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 . "أىمية الدافعية في تحسين مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد" :عنوان الدراسة
 ".؟دافعية االنجاز واألداء الرياضي لدى العبي كرة اليدىناك عالقة بين ىل  " :الدراسةمشكمة 

 : فرضيات الدراسة
 * توجد عالقة بين دافع انجاز النجاح ومستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.
 * توجد عالقة بين دافع تجنب الفشل ومستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.

 أهداف الدراسة:
 كرة اليد. معرفة العالقة بين دافع انجاز النجاح ومستوى األداء الرياضي لدى العبي -
 معرفة العالقة بين دافع تجنب الفشل ومستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.-
 .رياضيذا كانت المنافسة دافعا لالعب كرة اليد لتحسين اداءه الإمعرفة ما  -
 لالعبي كرة اليد. رياضيثير الدافعية عمى مستوى االداء الأكشف مدى ت -
 دافعية الالعبين باستعمال حوافز معنوية و تربوية. معرفة قدرة المدرب عمى زيادة -
 ن كانت لممدرب شخصية دافعة و محفزة.إثير شخصية المدرب عمى الالعبين أالتعرف عمى مدى ت -
 إبراز الدور الحقيقي لمدافعية في الوسط التنافسي. -
 العبي كرة اليد.معرفة طبيعة ودرجة العالقة الموجودة بين الدافعية واألداء الرياضي لدى  -

 الجانب النظري: 
ومن أجل اإللمام بكافة جوانب الدراسة تطرقنا إلى جانبين، الجانب األول والمتمثل في الخمفية النظرية لمدراسة    

، كرة األداء الرياضي، الدافعية في المجال الرياضيوالدراسات المرتبطة بالبحث والذي تناولنا فيو ثالثة محاور ىي: 
 .قمنا بعرض بعض الدراسات التي تمكنا من الحصول عمييا ومن ثما التعميق عمييا كما .يدال

 :الجانب التطبيقي
جراءاتو الميدانية والذي قمنا فيو بتحديد منيج البحث والمتمثل  والذي تناولنا    فيو فصمين أوليما منيجية البحث وا 

إلى  الناديان ، حيث ينتميالوالئيةالرابطة من  ناديين، وكذا تحديد عينة البحث والمتمثمة في وصفيفي المنيج ال
مقياس من كل نادي وتم ىذا بطريقة قصدية. وأدوات الدراسة التي ىي: ( العبا 41اخترنا )، كما والية البويرة

 .المقياسالمتمثل في عرض وتحميل ومناقشة النتائج المتحصل عمييا من خالل تطبيق  رابعوالفصل ال .()الدافعية
 :النتائج المتوصل إليهاأهم 

 :في ومن خالل التطرق إلى الجانبين النظري والتطبيقي توصمنا إلى بعض النتائج نمخصيا
لدى العبي كرة اليد  رياضيأن لمدافعية أىمية فيتحسين مستوى األداء ال اه مما سبق وجدنامن خالل ما إستنتجن

ولياذا يجب ييتم المدربون بالجانب النفسي لالعبين وخاصة جانب الدافعية فيو الذي يحفز الالعبين لتقديم أفضل 
 . ما لدييم أثناء المنافسة وىو الذي يدفعيم إلى أعمى المستويات

 البحث ممخص



 

 ي

الرياضيي، فعميى سيبيل المثيال يمكين أن  التدريبتمعب دورا ىاما في ميدان التعمم و وىنا نستطيع القول بأن الدافعية    
ذكيير أو أنثييى، إلييى المكييان المخصييأ لمتعميييم أو التييدريب ولكيين إذا لييم يكيين لييو الييدافع  بايحضيير الفييرد طفييال أو شيي

لمييتعمم والتييدريب، فييال شييك أن الفائييدة ميين الييتعمم والتييدريب سييتكون محييددة، بمعنييى اخيير فيي ن ل بيياء أن يجبييروا أوالدىييم 
ة نشياط رياضيي معيين، بيل يحضيرون فعيال إليى الممعيب المخصيأ لمممارسية الرياضيية، ولكين فيي نفيس عمى ممارسي

الوقيييت ال يسيييتطيع أي مييين اضبييياء أن يضيييمن أن ىيييذا الناشيييط سيييوف يبيييذل الجييييد والعطييياء المطميييوبين لالسيييتفادة مييين 
 .لممارسة الرياضيةعممية التعميم والممارسة والرياضية ألنو يفتقد إلى الدافع والرغبة في التعمم وا

   أهم االقتراحات والتوصيات:
 ة نمخصيا فيما يمي:وانطالقا من الدراسة النظرية والتطبيقية قمنا بوضع بعض االقتراحات والفروض المستقبمي    
 .رياضيالعمل عمى معرفة شخصية الالعب وذلك باستعمال الدوافع المناسبة محاولة توجيييا لخدمة أداءه ال* 
 عمى تنمية العالقة بين المدرب والالعبين وبين الالعبين داخل الفريق والمحيط الخارجي. العمل* 
 توفير جو من األلفة والمحبة بين مختمف عناصر الفريق )تنمية ديناميكية الجماعة لمفريق(.* 
 .رياضيداء الالعمل عمى تنمية الدوافع لدى الالعبين من خالل تقديم بعض الحوافز المعنوية بيدف تحسين األ* 
 تشجيع و تحفيز الالعبين من أجل الحصول عمى نتائج جيدة.* 
 واالجتماعية والنفسية. لماديةمتابعة المدرب المستمرة لألحوال الالعبين ا* 
 العمل عمى معرفة أىم الدوافع التي تتحكم في أداء الالعب والعمل عمى تنميتيا.* 
 يرية الخاصة.تكوين المدربين لمحاالت النفسية والتحض* 
 تمثيل ىذه المعايير الخاصة بالمنافسة الرياضية.* 
 

 



 

 ل

     مقدمة:

يعد التقدم العممي من مميزات عصرنا الحاضر، إذ شمل كل جوانب الحياة اليومية لإلنسان بما في ذلك الجانب      
الرياضي، وخاصة الرياضة بشكميا االحترافي مما أدى إلى تفاعميا مع العموم الطبيعية واإلنسانية بيدف إعداد الفرد 

عميا في النشاط الرياضي الممارس، وبما أنو لكل حاضر إعدادا شامال متزنا تمييدا لموصول إلى المستويات ال
مشرق ماض يشيد عمى حضوره، فقد خطى أسالفنا من عمماء الحضارة اإلسالمية إلى أىمية التكامل بين العموم 

، وىذا ما ينمي الدوافع المختمفة والربط بين أصوليا وفروعيا، ومالحظة اتجاىاتيا في تطورىا نحو الجديد والمعرفة
ياضية عند الرياضيين وبما أن الالعب بصفتو العنصر الفعال الذي يعول عميو إلحراز النتائج اإليجابية نجده الر 

لديو قبل وأثناء المنافسة لمحصول عمى النتائج التي  رياضيدائما يقوم بمجيودات من أجل تحسين مستوى األداء ال
 عمو ييتم بالجانب النفسي.تشرفو و تشرف فريقو ومنتخبو ودخولو عالم النجومية مما ج

أداء العبي كرة اليد ىو معرفة  مستوى أثرىا في تحسينى اختيار دراسة موضوع الدافعية و دفعنا إل ما ىذاو       
أىم الدوافع التي تتحكم في سموك العب كرة اليد و من جية أخرى عدم إعطاء الجانب النفسي لدى الالعبين وىذا 
ىو واقع الرياضة في الجزائر باإلضافة إلى إثراء الرصيد المعرفي حيث يعتبر من البحوث العممية الميمة في 

إلى إبراز أىمية معرفة طبيعة الدوافع التي تدفع بالالعبين ألن يرقى في مستوى  التدريب الرياضي وكذلك نيدف
في تحسين أداء العبي  ، وتأثير الدافعيةتطوير شخصية الالعب، ومن بين األىداف ىذه الدراسة: رياضيلااألداء 

 توبوية، ومدى تأثير شخصيالمدرب عمى زيادة دافعية الالعبين باستعمال حوافز معنوية وتر ة قدرة كرة اليد، ومعرف
 أن كانت لممدرب شخصية دافعة ومحفزة.و  عمى الالعبين

 وىذا من خاللوأكثرىا إثارة واىتماما موضوع الدافعية الباحثين الرياضيين من بين أىم الموضوعات التي تيم      
الدافعية في تحسين األداء ة، ومدى أىمية الرياضي ةفساموضوع الدافعية خالل المنب معرفة مدى اىتمام المدرب

 .رياضيال
 رياضيوقد تطرقنا في ىذا البحث إلى تعريف الدافعية وأىميتيا في المجال الرياضي ثم قمنا بدراسة األداء ال     

مدى أىمية األدوات التالية في دراسة  سنة ثم استعممنا بعض 18إلى  16في كرة اليد وىذا أثناء مرحمة المراىقة 
ىذا ، و ورقة المبارياتمقياس الدافعية،  العبي كرة اليد ونذكر منيا:ل رياضي سين مستوى األداء التح الدافعية في

 .سعدنا في الوصول إلى النتائجما
 متكاممة الجوانب، فقد قسمنا دراستنا ىذه إلى ثالث مراحل وىي كما يمي:  وألجل تقديم دراسة منيجية     

المدخل العام: وىو عبارة عن تعريف بالدراسة، وتطرقنا فيو إلى تحديد مشكمة الدراسة وطرح الفرضيات التي      
نريد التحقق منيا، كما بينا أىمية الدراسة واألىداف التي نطمح إلى تحقيقيا وتحديد المفاىيم والمصطمحات التي 

 .تبين معالم الدراسة
 كما قمنا بعرض الدراسات السابقة والمشابية ليذه الدراسة. الدراسات المرتبطة بالبحث:     
الجانب النظري: إن الجانب النظري ىو عرض لممعارف والمعمومات المرتبطة بحدود ومتغيرات الدراسة، لذلك      

وما يتضمنو من مبادئ، طرق،  ياضيالدافعية في المجال الر ، في أوليا تناولنا محاورقمنا بتقسيمو إلى ثالثة 
وفيو تطرقنا إلى تعريف وتحديد  األداء الرياضيالثاني تناولنا محور أىداف وتطبيقات في المجال الرياضي، وفي ال



 

 م

ومتطمباتيا  اليد والعب كرة اليدالثالث فقد تطرقنا إلى كرة  محور، أما في المستوى األداء الرياضي عامةمعالم 
 بيدف التعرف عمى الميارات وأنواعيا في ىذه المعبة. يدصفات العب كرة الو 

جراءاتو الميدانية، حيث قمنا       الجانب التطبيقي: والذي تناولنا فيو فصمين أوليما عرض لمنيجية البحث وا 
بتحديد المنيج المتبع، مجتمع البحث ومعالم العينة المختارة لمدراسة، األدوات المستعممة، وعرض لموسائل 

المقياس وورقة . وثانييما عرض وتحميل لمنتائج المتحصل عمييا من خالل تطبيق والمقياس المطبق ائيةاإلحص
 ، ومناقشتيا ومقارنتيا بالفرضيات المطروحة.المباراة
  ،وفي األخير قمنا بتقديم استنتاج عام لما تناولناه في ىذه الدراسة من خالل تطبيق اإلجراءات الميدانية لمدراسة     
بعض االقتراحات والفروض المستقبمية التي رأينا أنو باإلمكان االستفادة منيا مستقبال من طرف  بطرح ا قدمناكم

 .المدربين، الالعبين، الفاعمين في المعبة من مسيرين وباحثين وطمبة
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 :اإلشكالية -1
صبحت المعرفة أشديدا حتى  إقباالالناس عمييا  بإقباليعتبر عمم النفس من العموم الحديثة التي انفردت      

ساسا جوىريا لتفيم العديد من المشكالت أصبحت أ،كما  شيوعا بين الناس اإلنسانيةمعرفة كثر فروع الأالنفسية من 
وية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية والرياضية وغيرىا من المشكالت، وكذلك يساىم في تنمية الترب

نو يعتبر ضروريا لتحسين وتعزيز القدرة عمى االنجاز أىداف تربوية، كما أمم والحضارات في تحقيق وتقدم األ
 .والعمل
العديد من العمماء والباحثين في ىم الموضوعات التي تحظى باالىتمام البالغ من أر موضوع الدافعية من ويعتب     

 .عمم النفس عامة وعمم النفس الرياضي خاصة
 .wood worth "8998ود وورث "ىذا القرن  أوائلمجموعة من عمماء النفس منذ  رقد أشاو     

 .لجميع انواع السموك البشريساسي نيا المحرك األأىمية دراسة الدافعية من حيث أ إلىوغيره من العمماء      
نيا أسة الرياضية عمى مختمف مستوياتيا، كما ن الدافعية ىي مفتاح الممار ألى إار العديد من الباحثين شأوقد 

 العالمية .لدولية و االنجازات في الرياضة ا تثير الالعب الرياضي لتحقيقىمية التي تحرك و أكثر المتغير األ
الخططية دون المدربين بالنواحي الميارية والبدنية و لى اىتمام إيشير واقع الرياضة في الجزائر ومنيا كرة اليد كما 

ما لدى الالعب من داء الرياضي بصفة عامة يعتمد عمى ن األأرغم  لالعبينبار لمجانب النفسي اعطاء أي اعت
التدريب النفسي دورا ىاما وقد أخذ،خيرة الدافعيةمن بين ىذه األو  وكذلك ميارات نفسية قدرات ميارية وبدنية وخططية

في تطوير العمميات النفسية لالعبين منو االنتباه، التصور الحركي، القدرة عمى االستجابة الحركية، اإلدراك النفسي 
رادتيم مع تحكم في العوامل البيئة وأس موب حياة الرياضي...الخ، وذلك من خالل الحسي، وتنمية ذكائيم ومزاجيم وا 

المعرفة المسبقة لمخصائص النفسية لمنشاط الرياضي باإلضافة إلى حسن قيادة الدافع والحوافز وىو ما ينتج أكثر 
 فرص النجاح في المنافسات الرياضية .

بموضوع الدافعية منذ أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي إال أن ىذه البداية  االىتمامومن ىنا بدأ      
شيدت معالجة سطحية قامت عمى أساس مفاىيم  ومناىج  تختمف عن تمك التي تستخدم اليوم، وتعد بداية النصف 

 الحقيقية في دراسة ىذا الموضوع. االنطالقالثاني من القرن العشرين نقطة 
البالغ لعديد من العمماء والباحثين في عمم النفس  باالىتمامالدافعية من أىم الموضوعات التي تحظى  وموضوع     

ليسمك سموكا معينا في   استثارتوالرياضي خاصة، وتعرف الدافعية بأنيا طاقة كامنة في الكائن الحي تعمل عمى 
لو في عممية تكيفو مع بيئتو الخارجية ووضع ىذه  وظيفيا اختياراالستجابةالمفيدةالعالم الخارجي ويتم ذلك عن طريق 

المحتممة مما ينتج عنو إشباع حاجة معينة أو الحصول  االستجاباتفي مكان األسبقية عمى غيرىا من  االستجابة
الذي يتطرق الى الدافعية وىي و  نابحث موضوع ناومن ىنا اختر . (7، ص8998إبراهيم شبمي،)حسين باهي، .عمى ىدف معين

 :التالي التساؤللى طرح إدى أىو جوىر العمل واالنجاز ما  رياضيداء النفسية واألصفة 
 ؟.لدى العبي كرة اليد واألداء الرياضي دافعية االنجازهناك عالقة بين * هل 

 طرح التساؤالت الفرعية التالية : نانذىالعامة يتبادر الى  من خالل اإلشكالية
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 ؟توجد عالقة بين دافع إنجاز النجاح ومستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد* ىل 
 مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد؟و دافع تجنب الفشل  توجد عالقة بين * ىل

 الفرضيات: -2
من خالل التساؤالت التي طرحت سابقا تبادر إلى ذىن الباحث وضع الفرضيات التالية والتي يمكن      

 جابات مؤقتة ليذه التساؤالت:اعتبارىاا
 الفرضية العامة:

 األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.و دافعية االنجاز ىناك عالقة بين * 
 الفرضيات الجزئية:

 مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.و نجاح دافع انجاز التوجد عالقة بين * 
 مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.و دافع تجنب الفشل توجد عالقة بين * 
  الموضوع: اختيار أسباب-3

يعمل فييا عمى جمع المعمومات والمعارف من أجل  اختيارىا إلىلعل أن لكل دراسة أسباب ودوافع تدفع الباحث     
اختيار ىذا الموضوع منيا  إلى ناراسة ومن بين األسباب التي دفعتاكتشاف الحقائق حول تمك الد إلىالوصول 

 :خصية( ومنيا الموضوعية نذكر منيااألسباب الذاتية )الش
  اىتمام الباحث بعمم النفس الرياضي.  -
 . ةسات الرياضيبين بموضوع الدافعية خالل المنافىتمام المدرب والعمحاولة معرفة ما مدى ا -
 قصد البحث فيو أكثر والتعمق فيو. معيدالا الموضوع لدى الباحثين في إثارة ىذ -
 . الرياضياألداء  مستوى فعية في تحسيناإبراز ما مدى أىمية الد -
 التعرف عمى واقع اإلعداد النفسي بصفة عامة في أوساط فرق والية البويرة.  -
 أهمية البحث: -4

لتي تتحكم ىم الدوافع اأداء العبي كرة اليد لمعرفة أثرىا عمى أعمى دراسة موضوع الدافعية و  نالقد وقع اختيار      
التدريب  ة فيمممية المييعتبر من البحوث العثراء الرصيد المعرفي حيث إلى إ باإلضافة، في سموك العب كرة اليد

ن يرقي في مستوى اداءه يعة الدوافع التي تدفع بالالعب ألىمية معرفة طبأبراز إيدف الى تكذلك و ، الرياضي
 رياضي.ال
 تطوير شخصية الالعب. -
 إبراز أىمية التحفيز وأثره عمى مردودية العبي كرة اليد. -
 .واالستفادة من التدريبات المتاحة لرفع مستوى أداء الرياضيتطوير إمكانيات التعمم  -
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 أهداف البحث: -5
 مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.و دافع انجاز النجاح معرفة العالقة بين  -
 مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة اليد.و دافع تجنب الفشل معرفة العالقة بين  -
 .رياضيعب كرة اليد لتحسين اداءه الالمنافسة دافعا لالذا كانت إمعرفة ما  -
 .لالعبي كرة اليد رياضيلثير الدافعية عمى مستوى االداء اأكشف مدى ت -
 معرفة قدرة المدرب عمى زيادة دافعية الالعبين باستعمال حوافز معنوية و تربوية. -
 .لممدرب شخصية دافعة و محفزةكانت ن إثير شخصية المدرب عمى الالعبين أالتعرف عمى مدى ت -
 .إبراز الدور الحقيقي لمدافعية في الوسط التنافسي -
 معرفة طبيعة ودرجة العالقة الموجودة بين الدافعية واألداء الرياضي لدى العبي كرة اليد. -
 تحديد المصطمحات والمفاهيم: -6
 الدافعية: -6-8

عمى العالقات الديناميكية بين الفرد وبيئتو وتستعمل العوامل : تعرف الدافعية عمى أنيا مصطمح عام يدل اصطالحا
تمفة )الفطرية والمكتسبة، الداخمية والخارجية، المتعممة والغير متعممة الشعورية والغير شعورية خالت الماوالح
من  ، فالدافع ىو حالةالسموك وبصفة خاصة حتى يتحقق ىدف ما استمرار(. التي تعمل عمى توجيو و بدء الخ...

 (288، ص2995)حسن عالوي،التوتر الداخمي تعمل عمى إثارة السموك وتوجييو لتحقيق ىدف معين.
 إلى مجموعة من األفعال ذات ىدف وغاية. االندفاع: ىي إجرائيا

 األداء:  -6-2
الصعب إعطاء تعريف بسيط ومحدد : يستخدم األداء عمى نطاق واسع في ميدان األعمال ولكن يبقى من اصطالحا

 (.257، ص8998)المنجد في المغة العربية،لك لتعدد األبعاد التي يتكون منيا األداء الشامل في المنشأة. وذ
: ويعني "األداء" النتيجة المحصل عمييا في أي ميدان عمل، كالنتائج التي يتم تحقيقيا لدى ممارسة عمل ما إجرائيا

من المعايير المالئمة لمتمثيل والقياس والتي يحددىا  والمعبر عنيا بوحدات قياس ويعرف "األداء" بأنو مجموعة
األداء بأنو مجموعة من الباحثون والتي تمن من إعطاء حكم قيمي عمى األنشطة والنتائج والمنتجات عمى أثار 

 المنشاة عمى البيئة الخارجية.
 األداء الرياضي: -6-3

، بمعنى الحركي لكي يتم الحصول عمى نتيجةالطريقة الجسمية لمعمل  إلى"مفيوم األداء يشير :األولالتعريف 
الحركة حالة ونتيجة. وفي ىذه الحالة األداء الحركي يمكن اعتباره مقياس مستوى االكتساب وتقويم األداء عن 

 .P72;1986;Pierre Simo)بيار سيمون).مساىمتيم في االنجاز"كفاية األفراد و  إيجادطريق 

 (.68، ص8992عبد الخالق).الميارات المكتسبة" إلى باإلضافةاألداء ىو االستعداد ":يالتعريف الثان
لقدرات ودوافع كل فرد ألفضل  انعكاسو ى»يذكرم األداء بصفة عامة حيث 2992ويعرف عصام عبد الخالق 

سموك ممكن نتيجة لتأثيرات متبادلة لمقوى الداخمية، غالبا ما يؤدي بصورة فردية، وىو نشاط أو سموك يوصل إلى 
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عبد ). «نتيجة، وىو المقياس الذي تقاس بو نتائج التعمم، أو ىو الوسيمة لمتعبير عن عممية التعميم تعبيرا سموكيا
 (261، ص2991الخالق، 

 .ىو كل سموك أو تصرف معين من أجل تحقيق ىدف رياضي مسبق التحديد :ئياإلجراالتعريف 
 كرة اليد: -6-4

: كرة اليد ىي لعبة جماعية تمعب باليد، تجرى داخل ممعب خاص، حيث يحاول من خالليا الفريق تسجيل اصطالحا
)حسنين، عبد الحميد العالمية لكرة اليد.أىداف داخل مرمى الخصم، وفقا لقوانين معمول بيا من طرف الفيدرالية 

 .(22، ص2998،سماعيلا
ة وتمريرىا في أقل وقت ر الك واستالم: ىي لعبة السرعة واإلثارة معا في وقت واحد، تجمع بين الجري والقفز إجرائيا

 ممكن وتسجيل األىداف فييا عن طريق قذف الكرة في مرمى الخصم. 

