال ونات الشخص الراضي إلى أن أهم م

ة لدافع واإلنجاز الراضي هما دافع انجاز النجاح و دافع تجنب الفشل   .الدافع

ال نحو أنشطة  :دافع إنجاز النجاح ة لالعب لإلق ة الداخل مثل الدافع وهذا الدافع 

  .لتفوق امعینة و بدفعه لمحاولة تحقی 

ن نفسي یر :دافع تجنب الفشل  الخوف الذ یتمثل في االهتمام المعرفي وهذا تكو ت 

سهم في  االنفعاالت غیر سارة  عواقب ونتائج الفشل في األداء و الوعي الشعور 

  .محاولة تجنب و تحاشي مواقف االنجاز الراضي

ة االنجاز تتصل في دافع  عاد دافع س أن أ ضیف دمحم حسن عالو نقال عن جول و

  .ح ودافع تجنب الفشلع انجاز النجاالقدرة، داف

ة الهامة  ما تقدم منى مختار المرسي مجموعة من االستخالص الخصائص لشخص

ة على النحو التالي ة إنجاز عال   :للراضي الذ یتسم بدافع

از -1 ة في التفوق و االمت  .الرغ

األداء المرتفعالمیل في االشتراك في المناف -2  .سات حیث یتمیزون 

 .المثابرة على بذل الجهد -3

عض المخاطرة -4  .الطموح وأداء المهام التي تتطلب 
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ة -5 ة الداخل النفس و الدافع  .الثقة 

لف بها  -6 ات التي  المهام و الواج  .)101، صفحة 2000مختار، (االلتزام 

اضي ة االنجاز الر ة دافع   :أهم

  :یتعین السلوك اإلنجاز بثالثة جوانب هي

ار السلوك -1  .اخت

 .الشدة -2

 .المثابرة -3

ار -1   :السلوك اخت

ار بین البدائل واتجاه نحو سلوك   ار السلوك اإلنجاز المقدرة على االخت اخت قصد 

ار الالعب لممارسة نشا ما یتحدد عن طر توقع الالعب  معنى أن اخت معین 

مة العائدة من ممارسة هذا النشا   .للنجاح و الق

  :شدة السلوك -2

عني شدة السلوك مستو و  قدرة الالعب على االستمرار في بذل الجهد  قصد 

ة و حجم مرتفع شدة عال   .)157، صفحة 1997راتب، ( ومزاولة التدرب الذ یتمیز 
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 :المثابرة على السلوك -3

معنى دوام السلوك بینهما  قصد بها لة  استمرار الالعب لممارسة التدرب لفترات طو

ع  ستط فتقر إلى المثابرة ینسحب من ممارسة النشا و إذا استمر فال  الالعب الذ 

ة   .)253، صفحة 1998حسن، ( تحقی انجازات راض

اضي ة االنجاز الر ات دافع   :نظر

ة االنجاز  ة الخمسینات وحتى منتصف ظهرت عدة نظرات عن دافع مع بدا

ل نظرة من وجهة نظرا مؤسستها من ثم اختلفت وجهات  عینات و قد عبرت  الس

ة االنجاز الراضي حیث تم استخدامها لسنوات عدیدة  النظر في تبینیها لمفهوم دافع

ح دوافع األفراد للعمل و هي ، عبد ( لشرح و توض   .)35، صفحة 1997الحف

 .نظرات الحاجات للدوافع -1

 .نظرة حاجة االنجاز -2

 .نظرة الغزو -3

 .نظرة هدف االنجاز -4

اضي ة االنجاز الر   :العوامل المؤثرة في الدافع

ن، و قد  أنه منافسة من أجل تحقی أفضل مستو أداء مم عرف دافع االنجاز 

انا مصطلح الحاجة لإلنجاز أو أستخدم  عبر عن دوافع الح توجیهات االنجازة ل

ل عام تحت حاجناإل ش عم هي أ بیرة أشمل و  ةجاز، و بهذا یندرج الدافع االنجاز 
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حاجة التفوق، و یبدو أن هناك خصائص عامة تمیز األشخاص الذین یتمیزن بدرجة 

اة المختلفة و من ة من اإلنجاز في منش الح ها النشا الراضي رما من المناسب عال

ما یلي   .)67، صفحة 1997راتب، ( :أن نشیر إلیها 

ة في األداء -1 بیرا من المثا  .ظهرون قدرا 

ة متمیزة في األداء -2  .ظهرون نوع

معدل مرتفع -3  .ینجزون األداء 

اتهم أكثر من اعتماد اتهم على  -4 ة عرفون واج الواقع توجیهات اآلخرن یتسمون 

 .في المواقف التي تتطلب المغامرة أو المخاطرة

 .یتطلعون إلى أداء الموقف التي تتطلب التحد -5

م  -6 حبون معرفة نتائج أدائهم لتقی ه من أعمال،  قومون  ما  ة ف یتحملون المسؤول

رها نحو األفضل  .قدراتهم و تطو

ة في المواقع الت -7 الواقع  .ي تتطلب المغامرة أو المخاطرةیتسمون 

اضي ات الدافع لإلنجاز الر   :مستو

لي  رمرو س ه الالعب في  1994أشار  ة التعرف على النم الذ یتسم  ان إلى إم

قا لنموذج  ة االنجاز ط ال"دافع في ضوء الدافع إلنجاز النجاح " أتكنسون  -ماكل

اس التصور الذ )  دمحم عالو (وقد قام ) خوف من الفشل(الدافع لتفاد افشل و  اقت

لي"قدمه  ة وجود العدید من أنما الالعبین الراضیین " رمر و س ان ة إلم النس
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ة هي س صفة خاصة ألرعة أنما رئ عدین و  قا لهذین ال ، 2003شمعون، ( ط

   .)401صفحة 

ة مرتف :النم األول   .الخوف المرتفع من الفشل+ عة إلنجاز النجاحدافع

ة مرتفعة إلنجاز النجاح :النم الثاني   .خوف منخفض من الفشل+ دافع

ة منخف :النم الثالث   .خوف مرتفع من الفشل+ ة إلنجاز النجاحضدافع

ع ة منخف: النم الرا  .خوف منخفض من الفشل+ ة إلنجاز النجاح ضدافع

 



 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

ة  اإلعاقة الحر

  اإلنجاز الرقميو 
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 :تمهید -1

ة  لقد أظهرت الحجة في      ة و الراض ة البدن التر الحاضر إلى االهتمام الزائد 

ة و تحسین خبرات الفرد،  اره وسیلة لتحقی األهداف التر اعت نتیجة التقدم العلمي 

ة  النس ا  المهارات و اإلعداد الجید أمرا أساس ة ألعاب القو و  فاعل ان اإللمام  ولما 

ي، الذ هز اانجوال یتم هذا إال برفع مستو  للعدائین یتطلب سنوات عدة و ذلك  الحر

ما أن نقطة ابتداء االنجاز الجید فتتكون من قواعد النظم و  القوانین الخاصة المتسلسلة 

أعمار صغیرة  اب في المدارس  ار الناشئین والش اطي أ(اخت ، صفحة 1998، .الس

06( .  

 :  مفهوم االنجاز الرقمي -2

حصل علیها الراضي خالل هو ارة عن نتیجة  عني  ع ذلك  ة ما، وهو  منافسة راض

عرفه )98، صفحة 1998، .عدة أ( الكفاءة و القدرات و القوة ، ( و  عبد الخال

اس " )168، صفحة 1992 ارة عن نش أو سلوك یوصل إلى نتیجة وهو المق هو ع

ه نتائج التعلم  .الذ تقاس 

فسر وآخرون مصطلح األداء بنفش المعنى  )81، صفحة 1994رضوان، ( و 

ه مصطلح " االنجاز"المصطلح  طل عل لعمله في مجال التدرب " األداء األقصى"و

اد التدرب لتحقی  ا وثی بین أسس و م الراضي إلى ضرورة التكامل واالرت

ر منها ما یلي المستو الراضي و نذ   :االرتقاء 
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حة بی -1  .ن الحمل و الراحةالعالقة الصح

 .العالقة بین الحمل و التكییف -2

 .االستمرارة -3

 .التقدم بدرجة الحمل -4

ة التدرب -5  .خصوص

 .الوحدة بین فترات التدرب و اإلعداد -6

ة في التدرب -7 اطي أ( الفرد  .)06، صفحة 1998، .الس

 :خطوات االنجاز الرقمي -3

ة له  :أوال أن مفتاح الحل لإلنجاز هو الحافز على العمل وجود اتجاهات و الدافع

س المفهوم ما عندنا من قدرات أو مواهب، و لكن المهم في األمر هو وجود حافز  فل

ش  ع ش أو العائلة أو الدین أو البلد الذ  غض النظر عن الج االنجاز و الدافع له 

ه أو المدرسة التي بها    .)34، صفحة 1999عدس، (ف

ا عض التعارف له، وشرو تحقی أعلى مستو منه و المؤهالت  :ثان قمنا بإعطاء 

ة،وسائل التدرب للوصول إلى تحقی إنجاز جید   .الجسم

 :تحقی االنجاز :ثالثا

ل الموسم ستدعي ألمر تحدید مسب لش التخصص العمی فق بل   ال یتوفر 

اطي أ( التدربي   .)66صفحة ، 1998، .الس
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عة -4 م و المتا  .التقو

ة      ة التدرب ة العمل ح على فاعل م الصح مستو االنجاز و لضمان الح لالرتقاء 

ة المهارة،  ط ة التخط ونات الحالة التدرب فإن أمر یتطلب المعرفة المستمرة من م

رة ة، الف اتظلالعبین ومد استجابتهم و تحف...) النفس ة لمراحل  هم الواج األساس

الفرد إلى أعلى مستو لإلنجاز في  عا الوصول  فترات اإلعداد و التي تهدف جم

ص   .النشا التخص

ة      ة األهم ه أمرا غا ل ما یتعل  م الدور لمستو االنجاز و  ة التقو تعد عمل

حتاج المدرب إلى مها و الضعف لمعالجتها و الذ  ع  للوقوف على نقا القوة لتدع م

صفة مستمرة من حالة الالعبین للوقوف على مستو االنجاز في النشا  المعلومات 

  .الممارس

اضي -5 مستو االنجاز الر ادئ االرتقاء   :  أسس و م

نة في  مستو الالعب إلى أفضل درجة مم بهدف التدرب الراضي إلى الوصول 

 .لخبراتنشاطه التخصصي، و تشیر ا

 :اإلعادة و التكرار -6

ة  إن ة لفترة الزمن الطرق التدرب اشرة  صورة م تصاعد مستو االنجاز یتعل 

حصل على مستو الجید الذ  المستعملة لألداء وعند الوصول إلى المستو المعین 

ي المختلف ك الجید للمسار الحر ة و التكن ر الصفات الجسم ساعده على تطو ، س
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ر اإلنجاز الجید یتط لب زادة عدد التكرارات لحجم المثیر، وللحصول على نمو تطو

