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خص   9 الدراسةم
 راسة " u18ارسمات ارشخصية وعاقتها ب ا عية اا جاز اررياض  ر ى اعب  لرة ارق م ص ف " عنوان الدراسة9

 مرابطة اروائية رلرة ارق م رواية اربويرة.ر مي ا ية
ي                     تور9         إعداد الطالبان9 توهامي عمر / خنوش ع  ساسي عبد العزيزتحت إشراف الد

ة الدراسة9     مش
 .عاقة إرتباطية إحصائية بين ارسمات ارشخصية و ا عية اإ جاز ر ى اعب  لرة ارق م *هل ه اك

 من خال مشلمة ار راسة يتبا ر إرى  ه  ا طرح ارتساؤات ارفرعية ارتارية:  

 هل توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟*

 هل توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟*

 إرتباطية موجبة بين سمة ارقابمية رإستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟ هل توج  عاقة*
 أهمية الدراسة9

و ق ه ر اته  ،)سمات شخصيته(   معر ة اراعب جمي  جوا ب شخصيته ارمختمفة  اربحثوتلمن أهمية ه ا  
اإيجابية وت ميتها وتثبيتها، أما  بطريقة موضوعية، مما يساع  عمى تقويم شخصية  ارفر  وارمحا ظة عمى ارسمات

زارتها بطريقة  لية وعممية ارجا ب ارسمول     أ اء اراعب بما ا  م   راسة ارسمات ارسمبية  يجب ارح  م ها وا 
عي  لل اربع  عمى ما تعبر عميه شخصيته اأساسية، لما أن ارتفوق بيتوا ق م  سمات شخصيته، وق  يلون أ ائه 

 مرتبط رح  بعي  بشخصية اراعب ارسوية.   أ اء اراعب 

و ا عية اإ جاز اررياض  ر ى  ارسمات ارشخصية بين ه  ت ار راسة ارحارية إرى ارتعرف عمى ارعاقة ارموجو ة 
( ، إ  2011-2015) مموسمرمرابطة اروائية باربويرة ر لرة ارق م  رق يث أجريت ار راسة ارمي ا ية ببعضح اراعبين،

ارعاقة  ارلشف عنوه ا من أجل  (  ريق61من أصل )  رق( 80) متوزعون عمى (اعب 08باختيار )قام ارباحث 
وق  استخ م ارباحث   u18لرة ارق م ص ف اعب و ا عية اإ جاز اررياض  ر ى  ارسمات ارشخصية بين ارموجو ة

ارعشوائية  بطريقة لما اعتم  ارباحث عمى طريقة ارعي ة   وضوع ار راسةأجل  رك ارم هج اروصف  وه ا رمائمتة رم
( مقاييس  فسية 80) مقياسين   اختيار عي ة ار راسة، و   سبيل ارحصول عمى اربيا ات استخ م ارباحث ارقرعة 

مقياس ارخاص ب ا عية اا جاز اررياض  ومقياس ارشخصية )من وجهة  ظر اراعب(  رياضية لأ اة جم  اربيا ات،
حيث استخ م أجل اإجابة عمى أسئمة ار راسة  ، و رك منيا ات ارلمية تم تحميمها إحصائياوبع  ارحصول عمى ارب

وته ف ه ه ار راسة إرى توضيح ارعاقة بين  ،ينارباحث معامل اارتباط "بيرسون" ر راسة ارعاقات بين ارمتغير 
من أجل  ارك قم ا بإجراء  راسة مي ا ية عمى مستوى و   و ا عية اإ جاز اررياض  ر ى اراعبين ارسمات ارشخصية
 :بع  معارجة اربيا ات إحصائيا توصم ا إرى ار تائج ارتاريزةو  1705 يفري 12 ولان  رك    يوم رق واية اربويرة 

 سمات ارشخصية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.ارتوج  عاقة إرتباطية موجبة بين  *
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *
 .رق مبين سمة ارقابمية راستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ا علسية ضعيفةتوج  عاقة إرتباطية  *
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 مقدمة البحث

 

 9مقدمة
عمم من ارعموم،  سة    مجال ارتر يه بل تحورت إرى ظرا أهمية اررياضة    اروقت ارحار  ارت  رم تبق حبي 

ارمختصة    مختمف اررياضات،  ومرالز رت ريب اررياضيين  أ شأت معاه  مختصة    تلوين ارم ربين واإطارات
مفهوم أوس  يقوم عمى أسس م هجية وعممية م روسة تست   عمى  ارع اية باررياضة أصبح رمت ريب  من خال ه ه

ارما ة ارعممية، تمك ارت  تعو  عمى اررياض  بفوائ  ع ي ة تمل ه من ربح اروقت وتفا ي ارضرر ارب   ، إا أن ما 
وعاقتا ارسمات ارشخصية  ارجا ب ار فس  ورق  اختر ا    بحث ا ه ا هو ررياضاتايقف حاريا لعائق    طريق 

 ب ا عية اا جاز اررياض  ر ى اعب لرة ارق م.
ارت  توريها ارجماهير واروسائل اإعامية  بارق م ارت  ه  إح ى أشهر اأرعا ومن ه ه اررياضات  ج  رياضة لرة 

أهمية بارغة، حيث يتفق ارجمي  عمى أن ه ه ارمعبة بمغت  روتها    ارتطور وارت ظيم من حيث ارف يات وطرق 
يواجهون ارع ي  من ارمواقف أث اء عممية  اررياضيينه ه ارمعبة  ج  أن  ب مما جعمه غاية    اإثارة، و  ارمع

أو ارم ا سات اررياضية، وما يتعمق بلل م ها من أح اث ومثيرات، وه ا يلون ا علاس واضح  ارت ريب اررياض 
 ق راتهم ومهاراتهم وعاقتهم م  اآخرين. ا عيتهم و  ومباشر عمى شخصية اراعبين وعمى مستوى

مجاا رم قاش تشلل محلا و  اهتم عمم ار فس وارتربية بموضوع ارشخصية م   ارق يم وارت  لا ت    لل مرةورق  
،  م هم من  ظر إريها من جا ب ملو اتها وم هم من  ظر إريها من جا ب أبعا ها و موها وتطورها وب ائها لبيرين

هو ب يوي ول ا طرق قياسها ولان لل  رك عمى أساس  ظريات  هو وراث  وما واختمفوا أيضا    مح  اتها بين ما
أ اء ارواجب واحترام ارعمل وع م االتراث  رمتقاري ، وه ا  ج  ع  ه  متع  ة ومتباي ة  ه ا يتميز بشخصية تظهر روح

ارعاطفة  تغمب عمى ارتغيير وارميل إرى ارخيال، وه ا م طوي وآخر تب وا عميه مامح ارغضب وار ر زة وارتوتر 
لبيرة من ة واإهمال وغيرها لل ه ا جعل من  راسة ارشخصية موضوع أو محل إثارة رمج ل وارتساؤل وعمى  راي

 .ااختاف وارتضارب
 زيا  أجل من راعب واا فعارية بارحا ز ااهتمام إرى تحتاج ارت  اأرعاب من واح ة ارق م ارلرة رعبة أن وبما 

 باا فعال مصحوبة  فسية ومواقف حاات إرى ارم ا سة خال اراعب يتعرض حيث اررياض ، اا جاز  ا عية
 عمى ارسيطرة يستطي  رل  راعب بار سبة وممحة ضرورية عممية أصبحت ار فسية وارتهيئة اإع ا   إن ر ا واإثارة
 .اا جاز  ا عية زيا ة وبارتار  تصر اته وضبط ا فعااته

لرة ارق م  مه  مطه وأسموبه وطريقته ومشاعره وأحاسيسه ارخاصة ويتأثر ويؤثر من  اعبوه ا ما  ج ه ر ى  
 .  آخر ومن بيئة أخرىمجتم

، U18 ئة عاقة ارسمات ارشخصية ب ا عية اا جاز اررياض  ر ى اعب  لرة ارق مقم ا    بحث ا ه ا ب راسة  ر ا 
  .ثاث  صول وعمى ه ا اأساس قم ا بتقسيم بحث ا إرى

 خاص بارجا ب ار ظري وت اور ا  يه ثاث محاور وه : 9اأولالفصل 
 .سمات الشخصيةال المحور اأول9

وملو اتها وعوامل تح ي ها  تعاريف بعض ارعمماء رمشخصية وارعوامل ارمؤثرة  يها إرىتطرق ا    ه ا ارمحور 
 وبعض  ظرات ارشخصية وعاقة ارشخصية بار شاط اررياض .



 مقدمة البحث

 

 .دافعية اانجاز الرياضي المحور الثاني9
تعاريف بعض ارعمماء رم ا عية ووظائفها وخصائص ار ا عية و ورها    ار شاط تطرق ا    ه ا ارمحور إرى 

ياضيواررياض    أاا جاز وارم ا سة اررياضية رم ش يةأهمية  ا عو  بعض اأبعاد في مجال السما الدافعي ال
 .وظيفة ار ا عية    ارمجال اررياض و  )ارمراهق(

ة العمرية  المحور الثالث9  .u18رة القدم والمرح
ارمبا ئ و  تطور لرة ارق م    ارجزائر و هاتاريخ ظهور وا تشار تطرق ا    ه ا ارمحور إرى تعريف لرة ارق م و 

ع اصر ارمياقة ارب  ية ارت  ها و ارعوامل ارمؤثرة  يتعريف ارمراهقة وتطرق ا أيضا إر   هاقواع و  اأساسية رلرة ارق م
  تميز ارمراهق

 .السابقة والمشابهة الدارساتالفصل الثاني9 
لا ت    سياق بحث ا ولا ت من  فس ارمستوى  ارت  ارسابقة وارمشابهة ار ارسات تطرق ا    ه ا ارفصل أهم

 اربحث، ع وان ارباحث، ورقب وطرح اها عمى ار حو ارتار  أوا حسب ارتسمسل ارزم   ثم عرض اها لاآت : واسم

 اربحث، تأ وا اختيارها، ارعي ة وليفية اربحث، م هج ارفرضيات، اربحث، ه ف ارمشلمة، ،ار راسة مستوى تاريخها،

 .ااقتراحات وأهم ارباحث، رها توصل ارت  ار تائج أهم

بحث.لالجانب التطبيقي   دراسة الميدانية ل
جراءاته الميدانية الفصل الثالث9  .منهجية البحث وا 

رمبحث، و يها ار راسة ااستطاعية، مجاات اربحث، ضبط متغيرات ار راسة، عي ة ت اور ا  يه ارطرق ارم هجية 
 اربحث وليفية اختيارها، ارم هج ارمستخ م.

يل ومناقشة النتائج.الفصل الرابع9 عرض   وتح
ارمستعممة تحميمها م  تبيين أ وات ارتحميل اإحصائ  ب ارمقاييس  تائجوتحميل  ارفصل إرى عرضه ا    تطرق ا و 

  .    رك
أي يتمحور حول م اقشة ار تائج وربطها باإطار ار ظري وار راسات ارسابقة، أما م اقشة ومقابمة ار تائج بارفرضيات  

   ه ا  ,وارخروج بااست تاجات، باإضا ة إرى خاتمة تحوي أهم ما توصم ا إريهاإحارة إرى ارجا ب ار ظري 
 .اربحث، واقتراح ارباحث توصيات
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 9تمهيد  
عاقتها سمات الشخصية و ال" عمى ار ي حاور ا من خاره تسميط ارضوءهائ ا من ارجا ب ار ظري رمبحث، و بع  ا ت

رة القدم بدافعية اانجاز لدى ، س  تقل    ه ا ارجزء إرى اإحاطة بارموضوع من ارجا ب ارتطبيق ، "u18اعبي 
 وارقيام ب راسة مي ا ية ته ف إرى تحقيق اأه اف ارمسطرة من قبل،  يما تتأل  صحة ارفرضيات، حيث تم اختيار

 اء عمى ب لل م هما ثم تحميل وارمقياسلا ت محل تطبيق أ اة اربحث ارمتمثمة    ع   اراعبين عي ة عشوائية 
ارتربية ارب  ية ى  تائج تخ م اربحث بصفة خاصة، و عمميات إحصائية تؤل  مص اقية  رضية بحث ا، وم ه اروصول إر

 واررياضية بصفة عامة، وارخروج باقتراحات وتوصيات ب اء عمى ما تم استخاصه من ه ه ار راسة.
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 الدراسة ااستطاعية9 1ــ3
 ارمي ا ية ار راسة جوا ب حول عامة  ظرة إرقاء    ارباحث تساع  ارت  اأورى ارخطوة ااستطاعية ار راسةتع   

)موريس .ارمي ا ية  راسته محاور بعض عمى أو ااطاع  راسته رمي ان زيارات بت ظيم ارباحث يقوم ربحثه، حيث
 .(222، صفحة 2004أ جرس، بوزي  صحراوي، 

ار شاطات  وتق يات عموم معه  إ ارة طرف من ارمع ة ارمهمة تسهيل اربحث قام  ارباحثان بأخ بع  إختيار عي ة 
ار راسة و رك  إجراء إملا ية حول ارموا قة خ أ ار راسة محل ارفرق إرى مباشرة ارتوجه تم، ارب  ية واررياضية

 ها ما يم :بحيث تحصل ارباحثان عمى ارموا قة ولان ارغرض م  2015جا ف   21و 22يوم  
 .تح ي  عي ة ار راسة ب قة    ضوء مجتم   اربحث 

 .معر ة م ى مائمة أ اة ارقياس رمموضوع 

 .ول ا ارشروع    ار راسة اأساسية 

  ارتأل  من صاحية ارتعميمات ارمر قة رممقاييس، وسامة رغتها، وسهورة  هم أ را  ارعي ة رها )وضوح
 ارتعميمات(.

 الدراسة اأساسية9 2ــ3
 منهج البحث9 1ــ2ــ3
   مجال اربحث ارعمم  اختيار ارم هج ارصحيح رحل مشلمة يعتم  باأساس عمى طبيعة ارمشلمة  فسها  ارم هج  

هو ارطريق ارمؤ ي إرى اره ف ارمطموب أو ارخيط ارغير مرئ  ار ي يش  اربحث من ب ايته حتى  هايته قص  
 .(18،ص0922، محم  أزهر ارسماك ).اروصول إرى  تائج معي ة

وتختمف ارم اهج ارمتبعة تبعا اختاف اره ف ار ي يو  ارباحث ارتوصل إريه، و   بحث ا ه ا استخ م ا ارم هج  
 اروصف  ار ي يعتبر من ارم اهج األثر استعماا    اربحوث اروصفية ورتاؤمه م  مشلمة بحث ا.

ارظواهر ارموجو ة بقص  استخ ام اربيا ات رتبرير ره ا يعرف ارم هج اروصف  بأ ه: " جم  أوصاف مفصمة عمى 
اأوضاع أو ارممارسات ارراه ة، أو روض  خطط ألثر  لاء رتحسين اأوضاع وارعمميات ااجتماعية أو ااقتصا ية 

 .(0،ص0928، صاح مصطفى رفوال .)أو ارتربوية

ارتربوية وار فسية عمى ما ه  عميه    هو عبارة عن ااستقصاء حول ظاهرة من ارظواهر ويعر ه وجيه محجوب: " 
يجا  ارعاقة بي ها وبين ارظواهر اأخرى  ارحاضر،  قص  تشخيصها ولشف جوا بها وتح ي  ارعاقة بين ع اصرها وا 

 (..01،ص099،وجيه محجوب جاسم ).ارت  رها عاقة بها"

ارعاقة بين ارسمات مة    تح ي  مثوارمتلرة ارق م وبما أن ارباحث بص    راسة ظاهرة  فسية ر ى اررياضيين  
 ارشخصية و  ا عية اا جاز وجب عمى ارباحث تتب  ه ا ارم هج.