 العبو أواسط:  -6-5
 انفعالياتسمى مرحمة المراىقة، والمراىقة مصطمح من العمر، والذي يكون فييا الفرد غير ناضج  (21-26)المرحمة 

 .(853، ص2995)فهمي،. من النضج العقمي والبدني واالجتماعي واالنفعالي اقتربوتكون خبرتو في الحياة محدودة وقد 
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 تمهيد:
لقد نشأت الممارسة الرياضية بصورة تمقائية في العصر القديـ وذلؾ مف خالؿ اآلثار المكتشفة مف الرسـو     

 سنة قبؿ الميالد. 2333والنقوش التي خمفيا المصريوف القدامى التي يعود تاريخيا إلى 
ىذا أمر طبيعي وضروري لحياة اإلنساف وبقائو وذلؾ استجابة لمتطمبات االستعداد لمدفاع والقتاؿ الذي كاف   

 يتطمب إعدادا بدنيا متقدما.
فالممارسة الرياضية وليدة حاجة اإلنساف الماسة لمنشاط البدني في الحضارة القديمة والمستقبمية والعودة الطبيعة     
 .البساطة والحياةو 

يعد موضوع الدافعية مف أىـ موضوعات عمـ النفس الرياضي نظر لتواجده في قمب العديد مف المشكالت     
الرياضية العامة وذلؾ بسبب كؿ مف حصيمة نمو البيئات االجتماعية مثؿ: التنافس الرياضي، وسموكيات المدربيف، 

كما أنو ييـ األب وييـ المربي في معرفة ، اإلصرار، التعمـ واألداء :أيضا زيادة تأثيرىا عمى متغيرات السموؾ مثؿ
فاألداء ال يكوف  األفضؿ،دوافع ممارسة األفراد لمنشاط الرياضي حتى يتسنى لو أف يستعمميا في تطوير أدائيـ نحو 

 .مثمرا إال إذا كاف يرضي دوافع لدى الفرد
 ثفي أي رياضة مف الرياضات دورا كبيرا في تحقيؽ نتائج إيجابية لصالح الفرؽ حي رياضييمعب األداء ال    

بيا الفريؽ مما يؤدي إلى ارتباؾ الخصـ و عدـ  يتميزعممتي إتقاف ونجاح الطريقة التي تمعب الميارة دورا بارزا في 
قالرياضية التي القت استحسانا و رياضة كرة اليد واحدة مف األنشطة و  ،قدرتو في  السيطرة عمى مجريات المعب باال ا 

مف األطفاؿ والشباب مف نفس الجنسيف، مما ال بد لممارس كرة اليد التحمي ببعض الميارات والمتطمبات حتى 
 يتمكف مف المعب في مختمؼ المستويات.
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 المحور األول: الدافعية في المجال الرياضي
 الرياضي:ماذا تعني الدافعية في النشاط  -1
 تعني الدافعية في النشاط الرياضي ببساطة اتجاه وشدة الجيد الذي يبذلو الناشئ في التدريب والمنافسة.     
 شدة الجهد: -1-1
الالعبيف أحمد ومحمد  مىفع المنافسة، فعمى سبيؿ المثاؿ: يب أويعني مقدار الجيد الذي يبذلو الناشئ أثناء التدر     

 ، لكف مف حيث شدة الجيد نالحظ أف أحمد يبذؿ جيدا أكبر مف محمد.التدريب في األسبوعف جميع جرعات يحضرا
 اتجاه الجهد:-1-2
يعني اختيار الناشئ لنوع معيف مف النشاط يمارسو، أو اختياره مدرب معيف يفضؿ أف يتدرب معو أو نادي     

 ..الخ.معيف يمارس فيو رياضتو المحببة .
 وشدة الجهد: العالقة بين االتجاه -1-3
جميع جرعات الذي يواظب عمى حضور  يالحظ وجود عالقة وثيقة بيف اتجاه وشدة الجيد عمى المثاؿ الناشئ،    

وفي المقابؿ فإف  (ضرىا )شدة الجيد( يبذؿ جيدا كبيرا في جرعات التدريب المختمفة التي يحالتدريب)اتجاه الجيد
. دا قميال عندما يشارؾ في التدريبجرعات التدريب يظير جيالناشئ الذي كثيرا ما يتأخر أو يتغيب عف 

(MacolinReve 1998 P12). 
 : صدر الدافعية في الميدان الرياضيم -1-4
" أف الحاجة تولد الدافعية وتعطي لطاقاتيا سموؾ عقمي وىي موجية نحو ىدؼ معيف يحقؽ Gros Gيعتبر "    

لذة الحركة(  واجتماعي الزوايا، ىي مف أصؿ فيزيولوجي )اإلشباع يظير أف دافعية الرياضي المدروسة مف مختمؼ 
 (.GerandBet gros 1985 p223). )الحاجة لمفوز( والبحث عف العيش في جماعة

 الدافعية في المجال الرياضي: أهمية-2
ثارة الىتماـ الناس جميعيعد موضوع الدافعية مف أكثر موضوعات عمـ النفس       .اأىمية وا 

عمـ النفس الديناميكي ميدانا حيويا لمدراسة أطمؽ عميو  :و( في كتابWood worth)وود ورث ـ،اقترح 1001في سنة 
 ."Molivology" " أو عمـ الدافعيةMolivation al psychology" عمـ النفس الدافعي

 .مـ النفس سوؼ تعرؼ بعصر الدافعيةبأف الحقبة التالية مف تطور ع (Foyniki)" فاينكي، تنبأ "ـ0693وفي سنة 
 في كتابييما: (Liewelln and Blucker" ليولن وبموكر" )، أشار كؿ مف ـ0691وفي سنة     

مف إجمالي  %23، إلى أف البحوث الخاصة بموضوع الدافعية تمثؿ حوالي والتطبيؽة التدريب بيف النظرية سيكولوجي
 البحوث التي أجريت في مجاؿ عمـ النفس الرياضي خالؿ العقديف اآلخريف.

، أف استثارة الدافع لمرياضي يمثؿ في في كتابو التدريب والدافعية (William")وليام وارنأشار"1011وفي سنة  
والخططية ثـ يأتي دور الدافعية ليحث الرياضي عمى بذؿ  ب الالعب لمجوانب المياريةمف اكتسا 63%- 03%

تقانو ولمدافعية أىمية رئيسية في كؿ ما  الجيد والطاقة الالزميف لتعمـ تمؾ الميارات ، ولمتدريب عمييا بفرض صقمو وا 
 ى الحقيقة التالية:، ويرجع ذلؾ إلى اآلف مف نظـ تطبيقات سيكولوجيةقدمو عمـ النفس الرياضي حت

 إف كؿ سموؾ وراءه دافع،أي وراءه قوى دافعية معينة.
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يوضح "تتوقؼ قوة الدافع عمى مقادر ثقة الرياضي في التوقع اإليجابي لنتائج األداء، ومدى قيمة  (:1الشكل رقم )
 .(72، ص2007)كامل راتب، اليدؼ التي يسعى إلى تحقيقو. 

 :واألداء أو النتيجة الرياضيةالدافعية  -3
في األداء الفردي أو أداء الفريؽ، مف العوامؿ األساسية التي تساىـ وتمعب دورا ميما إلى أنو " "Macolin"يشير     

ىميا ، الشخصية وأخيرا الدافعية التي تعتبر مف أالشروط الفيزيائيةنذكر القامة الفيزيائية، مستوى القدرة، درجة مف 
 : ىذه األىمية في العالقة التالية " ويبرز المختصوف في عمـ النفس الرياضيفي التأثير عمى أداء الالعب

 
 

نقص ، فالدافعية بدوف تجارب ماضية تؤدي إلى شرطا ضروريا ولكف غير كافي تبيف ىذه المعادلة المختصرة،   
 .(MacolinReve . 1998. P12). النشاط الرياضي والالعب بدوف دافعية فيو دوف النتيجة أو المستوى الرياضي

 بعض أبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية: -4
 الحاجة لإلنجاز: -4-1
الحاجة لتحقيؽ النجاح والفوز في المنافسات الرياضية ومحاولة بذؿ قصارى الجيد في المنافسة الرياضية  وىي    

 ومواجية تحدي المنافسيف والتدريب الشاؽ والمتواصؿ لموصوؿ لمتفوؽ الرياضي.
 ضبط النفس: -4-2
في العديد مف بصورة واضحة  انفعاالتالالعب الرياضي الذي يتميز بسمة ضبط النفس يستطيع التحكـ في     

 نفعاالت أثناء المنافسات الرياضية وال يفقد أعصابو بسيولة في أوقات الشدة أوالضغوط.المثيرة باال المواقؼ

 الدافعية+التعمم = النتيجة ) األداء ( الرياضية .

 الباعث )اليدؼ(×     الدافع          = التوقع                    
 

 توقع الرياضي لمقدار النجاح           قيمة تحقيؽ اليدؼ        
 

 مقدار الدافع في األداء    يحدد مقدار الدافع في األداء            يحقؽ       
 

 ناتج األداء في التدريب أو المنافسة                      
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 بية:يالتدر -4-3
ينفذ بدقة تعميمات المدرب ويحتـر كؿ مف قاـ بتدريبو ويستشير  ةالتدريبيالرياضي الذي يتميز بسمة  الالعب    

، 1988عالوي، حسن)مدربو عندما يواجو بعض المشكالت كما يشعر بأف مدربو يفيمو جيدا وال ينحاز لالعبيف معينيف
 (.28 27ص
 نواع الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي:أ -5

 يقسـ "روديؾ" الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى:    
 الدوافع المباشرة لمنشاط الرياضي :  -5-1

 : و مف أىميا
 االحساس بالرضا و اإلشباع كنتيجة لمنشاط الرياضي.* 
التزحمؽ ، ،الجمباز المتعة الجمالية بسبب رشاقة و جماؿ وميارة الحركات الذاتية لمفرد، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ* 

 وغيرىا مف الرياضات التي تتميز برشاقة األداء و الحركات. عمى الثمج،
التي تتطمب المزيد مف الشجاعة  كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتيا أو باالرتياحالشعور * 
 الجرأة و قوة إرادة.و 

ط بيا مف تعتبر ركنا ىاما أو النشاط الرياضي وما يرتب( الرياضية التي في المنافسات )المباريات االشتراؾ* 
 .ومتعددة انفعاليةخبرات 

حراز الفوز.*   تسجيؿ األرقاـ والبطوالت و إثبات التفوؽ وا 
 :الدوافع غير المباشرة-5-2

 ومف أىميا :
الصحة والمياقة البدنية عف طريؽ ممارسة النشاط الرياضي،فإذا سألت الفرد عف طريؽ ممارسة  اكتسابمحاولة * 

 النشاط الرياضي، فإنو يجب أف أمارس الرياضة ألنيا تكسبني الصحة وتجعمني قويا.
ط ممارسة النشاط الرياضي إلسيامو في رفع مستوى مف القدرات عمى العمؿ واإلنتاج فقد يمارس الفرد النشا* 

 .عممو ورفع مستوى إنتاجو في العمؿالرياضي ألنو يساىـ في زيادة قدرتو عمى أداء 
 .في حالة السمنة حتى يخفؼ مف وزنواإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي * 
التي تقوـ عمييا الرياضة إذ يرى الفرد أف عميو أف يكوف رياضيا مشتركا في األندية  االجتماعيةالوعي بالدورة * 
 .(208، ص1987)حسن عالوي،.إلى جماعة معينة وتمثيميا رياضيا االنتماءالفرؽ الرياضية وليس و 
دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند فتيات الثانوية في  عدةكما قامت وداد الحامي بإجراء بحث لمتعرؼ عمى     

ديؾ مع وقت فراغ واختارت عينة عشوائية مف األعضاء المشتركة في األندية وشبيت ىذه الدوافع مع التي ذكرىا رو 
 :بعض الدوافع اإلضافية وىي

 .و ميؿ نحو ممارسة النشاط الرياضيالميؿ الرياضي،أي أف الفرد ل -
 بممارسة النشاط الرياضي يكوف تحقيؽ المتعة و الراحة.الترويح،  -
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العقؿ مرتبطة بسالمة الجسد فالفرد يمارس النشاط الرياضي لتحقيؽ  ةاكتساب نواحي عقمية ونفسية، بما أف سالم -
 ليميف.االنمو العقمي و النفسي س

شاط الرياضي لممستويات ، بإجراء بحث ليتعرؼ عمى دوافع الن0603حيث قاـ محمد صالح عموي في سنة     
الرياضية العالية لمبنيف و البنات، واختيرت عينة عشوائية مف العبي و العبات المستويات الرياضية العميا في 

 مصر وتـ تصنيؼ إجابات أفراد العينة إلى :
 المكاسب الشخصية . -
 .ليالتمثيؿ الدو  -
 تحسيف المستوى. -
 .التشجيع الخارجي -
 .االجتماعية المكاسب -
 .نواحي عقمية و نفيسة و بدنية اكتساب -
 .اكتساب سمات خموقية -
 .الرياضي الميوؿ -
)حسن .أعمارىـ باختالؼبيذا فإف إكتسابات النشاط الرياضي تتشابو عمى حد كبير عند جميع األفراد  -

 .(162، ص1987عالوي،
 نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي:-6
 من الرياضة: ئالناش نسحابا نموذج الدافعية لتغيير -6-1

 .و عدـ الميؿ والرغبة في المشاركةأ االنسحاب    
 هداف المنجزة:التفسير المعرض لأل)أ
دراكو لنجاح الذي يتخذه الناشئ في ضوء درج االنسحابيذىب ىذا البناء النظري إلى أف قرار      ة األىداؼ وا 

 .تحقيقيا
 نظرية دافعية الكفاءة: )ب
الذي يتخذه الناشئ يتحدد في ضوء مدى إدراؾ الناشئ لمنواحي البدنية و  االنسحابيشير إلى أف قرار      

 والمعرفية. االجتماعية
 لمتوتر:  االنفعاليالنمو المعرفي  )ج
يمكف أف يكوف سبب التوتر الناتج عف التوازف بيف متطمبات األداء ومقدرة الناشئ عمى  االنسحابيعني أف قرار     

 القدرة عمى التوتر الناتج عف المنافسة. الفتقادهمواجية ىذه المتطمبات أو نتيجة 
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 ( الناشئ لمرياضة:لتفسير ممارسة )الرغبة والميل ةنموذج الدافعي-6-2
يوضح أف ىناؾ أسباب شخصية وأخرى مرافقة، وتصنؼ األسباب الشخصية إلى نفسية وبدنية ويأتي في مقدمة     

الناشئ في الرياضة: الشعور بالمتعة، تكويف األصدقاء، خبرات التحدي واإلثارة  اشتراؾاألسباب النفسية دوافع 
مـ ميارات وقوانيف المعب أما األسباب الموقفية التي لتحقيؽ النجاح والفوز أما األسباب البدنية فتأتي في مقدمتيا: تع

اإلمكانيات واألدوات  االستمتاع باستخداـالناشئ في الرياضة ومقدار المشاركة في المعب وروح الفريؽ، اشترؾتمثؿ 
كامل )بقا.واألػجيزة المختمفة باإلضافة إلى ىذا النموذج يحتوي عمى نفس البناءات النظرية الثالث التي أشرنا إلييا مس

 .(27، ص2002راتب، 
 العوامل "المميزة" المسببة لمدافع الحافز الرياضي:-7
 الجانب الذاتي أو النفسي: -7-1
 الحاجة إلى األمن: *
يعتبر أثر النشاط الرياضي عمى أجيزة الجسـ الحيوية كالجياز الدوري والجياز التنفسي والجياز العصبي األمر     

مما يكسبو الصفة الجديدة ويزيد مف عمره، كما تعمؿ بعض  وانتظاـالقدرة عمى العمؿ  اكتسابالذي يساىـ في 
األنشطة الرياضية عمى كسب القوة واإلرادة وتقوية العضالت مف أجؿ الدفاع عف النفس مثؿ ممارسة الكاراتيو، 

 ؽويعمؿ أيضا عمى التغمب عمى المصاعب وتحمؿ المسؤولية، كما أف الفرد إذا كاف عضوا في أحد الفر  ،المالكمة
 مرة أخرى إذا أتيحت لو الفرصة في التفوؽ والتمييز بيف أقرانو. ابي الرياضية فإنو يحس باألماف، ويشعر

 .(401، ص2002)عبد السالم زهران،
 الحاجة إلى الحب والقبول: *
لمفرد، بمعنى  االجتماعيةإف نتائج الكثيرة مف البحوث أظيرت وجود عالقة بيف المستوى األداء الحركي والمكانة     

ي تحقيؽ القبوؿ أف الفرد الذي يتميز بالتفوؽ في مياراتو، وقدرتو الحركية والبدنية، تكوف لو فرصة أكبر ف
بعد مف ذلؾ، ويرى أف أحد األسباب إف لـ يكف أىميا انو، وىناؾ بعض الباحثيف مف يذىب إلى أبيف أقر  االجتماعي

لتألؽ الفرد عف غيره ىو تميزه وتفوؽ عمى الميارات الرياضية كما تتيح لمفرد لحصوؿ عمى الحب والعطؼ والقبوؿ 
 ويتضمف ىذا اإلشباع الحاجة لمحب والقبوؿ. واالحتراـوالصداقة أو الحاجة لمتقدير 

الذات والمكانة وسط جماعة الفريؽ، حيث ينظر  واحتراـعندما يحقؽ النشاط الرياضي لمفرد التقبؿ والتقدير    
 المجتمع عادة لمشخص الذي يحقؽ المزيد مف اإلنجاز عمى أنو أكثر قيمة مف غيره الذي يكوف إنجاز أقؿ.

 :واالبتكارالحاجة إلى النمو العقمي  *
نما يرغب في تحقيؽ حاجات  باالىتماـإف الفرد الذي يمارس النشاط الرياضي، ال يرغب      فقط بالجانب البدني وا 

الخبرات الجديدة ويظير ذلؾ في أثر النشاط الرياضي عمى أجيزة الجسـ  اكتسابأخرى مثؿ: توسيع قاعة الفكر و 
، وسرعة رد الفعؿ ألف بعض واالنتباهكيز المختمفة خاصة الجياز العصبي، فيو ينمي قدرة الفرد عمى التر 

الرياضات تحتاج إلى ذلؾ، كما أنيما تنمي قدرة الفرد عمى التفكير السميـ ودقة المالحظة وتنشيط العقؿ وىذا ما 
يساعد عمى النجاح والتغمب عمى العوائؽ، والسعي إلى تحقيؽ أىداؼ معينة وتزيؿ المتاعب النفسية وتوتر 

تنشيط ذىني ألف الفرد عندما يمارس أي نشاط رياضي يحس بالراحة النفسية وقد يشاع ذلؾ األعصاب فيو بمثابة 
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مثاؿ القائؿ " العقؿ السميـ في الجسـ السميـ " كنتيجة لشعور الفرد باإلرتباط الكامؿ بيف الصفة العقمية وبيف الصحة 
 الجسمية كما ينمي روح التنافس والتغمب عمى التغيير.

 :ماعياالجتالجانب -7-2
 تتمثؿ أىـ العوامؿ التي تدفع الفرد لممارسة النشاط الرياضي في:    
 تشجيع األسرة وتحفيزها لمفرد عمى ممارسة النشاط الرياضي: *
تمعب األسرة دورا ىاما في توجيو الفرد نحو ممارسة النشاط الرياضي، أو التخصص في نشاط رياضي معيف،     

المواـز الرياضية والتشجيع الدائـ لممارسة الرياضة دوف جعؿ ذلؾ إجباريا حتى ال  وذلؾ بتقديـ الدعـ الدائـ وشراء
 يؤدي ذلؾ إلى النفور منيا.