ة إلى الشدة فتتصاعد  النس ام التدرب، رفع عدد التدرب في الیوم الواحد أما  زادة أ

  .)15، صفحة 1980حسین، ( من جراء التكرار

 :تحقی إنجاز جید -7

طوالت فالشخص  -1 ه الالعب لنوع من النشا لتحقی ال یتطلب اإلنجاز الجید توج

ن أن  م ل نشا راضي بنوع من ال  ع الراضات حیث یتمیز  طال في جم ون 

مها القانون الخاص بها و هي بذلك  ح ة التي  ة و المهارة و الخطط القدرات البدن

عة المنافسة ات تتناسب وطب ة خاصة من التدر  .تتطلب نوع

یز على تلك القدرا -2 ت ذلك تحقی مستو جید من االنجاز یتطلب األمر التر

ة الخاصة بها ة و تحدید الوسائل و الطرق التجرب ة والمهارة و الخطط  .البدن

اتهم أكثر  -  .من اعتمادهم على توجیهات اآلخرنعرفون واج

ة في المواقف التي تتطلب المغامرة أو المخاطرة - الواقع  .یتسمون 

ه من أعمال - قومون  ما  ة ف  .یتحملون المسؤول

م في  - ق ه من أعمال االنجاز الراضي یجب أن  قومون  حبون معرفة نتائج ما 

س في ضوء أداء اآلخرن عة من الشخص و المنافسة له ول   .ضوء األهداف التا
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  :اإلنجاز تجاهاتا -8

ه القدرة 9-1 غرض إظهار قدراته الممیزة و بتحدید  :توج شترك  عني أن الناشئ  و

سب   .ذلك عادة بواسطة تحقی الفوز أو الم

ه الواجب  9-2 ام  ):المطلب(توج غرض أداء الواجب و الق شترك  عني أن الناشئ  و

صرف النظر عن نتائج المنافسة   .ه أقصى درجة 

ه القبول االجتماعي 9-3 عني أن :توج غرض و شترك في الراضة  الناشئ 

ة  النس ة  مثلون أهم الحصول على استحسان و القبول من األشخاص اآلخرن الذ 

ستخدم مصطلح اإلنجاز للتعبیر عن  )79، صفحة 1997راتب، ( له قول و  الذ 

ع المجاالت منها المجا ن مالحظتها في جم م ي و ل النفسي ل المظاهر التي  الحر

ظهار القدرات المهارات ر المعلومات وإ   .و التي یتطلب ذ

حصل علیها الراضي خالل  لمة اإلنجاز هي النتیجة التي  ننا أن نستنتج أن  م ف

قاس المنافسة وا ار، فاإلنجاز هو التفاعل لتحقی هدف معین أو مدروس و هو  الخت

حققها الفرد و یجب أن یتطلب االنجاز  ارات التي تعطینا مقدار النتائج التي  االخت

ة و أننا نجد عنصر األداء  ل فعال ة و المهارات التي تتواجد في  إظهار القدرات البدن

ما یلي   :البدني 
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ما یتطلب اإلنجاز إظهار السرعة، القدرة،  - ي، الرشاقة  المرونة، التوازن الحر

الضرورة  عني  ة، ماال  ة راض ل فعال ة و المهارات التي تتواجد في  القدرات البدن

ة أو نشا راضي   .خرآالتفوق في فعال

اضیین ذو اإلنجاز المرتفع   خصائص الر

ثیرا من المثابرة في أدائهم -  .ظهرون قدرا 

ة متمیزة في األداءظهرون  -  .نوع

معدل مرتفع -  .ینجزون األداء 

ة اإلنجاز -9  :مفهوم دافع

ات  تا ة اإلنجاز و التي قدمها في " هنر میوار "تعتبر  اكرة في دافع ات ال من الكتا

ه  ةتا بیرة من الحاجات، وأشار صول  1938 استكشافات في الشخص ضمن قائمة 

ة اال 1957و اندز  قا لمفهوم ) الحاجة لإلنجاز(نجاز أو إلى أن دافع قصد بها ط

شرة أو " میورا" ة أو الكائنات ال م في الموضوعات الماد تحقی شيء صعب و التح

أكبر قدر مها وأداء ذلك  ار وتناولها و تنظ ة  األف ن من السرعة و االستقالل مم

ات و تحقی مستو مرتفع و التو  ت ومنافسة اآلخرن فوق على الذاالتغلب على العق

  .التفوق علیهمو 

أنها استعداد الفرد  صفة عامة  ة اإلنجاز  ن تعرف دافع م وفي ضوء ما تقدم 

ات  ار أو مستو معین من معاییر أو مستو للتنافس في موقف اإلنجاز في ضوء مع
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ة في الكفاح والنضال للتفوق في مواقف االنجاز و التي ینتج  ذلك الرغ از و االمت

ة و المثابرة   .عنها نوع معین من النشا و الفاعل

أنها استعداد اللعب الراضي لمواجهة  ة االنجاز الراضي أو المنافسة  وتعرف دافع

ار  از في ضوء مستو أو مع ة و محاولة التفوق و االمت مواقف المنافسة الراض

بیر از عن طر إظهار قدر  ات التفوق و االمت حسن (معین من معاییر أو مستو

  .)251ص 2002،  عالو 

ة  وفي دورة أتالنتا ا ووفجرام" حسب المالكم 1996األولمب عني " یت طا هذا  حزرة تو

ارته مع النیجیر  یورا"ففي الدور النهائي وأثناء م ان دو  أصیب وولفجرام " دن

اراة  ة و هزم منافسه النیجیر و صعد للم ة في یده و رغم ذلك صمد للنها بإصا

راني  ة ولعب أمام األو لیتش"النهائ میر  طولة الوزن فوق " وفالد اد  91على  لغ و

ة  ة الفض المیدال ة في طرقه وفاز  انت عق ة ولكن إصابته بیده  ة الذهب حوز المیدال

ة في تارخ  ة أولمب خا وهي أول میدال رة تو انها جز ألف  96و التي ال یزد عدد س

  .نسمة وهي جزرة صغیرة تقع في المح الهاد

ة آالم من أجل الفوز بلد الذ " وولفجرام"و قال  نت مستعدا لتحمل أ اراة  عقب الم

  .ینتظر االنتصار
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ة الفرد نحو اإلنجاز و حرصه على الفوز و النجاح  قى إرادة الفرد ودافع هذا فإنه ت و

ان حرز تلك " وولفجرام"فلوال إرادة ... نقطة الفصل في التفوق  ودافع النجاح ما 

ة   .)128صفحة  ،1994،  عالو ( المیدال

  :سلوك اإلنجاز - 10

عض الجوانب العامة التي تتمیز بها سلوك اإلنجاز و من بین أهم هذه الجوانب  هناك 

  :ما یلي

ار السلوك 1- 10 ه :اخت قصد  اتجاه سلوك معین من بین مجموعة من  و قرار الفرد 

ار یتحدد عن طر توقع الفرد للنجاح  فترض أن هذا االخت ارات والتساؤالت و  االخت

ة   .في نوع النشا الراضي الذ یختاره للممارسة اإلیجاب

ه القوة الممیزة للسلوك أو مستو درجة تنش السلوك  :شدة السلوك 2- 10 قصد 

الح  في الراضة أن هنالك اعترافا وتقدیرا لالعب الذ یبذل المزد من شدة الجهد و

فترض أن هذا الالعب یتمیز  ة، و في ضوء ذلك  في التدرب أو المنافسات الراض

ة االنجاز ة من دافع   .بدرجة عال

ن فیها استمرار أو دوام  :المثابرة على السلوك 3- 10 م قصد بها مد الفترة التي 

ستمر ا ة أم  لة أو متوسطة أو قص ستمر لفترات طو ان السلوك  لسلوك وعما إذا 

لفترة معینة ثم ینقطع و یتوقف في حین أن االفتقار إلى المثابرة على السلوك تؤد في 

ة إلى ابتعاد الالعب عن ممارسة أو عدم تحقی النجاح  اطي(النها   .)دمحم الس
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ا- 11 ولوج   :وتأثیرها على مستو االنجاز عض األسس الفیز

ة-1- 11 ة وال  :التنفس العاد و السعة الرئو ع صورة طب یتم التنفس أثناء الجر 

ا الشهی و الزفیر عن طر الفم و األنف معا  شعر بها المتساب حیث یتم عمل

لما زادت السعة تمت  ، ف ة للمتساب صورة مستمرة حیث تعتمد على السعة الرئو

عي أما عن السعة العملی عي هذا عن التنفس الطب ل طب ش تان في وقت أطول و 

ع الرئتان است ارة عن أكبر حجم تستط ة فهي ع عد أالرئو ه  قصى شهی وهي عا

متر و  5800حدود  مقدار مل  25إلى  -20تقل نسبتها على اإلناث عن الرجال 

  .المائة و تزداد السعة عموما عند المدرین

عجز فیها  :النقطة المیتة و التنفس الثنائي-2- 11 النقطة المیتة ظاهرة أو حالة 

ما تشاهد ذلك عند عدو المسافات  اق بنفس الكفاءة  المتساب عن مواصلة الس

ضا أن تظهر تلك الحالة 800القصیرة أو الجر  ن أ م ذلك عند عدو الحواجز، ف م و

ازها لكن في حاالت معدودة و في " النقطة المیتة" ن اجت م أضی الحدود و التي 

ة و على ذلك تسمى الحالة التي تعقب النقطة المیتة  ف ض الكفاءة الوظ التنافس "وتعو

قل استهالك األكسجین و التخلص من " الثنائي ض حیث  ة التعو عد عمل وذلك 

ك الزائد  .حامض الالكت

ات-3- 11 التواف بین:حالة الث ة و الفیز الوظا تتمیز تلك الحالة  ة و ئف الحیو لوج

قة و  مستو حجم الدم الذ یدفعه القلب في الدق ة، حیث تحتف أجهزة الجسم  الحر
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ذلك  ا و ة واألكسجین المستهلك عند مستو ثابت تقر ة الرئو اإلضافة إلى التهو

ات ما یلي  :تجنب حالة الث

ة مع العبء البدني الواقع على  - امل الراضي أثناء تكیف أجهزة الجسم الداخل

عبر عنه   ."شدة الحمل"أدائه المجهود الذ 

ة و استهالك األكسجین و التخلص من الفضالت في  - ات التغذ تسییر عمل

صورة متعادلة و التي ینتج عنها  ات"العضلة  ة" حالة الث  .المطلو

عني زادة في حجم األكسجین ا - ة، وهذا  ة الرئو  لمستنشزادة نسبته في التهو

 .أثناء أداء مجهود البدني

ظهر  - قة الذ  ة و التي تعبر عن حجم الدم المدفوع للقلب في لدق السعة األكسجین

قة  .من خالل عدد ضرات القلب في الدق

ذلك عند الته :الوصول إلى حالة الثابتة- 4—11 ارات یعند الجر المسافات  ؤ للم

ةو  ة المختلفة حیث في البدا احتجاج سرع لألكسجین و حیث  المنافسات الراض

ة  ة وتهیج الدورة الدمو ائ م ة و البیو ل الوظائف الفسیولوج بیر على  حدث ضغ 

ة استهالك األكسجین ومعدل ضرات القلب وذلك في  ة، و ترفع بذلك نس و التنفس

ة  حدود الخمس الدقائ األولى من بدء النشا و لذلك یلجأ الراضیون عامة إلى عمل

ة و بذلك یتفاد الراضي ا ات المطلو ن أن تصل إلى حالة الث م إلحماء التي 
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اراة أو النزال اق أو الم ة الس طرن احمد ( .إلخ... خطورة تلك المرحلة في بدا س