 متغيرات البحث9 2ــ2ــ3
 ويحمل ارمتغيرات ارمرتبطة بار راسة وه :

 9المتغير المستقل 

وتمثل    ارتاب ويع   ه ا ارمتغير بارمفهوم ارعام ق راته    إح اث ارتغير    متغير أخر يطمق عميه ارمتغير   
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 *السمات الشخصية*
 9المتغير التابع 

ار ي يتأثر بارتغيرات ارت  تح ث عمى ارمتغيرات ارمستقمة ويملن رمباحث أن يلشف تأثير ارمتغيرات ارمستقمة  هو 
 .(84-82ارصفحات  ،2119)ع  ان حسين ارجا ي ، يعقوب عب  اه أبو حمو، *.دافعية اانجاز وتمثل    *  يها

  ا عية اا جاز.
 تحديد مجتمع  وعينة البحث9 3ــ2ــ3

 9بحث ي ل   المجتمع اأص
)ع  ان حسين ارجا ي ، يعقوب عب  اه أبو حمو،  يع   مجموعة من ارمفر ات أو ارع اصر ارت  ت خل     راسة ظاهرة معي ة 

إن مجتم  ار راسة يمثل ارفئة ارت   ري  إقامة ار راسة ارتطبيقية عميها و ق ارم هج ارمختار   ،(92صفحة ، 2002
  ريق 11متوزعة عمى  لرة ارق م  ئة أواسطاعب  400تمثل مجتم  اربحث    وارم اسب ره ه ار راسة  بحيث 

  .2015/2011ارت  ت شط عمى مستوى اررابطة اروائية باربويرة رمموسم اررياض  
 مجتمع البحث9فرق مجتمع البحث يمثل  (1)الجدول رقم 

ري  الرقم ال
Oc adjiba 01 

Js Adjiba 02 

jscAghbalou 03 

BHamdoune 04 

IRB el esnam 05 

JSChorfa 06 

JSM’chdallah 76 

FCTamellaht 07 

CR Bordj khris 78 

UBMesdour 07 

USCKhabouzia 00 

ASTHilouine 01 

USMBouira 02 

Woued Bardi 03 

DRBKadiria 04 

ABRDjebahia 05 

 المجموع 05
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 9عينة البحث 
 ارمجتم  لمه، عمى ار راسة  تائج تعمم ثم اأصم ، أ را  ارمجتم  من معي ة  سبة أو معين جزء ه  إ ا  ارعي ة

و ظرا رطبيعة بحث ا وتطمع ا  رك  غير أو م ن أو شوارعا أو أحياء تلون لما أشخاصا تلون ارعي ة ووح ات
ارق م  ئة أواسط رأ  ية ار اشطة     اعب عي ة من  عشوائيةرمموضوعية    ار تائج،  ق  تم اختيار ا رمعي ة بطريقة 

 اررابطة اروائية رلرة ارق م رواية اربويرة.
 ( عينة العشوائيةطريقة اختيار العينة)9 

أبسط أ واع ارعي ات رغم أ ها تتب  خطوات معرو ة ارمتمثمة    أن تمثل ، وه  تم إختيار ارعي ة بطريقة عشوائية
ثم  مفر ات ارمجتم  بأوراق يلتب عميها حرف أو رقم يمثل  ر ا معي ا من ارمجتم  حيث ا يمثل إا مرة واح ة،

 ة ثم  ختار م ها ع  ا بطريقة عشوائية بما يساوي ع   ارعي توض  ه ه اأوراق    عمبة وتخمط جي ا،
 .(65،ص1999)حسن ارشا ع ،ارمرغوبة.

اعب من  20اعب متوزعة عمى أرب   رق م  أخ   20 % من مجتم  اربحث أي20وتمثمت عي ة بحث ا ه ا من 
 لل  ريق.

 وتمثمت ه ه ارفرق   :
 عينة البحث9فرق ( يمثل 2الجدول رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 مجاات البحث9 4ــ2ــ3

 9المجال البشري 
وارتابعين رمرابطة اروائية رلرة ارق م باربويرة وارت  تتراوح  لرة ارق م ص ف أواسط بعض  رقأجريت ار راسة عمى  

    (u18سنة ) 07-06 أعمارهم  من
  9اني  المجال الم

 و ق  قسم إرى جا بين وهما:
 9الجانب النظري 

)عموم وتق يات ار شاطات ارب  ية  واررياضية، ارملتبةرق  قم ا ببحث ا ه ا    مختمف ارملتبات م ها ملتبة ارمعه    

ري  عدد الاعبين       التسمية ال

هواة برج  خريصالنادي الرياضي ل  CR Bordj 

khris 

21             

مزدور              UBM 21 النادي الهاوي ل
 

خبوزية              USCKhabouzia 21 النادي الرياضي الهاوي ل

هواة ثاليوين              ASTHilouine 21 النادي الرياضي ل
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 ارمرلزية    جامعة اربويرة(. 
  9الجانب التطبيقي 

 .تمثل    ممعب اأ  ية ارمرا   راسة حارة اراعبين  يها
 9المجال الزماني  

 ق  قسم إرى جا بين و هما:
 الجانب النظري: 

بع  ارحصول عمى موا قة اأستا  ارمشرف  إرى غاية  هاية  2015سبتمبررق  ا طمق ا    بحث ا ه ا إبت اءا من شهر 
 .2015شهر  و مبر

 9الجانب التطبيقي  
رق  ا طمق ا    توزي  استبيان ارمقاييس مقياس سمات ارشخصية ومقياس  ا عية اا جاز عمى اعب  لرة ارق م من 

 .1705  يفري 12 يوم
 خصائص ومواصفات العينة9 5ــ2ــ3
  9س ة.12س ة و19تتراوح اعمارهم مابين من ناحية العمر 
  9لور.من ناحية الجنس  

 أدوات البحث9  6ــ2ــ3
  9مقياس سمات الشخصية 
 شخصية  9اختبار فرايبورج ل

. ااختبار وضعه يقه عمى اربيئة ارعربية ارعراقيةوهو اح  اختبارات قياس ارشخصية ارمعتم  عارميا وار ي جرى تطب 
بع  , وراختبار صورة  21.يشتمل عمى 1971بأرما يا عام  فرايبورج   اأصل أستا  عمم ار فس    جامعة 
( عبارة 65( يتلون من ثما ية أبعا  ويشتمل عمى )محمد حسن عاويمختصرة ومرلزة أع ها بارعربية ار لتور )

ارباحث ااختبار  رسهورة تطبيقه ومص اقيته وع م تلمفة يجيب عميها ارمفحوص ب) عم( أو )ا(. وق  استخ م 
 (.311، ص1987، محم  حسن عاوي ومحم   صر ار ين رضوان) .ارعي ة ع اء ووقتا رإجابة

تطرق ا ارى ثاث »ارسمات ارشخصية وعاقتها ب ا عية اا جاز ر ى اعب  لرة ارق م«و حن    بحث ا ه ا بع وان 
 تخ م  رضيات اربحث وه :ارسمات ارشخصية ارت  

 العدوانية9 

ار رجززززة ارعاريززززة رهزززز ا اربعزززز  تميززززز اأ ززززرا  ارزززز ين يقومززززون تمقائيززززا باأعمززززال ارع وا يززززة ارب  يززززة أو ارمفظيززززة أو ارتخيميززززة 
خرين بزارهجوم وارمشزاح ات وارعزراك ويتميززون باا ز  اع وعز م ارقز رة عمزى  ويستجيبون بصورة ا فعارية، ويتص ون ر

   أ فسهم، ع م اره وء وه م ار ضج اا فعار . وار رجة ارم خفضة ره تشير إرى قمة ارميل ارتمقائ  وارزتحلم ارسيطرة 
    ار ات وارسموك ارمعت ل ار ي يتميز باره وء ارزائ  وار ضج اا فعار .

ية ااستثارة9   القاب
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ضعف ارمق رة عمى مواجهة ارعارية ش ة ارتوتر و بااستثارة ار رجة ارعارية ره ا اربع  تميز اأ را  ار ين يتسمون  
 ااحباطات اريومية ارعا ية واا زعاج وع م ارصبر وارغضب واامتحا ات ارع وا ية ع   اإحباط وسرعة ارتأثر.

أما أصحاب ار رجة ارم خفضة يتميزون بق ر ضئيل من اا   اعية وارتمقائية، لما يتميزون باره وء وارمزاج ارمعت ل  
  رة عمى ضبط ار فس وتحمل اإحباط.وارق

ف )الضبط(9   ال
رق رة عمى ارتفاعل وارتعامل م  اآخرين وخاصة    ارمواقف ا أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  يتميزون بع م 

ااجتماعية لما يتصفون بارخجل واارتباك خاصة ع   قيام اآخرين رمراقبتهم وظهور بعض ارمتاعب ارجسمية ع   
بعض اأح اث ارمعي ة أو ظهور بعض ارمتاعب ارجسمية مثل: )ع م ااستقرار أو اارتعاش، ااحمرار،  مواجهة

ارتعاش اأطراف وارحاجة رمتبول(. أما أصحاب ار رجة رم خفضة يتميزون بارق رة عمى ارتفاعل وارتعامل م  
محم  حسن عاوي ومحم  ) . ث وارمخاطبةاآخرين وع م سرعة اارتباك ع   اضطرابهم لما يتصفون بارق رة عمى ارتح

 (.343، ص1987،  صر ار ين رضوان

 9مقياس دافعية اإنجاز 
بتصميم مقياس  وغ  خاص بارمجال اررياض  رمحاورة قياس  ا عية اإ جاز  0928قام جو ورسنتعريف9 

 ارمرتبطة بارم ا سة اررياضية. ويتضمن ارمقياس ثاثة محاور:
 *بع   ا   ارق رة.  
 * ا   إ جاز ار جاح.  
 * ا   تج ب ارفشل.  

 خطوات واجراءات المقياس9
 قم ا بتق يم تعريف وجيز عن اربحث و أهميته    ارمجال اررياض . -
 وزع ا استمارات ااختبار عمى لل أ را  ارعي ة . -
 إبعا  لل اعب عن زميمه و ه ا حتى ا يؤثر ارواح  عن اآخر. -
  قيقة. 8ارزم ية ارمح  ة راختبار و ارمق رة بز ارتألي  عمى احترام ارم ة  -

"    إح ى مربعات " عم" أو "ا"، و أن اإجابة تعبر عن Xقم ا بتوضيح و شرح طريقة اإجابة بوض  إشارة " -
 . رايبورج رمشخصيةبار سبة رمقياس  وجهة  ظر ارمجيب

بع  تفريغ ااستمارة حيث تتم تفريغ لل بع  و ما يحتويه من عبارات ايجابية  قوم بتحويل ار رجات ارخام إرى  
 : رجات معيارية و ه  لاآت 

 9 العبارات اايجابية هي
 ع   اإجابة ب عم =  رجتان.

 ع   اإجابة بز ا =  رجة واح ة. 

 .(177،ص 1998،محم  حسن عاوي).ى ح ا رجة أبعا  ارقائمة ه  مجموع  رجات لل بع  عم

 9بالنسبة لمقياس الدافعية أما
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 .0، ب رجة قميمة ج ا =  8، ب رجة قميمة =  1، ب رجة متوسطة =  1، ب رجة لبير =  رجة لبيرة ج ا = 
مقياس اأسس 7ــ2ــ3 مية ل  9الع

o 9الصدق 
قياسه  قط وا  أجليع  ارص ق من ارشروط وارصفات ارعممية راختبار ارجي   ع  ما يقيس ااختبار ما وض  

  هو جي  .  آخريقيس شيئًا 
أن ه ا ارمقياس ق  طبق     ارص ق ارظاهري و رك من خال إيجا وق  تم ارتحقق من ص ق ااختبار من خال  

جامعة    خديجة نجاديارطارب ارباحث  إع ا من  9..8شها ة ارماستر س ة  اربيئة ارجزائرية    م لرة تخرج ر يل
 حسيبة بن بو عمى ارشمف.

o 9الثبات 

عامر  هم   ).من مره    ظروف متماثمة ألثرطبق  إ ايعط  ار تائج  فسها  أوهو ااختبار ار ي تلون  تائجه متقاربة 
 .(145،ص2115، وهشام عامر

بمع ى أن ارفر  يحصل عمى  فس ار رجة مهما اختمف ارباحث ار ي يطبق ااختبار أو وار ي يع   اتساق ار تائج، 
)عب  ارحفيظ ،ار ي يصححه، و   ه ه ارحارة يلون ااختبار ارثابت اختبار يق ر ارفر  تق يرا ا يختمف    حسابه اث ان

أعي  تطبيقه عمى  فس أ را  ارعي ة، وه ا يع   أن يعط  ااختبار  فس ار تائج إ ا ما ، (192، ص2000و حسين باه ، 
عا ة ارتطبيق رممقاييس.  أي أن ار تائج ارمتحصل عميها تلون واح ة    ارتطبيق وا 

من جامعة حسيبة بن بو  خديجة نجاديويتمت  ارمقياس ارمطبق ب رجة عارية من ارثبات حيث قام ارطارب ارباحث 
، و تم رياض  01ع  ها عي ة تتلون من    بحساب ارمقياس عمى اربيئة ارجزائرية عمى عي ة من  عمى ارشمف

 .يوم عمى  فس ارعي ة .8إعا ة توزي  ارمقياس بع   ترة 
شخصية لمقياس والصدق معامل الثبات  9فرايبورج ل

 الصدق الثبات اابعاد
 9965 9961 العدوانية

ية لاستثارة  9964 9986 القاب

ف  9964 9986 الضبط أو ال

 
 9دافعية اإنجاز لمقياس والصدق معامل الثبات

 الصدق الثبات اابعاد
 9963 9988 دافع إنجاز النجاح.

دافع تجنب الفشل    9961 9965 

 9964 9986 دافع القدرة
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خديجة ارطارب ارباحث  به من خال ارج ول أعاه يتضح أن ارمقياس ار ي صممه محم  حسن عاوي وقام
 .يتميز بمعامات ارص ق وارثبات عارية    اربيئة ارجزائرية  نجادي
o الموضوعية: 

، ويتضمن ع م ت خل ارعوامل ارشخصية وارتحيز    وض  ارعممية    مجال اربحوث اأسستع  ارموضوعية اح   
 . تقيمها    اربحث أوتحليمها  أوارفقرات ارمع ية  أوااختبارات 

 اختبار  رايبورج يتميز بارموضوعية أ ه اختبار عارم  ومق ن ويصمح تطبيقه    لل زمان وملان. 
ة9 8ــ2ــ3  الوسائل اإحصائية المستعم
إن طبيعة ارموضوع واره ف م ه يفرض أساريب إحصائية خاصة، تساع  ارباحث    اروصول إرى  تائج و  

ع ار راسة، وق  تم ااعتما     ه ه ار راسة عمى جممة من معطيات، يفسر ويحمل من خارها ارظاهرة موضو 
 اأساريب اإحصائية ارم اسبة رطبيعة تصميم ار راسة و ه  لما يم :

وهو عبارة عن حزم حاسوبية متلاممة  (SPSS)بارحاسب اآر  عن طريق بر امج  اإحصائية ةمعارجعممية ار
 وا اربحوث ارعممية ارت  تشتمل عمى ارع ي  من اربيا ات اررقمية إ خال اربيا ات وتحميمها ويستخ م عا ة    جمي 

اربحوث ااجتماعية  قط باررغم من أ ه أ شأ أصا ره ا ارغرض، ورلن اشتماره عمى معظم ااختبارات  يقتصر عمى
  رته ارفائقة عمى معارجة اربيا ات.اإحصائية تقريبا وق 

 9المتوسط الحسابي 
رمجموعة من ارقيم بأ ه مجموع ه ه ارقيم مقسوما عمى ع  ها، ويرمز    ارعا ة إرى اروسط يعرف اروسط ارحساب  

 (.̅ ارحساب  باررمز )
̅  .(55، ص 2117)ب ر وعباب ة،  إن:          ( مشاه ة مثل: n إ ا لان ر ي ا مجموعة من ارمشاه ات )  ∑    

 

 9معامل اارتباط بيرسون 

بين ارسمات اارتباطات، و تمت ااستعا ة به ا اأسموب رمعر ة ارعاقة  ارة ارعاقات و ستعمل رملشف عن و ي 
 .u18ارشخصية و ا عية اا جاز ر ى اعب  لرة ارق م  ئة 

مج ص ن  مج س ص سمج 

مج ص ]√ [ن مجص   مج س ] [ن مجس    ر 
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 .: ه  مجموع حاصل ضرب ار رجات ارمت اظرة    ااختبارمج س صحيث: 
 .: هو حاصل ضرب مجموع ار رجات )س(    مجموع ار رجات )ص(ص مجممج س 
 .(057، ص 1775)منسي،  .ختبار )س(، )ص(: هو مجموع مربعات  رجات اإ1، مج ص1مج س

 R9المجدولة 

 تم إستخراجها من ج ول بيرسن.
 9درجة الحرية 

   df=n-1  رجة ارحرية

 9مستوى الدالة 

                         مستوى ار ارة
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 خاصة 9

جراءاته ارمي ا ية حيث وض  ارباحث مشلمة ار راسة بشلل مباشر وه ا بفضل  اربحث ةم هجيارفصل شمل ه ا  وا 
و أيعتبر بمثابة ار ريل ، و ار راسة ااستطاعية رممشلمة ارت  لا ت قاع ة أساسية رل   بين أن ارظاهرة موجو ة  عا

 .تحقيق أه اف اربحث بسهورة لبيرة ساع  ا عمى تخط  لل ارصعوبات، وبارتار  اروصول إرىارمرش  ار ي 
، م ها متغيرات اربحث، ارم هج ارمتب ، أ وات جم  مباشر راست ا بشلل  خ ملما ت اور ا  يه أهم ارع اصر ارت  ت

   ارجا ب ع اصر ارت  يعتم  عميها أي باحث من ار ،...ارخارعمميات اإحصائية، مجتم  ار راسة، اربيا ات
 ارتطبيق  ر راسته.