 تشجيع المدرب والمدرس: *
إف المدرب الذي تتوفر لديو المعرفة الجيدة لمرياضة، والدافعية مف حيث الرغبة والوقت والجيد، إضافة إلى     

عطاء األولية لمرياضة ألنيا تخدـ القدرة عمى فيـ مشاعر الالع بيف أو توجيييـ نحو ممارسة الرياضة وحبيا، وا 
الصفة كما أف توفر الوسائؿ الالزمة لمرياضة لو دور في الرغبة في الممارسة الرياضية، ألف عكس ذلؾ يؤدي إلى 

والتسمية وكذلؾ يعمؿ عمى تنمية  لالستمتاعبيا، كما يعمؿ المدرب عمى جعؿ الرياضة مصدر  االكتراثالممؿ وعدـ 
 والتعاوف وذلؾ بتشجيع والتعاوف معيـ بالثقة في النفس والقدرة عمى التفوؽ. واالنتصارروح المنافسة 

 تشجيع النادي والحاجة إلى الرياضيين:*
يدفع األفراد توفر الجو المالئـ لمممارسة الرياضية وتوفر المواـز الرياضية والقاعات الرياضية أو المساحات،     

مصطفى )لمممارسة األنشطة الرياضية، وكذا تقديـ الحوافز ومالبس المعب دور في التوجيو نحو الممارسة. لالنضماـ

 .(52 51، صزيدان
 عوامل الدافعية المؤثرة في االنجاز الرياضي: -8
 يعرؼ دافع االنجاز بأنو المنافسة مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ مستوى أداء ممكف.    

وقد يستخدـ أحيانا مصطمح الحاجة لالنجاز أو التوجيات االنجازية ليعبر عف دافع اإلنجاز، ىذا ويندرج دافع    
 اإلنجاز بشكؿ عاـ تحت حاجة كبيرة أشمؿ وأعـ  وىي الحاجة لمتفوؽ.

 في أنشطة الحياة االنجاز ويبدو أف ىناؾ خصائص عامة تميز األشخاص الذيف يتميزوف بدرجة عالية مف    
 المختمفة ومنيا النشاط الرياضي ربما مف المناسب أف نشير إلييا كما يمي: 

 يظيروف قدرا كبيرا مف المثابرة في أدائيـ. -
 يظيروف نوعية متميز في األداء. -
 ينجزوف األداء بمعدؿ مرتفع. -
 عمى توجييات األخريف. اعتمادىـيعرفوف واجباتيـ أكثر مف  -
 واقؼ التي تتطمب المغامرة أو المخاطرة.يتسموف بالواقعية في الم -
 يتطمعوف إلى أداء المواقؼ التي تتطمب التحدي. -
 (.87 79،مرجع سابق،ص2007)كامل راتب،يتحمموف المسؤولية فيما يقوموف بو مف أعماؿ. -
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 حور الثاني: األداء الرياضيمال
 تتمثؿ أنواع األداء في:  أنواع األداء الرياضي: -1

 األداء بمواجهة: -1-1
أسموب مناسب ألداء جميع الالعبيف لنوع األداء نفسو في وقت واحد، ويستطيع المعمـ/ المدرب أف يوجو جميع 

 إجراءاتو التنظيمية لمصؼ كوحدة مناسبة.
 األداء الدائري: -1-2

ضمية والمطاولة، طريقة ىادفة مف طرؼ األداء في التدريب تؤدي إلى تنمية الصفات البدنية وخاصة القوة الع
 عدة مرات بصورة متتالية. المعبوفي ىذا النوع مف األداء يقسـ الالعبيف إلى مجموعات يؤدوف 

 األداء في محطات: -1-3
 وأداءاتأسموب مناسب ألداء جميع الالعبيف مع تغيير في المحطات أو أداء الصؼ كمو في محطات مختمفة 

 . الحؿمختمفة، أي تثبيت في األداء الحركي باستخداـ أكمؿ 
 األداء في مجموعات:-1-4

يقصد باألداء في مجموعات استخداـ مجموعات متعددة في الصؼ أو التدريب الرياضي عمى شكؿ محطات، 
 رياضي.حيث يقوـ الالعبيف الذيف يشكموف كؿ مجموعة باألداء بصورة فردية وتعد مف أقدـ طرؽ التدريب ال

 األداء الوظيفي يتحكم في وضع الجسم: -1-5
االنقباض االنعكاسي أو التمقائي لعضمة سميمة والذي شد عمى وترىا، يسمى الشد االنعكاسي أو الشد التمقائي، 
والشد عمى ىذه األوتار بدرجة ثابتة، يؤدي إلى انقباض ثابت، وىذا ما يفسر وضع الجسـ، واالنعكاسات التي 

 ضع الجسـ نوعاف:تتحكـ في و 
* انعكاسات ثابتة، وتنقسـ إلى: انعكاسات عامة، وأخرى جزئية، والعامة تشمؿ الجسـ بأكممو أو عمى األقؿ 

 األطراؼ األربع. 

حركية أو وضعية: وتحدث عند حركة الرأس أو عند المشي أو أداء عمؿ أو حركة رياضية أو عادية،  * انعكاسات
 ونتيجة ليذه االنعكاسات يتحكـ في وضع الجسـ أثناء الحركة. 

فالتغيير الطولي في انقباض عضالت الرجؿ أثناء الركض وازدياد الشد خالؿ االنقباض في بداية الحركة غير 
الحركة األمامية لمجسـ، ويسبب انقباض األوتار لمتمدد، وبعد ىذا التغيير مف دائرة الركض تصبح كاؼ لبداية 

 األوتار في وضع التقصير مسببا ومساعدا لمرجؿ في االندفاع لألماـ.
 األداء الرياضي والجهاز العصبي: -1-6

ضية، حيث يقي أداء الجسـ قبؿ وقوع يعمؿ األداء االنعكاسي عمى تحقيؽ الوقاية الميكانيكية في الحركات الريا
الحركة، وخاصة بالنسبة لمتوافؽ  أداءاإلصابة ويوجو وظائؼ األجيزة الوظيفية، لألداء االنعكاسي أىمية كبيرة أثناء 

 .(33 32، ص 2002،صاغي ، زافور)الحركي وبالذات لمحركات المتعممة حديثا. 
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 دور المدرب في ثبات األداء الرياضي:  -2

يعتبر ثبات األداء لدى الالعب أحد المؤشرات اليامة المعبرة عف اتقاء وازدىار كافة الجوانب، إذ يتأثر ىذا 
 الثبات بجممة عوامؿ منيا: 

 * درجة الثبات االنفعالي في المنافسات. 

 * كيفية التحكـ في انفعاالت الالعب أثناء المنافسة. 

 منافسة. * الدوافع المرتبطة باشتراؾ الالعب في ال

وثبات األداء الحركي لالعبيف يعني القدرة أو اإلمكانية في المحافظة المستمرة والمستقرة عمى مستوى عاؿ مف 
 الكفاءة الحركية سواء خالؿ الظروؼ القصوى لمتدريب، أو المسابقات في إطار حالة نفسية إيجابية ويؤثر عمى حالة

 ثبات األداء الحركي مجموعة مف العوامؿ النفسية منيا: 
لتذكير اإلنساف، سرعة رد الفعؿ، االنتباه، التصور لتنفيذ مختمؼ الواجبات * الصفات العقمية ودرجة ثباتيا: 

في كافة الظروؼ التدريبية أو التنافسية سواء كانت عالية أو منخفضة الشدة، وذلؾ عف طريؽ  الحركية الميارية
 ظيور بعض ردود األفعاؿ العصبية المترتبة عمى ذلؾ بغض النظر عف حالة اإلجياد والصعوبات الخارجية. 

عاطفي لالعب، مستوى * الصفات الشخصية ودرجتيا سواء مف حيث الشدة أو الثبات واالستقرار أو اإلنزاؿ ال
التنافس أو الطموح النفسي، ودرجة تعبيره أو تبديمو عمى ضوء خبرات الفشؿ أو النجاح التي يحققيا الالعب، 

 ميات العصبية والنفسية، والمقدرة عمى تحمؿ األعباء النفسية. مومستوى نمو الع

ختمؼ الظروؼ أو الدوافع واإلشكاؿ سواء * القدرة عمى التحكـ في الحالة النفسية قبؿ وأثناء المنافسة، تحت م
كانت)صعوبات داخمية أو خارجية(، فالتحكـ الواعي في مثؿ ىذه الحالة مف خالؿ التدريب اليومي، المنتظر 
يساعد عمى االرتفاع  بدرجة الثبات خالؿ المنافسة، كذلؾ المساعدة في تمييز كافة العوامؿ التي تساعد عمى عدـ 

 نافسة. تركيز الالعب قبؿ الم

* العالقات النفسية واالجتماعية بيف أفراد الفريؽ والتي تساعد عمى األداء، الثبات لمفريؽ المتمثمة في درجة 
 تحاـ أو تماسؾ الفريؽ بما يحقؽ جوا نفسيا وعالقات متبادلة ومالئمة.لاال

قاليده، االعتراؼ وعدـ التياوف * القيادة النموذجية ودورىا في الحفاظ عمى ىيئة ومكانة الفريؽ واالعتراؼ بو وبت
 (.32 30، ص1987حسن عالوي،)بإمكانات المنافسيف.

 اعتبارات المدرب عند تقويم األداء الرياضي:  -3

أف يكوف ىناؾ تقويـ لمستوى األداء عقب نياية كؿ وحدة تدريبية لكي يتسنى لالعبيف التعرؼ عمى  يجب
مستواىـ خالؿ الوحدات التدريبية لكي يستطيعوا مواصمة التقدـ خالؿ الوحدات التدريبية الالحقة وىناؾ اعتبارات 

 عمى المدرب مراعاتيا عند تقويـ ىذا األداء وىي: 
ية ىناؾ ىدؼ، لذلؾ عمى المدرب تبميغ الالعبيف بتحقيؽ ذلؾ اليدؼ أو عدمو وكذلؾ تحقيؽ * لكؿ وحدة تدريب

ىدؼ لموحدة التدريبية الالحقة وىكذا، لذلؾ عند وضع الوحدة الجديدة يجب أف يكوف ىناؾ تفادي لجميع األخطاء 
 لالحقة. والسمبيات التي رافقت الوحدة التدريبية والبدء مف جديد في الوحدة التدريبية ا
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يجابيات وحدة تدريبية ليتسنى بعد ذلؾ مف مراجعة شاممة والتعرؼ عمى مدى  * أف يكوف ىناؾ تسجيؿ لسمبيات وا 
 التطور الذي حصؿ لالعبيف والتحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ المرسومة. 

قؽ؟. وىذه عمى المدرب أف يسأؿ نفسو دائما: ىؿ حقؽ المطموب لموحدة التدريبية التي وضعيا؟ ولماذا لـ يتح
 اإلجابة تعد تخطيطا مستقبميا لوضع األسس السميمة لعممية التدريب.

 الخصائص النفسية لممنافسات الرياضية وتأثيرها عمى أداء الالعب:  -4

تعتبر المنافسات الرياضية عامال ىاما وضروريا لكؿ نشاط رياضي، ويرى أف الرياضة ال تعيش بدوف منافسة، 
ف عممية التدريب الر  ياضي بمفردىا ال تنطوي عمى أي معنى إال بارتباطيا بإعداد الفرد لكي يحقؽ أحسف ما يمكف وا 

مف مستوى في األداء خالؿ المنافسة)المباراة( الرياضية، وفي ضوء ىذا المفيوـ تكوف المنافسة ما ىي إال اختبار 
ياضية عمى أنيا نوع مف أنواع االختبار لنتائج عمميات التدريب الرياضي، ولكف ال ينبغي أف ننظر إلى المنافسة الر 

نما عمى أنيا نوع ىاـ مف العمؿ التربوي، إذ أنيا تسيـ في التأثير عمى تنمية وتطوير ميارات وقدرات  فحسب، وا 
 الفرد وتشكيؿ سماتو الخمقية واإلدارية، ومف أىـ ىذه الخصائص النفسية ما يمي: 

 فيو الفرد الرياضي إحراز الفوز، وتسجيؿ أحسف مستوى مف األداء، * إف المنافسة الرياضية ماىي إال نشاط يحاوؿ

أو سمعة  ،وال يتأسس ذلؾ عمى الدوافع الذاتية لمفرد فحسب، بؿ أيضا عمى الدوافع االجتماعية)كرفع شأف الفريؽ
 ة. النادي مثال(، إذ أف ذلؾ يعتبر مف أىـ القوى التي تحفز الفرد نحو الوصوؿ ألعمى المستويات الرياضي

* تتطمب المنافسة الرياضية ضرورة استخداـ الفرد ألقصى قواه وقدراتو النفسية والبدنية لمحاولة تسجيؿ أحسف 
مستوى ممكف مف األداء، وتعتبر ىذه الناحية مف أىـ مميزات المنافسة الرياضية التي تؤثر في شخصية الفرد تأثيرا 

 الخمقية واإلدارية.و وسماتو النفسية  ىـ في تطوير وتنمية الكثير مف خصائصواتربويا وتس

ىـ المنافسات الرياضية في االرتقاء بمستوى جميع الوظائؼ العقمية والنفسية مثؿ: اإلدراؾ واالنتباه وعمميات ا* تس
 التفكير والتصور، إذ تحتاج المنافسة الرياضية إلى استخداـ كؿ ىذه الوظائؼ ألقصى مدى ممكف.

بحدوثيا في حضور جميور غفير مف المشاىديف األمر الذي ال يحدث في كثير مف  * تتميز المنافسات الرياضية
فروع الحياة اليومية، ويختمؼ تأثير المشاىديف عمى الفرد الرياضي اختالفا واضحا، فتارة يساعد عمى رفع مستوى 

 . وتارة أخرى يكوف سببا في عدـ إجابتيـ الرياضييف

المنافسات الرياضية طبقا لقوانيف ولوائح ثابتة معروفة، وتحدد ىذه القواعد والقوانيف والموائح المختمفة  * تجري
النواحي الفنية والتنظيمية ألنواع النشاط ولسموؾ الفرد، وبذلؾ يجبر األفراد عمى احتراميا والعمؿ بمقتضاىا، ومف 

 رياضية بعضيا بالبعض اآلخر.ناحية أخرى تضمف المقارنة العادلة بيف المستويات ال

* وقد يرى البعض أف التنافس بطبيعة ما ىو إال صراع يستيدؼ الفوز والتفوؽ عمى اآلخريف، وكثيرا ما يرى 
المتنافس في منافسيو خصوـ لو، كما ينظر البعض إلى التنافس الرياضي نظرة فييا الكثير مف المغاالة عندما يرى 

لتسجيؿ األرقاـ والتفوؽ الرياضي، ويتناسوف أف الوصوؿ إلى المستوى الرياضي في الرياضة سوى السبؽ الجنوبي 
حسن )العالي ناحية ىامة مف النواحي التي يسعى إلييا كؿ مجتمع، ولكنيا ليست بطبيعة الحاؿ ىدفو األوحد. 

 (.32 30، مرجع سابق 1987عالوي،
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 األداء: فئات تصنيف الرياضيين عمى أساس نتائج المنافسة ونوعية  -5

إف نتائج أي مسابقة ألي رياضي تقع في واحدة مف الفئات األربع المحددة، حيث يمكف لمرياضي أو الفريؽ أف 
 يكسب أو يخسر المباراة، كما يمكف أف يكوف مستوى األداء أو المعب جيدا أو ضعيفا وىذه الفئات ىي: 

 المكسب واألداء الجيد:  -5-1
تعتبر ىذه الفئة األسيؿ في التعامؿ مع الرياضييف حيث أف األداء الجيد، والمكافأة أي الفوز تحقؽ وتمنح 
المدرب بتوجيو التقدير لمرياضييف عمى ىذا اإلنجاز، كذلؾ مف األىمية تفسير نجاح الرياضييف في ضوء ما 

أنفسيـ وقيمة الذات لدييـ إضافة إلى ما  يتمتعوف بو مف قدرات ميارية ونفسية، حيث أف ذلؾ يزيد مف ثقتيـ في
سبؽ يجب التركيز أكثر عمى الجيد الذي يبذلو الرياضيوف في المباراة وأىداؼ األداء، كما يجب عدـ التركيز عمى 
المكسب فبالرغـ مف أنو شيء مستحب، وتجدر اإلشارة إلى أىمية توجيو الرياضييف إلى النقاط السمبية في المباراة، 

قتراحات لتطوير األداء، عمى أف يتـ ذلؾ في التمريف التالي وليس بعد المباراة مباشرة ويقدـ في شكؿ وما ىي اال
 التوجيو البناء وليس النقد السمبي. 

 المكسب ولكن األداء ضعيف: -5-2
ية عندما يكسب الفريؽ المباراة أو يحقؽ فوز بالرغـ مف أف مستوى األداء في المسابقة كاف ضعيفا فمف األىم

أف يعرؼ أفراد الفريؽ أف المكسب الذي تـ تحقيقو جاء بسبب ضعؼ المنافس وليس كنتيجة لقدراتيـ وجيدىـ وذلؾ 
 يخالؼ الواقع. 

ىذا بالرغـ مف ضعؼ األداء فمف األىمية مكافأة الرياضييف الذيف تميزوا باألداء الجيد ومساعدة الرياضييف مف 
 عمييا وتطويرىا. التعرؼ عمى جوانب الضعؼ ومف ثـ التمرف

وبشكؿ عاـ، مف األىمية أال يكوف التوجيو ضربا مف العقاب نتيجة ضعؼ األداء، ولكف يقدـ في شكؿ إيجابي 
 وبناء.

 الخسارة لكن األداء جيد: -5-3
تمثؿ ىذه الفئة مف النتائج المتوقعة األكثر صعوبة، فما أقصى عمى النفس مف الخسارة بالرغـ مف األداء 

يجدر التساؤؿ عف كيفية تدعيـ النواحي اإليجابية لألداء، وكيؼ يمكف التعامؿ مع انخفاض الروح  الجيد، وىنا
 المعنوية لمرياضييف أو الفريؽ؟ 

ربما كاف مف المناسب أف يقدـ المدرب حديثا موجزا مع الرياضييف عقب المباراة، ربما ال يتجاوز الدقيقتيف 
 قتو، ويفضؿ أف يتضمف الحديث النقاط التالية: حيث أف كؿ رياضي يعيش تجربة الفشؿ بطري

 * تقدير الجيد واألداء المتميزيف بالرغـ مف الخسارة. 

 * الخسارة تعتبر شيئا طبيعيا ومتوقعا في الرياضة وال تنقص مف التقدير لألداء الجيد والجيد المبذوؿ. 

الغضب( تمثؿ ردود فعؿ طبيعية لمخسارة وربما يصعب التخمص منيا بعد المباراة  -أف المشاعر)الحزف * توضيح
 مباشرة، ولكف يمكف التخمص منيا مع مضي الوقت يوما أو يوميف. 

  * يمكف اإلقالؿ مف أىمية النتائج ليذه المسابقة، وذلؾ لتقميؿ التأثير السمبي لمخسارة عمى تقدير الرياضي لذاتو.
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 الخسارة والمعب الضعيف: -5-4
عندما يواجو المدرب ىذه الفئة فمف األىمية أف يعزي الفشؿ كنتيجة لمتقصير في الجيد الحاجة إلى تحسيف 

 الميارات البدنية والميارات النفسية، كما أف مف األىمية أف يعبر عف عدـ الرضا لمجيد واألداء الضعيفيف. 
رجاء ذلؾ إلى التمريف التالي  وينصح في ىذه الحالة بعدـ التحدث مع الرياضييف بعد المباراة مباشرة، وا 
لممسابقة حيث يتـ التركيز عمى المشكالت الفعمية وكيفية تطويرىا، وبالرغـ مف ذلؾ يجب عدـ إغفاؿ تقدير الجيد 

 .(407 405، ص2000كامل راتب،)واألداء لبعض الرياضييف الذيف أظيروا أداء حسف. 
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 المحور الثالث: كرة اليد والعب كرة اليد
 خصوصيات كرة اليد: -1
لـ تتوقؼ كرة اليد عف التطور مف حيث المعب وكفرع معترؼ بو دوليا بؿ عرؼ ىذا التخصص قفزة كبيرة إلى     

األماـ بالنظر إلى عدد ممارسيو المرتفع بنسبة قميمة الشيء الذي عزز مكانتيا كرياضة مدرسية أو كتخصص 
 رياضي عمى المستوي الوطني.  

كبير أضحي بتقاليد عريقة في السنوات األخيرة إلى أف كرة اليد  ىذا المعب الرياضي يمارس فوؽ ميداف    
الممارسة عمى ميداف صغير أو داخؿ القاعة فرضت نفسيا تدريجيا، فقد أصبحت بسرعة كبيرة إحدى األلعاب 

 الرياضية األكثر ممارسة مف بيف الرياضات األخرى.
الكبيرة إلى المياديف الصغيرة كاف لو أثر إيجابي في األوساط فالتنقؿ الذي عرفتو كرة اليد بمرورىا مف المياديف     

 المدرسية باحتالليا مكانة أكثر أىمية مف التربية البدنية.
إف لعبة كرة اليد ىي لعبة أنيقة وتقنية مع التناوب في اليجوـ والدفاع ىذا التخصص المرتكز عمى حركات فورية    

 تركيزا جيدا ودقيقا. ومتعددة تتطمب
جماعيا وتغيرات  ف التحكـ التقني والتكتيكي يعد أيضا ضرورة لتحقيؽ أحسف النتائج ويسمح لمشباب بالميوحس 

 .(HerstKailer 1989 P25).ـقعديدة في الر 
 كذلؾ مف خصوصيات كػػرة اليػػػد: 

 .السرعة في اليجمات المضادة* 
 دقيقة مف زمف المقابمة. 06مستوى القدرات لمدة  إرتفاعالتحمؿ العاـ الضروري لمحفاظ عمى * 
 القوة والسرعة لمرمي والقذؼ.* 
 االنتباه العاـ والخاص لحسف دقة الرميات والتمريرات.* 
 .(Clavs Bayer 1995 P8).اكبير  اة متكاممة تتطمب جيدا طاقويتعد كرة اليد رياض* 

 أهمية الرياضة بالنسبة لممراهقين ) فئة أواسط (: -2
إف الرياضة عممية تسمية وترويج لكال الجنسيف، ىذا حيث أنيا تحضر المراىؽ فكريا وبدنيا، كما تزود مف     

 اضطراباتالميارات والخبرات الحركية مف أجؿ التعبير عف األحاسيس والمشاعر النفسية المكتظة التي تؤدي إلى 
ـ المقيدة التي ال يستطيع تحصيميا جممة مف القي، فيتحصؿ المراىؽ مف خالليا عمى انفجارىانفسية وعصبية عند 
 في الحياة األسرية.