 .)156ص
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صفة عامة -1-1   :اإلعاقة 

لمة   ا وقد درج على استخدام  عتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحدیثة نسب

ح أنجلوس إعاقة البلد األ اد األمر على العجز الجسمي ثم أص ة، لیبدل في  كسون

ل خروب النقص األخر التي تصیب العقل و النفس وأفقد المصطلح دو  شمل 

ة األصل االنجلیز شاسع االستعمال في نختلف الد أحمد سعید یونسي، (ول األور

ر  ا، دار الف ا واجتماع ا ونفس ة الطفل المعوق صح ومصر عبد الحمید، صورة رعا

  .)20، ص1991 1ص - القاهرة -العري

صاب  ل الخروف و النقص التي  ة لتشمل  لمة إعاقة بدن ة تستخدم  في اللغة الفرنس

طل على  بها ما أنه  ة  ة أو حر ة حس اطن انت ظاهرة أو  الفرد في بدنه، سواء 

نتیجة  ر أن هناك  ة، و اته االجتماع ة وح ع تامین حاجته األساس ستط شخص ال 

ة وحسب  ة أو العقل ة، أو غیر ذلك تؤثر في أهلیته الجسم اورن "لعاهة خلق " 1961ال

الجس م في احد أعضائه أو وظائفه وال یر أن هناك فإن النقص الفیزائي متعل 

م متعددة، تقترب من نفس المعنى وال بد من تحدید استعمالها فنجد مصطلح  مفاه

ضا العمى، الصم   األسیو غیر متكیف، الناقص القاصر، الشاذ اتها أ وتضمن في ط

ر وأمراض العظام، والوهن أنواعه المختلفة، و األمراض المزمنة و الس  و الشلل 

  .)1993، صفحة 1993، .القذافي م(
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  :مفهوم اإلعاقة - 1-1-1

ما یلي   :لقد ورد في لسان العرب في تحدید مفهوم اإلعاقة 

عوقه، عوقا، صونه وحسه و منه تعرف  اق و ذلك إذا أراد أمر اإلإعاقة الشيء  عت

طل مفهوم  ع، ففي االستعمال العري  عني المن صرفه عنه صرفا و التعرف 

ة  ة عاد ف صفه عن أداء نشاطه  قف أمام المرء ومن هذا  ل من  التعرف على 

ات والعوائ وأنواع العجز التي تقف  ل العق ا أ  ا أو حس ان هذا العائ ماد سواء 

ة في طر ة أو خارج انت داخل   .)25، صفحة 1983ابن منظور، ( الشخص سواء 

ة لراضة  النس انت مصورة غیر واضحة المعاني  في التسعینات من هذا القرن 

قات  انت هنالك محاوالت وجهود متفرقة تعمل على إشراكهم في المسا ن  المعاقین وإ

ة، فلقد واجهت راضة المعاقین ما وجهته راضة المرأة من نقص االهتمام  الراض

ة في الم حت راضة وعدم التكافؤ الفرص في المشار ما أص ة  قات الراض سا

ضا  عض المعتقدات واألوهام وأ ا  ا وأمر المعاقین عبر التارخ و خاصة في أورو

   .)57، صفحة 1983زتوني، ( خوف من المسؤولین

ا - 1-1-2 ف المعوق حر   :تعر

سبب مرض  ه أثناء نموه  هو ذلك الشخص الذ لیده عیب خلقي وراثي، أعیب اكتس

ست له المقدرة الكاملة على ممارسة نشا  عتبر المعوق الفرد الذ ل أو حادثة، حیث 

ة  ا في قائمة اإلعاقة الحر ضیف المعوق حر ة ف اة الیوم ة للح أو عدة أنشطة أساس
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ف قى التي تعرقل سیر حاجته الوظ ة و تقلل استقاللیته فی ة و االجتماع ة الفن ة الذهن

ثیر من نشاطاته على اآلخرن م، ( معتمد في    .)22، صفحة 2002عبد المجید إبراه

  :التحدید اإلجرائي - 1- 1-1-2

ح له نقص من حیث  المعوق  ة فأص فته االجتماع ا هو شخص الذ فقد وظ حر

ة ام بنشاطاته االجتماع ات في الق ة فیجد صعو عبد المجید ( العالقات االجتماع

م،     .)23، صفحة 2002إبراه

ة - 2- 1-1-2 ف اإلعاقة الحر   :تعار

ة و الثقافة -1- 2- 1-1-2 ة للتر ف المنظمة العر   :تعر

س التعرف و أثبتها هي  تر  هذه المنظمة من خالل مفهومها الطبي لإلعاقة أم من أ

صفة  ة و ذلك  أعمال صع ام  أن الشخص المعوق هو اإلنسان المحدود القدرة للق

م، ( مستمرة من جراء نقص بدني أو جسمي أو ذهني ، صفحة 2002عبد المجید إبراه

118(.  

ي -2- 2- 1-1-2 ف بولطانس   :تعر

سرد تعرف    :الفون و ذلك في معرض حدیثه عن الطفولة المعوقةوهو 

ة  النس اة واكتسب من خالل مراحل نموه تأخر  ل من دخل الح قول أن المعوق هو 

ل  الح على هذا التعرف أنه عام و غیر دقی ألن أساسه أن  للنمو العاد وما 

  .)51، صفحة 1991یونسي، ( إعاقة تكون سبب في تأخر نمو المعوق 
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ة للصحةتعر -3- 2- 1-1-2   :ف المنظمة العالم

ام  قصور تمنع اإلنسان من الق ة  تر أن اإلعاقة هي ضرر ینتج من جراء اإلصا

ا، و ا ا أو جزئ ل ة سواء منعه  ة والمناس ة لسنه أعماله العاد ألعمال الممنوعة المناس

ةو  ة والثقاف ة االجتماع   .)125، صفحة 2008حلمي، ( جسمه وضع

ة -1-2   :أنواع اإلعاقة الحر

فها و ذلك نظرا الختالف اإلعاقة   ة و تصن من الصعب تحدید أنواع اإلعاقة الحر

تفي  طرق مختلفة حسب العضو المصاب في الجسم وهنا ن فها  مما أد إلى تصن

عض اإلعاقات األكثر شیوع  ، صفحة2005بلفوضیل و آخرون، ( ااإلشارة إلى 

15(.  

  :شلل األطفال - 1-2-1

حصل فج صیب طرف واحد أهو شلل  ة وتختلف درجة خطورته حیث تتراوح بین شلل 

صیب األطراف األرعة ) رجل و ید( التنفسي  الشلل الرئو ) الرجلین والیدین(والشلل 

ةو  ، صفحة 2005بلفوضیل و آخرون، ( هو الذ یتطلب االستعانة برئتا اصطناع

15(.  

  

  

  



ا                                  ثانيالالفصل   اإلنجاز الرقمي عند المعاقین حر

49 

 

ةالعاهات  - 1-2-2 ة الدماغ   :الحر

ات عرضة في الدماغ و تحدث هذه اإلعاقة على مستو   تنتج هذه العاهة عن إصا

ات اإلدارة بل تهدد العمل  ات على مستو التحر الدماغ وال تقتصر على االضطرا

ات في السلوك   .)75، صفحة 1999ماجد، ( الذهني  و تحدث اضطرا

   :الكساح - 1-2-3

ة الم ة وظاهر البن أ حر ام  طيء في الق ة غیر و یتمیز بدرجة قصو من ال رفولوج

اب  ان وذلك في غ نة في الكثیر من األح األعمال غیر مم ام  أن القدرة على الق

ز الحمض اللبني caالكالسیوم    .)75، صفحة 1999ماجد، ( وتمر

  :األثیتوز - 1-2-4

ة وغیر دق ة و غیر إراد ات إراد حر سبب یتمیز  قة متفاوتة حسب الزمن و 

ات الشخص لعدم  ات على حر ن أن تتدخل االضطرا م ة مختلفة و ات عضل اضطرا

ات   .)75، صفحة 1999ماجد، ( تناس الحر

ة - 1-2-5 ة و االختالجات الصرع   :التشوهات الخلق

سمى استسفاء النخاع اإل ضا هنالك ما  ابها وأ حتداب أو موقف نمو األعضاء أو غ

ي ة  الشو ات على مستو حر ارة عن نشوة في أسفل العمود الفقر واضطرا وهو ع

العمود الفقر  ات خاصة    .)14، صفحة 1983زتوني، ( األطراف السفلي و اضطرا
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  :شلل األطراف - 1-2-6

سبب انعدام  أتي نتیجة لتصلب العضالت أو لزادة ل العظمي  اإلجهاد على اله

ة المختلفة   .)15، صفحة 1983زتوني، ( التوازن بین المجموعات العضل

  :الشلل المخي - 1-2-7

ة المخ بنوع من التلف فتترتب على ذلك  ي ینتج عن إصا هو نوع من العجز الحر

ة وهنالك ة و السلو ضات اإلدراك عض التعو صر و السمع و  ات في ال  اضطرا

ن أن تظهر على أجزاء الجسم على النحو التالي م   :خمسة أعراض 

ون طرف واحد فق من الشلل هو الذ یتأثر  monoplégie:الشلل المنفرد - و

ة  .اإلصا

صیب هذا النوع من الشلل نوع واحد الذراع  homopolégie:الشلل جانب واحد  -

 .و الساق الواقعین في نفس الجانب

ة تشملواإل :الشلل الثالثي -  .ثالث أطراف صا

ه األطراف األرعة :paraplégieالشلل النفصي  - ة هنا   وتتأثر ف وتحدث اإلصا

 .في الساقین فق

ة في : télraplégie الشلل الجانبي - ه األطراف األرعة إال أن اإلصا وتتأثر ف

 .)101، صفحة 1999ماجد، ( الساقین تكون بدرجة أشد من الذراعین
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اب -1-3 ة أس   :اإلعاقة الحر

ة - 1-3-1   :العوامل الوراث

  :فترة ما قبل الوالدة - 1- 1-3-1

مثل هذا األخیر عامال هاما في بروز مخلفات  تتمثل في أخطار الزواج ألقارب حیث 

ذلك قال النبي  األقارب و عد الزواج  ة على األبناء، و ینصح العلماء  صلى هللا (سلب

ه و سلم    ."اعدوا فإن العرق دساس)"عل

ة من اجل  عض األدو استهالك  عض األمهات أثناء فترة الحمل تقوم  ما نجد أن 

وهذه  Barbituriqueحیث تقوم األم بتناول المنومات : إزالة األوجاع أو النوم مثال

ي و النفسي للطفل  ة حیث تؤد إلى التأخر في النمو الحر األخیرة لها أضرار جسم

ذلك أن تتعرض األم لألشعة و عمل هذا األخیر على تعرض الجنین  نجد  التالي 

  .)2005بن زدان، ( للعمى

  :فترة الوالدة - 2- 1-3-1

ة و خاصة إذا استعملت آالت  ة عن الوالدة العسیرة و الصع ع اإلعاقة الحر تت

ن أن یتعرض م ة التي  عض األخطاء الطب  الستخراج المولود، إلى جانب هذا هناك 

ة   لها الطفل قبل الوالدة و نجد مثال هذه الحاالت خاصة في األراف و المناط النائ

ة مالئمة ة طب س لها درا   .)2005بن زدان، ( أین یتم التولید من طرف امرأة ل
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عد الوالدة - 3- 1-3-1   :فترة ما 

حهم ضد مختلف  األمراض التي تؤد إلى وتحدث عادة عند األطفال، لعدم تلق

صفة عامة هو  ة  ة الصح ما أن إهمال الرعا ح ضد الشلل،  التلق ة،  اإلعاقة الحر

بن زدان، ( عامل هام و أساسي في بروز الكثیر من األمراض و اإلعاقات لد الفرد

2005(.  