 .ارفصله ا     ور ت ارت بعض ارع اصر مى ع غموضار أزر ا ق   لون وبه ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التعريف بالبحث                                                                     مدخل عام  

 

 

2 

الية: -1  اإش

عن غيره من أ واع اأ شطة اررياضية اأخرى، سواًء  رلل  شاط رياض  خصائصه ار فسية ارت  ي فر  ويتميز بها 
بار سبة رطبيعة أو ملو ات أو محتويات  وع ار شاط، أو بار سبة رطبيعة ارمهارات ارحرلية أو ارق رات ارخططية أو 

فوز ارم ا سة بلرة ارق م تع   اررغبة    تحقيق ارو  ،بار سبة رما ي بغ  أن يتميز به اراعب من سمات  فسية معي ة
عمى ارفريق ارمقابل، ويشترط    تحقيق ه ا ارفوز ت في  ارواجبات وارحرلات ارمختمفة وارت  تتطمب من لل اعب  

ارمستويات ارعميا غاية    ارتعقي  وتحتاج  إرىن اروصول ا  ارفريق ب ل جه  غير اعتيا ي ربموغ اره ف وتحقيقه، و 
اراعب رمم ا سة بشلل جي  من لل ارجوا ب  إع ا ، و رك من خال اأورى راسة وتخطيط م ظم م   اروهمة  إرى

ح  اأعم ة ارت  أار فس  يع   اإع ا  إنارب  ية وارمهارية وارخططية وارفسيوروجية  ضًا عن ارجا ب ار فس ، 
 .ترتلز عميها ارعممية ارت ريبية  ضًا عن ع اصر ارت ريب اأخرى

وك،  ه ه اأسباب ترتبط بحارة ارلائن ارح  ار اخمية وقت ح وث ارسموك من ه اك ألثر من سبب واح  وراء لل سم
عر  ا م بهات  ارفر     لل موقف من ارمواقف إ ا ستطي  أن  ت بأ بما يملن أن يقوم به  جهة أخرى، بمع ى أ  ا ا

 عرف حاجاته وميوره  نأعن حارته ار اخمية، ل ءش اربيئة وح ها، وأثرها عمى ارجهاز ارعصب ، بل اب  أن  عرف 
تسمى  وما يعتمج  فسه من رغبات وما يسعى إرى تحقيقه من أه اف ه ه ارعوامل مجتمعة ه  ما واتجاهاته،
 بار وا  .

، وارفريق اررياض  بع ة عوامل يملن أن تلون عوامل خارجية تتعمق بارمحيط واأسرة اررياض وتتأثر ار وا   ع    
وتعتبر ارسمات أو ارصفات ارشخصية ارت  يحممها لل  ،اررياض أو  اخمية تتعمق بعوامل ارشخصية وسماتها ره ا 

ويختمف عن اآخرين ه  إح ى ه ه ارعوامل ارت  يملن أن تؤثر    اأ اء و عاريته، وت رس ارشخصية  رياض 
ة  سبيا وارت  تميز ارفر  عن غيره وتح   بتعارية ارثاواا ف جتماعيةاوال ظام متلامل من ارسمات ارجسمية وارعقمية 

   تعريفه  "Auport 1661"أسموب تعاممه وتفاعمه م  اآخرين وم  اربيئة ااجتماعية ارمحيطة به، وه ا ما يؤل ه 
 .(35، ص1295، حم  غ يمأ)سي  . رمشخصية، إ  ي ظر إرى ارسمات باعتبارها اروح ة ارطبيعية روصف ارشخصية

ومستوى  اررياض  تجاهاتاورلن رمعر ة     معر ة ارب اء ارعام رمشخصية، (الرياضي) تفي  ا  راسة سمات ارفر 
إ  أن موضوع ار ا عية يلشف عن اأسباب ارت  تقف وراء سموك ه ا  طموحه يجب أن  عرف ارلثير عن  وا عه،

ية اإ جاز تصبح مشلمة ار ا عية متمحورة من حيث ارت وع وارتغيير ار ي يح ث  يه و    راسات  ا ع اررياض 
ار جاح بار سبة  جاز و  اإ ؟ ا عية تتطمب سمات معي ة رمشخصيةوهل ار ،ارفرق اررياضيةحول ليفية استخ امها    

، حتى يصل إرى ه  ه ار هائ ، وعميه أيضا أن جتها ا  ب ل ارجه  وار شاط ومتابعة  رك ار شاط بج  و رمرياض  
وه ا  يصل إرى اره ف ار هائ ، وا  ا قصر    جا ب م ها ق  ا وطيمة حياته، ستمرارابيواصل أ اء ه ه اأ شطة 

تحقيق ه  ه إا إ ا لا ت ر يه قوة ت  عه  اررياض وا يستطي   جتها ه.ا  اأخير هو بمثابة محرك أساس  أ ائه و 
 ه ه اأ شطة، وه ه ارقوة ار ا عية ره ا ار شاط. جاز إإرى 

بي ما عرف بعض  ،وغيرها وار ا عية رم جاح رإ جازار ا عية  عر ت ار ا عية ع ة تسميات مثل ار ا عية رمتعمم،
 ومح  ات وأبعا  معي ة،مثل ار ا عية مفهوم ار ا عية عمى أساس ملو ات، "Hall 1657جون هول "ارباحثين أمثال 
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 (.89، ص0928، محم  حسن عاوي) وهو ما يهم ا    ه ه ار راسة. و ا عية را جاز، ارخارجية، وار ا عية ار اخمية
تع   ،يملن حصرها إا من خال تح ي  ارعوامل ارملو ة رها م ا عية خاصية  ر ية متع  ة اأبعا  ارأن  Hallوبين 

 ،زاإب اع و اإ جا حارة  اخمية ع   ارفر  ت  عه إرى إرى وتشير ة،ار ا عية رإ جاز حارة متميزة من ار ا عية ارعام
 .وااستمرار  يه حتى يتحقق اره ف ارمرغوب  يه واإقبال عميه ب شاط موجه

مما أ ى إرى طرح  سمات ارشخصية وعاقتها ب ا عية اإ جازارومن ه ا اختر ا موضوع بحث ا وار ي يتطرق إرى 
 ارتساؤل ارتار :

رة القدمالبين  إرتباطية إحصائية *هل هناك عاقة                   سمات الشخصية ودافعية اإنجاز لدى اعبي 
  من خال اإشلارية ارعامة يتبا ر إرى  ه  ا طرح ارتساؤات ارفرعية ارتارية:

 بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟ هل توج  عاقة إرتباطية موجبة*     

 هل توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟*     

 هل توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارقابمية رإستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م؟*     
 الفرضيات: -2
من خال ارتساؤات ارت  طرحت سابقا تبا ر إرى  هن ارباحث وض  ارفرضيات ارتارية وارت  يملن اعتبارها  

 ه ارتساؤات:إجابات مؤقتة ره 
 الفرضية العامة:

 سمات ارشخصية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.ار*توج  عاقة إرتباطية موجبة بين 
 الفرضيات الجزئية:

 .إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق متوج  عاقة  *
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارقابمية راستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *
 اختيار الموضوع:أسباب  -3
رعل رلل  راسة أسباب و وا   ت    ارباحث إرى اختيارها يعمل  يها إرى جم  ارمعمومات وارمعارف من أجل  

اروصل إرى التشاف ارحقائق حول تمك ار راسة ومن بين اأسباب ارت    عت ا إرى اختيار ه ا ارموضوع م ها 
 م ها: وم ها ارموضوعية   لر )الشخصية(اأسباب ار اتية 

 ارباحث بعمم ار فس اررياض . هتمامإ -

 ه. ي وارتعمق ألثر ه ي اربحث قص   هارمع    ارباحثين ر ى ارموضوع  اه إثارة -

 معر ة ارسمات ارشخصية ارمميزة راعب لرة ارق م. -

 .معر ة ارعاقة ارموجو ة بين سمات ارشخصية و  ا عية اإ جاز -
 مجال ارت ريب اررياض . ارشخصية   محاورة إرقاء ارضوء عمى موضوع سمات  -

  رمسمات ارشخصية ارخاصة راعب  لرة ارق م خال ارعممية ارت ريبية. ارم ربين عاةمرا ع م -
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  أهمية البحث: -4
 تلمن أهمية اربحث   : 
  ي:مالجانب العل -4-1
 أهميته.ثراء ه ه ارمواضي  وم ى  تح آ اق ج ي ة رمبحث وترك ارمجال مفتوح أمام ارطمبة إ 

وبارتار  إضا ة مرج  عمم  مهم رمملتبة ارجامعية بوجه عام وارم ربين بوجه خاص رمر   من ق راتهم ارمعر ية 
  .تسهيل عممية إع ا  اربرامج ارت ريبية ارعممية

  :الجانب العملي -4-2
و ق ه ر اته  ،)سمات شخصيته(وتلمن أهمية ه ا ارجا ب    معر ة اراعب جمي  جوا ب شخصيته ارمختمفة * 

بطريقة موضوعية، مما يساع  عمى تقويم شخصية  ارفر  وارمحا ظة عمى ارسمات اإيجابية وت ميتها وتثبيتها، أما 
زارتها بطريقة  لية وعممية ارجا ب ارسمول     أ اء اراعب بما ا  م   راسة ارسمات ارسمبية  يجب ارح  م ها وا 

عي  لل اربع  عمى ما تعبر عميه شخصيته اأساسية، لما أن ارتفوق بئه يتوا ق م  سمات شخصيته، وق  يلون أ ا
    أ اء اراعب مرتبط رح  بعي  بشخصية اراعب ارسوية.

 ارجا ب ار فس  عمى اراعبين قبل وأث اء ارمباريات.تأثير م ى توضيح  اراعب شخصية تطوير* 
 أهداف البحث:  -5
رلل بحث عمم  مهما لان  وعه وتخصصه  مه ه ف معين، ومح   يسعى ارباحث رموصول إريه ولشف بعض   

 ارحقائق، وتق يم بعض ارب ائل، وعميه تتجمى أه اف اربحث  يما يم  :
 .محاورة معر ة ارعاقة ارموجو ة بين سمات ارشخصية و  ا عية اإ جاز 
 بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ارموجو ةعاقة ار محاورة محاورة. 

 بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز محاورة معر ة ارعاقة ارموجو ة. 

 بين سمة ارقابمية راستثارة و ا عية اإ جاز محاورة معر ة ارعاقة ارموجو ة. 
تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6  

 الشخصية: -6-1
  لغة: أــ
، و هو عبارة عن ارق اع ار ي يضعه ارممثمون عمى وجوههم "Perssona" ارمغة اريو ا يةمن  لممة ارشخصية تشتقأ

 .(265ص ،1989، اروس ارمعجم ارعرب  اأساس  .)أث اء ارقيام ب ور مسرح . 
 إصطاحا: ب ـ 

ااتجاهات   تع   ارشخصية ارتلامل ار فس  و ااجتماع  رمسموك ع   اإ سان و تغيير عا ات ارفعل و ارشعور  و 
 .(، ص0991، محم  ارزعياويو محم  ارسي   ).و اآراء عن ه ا ارتلامل

عبارة عن  تيجة ارتفاعل و تلامل و ا تظام    ارصفات و اروظائف ارمختمفة    وح ة واح ة سواء لا ت  اخمية  
 (.81، ص0991 ،ارق ا    .رمضان محم  ).أو خارجية رسموك ارفر 
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 اإجرائي: التعريفج ـ 
ار ي يجعمه خصية، إ ها  رك ارليان ار اخم  وارخارج  رمفر ، و  توقف عمى تعريف ا رمش وبع  تق يم ه ه ارتعاريف 

ا أخ  عن  قص  مموعة من ارصفات م ها اروراثية، و ارشخصية ه  حوصمة رمجزا عن غيره من أ را  ارمعمورة، و ممي
 تلون سواء من مجتمعه ار ي عاش  يه أو بيئته ارمحيطة به، إ  ت علس عميه    ميوا تهوار يه، وم ها ملتسبة و 

 معتق اته و تفاعمه  م  اأشخاص اآخرين.و 
 السمة: -6-2

  ارسمة ه  خاصية يتميز بها ارفر  تعبر عن سموله وه  صفة ملتسبة يملن من خارها أن  فرق بين اأشخاص.
اتل(عر ها  تسمح ره ه  مجموعة ر و  اأ عال وااستجابات ارت  يربطها  وع من اروح ة ارت بأ ها: ")ريموند 

 (.275، ص1971،  رج أحم   رج ).ااستجابات أن توض  تحت اسم واح  ومعارجتها ب فس ارطريقة    معظم اأحيان"

رمثيرات عرف ارسمة بأ ها : " ظام  فس  عصب  مرلزي عام يخص بارفر  ويعمل عمى جعل ا )جون ألبورت (أما  
 سي  محم ).ارتليف  وارتعبيري" لما يعمل عمى إص ار وتوجيه أشلال متساوية من ارسموك ،ارمتع  ة متساوية وظيفيا

 (1994،35، غ يم
خال ه ه ارتعريفات  ست تج أن ارسمة ه  ب ية  فسية عصبية تتميز بارتعميم وارتمرلز، ويختص بها ارفر   ومن 

وتتوا ر  يها ارق رة عمى  قل ارع ي  من ارمثيرات ارمتلا ئة وظيفيا وعمى اابتلار وارتوجيه ارمستمرين رصور متلا ئة 
 من ارسموك ارتعبيري وارتوا ق .

 العدوانية: 
ارعارية ره ا اربع  تميز اأ را  ار ين يقومون تمقائيا باأعمال ارع وا ية ارب  ية أو ارمفظية أو ارتخيمية ار رجة  

خرين بارهجوم وارمشاح ات وارعراك ويتميزون باا   اع وع م ارق رة عمى  ويستجيبون بصورة ا فعارية، ويتص ون ر
 . وار رجة ارم خفضة ره تشير إرى قمة ارميل ارتمقائ  وارتحلم ارسيطرة    أ فسهم، ع م اره وء وه م ار ضج اا فعار

    ار ات وارسموك ارمعت ل ار ي يتميز باره وء ارزائ  وار ضج اا فعار .

 قابلية ااستثارة:ال 
ار رجة ارعارية ره ا اربع  تميز اأ را  ار ين يتسمون بااستثارة ارعارية ش ة ارتوتر وضعف ارمق رة عمى مواجهة  
احباطات اريومية ارعا ية واا زعاج وع م ارصبر وارغضب واامتحا ات ارع وا ية ع   اإحباط وسرعة ارتأثر. أما ا

أصحاب ار رجة ارم خفضة يتميزون بق ر ضئيل من اا   اعية وارتمقائية، لما يتميزون باره وء وارمزاج ارمعت ل 
 وارق رة عمى ضبط ار فس وتحمل اإحباط.

ف )الضبط(   :ال
أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  يتميزون بع ما رق رة عمى ارتفاعل وارتعامل م  اآخرين وخاصة    ارمواقف  

ااجتماعية لما يتصفون بارخجل واارتباك خاصة ع   قيام اآخرين رمراقبتهم وظهور بعض ارمتاعب ارجسمية ع   
، ااستقرار أو اارتعاش، ااحمرا مية مثل: )ع ممواجهة بعض اأح اث ارمعي ة أو ظهور بعض ارمتاعب ارجس

ارتعاش اأطراف وارحاجة رمتبول(. أما أصحاب ار رجة رم خفضة يتميزون بارق رة عمى ارتفاعل وارتعامل م  
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، 1998،محم  حسن عاوي ).اآخرين وع م سرعة اارتباك ع   اضطرابهم لما يتصفون بارق رة عمى ارتح ث وارمخاطبة
 (.81ص

 فعية:االد -6-3
  لغة: أــ

   حين أن ارباعث عقم      عمم ار فس ما يحمل عمى ارفعل من غرائز وميول  هو وج ا   واشعوري، دوافع:
 .(455ص ،1989، اروس ارمعجم ارعرب  اأساس  .)وشعوري

 إصطاحا: ب ـ 
وتشمل  راستها  ي    أو يحرك،وتع    "Movers"حيث  ج  ج ورها    لممة " إرى اراتي ية،تعو  لممة " ا عية

 .(68، ص2111، عب  ارمطيف محم  خميفة ).عمى محاورة تح ي  اأسباب أو ارعوامل ارمح  ة رمفعل أو ارسموك

 الدافعية لإنجاز: -6-4
تشير ار ا عية را جاز إرى طموح ارفر  ارمستمر أو ارثابت عموما    تحقيق ه ف مماثل رمعايير معي ة رامتياز و 

 (.69) فس ارمرج ، ص   م ا سة ما، أو    أ اء مهمة معي ة عمى أساس مستوى مح   رامتياز.  رك

اامتياز    ضوء ا سة اررياضية، ومحاورة ارتفوق و تعرف عمى أ ها " استع ا  اراعب اررياض  رمواجهة مواقف ارم 
 عن طريق إظهار ق ر لبير من ار شاط  ،مستوى أو معيار معين من معايير أو مستويات ارتفوق واامتياز

   مواقف ارم ا سة  لتعبير عن اررغبة    ارلفاح وار ضال من أجل اروصول إرى  رجة مميزة ،وارفعارية و ارمثابرة
 (. 12، ص2009)و اء  رويش،  .اررياضية"

 اإنجاز:تعريف  -6-5
ارفر  رمعايير  اخمية وخارجية  مفروضة ، وق  يتم ه ا  سموك موجه  حو ارعمل بطريزقة تملن من تقييم آ اء 

   اإ جاز    مواقف يت ا س  يها ارفر  ، رلن بخضوع أ ائه رتقييمات معرو ة 
ار ا عية رإ جاز عمى أ ها " اررغبة    اأ اء ارجي  و تحقيق ار جاح، و ه  ه ف  ات  "فاروق موسىعرف "و  

 .( 24، ص2000)محم  خميفة، ." و ات ارهامة رم جاح ارم رس من ملت شط و توجه ارسموك، و تعتبر 
 التعريف اإجرائي:ج ـ 
 )الدافعيةه  مجموع ار رجات ارت  يتحصل عميها اراعب اررياض  عمى مقياس قائمة ااتجاهات اررياضية  

 (. لإنجاز الرياضي
 رة القدم: -6-6
 إصطاحا: ـ  أ
يتأرف لل  ريق من أح  عشر اعبا، يستعممون لرة م فوخة مست يرة  ات ه  رعبة جماعية تتم بين  ريقين،  

مقياس عارم  مح  ,    ممعب مستطيل  و أبعا  مج  ة     هاية لل طرف من طر يه مرمى اره ف, ويحاول لل 
 .(19، ص 1998 ،مأمور بن حسن ارسممان).  ريق إ خال ارلرة  يه عبر حارس ارمرمى رمحصول عمى ه ف

 ريف اإجرائي:التعب ـ 
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 11لرة ارق م ه  رياضة جماعية تمارس من طرف جمي  اأص اف، لما تمعب بين  ريقين يتأرف لل م هما من  
اعبا، تمعب بواسطة لرة م فوخة  وق أرضية مستطيمة، و    هاية لل طرف من طر يها مرمى ويتم تحريك ارلرة 
بواسطة اأق ام وا يسمح إا رحارس ارمرمى بممسها باري ين ويشرف عمى تحليم ارمباراة حلم وسط، وحلمان 

 قيقة، وا  ا ا تهت بارتعا ل 15ة، و ترة راحة م تها  قيق 69رمتماس وحلم راب  رمراقبة اروقت بحيث توقيت ارمباراة هو
 قيقة، و   حارة ارتعا ل    ارشوطين 15"   حارة مقابات ارلأس" يلون ه اك شوطين إضا يين وقت لل م هما 
 اإضا يين يضطر ارحلم إرى إجراء ضربات ارجزاء رفصل بيت ارفريقين.