كما تعمؿ الحصص التدريبية عمى صقؿ مواىب الرياضي وقدراتو النفسية والبدنية وفؽ متطمبات العصر وأنجح     
وبعد منيج لذلؾ ىو تكييؼ الحصص الرياضية مف أجؿ شغؿ وقت الفراغ الذي يحس فيو الرياضي بالقمؽ والممؿ، 

الرياضة يتعب المراىؽ عضميا وفكريا ويستمـ حتما لمراحة والنمو بدال مف أف يستمـ لمكسؿ والخموؿ ويضيع وقتو 
فييا ال يرضي اهلل وال النفس وال المجتمع، وعند مشاركة المراىؽ في التجمعات الرياضية والنوادي الثقافية مف أجؿ 

قؼ عمى ما يحس بو عف طريؽ التغيرات الجسمية والنفسية ممارسة مختمؼ النشاطات الرياضية فإف ىذا يتو 
 والعقمية التي يمر بيا.
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 شروط ممارسة الرياضة عند فئة األواسط: -3
 الشروط الجسدية:-3-1
في سالمة الجسـ وذلؾ بدراسة صفات الفرد الجسمية وقدراتو لممارسة أي نشاط رياضي، وتتضمف  ويتمثؿ    

 سالمة الجسـ ككؿ مف النظر، الشـ، الموزتاف، الدـ العضالت، الطوؿ، الوزف، الحاالت الغذائية، الجياز العصبي.
 الشروط الذاتية: -3-2
" ميمو ورغبتو " في ممارسة النشاط الرياضي حيث أف ممارسة  الفرد استعدادالنفسي، أي  االستعدادتتمثؿ في     

 أي نشاط بدني ورياضي يكوف مرتبط بمدى أو ميؿ الفرد ألداء ىذا النوع مف الرياضة واإلقباؿ عميو.
 الشروط المادية: -3-3
مناىج التخطيط تتمثؿ في توفير الشروط البيداغوجية كالمالعب والقاعات الرياضية والوسائؿ الرياضية،     

والتنظيـ، ولكي تحقؽ نشاطا مناسبا يجب مراعاة السف، والجنس، حيث يتسنى لمجماعة الممارسة، وعدـ اإلرىاؽ 
 (.200-15، ص1986) رزيق،.في النمو البدني والفكري

 مميزات فئة االوساط:  -4
 النمو الجسدي: -4-1
المراىقة ويشتمؿ البعد الجسمي عمى مظيريف أساسييف مف إف البعد الجسمي ىو أحد األبعاد البارزة في نمو     

والمقصود بالنمو الفيزيولوجي ىو النمو في وجي أو التشريحي والنمو العضوي، مظاىر النمو ىما النمو الفيزيول
 األجيزة الداخمية غير الظاىرة لألعياف التي يكتسبيا المراىؽ أثناء البموغ وما بعده ويشتمؿ ذلؾ الوجو بالخصوص
النمو في الغدد الجنسية أما النمو العضوي فيشتمؿ عمى النمو المظاىر الخارجية لممراىؽ كالطوؿ والوزف والعرض 

 " بالنسبة لمطوؿ.سنتمتر 29" في السنة و"كمغ 03حيث يكوف متوسط النمو بالنسبة لموزف "
بالجنس اآلخر وييتـ المراىؽ بمظيره الجسمي وصحتو الجسمية وقوة  االىتماـويؤدي النمو الجسمي عمى     

ذا الحظ المراىؽ أي االجتماعيعضالتو ومياراتو الحركية لما تحممو مف أىمية في التوافؽ  في مظيره  انحراؼ، وا 
ذا أخفؽ ينتابو الضيؽ والقمؽ وقد يؤدي ذلؾ إلى   االنطواءفإنو يبذؿ قصار جيده لتصحيح الوضع، وا 

 .(48، ص1990،نوري الحافظ).نسحابواال
تقانيا  اكتسابلمنمو الحركي ويستطيع المراىؽ  حديديةوتعتبر كذلؾ ىذه المرحمة دورة      وتعمـ مختمؼ الحركات وا 

وتثبيتيا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف عامؿ زيادة قوة العضالت الذي يتميز بو الفتى في ىذه المرحمة يساعد كثيرا عمى 
 .(147،ص1992حسن عالوي .)إمكانية ممارسة أنواع عديدة مف األنشطة الرياضية، التي تتطمب المزيد مف القوة العضمية

 مي:النمو العق -4-2
مف المالحظ لفترة المراىقة أف الحدث السوي يسير في نموه العقمي في جيات عديدة، فيو يستمر في ىذا العقد     

القابمية العقمية وتقويتيا، كما ينمو أيضا في القابمية عمى التعمـ، وىو إلى جانب ذلؾ  اكتسابالثاني مف عمره عمى 
يتميز بزيادة قابميتو عمى إدراؾ العالقة بيف األشياء وعمى حؿ المشكالت التي تتميز بالصعوبة والتعقيد، باإلضافة 

ببحثو المستمر عف ما وراء الطبيعة  إلى كؿ ىذا سيصبح أكثر قدرة عمى التعامؿ باألفكار المجردة، حيث يتميز
وبظيور سمات المنطؽ في التفكير وىذا راجع لنمو الذكاء فيو ونضج الجياز العصبي، وىذا ما يؤدي إلى محاولة 
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فيـ كؿ ما يثير فضولو وتساؤالتو، كما تتسـ الحياة العقمية لدى المراىؽ ألنيا تتجو نحو التمايز، إذ تكتسب حياتو 
 التي يعيش فييا. واالجتماعيةتساعده لمتكيؼ مع البيئة األخالقية الثقافية  نوع مف الفعالية

بالمواضيع المختمفة كالسياسة والديف والفمسفة نظرا لتأثير المراىؽ بنموه  الىتماموفيكوف مثالي في تصرفاتو     
راجع لمدى تفاعمو مع  ويختمؼ اإلدراؾ عنده عف ما كاف عميو في الطفولة، وىذا ،واالنفعاليالعضوي والعقمي 

المحيط الذي يعيش فيو، فإدراؾ الطفؿ لمممارسة الرياضية مثال يتمخص في اآلثار المباشرة، وما يراه فييا مف ليو 
 االجتماعيةومرح، أما ادراؾ المراىؽ أوسع حيث يرى في الرياضة خصائص وسمات الصحة البدنية والعالقات 

، ومع اف إدراؾ المراىؽ يمتد عقميا الى ما وراء المحسوسات نحو اآلفاؽ السممية ودورىا في إنشاء الفرد السوي
، ىذا ما يظير واستقرارامف الطفؿ لما يفيـ ويدرؾ أكثر ثباتا  انتباىاالبعيدة، والمراىؽ في ىذه المرحمة يعتبر أكثر 

 .(69الحافظ، مرجع سابق،ص.)واالستدالؿ الستنتاج الستخداميافي لجوئو الى الطرؽ المختمفة لحؿ المشاكؿ التي تتعرض 
 :االجتماعيالنمو  -4-3
في مرحمة المراىقة بأنيا المرحمةالتي تسبؽ تكويف العالقات الصحيحة التي يصؿ إلييا  االجتماعيةتتميز الحياة     

المراىؽ في مرحمة الرشد، وفي مرحمة المراىقة ينطمؽ المراىؽ لحياة أوسع محاوال التخمص مف الخضوع الكامؿ 
 لمجماعة. االنتماءلألسرة ويصبح قادرا عمى 

لزمالئو وفي أحكامو األخالقية، وكذلؾ أسموب  اختبارهيمارسو المراىؽ في ويظير ىذا التغير في النشاط الذي     
ونقده لنفسو وكذلؾ بإدراكو لدور ومسؤولية  االجتماعيةتعاممو مع غيره، فمف مظاىر ىذا التحوؿ التفطف لمفروؽ 

ألخالقية عمى أنيا الفرد الواحد داخؿ الجماعة مما يساعد عمى التكيؼ بصفة سوية كما تتكوف لديو فكرة األحكاـ ا
 (.33، ص1982مختار .)مزيج مف أحكاـ الراشديف والعادات السائدة والمعروفة في المؤسسة

 أوال: الصراع مع األسرة:
يؤكدوف أف الصراع القائـ بيف المراىؽ والوالديف ىو إحدى حقائؽ الحياة إال أف  واالجتماعمعظـ عمماء النفس     

المسئوليف عف ذلؾ  اآلباء ىـيكمف في العوامؿ المؤدية إلى ذلؾ، فنظرية التحميؿ النفسي مثال: تبيف أف  االختالؼ
" الذي يصرح أف اآلباء عندما يروف عالمات النضج ظاىرة عند  Feridenbergالصراع في مرحمة المراىقة "

قدـ اآلباء في السف مما يزيد مف مخاوفيـ ىو أبنائيـ فإف ذلؾ يؤثر عمييـ فيثير فييـ الخوؼ ألف ىذا التغير يمثؿ ت
في وجيات النظر فيما يبديو المراىؽ مف رغبة في التمقائية وتشكؾ في األوضاع القائمة وىي  واالختالؼالتعارض 

 ما يعمقو اآلباء مف آماؿ عمى مستقبؿ أبنائيـ في النجاح واإلنجاز.
 ثانيا: المراهق والزمالء )الرفاق(: 

يختمؼ طابع العالقات بيف الرفاؽ عف عالقتو باألسرة في ناحيتيف أساسيتيف ىما: العالقة األسرية مفروضة     
، في حيف نجد أف العالقات التي يقيميا مع الزمالء تتمتع بنوع مف اختيارىاعميو دائما وليس لو الحؽ أو الحرية في 

عرؼ الفرد عمى أنماط جديدة مف السموؾ ويكتسب منيا الخبرة كما أنيا قابمة لمتغير كما أف الصداقة ت االختيارحرية 
 وتكويف تصورات جديدة عف الذات.
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 : االجتماعيثالثا: المراهق والمركز  
( سنة فالطموح الميني ينمو مف خالؿ 10-11المينية بوضوح في سف ) اىتماماتويبدأ المراىؽ في تحديد     

 (.67، ص1981الباهي، ) ي نحو الميف المفضمة.موقؼ إيجاب اكتسابوموقؼ سمبي نحو بعض الميف عف طريؽ  اكتسابو
 النمو الحركي:  -4-4

يتفؽ معنى النمو الحركي إلى حد كبير مع المعنى العاـ لمنمو مف حيث كونو مجموعة مف التغيرات المتتابعة     
ىو مدى التركيز عمى دراسة  االختالؼالتي تسير حسب أسموب ونظاـ متكامؿ خالؿ حياة اإلنساف، ولكف وجو 
 Motors  Académieو الحركي " السموؾ الحركي والعوامؿ المؤثرة فيو، وقد جاء تعريؼ أكاديمية النم

Développement   التي قدمت تعريؼ النمو الحركي أنو عبارة عف السموؾ الحركي خالؿ حياة اإلنساف، أنو "
 عبارة عف التغيرات في السموؾ الحركي خالؿ حياة اإلنساف.

حركاتو تصبح أكثر توافقا  والعمميات المسؤولية عف ىذه التغيرات، ومف مظاىر النمو الحركي لذى المراىؽ أف    
"وىو الزمف الذي يمضي بيف المثير  Réaction Time، ويزداد نشاطو وقوتو ويزداد عنده " زمف الرجع وانسجاما

 (.399زهران، ص).واالستجابة
 :االنفعاليالنمو  -4-5

في حدتيا بسبب التغيرات التي تحدث لكف بتقدـ سف المراىؽ تأخذ ىذه  االنفعاالتفي بداية المراىقة تكوف     
 ويصبح قادرا عمى التحكـ فييا. انفعاالتونوع مف اليدوء حتى يصؿ الفرد سف تتزف  االنفعاالت

أف معامالتو ال تتناسب مع ما وصؿ إيو مف نضج وبموغ، ومف جية نجد أف البيئة وفي ىذه المرحمة يدرؾ 
 ليذا التطور وال تقدر رجولتو وحقوقو كفرد لو ذاتو. اىتمامامثمة في األسرة ال تولي الخارجية المت

 أوال: الحاجة إلى الحنان:
، بحيث تنشأ في االجتماعييعتبر منبع صحة المراىؽ النفسية فيي تعتبر السبيؿ إلى أف يشعر بالتقدير والتقبؿ     

 ة تنمو وتزداد بحيث تتعدى حدود المدرسة والمنزؿ.بنفسو ولذلؾ نجد عالق االستقباؿىذه المرحمة صفة 
 ثانيا: النشاط الذاتي:

البالغ الذي يميو إلى الممارسة الرياضية، وعمى األسرة والمربي البدني  واالىتماـيظير ىذا في مجاؿ المعب     
منو لتطوير شخصيتو وتدعيـ الصفات التي ال نجدىا متوفرة  واالستفادةتوجيو حماسو ونشاطو إلى الوجية السميمة 
 ، وحب الغير، وحرية التعبير عف آراءه.االتصاؿإال عند الطفؿ الرياضي مثؿ: روح التعاوف، 

 في النقاط التالية: االنفعاالتويمكف تمخيص بعض     
 حظو.الحساسية الشديدة حيث يكوف مرىؽ الحسف ورقيؽ الشعور يتأثر بأي شيء يال *
 الصراع النفسي حيث يكوف كثير التقمبات واآلراء. *
مظاىر اليأس والقنوط والكآبة بسبب أماني المراىؽ وعجزه عف تحقيقيا مما يدفعو لمعزلة عمى الذات وقد ينتج  *

 .االنتحارعنو كثرة التفكير في 
 إبراز شخصيتو. عمىمد تفيع تدخال والنصيحة إىانة،مطة األسرة حيث يرى بأف مساعدتو التمرد ومقاومة س *
 .(6، ص1981مرجع سابق،  ،الباهي)اليقظة فيعمؿ برجولة كاممة وبنجاح وتفوؽ دراسي كبيرة. وكثرة أحالم *
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 الصفات البدنية عند فئة األواسط:-5
 القوة: -5-1

( سنة يصؿ الفرؽ في مستواىا عند الذكور واإلناث إلى 10تزداد القوة عند األوالد بصورة أسرع وعند بموغ سف )    
، وباإلضافة إلى ذلؾ يتـ بموغ الحد األعمى لتطور القوة النفسية أي التي تزداد بكيموغراـ في كتمة الجسـ عند % 00

ور، كما نالحظ تطور القوة االنفجارية، وتتضح أيضا كفاءات اإلناث، ويبمغ الحد األعمى لمقوة المطمقة عند الذك
 المراىؽ لمتغمب عمى المقاومة بسرعة كبيرة لمتقمص العضمي.

 السرعة: -5-2
ترتبط بتغيرات حركة العمميات العصبية التي يعبر عنيا في اكتماؿ سير عمميات اإلثارة في أجزاء مختمفة     

صبي والعضمي، ومرونة والتواء األلياؼ العضمية وفعالية التناسؽ في العضمة لمجياز العصبي، ومستوى التناسؽ الع
 مع تغير مستوى القوة والمرونة والكفاءة التناسقية لمصفات اإلرادية.

 المرونة: -5-3
تتصؼ ىذه الصفة عند المراىؽ بوصوليا ألكبر قابمية تحرؾ لممفاصؿ نتيجة لتأثير القوة الخارجية وتكوف     

ويتـ تحديد مستوى المرونة عف طريؽ قابمية  ،المرونة الخاممة أعمى مف مؤشرات المرونة النشطة دائمامؤشرات 
تحرؾ المفاصؿ، وصفات المرونة لمعضالت واألربطة وعف طريؽ مقاييس الضخامة العضمية وتأثير الجياز 

 العصبي المركزي.
 التحمل: -5-4

سرعة والرشاقة والمرونة وفي بموغ المستوى العالي في التحمؿ عند المراىؽ بعد بموغ المستوى األعظـ لم يتـ    
والذي يشارؾ فيو الجزء األعظـ مف  ،ؿ العاـ تفيـ كفاءة المراىؽ لمقياـ بالعمؿ الطويؿ بشكؿ فعاؿ ومستمرالتحم

 (.39 34، ص1998)ريسان ،.الكيميائيةالجياز العضمي نتيجة لمتفاعالت 
 شروط ممارسة الرياضة عند فئة األواسط: -6
 الشروط الجسدية: -6-1

في سالمة الجسـ وذلؾ بدراسة صفات الفرد الجسمية وقدراتو لممارسة أي نشاط رياضي، وتتضمف  ويتمثؿ    
 سالمة الجسـ ككؿ مف النظر، الشـ، الموزتاف، الدـ العضالت، الطوؿ، الوزف، الحاالت الغذائية، الجياز العصبي.

 الشروط الذاتية: -6-2
لو ورغبتو " في ممارسة النشاط الرياضي حيث أف ممارسة و " مي الفرد استعدادالنفسي، أي  االستعدادتتمثؿ في     

 أي نشاط بدني ورياضي يكوف مرتبط بمدى أو ميؿ الفرد ألداء ىذا النوع مف الرياضة واإلقباؿ عميو.
 الشروط المادية: -6-3

مناىج التخطيط تتمثؿ في توفير الشروط البيداغوجية كالمالعب والقاعات الرياضية والوسائؿ الرياضية،     
والتنظيـ، ولكي تحقؽ نشاطا مناسبا يجب مراعاة السف، والجنس، حيث يتسنى لمجماعة الممارسة، وعدـ اإلرىاؽ 

 .(200 15، ص1986معروف ،)في النمو البدني والفكري.
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 خالصة: 
االىتماـ بالرياضة والممارسة الرياضية جاء لتمبية حاجة مف حاجات الفرد وىذا مف اجؿ التنفس واستغالؿ  إف    

فالرياضة تساىـ في التخفيؼ عف األفراد مف الضغوط وتحرر طاقاتو وتدفعو إلى التعبير عف مشاكمو  ،أوقات الفراغ
 وطموحاتو مف خالؿ الممارسة الرياضية.

االجتماعية في الرياضة ىي اكتساب الفرد المياقة البدنية والميارية والحركية والمعمومات كما إف التنشئة      
الرياضية وتنمي عالقاتو االجتماعية مع اآلخريف مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي، وتيدؼ كذلؾ إلى تزويدىـ بالقيـ 

ألفراد الممارسيف لتؤىميـ ليكونوا مواطنيف يـ بمعنى أنيا تنتقؿ الثقافة إلى ااىات ومعايير السموؾ الرياضي القواالتج
صالحيف لدييـ القدرة عمى التفاعؿ االيجابي السميـ مع المجتمع والثقافة البدنية في المجاؿ الرياضي وتزويدىـ 

 بالمعارؼ والقوانيف وبذلؾ تقدـ ثقافة معرفية في المجاؿ الرياضي.
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 تمهيد:

تعتبر الدراسات السابقة من أىم الجوانب التي يجب عمى كل باحث تناوليا إلثراء بحثو،وىي تعالج نفس     
وفي حدود إمكانية الباحث  اإلثبات أو النفي، المقارنة، حيث تستعمل لمحكم، الموضوع وتعتمد عمى نفس المتغيرات،

عمى دراسات سابقة ودراسات مشابية لمموضوع والتي أخذت من بعض الباحثين منيا قام أصحابيا ببنائيا  ناتحصم
واختيار صدقيا وثباتيا ولقد رعى الباحث االىتمام ببعض االتجاىات العربية واألجنبية التي استخدمت كوسيمة 

 لقياس االتجاه نحو النشاط الرياضي.
حين تم تسجيل الدراسات المذكورة، ومن خالل ما قام بو الباحث من مسح العممي لمدراسات والبحوث السابقة  في   

، وبيدف الرياضات الجماعيةلدى العبي   بتغيرات أخرىوعالقتو  الدافعيةالمرتبطة بالموضوع  والتي تناولت مفيوم 
الدراسة  ووصف مختصر لمعينة وكيفية اختيارىا و األدوات االسترشاد بيا والتعرف عمى المناىج المستخدمة من 

  المستخدمة وأىم النتائج التي تم توصل إلييا، وسيقوم الباحث بتقديم ىذه الدراسات ثم التعميق عمى النتائج.
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 الدراسات المرتبطة بالبحث:
 .مقاق كمالالدراسة األولى:  -2-1

 التحفيز بدافعية االنجاز عند العبي القسم األول لكرة القدم الجزائرية.عالقة * عنوان الدراسة:
 .رسالة ماجستير 2002 2002* سنة الدراسة:

ىل ىناك عالقة بين التحفيز ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي القسم الوطني األول لكرة * مشكمة الدراسة: 
 .القدم الجزائرية

 * أهداف الدراسة:
الرياضي التنافسي لو خصائص تميزه عن األوساط الرياضية األخرى سواءا كانت تربوية أو ترفييية أو إن الوسط  -

فالوسط الرياضي لو عدة مؤشرات واضحة المعالم منيا المنافسة الحادة وىذه األخيرة ليا عدة ضوابط  ترويحية،
 وأسس تقوم من خالليا وليذا فإن بحثنا ىذا ييدف إلى:

 لحقيقي لمتحفيز بأنواعو في الوسط التنافسي.إبراز الدور ا -
 معرفة طبيعة ودرجةالعالقة الموجودة بين التحفيز ودافعية اإلنجاز لدى العبي القسم الوطني األول -
 إبراز أىمية التحفيز وأثره عمى مردودية فرق البطولة الوطنية. -

 * فرضيات الدراسة: 
 الفرضية العامة:

 ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي القسم الوطني األول لكرة القدم الجزائرية.بين التحفيز  ىناك عالقة
 الفرضيات الجزئية:

 لمتحفيز دور في الرفع من دافع إنجاز النجاح لدى العبي السم الوطني األول لكرة القدم الجزائرية. -1
 ول لكرة القدم الجزائرية.لمتحفيز دور في الرفع من دافع تجنب الفشل لدى العبي القسم الوطني األ -2

 * المنهج المتبع:
 استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي

 :اختيارها* عينة الدراسة وكيفية 
عمى أربعة فرق ىي: مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة، شباب بموزداد،  اشتممتتم إختار العينة بطريقة قصدية وقد 

 .أىمي برج بوعريريج
 * أدوات البحث:

الباحث عمى مجموعة من المراجع والمصار من كتب بالمغتين العربية والفرنسية والتي ليا عالقةمباشرة أعتمد 
 .بالموضوع

وحددت األسئمة حيث كانت عبارة متمحورة حول التحفيز وعالقتو بمستوى الطموح   استبيان استمارةأستعمل كما 
 ومستوى المثابرة وعالقتو باألداء والتنافس.