ة - 1-3-2 تس    :عوامل أخر الم

رها هناك عوامل أخر غض النظر عن العوامل    :الساب ذ

وما أكثرها في الطرقات السرعة تقوم محافظات الطرقات بتسجیل عدد حوادث المرور 

ان إلى مختلف اإلعاقات، حیث نالح تزاید و ارتفاع و  التي تؤد في غالب األح

ة الناتجة عن حوادث المرور ، 2008حلمي، ( محسوس في حاالت اإلعاقة الحر

  .)41، 40صفحة 

  : درجات اإلعاقة -1-4

ما یلي ة درجات متفاوتة الخطورة تتمثل ف   :لإلعاقة الحر

فة - 1-4-1   :اإلعاقة الخف

ة  ة خدمة نفسه في تلب ان سبب إم ا عن مساعدة اآلخرن وهذا  ون الشخص مستغن

عانون من آالم في  مفرده وخص هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذین  حاجاته 



ا                                  ثانيالالفصل   اإلنجاز الرقمي عند المعاقین حر

53 

 

ة و على سبیل المثال انحراف العمود : العظام أو في المفاصل دون النقا العصب

، انفصال العظام   .)2005بن زدان، ( الفقر

  :اإلعاقة المتوسطة - 1-4-2

فه المهني و االجتماعي بواسطة متخصصین،  تكون للشخص هنا فرصة إلعادة تك

عانون من النقص من المناط  خص هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذین  و

انخفاض في القوة  ا  ون مصحو عصب أو عدة أعصاب و  ة المحاطة  العصب

ة، شلل األطراف مثال    .)2005بن زدان، ( poliomyéliteالعضل

  :اإلعاقة الخطیرة - 1-4-3

ة، فالمعوق  ة من الحر اف حصلوا على درجة  هذه اإلعاقة تمنع األشخاص من أن 

هنا دائما في حاجة إلى مساعدة اآلخرن لقضاء حاجیته الضرورة، وذلك ألن هذه 

ي النخاع الشو زة  ة المر ي  اإلعاقة الخطیرة تصیب المناط العصب أو الممر لحر

ات  مرض المبو الذ   miopatheالعصبي أو مناط أخر وهذا یؤد إلى الشلل 

صیب نخاع العظام  spimabifideصیب األطراف األرعة ومرض  بن ( الذ 

  .)2005زدان، 

  :اآلثار الناتجة عن اإلعاقة -1-5

ة عن اإلعاقة، ألن هذه اآلثار تختلف   صفة شاملة اآلثار المترت ن أن نحدد  م ال 

ة التي  ان اآلثار السلب ة، فالصمم الكلي أو العمى ال یتر أوال حسب اإلعاقة الحر
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، فاألصم و إن  ها التخلف الذهني العمی قدر على التنقل، لكن  تشتدایتر إعاقته 

ام بدالتخلف الذهني ال یجعل اإلن ة سان قادرا على الق اة الیوم وره األساسي في الح

ة عن اإلعاقة و تنقسم و  ا في تحدید اآلثار المترت منه فدرجة اإلعاقة تمثل عامال ثان

  :هذه اآلثار إلى أنواع

ة - 1-5-1   :اآلثار البدن

ام   ة الق في البیولوجي لد المعوقین یؤد إلى استحالة و صعو أن التصور الوظ

ون حسب درجة اإلعاقة أو المهنة  ة وهذا  عض النشاطات االجتماعي أو المهن ب

قوم بها المعوق    .التي 

س الكاتب على  ادة الشاحنة ع ه ال یجید في ذلك حاجزا لق ع ید فالفاقد ألحد أصا

فسر ضرورة الكمبیوتر أو  فته، و هذا ما  ة في أداء وظ اآللة الراقنة الذ یجد صعو

العالم  ا المعاق  إعطاء المعاق مهنة تالؤم إعاقته، وهذا ما یؤد إلى ضعف ارت

ة فتجد من استقاللیته فة في االتصال و الحر حلمي، ( الخارجي حیث تحتل وظ

  .)85، صفحة 2008

ة اآلثار - 1-5-2   :االجتماع

ه المعاق فالمجتمع  ش ف ع في هذه الحالة یتطلب الرجوع إلى حالة المجتمع الذ 

عض یخل بین شعور الرحمة و بین  اإلسالمي مبني على التكامل و التآخي إال أن ال

ستمد جذوره من اإلسالم   .واجب الظروف المساعدة على العمل الذ 
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ة طرة النظرة العاطف   :اتجاه المعوق على حساب الجانب العملي المتمثل في فس

لت مهنة  - ة في اإلعداد للعمل الموجه و أو ة فظلت األولو وضع خط تأهیل

ات  ة المعاقین للجمع  .لخیرةارعا

ة  التكفل - ات الخیرة و الضمانات االجتماع االجتماعي للمعاق عن طر الجمع

ه العمل على توفیر  ي یندمج في مجتمع یجب عل افي لمساعدة المعاق  قى غیر  ی

انته  اته و إیجاد م عبر عن رغ ي  ة المعاق  فة تناسب خصوص مناصب شغل خف

 .)41، صفحة 2008 حلمي،( داخل المجتمع

ة  - 1-5-3  :اآلثار النفس

ة أشد من الواقع النفسي لإلعاقة الموروثة التي یولد  تس إن الواقع النفسي لإلعاقة الم

ة اإلنسان عند إصابته بها  ات في نفس بها اإلنسان ورغم ما تحدثه اإلعاقة من اضطرا

س معنى هذا غنما تؤد إلى إضعاف معنو أثبتت التجارب أن اإلعاقة تها، فقد افل

ة القدرات و المواهب ات و تنم ا لتحد الصعو ة تكون دافعا قو ة أو الحر  الحس

  .)42، صفحة 2008حلمي، (

ة - 1-5-4   :اآلثار االقتصاد

ه اآلثار األخر    .اد التأثیر االقتصاد على المعوق أن یتجاوز في أهم
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ة المعوق  ة برعا ة و لذا قامت السلطات المعن ة قاس اء ماد وأسرته یتعرضون ألع

ة للتقلیل من تكالیف المعو  ا بتوفیر ضمانات اجتماع ، صفحة 1990( ق المعاقین حر

25( .  

  :الخالصة

صفة خاصة في موضوع  ة  صفة عامة و اإلعاقة الحر من خالل التطرق لإلعاقة 

ملك حثنا نستنتج أن المصاب  ان  عتبر إنسانا غیر عاجزا أن  ة  اإلعاقة الحر

ح له فرصة  اته و تت ات التي تواجهه في ح ة یتغلب من خاللها على الصعو إرادة قو

  .االندماج في المجتمع

ة  عزمة قو اة الفرد المعاق الذ یتمتع  ة ال تعتبر عاجزا في ح ما أن اإلعاقة الحر

ش ه فرصة للتحقی من شدتها رغم أنه متأكد من أن لن  ا من إعاقته و لكنه لد فى نهائ

ما إن ممارسة النشا الراضي و البدني  ي،  ر والتدرب الحر عن طر العالج الم

اء و تساهم  النقص اتجاه األشخاص األسو تساعده على التخلص من الشعور 

بیرة للمعاق لتطو  ة في إعطاء فرصة  ة ااألنشطة البدن ان ة و ر إم ق ة المت ذلك لوظائف

ات التي تعترضه  .للحد من الصعو
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اب الثاني   :مدخل إلى ال

حیث في الفصل  قي إلى فصلین،  الجانب التطب اب الثاني الخاص  تطرقنا في هذا ال

ة و إجراءات البث ة األول تحدث حول منهج   .المیدان

أما الفصل الثاني تطرقنا إلى عرض و تحلیل و مناقشة النتائج حیث خرجنا 

ات   .االستنتاجات ثم مناقشة الفرض

ة و عالقته  اوفي األخیر خرجنا بخالصة عامة واقتراحات تساهم في معرفة دافع

ا في سرعة    .م80اإلنجاز الرقمي لد فئة المعاقین حر

عض  ة لغرض التحقی في زمن وقد استعملت  ان األدوات تمثلت في االستثمارات إلس

ل المطروح  .المش

ارات سرعة  عض االخت حث و قمة ب لة ال   .م80وتتمثل مش

  



 

  

  

  

  

  الفصل األول

حث  ة ال منهج

ةو  جراءاته المیدان   إ
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  :تمهید

ة للوصول  ة علم انت اتجاهاتها وأنواعها تحتاج إلى منهج ة مهما  حوث العلم إن ال

اء  أش ة  د المعرفة العلم م و تزو التالي تقد حث قصد الدراسة و إلى أهم نتائج ال

عتها بهدف  حث و المالئمة لها ولطب لة ال ار المنهج المناسب لمش ن اخت جدیدة، وإ

حث فل ة الوصول إلى أهداف ال ة و الترو حوث النفس احث في ال شتر عل ال ذا 

عة في دراسته وهذا  ة المت شف الطرقة أو المنهج ح و  ذا المجال الراضي توض و

افة اإلجراءات  ح  قبل الشروع في عرض نتائجها، حیث یتوجب علیها شرح و توض

ون هنا عة و األدوات و الوسائل المستعملة، وهذا حتى  ك تسلسل في والطرق المت

حث أكثر وتقبل نتائجه سهل على القار فهم ال حث وهذا لكي    . ال

حث .1-1  :منهج ال

األساس  حث  لة ال ار المنهج المناسب لحل مش عتمد اخت حث العلمي  في منهج ال

احث  عا الختالف الهدف الذ یود ال لة نفسها و تختلف المناهج ت عة المش على طب

حث ه ه و في ال ذا اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي و الدراسات التوصل إل

  .المقارنة

حث .1-2  :المجتمع و عینة ال

ثیرة،  حیث تتوقف علیها أمور  ة  بیر من األهم حث على جانب  ار عینة ال إن اخت

ثیر من  حثه وفي  احث  اسات و النتائج التي یخرج بها ال ل الق فعلیها تتوقف 
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احث إلى إجرا ضطر ال ان  حثه على عینة صغیرة من المجتمع ألن إجراء األح ء 