 :u18الفئة العمرية 
 لغة:

 يحتل ملا ا وسيطا بين طر   ارشئ. مفر  وسطى( ارمتوسط ارمعت ل ار ياأواسط )جم  أواسط 
 إصطاحا: 

تسمى مرحمة ارمراهقة، وارمراهقة مرحمة من ارعمر، وارمراهقة مصطمح من ارعمر، وار ي يلون  يه  (18-17)ارمرحمة 
وارب    واا فعار  ارفر  غير  اضج ا فعاريا وتلون خبرته    ارحياة مح و  وق  اقترب من ار ضج ارعقم  

 (.1985،153)مصطفى  هم ، وااجتماع .
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 تمهيد:
أعق  ارمواضي  ارت   رسها عمم ار فس، وق  مرت  راسة ارشخصية بع ة مراحل، يعتبر موضوع ارشخصية من أهم و  

ه ا يع   صعوبة و ار وا  ، رمظاهر ارخارجية  ون ااتجاهات وارقيم و إ  لان ااهتمام    ارق يم ي حصر عمى ا
 رك اختمفت ار ظرة معر ة شخصية ارفر  معر ة  قيقة  ظرا اختاف اأحلام عمى سموليات ارفر  ارظاهرة، ثم بع  

ب أت  راسة  1931بع  عام  ات طبيعة معق ة يصعب تحميمها، و أصبح ي ظر إريها عمى أ ها وح ة و إرى ارشخصية  
خ ام ارباحثين رمتصميم ارتجريب   ي ارمتغيرات ارمتع  ة ار ي تحل  يه ارضوابط ارشخصية تحرز بعض ارتق م "باست

ارتحميل ارعامم "وق  ت اول لل تخصص من حصائية محل ارضوابط ارتجريبية، وأهم وسائمها ارطرق اإرتباطية و اإ
اإ راك، وارت لر و  ارعقمية ل راسة ارتفلير وارفهمتخصصات عمم ار فس مجال معين،  ه اك من ت اول ارعمميات 

ه  ب راسة ارشخصية لمل متلامل، و  ه اك اتجاه ثارث اهتم، و ارميول وااتجاهاتك من ت اول  راسة ار وا   و وه ا
 عا يجب أن ت رس عمى ه ا اأساس،  ع  ما تهتم ب راسة سموك شخص ما  إ  ا س  رس اتجاهاته، ميوا ته و 

بارتار   إ  ا س ممس أن ره  مسفة حياة ك ع  ه و سمات معي ة من ارسمو  أه ا ه ارعامة، يمل  ا ارقول أ  ا س  رس
 حاضره    مستقبمه.يؤثر ماضيه    حاضره و خاصة به، و عميه  إ  ا   رس ارشخص للل موح  

لما تعتبر  ا عية اإ جاز من بين ارجوا ب األثر أهمية     ظام ار ا عية راعب اررياض ، ورق  أشار ارع ي  من   
، يتأسس عمى ما اض  إرى أعمى ارمستويات اررياضيةارباحثين    عمم ار فس اررياض  إرى أن وصول اراعب ارري

يع  موضوع ار ا عية من أهم موضوعات عمم ار فس، وألثرها  ارة سواء و  ،يطمق عميه  ا عية اإ جاز اررياض 
روجية  ون ااهتمام ب وا   ارلائن ارح  ارت  عمى ارمستوى ار ظري أو ارتطبيق   ا يملن حل ارمشلات ارسيلو 

تقوم بار ور اأساس     تح ي  سموله لما وليفا، حيث اهتم ارباحثون    عمم ار فس اهتماما لبيرا بموجهات 
ارسموك وارقوى ارت  تحرك  شاطه، وق  لان  صيب ااهتمام بموضوع ار ا عية    مجال عمم  فس اررياضة ا يقل 

ارص اعية وغيرها من ارمجاات، حيث حضيت باربحث  اات اأخرى سواء ارتربوية أوها    ارمجأهمية من أهميت
وار راسة سواء    مجال سيلوروجية ارم ا سات أو عمم  فس اررياضة،    شلل محاوات جا ة رتفسير ما وراء 

 .تساؤات ممحة ع ة ارسموك    ارم ا سة وارت ريب بغرض اإجابة عمى
قال مازحا: "إن ارشمس ا تغرب  ،(FIFA)اررئيس ارسابق راتحا  ار ور  رلرة ارق م  "جول ريم  "ي   لر أن ارس  

مطمقا عن إمبراطوريت  "  ارة عمى أن، رياضة لرة ارق م بمغت من ارشهرة ح ا رم تبمغه اأرعاب أو اررياضات 
شعبية لبيرة ظهرت    ش ة اإقبال عمى ممارساتها وارتسابق عمى ارمشارلة    م ا ساتها  تلتسبإاأخرى، لما 

باررغم من أ ه    ارس وات اأخيرة، ظهرت ع ة أرعاب،  ارت ارلثير من اإعجاب وارتشجي   ق  بقيت رعبة لرة 
 .ا تز ا  شعبية وا تشاراارق م ألثر اأرعاب شعبية وا تشارا ورم يتأثر مرلزها بل بارعلس  إ  ا  ج  أ ه
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 خاصة:
ارعوامل ارعامة ارمؤثرة و  تعاريفها من وجهة  ظر عمماء ار فس وااجتماعق م ا    ه ا ارفصل مفهوم ارشخصية وأهم 

 ارشخصية وار شاط اررياض  و  ظريات ارشخصية و عوامل تح ي  ارشخصية و ملو ات ارشخصيةو     ارشخصية
 عن ا عية اإ جاز ه  عبارة وتطرق ا أيضا إرى  ا عية اإ جاز اررياض  وبعض تعاريفها حيث توصم ا إرى أن 

ظهار ق ر لبير من ارمثابرة وااستقارية وارت ا س    مواقف   وا    اخمية تتمثل    رغبة ارفر     تحقيق ارتفوق وا 
سع  ولفاح  جاز    اررياضة بأ هالما يملن تعريف  ا عية اا  اا جاز    ضوء مستوى معين من اامتياز

ظهار ق ر اررياض  ومثابرته عمى ب ل ارجه  رمجابهة ارمواقف ارت  ا سية اررياضية من خال رغبته    ارتفوق وا 
، وتطرق ا  أيضا إرى تعريف لرة ارق م وتاريخها لبير من ارثقة بار فس وااستقارية واارتزام بارمهام ارت  يلمف بها

تم ألثر ر ول تهوعموما  إن رياضة لرة ارق م أصبحت ألثر شعبية    ارعارم وه ا ما جعل اوتطورها مابين ارعصور 
ها ستبقى    تطور مستمر و   اأخير  ستخمص بان ه ه اررياضة رن يتوقف تطورها، ورل ، بها وحتى ارشرلات

 من حيث طريقة ارمعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ملخص الدراسة
 

The study sum-up resume 

The tittle of the study : the personal traits and its relationship with football player’s sportive 
achievement cause. U 18 category. < a practical study for football league of Bouira > 

* Prepared by :   -Touhami Omar  

                            -khenouch Ali 

* under doctor : Sassi Abdelaziz’s  
                                                                                                                                                          

Honoring . 

* the problem of the study :  

    - Is there a statictic linked relationship between the personal traits and the achievement’s cause for 
the football players ?  

*  Through the problem of the study, we may wonder about the following secondary questions :  

1- Is there a positive linked relationship between the trait of catching, forbidding and the 

achievement’s cause for the football player ?  

2- Is there a positive linked relationship between the trait of violence and the achievement’s cause for 
the football player ?  

3- Is there a positive linked relationship between the trait of acceptability and the achievement’s cause 
for the football player ?  

*The importance of the study :  

- the importance of this research is in recognizing the player from all his varied features of his 

personality. (his personal traits) and his self-criticism with a subjective way, which helps in evaluating 

the individual’s personality and concerving the positive traits in developing and maintaining it . But, 

the negative traits should be avoided in such a smart and scientific way and that’s with studying the 
behaviour within the player’s performance which disagreed with his personal traits. His performance 

may be weak and fragile comparing his important personality . the success is always related with the 

player’s strong and regular personality .  
*the aim of that study is to recognize the relationship between the personal traits and the 

achievement’s cause for the players . moreover, some football clubs were been testified and examined 
by a practical study in bouira for the season of 2016-2015 .in which the researcher chose eighty player 

devided into four teams from 16 team so as to discover the relationship between the personal traits and 

the achievement’s cause for the football players U18 category. The researcher used the discriptive path 
for that objective in order to gain audits . the researcher used two measures ; ( self-measures ) as an 

article to collect audits , special measures for the achievement’s cause and the personal measures too.  
< the player’s point of view> . all the collected audits have been staticly analysed . 
To answer on these questions, the researcher has used « personal » to study the relationship between 

changers. The goal of this study is to explain the relationship between the personal traits and the 

achievement’s cause for the players and also we have been doing research for having typical results of 

the twelfth of february, 2016 ( day of the practical study). 

*the results are ;  

1( there is a positive linked relationship between the persoanl traits and the achievement ‘s cause for 
the players . 

2) there is a positive linked relationship between the traits of catching, forbidding and the 

achievement’s cause for the football players. 
3( there is a positive linked relationship between the trait of violence and the achievement’s cause for 
the football players. 

4) there is a weak inverted linked relationship between the traits of acceptability and the achievement’s 
cause for the football player  

                                              - The refering words :  

*the personal traits  

* the sportive achievement’s cause  

*football  

*U18 category . 
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  سمات الشخصية:سمات الشخصية:  ::المحور اأولالمحور اأول  11ــــ11

  تعريف الشخصية:تعريف الشخصية:11ــــ11ــــ11
تحميمها عمى تحميمها عمى   تع  ارشخصية     ظر عمماء ار فس مفهوم معق  يتلون من عوامل لثيرة ومت اخمة بحيث ا يملن  صمها أوتع  ارشخصية     ظر عمماء ار فس مفهوم معق  يتلون من عوامل لثيرة ومت اخمة بحيث ا يملن  صمها أو

ا فرا ، أي أن رعارم ار فس وجهة  ظر تختمف    شلمها ومضمو ها عما يراه ارشخص ارعا ي، إ  تع   ارشخصية    ا فرا ، أي أن رعارم ار فس وجهة  ظر تختمف    شلمها ومضمو ها عما يراه ارشخص ارعا ي، إ  تع   ارشخصية    
 ظره ارتراليب وارعمميات ار فسية ارثابتة ارت  ت ظم ارخبرات اإ سا ية وتشلل سموك ارفر  وليفية استجابته رممؤثرات  ظره ارتراليب وارعمميات ار فسية ارثابتة ارت  ت ظم ارخبرات اإ سا ية وتشلل سموك ارفر  وليفية استجابته رممؤثرات 

  (.(.5959، ص، ص21112111، ، رقرقعب  اررحمن صارح ااز عب  اررحمن صارح ااز .).)ارمحيطة بهارمحيطة به

  وجاءت ارتعاريف ارتارية ار فسية رمشخصية ربعض ارعمماء لل حسب مفهومه:وجاءت ارتعاريف ارتارية ار فسية رمشخصية ربعض ارعمماء لل حسب مفهومه:  
اتل** اتلتعريف )ريموند    ::((kkAAtttteellee  تعريف )ريموند 
"ارشخصية ه  ارت بؤ بما سيفعمه ارشخص ع  ما يوض     موقف معين" ويضيف أن "ارشخصية تختص بلل سموك "ارشخصية ه  ارت بؤ بما سيفعمه ارشخص ع  ما يوض     موقف معين" ويضيف أن "ارشخصية تختص بلل سموك   

محم  حسن محم  حسن ))..يفا عاما يرلز عمى ارقيمة ارت بؤية بمفهوم ارشخصية"يفا عاما يرلز عمى ارقيمة ارت بؤية بمفهوم ارشخصية"يص ر عن ارفر  ألان ظاهرا أم خفيا ويع  تعريفه تعر يص ر عن ارفر  ألان ظاهرا أم خفيا ويع  تعريفه تعر 
  (.(.291291،ص،ص19921992،،عاويعاوي

  (:(:EEyysseenneekk))تعريف إيزنيكتعريف إيزنيك**
ارشخصية ه   رك ارت ظيم ارثابت ار ائم إرى ح  ما، رطباع ارفر  ومزاجه وعقمه وب ية جسمه وار ي يح   توا قه م  بيئته ارشخصية ه   رك ارت ظيم ارثابت ار ائم إرى ح  ما، رطباع ارفر  ومزاجه وعقمه وب ية جسمه وار ي يح   توا قه م  بيئته ""  

  (.(.292292،ص،ص19921992،،محم  حسن عاويمحم  حسن عاوي  ))..""بشلل مميزبشلل مميز

ونيل** ونيلتعريف ما    : :   ((MMaakkoonniillllee))تعريف ما 

  MMeeccoonnnneellll  ,,  JJaammeess  ".)".)"ارشخصية ه  ارطريقة ارمميزة ارت  يفلر بها اإ سان و يسملها    عمميات توا قه م  اربيئة"ارشخصية ه  ارطريقة ارمميزة ارت  يفلر بها اإ سان و يسملها    عمميات توا قه م  اربيئة  

VV..VViinnddeerr،،19741974 ، ،611611))..  