 من تصميم "جو ولس" وتعريب "محمد حسن عالوي". الرياضيمقياس دافعية اإلنجاز  استخدمكما 
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 أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:* 
 يمكن لمتحفيز أن يكون لو دور في زيادة التنافس أثناء المباريات. -

 * التعميق عمى الدراسة: 
 وفقا لما يمي: باإلمكان التعميق عمييا، أصبح لدراسة البحث الحالي سابقةال اتبعد عرض الدراس

وطبيعة المشاكل  المالئمتيالوصفي المنيج  استخدامفي  الحالية مع الدراسة تشابيت دراستنا المنهج المستخدم: -
 .المراد دراستيا وصوال إلى تحقيق األىداف

وكان اإلختالف في قصدية وىذا من أجل تحقيق األىداف المرجوة من البحث،  تينكانت العينة لمدراسالعينة : -
العبي كرة اليد  القدم الجزائرية بينما في دراستنا اخترنا نوع الرياضة حيث إختار العبي القسم الوطني األول لكرة

 .الرابطة الجيوية البويرة
الباحث  استخدام" لمحمد حسن عالوي مع ة الدافعيتين مقياس "الدراسكمتا استخدمت المستخدمة: األدوات -

 االستبيان
 .ناصر يوسف :لثةالدراسة الثا-2-2
 .: تأثير تماسك الفريق الرياضي عمى مستوى دافعية االنجاز لدى العبي كرة السمة صنف أكابردراسةعنوان ال* 

 .رسالة ماجستير )جامعة مستغانم( 2012 2011سنة * سنة الدراسة: 
 مامدى تأثير تماسك الفريق الرياضي عمى دافعية االنجاز لدى العبي كرة السمة؟: الدراسة* مشكمة 

 :أهداف الدراسة* 
 .معرفة الدور الذي يمعبو تماسك الفريق عمى دافعية االنجاز لدى العبي كرة السمة - 
 .لإلنجازمعرفة مدى تأثير العالقات االجتماعية بين العبي الفريق عمى درجة دافعيتيم  -
 .عبو النمط القيادي لممدرب في دافعية االنجاز لدى الالعبينمعرفة الدور الذي يم -

 * الفرضيات:
 .يعمل ارتفاع تماسك الفريق الرياضي عمى ارتفاع دافعية االنجاز لدى الالعبين -1
 .توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين درجة الالعب السوسيومترية ودرجة دافعية االنجاز -2
 ن.رتفاع دافعية النجاز لدى الالعبييؤدي انتياج المدرب النمط القيادي الديمقراطي الى ا -3
 .استخدم الباحث المنيج الوصفي المنهج:*

 العب من مختمف الفرق الستة.  66وضمت  (%05.73)فرق بنسبة تقدر ب 6ضمت عينة البحث  * العينة:
استخدم الباحث أربعة مقاييس شممت كل من "االختبار السوسيومتري" ل مورينو، "مقياس دافعية * أدوات البحث: 

اإلنجاز" ل جو ويميس، مقياس "تماسك الفريق الرياضي" ل محمح حسن عالوي، ومقياس "النمط القيادي المميز 
 .""فيدلرلممدرب الرياضي: المصمم من طرف 
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 االستنتاجات:* 
 .التماسك الفريق الرياضي يؤدي الى ارتفاع مستوى دافعية االنجاز لدى الالعبينان ارتفاع  -
 .تعتبر الطريقة السوسيومترية طريقة دقيقة ومناسبة لمكشف عن المناخ االجتماعي والعالقات االجتماعية داخل -

 .الفريق الرياضي كما يمكن استخداميا من طرف المدربين لسيولتيا
 .ة بين تماسك الفريق الرياضي ومستوى دافعية االنجاز لدى الالعبينتوجد عالقة ارتباطي -
 تتأثر درجة دافعية الالعب لإلنجاز بعالقتو االجتماعية التي تربطو ببقية أفراد الفريق. -
يؤدي انتياج المدرب لمنمط القيادي األوتوقراطي الذي يولي أىمية نحو إنجاز الميام وتحقيق الفوز فقط عمى  -

 مستوى دافعية اإلنجاز لدى الالعبين. انخفاضعالقات اإلنسانية، إلى حساب ال
 * االقتراحات:

 زيادة االىتمام بالجانب النفسي، والتربوي خالل إعداد وتدريب الالعبين لممنافسة. -
العمل عمى إقامة دورات تطويرية لممدربين تيدف إلى زيادة الخبرات والمعمومات الخاصة بأساليب  القيادة  -

 الفعالة، ومعرفة أىم العوامل التي تؤثر في تماسك الفرق الرياضية.
إجراء عمميات التقويم بين الحين واألخر لموقوف عمى طبيعة التفاعل االجتماعي في الفرق الرياضية، كما  -

قات يستطيع المدرب الرياضي االستعانة باالختبار السوسيومتري في دراسة لمتفاعل االجتماعي، وتحميمو لمعال
 االجتماعية.

ضرورة اىتمام المدربين بمظاىر تنظيم الفرق الرياضية كاالمتثال لقيم ومعايير الفريق، التألف، التجانس،  -
والتعاون بين الالعبين،مع توفير كافةالوسائل المادية والبيداغوجية والبشرية لتأطير وتحسين ىذه المظاىر في 

 الفريق.
اعي بين الالعبين والمدرب ، التي تعززمظير التماسك، وىذا في إطار النشاط التكيف من فرص التفاعل االجتم -

 الرسمي لمجماعة، باإلضافة إلى النشاط الغير  الرسمي. 
 * التعميق عمى الدراسة: 

 وفقا لما يمي: ، أصبح باإلمكان التعميق عمييالدراسة البحث الحالي سابقةال اتبعد عرض الدراس    
وطبيعة المشاكل  المالئمتيالوصفي المنيج  الحالية مع الدراسة في استخدام تشابيت دراستناالمنهج المستخدم: -

 .المراد دراستيا وصوال إلى تحقيق األىداف
قصدية وىذا من أجل تحقيق األىداف المرجوة من البحث، والحالية  منتظمة السابقة ةكانت العينة لمدراسالعينة : -

تأثير تماسك الفريق ولى والثانية عمى التوالي ألن الباحث في الدراسة ىدف إلى إيجاد وليذا اختارا العبي الدرجة األ
 الوالئيةالعبي  الرابطة  نا، وفي الدراسة  الحالية اختار الرياضي عمى مستوى دافعية االنجاز لدى العبي كرة السمة

 .أىمية الدافعية في تحسين مستوى األداء الرياضي لتبيان
 مقاييس أخرى. استخدام" لمحمد حسن عالوي مع ةالدافعيتين مقياس "الدراسكمتا استخدمت المستخدمة: األدوات -
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 "منصوري محمد األمين. الثالثة:دراسة ال -2-3
مدى تأثير الضغوطات المينية والنفسية عمى دافعية االنجاز لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية عنوان الدراسة: 

 الثانوية".في المرحمة 
 .رسالة ماجستير  9000 9002سنة سنة الدراسة: * 

ما مدى تأثير الضغوطات النفسية والمينية عمى دافعية االنجاز لدى أستاذ التربية البدنية * مشكمة الدراسة: 
 والرياضية؟.

 يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية:* أهداف الدراسة:
والرياضية في تخصصو منشطا ومربيا بالدرجة األولى حيث يجب عميو ان يتميز دائما يعد أستاذ التربية البدنية  -

عن باقي أساتذة المواد األخرى وىذا عقب نظرة المجتمع التعميمي لو،لذا يجب ان يتوفر لديو ما يقال عنو شبو 
 اإللمام بالكثير من الميارات اإلنسانية والكفاءات في ميدان تخصصو.

الدوافع والحوافز التي يمتمكيا أستاذ التربية البدنية والرياضية التي تعكس مدى حصولو عمى  التعرف عمى أىم -
 المعارف والمعمومات والخبرات الخاصة بالتدريب.

الكشف عن الجوانب واألسباب التي من شانيا ان تؤثر عمى فعالية األداء التدريبي لدى أساتذة التربية البدنية  -
 يا بأنفسيم من حيث أىميتيا.والرياضية كما يحددون

 :الدراسة فرضيات* 
 الفرضية العامة:

 مدى تأثير الضغوطات النفسية والمينية والعوامل المحيطة باألستاذ عمى دافعية انجازه. -
 الفرضية الجزئية 

 لمضغوطات النفسية والمينية تأثير عمى دافعية االنجاز لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية. -
 يمكن أن تختمف دافعية االنجاز لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية باختالف الضغوطات النفسية والمينية. -
 يعاني أستاذ التربية البدنية والرياضية من ىذه الضغوطات المطروحة. -
 منهج البحث:* 

تبر ىذا المنيج أكثر استخدم الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو لطبيعة المشكمة ويع 
مناىج البحث استخداما وخاصة في مجال البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية وييتم البحث الوصفي 

وكذلك تحديد الممارسات  المسحي بجمع أوصاف دقيقة عممية لمظواىر المدروسة،و وصف الوضع الراىن وتفسيره،
وطرائقيا في النمو والتطور كما ييدف  واالتجاىات عند األفراد والجماعات،الشائعة والتعرف عمى اآلراء والمعتقدات 

 أيضا إلى دراسة العالقات القائمة بين الظواىر المختمفة.
 العينة وكيفية اختيارها:* 
ناث المدرسين لمسنوات األولى والثانية والثال     ثة تتشكل عينة البحث من أساتذة التربية البدنية والرياضية ذكور وا 

ببعض ثانويات دوائر وبمديات والية بجاية الشرقية والذين كانوا عمى رأسيم خالل السنة الدراسية  من التعميم ثانوي،
ولكي تحدد عينة البحث الذي سيقوم بيا استمزم عميو ان يقوم بتوزيع االستبيان المصمم في دراستو  9002/9000
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ء األساتذة من مختمف الجنسين ومن المعنيين من طرف مديرية حسب المحاور المنشأة وفقا لمفرضيات ويتكون ىؤال
 التربية الوطنية لوالية بجاية حيث تم إحصائيم من خالل الدراسة االستطالعية التي قام بيا خالل دراستو.

ما حصل عمى ىوية المؤسسات التي سيقوم بإجراء بحثو فييا والدوائر الموجودة فييا ىذه الثانوية تحصل عمى  وبعد
(أستاذ من بينيم ذكور 00العينة المقصودة وىي مجموع األساتذة الذين يعممون بيذه المؤسسات وقد بمغ عددىم)

ناث.  وا 
 أدوات البحث:* 
البحث ىذا التقنية السائدة وىي االستبيان الذي وجده أنجع طريقة لمتحقيق  زال نجامن أىم الوسائل المستعممة      

من جمع المعمومات المراد الحصول عمييا  وفي إشكاليتو التي ىو بصدد دراستيا كما ان ىذه الوسيمة مكنت
 ن األسئمة.بسيولة،ىذا انطالقا من الفرضيات السابقة الذكر وىي عبارة عن استمارة استبيانيو تتضمن مجموعة م

 مقة:أ/أسئمة مغ
 نعم<<أو>>ال<<.>>تكون اإلجابة عمييا في غالب األحيان محددة ب 

 ب/أسئمة نصف مفتوحة:
تحتوي ىذه األسئمة نصف من السؤال مغمق وتكون اإلجابة عميو ب>>نعم<<أو>>ال<<والنصف اآلخر فيو  

 الحرية في إبداء الرأي الخاص بالصراحة.
 توصل لها الباحث:أهم النتائج التي * 
الشك أن لكل دراسة ىدف تسعى إلى تحقيقو وذلك من خالل استخدام المنيج العممي لموصول إلى الحقائق أو     

باألحرى الوصول إلى اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة المطروحة في اإلشكالية وبالتالي التحقق من مدى صحة 
 الفرضيات المقترحة في بداية الدراسة.

كانت الدراسة الحالية تبحث عن اإلجابة من خالل التساؤالت التي شكمت اإلشكالية المطروحة قصد معرفة  ولما    
أىم مصادر الضغوط النفسية التي يتعرض ليا أستاذ التربية البدنية والرياضية وما ىي العوامل التي تؤدي إلييا 

،الحالة العائمية،المستوى التعميمي واالقدمية في وعالقتيا بالحالة االجتماعية لألستاذ المتمثمة في الجنس،السن
 التدريس.

 فقد أسفرت الدراسة الحالية عمى مايمي:
 التالميذ مصدر من مصادر الضغوط النفسية. -
 احتالل العالقات بين جماعة العمل وأستاذ التربية البدنية والرياضية تشكل ضغوط عمى األستاذ. -
أستاذ التربية البدنية والرياضية من نقص الوسائل والعتاد الرياضي من سوء ظروف العمل التي يعمل فييا  -

 مسببات الضغط.
 ضعف الراتب الشيري ألستاذ التربية البدنية والرياضية يؤثر سمبا عمى نفسية األستاذ. -
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 أهم االقتراحات:
ون ىذه الدراسة بمثابة نقطة لقد كانت دراسة الباحث متواضعة وفي حدود اإلمكانيات المتوفرة لديو يود ان تك -

البداية لبحوث أخرى في ىذا المجال الواسع والحساس لكونو يمس مستقبمنا باعتبارنا أساتذة في التربية البدنية 
 والرياضية.

وعمى ضوء النتائج المتحصل عمييا من خالل دراستو الميدانية،تتجمى لنا بعض االقتراحات والحمول التي يمكن  -
 فيف من معاناة أساتذة التربية البدنية والرياضية وتحقيق دافعية انجاز أفضل.من خالليا التخ

 إعطاء حصة التربية البدنية والرياضية أىميتيا الحقيقية في المؤسسات كسائر حصص المواد األخرى. -
سينات تحسين الظروف التي يعمل فييا األساتذة،ذلك عن طريق توفير الوسائل وصيانتيا ومن خالل ىذه التح -

 يمكن ليؤالء األساتذة انجاز عمميم بسيولة وبالتالي نقص إحساسيم بالضيق والحصر النفسي.
إتاحة الفرصة ليم باختيار المكان والموقف المالئم لممساحات المخصصة لمنشاطات الرياضية في الثانويات  -

 إلنجاح مثل ىذه األحداث.
عن أىمية التربية البدنية والرياضية وذلك تطبيقا لممثل القائل"العقل تحسين أساتذة المواد األخرى لمتالميذ يحثيم  -

 السميم في الجسم السميم".
 * التعميق عمى الدراسة: 

 وفقا لما يمي: ، أصبح باإلمكان التعميق عمييالدراسة البحث الحالي سابقةال اتبعد عرض الدراس    
وطبيعة المشاكل  المالئمتيالوصفي المنيج  الحالية مع الدراسة في استخدام تشابيت دراستناالمنهج المستخدم: -

 .المراد دراستيا وصوال إلى تحقيق األىداف
ناث المدرسين لمسنوات األولى والثانية العينة : - تتشكل عينة البحث من أساتذة التربية البدنية والرياضية ذكور وا 

وبعد ما حصل عمى ىوية المؤسسات  ،دوائر وبمديات والية بجاية الشرقيةوالثالثة من التعميم ثانوي،ببعض ثانويات 
التي سيقوم بإجراء بحثو فييا والدوائر الموجودة فييا ىذه الثانوية تحصل عمى العينة المقصودة وىي مجموع 

ناث.00األساتذة الذين يعممون بيذه المؤسسات وقد بمغ عددىم)  (أستاذ من بينيم ذكور وا 
العبي  الرابطة  ناالحالية اختار  وفي الدراسةية وىذا من أجل تحقيق األىداف المرجوة من البحث، قصدوالحالية 
 .أىمية الدافعية في تحسين مستوى األداء الرياضي لتبيان الوالئية

 " لمحمد حسنةالدافعيمقياس "استخدمنا  الباحث االستبيان، بينما في الدراسة الحمية استخدمالمستخدمة: األدوات -
 عالوي.

 بن الحاج الطاىر عبد القادر.الدراسة الرابعة:  -2-4
 بعض سمات الشخصية وعالقتيا بدافعية االنجاز الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة. * عنوان الدراسة:

 ىل توجد عالقة بين سمات الشخصية ودافعية االنجاز الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة.* مشكمة الدراسة: 
 راسة:* أهداف الد

 التعرف عمى الفروق في سمات بين العبي كرة الطائرة جموس والعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة. -
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معرفة طبيعة العالقة االرتباطية ما بين سمات الشخصية لدى الرياضي المعوق حركيا ودافع انجاز النجاح  - 
 لديو.  

 ية لدى الرياضي المعوق حركيا ودافعو لتجنب الفشل.  معرفة طبيعة العالقة االرتباطية ما بين سمات الشخص -
 * فرضيات الدراسة: 

 الفرضية العامة:
 توجد عالقة بين سمات الشخصية ودافعية االنجاز الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة.    

 الفرضيات الجزئية:
 ال يوجد فروق في سمات الشخصية حسب نوع الرياضة الممارسة. -1
 مابين سمات الشخصية ودافع انجاز النجاح. ارتباطيونتوقع وجود عالقة  -2
 مابين سمات الشخصية ودافع تجنب الفشل. ارتباطيونتوقع وجود عالقة  -3

 * المنهج المتبع:
 اعتمد الباحث عمى الدراسة الوصفية االرتباطية التي تندرج في إطار المنيج الوصفي.

 :رهااختيا* عينة الدراسة وكيفية 
 ،بطريقة الكيس المثالي ،بأسموب العينة العشوائية الطبقية عير النسبية ،اعتمد الباحث عل المعاينة االحتمالية    

 من المجموع الكمي ألفراد المجتمع.%20.03ما تمثل نسبة  ،( رياضي22مكونة من )
 * أدوات البحث:

بالمغتين العربية والفرنسية والتي ليا عالقة مباشرة أعتمد الباحث عمى مجموعة من المراجع والمصار من كتب     
 بالموضوع.

وحددت األسئمة حيث كانت عبارة متمحورة حول التحفيز وعالقتو بمستوى الطموح   استبياناستعمل استمارة كما     
 ومستوى المثابرة وعالقتو باألداء والتنافس.