حث إضافة إلى استخدام  ثیرن فال لف جهدا و ماال  له  حث على المجتمع  ال

انات للحصول على  ص الب ة جمع و تحلیل و تلخ سهل من عمل أسلوب العینة 

نة  سرعة مم الضغ النفسي و تأثیر على أداء  2009-2008مصطفى (النتائج 

ا ) 59خالل منافسة صالراضي  حث في عدائین معاقین حر و قد تمثل مجتمع ال

ة  طرقة مقصودة و تمثلت في  -البهجةلجمع ار العینة  اخت عداء  15سعیدة قمت 

ة  ا لجمع   .سعیدة -البهجةمعاق حر

حث .1-3  :مجالت ال

شر   .1-3-1   :المجال ال

تمثل في  ة  15و ا لجمع   .سعیدة -البهجةعداء معاق حر

اني .1-3-2   :المجال الم

ا حث مع العدائین معاقین حر ال   .تم التعامل مع أفراد العینة الخاصة 

سعیدة - ارات السرعة في ملعب اإلخوة یراسي   .أجرت االخت

ات في الملعب اإلخوة یراسي - الملعب قبل تدر  سعیدة. ثم توزع االستثمارات 

  :المجال الزماني .1-3-3

ة -  . تم إجراء الدراسة االستطالع

 .21/01/2016توزع االستثمارات  تم -
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ار األول  -  .14/02/2016تم إجراء اخت

ة - س  .تم إجراء الدراسة الرئ

 .06/03/2016تم توزع االستثمارات  -

ار  - ا 80تم إجراء اخت  .14/03/2016م سرعة على العدائین المعاقین حر

حث .1-3  :متغیرات ال

  :المتغیر المستقل-أ

ة) 54ص 1996م .عمر(على الظاهرة هو المتغیر المراد معرفة تأثیره    .و هي الدافع

ع-ب   :المتغیر التا

وهو اإلنجاز ) 186ص 1986م . دمحم(هو المتغیر الناتج من تأثیر المتغیر المستقل 

  .الرقمي

حث .1-4   :الض اإلجرائي لمتغیرات ال

ارها تأثر على نت اعت حث ثم ض مجموعة من التغیرات  م نتائج ال ئج امن أجل تدع

حث و من بین هذه المتغیرا   :ما یلي تال

 ار و ض سن من العدائین  :السن  .)سنة 30-16(حیث تم االخت

 ورا: الجنس ل العدائین ذ ان   .وقد 

  طة: المستو ار عدائین الذین ینشطون في الرا ة أللعاب  وهنا تم اخت الوالئ

ة سعیدة  .القو لوال
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 ار العدائین : الخبرة ون اخت مستو أن   .یتمتعون 

حث .1-5  : أدوات ال

ار أنجع  ا اخت ستلزم علن حیث  ة  ال ات المقدمة لإلش ات الفرض قصد نفي أو إث

ة استخدام األدوات التال   :الطرق وذلك من خالل الدراسة و التفحص و هذا 

  :تحلیل المادة .1-5-1

اطا ات النظرة التي ترت ارت ة سرد و تحلیل المعط موضوع  و هي عمل اشرا  م

حث وتتناسب مع أهدافه مختلف أنواعها . ال حیث اعتمدت على المصادر والمراجع 

طة قة والمرت اإلضافة إلى الدراسات السا ة  ة، أجنب   .سواء عر

اضي .1-5-2 ة اإلنجاز الر اس تقدیر الدافع   :مق

ة اإلنجاز الراضي و الذ وضعه   اس تقدیر دافع لى إ" نیثكو و رتشارد"عمل م

مستو  اإلدعاء الراضي الذ یتمیز  عض السمات المختارة التي ترت  تحدید 

حتو على " دمحم، حسن علو .د"العالي، و قد أعدها  عدین و   20و التي تتضمن 

ارة   .ع

عد  ل  تناول  ة إنجاز  5و س الدافع ة، تحدد و تق ة و السلب ارات منها االیجاب ع

تابي   ).ة إنجاز نجاح، تجنب الفشلدافع.(الراضي و هي 
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ارات .1-5-3   :االخت

ة  ة و الراض ة البدن حوث التر وهي من أهم الطرق و الوسائل استخدمت في 

قة،  م الموضوعي و أهم و أنجع الطرق للحصول على نتائج دق ارها أساس التقو اعت

ا إلى جنب مع  حث العلمي جن ار أداة هامة من أدوات ال االستفتاء، (عد االخت

ة التي ...المقابلة أو المالحظة م اس التقو ار طرقة من طرائ الق عتبر االخت إلخ و 

أنه  اك  رون عرفه  ة للمقارنة بین سلوك فردین ظأنه طرقة ن"تعتمد على التجرب   ام

  ."8، ص2004أو أكثر جواد 

ارات سرعة  حثنا هذا على اخت   .م80وقد اعتمدنا في 

 :األدوات المستعملةاألجهزة و  .1-5-2-1

  .ملعب یراسي، مطمارة ألعاب قو 

قا -  .يتم

 .صافرة -

ارات سرعة  .1-5-4   :م80االخت

ار سرعة  احثان بإجراء إخت ة 80قام ال ا من جمع م على عدائین معاقبین حر

  .سعیدة - البهجة

ار   :الهدف من االخت

ا   .تسجیل وقت عدائین معاقین حر
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ة .1-6   :الدراسة االستطالع

ة  ار مد تغیر صالح احث إلخت قوم بها ال ة هي دراسة صغیرة  الدراسة االستطالع

احث لتفادیها  ات التي ستواجه ال ن أهمیتها في الوقوف على السلب سة وتم الدراسة الرئ

ة س   .)78، صفحة 1988محجوب، ( في الدراسة الرئ

ة  ارن على جمع احثان اخت ا حیث تم  أللعاب القو لد البهجةأجر ال معاقین حر

ار علیهم  احثان بتوزع االستثمارات االخت ة خاصة، وقام ال وضعهم في قاعة راض

ار  ة االخت ة و سیر عمل طرقة اإلجا س له  شرح لكل عداء استمارة و ت ما قمنا 

ار ات االخت ة على مرحلتین و تهدف إلى تحق من ث   .حیث تمت عمل

 :األولى المرحلة  - أ

ار بتارخ   17:00على الساعة  31/01/2016أجرت المرحلة األولى من تنفیذ االخت

  .مساء

ة  - ب  :المرحلة الثان

ار بتارخ  ة من تنفیذ االخت  17:00على ساعة  07/01/2016أجرت المرحلة الثان

  .مساء

ارات -1 ة االخت  .التأكد من مد صالح

 .تنفیذالالتعرف على األخطاء المتوقعة في  -2

اراتالتعرف  -3  .على الوقت الذ تستغرقه االخت
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احث في األداء -4 ات التي تواجه الطالب ال  .معرفة الصعو

حث -5 ة األدوات المستخدمة في ال  .معرفة مد صالح

احثان على  ان  ن صورة واضحة لد طال ة تكو انت من نتائج دراسة استطالع و

عة العمل   .طب

ة .1-7 س  :الدراسة الرئ

احثان بتطبی  حث على مرحلتیناشر ال ارات على أفراد عینة ال   :االخت

ار بتارخ  على الساعة  2016-02-07أجرت المرحلة األولى من تنفیذ اإلخت

17:00.  

ارات .1-8 ة لإلخت  :األسس العلم

غي مر  س ین ارات ومقای عض االخت عاة العدید و الشرو ا من أجل استخدام و تطبی 

ما یلي ة و هي    :واألسس العلم

ات ما لو طب: الث ار مد الدقة اتساع أو االستقرار نتائجه ف ات االخت عبد ( عني ث

 ، ما *على عینة من األفراد في مرحلتین مختلفتین ، )159، صفحة 1997الحف

ار" خان داني"قول  ات االخت عطي : عن ث ان  ات إذا  عتر ث ار  نفس أن االخت

  .النتائج استمرار إذا ما تكرر على نفس الفوجین  وتحت نفس الشرو

ار  ار و هي طرقة تطبی االخت ات االخت احثون أحد الطرق حساب الث واستخدم ال

قه  ا(وعادة تطب هدف هذا ) معامل االرت ار، و للتأكد من دقة استقرار النتائج االخت
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مة العوام ة و ق ار، األسلوب إلى تحدید نس ة المؤثرة في االخت ل المؤقتة أو الموقف

ار على مرحلتین قدرة أسبوع مع  احثون بإجراء االخت وعلى أساس هذه الطرقة قام ال

ل المتغیرات  ان، نفس الوقت(تثبیت    ).نفس العینة، نفس الم

  :الصدق. 1-2-5-2

ح ار الصح حث من جودة ال یتوقف على االخت للعینة أو  إن المستو الذ یبلغه ال

ستخدمها  فاءة األدوات التي  ل ذلك على  حث مع  ار الرشید ألنسب المناهج ال االخت

حث على  حرص علیها ال س التي  اس من أهم مقای انات و تعتبر مق احث لجمع الب ال

ة م في الجوانب الدان ن التح م ة التي  حث لعامل الموضوع ال ام    .مراعاتها عند الق

الصدق  ة األسلوب أو األداة قصد  اسه أو صالح اس ما وضع لق ار لق صدق االخت

ارات  ارة عن اخت ار ع اسه فاخت اس ما هو ق ان(الق موجهة ومقنعة ) استمارة واستب

مثل  من قبل علماء  مختصین مستمر لهم في المجال و قد تم العتمادها، حیث 

ار  ة اإلنجاز الراضي، هي ع اس الدافع ار ومق ة موجهة ومقنعة من قبل خبراء االخت

طها وتعدیلها مما یناسب بیئة المجتمع  ولوجي و تم ض ومختصین في المجال الس

ة  العري من قبل دمحم سن عالو وهو أستاذ علم النفس و نائب مجلس إدارة الجمع

ة لعلم النفس الراضي  ، ( )issp(الدول   . )162، صفحة 1997عبد الحف
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ة. 1-2-5-3   :الموضوع

ا ة االخت مات الخاصة بتطبی  رموضوع ترجع في األصل إلى مد وضوح التعل

ه ار و حساب الدرجات أو النتائج الخاصة  ، 1978عالو و نصر الدین، ( االخت

  .)68صفحة 

عم  ة و الموضوع ة اإلنجاز الراضي یتمتع و یتمیز  ار دافع ل واخت قه في  تطب

ان   .زمان وم

ة .1-2-6   :الوسائل اإلحصائ

صورة جیدة  ا النتائج العامة و فهمها  ة و استن من أجل الوصول إلى نتائج إحصائ

ة ة التال   :لجأنا إلى استخدام الوسائل اإلحصائ

ا  - 1- 1-2-6   :لبرسون " ر"حساب معامل االرت

حسب  ارن و  ات اخت ةوذلك للتأكد من مجال ث   :المعادلة التال

مج س× مج ص

ن
مج(س ص)

مج ص

ن
ص مج

مج س

ن
س مج 

  .)86، صفحة 1978عالو و نصر الدین، ( 

ار األول: مج س  م اخت   .مجموع ق

ار الثاني: مج ص م اخت   .مجموع ق

ار األول: 2مج س م االخت   .مجموع مرع ق
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ار :2مج ص م االخت   .الثاني مجموع مرع ق