  تعريف علماء ااجتماع للشخصية:تعريف علماء ااجتماع للشخصية:  22ــــ11ــــ11
خرين و يعر ها بأ ها تقوم عمى أساس عا ات شخص و سماته، و ت بثق   ""bbiieessaannss""يرى بيسا زيرى بيسا ز خرين و يعر ها بأ ها تقوم عمى أساس عا ات شخص و سماته، و ت بثق أن رلل شخص لما ر أن رلل شخص لما ر

قيم و قيم و  ارشخصية ع  ه ريست مجر  ار ارشخصية ع  ه ريست مجر  ار  ""aaggrreeeenn""ارشخصية من خال ارعوامل اربيوروجية و ااجتماعية و ارثقا ية أما قرين ارشخصية من خال ارعوامل اربيوروجية و ااجتماعية و ارثقا ية أما قرين 
  اا تماء إرى جهات متع  ة    ارمجتم .اا تماء إرى جهات متع  ة    ارمجتم .و و   ارسمات بل يضيف صفة مهمة وه  ارت ظيم ار ي اميل  وار ي ره  ور    ار موارسمات بل يضيف صفة مهمة وه  ارت ظيم ار ي اميل  وار ي ره  ور    ار مو

  العوامل العامة المؤثرة في الشخصية:العوامل العامة المؤثرة في الشخصية:  33ــــ11ــــ11
تشير  ظريات ارشخصية  ون استث اء إرى وجو  عاممين هامين يؤثران    ب اء ارشخصية و تطورها هما: عامل  اخم  تشير  ظريات ارشخصية  ون استث اء إرى وجو  عاممين هامين يؤثران    ب اء ارشخصية و تطورها هما: عامل  اخم  

  تلوي   و عامل خارج  بيئ .تلوي   و عامل خارج  بيئ .
  :المؤثرات الوراثية:المؤثرات الوراثية  
عمى احتمال عمى احتمال صاب يؤثر    تلوين شخصية ارفر  و صاب يؤثر    تلوين شخصية ارفر  و ار ي يتلون من ارمحظة ارت  يتم  يها اإخار ي يتلون من ارمحظة ارت  يتم  يها اإخإن ار مط اروراث  ارخاص إن ار مط اروراث  ارخاص   

زيف ار م اروراث  و زيف ار م اروراث  و إصابة ارفر  بأح  اأمراض اروراثية أو ارتشوهات ارتلوي ية أو ارسمات  ات ارطاب  ارمميز مثل  إصابة ارفر  بأح  اأمراض اروراثية أو ارتشوهات ارتلوي ية أو ارسمات  ات ارطاب  ارمميز مثل  
رها عاقة بارعوامل رها عاقة بارعوامل رمشخصية و رمشخصية و   ارسلري م  اختاف متوسط ار رجة وه اك سمات أخرى مميزةارسلري م  اختاف متوسط ار رجة وه اك سمات أخرى مميزةمرض مرض ااضطرابات و ااضطرابات و 

  رون ارعيون.رون ارعيون.ثية و تشمل رون اربشرة و ارقصر و ثية و تشمل رون اربشرة و ارقصر و اروراارورا
  :المؤثرات البيولوجية:المؤثرات البيولوجية  
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يب و  رك واضحا    حارة  قص إ راز يب و  رك واضحا    حارة  قص إ راز و و    ارصماء بوجه خاص عمى ارسموك وعمى عمميات ارتليف    ارصماء بوجه خاص عمى ارسموك وعمى عمميات ارتليف تؤثر هرمو ات ارغتؤثر هرمو ات ارغ  
  ارهرمو ات من ارغ   أو توقفها عن ارعمل مثل:ارهرمو ات من ارغ   أو توقفها عن ارعمل مثل:

  الغدة الدرقية:الغدة الدرقية:**
تؤ ي إرى تؤ ي إرى   ارشعور بارتهيج واأرق، أما    حارة  قص ارهرمو اتارشعور بارتهيج واأرق، أما    حارة  قص ارهرمو اتمون تمك ارغ ة إرى لثرة ارحرلة و مون تمك ارغ ة إرى لثرة ارحرلة و تؤ ي لثرة إ راز هر تؤ ي لثرة إ راز هر     

رى لثرة ار وم و و   اإرهاقاإرهاقسهورة ارشعور بارتعب و سهورة ارشعور بارتعب و  رى لثرة ار وم ا    ..ا 
رياس:** رياس:البن     البن
زيا ة  سبة ارسلر    ار م  إن زيا ة  سبة ارسلر    ار م  إن    حارة    حارة ر م وتحويمه إرى ارلب  رتجزئته و ر م وتحويمه إرى ارلب  رتجزئته و يقومك بإ راز اأ سورين رت ظيم مق ار ارسلر    ايقومك بإ راز اأ سورين رت ظيم مق ار ارسلر    ا  

  ..ظهر عمى شلل اإصابة بمرض ارسلريظهر عمى شلل اإصابة بمرض ارسلري رك ي رك ي
  العوامل البيئية المؤثرة على الشخصية:العوامل البيئية المؤثرة على الشخصية:  44ــــ11ــــ11

ق  يلون رخبرة ارشخص  اخل  طاق اربيئة ارمحيطة به آثارها اررئيسية عمى  مو خصائص ارشخصية، وه ه ارخبرات ق  ق  يلون رخبرة ارشخص  اخل  طاق اربيئة ارمحيطة به آثارها اررئيسية عمى  مو خصائص ارشخصية، وه ه ارخبرات ق  
مشترلة بين ع ي  من اأشخاص  تلوين شخصية ارفر  تختمف مشترلة بين ع ي  من اأشخاص  تلوين شخصية ارفر  تختمف   تلون  ري ة تتصل بشخص واح   قط، أو ق  تلونتلون  ري ة تتصل بشخص واح   قط، أو ق  تلون

باختاف ارم طقة ارت   ما بها و تتأثر بعا ات و تقاري  و خصائص لل م طقة،   ج  أن ارشخص ار ي ترعرع    مجتم  باختاف ارم طقة ارت   ما بها و تتأثر بعا ات و تقاري  و خصائص لل م طقة،   ج  أن ارشخص ار ي ترعرع    مجتم  
  ..((256256صص  ،،19941994أرنون وتيج، أرنون وتيج، ))..يختمف عن ارشخص ار ي ترعرع    مجتم  متفتح عمى ارعصر ةيختمف عن ارشخص ار ي ترعرع    مجتم  متفتح عمى ارعصر ة

  و البيئة:و البيئة:  التفاعل بين الوراثةالتفاعل بين الوراثة  
   أغمب اأحيان يصعب أن  ح   ار سب ارمئوية    أغمب اأحيان يصعب أن  ح   ار سب ارمئوية و و   ت تج ارلثير من ارصفات عن ارمزج بين ارتأثيرات اروراثية و اربيئية،ت تج ارلثير من ارصفات عن ارمزج بين ارتأثيرات اروراثية و اربيئية،  
  رلن يسهل أن  رى ااث ين يعمان معا    تفاعل.رلن يسهل أن  رى ااث ين يعمان معا    تفاعل.همية لل من ارمؤثرات اروراثية واربيئية و همية لل من ارمؤثرات اروراثية واربيئية و أأ
 ر ين من ار اس لمما لا ت خصائص شخصيتها أقرب إرى ارتماثل  ر ين من ار اس لمما لا ت خصائص شخصيتها أقرب إرى ارتماثل بصفة عامة لمما لا ت ارعاقة أوثق بين ار اس بين بصفة عامة لمما لا ت ارعاقة أوثق بين ار اس بين   

عمى  رك  إن ارتوأمين ارمتماثمين ار ين ي شآن معا أميل إرى إظهار عمى  رك  إن ارتوأمين ارمتماثمين ار ين ي شآن معا أميل إرى إظهار اربيئية و اربيئية و   و م   رك  إن ه ا ارميل يتأثر بارظروفو م   رك  إن ه ا ارميل يتأثر بارظروف
أميل إرى ارتشابه من أميل إرى ارتشابه من صفات متشابهة من ارتوأمين ارم ان ي شآن م فصمين، ل رك ارتوأمين ارم ين يربيان متباع ين يلو ان صفات متشابهة من ارتوأمين ارم ان ي شآن م فصمين، ل رك ارتوأمين ارم ين يربيان متباع ين يلو ان 

  ..((256256صص  ،،19941994أرنون وتيج، أرنون وتيج، ))..اإخوة غير ارتوائماإخوة غير ارتوائم

ونات الشخصية:  55ــــ11ــــ11 ونات الشخصية:م   م
  ..قسمون إرى قسمين رئيسين بشلل عامقسمون إرى قسمين رئيسين بشلل عامع  ما يحاول ارعمماء تفسير ليفية ظهور ارشخصية و تح ي  ملو اتها  إ هم ي ع  ما يحاول ارعمماء تفسير ليفية ظهور ارشخصية و تح ي  ملو اتها  إ هم ي   

ا ه ا ه اروا ة ا شخصية ره     ظرهم و اروا ة ا شخصية ره     ظرهم و   ارطفل ح يثارطفل ح يث  أنأن  إ  يرى  ريق من ارعمماء أن ارشخصية ه   تائج رعمميات ارتعمم و إ  يرى  ريق من ارعمماء أن ارشخصية ه   تائج رعمميات ارتعمم و 
  (.(.6363،ص ،ص 19891989، ، ازاروس ريتشار ازاروس ريتشار ))..يتحتم عمى أي طفل أي ما لان أن يلتسبيتحتم عمى أي طفل أي ما لان أن يلتسب

بي ما يرى  ريق آخر من ارعمماء أن ارطفل يرث بعض ملو ات شخصيته وهو ما يشلل اأساس ار ي يقوم عميه ب اء بي ما يرى  ريق آخر من ارعمماء أن ارطفل يرث بعض ملو ات شخصيته وهو ما يشلل اأساس ار ي يقوم عميه ب اء 
  ..ارشخصية  يما بع ارشخصية  يما بع 

ونات الشخصية وهي:*ويرى بانت أن هناك ثاثة *ويرى بانت أن هناك ثاثة  يب م ونات الشخصية وهي:عوامل رئيسية تشارك في تر يب م   عوامل رئيسية تشارك في تر
  :الصفات الفطرية اأساسية:الصفات الفطرية اأساسية  

يتشابه جمي  أ را  يتشابه جمي  أ را  ارت  ارت  بها و بها و   ارت  يور  ارفر  مزو اارت  يور  ارفر  مزو امية مية ارجسارجسمثل مجموع ارق رات اإستع ا ية وارصفات ارعقمية و مثل مجموع ارق رات اإستع ا ية وارصفات ارعقمية و وه  توه  ت  
ارخارجية ارت  ارخارجية ارت  ستجابة رممثيرات ار اخمية و ستجابة رممثيرات ار اخمية و   را  راارملو ات    استع ا  ارفر  ارطبيعارملو ات    استع ا  ارفر  ارطبيعار وع  يها، وتتمثل بعض تمك ارصفات و ار وع  يها، وتتمثل بعض تمك ارصفات و 
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ة ارحس ر يه، عمى مستوى  لائه، وعمى سماته ارمزاحية و ة ارحس ر يه، عمى مستوى  لائه، وعمى سماته ارمزاحية و أجهز أجهز يرا عمى سامة ارجهاز ارعصب  و يرا عمى سامة ارجهاز ارعصب  و تعتم  ب ورها اعتما ا لبتعتم  ب ورها اعتما ا لب
  ..عمى ق رته عمى ارتوا ق م  اربيئةعمى ق رته عمى ارتوا ق م  اربيئة وا عه، و  وا عه، و 

  :)ااتجاهات )العادات(:ااتجاهات )العادات  

ي تج عن ه ه عة من ارعوامل اربيئية اأخرى، و ترتبط بمجمو وتؤثر اتجاهات ارفر  عمى عاقته باآخرين لما 
 .  تماء م  وضوح مفهوم ار ات ر يهاايجابية شعور ارفر  بااطمئ ان وارحب و ااتجاهات    صورتها اإ

 رك تطي  عممه أو ما ا يق ر عميه، و ما يسي  ارصورة ارت  يرى  فسه عميها و ويع    رك ق رة ارفر  عمى تح 
 (.82، ص.099،  راج عثمان ربيب وعب  ارغفار عب  ارسام)عمى ما يصمه من مجموع ا طباعات اآخرين ع ه.اعتما ا 

 :تسبة  التربية والخبرات الم
 وه  مجموع ارعوامل ارت  ت  رج تحت ارصفات اأساسية أو اإتجاهات ارم لورة    ارفقرتين ارسابقتين .

ويرى أربورت "بأن اأساس ار ي تقوم عميه ارشخصية يتلون من مجموع ارعوامل اروراثية ارت  يور  ارفر  مزو ا بها، 
 و ه  تترلب من ثاث مجموعات: 

  عوامل يشترك  يها جمي  أ را  ار وع و تتعمق بارمحا ظة عمى ارحياة مثل: اا علاسات(Reflex)    وار وا
(Drives)  وعمميات ارتوازن ار اخم ، وه  عمميات مرتبطة بارجهاز ارعصب  وتتم بشلل طبيع   ون ت خل

 ارفر   يها بشلل مباشر.
 ورون  عوامل وراثية ت تقل عن طريق  اقات ارصفات اروراثية و تتعمق بج س ارلائن اربشري

عب  ارخارق، أحم  .)بشرته وترليبه ارعام وحجمه وطباعه ارمزاجية وغيرها من ارسمات اأخرى
 (.68، ص0921،محم 

  ااستع ا  رمقيام بعمميات تلوين اارتباطات و ست تج من ه ا ارمفهوم أن اإ سان يور  مزو ا بق رة طبيعية
 عمى ارتعمم.

تتشابه ه ه ارفلرة م  وجهة ار ظر ارقائمة بأن اإ سان ر يه شعور بارحاجة إرى ارتحصيل ارعمم ، وه  حاجة و  
 وريست من  تاج اربيئة ارمحيطة به. أصيمة  يه

 عوامل تحديد الشخصية: 6ــ1ــ1
إرى وجو  ثاثة عوامل تعمل بصورة رئيسية عمى تح ي  شخصية ارفر  و تظهر ه ه ارعوامل  "ازاروس"يشير و  

 :    مجال ارشخصية بصورة عامة و ه بشلل أو أخر    جمي  ار ظريات ارمعرو ة 
 الدوافع:  

مما اشك  يه أن رلل إ سان أه اف معي ة يسعى إرى تحقيقها سواء لا ت ثقا ية أو إجتماعية أو إقتصا ية أو  
 يما يميل إريه من  اإطاع عمى لل ج ي ت    ارفر  إرى مواصمة ارقراءة و  فسية أو غيرها  ارحاجة إرى ارمعر ة 

 .و ترسيخ حقائقها     ه هارمعر ة من أجل ارتوس      همها و إتقا ها  روع ارعمم و 
غيرها متع  ة م ها: ار ا   وارحا ز وارحاجة واررغبة و أحيا ا ما ي لر ار ا       ظريات ارشخصية تحت أسماء و  

هو وجو   وع من ارضغط ار اخم  عمى ارفر  ه ه ارمفاهيم تع   شيئا واح ا، و عمى إن ارش ء ارمهم وهو أن جمي  
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، رمضان محم  ارق ا  ).معين إرضاء  رك ارشعور مهما تع  ت ارصور ارت  تعبر ع ه رمقيام بعمل ما أو أ اء سموك
 (.82،ص099

 عامل السيطرة: 
 ، وتلات ).ا ارعامل أن سموك ارفر  ريس عشوائيا و إ ما هو سموك م ظم و ها ف    حارة ارشخصية ارسوية ويع   ه

 (.9، صترجمة مخيمرو عب  ميخائيل رزق

حثه وم بمهمة استثارة وت بيه ارفر  و جهاز رمت ظيم ارعصب  يتلون من مرالز و شبلات عصبية تقيع    رك وجو  و  
عمى ارلف و ارتوقف عن ممارسة سموك معين، و تتورى اأعصاب مسؤورية ارتحلم    أي  شاط بشري وت ظمه، 

 سواء لان حرليا عضميا أو  لريا أو ا فعاريا. 
 عامل التنظيم: 

ارسموك مت اقضا مما يفق ه صفة ارثبات ار سب  ارازم رتحقيق ارق رة عمى إملا ية ارت بؤ به قبل رل  ا يصبح و  
ح وثه، ر ا لان من ارضروري وجو   وع من ارت ظيم ار اخم  رمسموك رضمان ارلف عن تحقيق اررغبات غير 

ا تمثل تجاهات ااجتماعية و تعارض م  ااااجتماعية، م  مواصمة ارعمل عمى إرضاء ارحاجات اأخرى ارت  ا ت
 خروجا عمى ارقوا ين و ار ظم ارمعمول به.

ه ا باإضا ة إرى أن رعامل ارت ظيم وظيفة أخرى ا تقل أهميته و ه  قيامه بارت سيق بين عوامل ارشخصية و 
 ).عن وح تهاملو اتها ارمتع  ة بحيث تب ي ارصورة اإجمارية رشخصية ارفر     شلل مت اسق و مترابط مما يعبر 

 (.9، صترجمة مخيمرو عب  ميخائيل رزق ، وتلات

من ارمتفق عميه أن ه اك ما  ست تجه من لل ه ا هو أ ه مهما لان اتجاه ارعمماء، وطبيعة تصوراتهم  إ ه و  
أخرى بيئية تعميمية تساهم بشلل أساس     تطور ر  ارفر  مزو ا بها، و عوامل طبيعية  طرية يو ملو ات و 
 .ارشخصية

 :نظريات الشخصية 7ــ1ــ1
رق  وض  ارعمماء    محاواتهم ر راسة ارشخصية ع ة  ظريات مختمفة ته ف إرى تحقيق إملا ية ارت بؤ بارسموك 

 اربشري أو احتمال ح وثه مما يسمح بتع يمه أو إعا ة تشليمه. 
بإقامة عاقات مشترلة معهم و لما أ ها ته ف ل رك إرى تحقيق  هم اإ سان رسموله و سموك اآخرين مما يسمح 

تسهيل عمميات ارتوا ق و يرى بعض ارعمماء أن  ظريات ارشخصية ارجي ة ه  ار ظريات ارقا رة عمى تفسير 
 .(52،صترجمة عم  ارمصري،  اا ون .س.ك).أحاسيس اإ سان و م رلاته و قيمه و حوا زه

 :وتتمثل هذ النظريات في 
  ظرية ارتحميل ار فس .  *

  ظرية ارتحميمية.* 

  ظرية ار ات.* 

  ظرية ارسمات. * 

 . ظرية ارتعمم* 
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 الشخصية والنشاط الرياضي: 8ــ1ــ1
يه ف ار شاط اررياض  بمختمف مجااته إرى تحقيق أه اف تربوية وت مية ارمياقة ارب  ية وارحرلية مثمما يه ف إرى 

  ة وار شاط  ج  أن ارفر  يحاول أن يطور ويب  تطوير ارشخصية،   حن ع  ما  تح ث عن ارعاقة بين ارشخصي
 وار شاط اررياض  هو  شاط إ سا   ها ف وب اء يساهم بفاعميته    ب اء ارشخصية. اته وقابميته من خال ار شاط، 

ل رك  إن سمات ارشخصية تح    وع ولثا ة ار شاط اررياض  ار ي يمارسه ارفر ،   ارعاقة بين ارشخصية وار شاط 
 تبا رية مستمرة  لل م ها يؤثر ويتأثر باآخر.عاقة 

 تعريف السمة: 9ــ1ــ1
 ه  خاصية يتميز بها ارفر  تعبر عن سموله وه  صفة ملتسبة يملن من خارها أن  فرق بين اأشخاص. 