 و ولس" وتعريب "محمد حسن عالوي".من تصميم "ج الرياضيمقياس دافعية اإلنجاز  استخدمكما 
 * أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

 يمكن لمتحفيز أن يكون لو دور في زيادة التنافس أثناء المباريات. -

 * التعميق عمى الدراسة: 
 وفقا لما يمي: ، أصبح باإلمكان التعميق عمييالدراسة البحث الحالي سابقةال اتبعد عرض الدراس    

وطبيعة المشاكل  المالئمتيالوصفي المنيج  في استخدام الحالية مع الدراسة تشابيت دراستناالمنهج المستخدم: -
 .المراد دراستيا وصوال إلى تحقيق األىداف

ة بأسموب العينة العشوائية الطبقية غير النسبية بطريقة الكيس المثالي, أما بالنسبة كانت العينة لمدراسالعينة : -
وكان اإلختالف وىذا من أجل تحقيق األىداف المرجوة من البحث، الحالية تم اختيار العينة بطريقة قصدية لدراستي 

 الكراسي المتحركة بينما في دراستنا إخترنافي نوع الرياضة حيث اختار العبي الكرة الطائرة جموس وكرة السمة عمى 
 .البويرة لوالئيةالعبي كرة اليد الرابطة ا
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الباحث في  لمحمد حسن عالوي مع إستخدام "مقياس الدافعية " في دراستنا امناستخد المستخدمة: األدوات -
 "محمد حسن عالوي او عربي "فرايبرج"الذي أعدىا  "مقياس الشخصية"الدراسة السابقة الذكر 
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 خالصة: 
تمكنو من مقارنة دراستو مع بعض الدراسات التي إن الدراسات السابقة ىي نقطة بداية بالنسبة لمباحث ألنيا 

تكون مشابية ليا أو ليا نفس المتغير كما أنيا تزود الباحث بأفكار وتحريات الباحث في تحديد أبعاد المشكمة التي 
 ألنو قميل الدراسة وميم خاصة لمعبة كرة اليد. قميمة بالنسبة لموضوع دراستناووجدت أنيا  ،يريد معالجتيا

 دراسة تخدم التي النقاط عمى الضوء تسميط خالليا من حاولنا،المشتركة النقاط أىم عمى باإلجماع اتفقت يوالت   
 بين واالختالف التشابو نقاط بعض ذلك في مبرزين وعممية عممية قيمة ذات نتائج إلى لموصول وتدعميا بحثنا

 ليذه جديدة صبغة إعطاء ذلك في محاولين عممية أخرى زاوية من تكممة تكون ان عمى حرصنا كما الدراسات،
 .الحساسة العممية
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 تمهيد:
إلى الجانب النظري في ىذا البحث البد من التطرق إلى الجانب التطبيقي والذي نحاول من خاللو  نابعد تطرق

إيجاد حل لإلشكالية المطروحة مسبقا وذلك إلثبات صحة فرضيات الدراسة أو نفييا وىذا من خالل القيام بتوزيع 
عمى ترتيبيا وتصنيفيا وتحميميا من اجل مقياس الدافعية عمى العينة التي تم اختيارىا ثم جمع المعمومات والعمل 

استخالص النتائج والوقوف عمى ثوابت الموضوع المدروس وفي طيات الفصل الميداني سوف نتعرض إلى تحديد 
مجاالت الدراسة والمتمثمة في المجال والمكان والزمان وكذا المنيج المستخدم مع تحديد األدوات المناسبة لجمع 

 ميدانية التي تيم موضوع البحث والتي سنتطرق إلييا بالتفصيل.البيانات والمعمومات ال
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 الدراسة االستطالعية : -3-1
مالمح لألسئمة التي  نااستخمصبعد االطالع عمى الدراسات المشابية وبعض الكتب المتخصصة في الميدان 

ف جوانب المشكمة المعالجة بيا إلى اإللمام واإلحاطة بمختم نايدف الدراسة االستطالعية التي قمىذا وت ناتخدم بحث
 الرياضي فئة األواسط. األداءىذا الذي يدرس أىمية الدافعية لتحسين مستوى  نافي بحث
-30-22لك يومبمختمف النوادي المنخرطة فييا وذارة والتي أمدتنبزيارة الرابطة الوالئية لكرة اليد لوالية البوي نافقد قم
بزيارة  ناقموقد ، نامختمف الفرق التي ىي ىدف دراستبمختمف المعمومات حول مكان تدريب  اأمدتن كما 2302

 .مقياس الدافعية عمييم استمارةيع بتوز  بفضل اهلل  اوتمكن ناالنوادي المعنية ببحث
 كما كانت الدراسة االستطالعية عبارة عن7 
 محمل الجد والتجاوب مع متطمباتيا.عمى  المقياسقابمية الالعبين عمى التعاون والتركيز وأخذ ىذه  اكتشاف -
 دافعية.في قياس مستوى ال وصدقوو ومدى إمكانية تطبيق لممقياسالتحدث مع المدربين وأخذ آرائيم ونظرتيم -
 التعرف عمى الحوافز التي تدفع الالعبين لمرفع من دافعية االنجاز.-
  المنهج المتبع: -3-2

عمى المنيج الوصفي باعتباره األنسب إلى الظواىر النفسية واالجتماعية وذلك بيدف  البحث ىذا في نااعتمد 
عمى  المتغيرين ينذاوالمقارنة بينيا ومدى تأثير ىدافعية االنجاز واألداء الرياضي تشخيصيا وتحديد العالقة بين 

ساعدنا في الكشف عن بعضيا البعض والتنبؤ بسموك الظاىرة محل الدراسة في المستقبل، كما أن المنيج الوصفي 
 عن طريق التحقق من صدق ما يتوفر فييا من أفكار ونظريات. عالقة الموجودة بينيما

 ختياره.ال اا دفعنفي دراسة الدافعية وىذا م يعتبر المنيج الوصفي من أفضل المناىج التي تساعدو     
 تعرف المنهج الوصفي:* 

المنيج الوصفي كما يمي "المنيج الوصفي ىو طريقة من طرق التحميل  "عمار بوحوش ومحمد دنيبات"يعرف 
)بوحوش،دنيبات، والتفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكمة اجتماعية معينة"

 .(136، ص1995

 لمحصول عمى إجابات عن عدد من األسئمة المكتوبة في نموذج يعد ليذا الغرض ويقوم عميو بنفسو" أو"ىو وسيمة
 ضبط متغيرات الدراسة: -3-3

 إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة لمدراسة يتوفر عمى األقل عمى متغيرين أوليما يسمى المتغير المستقل 
 واألخر المتغير التابع.

 ىذا  ناير التابع وال يتأثر بو، وفي بحثالمتغير المستقل ىو المتغير الذي يؤثر عمى المتغإن المتغير المستقل7 -0
 .ىو المتغير المستقل ألنو يؤثر عمى األداء الرياضي لالعبي كرة اليد بتحسينو وتطويره" الدافعية"

ىذا  ناالمستقل وال يؤثر عميو، وفي بحث حيث أن المتغير التابع ىو المتغير الذي يتأثر بالمتغيرالمتغير التابع7  -2
 بالتطور والتحسن ىو المتغير التابع ألنو يتأثر بالدافعية "األداء الرياضي لالعبي كرة اليد"
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 :مجتمع الدراسة -3-4
  فرق كالتالي117بالبويرة التي تضم  -رابطة الوالئية  - طلفئة األواسكل فرق كرة اليد  (1-3)جدول رقم 

 رمز الفريق أواسط الرابطة الوالئية *البويرة*فرق صنف 
 GSSG المجمع البترولي سور الغزالن

 OSG أولمبيك سور الغزالن
 CAM أمل مشدالة

 AAB ل عين بساماأم
 DRBK جمعية القادرية
 IRBC إتحاد الشرفة

 ESL وفاق األخضرية
 OSA غبالوأأولمبيك 

 OMB البويرة مدينة أولمبيك
 ASTH أمل حيزر

 OR أولمبيك الرافور
 
 عينة البحث: -3-5

إن اختيار عينة البحث يعد من األمور الميمة واألساسية والمؤثرة في سير العمل في البحث لذا يجب أن تكون      
العينة ممثمة لممجتمع األصمي تمثيال صادقا وحقيقيا، إذا ىي الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي 

 .(163، ص2000)محجوب، يجري الباحث مجمل ومحور عممو عميو.

عمى بحث مشكمة  ائجيا عمى المجتمع الكمي، وتساعدنتعميم نتابناعينة البحث بطريقة تسمح ل نااختر لذلك فقد 
  .عمى العينة القصدية ناداقية. وبناء عمى ذلك فقد اعتمدبطريقة منطقية، واقعية وذات مص نادراست

تعني ىذه العينة اختيار كيفي من قبل الباحث لممسحوبين )أو لممستجوبين( استنادا إلى تعريف العينة القصدية: *
أىداف بحثو و ال يتم اختيار المبحوثين من خالل الجدول العشوائي أو القرعة، و ىذا يعني أن ىذه العينة ال تعطي 

وال تقوم ىذه العينة عمى أي  .(208، ص2004)الخميل، الفرص المتكافئة لكل وحدة اجتماعية ألن تكون ضمنيا. 
نما تقوم  اشتراطات فيما يتعمق بخصائص معينة متوافرة لدى مفردات العينة لتمثل المجتمع المستيدف دراستو، وا 

)محمودأبو بالدرجة األولى عمى بعض االعتبارات التي تكون لدى الباحث أو القائم بالدراسة أو القائم باختبار العينة.
 (.156، ص2007بكر،
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 كيفية اختيار العينة:* 
إلى إختيار الفرق التالية و ىي   ناالتصال بيذه الفرق و ىذا ما دفععينة قصدية و ىذا لقرب المسافة و سيولة ا

 فرق من مجموع الفرق التي تنشط عمى مستوى الرابطة الوالئية بوالية البويرة و ىي  كالتالي7 32
 7 يمثل عينة البحث(2-3)جدول رقم

 الالعبين الرمز الفريق
 OMB 14 البويرة مدينة أولمبيك
 AAB 14 عين بسام لاأم

 28 المجموع
 

 عينة البحث وكيفية اختيارها:* 
ينظر إلى العينة عمى أنيا جزء من كل أو بعض من جميع، وتتمخص فكرة دراسة العينات في محاولة الوصول إلى 

خاصة بأندية والية  ناوبما إن دراست تعميمات لظاىرة معينة، أي دراسة بعض حاالت ال تقتصر عمى حالة واحدة 
 25ة المراىقة وفي ىذا البحث تكونت عينة البحث من البويرة لكرة اليد تم اختيار فئة األوساط التي تتزامن مع فتر 

حيث كانت نسبة  (OMB)البويرة  مدينة ك، أولمبي(AAB)عين بسام لاأم7نوادي من والية البويرة وىي 32العبا من
 .%81.81العينة 

 المجال الزماني والمكاني: -3-6
 المجال البشري: -1

 نواديمفرق والية البويرة.  32العب في كرة اليد و ىم مقسمون عمى  25وتتكون عينة البحث من       
 المجال المكاني: -2

البويرة مدينة أولمبيك،عين بسامل اأمنوادي تابعة لرابطة كرة اليد لوالية البويرة وىي7 32ىذه الدراسة عمى ناأجري    
 .المتعددة الرياضات لمدينة عين بسام لك عمى مستوى المركب الرياضي لمدينة البويرة، والقاعةوذ
 المجال الزماني:-3

توزيع مقياس بإلى غاية شير ماي وتخممت ىذه الفترة  جانفيمن شير  ابتدءاليذا الموضوع  نادراست نابدأ
 .فعية عمى عينة البحث ثم جمعيا وتحميل النتائج باستعمال الطرق اإلحصائية واستخالص االستنتاجات االد
 العممية: األسس* 
 ثبات المقياس:  -1

 يقصد بالثبات ىو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس األفراد وفي نفس الظروف.   
 عبتوزينا قم ،حيث العبين لكرة اليد من عينة البحث 33 ناار ار إعادة االختبار فاختتييق اخبذلك عن طر  ناحيث قم
عمييم نفس االستمارات وفي نفس الظروف، حيث  وزعيوم  02عمييم في المرة األولى، ثم بعد المقياس  استمارات

 . 2302فيفري 22والثانية يوم  2302فيفري03االستمارة األولى يوم  وزعت
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عند دافعية تجنب الفشل و ىذا ما يؤكد صحة  ...6عند دافعية اإلنجاز و 2..6وتم حساب معامل الثبات فكان 
 ثبات المقياس.
 ثبات المقياس نتائج يمثل: (3-3)جدول رقم
 المقياس

 الالعب
 تجنب الفشلبعد إنجاز النجاح بعد
 0ص ص 0س س

0 10 10 02 02 
2 05 05 02 01 
0 13 13 04 04 
1 04 02 12 12 
2 10 13 13 13 
3 10 10 03 03 

 3.66 3.63 معامل الثبات
 3.66 3.65 معامل الصدق

 
 مفتاح الجدول : *

 في المرحمة األولى من توزيع المقياس. إنجاز النجاح بعدنتائج درجات س:
 في المرحمة الثانية من توزيع المقياس. إنجاز النجاح بعد نتائج درجات:1س

 في المرحمة األولى من توزيع المقياس. تجنب الفشل بعد نتائج درجاتص:
 في المرحمة الثانية من توزيع المقياس. تجنب الفشل بعدنتائج درجات :1ص
 :مقياسصدق ال -2

يتمتع بدرجة  الختبارأن ا ، ودلت النتائجاالرتباطمعامل  استخدمناذاتي ومن أجل التأكد منو الصدق ال نااستخدم
الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجريبية بالنسبة لمدرجات الحقيقية، التي خمصت من شوائبيا أخطاء القياس 

ي لمعامل ثبات االختبار، وقد تبين بأن االختبار يتمتع بدرجة صدق ذاتي عالية عيبر تالذي يقاس بحساب الجذر ال
 (327كما ىو موضح في الجدول )

 صدق وثبات العينة نتائج يوضح: (4-3)جدول رقم
 
 
 
 

 

 الصدق الثبات 
 0.98 0.96 انجاز النجاح بعد
 0.99 0.99 تجنب الفشل بعد



الميذانيت وإجراءاتهالفصل الثالث                                                                  منهجيت البحث   

 

44 

عمى تحكيميا من طرف عدد من  اعتمدناس الدافعية لدى العبي كرة اليد امقيلقياس موضوعية  الموضوعية:
  .في المعيد المشيود ليم بالخبرة والحكم الجيد والدكاترة األساتذة

 .لمقياس الدافعية لدى العبي كرة اليد يوضح قائمة المحكمين :(5-3)جدول رقم 

 
 أدوات الدراسة:  -3-7

مقياس الذافعيت  نااستخذمكرة اليذ لذي العبي  رياضيألهميت الذافعيت في تحسين مستىي األداء النا في دراست

 . 8.11لىالس 

 المقياس:وصف * 
وىذا لمحاولة قياس دافعية االنجاز المرتبطة بالمنافسة الرياضية  wllis (8.11)لقد تم اختيار مقياس ولس 

 ىي7 بعادأويتضمن المقياس ثالثة 
 دافع القدرة -
 دافع انجاز النجاح -
 دافع تجنب الفشل -

 .لإلنجازاتكنسون"في الحاجة -وذلك في ضوء نموذج " ماكميالند
عبارة لبعد دافع تجنب 81بعد دافع انجاز النجاح،عبارة ل81عبارة لبعد دافع القدرة، 81عبارة 7 06وتتضمن القائمة 

7 بدرجة كبيرة جدا، جالتدريعمى عبارات القائمة عمى مقياس خماسي  ةباإليجابيالفشل. ويقوم الالعب الرياضي 
 كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جدا. بدرجة

وقد قام محمد حسن عالوي بتعريب القائمة وفي ضوء بعض التطبيقات االولية في البيئة المصرية عمى 
 عبارة فقط.16تم االقتصار عمى بعدى انجاز النجاح ودافع تجنب الفشل وعدد  نبعد الرياضييالالعبين 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفة/المنصب األستاذ/المدرب
 البويرة STAPSأستاذ مساعد بمعيد  منصوري نبيل

 البويرة STAPSدكتور وأستاذ محاضر بمعيد  ساسي عبد العزيز
 البويرة STAPSدكتور وأستاذ محاضر بمعيد  عميسيدبن عبد الرحمان 
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 التصحيح:
 يمثل أبعاد العبارات اإليجابية والسمبية.: (6-3)جدول رقم

 العبارات السمبية
 

 العبارات االيجابية
 

مجموع 
 العبارات

 بعاداأل
 

1-5-01  
 

2-3-03-02-
03-05-23  

03 
 

 بعد دافع انجاز النجاح
 

00-04-06  
 

0-0-2-4-6-
00-02  

03 
 

 بعد دافع تجنب الفشل
 

 
 ويتم تصحيح عبارات كل بعد عمى حدة طبقا لما يمي7

درجات ، بدرحة  0 درجات ، بدرجة كبيرة1 يمي7بدرجة كبيرة جداالعبارات في اتجاه البعد تصحح كما 
درجة واحدة، اما العبارات في عكس اتجاه البعد   درجتان ، بدرجة قميمة جدا  درجات ، بدرجة قميمة 1 متوسطة

 فيتم تصحيحيا كما يمي7
  ،درجات 0 درجات ، بدرجة قميمة 1 درجتان ، بدرحة متوسطة  درجة واحدة ، بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جدا
 (.182 181ص مرحع سابق،،1998)حسن عالوي، .درجات 1 بدرجة قميمة جدا

ورقات  4ورقات لممباريات لفريق أمال عين بسام، و03من خالل االتصال بالمدربين قمنا بجمب ورقة المباراة:  *
   .ىو موضح في الفصل الرابعكما  لممباريات لفريق أولمبيك مدينة البويرة حيث قمنا بتحميميا

 يوضح تقدير البعدين لممقياس.: (7-3)جدول رقم 
 التقدير النتيجة

 ضعيف 03-23
 متوسط 20-13
 جيد 10-23

 
  :األسس العممية لممقياس -3-8

باالستعانة بأسموب التحميل اإلحصائي،  نابصورة واضحة وسيمة قم المقياسالتعميق وتحميل نتائج  نالكي يتسنى ل
 المعادلة التالية7 عمييا من خالل نان طريق تحويل النتائج التي تحصموىذا ع

 (.184، ص2004متحت أبو النصر،  ): (parsouneبارسون ) معامل االرتباط* 
r .7 معامل االرتباط 
n .7 عدد أفراد العينة 
x  .7 مجموع درجات األبعاد لالختبار القبمي 
y  .7 مجموع درجات األبعاد لالختبار البعدي 
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 خالصة:
يمكن اعتبار الفصل الذي تناولنا فيو منيجية البحث من أىم الفصول التي ضمتيا دراستنا ىذه ألنو يحتوي عمى    

امل التي كان باإلمكان أن تعيق السير الحسن أىم العناصر األساسية التي قادتنا الى احتواء أىم المتغيرات والعو 
 ليذه الدراسة.

إن ىذا الفصل يعتبر بمثابة الدليل أو المرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كل الصعوبات وبالتالي الوصول إلى   
 تحقيق أىداف البحث بسيولة كبيرة.

كما تناولنا أىم العناصر التي تيتم بدراستنا بشكل كبير منيا متغيرات البحث والمنيج المتبع وأدوات البحث   
 والبيانات من العناصر التي يعتمد عمييا أي باحث في الجانب التطبيقي لدراستو. 
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 تمهيد:
عيييرض  ىيييم النتيييائج التييه  فرجتييييا المعالبييية ااحصيييائية للبيانيييات المتحصيييل عليييييا بعييي  سييين وم بفييه ىيييفا الفصيييل      

 ميييع الفرتييييات  وسييينتطر  مييين ايييعل ىيييفا العيييرض ئليييف تحلييييل النتيييائج وتفسييييرىا ومناقشيييتيا م ييييال ال افعييييةتطبيييي  
الص فيييه نوالتأ ييي  مييين مييي و تح  ييييا وتطاب ييييا ميييع الواقيييع  لييي ومحاولييية اببابييية عليييف تسيييا بت ابشييي اليةالمطروحييية 

 األاير ئلف بعض التوصيات الته نرو  نيا نافعة ومفي ة فه ىفا المبال.
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 :عرض وتحميل ومناقشة النتائج 4-1
 .AABفري   مال عين بسام   طري ة تفريغ  ربات م يال ال افعيةالمحور االول: 

 .يمثل نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع ئنباج النباح (1-4)جدول رقم  األول:البعد 
 
 تقدير المقياس نتائج المقياس 
 دافع إنجاز النجاح الالعبين 

 جيد 24 11
 جيد 21 14
 جيد 21 10
 متوسط 03 12
 جيد 21 10
 جيد 20 10
 جيد 21 10
 متوسط 02 13
 متوسط 40 10
 متوسط 00 11
 جيد 20 11
 جيد 21 14
 متوسط 00 10
 متوسط 00 12

  000 12 المجموع
المتوسط 
 03.01  الحسابي

 متوسط

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 00.0% 

 

 
متوسط المتوسط الحسابه ل افع ئنباج النباح  ان حيث  ن يتتح من الب ول ال افعية  انت متوسطة  التعميق:
  .(%3;.;>) للمتوسط الحسابه ( وق  بلغت النسبة المئوية83.=8وبلغ )
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 تبنب الفشل.يمثل نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع  (2-4)جدول رقم  :ثانيالبعد ال
 
 تقدير المقياس نتائج المقياس 
 دافع تجنب الفشل الالعبين 

 متوسط 40 11
 متوسط 01 14
 متوسط 00 10
 متوسط 00 12
 متوسط 00 10
 متوسط 04 10
 متوسط 40 10
 متوسط 00 13
 جيد 21 10
 متوسط 00 11
 متوسط 40 11
 متوسط 40 14
 متوسط 00 10
 متوسط 03 12

  203 12 المجموع
المتوسط 
 04.01  الحسابي

 متوسط

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 00.21% 

 

 
ال افعية  انت متوسطة حيث  ن المتوسط الحسابه ل افع ئنباج النباح  ان متوسط  ن يتتح من الب ول  التعميق:
  (.%3;.;>) للمتوسط الحسابه ( وق  بلغت النسبة المئوية83.=8وبلغ )

 
 



عرض وتحليل ومناقشة النتائج       الفصل الرابع                                                                 

 

51 

  .يوتح نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع ئنباج النباح و افع تبنب الفشل  :(3-4)جدول رقم 
 
 تقدير المقياس نتائج المقاس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح الالعبين
 متوسط جيد 40 24 11
 متوسط جيد 01 21 14
 متوسط جيد 00 21 10
 متوسط متوسط 00 03 12
 متوسط جيد 00 21 10
 متوسط جيد 04 20 10
 متوسط جيد 40 21 10
 متوسط متوسط 00 02 13
 جيد متوسط 21 40 10
 متوسط متوسط 00 00 11
 متوسط جيد 40 20 11
 متوسط جيد 40 21 14
 متوسط متوسط 00 00 10
 متوسط متوسط 03 00 12

   203 000 12 المجموع
المتوسط 
 متوسط متوسط 04.01 03.01  الحسابي

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 00.01% 00.21%   

يتتح من الب ول ال افعية  انت متوسطة حيث  ن المتوسط الحسابه ل افع ئنباج النباح  و افع تبنب  التعميق:
 للمتوسط الحسابه وق  بلغت النسبة المئوية ( علف التواله3>.87  )(83.=8الفشل  ان متوسط وبلغ )