ار  مرع مجموع: 2)مج س( م االخت   .األول ق

ار :2)مج ص( م االخت   .الثاني مرع مجموع  ق

  .ن عدد األفراد

  :المتوس الحسابي - 2- 1-2-6

  .لغرض إجراء مقارنة

مج س

ن
=   . )132، صفحة 1998الشریني، ( س

ار  - 3- 1-2-6   :االنحراف المع

س س مج

ن
=    .)132، صفحة 1998الشریني، ( ع

ار    .حیث أن ع االنحراف المع

ارة: س   .الدرجات المع

  .المتوس الحسابي: ش

  : الصدق الذاتي - 4- 1-2-6

ات الث =   )132، صفحة 1995حسنین، ( الصدق الذاتي
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حث ات ال    :صعو

اإلنجاز الرقمي لد المعاقین  ة وعالقتها  حثنا هذا الخاص بدافع طیلة مدة انجاز 

ر منها ما یلي ات متعددة نذ ا واجهتنا صعو   :حر

  اإلنجاز الرقمي لد المعاقین ة وعالقتها  الدافع قة الخاصة  قلة الدراسات السا

اق السرعة  ا في س  .م80حر

 اق ا واستدعائهم إلجراء الس حث عن العدائیین المعاقین حر  .ال

 ا غیر مستقرن في ملعب م   .حددإن العدائین المعاقین حر

  :الخالصة

الغة  ة ال م الالعبین نظرا ألهم عتبر االنجاز الرقمي المؤشر الجید و الوحید لتقی

ة  ق انة المرموقة بین  ة ألعاب القو م حیث تحتل فعال  ، خاصة في العاب القو

ة  ه فرق النخ بیرا تول ة، و بناءا على ذلك نجد اهتماما  ات و األنشطة الراض الفعال

ة لهملهذه الف ة ألجل تحقی أحسن نتیجة رقم أتي االهتمام بهذه الفعال ات ة    .عال

حث ع الوصفي التحلیلي . تطرقنا في هذا الفصل إلى منهج ال ان المنهج المت حیث 

ار سرعة  ة اإلنجاز الراضي في اخت ا ثم 80لمعرفة دافع م لد المعاقین حر

ار ستیودنت صورة  استعمال اخت ارات  للمقارنة بین نفس العینة و تم عرض اخت

ة و في األخیر ثم  ات و صدق و موضوع ة من ث حها أكثر و أسس العلم لتوض

حث ال ام  احثان خالل الق ان ال ات التي واجهت الطال   .عرض الصعو



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

عرض و تحلیل 

  مناقشة النتائجو 
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  :تمهید

اســتخدام  ا  ــة تــم معالجتهــا إحصــائ ــار و الحصــول علــى النتــائج النهائ عــد إجــراء االخت

ة  قة اإلحصائ حـث  spssالحق ـة ال وذلك قصد تحلیلهـا ومناقشـتها و الخـروج بنتـائج نها

ات  ــادة علــى تناولنــا لمنافســة الفرضــ ــاه فــي هــذا الفصــل ز طــور اإلنجــاز وهــو مــا تناولن

ة ات حلول مستقبل ا الطال   .لتخلص في األخیر مجموعة من االقتراحات التي یر ف
  :عرض النتائج .2-2

ا عرض نتائج دافعة .1- 2- 2 اضي لد فئة معاقین حر  :إنجاز الر

  

ـــة  :1-2الجـــدول رقـــم  ـــار و النســـب المؤو بـــین المتوســـ الحســـابي و االنحـــراف المع

ا ة اإلنجاز الراضي لد فئة معاقین حر   .لتقدیر دافع

  
االنحراف   المتوس الحسابي  األبعاد

ار    المع

ة  النسب المؤو

  م العاليللتقی

ة  النسب المؤو

م    ضالمنخفلتقی

دافع إنجاز 
 النجاح

43.40  1.84  64.6  35.4  

  37.96  62.73  1.87  27.07 دافع تجنب الفشل

  . 1-ن= دج  0.05جدول عند 
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ة ة اإلنجاز تم توصل إلى النتائج التال اس تقدیر دافع ة لمق   :عد معالجة اإلحصائ

 دافع إنجاز النجاح: 

 

عــد انجـــاز النجــاح بـــ ـــار ) 43.40( قــدر متوســ الحســابي، ل ــانحراف مع ) 1.84(و 

ة  ـــز النتـــائج حـــول المتوســـ الحســـابي، ونســـ وهـــذه العینـــة صـــغیر، ممـــا یـــدل علـــى تمر

المقارنـة مـع الوســ إذا بلـغ %) 64.6( مـة تنتمــي إلـى تقـین العــالي  بینمــا  40وهـذه الق

م المنخفض ان   %).35.4(ت نسبته التقی

  

 دافع تجنب الفشل: 

 

ـــار ) 27.07(%عـــد تجنـــب الفشـــل بــــ قـــدر متوســـ حســـابي ل ـــانحراف المع ) 1.87(و

ة  ـــز النتـــائج حـــول الشـــر الحســـابي و نســـ وهـــذه العینـــة صـــغیرة ممـــا یـــدل علـــى تمر

المقارنة مع الوس %) 69.73( م العالي  مة تنتمي إلى تق   .25وهي ق

م العــالي و الئمثــل النســب الم :1-2المــدرج التكــرار رقــم  ــة للتقیــ ــاس مــنخفض لمقو

ة اإلنجاز   .تقدیر دافع
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ل  م العالي و الئالنسب الم: 1-2ش ة للتقی ة اإلنجازو اس تقدیر دافع   .منخفض لمق

  

  :عد دافع اإلنجاز

  

عــد  )1-2(مــن خــالل الجــدول رقــم  احثــان أن المتوســ الحســابي ل ــان ال تبــین لــى الطال

ــانحراف) 43.40(دافــع إنجــاز بلــغ  ــار  و  م العــالي ) 1.84(مع مــة ذات التقیــ وهــي ق

  .40مقارنة مع الوس التي بلغ 

ــة  الرغ ــا یتمیـزون  ـة اإلنجــاز نسـتنتج أن معـاقین حر ــاس تقـدیر دافع ـالرجوع إلـى مق و

ة، و عـادة یتمثـل  ـات الصـع ـذا طمـوحهم لإلنجـاز الوج سب و تحقی النجـاح، و  في 

ضـــعو  عـــد فـــي أن  حـــافظون علیهـــا ألنفســـهم  اذلـــك ال ـــا و  مجموعـــة مـــن األهـــداف العل

ـون  ـا نـوح المنافسـة ل ات العـدائین معـاقین حر عد في استجا ح ذلك ال ما یت ألنفسهم 

اء عـد األشـ قـدمون  ، صـفحة 1978عـالو و نصـر الـدین، ( راضیین ممتازن ، وقـد 

17( .  
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اطــه بــین دافــع إنجــاز النجــاح و اإلنجــاز الرقمــي  :2-2الجــدول رقــم  یوضــح عالقــة ارت

ا   .لد فئة المعاقین حر

  

المتوســــــــــــــــــــــــــــ   

  الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــــــراف 

ار    المع

ا ــــــــوع العالقــــــــة   معامل ارت ن

ه اط   ارت

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ة عند  إلحصائ

  0.05مستو 

دافـــــــــع انجـــــــــاز 

  النجاح

ة  0.60  1.84  43.47   دال  0.49  موج

االنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز 

  الرقمي

ة    0.55  13.03     موج

  

عـد أنجـاز النجـاح ألفـراد  ـا بـین درجـات  مة معامـل ارت من خالل جدول أعاله بلغت ق

ا  حث و إنجازهم الرقمي لد عدائین معاقین حر مة دالـة ) 0.60=ر(عینة ال وهذه الق

ا مقارنــة مــج  ــة -ر –إحصــائ ــة ) 0.49(التــي بلغــت  الجدول ) 0.05(عنــد مســتو دالل

ــة % 5ودرجــة شــك %  95درجــة الثقــة تصــل إلــى  اط ممــا یــدل علــى وجــود عالقــة إرت

ة بین دافع إنجاز نجاح و اإلنجاز الرقمي س   .ع

  

 عد تجنب الفشل: 

عـد ) 3-2(من خالل الجـدول رقـم   احثـان أن المتوسـ الحسـابي ل ـان ال تبـین لـد طال

ـــار ) 27.07(تجنـــب الفشـــل قــــد بلـــغ  ــــانحراف مع م ) 1.87(و مـــة ذات تقیــــ وهــــذه الق

المقارنة مع الوس الذ بلغ    .25المرتفع 
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ـــا یرغمـــون فـــي  ـــاس تجنـــب الفشـــل نســـتنتج أن عـــدائین معـــاقین حر ـــالرجوع إلـــى مق و 

ــاد تجنــب الفشــل و هــذا ، حســب طــاقتهم و صــعاب التــي یوجهونهــا حســب طــاقتهم تف

الت حالة واضحة  فالصبر و التحمل و عدم االستسالم عند مواجهة الصعاب أو المش

  .)17، صفحة 1978عالو و نصر الدین، (

  

عـد تجنـب الفشـل و اإلیجـاز الر  :3-2الجدول ـة بـین  اط قمـي لـد یوضح العالقة االرت

ا   .فئة عدائین معاقین حر

  
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  الحسابي 

االنحـــــــــــــــــــــــــراف 

ار    المع

ـــا  معامـــل ارت

   -ر –

ــــــــوع العالقــــــــة  ن

ة اط   ارت

الدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ة عنـــد  إحصـــائ
0.05  

ة  -0.51  1.87  27.07  تجنب الفشل    0.49  موج

اإلنجــــــــــــــــــــــــــــــــاز 

  الرقمي 

ة  -0.51  1.55  13.03   0.49  موج

  

ــا یــن درجـات تجنــب الفشــل مـن خــالل الجــدول أعـاله،  مــة معامـل االرت ألفــراد بلغــت ق

ـــا و إنجـــازهم الرقمـــي، و هـــذه العینـــة  حـــث عـــدائین فئـــة معـــاقین حر ) -0.51(عینــة ال

ممـا یـدل علـى وجـود عالقـة  %5ودرجـة الشـك تعمـل إلـى  %95درجة الثقة تصل إلـى 

ة بین تجنب الفشل و إنجاز الرقمي س ة ع اط   .ارت
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عدین معـا قـد  4-2من خالل جدول رقم  احثان أن المتوس الحسابي ل ان ال تبین الطال

ــار  70.47بلــغ  م عــالي مرتفــع مقارنــة مــع  3.31و انحــراف مع مــة ذات تقــ و هــي ق

  .65الوس 

عــدین و إنجـاز الرقمـي لـد فئــة : 4-2الجـدول رقـم  ـة بـین  ـا دافع یوضـح عالقــة ارت

ا   .معاقین حر

ــة  ــاس دافع ــالرجوع إلــى مق حصــلون علــى و ــا  إنجــاز نســتنتج أن عــدائین معــاقین حر

عدین   .درجة مرتفعة في ذلك  

ا من هذا النوع  حاولو ما یتصف عدائین معاقین حر الـنظم مخالفـة القواعـد و  اأنهم ال 

ـــررة حـــاولو  المق ضـــعون ملصـــ فـــوق  اأو  عهـــا ألغراضـــهم الخاصـــة و هـــم عـــادة  تطو

ة   .مصلحة شخص

  