اتل(عر ها  تسمح ره ه  بأ ها: "مجموعة ر و  اأ عال وااستجابات ارت  يربطها  وع من اروح ة ارت )ريموند 
 (.275، ص1971،  رج أحم   رج ).ااستجابات أن توض  تحت اسم واح  ومعارجتها ب فس ارطريقة    معظم اأحيان"

رمثيرات عرف ارسمة بأ ها : " ظام  فس  عصب  مرلزي عام يخص بارفر  ويعمل عمى جعل ا )جون ألبورت (أما  
 سي  محم ).ارتليف  وارتعبيري" متساوية من ارسموكلما يعمل عمى إص ار وتوجيه أشلال  ،ارمتع  ة متساوية وظيفيا

 (1994،35، غ يم
ننا تمييز سمات جوهرية وهي ه يم  :وعند حديثنا عن السمات اأساسية للفرد التي تبرز نتيجة لسلو

 سمات تعلس ارصفات ار فسية رمشخصية.  - أ

 سمات تح   ارسموك و يها ت علس عاقات اإ سان باربيئة.  - ب

 ارعا ة ع   ارفر  وه  سموك ارفر  ارثابت تحت ارظروف ارمتشابهة.سمات تمثل   - ت

   لر بعض سمات ارشخصية وه :
 ارعصبية، ارع وا ية، اإلتئابية، ارقابمية راستثارة، ااجتماعية، اره وء، ارسيطرة ، ارلف وارضبط.

سون ار شاط اررياض  ه  مؤشر إن ارفوارق    ارسمات ارشخصية بين اأ را  اررياضيين وأ را  اآخرين ا يمار 
عمى تأثير ار شاط اررياض  عمى اأ را ، ل رك  ج  أن ارتخصص     وع معين من اررياضة يرتبط بسمات 
 شخصية معي ة،  رياضة لرة ارق م مثا تتطمب اره وء وار لاء و لران ار ات، بي ما رياضة ارتج يف تتطمب ش ة

 .وتوتر ار فس واإيقاع وارمطاورة
ار شاط اررياض  ارممارس من قبل ارفر   ر يا أو جماعيا  هو يه ف إرى ار شاط وارحيوية  اررياضة وارلسل  إن

قطبان مت ا ران وارم ا سة ارو ية تخمق جوا يبعث ارحيوية    ار فوس، وارممارسة ارجا ة ارم تظمة تؤ ي إرى إحساس 
  .قوي ارثقة بار فسقوي أ اء ارواجب وه ا يبعث ارسرور     فوس اراعبين وي

لما أن ار شاط اررياض  ضمن ارفعاريات ارجماعية هو عمل جماع  عمى ارعموم يعتم   جاح ارفر   يه عمى  جاح  
ارمجموعة، وه ا يهيأ  رصا تم ح ار شاط اررياض  ارجماع  ميزة ا تتو ر    اررياضات اأخرى مثل ت مية روح 

 )الفريق(راعب أث اء ممارسة ار شاط اررياض  ي تظم    مجموعة صغيرة ارجماعة وارتلييف رممواقف ارمختمفة،  ا
ويتعو  أن يتصرف بحلمة    رغباته، وأن يب ل جه ا    سبيل تحقيق أه اف ارمجموعة ومسا  تها وار  اع ع ها 
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سية وارتضحية من أجمها إضا ة إرى أن ار شاط اررياض  يقترن بخبرات  جاح معقورة يهيأ أجواء ارصحة ار ف
 .(114،ص1993،  زار ارطارب) اإيجابية إضا ة إرى ت مية ارمياقة ارب  ية وارقابمية ارحرلية.
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 عية اإنجاز الرياضيفالمحور الثاني: دا 2ـ 1

 :تعريف الدافعية 1ــ2ــ1
من ه ه وبارتار  تع  ت محاوات تعريفها و  ،رق  حظ  موضوع ار ا عية باهتمام ع   لبير من عمماء ار فس

 ارتعاريف   لر:
ارمحرلات ارت  تقف وراء سموك ارفر  وارحيوان عمى ح  سواء  ه اك سبب أو تعريف ار ي يرى أن ار ا عية ه  "ار 

، وه ه اأسباب ترتبط بحارة ارلائن ارح  ار اخمية ع   ح وث ارسموك من جهة ل سموكع ة أسباب وراء ل
 .(22، صحا و) صارح محم   عم  أبو .رات اربيئة ارخارجية من جهة أخرىوبمتغي

أ ه حارة من ارتوتر ار فس  وارفيزيوروج  ق  يلون شعوري أو ا شعوري ي    " عند مصطفى عشويو ج  ار ا    
عا ة ارتوازن  رمسموك ارفر  إرى ارقيام بأعمال و شاطات وسمولات إشباع حاجات معي ة رمتخفيف من ارتوتر وا 

 .(8=،ص1<<0)مصطفى عشوي، .وار فس عامة"

ار ا   هو حارة توترية  اخمية  اتجة عن حاجة  فسية أو  سيوروجية تجعل ارفر     حارة " أحمد أمين فوزيويرى  
ع م اتزان وه ه ارحارة تثير ارسموك و توجهه وتستمر به إرى ه ف معين حتى يزول ه ا ارتوتر ويستعي  ارفر  تواز ه 

 .(0=،ص2110) أحم  أمين  وري، .ار فس  و ارفسيوروج "

سونأما ع     ر  ويتوق  أن يتم بصورة ار ا عية مجر  اررغبة    ار جاح أو أ ه ار شاط ار ي يقوم به ارف" الي
 .(1:ص،;=<0، روم  جميل )."ممتازة

 :وظائف الدوافع 2ــ2ــ 1
وا  ما يح ث ل تيجة رما ي ور     فسية ارفر  وم ه  ارسموك  إن أي ر   عل عن أي سموك ا يملن أن يح ث تمقائيا 

ره أغراض تتجه  حو تحقيق  قاط معي ة بها ه ا ارفر  حاجياته وغرائزه وم ه  ستخمص أن رم وا   ع ة وظائف تقوم 
 :بها رت شيط ارسموك وه  ثاثة

 : السلوك بالطاقةأ-
ارفر  ويؤ ي ارتوتر ار ي يصحب إحباط ار ا   ر ى ارلائن ومع ى  رك أن ار وا   تستثير ار شاط ار ي يقوم به  

عا ة تواز ه وت ل ارماحظة عمى أن اإ سان وارحيوان من خال ارتجارب  ارح  إرى قيامه بار شاط رتحقيق ه  ه وا 
إشباع ه ه  ا تعرض رمحرمان  إ ه ي شط من أجل   ارحياة اريومية لاهما خاما طارما حاجاته مشبعة أما إ 

حاجات واررغبات  ار ا   يم  ارسموك بارطاقة  مثا يم ح راعب جائزة ملا أة ره عمى تحسين ق راته وتلميمها ار
بار جاح ، رلن سرعان ما تفتق  هاته ارملا أة جا بيتها إ ا أ رك ارمراهق أن اررياضة أخاق قبل أن تلون من اجل 

 .غير ضروريةارملا أة  ف  ه ه ار قطة تصبح ارملا أة 
 :أداء وظيفة ااختيار -ب
ارمراهق و يهمل اأ شطة ويتجمى  رك    أن ار وا   تختار  وع ار شاط أو اررياضة ارت  يستجيب ويتفاعل معها  

لما أ ها تح   ارح  لبير ارطريقة ارت  يستجيب بها  رق م  ج ه يلره لرة ارسمة مثا،لار ي يهوى لرة ا اأخرى،
أ ه ع  ما تلون اتجاه عام رممواقف وارميول  إ ه ا يخمق  قط حارة ارتوتر  " ألبورت جوردن ق  أقر   أخرى، رمواقف
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واختيار لل سموك يسهل استثارتها  تؤ ي إرى  شاط ظاهر يشب  ارموقف أو ارميل بل يعمل لوسيمة خفية ا تشار 
 ". متصل به وتوجيهه

 : توجيه السلوك نحو الهدف -ج
إن مجر  ع م اررضا عمى حارة ارمراهق ا يؤ ي وا يلف  إح اث ارتحسين وار مو ع  ه بل يجب توجيه طاقاته  

 يمخص وظائف ار وا    يما يم  :  حلمي المليجي حو أه اف معي ة يملن اروصول إريها وتحقيقها  ار لتور 
 رمعمل إثارة اآريات واأجهزة ار اخمية أي أ ها تمثل ارمصا ر ار اخمية.  
 . ارسموك بارطاقة ارازمة وبمساع ة ارمثيرات ارخارجية ارت  تثير ارسموك 
 .اختيار  وع ار شاط وتح ي ه 
 حمم  تأخير ظهور ارتعب تحول  ون ارممل مما يزي  من يقظة ارفر  وق رته عمى اا تباه ومقاومة ارتشتت(.

 .(::.9:،ص9=<0ارمميج ، 

 :خصائص الدافعية  3ــ2ــ1
 :خصائص ار ا عية ما يم من 

 : الغرضية 
 إن ار ا      أساسه يوجه ارسموك  حو غرض معين , ي ه  حارة ارتوتر ار اشئة من ع م إشباعه .

 النشاط : 
 ار ا   و يز ا  ه ا ار شاط لمما زا ت قوة ار ا    إشباع شاطا  اتيا تمقائيا  اإ سانيب ل  إ 

 ااستمرار: 
 حارة ااتزان . إرىار ا   ,ويعو   أوج هايستمر  شاط اإ سان بوجه عام ,حتى ي ه  حارة ارتوتر ارت  

 التنوع  
 ار ا   بطريق مباشر . إشباع شاطه ع  ما ا يستطي   أساريبسموله و تغيير   يت وع يأخ اإ سان

  التحسن 

ع   تلرار ارمحاوات  أغراضهار ا   مما ي تج ع ه سهورة    تحقيق  إشباعارمحاوات  أث اء اإ سانيتحسن سموك 
 .ارتارية

لي:   يف ال  الت
تليفا لميا عاما ,و ريس    صورة تحريك جزء صغير من جسم , و يختمف مق ار  اإ سانيتطمب إشباع ار ا   من 
 زا ت ارحاجة رمتليف ارلم  . ار ا   و حيويته  لمما زا ت قوة ار ا   ,لمما أهميةارتليف ارلم  باختاف 

  تحقيق الغرض: 

و حيث  تحقيقه, إرىاره ف ار ي لان اإ سان يرم   أيقيق ارغرض حيتم  رك ع  ما يتوقف ارسموك و ع  ما يتم تو 
 .ار ا   و ع  ئ  يتوقف ارسموك إشباعيتم 
، و ا ا واجه صعوبات ر يه لبيرةلمما لا ت قوة ار ا   من خال ه ه ارخصائص يفهم بان اإ سان يز ا   شاطه  

 .(01 ، ص=211،ثائر أحم  غباري).هار ا   ر يه , ا ه يليف  فسه و قا رتمك ارمعوقات ارت  تحل  ون إشباع  وا ع إشباع   
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 :ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي 4ــ2ــ1
 ار اشئ    ارت ريب وارم ا سة.تع   ار ا عية    ار شاط اررياض  ببساطة اتجاه وش ة ارجه  ار ي يب ره  

  :شدة الجهد 
:  عن اراعبين أحم  ومحم  ر اشئ أث اء ارت ريب أو ارم ا سة،  عمى سبيل ارمثاليع   مق ار ارجه  ار ي يب ره ا 

أن أحم  يب ل جه ا ألبر من  يحضران جمي  جرعات ارت ريب    اأسبوع ، رلن من حيث ش ة ارجه   احظ
 .محم 
  :اتجا الجهد 

يع   اختيار ار اشئ ر وع معين من ار شاط يمارسه ، أو اختياره م رب معين يفضل أن يت رب معه أو  ا ي معين  
 يمارس  يه رياضته ارمحببة ....إرخ .

 : العاقة بين ااتجا وشدة الجهد 5ــ2ــ1
مي  جرعات ار ي يواظب عمى حضور جياحظ وجو  عاقة وثيقة بين اتجاه وش ة ارجه  عمى ارمثال ار اشئ ،  

و   ارمقابل  إن  )شدة الجهد(ارت ريب ارمختمفة ارت  يحضرها  يب ل جه ا لبيرا    جرعات )اتجا الجهد(ارت ريب 
.)أسامة لامل ار اشئ ار ي لثيرا ما يتأخر أو يتغيب عن جرعات ارت ريب يظهر جه ا قميا ع  ما يشارك    ارت ريب

 (.92،ص><<0،راتب
 :ي مجال السما الدافعية الرياضيةبعض اأبعا ف 6ــ2ــ1

  :الحاجة لانجاز 

رى ارجه     ارم ا سة اررياضية وه  ارحاجة رتحقيق ار جاح وارفوز    ارم ا سات اررياضية ومحاورة ب ل قصا 
 مواجهة تح ي ارم ا سين وارت ريب ارشاق ارمتواصل رموصول رمتفوق اررياض  .و 

 ضبط النفس:  
اراعب اررياض  ار ي يتميز بسمة ضبط ار فس يستطي  ارتحلم    ا فعااته بصورة واضحة    ارع ي  من  

 . بسهورة    أوقات ارش ة أو ارضغوطارمواقف ارمثيرة با ا فعاات    أث اء ارم ا سات اررياضية وا يفق  أعصابه 
  :التدريبية 

  ب قة تعميمات ارم رب ويحترم لل من قام بت ريبه ويستثير م ربه اراعب اررياض  ار ي يتسم بسمة ارت ريبية ي ف 
محمد حسن عاوي، .)ع  ما يواجه بعض ارمشلات لما يشعر بأن م ربه يفهمه جي ا وا يتحيز راعبين معي ين

 (>2،ص=<<0

 : ( في المنافسة الرياضيةدافع اانجاز )التفوق 7ــ2ــ1
ارواجبات وارمهام  اررياضية ارجه  ار ي يب ره اررياض  من أجل ار جاح    ا جازيع    ا   اا جاز    ارم ا سة 

 .ارت  يلمف بها
 :)المراهق( أأهمية دافع اانجاز والمنافسة الرياضية للنش 8ــ2ــ1

 : اختيار النشاط 
 .أقل أو ألثر من ق راته يمعب معه يتضح    اختيار ار شاط رم ا س متقارب    ق راته أو اختيار م ا س  

  : الجهد من أجل تحقيق اأهداف 
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 .من جرعات ارت ريب    اأسبوع %1<ويع   مق ار أو لم ارممارسة مثل حضور  
  : المثابرة 

ويع   مق رة اررياض  عمى مواجهة خبرات ارفشل وب ل ارمزي  من ارجه  من أجل ار جاح وبموغ اره ف ومثال عن  
شترك ار اشئ    بعض ارمسابقات وا يحقق مرالز متق مة وباررغم من  رك يستمر    ارت ريب من  رك ع  ما ي

 (.>9،ص><<0،.)أسامة لامل راتب .أجل تحسين مستواه    ارمسابقات ارموارية

ونات  9ــ2ــ1  : دافع اانجاز نحو النشاط الرياضيم
 تعبر عن ارعاقة بين : 

  مفهوم ارق رة 
 .صعوبة ارواجب 
 .ارجه  ارمب ول 

ولز""وعمى  حو خاص أوضح    :  جاز يشمان مفهومين مختمفين هماأ ه يوج  ه  ان أساسيان را ني

 .ه ف ااتجاه  حو اأ اء 
 (=2،ص=<<0محمد حسن عاوي، .) .ه ف ااتجاه  حو ار ات. 