(<;.;3%)(  ;:.93%). 
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و افع  المتوسط الحسابه وابنحراف المعياري ل و بعبه  رة الي  ل افع ئنباج النباحنتائج : (4-4)الجدول رقم 
 .تبنب الفشل

 دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح 
 04.01 03.01 المتوسط الحسابي
 4.96 4.39 االنحراف المعياري

 افع تبنب و  ل افع انباج النباح وابنحراف المعياريالمتوسط الحسابه قيم يوتح م رج ت راري : (1-4)الشكل رقم 
 .الفشل

 

  ال فعية ببع يو   افع ئنباج النباح  مستوو  ن ناستنتباوالم رج الت راري  9  8رقم من اعل الب ول االستنتاج:
 المي انه ئستنتبناتطععية والتربص   ونظرا لعحت اك مع الفري   ثناء ال راسة ابس ان متوسطاو افع تبنب الفشل 

 .ىفا رابع ئلف ن ص الحوافج الما ية من طرف البياج الفنه للنا ي الرياته ن 
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 .0MBم ينة البويرة  ولمبيكفري    طري ة تفريغ  ربات م يال ال افعيةالمحور االول: 
 .ئنباج النباحيمثل نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع  (5-4)جدول رقم  البعد األول:

 تقدير المقياس نتائج المقاس 
 دافع إنجاز النجاح الالعبين 

 متوسط 34 11
 متوسط 34 14
 متوسط 31 10
 متوسط 30 12
 متوسط 32 10
 جيد 43 10
 جيد 40 10
 متوسط 32 13
 متوسط 31 10
 متوسط 31 11
 متوسط 30 11
 متوسط 34 14
 متوسط 40 10
 متوسط 34 12

  476 12 المجموع
المتوسط 
 الحسابي

 متوسط 34.00 

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 03.11% 

 

 

يتتح من الب ول ال افعية  انت متوسطة حيث  ن المتوسط الحسابه ل افع ئنباج النباح  ان متوسط  التعميق:
  (.%33.=;) للمتوسط الحسابه ( وق  بلغت النسبة المئوية89.33وبلغ )
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 تبنب الفشل.يمثل نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع  (6-4)جدول رقم  :ثانيالبعد ال

 تقدير المقياس نتائج المقاس 
 دافع تجنب الفشل الالعبين 

 متوسط 04 11
 متوسط 02 14
 جيد 21 10
 جيد 21 12
 جيد 24 10
 جيد 02 10
 متوسط 00 10
 متوسط 00 13
 متوسط 01 10
 جيد 20 11
 جيد 22 11
 متوسط 00 14
 متوسط 00 10
 متوسط 00 12

  041 12 المجموع
المتوسط 
 الحسابي

 متوسط 00.41 

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 02.21% 

 

 

 ان متوسط  تبنب الفشليتتح من الب ول ال افعية  انت متوسطة حيث  ن المتوسط الحسابه ل افع  التعميق:
 (.%9.93>) للمتوسط الحسابه ( وق  بلغت النسبة المئوية73.>8وبلغ )
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 يوتح نتائج م يال ال افعية ل و بعبه  رة الي  ل افع ئنباج النباح و افع تبنب الفشل  :(7-4)جدول رقم 
 
 تقدير المقياس نتائج المقاس 
 دافع تجنب الفشل إنجاز النجاحدافع  دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح الالعبين 

 متوسط جيد 32 34 11
 متوسط متوسط 34 34 14
 جيد متوسط 40 31 10
 جيد متوسط 41 30 12
 جيد متوسط 42 32 10
 متوسط جيد 34 43 10
 متوسط جيد 35 40 10
 متوسط متوسط 35 32 13
 متوسط متوسط 30 31 10
 جيد متوسط 45 31 11
 جيد متوسط 44 30 11
 متوسط متوسط 37 34 14
 متوسط جيد 35 40 10
 متوسط متوسط 37 34 12

   521 476 12 المجموع
المتوسط 
 متوسطة متوسطة 37.20 34.00  الحسابي

النسبة 
 المئوية

لممتوسط 
 الحسابي

 03.11% 02.21%   

 

يتتح من الب ول ال افعية  انت متوسطة حيث  ن المتوسط الحسابه ل افع ئنباج النباح  و افع تبنب  التعميق:
 للمتوسط الحسابه ( علف التواله وق  بلغت النسبة المئوية73.>8(  )89.33الفشل  ان متوسط وبلغ )

(;=.33%(  )<9.93%.) 
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و افع  نتائج المتوسط الحسابه وابنحراف المعياري ل و بعبه  رة الي  ل افع ئنباج النباح: (8-4)الجدول رقم 
 تبنب الفشل.

 دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح 
 00.41 02.11 المتوسط الحسابي
 4.36 3.96 االنحراف المعياري

 افع تبنب و  ل افع انباج النباح المعياريالمتوسط الحسابه وابنحراف قيم يوتح م رج ت راري : (2-4)الشكل رقم 
 .الفشل

 

ال فعية ببع يو   افع ئنباج النباح  مستوو  ن ناستنتباوالم رج الت راري  =  >رقم من اعل الب ولاالستنتاج: 
ىفا رابع ئلف ن ص التحتير  ن  نا  ونظرا لعحت اك مع الفري   ثناء ال راسة ابستطععية ئستنتبت ان متوسطا

 .النفسه  وع م الب ية فه العمل و فلك ن ص األ وات البي اغوبية من قبل المسيريين وال ائمين علف الفري 
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 ين.فري لل ت ييم ورقة المباراة المحور الثاني: 
  الفريق األول:
 .(38) نظر الملح  رقم يوتح ع   األاطاء ونتيبة المباراة لورقة المباراة: (9-4)الجدول رقم 

 

عدد 
 المباريات

 عدد األخطاء
 نتيجة المباراة

عدد األهداف 
 المسجمة

عدد األهداف 
 المتمقات

11 14 40 10 
14 10 40 10 
10 10 14 20 
12 10 41 10 
10 10 41 41 
10 10 10 41 
10 14 41 13 
13 10 10 41 
10 10 44 44 
11 10 40 14 

 411 414 01 11 المجموع
 المتوسط
 41.1 41.4 0.1  الحسابي

النسبة 
 %20.04 %20.00 %10.10  المئوية

و فلك ( 6.;من اعل الب ول يتتح لنا  ن المتوسط الحسابه لع   األاطاء  ان تعيف حيث بلغ )التعميق: 
( بالنسبة لع   73.6بالنسبة لع   األى اف المسبلة و) (73.7المتوسط الحسابه لنتيبة المباراة حيث بلغ )

 األى اف المتل ات
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 ع   األاطاء ونتيبة المباريات. يوتحمنحنف بيانه : (3-4)الشكل رقم 

 

 

فو  المتوسط  مباريات8 انتع   األاطاء المرت بة   ن ناستنتباوالمنحنف البيانه  من اعل الب ول االستنتاج: 
المرت بة  ون الوسط ومنو نستنتج  ن األ اء المتوسط الحسابه وبالتاله مع ل األاطاء مباريات تحت  >الحسابه و

   ما بالنسبة لنتيبة المباريات ف انت متوسطة وىفا يع ل الوبو الح ي  للفري  بالنسبة لأل اء الرياته للفري  بي 
 الرياته.
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 (38ب ول يوتح نتيبة المباريات ) نتر الملح  رقم: (11-4)الجدول رقم 

 أو تعادل خاسر ،فائز عدد المباريات 
 خاسر تعادل فائز  
1 ×   
4 ×   
0   × 
2 ×   
0  ×  
0   × 
0 ×   
3   × 
0  ×  

11 ×   
 10 14 10  المجموع

 1.0 1.4 1.0  المتوسط الحسابي
 %01 %01  النسبة المئوية

(بالنسبة >.3بلغ )  ان عاليا   ي حيثلنتيبة المباراة ول يتتح لنا  ن المتوسط الحسابه من اعل الب التعميق: 
( و انت النسبة 3.8  والمتوسط الحسابه للاسارة بلغ )%(3>المئوية )وبلغت النسبة  للمباريات الته فاج بيا الفري 

 (.%83المئوية )
   ائرة نسبية تمثل نسبة الفوج والاسارة للفري .: (4-4)الشكل رقم 

 

 ن نسبة الفوج للفري   انت   بر من نسبة  ناستنتبالنسبية وب ول نتيبة المباريات ا من اعل ال ائرةاالستنتاج: 
نسبة الاسارة ومنو نستنتج  ن األ اء الرياته للفري   ان ب ربة عالية  %83نسبة الفوج و %3>الاسارة والم  رة بي

 من ابنباج. 

 %70نسبة الفوز

 %30نسبة الخسارة
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 .(38) نظر الملح  رقم  لمباراةيوتح ع   األاطاء ونتيبة المباراة لورقة ا: (11-4)الجدول رقم 
 ? 0MBم ينة البويرة  ولمبيكفري  

 
عدد 

 المباريات
عدد 

 األخطاء

 نتيجة المباراة
عدد 

األهداف 
 المسجمة

عدد 
األهداف 
 المتمقات

11 10 10 10 
14 10 10 44 
10 10 10 41 
12 10 10 10 
10 14 10 02 
10 10 40 41 
10 10 10 11 

 124 110 22 10 المجموع
المتوسط 
 الحسابي

 0.01 10.21 41.01 

النسبة 
 المئوية

 12.00% 03.12% 20.41% 

 

( و فلك 83.;من اعل الب ول يتتح لنا  ن المتوسط الحسابه لع   األاطاء  ان تعيف حيث بلغ )التعميق: 
( بالنسبة لع   73.83المسبلة و)بالنسبة لع   األى اف  (93.;6المتوسط الحسابه لنتيبة المباراة حيث بلغ )

 .األى اف المتل ات
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 ع   األاطاء ونتيبة المباريات. يوتحمنحنف بيانه : (5-4)الشكل رقم 

 

 9فو  المتوسط الحسابه و مباريات8 انتع   األاطاء المرت بة   ن ناستنتبمن اعل الب ول ااالستنتاج: 
المتوسط الحسابه وبالتاله مع ل األاطاء المرت بة  ون الوسط ومنو نستنتج  ن األ اء الرياته مباريات تحت 

وىفا يع ل الوبو الح ي  للفري  بالنسبة لأل اء  متوسط   ما بالنسبة لنتيبة المباريات ف انت فو  المتوسطللفري  
 الرياته.
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 (.38) نظر الملح  رقم ب ول يوتح نتيبة المباريات  :(12-4)الجدول رقم 

 خاسر أو تعادل ،فائز 
 خاسر تعادل فائز 

×   
  × 
  × 
  × 
  × 
×   
×   

 12 11 10 المجموع
 1.01 1.11 1.2 المتوسط الحسابي

 %01 %21 النسبة المئوية
(بالنسبة 3.9بلغ )    يالوسط ون  ان لنتيبة المباراة ول يتتح لنا  ن المتوسط الحسابه من اعل الب التعميق: 

( و انت ;.3(  والمتوسط الحسابه للاسارة بلغ )%21) بيا الفري  وبلغت النسبة المئويةللمباريات الته فاج 
 (.%3;النسبة المئوية )

  ائرة نسبية تمثل نسبة الفوج والاسارة للفري .: (6-4)الشكل رقم 

 

من نسبة  قل  ن نسبة الفوج للفري   انت  ناستنتبالنسبية وب ول نتيبة المباريات ا من اعل ال ائرةاالستنتاج: 
 ون نسبة الاسارة ومنو نستنتج  ن األ اء الرياته للفري   ان ب ربة  %3;نسبة الفوج و %93الاسارة والم  رة بي

 من ابنباج. الوسط 
 

 %40نسبة الفوز

 %60نسبة الخسارة
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 مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات: -2-4
 الفرضية األولى: مناقشة

 .مستوو األ اء الرياته ل و بعبه  رة الي و  افع انباج النباح توب  ععقة بين 
 يوتح م ارنة نتائج م يال ال افعية لبع  انباج النباح واأل اء الرياته.: (13-4)الجدول رقم 

 الرياضي األداءتقييم  الدافعية مستوى  الفريق
AAB  فوق الوسط 03.01متوسط 
OMB  دون الوسط 02.11متوسط 
ل و بعبه  رة الي  وعلف توء النتائج المحصل  رياته اء المستوو األو انباج النباح توب  ععقة بين  افع  

عن   رياته اء الان مستوو األ تعلييا  ومن اعل التحليل والمناقشة توصلنا ئلف ص   ىفه الفرتية  حيث وب 
 . 68 مرتفعة  والموتحة فه الب ول رقمنباج النباح ئبعبه  رة الي  يرتفع  لما  انت  افعية 

بيا  نال و بعبه ال رة الي  والته قم الرياتهفه ىفه ال راسة  ىمية ال افعية فه تحسين مستوو األ اء  ناتوصل 
 رة الي   و ومن اعل التحليل ل و بعبه  رياتهمستوو األ اء ال فع ئنباج النباح يساع  علف تحسينئلف  ن  ا

 .ومنو ن ول  ن الععقة طر ية ئلف ص   ىفه الفرتية ناوالمناقشة توصل
ععقة التحفيج و افعية ابنباج الرياته ل و بعبه ال سم مابستير  رسالةوتتف  ىفه ال راسة مع  راسة     

ت ون  هوبالتال لما  ان التحفيج مرتفع  لما جا   افع انباج النباح والته وب   ن ال  م البجائرية  رة الوطنه األول ل
 افع ئنباج  وىفا ما قالو  سامة  امل راتب  ن  بن رجب أحمد()مقاق كمال، ىناك  افعية انباج رياته  بير 

من وابب مع  ( ب  ر  بير  -صعب -عبارة عن ئرا ة ومثابرة الفر  من  بل تباوج الع وبات)تمرين النباح ىو
 (20، ص1000، أسامة كامل  راتب ) الفعالية والسرعة  ي ببساطة الرغبة فه النباح والفوج.

 مناقشة الفرضية الثانية:
 توب  ععقة بين  افع تبنب الفشل ومستوو األ اء الرياته ل و بعبه  رة الي .

 واأل اء الرياته. تبنب الفشليوتح م ارنة نتائج م يال ال افعية لبع  : (14-4)الجدول رقم 
 األداء الرياضي الدافعية مستوى الفريق
AAB  فوق الوسط 04.01متوسط 
OMB  دون الوسط 00.41متوسط 

 
ل و بعبه  رة الي  وعلف توء النتائج المتحصل  رياته اء المستوو األو تبنب الفشل  افع  توب  ععقة بين     

عن   رياته اء الن مستوو األ  نائلف ص   ىفه الفرتية  حيث وب  ناعلييا  ومن اعل التحليل والمناقشة توصل
 .69فه الب ول رقموالموتحة  مرتفعة افعية تبنب الفشل  بعبه  رة الي  يرتفع  لما  انت



عرض وتحليل ومناقشة النتائج       الفصل الرابع                                                                 

 

64 

بيا ئلف  ن  نا رة الي  والته قمعبه  ىمية ال افعية فه تحسين األ اء الرياته ل و بفه ىفه ال راسة  ناتوصل    
ئلف  نال و بعبه ال رة الي   و ومن اعل التحليل والمناقشة توصل رياتهب الفشل يأثر علف األ اء ال افع تبن

 .ومنو ن ول  ن الععقة ع سية ص   ىفه الفرتية
مابستير ععقة التحفيج و افعية ابنباج الرياته ل و بعبه ال سم  رسالةوتتف  ىفه ال راسة مع  راسة      

ت ون  هوبالتال لما  ان التحفيج مرتفع  لما جا   افع تبنب الفشل والته وب   ن ال  م البجائرية  رة الوطنه األول ل
  محم  SUINN 6>>6سون » وىفا ما قالو ( مقاق كمال، بن رجب أحمدىناك  افعية انباج رياته  بير )

فه توء نتائج الع ي  من ال راسات فه مبال ال افعية المرتبطة «   Rbertes 6>>6  و روبرتل 6<<6ععوي 
بالرياتة علف ماتلف مستوياتيا تم التوصل علف تح ي  الع ي  من فئات ال افعية المرتبطة بالرياتة والته تتتمن 

 ،4110)محمد حسن عالوي،  .ومن بينيا  افع تبنب الفشل ةيال افعية ال االية وال افعية الاارب
 .(444 441ص
 

 مناقشة الفرضية العامة:
 واأل اء الرياته. ببع ييايوتح م ارنة نتائج م يال ال افعية : (15-4)الجدول رقم 

 تقييم األداء الرياضي مستوى الدافعية  الفريق
AAB  فوق الوسط 00.01متوسط 
OMB  دون الوسط 00.01متوسط 

 

ل ع الفري ين مت ارب ئلف  ن مستوو األ اء الرياته ماتلف بين  نعحظ من اعل الب ول  ن مستوو ال افعية     
الفري ين و ما سب   ثناء مناقشة  ل فرتية علف ح و بحظنا  ن مستوو ال افعية ل ل بع  توتح الععقة بين 

األ اء ي  ل علف  ن ىناك ععقة بين ال افعية و  ع  ومستوو األ اء الرياته للفري   وىفا مامستوو ال افعية ل ل ب
  .الرياته بصفة عامة ومنو ن ول  ن ال افعية ليا تأثير علف األ اء الرياته
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 خالصة:
تأ   بش ل ب ي ع مباب للشك  ن ىناك  ناال راسة و التحليل لماتلف بوانب موتوع بحثئلف  نامن اعل تطرق 

وتحسنو ل و بعبه  رة الي   وما  ام  ي نشاط سواء  ان رياتيا  رياته ور بالغ األىمية لل افعية علف األ اء ال
رج عن ىفا االميارة واات ان و رة الي  ب ت و أل اءاب  و غير رياته ب ي ون لو نتائج مرتية ئب ئفا  ان يتميج

تم نو الفي  األ اءااطار باعتبار  ن الععب ب ي ون م بوب فه  ي مستوو  ان ئفا لم ي ن يتمتع ب  ر وفير من 
من ا تساب الث ة فه نفسو ورتا اآلارين عن   اءه  وما  ام  ن األ اء تتح م فيو مبموعة من ال وافع فتبعلو 

ق ر اام ان معرفة ما ىه  ىم ىفه ال وافع الته ت فع بعب  رة الي  ئلف  نالفا حاول  ن ويتطور  و يت ىوريتحس
ىناك  افعين ميمين يتح م فه ىفا البانب وىه  افع ئنباج النباح  و افع   ن نا  وق  افترترياتهتحسين   اءه ال
 تبنب الفشل.

 افعية  ىمية فه تحسين مستوو لل ن  نالنتائج م يال ال افعية الموبية لععبين استالص ناومن اعل تحليل    
  .بعبه  رة الي  و ل رياتهاأل اء ال
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 االستنتاج العام:
من خالل ما تناولناه في الجزء التطبيقي، من طرح أسئمة المقياس الخاص بالالعبين وكذا عرض نتائجيا      

 استخمصنا من خالل ىذا البحث النتائج التالية: ،وسرد تحميالتيا
ما إذا كان دافع إنجاز النجاح يساعد عمى  ا معرفةكان الغرض مني تيفمن خالل نتائج الفرضية األولى وال  

بيم في رياضة كرة  صالخا األداءنو يساعدىم في تطور أ أي لدى العبي كرة اليد، الرياضيتحسين مستوى األداء 
يكتسبو الالعب في بعث أدائو  لذيرتباط دافع إنجاز النجاح ااىذه النتيجة إلى  ونفسر اليد من أجل تحقيق النجاح،

كما أن األداء  ،عاليرياضي أي كمما كان ىناك قابمية لمنجاح والعمل عمى الفوز عالية كان ىناك أداء  رياضيال
الذي يوضح عالقة دافع إنجاز النجاح 31رقم  الجدولرتباط بدافع إنجاز النجاح وىذا ما يوضحو الو  رياضيال

 .لرياضيباألداء ا
معرفة ما إذا كان دافع تجنب الفشل يؤثر عمى األداء  اكان الغرض مني تيأما نتائج الفرضية الثانية وال 

إلى جل أن نرى ما إذا كان تنجب اليزيمة والفشل ىو الذي يدفع الالعب ألدى العبي كرة اليد، وىذا من  رياضيال
 يكتسبو ذي، ونفسر ىذه النتيجة إلى إرتباط دافع تجنب الفشل الزوىذا من أجل تحقيق الفو  رياضيتحسين األداء ال

أي كمما كان ىناك قابمية لتجنب الفشل والعمل عمى عدم الخسارة عالية كان ىناك  رياضيالالعب في بعث أدائو ال
  الذي31 الجدول رقم لو إرتباط بدافع تجنب الفشل وىذا ما يوضحو  رياضيكما أن األداء ال ،أداء مياري عالي

 .رياضييوضح عالقة دافع تجنب الفشل باألداء ال
لدى العبي  رياضيتحسين مستوى األداء ال أن لمدافعية أىمية في اه مما سبق وجدناي ما إستنتجنومن خالل  

ييتم المدربون بالجانب النفسي لالعبين وخاصة جانب الدافعية فيو الذي يحفز الالعبين  أن كرة اليد ولياذا يجب
 . وياتلتقديم أفضل ما لدييم أثناء المنافسة وىو الذي يدفعيم إلى أعمى المست

، فعمااى ساابيل المثااال يمكاان أن الرياضااي التاادريبتمعااب دورا ىامااا فااي مياادان وىنااا نسااتطيع القااول بااعن الدافعيااة      
متادريب، فاال لتادريب ولكان إذا لام يكان لاو الادافع لمذكار أو أنثاى، إلاى المكاان المخصاص  بايحضر الفرد طفاال أو شا

آخاار فالن لءباااء أن يجبااروا أوالدىاام عماى ممارسااة نشاااط رياضااي شاك أن الفائاادة ماان التاادريب ساتكون محااددة، بمعنااى 
معااين، باال يحضاارون فعااال إلااى الممعااب المخصااص لمممارسااة الرياضااية، ولكاان فااي نفااس الوقاات ال يسااتطيع أي ماان 
اآلبااااء أن يضااامن أن ىاااذا الناشااال ساااول يباااذل الجياااد والعطااااء المطماااوبين لالساااتفادة مااان عممياااة التعمااايم والممارساااة 

 .بة في الممارسة الرياضيةألنو يفتقد إلى الدافع والرغوالرياضية 
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 خاتمة:
وقد  فعية،اىمية البالغة لموضوع الدىذا العمل المتواضع، وحاولنا قدر المستطاع الكشف عن األ نجازإلقد قمنا ب   

األىمية لمدافعية في تحسين األداء وتوصمنا إلى وجود دور بالغ  وتحميل لمختمف جوانب موضوع بحثنا قمنا بدراسة
لدى العبي كرة اليد، وما دام أي نشاط سواء كان رياضيا أو غير رياضي ال يكون لو نتائج مرضية إال  رياضيال

ال تخرج عن ىذا اإلطار باعتبار أن الالعب ال يكون مقبوال في أي مستوى كان  ،إذا كان يتميز بالميارة واإلتقان
 ،الثقة في نفسو ورضا اآلخرين عن أداءه اكتسابدر وفير من الميارة والحذق التي تمكنو من إذا لم يكن يتمتع بق

لذا حاولنا قدر اإلمكان معرفة  ،وما دام أن األداء تتحكم فيو مجموعة من الدوافع فتجعمو يتحسن ويتطور أو يتدىور
، وقد افترضنا أن ىناك دافعين ميمين اضيريما ىي أىم ىذه الدوافع التي تدفع العب كرة اليد إلى تحسين أداءه ال
 يتحكمان في ىذا الجانب وىمادافع إنجاز النجاح ودافع تجنب الفشل.