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــ   

  الحسابي 

النحـــــــــــــــــــــــــــــراف ا

ار    المع

ــــــا   معامـــــل ارت

   -ر –

نــــــــــوع العالقــــــــــة 

ةالا اط   رت

ة  الدالــــــــة إحصـــــــــائ

  0.05عند 

ة  -0.39  3.31  70.47  دافع اإلنجاز   غیر دال  0.49  سال

ة  -0.39  0.50  103.03  إنجاز رقمي    غیر دال 0.49  سال

  

عــدین معــا ألفــراد أ مــن خــالل الجــدول * ــا بــین درجــات ال مــة معامــل ارت عــاله بلغــت ق

نجـــاز الرقمـــي  ـــة مـــع ) -0.39(عینـــة وإ المقارن ا  ـــة إحصـــائ مـــة غیـــر دال  -ر –وهـــذه ق

ــة  ممــا یــدل علــى أنــه ال توجــد  %5ودرجــة شــك  % 95بدرجــة تصــل إلــى  0.49جدول

عدین و إنجاز الرقمي ة بین  س ه ع اط   .عالقة ارت
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ـده ــاس  وهـذا مــا تؤ امـل راتــب و دمحم علـى أحمــد والــي اسـتعمل فیهــا مق دراســة ألســامة 

عــدین عنــد مســتو  ة ل ــة إحصــائ ــائج أنــه ال توجــد دالل حیــث أشــارت النت ــة  تقــدیر دافع

  .)34، صفحة 1995راتب و أحمد، ( 0.05داللة 

  

  :ستنتاجات الا .2-3

ــ ــان بهـدف إلــى دراســة دافع ــه و الــذ  حــث الـذ قمنــا  ة و عالقتهــا مـن خــالل هــذا ال

ـا فـي  ـة 80بإنجاز الرقمي لـد فئـة معـاقین حر ـاس دافع اسـتخدام مق م سـرعة، وذلـك 

ار سرعة    :استنتجنا ما یلي .م80إنجاز واخت

ة توصــــل  - عــــد معالجــــة اإلحصــــائ وعلــــى ضــــوء النتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إلیهــــا، و 

احثان إلى االستنتاجا ة تال  :التال

ـا  -1 عـاد  مبتقیـیتمیز عدائین معـاقین حر عـض األ ـة إنجـاز و تجنـب (عـالي فـي  دافع

 .)الفشل

ـة  -2 عـاد التال ا فـي األ ـة دالـة إحصـائ ـة موج ة طرد اط ـة إنجـاز (هناك عالقة إرت دافع

عـدین معـا لـد فئـة عـدائین معـاقین ) النجاح، نجنب الفشل ا فـي  وغیـر دالـة إحصـائ

ا  .حر

ا بین -3 ة دالة إحصائ ة موج اط ـة و إنجـاز الرقمـي لـد عـدائین  هناك عالقة ارت دافع

ا  .معاقین حر
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النتائج .2-4 ات    :مناقشة الفرض

ة أولى .1- 4- 2   :مناقشة الفرض

عــــاد الدا عــــض أ ــــي  م العــــالي ف ــــالتقی ــــا  م یتمیــــز عــــدائین معــــاقین حر ــــالتقی ــــة و  فع

ة  اس دافع ة لمق عاد الدافع   .نجازاإلالمنخفض في أ

ـــذ یبـــین المتوســـ الحســـابي و االنحـــراف ) 4-2(الحـــ مـــن خـــالل جـــدول رقـــم - ال

ار والنسب الم ائالمع ة لعدائین معاقین حر ة إنجاز الراض ة لتقدیر الدافع   .و

م العـــــالي  ـــــ ة و التقی حســـــاب المتوســـــطات الحســـــاب ـــــك  ة و ذل عـــــد معالجـــــة اإلحصـــــائ

ا حیث بلغـت ة لد عدائین معاقین حر ة اإلنجاز الراض النسـب  والمنخفض في دافع

ة على النحـو التـالي  ة للدافع عـد تجنـب الفشـل ) %46.40دافـع إنجـاز النجـاح ( المؤو

)62.73%.(  

ـــد  ـــره ل ة المعروضـــة فـــي الجـــدول الســـاب ذ ـــة للمتوســـطات الحســـاب أن النســـب المئو

م العالي لها إلى التقی ا، تنتمي    .عدائین معاقین حر

ـ- حیـث توصـلوا وتتف نتائج هذه الدراسة مع مـا توصـل إل ه دراسـة شـیخ دمحم وزمالئـه، 

لـة و  عـض  نصـفإلـى أن عـدائي المسـافات الطو م العـالي فـي  ـالتقی لـة یتمیـزون  الطو

عاد    .)دافع إنجاز النجاح، وتجنب الفشل(أ

م  ــالتقی ــا  ــة األولــى القائلــة بتســییر عــدائین معــاقین حر وهــذه النتــائج تتثبــت صــفة نظر

ال عاد و  عض أ عض عالي في  م المنخفض في    .خرآتقی
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ة المناقشة  -2-4-2 ةفرض   :الثان

ــة إنجــاز واإلنجــاز الرقمــي لـــد  عــاد الدفع ا بــین أ ــة دالــة إحصــائ اط هنــاك عالقــة إرت

ا   .عدائیین معاقین حر

ــة اإلنجـاز و اإلنجــاز الــذ یبـین معامـل اال 08مـن خـالل جــدول رقـم - ــا بـین دافع رت

االرقمي لد عدائیین    .معاقین حر

ــــة  عــــد دافع ــــا بیرســــون بــــین  ة و ذلــــك لحســــاب معامــــل االرت عــــد معالجــــة اإلحصــــائ

حیـث بلغـت  عـد إنجـاز النجـاح و اإلنجـاز الرقمـي و هـي  0.60واالنجاز الرقمي،  بـین 

ة  –ر –أكبر من    .0.05عند مستو داللة  0.49جدول

ا بیرسو  09من خالل جدول رقم - نجـاز الذ بین معامل االرت ن بین تجنـب الفشـل وإ

ا   .الرقمي لد عدائین معاقین حر

ـا بیرسـون بـین دافـع تجنـب الفشــل  ة و ذلـك لحسـاب معامـل االرت عـد معالجـة إحصـائ

حیـث بلغـت  عـد تجنـب الفشـل و اإلنجـاز الرقمـي و هـي  -0.61واإلنجاز الرقمي  بـین 

ة  –ر  –أكبر من    .0.05عند مستو داللة  0.49جدول

عـدین معـا و إنجـاز  10ل جـدول رقـم من خال- ـا بیرسـون بـین  الـذ یبـین معامـل ارت

ا    .الرقمي لد عدائین معاقین حر

عدین معا و إنجاز الرقمي  ا بیرسون  ة و ذلك لحساب معامل ارت عد معالجة إحصائ

عـدین معـا و إنجـاز الرقمـي و هـي أصـغر مـن   -0.39حیث بلغت  ـة -ر–بین   جدول

  .0.05عند مستو داللة  0.49
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اتالتو  .2-5   :ص

  .على ضوء النتائج التي تم توصل إلیها و االستنتاجات 

ا -1 ة لد عدائین معاقین حر ة و تحسین الدافع  .االهتمام بتنم

ا -2 ة لد عدائین معاقین حر ة و تحسین الدافع ة لتنم ق ة و تطب  .وضع برامج علم

ة لالعبـــین  االتجاهـــاتضـــرورة االهتمـــام  -3 ـــة النفســـ حـــالتهم البدن خاصـــة مـــا یتعلـــ 

ـــز ثقـــتهم و  ة و تعز ــة إنجـــاز الرقمـــي لتأثیرهـــا الكبیـــر علــى تحدیـــد حـــالتهم النفســـ دافع

ة  .قدراتهم البدن

ة اإلنجاز -4 اس دافع مق االستعانة   .توصي اإلدارة العامة، فرع الراضة 

ــوادر التــدرب ألثــره م -5 مخــتص نفســي ضــمن  ص ضــرورة إشــراك  لمــوس فــي تخصــ

ة  .اإلنجازات الراض

ــات المســتو  -6 ضــرورة تفعیــل عالقــة بــین المــدرب و الالعبــین مــن أجــل إعــداد متطل

قدم راضة ألعاب   .قو الالبدني مما 

صورة دورة لالعبین للوقوف على  -7 ارات مماثلة و ـات ضإجراء اخت رورة تكامل متطل

 .هم الراضير مسا
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  : العامة الخالصة

قـي توصـلنا إلـى مجموعـة  شـقیها النظـر و التطب من خالل هذه الدراسة التـي قمنـا بهـا 

اإلنجـاز  ـة و عالقتهـا  موضوع الدراسة و متمثلـة فـي دراسـة الدافع من النتائج المتصلة 

ا في    .م80الرقمي لد المعاقین حر

ة ة و الدافع حث تطرقنا إلى فصلین في الفصل األول الدافع اإلنجاز و في  وفي هذا ال

ا   .الفصل الثاني تطرقنا إلى اإلنجاز الرقمي و المعاقین حر

ن حصر النتائج و المالحظات في الجانب النظر و ستخلصنا ما یلي م   :و

  ــا وتعــدد الإن م اختلفــت الــرؤ بتحدیــدها و تعرفهــا تعرفــا علم ــة لهــا عــدة مفــاه دافع

ـة هـ التعارف منـع أن نقـول أن الدافع حـرك سـلوك الفـرد و هـذا ال  ي تسـییر داخلـي 

 .وجهه إلى الوصول إلى هدف معینو 

  ــارز فــي ــل الراضــات، ألنــه یلعــب دور هامــا و  یــزة فــي  و اإلنجــاز الرقمــي هــو ر

م مستو الراضیین  تقی

  عــــد عرضــــنا للنتــــائج و مناقشــــتها و تحلیلهــــا قــــي  ــــب التطب ــــي الجان ا أمــــا ف إحصــــائ

 :استخلصنا ما یلي

حــس صــفات التــي یتمــز بهــا عــدائین  - م المرتفــع ممــا  ــة توجــد فــي تقیــ عــاد دافع ــل أ

ا و مد تأثیرها على أنجاز الرقمي   .معاقین حر

 .عدائین في بذل مجهود یؤد في اختالف انجاز رقمي اختالف -

ة  - عاد الدافع عض أ  .)الفشلإنجاز النجاح و تجنب (اإلنجاز الرقمي یؤثر 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  