رة  ست تج أ ها عبارة عن إرا ة ومثابمن خال ما تم ارتلمم ع ه عن  ا عية اا جاز أو ارتفوق  حو ار شاط اررياض  
، أي ببساطة اررغبة    بق ر لبير من ارفعارية وارسرعة واجب معقد( –)تمرين صعب ارفر  من أجل تجاوز ارعقبات 

 .ار جاح وارفوز
 : ظيفة الدافعية في المجال الرياضيو  13ــ2ــ1
 : ابة عمى ثاثة تساؤات ه وتتضمن اإج 

 .اختيار  وع اررياضةما ا تقرر أن تفعل؟ 
 .لمية اروقت وارجه  أث اء ارت ريب؟ ما مق ار تلرار ارعمل

 .توى اأمثل رم ا عية    ارم ا سة؟ ارمسليفية إجا ة ارعمل
ط اررياض  و ترة ،  إ هما يتضم ان اختيار اراعب ر وع ار شاجابة عن ارسؤارين اأول وارثا   يما يتعمق باإ 

،  إن  رك يعلس م ى  ما تلون مرتفعة  حو رياضة معي ة،  إن ار ا عية ع ثمة شكومق ار ارممارسة، وريس 
، أي تؤ ي إرى ارمثابرة    ارت ريب باإضا ة إرى ارعمل ارجا  بما اررياضة وااستمرار    ارممارسة ااهتمام ره ه

 .رات ارحرلية ارخاصة به ه اررياضةيضمن تعمم والتساب وصقل ارمها
،  إن وظيفة ار ا عية    مضمون ه ا ارسؤال ؤال ارثارث عن ليفية إجا ة ارعملاإجابة عن ارسأما بخصوص  

حيث لل اعب ارمستوى ارمائم من ااستثارة حتى يحقق  )ااستثارة(توى مائم    ارحارة ارت شيطية تتضح    مس
 (.:;،ص><<0،)أسامة لامل راتب.أ ضل أ اء    وقت ارم ا سة

 : لدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضيا أنواع 11ــ2ــ1
 :    ارمرتبطة بار شاط اررياض  إرىيقسم " رو يك " ار وا 

o الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي : 
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 ومن أهمها : 
 .واإشباع ل تيجة رم شاط اررياض  اإحساس باررضا

بصعوبتها أو ارت  تتطمب ارمزي  من ارشجاعة ارشعور باارتياح ل تيجة رمتغمب عمى ارت ريبات ارب  ية ارت  تتميز 
 .وارجرأة وقوة اإرا ة
تبط بها من اررياضية ارت  تعتبر رل ا هاما من أرلان ار شاط اررياض  وما ير  )المباريات( ا سات ااشتراك    ارم

 . خبرات ا فعارية متع  
حراز ارفوز  .تسجيل اأرقام واربطوات واثبات ارتفوق وا 

o  :الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي 
 :ومن أهمها 
،  إ ا سارت ارفر  عن أسباب ممارسة ة عن طريق ممارسة ار شاط اررياض حاورة التساب ارصحة وارمياقة ارب  يم

 .  ها تلسب   ارصحة وتجعم   قوياً ار شاط اررياض   إ ه ق  يجيب أمارس اررياضة أ
   ر   مستوى ارفر  من ق رات عمى ارعمل واإ تاج  ق  يمارس ارفر  ار شاط  ممارسة ار شاط اررياض  إسهامه

 .عممه ور   مستوى إ تاجه    ارعملاررياض  أ ه يساهم    زيا ة ق رته عمى أ اء 
 .اإحساس بضرورة ممارسة ار شاط اررياض     حارة ارسم ة حتى يخفف من وز ه 

اررياضة إ  يرى ارفر  أن عميه أن يلون رياضيا مشترلًا    اأ  ية وارفرق اروع  بار ور ااجتماع  ار ي تقوم عميه 
 .رياضيااررياضية وريس را تماء إرى جماعة معي ة وتمثيمها 

 : همية الدافعية في المجال الرياضيأ 12ــ2ــ1
ثارة اهتمام ار اس جميعايع  موضوع ار ا عية من ألثر موضوعات عمم ار فس أ   .همية وا 

ة أطمق : عمم ار فس ار ي اميل  مي ا ا حيويا رم راس(    لتابةWood worth) "وود ورث"م ، اقترح 1202   س ة 
م ، ت بأ " 1;<0" و   س ة Molivology" أو عمم ار ا عية "Molivation al psychology"عميه عمم ار فس ار ا ع  

 .ار فس سوف تعرف بعصر ار ا عيةمم بأن ارحقبة ارتارية من تطور ع (Foyniki اي ل   )
 :   لتابيهما (Liewelln and Bluckerم ، أشار لل من "ريورن وبمولر" )2=<0و   س ة     

من إجمار   %81، إرى أن اربحوث ارخاصة بموضوع ار ا عية تمثل حوار  ة ارت ريب بين ار ظرية وارتطبيقسيلوروجي
 .  خال ارعق ين اآخرينفس اررياضاربحوث ارت  أجريت    مجال عمم ار 

، أن استثارة ار ا   رمرياض  يمثل    لتابه ارت ريب وار ا عية  (William)أشار "وريام وارن"  8=<0و   س ة     
من التساب اراعب رمجوا ب ارمهارية وارخططية ثم يأت   ور ار ا عية ريحث اررياض  عمى ب ل  1%< -% 1>   

تقا هاتمك ارمهاراتاقة ارازمين رتعمم ارجه  وارط   .، ورمت ريب عميها بفرض صقمه وا 
ورم ا عية أهمية رئيسية    لل ما ق مه عمم ار فس اررياض  حتى اآن من  ظم تطبيقات سيلوروجية ، ويرج   رك 

 إرى ارحقيقة ارتارية : 
  »، أي وراءه قوى  ا عية معي ةإن لل سموك وراءه  ا   « 
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رة القدم والفئة العمرية 3ــ1   : u18المحور الثالث: 
رة القدم: 1ــ3ــ1  تعريف 
 التعريف اللغوي:  2ــ3ــ1

)ارفوتبزول( مزا يسزمى ، وتع ز  رلزل ارلزرة بارقز م  زاأمريليون يعتبزرون هز  لممزة اتي يزة :FOOT BALLـرة القـدم 
 ،)رومز  جميزل.SOCCER، أما لزرة ارقز م ارمعرو زة وارتز  سز تح ث ع هزا  تمسزى أو لرة ارق م اأمريلية ينباررقبت ع  هم
 .(15، ص1221

 التعريف ااصطاحي:  3ــ3ــ1

ارمرمى اعب بضم هم حارس 11تمعب بفريقين يتلون لل واح  من ، ارق م قبل لل ش ء ه  رعبة جماعيةلرة  
عمى ارخطوط ارجا بية  ويشرف عمى تحليم ارمباراة أرب  حلام موزعين اح هم    وسط ارمي ان وحلمين مساع ين

 .(11، ص1997ار ريم  ورحمر عب  ارحق عياش ) يصل رشي  .وحلم راب  احتياط

رة القدمتا 4ــ3ــ1  :      ريخ ظهور وانتشار لعبة 
رق  أطمق عن لرة ارق م    أزم ة مختمفة وأمالن متع  ة أسماء وأرقاب لثيرة ومن استقرائ ا رتاريخ  ه ه ارمعبة  ج   

 .(61، ص1961 ،إبراهيم عام)"هاربار ستوم".ولان اررومان يمقبو ها  EPSKYROSاريو ان ق يما لا وا يسمو ها 

و  صورة واضحة عن رعبة لرة ارعمماء ارمؤرخين لان ارغرض م ها وجورق   ارت    ا جمترا م ا سات تاريخية بين  
محم  عب ه صارح اروحش ومفت  إبراهيم )؟شائعة ايملن حصر ومعر ة ب ايتها، هل ارمعبة ترج  إرى عصر معين أم أ ها ارق م
 .(18، ص1994، محم 

لما ي هب بعض ارمؤرخون ره ه ارمعبة إرى ارقول أن لرة ارق م وج ت    ارقر ين ارثارث وارراب  قبل ارميا  لأسموب 
 ق. م، لما ور ت    أح  ارمصا ر 251ق.م وس ة  216ت ريب عسلري    ارصين وبارتح ي      ترة ما بين 

ع ها أ ها  ولل ما عرف بمع ى )رلل ارلرة(أي  ،TCU TCHOUأ ها ت لر باسم صي   تسو شو  رمتاريخ ارصي  
عظيمين ويزي  ارتفاعهما "ثاثين ق ما" ملسوة بارجرائ  ارمزرلشة وبي ها شبلة من ارخيوط  لا ت تتأرف من قائمين

ارحريرية يتوسطهما ثقب مست ير مق ار ثقبه ق م واح  ولان ه ا اره ف يوض  أمام اإمبراطور    ارحفات 
 (12، ص1998، رم.) مختار ساارعامة

م 1831يرر  ا و   عام ، ا تشرت ارمعبة ع   جارتها ابريطا يا اربم  اأم رلرة ارق م وحول ا تشار ه ه ارمعبة، لا ت 
وهل ا ا تشرت ارمعبة    اروايات ارمتح ة اأمريلية  ،إرى اروايات ارمتح ة اأمريلية ايرر  ا" تو    ريقا م هاب أت"

ثم  خمت ه ه ارمعبة إرى  أمريلا، وبحلم صمتهم ببريطا يا  تأثر بعضهم بما اتبعه شباب بريطا يا،بحلم خبرة شباب 
م عن طريق عمال م اجم  لتوريا وهل ا استمرت    اا تشار حتى  خمت مصر عن طريق 1858أستراريا عام

 (.51، ص1961 ،إبراهيم عام)".1882ااحتال اا جميزي عام 

رة  5ــ3ــ1  :القدم في الجزائرتطور 
إن ب اية لرة ارق م    ارجزائر ه  ب اية غامضة  ظرا رمظروف ارصعبة ارت  يعيشها ارشعب ارجزائري تحت 
ااحتال ارفر س  وار ي لان محتلرا رلل ارميا ين وم ها مي ان اررياضة وبارخصوص رياضة لرة ارق م وارت  تعتبر 

 1962أما ارتاريخ اررسم  رلرة ارق م    ارجزائر  يعو  إرى ارعام   امن بين أورى اررياضات ارت  ظهرت    با  
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، حيث التسبت شعبية لبيرة ا  ظير رها ويقسم ارمختصون وارمتتبعون رمشوار لرة ارق م مباشرة بع  ااستقال
 ارجزائرية تطورها إرى ثاث مراحل رئيسية قطعتها من خال سيرتها ارتطورية .

 (:1962-1895المرحلة اأولى.) 
يس* تحت اسم طميعة وه ا بفضل ارشيخ *عمر بن محمو  عم  را 1895تم تأسيس أول  ريق رسم  جزائري عام  

أوت ظهزززر أول  ريززق رسززم  يتمثزززل  زز  عميزز  اأ  يزززة ارجزائريززة مورو يزززة  17م يززوم 1921و ززز  عززام  ""ارهززواء ارطمززق
 وأروا ها اأخضر واأحمر. "MCA"ارجزائر

،    ظل غياب 1921أول  ا ي أسس قبل س ة  هوCSC غير إن ه اك من يقول أن ار ا ي اررياض  رقس طي ة  
، ااتحا  اررياض  ت ع ة  رق أخرى م ها "غار  معسلر، ااتحا  اإسام  روهران، وبع ها تأسستاريخ ب ايته
  ".بمي ة واإتحا  اإسام  رمجزائراإسام  رم
 ريق جبهة ارتحرير اروط   ار ي لان مشلا من أحسن اراعبين ارجزائريين أمثال رشي  م لون 1958و   س ة 

مخمو   ار ي لان يمعب آ  اك    صفوف  ريق سا ت إتيان، ول ا لرمار  وزوبا ...ارخ. ولان ه ا ارفريق يمثل 
 .ارجزائر    مختمف ارم اسبات ارعربية م ها أو ار ورية

 (: 1612-1622المرحلة الثانية) 
حيث شه ت تأسيس مجمس اررياضة تحت إشراف ار لتور "محم  معوش" وق  شارك    ه ه ار ورة ثاثة أ  ية  

 إتحا  طرابمس ارميب . ،ارترج  اررياض  ارتو س  ،ي ارمغرب مغاربية ارو ا  اربيضاو 
( توج بها  ريق اإتحا  اررياض  اإسام  رمجزائر و ظمت أول 1963-1962و ظمت أول بطورة وط ية موسم ) 

ض   1213ارجزائري عام  ولا ت أول مقابمة رمفريق اروط   "و اق سطيف" و از بها  ريق1963لأس رمجمهورية س ة 
ول ،أما عمى مستوى ارم ا سات اررسمية  ق  رعب ارم تخب اروط   أ1-2ارم تخب اربمغاري وا تهت رصارح ارجزائر 

أما عمى صعي  اأ  ية ارجزائرية  فريق مورو ية ارجزائر ارت   1964رقاء رسم  ره أمام ارم تخب ارتو س  س ة 
 .                                                   (23، ص1993محم  م صوري، ) .1976سجمت أول  وز رها ورمجزائر رلأس إ ريقيا رأ  ية اربطمة س ة

  (2338-1978الثالثة: )المرحلة 
تعتبر  ترة اإصاح اررياض  وتشيي  ارماعب    مختمف وايات اروطن ومباشرة ارمسؤورين رسياسة ارتغيير     

 يم أسموب ارتأطير اررياض  وبموا قة ااتحا ية ار ورية سارعت ارسمطات ارمع ية باررياضة    إ شاء ارماعب وتق
ل ا ارتمويل ارسري  رأ  ية    با  ا إ  تم إ ماج مختمف اأ  ية    مؤسسات ، و ارمساع ات ارما ية وارمع وية

اقتصا ية مثا ضم  ريق مورو ية ارجزائر إرى شرلة سو ا طراك حيث تحورت إرى اسم مورو ية  فط ارجزائر  ف  
 تائج ه ا عن  ،...صا ، بموم ،  رقا  ، ماجرس ة ص عت ارجزائر ارح ث بجيل ج ي  ارمتلون من ع 21ظرف 

اإصاح رم تتأثر    ارظهور رم ة س ة بع   رك حصل ارم تخب اروط   ارمي ارية ار هبية    اأرعاب اإ ريقية 
ووصل إرى مشارف اررب  ار هائ     اأرعاب  1981لما رعب ارم تخب اروط    هائ  إ ريقيا ب يجيريا  1978 س ة

ارمرحمة    تحقيق ارتأهمين ارمتتارين رمفريق ارجزائري إرى  هائيات اأورمبية بموسلو ،وتواصمت اا تصارات    ه ه 
بارملسيك حيث لا ت ارمشارلة مشر ة    إسبا يا إ  تملن ارم تخب  1986بإسبا يا وس ة  1982لأس ارعارم س ة 
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أول لأس إ ريقيا رمجزائر بع  ا تصاره عمى ارم تخب  1991و   س ة  11-12اروط   من ارفوز عمى اأرمان 
  ( من إمضاء وجا  .11-11ار يجيري    ارمقاء ار هائ  ب تيجة )

وبه ا تعتبر ه ه ارمرحمة ار هبية    تاريخ لرة ارق م ارجزائرية حسب ارع ي  من ارمتتبعين وارمختصين رعارم لرة  
من شق ارطريق  حو  ضاء ارلرة ار ورية وجس ت وجو ها عمى مستوى ارق م ارمست يرة حيث تمل ت ارلرة ارجزائرية 

ارمحا ل اررياضية ارعارمية ورعل ه ا ما يفسره مشارلة ارم تخبات ارجزائرية عمى اختاف مشارلتها    ارم ا سات 
 .(17ص ،1997، ارسعي  خباطو)ارجهوية وارقارية وار ورية.

رة القدم: 6ــ3ــ1  المبادئ اأساسية ل
لرة ارق م لأي رعبة من اأرعاب رها مبا ئها اأساسية ارمتع  ة وارت  تعتم     إتقا ها عمى إتباع اأسموب ارسميم  

    طرق ارت ريب.
 ارك يجب ع م تعميمها    م ة قصيرة لما يجب ااهتمام به ة ومت وعة، ر وه ه ارمبا ئ اأساسية رلرة ارق م متع 

 عب. معمى  احيتين أو ألثر    لل تمرين وقبل ارب ء بار  ائما عن طريق ت ريب اراعبين
 وتقسم ارمبا ئ اأساسية رلرة ارق م إرى مايم :

 استقبال ارلرة. -
 ارمحاورة بارلرة. -

 ارمهاجمة. -

 رمية ارتماس. -

 ضرب ارلرة. -

 رعب ارلرة باررأس. -

 (27ص، 1997، حسن عب  ارجوا ) حراسة ارمرمى. -

رة القدم: 7ــ3ــ1  قواعد 
إن ارجا بية ارت  تتمت  بها لرة ارق م خاصة    اإطار ارحر )ارمباريات غير اررسمية، مابين اأحياء( ترج   

أساسا إرى سهورتها ارفائقة  ميس ثمة تعقي ات    ه ه ارمعبة، وم   رك  ه اك سبعة عشر قاع ة رسير ه ه ارمعبة، 
إرى اأن حيث سيق أول قوا ين لرة ارق م إرى ثاث مبا ئ وه ه ارقواع  سارت بع ة تع يات، ورلن ازارت باقية 

 رئيسية جعمت من ارمعبة مجاا واسعا رمممارسة من قبل ارجمي  ، وه ه ارمبا ئ ه :  
 :المساواة 

إن ه ه ارمعبة تم ح رممارس لرة ارق م  رص متساوية رل  يقوم بعرض مهارته ارفر ية  ون أن يتعرض رمضرب أو 
 ه  مخارفات يعاقب عميها ارقا ون.ار    أو ارمسك و 

 :السامة 

وه  تعتبر روحا رمعبة وبخاف ارخطورة ارت  لا ت عميها    ارعهو  ارعابرة  ق  وض  ارقا ون ح و ا رمحفاظ عمى 
 سامة وصحة اراعبين أث اء ارمعب مثل تح ي  مساحة ارممعب وأرضيتها وتجهيزهم من مابس وأح ية رمتقميل من
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 اإصابات وترك ارمجال واسعا إظهار مهارتهم بلفاءة عارية. 
 :التسلية 

وه  إ ساح ارمجال رمح  اأقصى من ارتسمية وارمتعة ارت  يج ها اراعب رممارسة لرة ارق م،  ق  م   ارمشرعون 
 (.23ص ،1998حسن أحم  ارشا ع ) رقا ون لرة ارق م بعض ارحاات وارت  تص ر عن اراعبين تجاه بعضهم اربعض.