نجد رياضي كما أثبتت الدراسة النظرية والتطبيقية أن من بين العوامل األساسية لتحسين مستوى األداء ال   
فالدافعية ىي رمز قوة المعب في أي رياضة، فال الدافعية، التي تعتبر المحرك األساسي في تحسين ىذا األخير، 

العبين لا استجوابنايمكن لالعب االرتقاء في مشواره الرياضي وتحسين أدائو بدون وجود الدافعية، وىذا من خالل 
ىم المواضيع أية، ومن جية اخرى يعتبر موضوع الدافعية من جفي مختمف نوادي والية البويرة ىذا من 

وتطبيقيا، ومن الناحية الرياضية فإن موضوع الدافعية قد أصبح مجاال لصياغة عدة نظريات السيكولوجية نظريا 
من تخطيط برامج تحفز  واإلداريينتمكن الباحثين  ،تفسر األسس المختمفة لمدافعية والميكانيزمات التي تقوم عمييا

و أاالفراد الذين يتعاممون معيم سواء كان ذلك في الميدان الرياضي أو الصناعي أو العيادي أوالمدرسي لبذل جيد 
 .و تحسين النوعيةأنتاج جل رفع اإلأل

دتنا إلى وحاولنا من خالل دراستنا أن نصل إلى نتائج أكثر دقة عن طريق الدراسة الميدانية أو التطبيقية التي قا
أىمية الدافعية  مىبين أيدي الالعبين، كان اليدف منيا التعرف عالمقياس ناووضع البويرة لوالية فرق كرة اليدبعض 

، وتم التوصل بذلك إلى نتائج حققت فرضيات دراستنا الجزئية لدى العبي كرة اليد رياضيفي تحسين األداء ال
 والفرضية العامة . 

من شتى الجوانب والخروج بنتائج موضوعية ودقيقة، نأمل أن ال تكون نقطة نياية  بحثنا موضوعة دراسقمنا بوقد    
بل دفعة جديدة لمدخول أكثر والتعمق األكبر في ىذا الموضوع المتشعب والذي يتطمب دراسات وبحوث عديدة 

ثناء أعية وأىميتيا خاصة وعمى ضوء النتائج المحصل عمييا ينبغي لممدربين أو المسؤولين االىتمام بالداف، متنوعة
 التدريب والمنافسات الرياضية.

تكون مرجعا لدراسات أخرى في المجال ومنار لممتخصصين نأمل أن وفي األخير نستطيع القول بأن ىذه النتائج 
لنجاح  الظروففي مجال التدريب الرياضي ليسير عمى الطريق الصحيح بداية من ايجاد البرامج الناجحة وتوفير 

 ىيل الصحيح.أىذا الفرد وتوجييو نحو الت
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 وفروض مستقبلية: اقتراحات
الذي ىو نفس مرتبة التحضير دوافع في التحضير النفسي لالعب و نظرا لمدور البالغ األىمية التي تمعبو ال     

البدني فإنو من الضروري إبالء االىتمام بيذه الجانب خاصة من طرف األشخاص المشرفين بصفة مباشرة عمى 
 التوصيات التالية:و  االقتراحاتتحضير و تكوين الالعبين و نقصد بذلك المدربين لذا سوف نوجو ببعض 

 .رياضيمحاولة توجيييا لخدمة أداءه الو  ل الدوافع المناسبةذلك باستعماالالعب و العمل عمى معرفة شخصية * 
 المحيط الخارجي.عمى تنمية العالقة بين المدرب والالعبين وبين الالعبين داخل الفريق و  العمل* 
 المحبة بين مختمف عناصر الفريق )تنمية ديناميكية الجماعة لمفريق(.ر جو من األلفة و توفي* 
 .رياضيالدوافع لدى الالعبين من خالل تقديم بعض الحوافز المعنوية بيدف تحسين األداء الالعمل عمى تنمية * 
 تشجيع و تحفيز الالعبين من أجل الحصول عمى نتائج جيدة.* 
 النفسية.واالجتماعية و  لماديةالعبين امتابعة المدرب المستمرة لألحوال ال* 
 العمل عمى تنميتيا.اء الالعب و افع التي تتحكم في أدالعمل عمى معرفة أىم الدو * 
 التحضيرية الخاصة.كوين المدربين لمحاالت النفسية و ت* 
 تمثيل ىذه المعايير الخاصة بالمنافسة الرياضية.* 
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 مجتمع البحث:

 رمز الفريق فرق صنف أواسط الرابطة الوالئية *البويرة*
 GSSG المجمع البترولي سور الغزالن

 OSG أولمبيك سور الغزالن
 CAM أمل مشدالة

 AAB ل عين بساماأم
 DRBK جمعية القادرية
 IRBC إتحاد الشرفة

 ESL وفاق األخضرية
 OSA أولمبيك أغبالو

 OMB البويرةأولمبيك مدينة 
 ASTH أمل حيزر

 OR أولمبيك الرافور
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-محند اولحاج البويرة  أكليجامعـة  -  

 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  التدريب الرياضي قسم

لالعبين" موجه مقياس الدافعية"استمارة   

 :شهادة ماستر مذكرة  لنيل فـي إطار إعداد

 التدريب الرياضي الرياضية :فرع البدنية و  عموم وتقنيات النشاطات فـي

 :تحــت عنــــوان

 

 

 

 

إعداد الطالب:                                                               تحت إشراف الدكتور: من  

بوحاج مزيان *                                                                    بميمي إبراهيم*  

 

 

 

    4102-4102: السنــة الجامعيـــة

لدى العبي   الرياضي مستوى األداء في تحسينالدافعية أهمية 
سنة(61-61)كرة اليد صنف أواسط  
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العممي نرجو منكم ملء هذه االستمارة الخاصة بمقياس الدافعية باإلجابة عمى في إطار إنجاز البحث  -
، ونتعهد إلى معمومات و حقائق تفيد دراستناالوصول  مة بكل صدق و أمانة حتى يتسنى لناهذه األسئ

 العممي. افي خدمة بحثن ابعدم تسرب إجابتكم إلى طرف آخر ماعدا استخدامه

 اإلجابة المختارة(عمى Xتوضع عالمة ) :مالحظة

 شكــرا مسبقــا عمـى صـدق مساهمتــك و مساعدتــك.                           
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 بدرجة العبارات
 كبيرة جدا

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة 
 قميمة 

 بدرجة
 قميمة جدا

أجد صعوبة في محاولة النوم عقب  -0
 في منافسة. هزيمتي

     

الالعب الذي يتدرب لساعات يعجبني  -4
 إضافية لتحسين مستواه.

     

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء  -3
المنافسة فإنني أحتاج لبعض الوقت لكي 

 أنسى هذا الخطأ.

     

في الرياضة ال يعتبر من  االمتياز -2
 أهدافي األساسية.

     

في  اشتراكيأحس غالبا بالخوف قبل  -2
 المنافسة مباشرة.

     

بتحمل أية مهمة والتي يرى  أستمتع -6
بعض الالعبين اآلخرين أنها مهمة 

 صعبة.

     

      أخشى الهزيمة في المنافسة. -7

الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من  -8
 بذل الجهد.

     

في بعض األحيان عندما أنهزم في  -9
 المنافسة فإن ذلك يضايقني لعدة أيام.

     

لمتدريب طوال العام  استعداد لدى -01
 لكي أنجح في رياضتي. انقطاعبدون 
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ال أجد صعوبة في النوم ليمة  -00
 في منافسة. اشتراكي

     

الفوز في المنافسة يمنحني درجة  -04
 كبيرة من الرضا.

     

 المنافسةأشعر بالتوتر قبل  -03
 الرياضية.

     

أن أستريح من التدريب في  أفضل -02
 من المنافسة الرسمية. االنتهاءفترة ما بعد 

     

عندما أرتكب خطأ في األداء فإن  -02
 ذلك يرهقني طوال فترة المنافسة.

     

لدى رغبة عالية جدا لكي أكون  -06
 ناجحا في رياضتي.

     

 أنشغلفي المنافسة ال  اشتراكيقبل  -07
في التفكير عما يمكن أن يحدث في 

 المنافسة أو عن نتائجها.

     

أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل  -08
 العب.

     

أستطيع أن أكون هادئا في المحظات  -09
 التي تسبق المنافسة مباشرة.

     

هدفي هو أن أكون مميزا في  -41
 رياضتي.
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 AAB8نتائج المقياس لفريق أمال عين بسام*

 المجموع اسينتائج المق 
 دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح الالعبين 

10 24 45 47 
14 21 10 50 
11 20 13 54 
12 16 14 52 
13 21 11 51 
14 21 14 53 
15 21 43 43 
16 12 15 50 
17 45 21 45 
01 13 14 50 
00 21 43 46 
04 20 44 45 
01 14 15 51 
02 14 16 52 
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 OMB8نتائج المقياس لفريق أولمبيك مدينة البويرة*

 المجموع اسينتائج المق 
 دافع تجنب الفشل دافع إنجاز النجاح الالعبين 

10 34 32 44 
14 34 34 46 
11 31 40 50 
12 30 41 50 
13 32 42 52 
14 43 34 55 
15 40 35 53 
16 32 35 45 
17 31 30 40 
01 31 45 54 
00 30 44 52 
04 34 37 50 
01 40 35 53 
02 34 37 50 

 

 



 

 

Titre de l'étude: "L'importance de la motivation dans l'amélioration du niveau de 

performance athlétique des joueurs de handball. 

Le problème de l'étude: "Y at-il une relation entre la motivation de la réalisation et la 

performance athlétique pour les joueurs de handball?". 

Hypothèses de l'étude: 

* Il existe une relation entre la motivation a La réalisation de la réussite  et  le niveau de 

performance athlétique aux joueurs de handball. 

* Il existe une relation entre la motivation a l’éviter l'échec et  le niveau de performance 

athlétique aux joueurs de handball. 

Objectifs de l'étude:  

* Connaître la relation entre la motivation a La réalisation de la réussite  et  le niveau de 

performance athlétique aux joueurs de handball. 

* Connaître la relation entre la motivation a l’éviter l'échec et  le niveau de performance 

athlétique aux joueurs de handball. 

* Voir si la compétition était la motivation pour le joueur de handball pour améliorer ses 

performances sportives. 

* Révélé l'ampleur de l'effet de motivation sur le niveau de la performance sportive des 

joueurs de handball. 

* Découvrir l'effet de motivation sur le niveau de la performance sportive des joueurs de 

handball. 

* Apprenez-en plus sur la capacité de l'entraîneur pour accroître la motivation des 

joueurs à utiliser des incitations morales et éducatives. 

* Connaître l'effet de personnalité  de l'entraîneur sur les joueurs si l'entraîneur a une  

personnalité conduite et motivante. 

* montrer le rôle véritable de la motivation dans le milieu compétitive 

* Connaître la nature et le degré de la relation existant entre la motivation et la 

performance sportive parmi les joueurs de handball. 

Le côté théorique: 

Et pour rassembler  tous les cotes de l'étude, nous avons parlé des deux côtés 

Le premier coté de l'arrière-plan théorique de l'étude et des études lié avec la recherche, 

dont nous avons traité trois axes: la motivation dans le domaine du sport, la 

performance sportive, le handball. Nous avons également introduit certaines des études 

que nous avons pu obtenir, puis de les commenter. 

Le côté pratique :  

 a touché deux chapitres, 1 /  méthode de la recherche, et ces  procédures dans nous 

avons déterminer précisément la  méthode de la recherche présentant    la description 

méthodique  , ainsi nous avons pris un échantillon pour la  recherche   se représente par 

deux clubs de la  ligue de wilaya  de Bouira, , et  nous avons  choisi volontairement  

(14) joueurs de chaque club  .  Et les Outils d'étude sont : échelle (motivation). Et le  

Chapitre 4 est conçu a la présentation et  l’analyse et les débats  obtenus sur résultats  

selon critère. 

Les résultats les plus importants obtenus: 

Les résultats obtenus théorique et pratique nous ont donné certains résultats résumés 

dans motivation sur le niveau de la performance sportive des joueurs. 

Résumé de recherche 

 



ce que nous conclu précédemment que la motivation  est une grande importance a 

l’amélioration du niveau de  performance sportive des joueurs handball.  Et pour ce la 

les entraineur doivent se basés sur le cote  psychologique des joueurs en particulier  la 

motivation, c’est le cote qui attise les joueurs a fin de donner le meilleur d’eux même et 

les pousser  a leurs hauts niveaux.   

Et là, nous pouvons dire que la motivation joue un rôle important dans le domaine  

d’ apprentissage. 

Et l’entrainement sportive et l', par exemple, peut amener un enfant ou un jeune 

masculin ou féminin, dans un lieu d'éducation ou de formation, si sa motivation pour 

l'apprentissage et de l’entrainement, sont aucun doute que résulta sera limité , en 

d'autres termes, parents forcé leurs enfants de pratiquer une activité sportive 

particulière, mais en fait qui fréquentent le lieu dédié à la pratique sportive, il est 

impératif aux parents  a oblige leurs enfant a pratique un sport , et doivent se présenter 

dans les lieus spécifique des sports  la Cet effort naissant donnera et voulait tirer profit 

de l'éducation processus et pratique les sports car il lui manque la motivation et le désir 

d'apprendre et de pratiquer des sports , mais aucun des parent ne peut garantir que cet 

enfant a donner beaucoup de lui même il doit être a la hauteur et bénéfice de se qu’il a 

appris durant  l’entrainement  et son apprentissage.  

Les suggestions et les recommandations les plus importantes: 

sur la base d'études théoriques et pratiques, nous avons mis en place certaines 

suggestions et hypothèses futures  sont résumées comme suit :. 

* Connaître  la personnalité de joueur  en utilisant la motivation appropriée pour essayer 

de servir le performance sportive. 

* développer  la relation entre le coach et les joueurs, ainsi qu'entre les joueurs au sein 

de l'équipe et le milieu extérieur. 

* Préparer un milieu   ambiance  et d'amour entre les différents éléments de l'équipe (la 

dynamique de groupe de l'équipe) t. 

* développement la motivation des joueurs en fournissant des incitations morales pour 

améliorer les performances athlétiques. 

* Travailler sur le développement des motivations des joueurs en offrant des incitations 

morales afin d'améliorer la performance sportive. 

* Encourager et motiver les joueurs pour obtenir de bons résultats. 

* Continuer à surveiller les conditions financière, sociales et psychologiques des joueurs 

par  l'entraîneur. 

* La connaissance de la motivation la plus importante que le contrôle de la performance 

du joueur et de travailler sur le développement. 

* Formation des entraîneurs pour des cas psychiatriques et préparations spéciale. 

* La représentation de ces normes  par une compétition sportives.  
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	من خلال ما إستنتجناه مما سبق وجدنا أن للدافعية أهمية فيتحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد ولهاذا يجب يهتم المدربون بالجانب النفسي للاعبين وخاصة جانب الدافعية فهو الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم أثناء المنافسة وهو الذي يدفعهم إلى أعل...
	1- الإشكالية:
	المحور الأول: الدافعية في المجال الرياضي
	1- ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي:
	1-1-شدة الجهد:
	يعني مقدار الجهد الذي يبذله الناشئ أثناء التدريب أو المنافسة، فعلى سبيل المثال: فعلى اللاعبين أحمد ومحمد يحضران جميع جرعات التدريب في الأسبوع، لكن من حيث شدة الجهد نلاحظ أن أحمد يبذل جهدا أكبر من محمد.
	1-2-اتجاه الجهد:
	1-3- العلاقة بين الاتجاه وشدة الجهد:
	يلاحظ وجود علاقة وثيقة بين اتجاه وشدة الجهد على المثال الناشئ، الذي يواظب على حضور جميع جرعات التدريب(اتجاه الجهد) يبذل جهدا كبيرا في جرعات التدريب المختلفة التي يحضرها (شدة الجهد) وفي المقابل فإن الناشئ الذي كثيرا ما يتأخر أو يتغيب عن جرعات التدر...
	2-أهمية الدافعية في المجال الرياضي:
	3- الدافعية والأداء أو النتيجة الرياضية:
	توجد علاقة بين دافع انجاز النجاح ومستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد وعلى ضوء النتائج المحصل عليها، ومن خلال التحليل والمناقشة توصلنا إلى صدق هذه الفرضية، حيث وجدت ان مستوى الأداء الرياضي عند لاعبي كرة اليد يرتفع كلما كانت دافعية إنجاز النجاح مر...
	توصلنا في هذه الدراسة أهمية الدافعية في تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي الكرة اليد والتي قمنا بها إلى أن دافع إنجاز النجاح يساعد على تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد، و ومن خلال التحليل والمناقشة توصلنا إلى صدق هذه الفرضية ومنه نقول...
	توجد علاقة بين دافع تجنب الفشل ومستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها، ومن خلال التحليل والمناقشة توصلنا إلى صدق هذه الفرضية، حيث وجدنا أن مستوى الأداء الرياضي عند لاعبي كرة اليد يرتفع كلما كانت دافعية تجنب الفشل ...
	توصلنا في هذه الدراسة أهمية الدافعية في تحسين الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد والتي قمنا بها إلى أن دافع تجنب الفشل يأثر على الأداء الرياضي لدى لاعبي الكرة اليد، و ومن خلال التحليل والمناقشة توصلنا إلى صدق هذه الفرضية ومنه نقول أن العلاقة عكسية.
	وتتفق هذه الدراسة مع دراسة رسالة ماجستير علاقة التحفيز ودافعية الانجاز الرياضي لدى لاعبي القسم الوطني الأول لكرة القدم الجزائرية والتي وجد أن كلما كان التحفيز مرتفع كلما زاد دافع تجنب الفشل وبالتالي تكون هناك دافعية انجاز رياضي كبير (مقاق كمال، ب...
	من خلال تطرقنا إلى الدراسة و التحليل لمختلف جوانب موضوع بحثنا تأكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن هناك دور بالغ الأهمية للدافعية على الأداء الرياضي وتحسنه لدى لاعبي كرة اليد، وما دام أي نشاط سواء كان رياضيا أو غير رياضي لا يكون له نتائج مرضية إلا إذا كان ...
	ومن خلال تحليلنا لنتائج مقياس الدافعية الموجهة للاعبين استخلصنا أن للدافعية أهمية في تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد.
	فمن خلال نتائج الفرضية الأولى والتي كان الغرض منها معرفة ما إذا كان دافع إنجاز النجاح يساعد على تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد، أي أنه يساعدهم في تطور الأداء الخاص بهم في رياضة كرة اليد من أجل تحقيق النجاح، ونفسر هذه النتيجة إلى ارتبا...
	أما نتائج الفرضية الثانية والتي كان الغرض منها معرفة ما إذا كان دافع تجنب الفشل يؤثر على الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد، وهذا من أجل أن نرى ما إذا كان تنجب الهزيمة والفشل هو الذي يدفع اللاعب إلى تحسين الأداء الرياضي وهذا من أجل تحقيق الفوز، ونفسر ...
	ومن خلالي ما إستنتجناه مما سبق وجدنا أن للدافعية أهمية في تحسين مستوى الأداء الرياضي لدى لاعبي كرة اليد ولهاذا يجب أن يهتم المدربون بالجانب النفسي للاعبين وخاصة جانب الدافعية فهو الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم أثناء المنافسة وهو الذي يدفعهم...