ة وعالقتها بتقدیر الجهد البدني واالنجاز ). 2007/2008(  .1 السمات الدافع

ةالسنة األولى ل  .رسالة ماجستیر. د.م.الرقمي لد طل

ة .2 دار  :مصر .المنهج في علم النفس الراضي .(1987) .ح .م ,أبوعط

 .المعارف

امل راتب .3 دار : القاهرة. دوافع التفوق في النشا الراضي). 1990. (أسامة 

ر العري    الف

ة .(2008) .و .م ,وش .4 م الجهد البدني  السمات الدافع وعالقتها بتقد

  .اإلنجاز الرقميو 

فة في التقلیل من  .(2005) .آخرون  & ,.أ ,بلفوضیل .5 ة الراضة الم أهم

ا   .القل عند المعوقین حر

یف .(2005) .ا ,بن زدان .6 ي م اس السنة الثالثة نشا حر  .مق

عة ). اإلصدار األولى(لسان العرب ). 1983. (جمال الدین ابن منظور .7 مط

 .بوالق

ة والنظرة  .(1980) .ح .ق ,حسین .8 ات ألعاب الساحة األسس العلم لفعال

ة ة والراض ة البدن ات التر اإلصدار  والمیدان للمراحل الثالثة لكل

  .دار المعارف :القاهرة,األول

ة والخصائص  .(1995) .ع .م ,أحمد & ,.ك .أ ,راتب .9 السمات الدافع

احي مسافات قصیرة للناشئین ة لس  .القاهرة .الفیزولوج

ةمقدمة ا .(1994) .ن .م ,رضوان .10 ة الراض دار  :القاهرة .لتقرر في التر

ر العري  .الف



     قائمة المصادر والمراجع

84 
 

ا .(1983) .د ,زتوني .11 رسالة  .التكیف النفسي اإلجتماعي للفتاة المعوقة حر

ة .ماجستیر   .جامعة الجزائر :الجزائر ,معهد العلوم االجتماع

اطي .12 ندرة .أسس وقواعد التدرب .(1998) .ا .أ ,الس   .دار المعارف :اإلس

ة التعلم بین النظرة و التطبی). 1985. (أدمحم خیر هللاسید  .13 ولوج . س

ة: بیروت لبنان   .دار النهضة العر

ة  .(1995) .ز ,الشریني .14 حوث النفس م التجارب في ال اإلحصاء وتصم

ة ة واإلجتماع ة األنجلومصرة :مصر .الترو ت   .م

ا التواف النفسي ). 1989. (صالح أحمد مرحاب .15 ولوج ومستو الطموح س

 .دار النشر و التوزع: الرا. األم

حي .16 ة و الراضة  .(1995) .ح .م ,ص ة البدن اس في التر  .Vol)الق

  .القاهرة .(األول

اس  .(1988) .م ,عبد الحف .17 اس النفسي مع نماذج من الق اإلحصاء والق

ارات نون الجزائر .واالخت ة :بن ع  .دیوان المطبوعات الجامع

قات  .(1995) .إ .م ,الحفعبد  .18 اد وتطب  .éd)علم النفس الراضي، م

عة األولى  .القاهرة .(الط

  .التدرس الراضي .(1992) .ع ,عبد الخال .19

ه المدرس واألقران  .(1998) .أ ,عدة .20 ي التطبی بتوج أسلو أثر التدرس 

ة عض عناصر األداء البدني اإلنجازة في القفزة الثالث ة   :مستغانم .على تنم

 .جامعة مستغانم

ه المدرس و  أثر استخدام .(1998) .أ .س ,عدة .21 ي التطبی وتوج االقران أسلو

عض عناصر االداء البدني في القفز الثالثي ة   .رسالة ماجستیر .على تنم
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ه وعالجه .(1999) .ع .م ,عدس .22 ا  :القاهرة .تدني اإلنجاز المدرسي، أس

اعة والنشر  ر للط  .والتوزعدار الف

ة التدرب و المنافسة .ح .م ,عالو  .23 ولوج  .دار المعارف .س

ارات المهارة  .(1978) .ر .م ,نصر الدین & ,.ح .م ,عالو  .24 االخت

ة في المجال الراضي  عة األولى .éd)والنفس ر العري .(الط  .دار الف

ة .(1998) .ح .م ,علو  .25 ارات النفس   .موسوعة االخت

ار  .26 ة النظرة والتطبی .(2008) .أ .ث ,غ دار المسیرة  :عمان .الدافع

 .للنشر والتوزع

ة اإل .(1996) .م .ر ,القذافي .27 ولوج ة،س   .عاقة الحر

ة .ص .م ,حسین & ,.أ ,سر  .28 ة الراض ة البدن اس في تر  .القاهرة .ق

ة  .(1999) .ا ,ماجد .29 ة الحر دار  :عمان .(األولى .éd)اإلعاقات الحس

 .للنشر والتوزعالصفاء 

س و مستو الطموح األم .(1989) .أ .ص ,محاب .30 ا التواف النف ولوج  .س

 .دار النشر و التوزع  :الرا

ة .(1988) .محجوب .31  .دار الكتب للنشر :غداد .علم الحر

فة .32 ة اإلنجاز  .(2000) .ا .ع ,دمحم خل ة .éd)دافع عة الثان  :القاهرة .(الط

 .الهیئة العامة للكتاب

ة اإلعاقة). 1993. (دمحم رمضان القذافي .33 ولوج  .الجامعة المفتوحة. س

حي حسنین .34 م في ت). 1995. (دمحم ص اس والتقو اإلصدار الثالث، . (ب. الق

ر العري). ولاألالمجلد    .دار الف

ة). 1995. (محي الدین أحمد حسین .35 : القاهرة. دراسات في الدوافع والدافع

  .دار المعارف
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م .36 ة لمتحد اإلعاقة). 2002. (مروان عبد المجید إبراه  . الموسوعة الراض

اهي .37 م شلبي-مصطفى حسین ال قات. أمینة ابراه ة نظرات وتطب . الدافع

ز الكتاب للنشر: القاهرة   .مر

ا  .(1991) .ا .أ ,یونسي .38 ا، اجتماع ا، نفس ة الطفل المعوق صح صورة رعا

ر العري :القاهرة .الثاني .اإلصدار   .دار الف
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  المالح 

  07/01/2016: یوم

ة البهجة للمعوقین سعیدة   جمع

ارات سرعة: الموضوع اخت ام  الق   م80تصرح 

وش ان  ة البهجة للمعوقین سعید رخصنا لطال والي عبد الحمید تخصص  -نحن جمع

ـــارات ســـرعة  اخت ـــام  الق ـــل شـــهادة ماســـتر  ـــف لنی ی ـــدني م ـــى عـــدائین 80نشـــا ب م عل

ـــارات ســـرعة  اخت ـــان  اشـــر الطال ـــا و قـــد  حـــث 80معـــاقین حر م علـــى أفـــراد العینـــة ال

ـــدة مـــن  ـــرة الممت ـــي الفت ـــة  07/01/2016ممارســـین نشـــاطهم ف ـــى غا  21/03/2016إل

ارا ملعب اإلخوة براسيحیث أجر تطبی اخت ة    ت في الفترة المسائ

اس الثاني اضي: المق ة االنجاز الر   دافع

ارات  م بدرجــــــــــــــــــــــة   الع

  قلیلة جدا

بدرجــــــــــــــــــــــة 

  قلیلة 

بدرجـــــــــــــــة 

  متوسطة 

بدرجــــــــــــــــــــــة 

  بیرة 

بدرجــــــــــــــــــــــة 

  بیرة جدا 

ة في محاولة النوم   1             أجد صعو

عجبنـــــــي الالعـــــــب الـــــــذ یتـــــــدرب   2

ة لتحسین مستواه   لساعات إضاف
          

عنــــــدما ارتكــــــب خطــــــأ فــــــي األداء   3

عض  أثناء المنافسة فإنني احتاج لـ

  الوقت لكي أنسي هذا الخطأ

          

عتبـر مـن   4 از في الراضة ال  االمت

ة   أهدافي األساس
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ـالخوف قبــل اشــتراكي   5 ــا  أحـس غال

اشرة   في المنافسة م
          

ـــة مهمـــة و التـــي   6 اســـتمتع بتحمـــل أ

عـض الالعبـین  اآلخـرن أنهـا یر 

ة   مهمة صع

          

            أخشى الهزمة في المنافسة  7

الح یؤد إلى الفوز بدرجة أكبـر   8

  من ل الجهد
          

ـــان عنـــدما انهــــزم   9 عـــض األح فـــي 

قني  ضـــــا فــــي منافســـــة فـــــإن ذلـــــك 

ام   لعدة أ

          

لــد اســتعداد للتــدرب طــوال العــام   10

بــــــدون انقطــــــاع لكــــــي انجــــــح فــــــي 

  راضتي

          

ة فــــــي النـــــوم لیلــــــة   11 ال أجـــــد صـــــعو

  اشتراكي في منافسة
          

منحنــي درجــة   12 الفــور فــي المنافســة 

  بیرة من الرضا
          

ـــــــــل المنافســـــــــة   13 ـــــــــالتوتر قب اشـــــــــعر 

ة   الراض
          



     المالح

89 
 

أفضل أن أسترح من التـدرب فـي   14

عــد االنتهــاء مــن المنافســة  فتــرة مــا 

ة   الرسم

          

االداء فـإن عندما ارتكـب خطـأ فـي   15

  ذلك یرهقني طوال فترة المنافسة
          

ـــة جـــدا لكـــي أكـــون   16 ـــة عال لـــد رغ

  ناجحا في راضتي
          

ـــــــي المنافســـــــة ال   17 ـــــــل اشـــــــتراكي ف قب

ــن أن  م یــر عمــا  أنشــغل فــي التف

حـــــــــدث فـــــــــي المنافســـــــــة أو عـــــــــن 

  نتائجها

          

ــــــــل جهــــــــد أن أكــــــــون   18 أحــــــــاول 

  أفضل العب
          

ع أن أكـــــــــون هادئـــــــــا فـــــــــي   19 اســـــــــتط

  اللحظات التي تسب المنافسة 
          

            هدفي هو أن أكون في راضتي  20

ـــع انجـــاز النجـــاح هـــي- عـــد داف ـــارات  لهـــا : 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20:ع و 

ارات رقم  ما عدا الع عد ف ة في اتجاه ال ارات إیجاب ـس  4/8/14ع ارات فـي ع فهي ع

عد  ارات-اتجاه ال   :هي)الخوف من الفشل(عد تجنب الفشل  ع

مـــا عـــدا  1/3/5/7/9/11/13/15/17/19 عـــد ف ـــة فـــي اتجـــاه ال ـــارات ایجاب لهـــا ع و

ارات رقم  عد 11/17/19الع س اتجاه ال ارات في ع   .فهي ع
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قا لما یلي عد على حدة ط ل  ارات  ح ع تم تصح   :و

بیـــرة جـــدا بیـــرة5= بدرجـــة  درجـــات، 3=ة متوســـطةدرجـــات، بدرجـــ 4=درجـــات، بدرجـــة 

ــس = درجتـان، بدرجـة قلیلـة جـدا= بدرجـة قلیلـة ـارات التـي هـي تع درجــة واحـدة، أمـا الع

ما یلي حها  عد فیتم تصح   :اتجاه ال

بیـــرة جـــدا بیـــرة=بدرجـــة   درجـــات،3=درجتـــان، بدرجـــة متوســـطة= درجـــة واحـــة، بدرجـــة 

  درجات5=درجات، بدرجة قلیلة جدا4=بدرجة قلیلة
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ار سرعة    م80اخت

ار  اإلسم و اللقب   اخت

  12.90  بوشة هشام

  12.40  بن علي مراد

  13.00  لزراق دمحم

  13.10  طواهر عبد الفتاح

  12.50  عمور عبد الكرم

  13.87  بیر میلود

  13.04  جمعي زقا

  12.10  زاو عبد القادر

  13.35  بختي دمحم

  12.90  لعروسي رضوان

فة رضا   13.00  ف

من   13.54  شادلي أ

  13.30  قاثر مصطفى

اني مراد   12.30  لع

ي ر بن م   14.10  بو

 
 