 تعريف المراهقة: 8ــ3ــ1
 ارمراهقة مرحمة تأهب رمرحمة اررش ، تمت      ،ه  مرحمة اا تقال من مرحمة ارطفورة إرى مرحمة اررش  وار ضج

ارعق  ارثا   من حياة ارفر  من ارثارثة عشر إرى ارتاسعة عشر تقريبا أو قبل  ارك  بعام أو عامين، أو بع   رك بعام 
 .ارمرحمة ارعشارية( ويعرف ارمراهقون بارعشاريين) باسم س ة ور رك تعرف ارمراهقة أحيا ا21-11عامين أي بين  أو
 سنة(: 18إلى  15)المراهقة الوسطى  9ــ3ــ1
تعتبر ارمرحمة اروسطى من أهم مراحل ارمراهقة، حيث ي تقل  يها ارمراهق من ارمرحمة اأساسية إرى ارمرحمة  

يلتسب  يها ارشعور بار ضج وااستقال وارميل إرى تلوين عاطفة م  ح ين آخر و   ه ه ارمرحمة  ارثا وية، بحيث
يتم ار ضج ارمتمثل    ار مو ارج س ، ارعقم ، ااجتماع ، اا فعار  وارفيزيوروج  وار فس ، ره ا  ه  تسمى قمب 

 .(257،  ص2111 ألرم رضا، ).ل ارمظاهر ارمميزة رها بصفة عامةارمراهقة و يها تتضح ل

 العوامل المؤثرة في المراهقة: 13ــ3ــ1
 ه اك ع ة عوامل تؤثر    ارمراهقة و  لر م ها ما يم : 

 :الوراثة 
 شير    مع اها ارعام إرى ا تقال صفات معي ة من جيل إرى جيل، و   إطار ه ا ارمع ى يسميها اربعض ار قل   

 اإ سان ه   تاج وراثتين: اروراثة ااجتماعية واروراثة اربيوروجية. ارثقا   باروراثة ااجتماعية ويرون أن شخصية
واروراثة اربيوروجية عبارة عن عممية اا تقال رمجي ات أو ارعوامل اروراثية عن طريق ارخايا ارج سية من اآباء إرى 

 اأب اء.
 :العوامل البيولوجية 

 ،  ق  تبين    ارس وات اأخيرة أهمية تأثير ارتفاعل ا شك    أن سموك ارفر  و موه يتأثر تلوي ه اربيوروج 
ارليميائ     ارجسم عمى ارسموك، ورها عاقة لبيرة بارجي ات ارت  تح   وجو  أو غياب إ زيم ويح   طبيعته، أي 

 يتأثر بارترليب ارجس ي ارعام، وما يتصل به من صحة آو مرض وو رة ارغ اء.
 :البيئة 

يتفاعل معها ارفر ، ويشير إرى ه ه ارعوامل أحيا ا بأ ها جمي  ارمواقف أو ارمثيرات  يقص  بها لل ارعوامل ارت  
ارت  تستجيب رها ارفر ، ويرى اربعض أ ها تشمل اربيئة ار اخمية وارخارجية مثل ارعوامل ارطبيعية لارحرارة واررطوبة، 

جتماع  ار ي ي شا  يها، ر رك تعتبر وأي مثيرات ضوئية أو صوتية،  شخصية ارفر  تتلون ت ريجيا    ارمحيط اا
 اأسرة أول بيئة اجتماعية تتمقى ارطفل وه  تعتبر أهم وأول وسط    عممية ارتطبي .
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- 12س ة، و   ارم اطق ارمعت رة  من  16-15لما تتأثر ارمراهقة بارعوامل ارمتاحة، إ  تب أ    ارم اطق اربار ة من 

 س ة.  12 -19ستوائية  تب أ من س ة، أما    ارم اطق ارم ارية واا 13

 النضج: 
يتميز بان يلون ارسموك عاما    لل أ را  ارج س، إ  يح ث    ارلائن ار ي رم يصل إرى أي  رجة من ار ضج  

تمل ه من تلوين والتساب عا ات ثابتة، أي يظهر ارسموك ع   ارلائن  ون سابق  رصة أي خبرة أو معر ة أو 
يرى اربعض ا ه ا يمل  ا تعريف ار ضج إا    ضوء ارتعمم أ هما عمميتان تمثل لل رؤية عن طريق  ر  أخر، و 

 م ها  رك ارتفاعل بين ارفر  واربيئة.
 :التعلم 

هو عممية أساسية    حياة ارفر ، معظم أ واع ار شاط اربشري يتضمن عممية ارتعمم بع ة طرق، ولثيرا ما يرتبط  
ممه،  ف  مواقف ارحياة ارواقعية  ج  أن ارفر  يتعمم أ واع ارسموك ارت  تتفق م  ارسموك بمثيرات خارجية تزي  قوة تع

معايير ارجماعة، وتتقبل ارجماعة ه ا ارسموك ار ي يزي  من قوته، وارعاقات ااجتماعية ارت  يتفاعل ب اخمها ارفر  
 وق  تساع  عمى تعممه رسموك غير سوي.

 :الجنس 

قبل ارب ين س ة أو س تين أو اقل،  ق  أل ت ار راسات ارت  أجريت عمى ع ة  تصل ارب ات إرى مرحمة ارمراهقة 
س ة  13س ة و صف    حين تصل ارب ات إريها    سن  14أاف من ارب ين    ارو. م. أ أ هم ا يبمغون سن 

 و صف.
 :التغذية 

 ان ارتغ ية اربيئة واأمراض ت ل اأبحاث عمى أن ارتغ ية واربيئة ارصارحة تساع     إسراع ار ضج، وبارعلس  
 .(55.53 ص،2112 ا تصار يو س،.)ارش ي ة تؤخر ار ضج ع   ارمراهقين

 عناصر اللياقة البدنية التي تميز المراهق:  11ــ3ــ1
  التحمل : 

يعتبر ارتحمل أح  ارمتطمبات ارضرورية راعب  لرة ارق م ، ويقص  به ق رة اراعب    ااستمرار وارمحا ظة عمى  
مستواه ارب    واروظيف  أطول  ترة ممل ة من خال تأخير ظهور ارتعب ار اتج أث اء أ اء اراعب خال ارمباراة ، 

ارحيوية وسرعة  قل ار م  اررئتين وارسعةو   حو تطوير عمل ارقمب وه ا ارمفهوم يشير إرى أهمية اتجاه ارت ريب أساسا
، ارق رة ارهوائية واراهوائية وتظهر أهمية ارتحمل    ب ون ألسجينترة اأ اء أو ارعمل ، ول رك بإطارة  رمعضات

، وباستمرار م  أ اء لبير مما تتطمبه اراعب من ارهجوم رم  اع وارعلس لرة ارق م خال ارمباراة    إملا ية ارتحول
 . من إ جاز حرل  بارلرة أو ب و ها ارمباراة

 :القوة العضلية 
غ اأهمية    إ جاز أ اء اعب لرة ارق م خال ارمباراة ، وتعرف ه ه ارقوة بق رة تمعب ارقوة ارعضمية  ورا بار 

اراعب    ارتغمب عمى ارمقاومات ارمختمفة أو مواجهتها وه  واحة من أهم ملو ات  ات ارمياقة ارب  ية ، حيث 
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احتياج  اراعب رها     ترتبط بمعظم ارمتطمبات ارب  ية ارخاصة راعب  لرة ارق م وتؤثر    مستواها ، ويتضح
لثير من ارمواقف أث اء ارمعب ، لاروثب رضرب ارلرة باررأس أو ارتصويب من ارمرمى أو ارتمريرات ارمختمفة وع   
أ اء مختمف ارمهارات بارقوة وارسرعة ارم اسبة ، لما يحتاج إريها اراعب أيضا    ما تتطمبه ارمباراة من ارلفاح 

أث اء اأ اء  صم راستحوا  عمى ارلرة أو اررقابة ارمحلمة م  ارتغمب عمى وزن ارجسموااحتلاك ارمستمر م  ارخ
  .طوال زمن ارمباراة

 : السرعة 
تع   ارسرعة ارق رة عمى أ اء ارحرلات ارمتشابهة أو غير ارمتشابهة بصورة متتابعة و اجحة    أقل وقت مملن  

ارفريق ارم ا س بارهجوم إح اث تغيرات      اع ارخصم ، من وتتضح أهميتها    ارمباراة ع   مفاجأة ارخصم أو 
، وتعتبر ارسرعة بلل أ واعها من أهم ارمميزات اعب ارلرة ارتمرير وارتحرك وتغيير ارمرالز خال سرعة أ اء

  .   زيا ة  عارية ارخطط ارهجومية ارح يثة حيث يساهم  رك
 :تحمل السرعة 

، وتعميق ق رة اراعب عمى ااحتفاظ بمع ل امل اأساسية رإ جاز رلرة ارق ميعرف تحمل ارسرعة بأ ها أح  ارعو  
ب عار  من سرعة ارحرلة أث اء تلرار ارجري خال ارمباراة ، أي تحمل توار  ارسرعات ارت  تختمف ش اتها حس

ل من ملان آخر ، حيث تتطمب ارمباراة ق رة  ائقة عمى تلرار ارتجارب باا تقامتطمبات مواقف ارمعبة ارمختمفة
  بأقصى سرعة    أي وقت خال زمن ارمباراة ، رمقيام بارواجبات ار  اعية وارهجومية.

 : الرشاقة 
 ، لما تتضمن أيضا ع اصر تغيير ااتجاه وهو عامل هام    معظمرفر  عمى تغيير أوضاعه    ارهواءق رة اه   

  .اررياضات باإضا ة رع صر ارسرعة
 : المرونة 

ارت اسق ارجي  إ جاز ارحرلة ،  أ اقة ارحرلة ه  أح ى ارع اصر ارت  تسمح ر ا باروصول إرى ار قة  و احظ ه   
ا أن ارتعب يأت  بخاصية قميمة بار سبة رمسرعة    ارتمري ات ارخاصة بارمرو ة رلون أن اا جاز يلون بسرعة و 

 .(48.51، ص  1984ارجبار، حسن حسين و قيس  اج  عب  ).توج  تقمصات عضمية غير ضرورية

 
 
 

 
 
 



 
م الدراسة  أجوبة الاعبين التي أجرية علي

صي   دافعي اانجا سما ال
ار الاعب ي لاست ط القاب ي الض  العص

1 11.00 11.00 9.00 80.00 

2 10.00 11.00 9.00 80.00 

3 11.00 12.00 12.00 79.00 

4 11.00 11.00 11.00 80.00 

5 9.00 12.00 12.00 80.00 

6 12.00 12.00 13.00 81.00 

7 11.00 11.00 12.00 79.00 

8 12.00 12.00 12.00 80.00 

9 11.00 13.00 13.00 81.00 

10 10.00 12.00 12.00 83.00 

11 11.00 12.00 13.00 82.00 

12 10.00 12.00 13.00 83.00 

13 11.00 12.00 13.00 82.00 

14 11.00 13.00 12.00 81.00 

15 9.00 12.00 12.00 79.00 

16 12.00 13.00 13.00 79.00 

17 11.00 11.00 12.00 80.00 

18 10.00 11.00 12.00 81.00 

19 11.00 12.00 12.00 79.00 

20 11.00 11.00 11.00 80.00 

21 12.00 12.00 12.00 80.00 

22 9.00 12.00 13.00 81.00 

23 11.00 11.00 12.00 79.00 

24 12.00 12.00 12.00 80.00 

25 11.00 13.00 13.00 80.00 

26 10.00 12.00 12.00 83.00 

27 11.00 12.00 13.00 82.00 

28 10.00 12.00 13.00 81.00 

29 11.00 13.00 13.00 82.00 

30 9.00 12.00 12.00 81.00 

31 11.00 12.00 12.00 79.00 

32 12.00 13.00 13.00 79.00 

33 11.00 11.00 11.00 80.00 

34 10.00 11.00 12.00 80.00 

35 11.00 12.00 12.00 79.00 

36 11.00 11.00 9.00 80.00 

37 12.00 12.00 12.00 80.00 

38 9.00 12.00 13.00 81.00 

39 11.00 11.00 12.00 79.00 



40 12.00 12.00 12.00 80.00 

41 11.00 13.00 13.00 81.00 

42 10.00 12.00 13.00 81.00 

43 11.00 12.00 13.00 82.00 

44 10.00 12.00 12.00 83.00 

45 11.00 13.00 13.00 82.00 

46 9.00 12.00 12.00 81.00 

47 11.00 12.00 12.00 79.00 

48 12.00 13.00 13.00 79.00 

49 10.00 11.00 13.00 80.00 

50 11.00 11.00 12.00 80.00 

51 11.00 12.00 12.00 79.00 

52 11.00 11.00 11.00 81.00 

53 9.00 12.00 12.00 80.00 

54 12.00 12.00 9.00 80.00 

55 12.00 11.00 12.00 79.00 

56 11.00 13.00 12.00 80.00 

57 11.00 12.00 13.00 81.00 

58 10.00 12.00 12.00 83.00 

59 11.00 12.00 13.00 81.00 

60 10.00 12.00 13.00 83.00 

61 11.00 13.00 13.00 82.00 

62 9.00 12.00 12.00 81.00 

63 11.00 12.00 12.00 79.00 

64 12.00 13.00 13.00 79.00 

65 11.00 11.00 12.00 80.00 

66 10.00 11.00 9.00 80.00 

67 11.00 12.00 12.00 79.00 

68 9.00 11.00 11.00 80.00 

69 11.00 12.00 12.00 80.00 

70 12.00 11.00 13.00 82.00 

71 11.00 12.00 12.00 79.00 

72 11.00 12.00 12.00 80.00 

73 12.00 13.00 13.00 81.00 

74 10.00 12.00 13.00 83.00 

75 11.00 12.00 12.00 82.00 

76 9.00 12.00 13.00 83.00 

77 11.00 13.00 13.00 82.00 

78 10.00 12.00 12.00 81.00 

79 11.00 12.00 12.00 79.00 

80 12.00 13.00 13.00 79.00 
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 تمهيد:
تعتبر ار راسات ارسابقة وارمشابهة ارمرتبطة باربحث مي ا ا يجب ارتطرق إريه قبل إجراء أي  راسة رما رها من 

طاعه عمى ارمعارف ارمرتبطة بمي ان ومجال بحثه،  ول ا إطاع ارباحث أهمية بارغة    تحضير ارباحث وا 
عمى آخر ارمستج ات وارتطورات    مي ان ار راسة ورتج ب وقوع ارباحث    اإعا ة وارتلرار ول ا تح يث 

 ار ظريات وارمعارف ارمرتبطة بمجال ار راسة.
إن ار راسات ارسابقة تفي  ا    ارتحصل واإطاع عمى مختمف ارمعارف ار ظرية ارمرتبطة بار راسة ول ا   
طاع عمى ارم هجية ارمستخ مة ومقاربتها م  ار راسة ارحارية، وأهم ارمراحل وارتق يات ارمستخ مة    اإ

ار راسات ارتطبيقية رمبحث. ومن لل ه ا  إن ار راسات ارت  س تطرق إريها بارعرض وارتعميق روع   يها 
 .إرتباطها بار راسة ارحارية من حيث ارمتغيرات ارم روسة وارم هج ارمستخ م
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 .الفصل الثاني: الدراسات المرتبطة بالبحث
 .بالشخصية في المجال الرياضي المرتبطة الدراسات 1ــ2
 عرض الدراسة األى: 1ــ1ــ2

 محم  و اكاسم ولقب الطالب : 
 : ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  وعاقتها بتماسك ارفريق.عنوان البحث -
 2002/2002: تاريخها -
 : شها ة ارماجستر.مستوى الدراسة -
 -سي ي عب  اه -، معه  ارتربية ارب  ية واررياضية معارمةجامعة ارجزائر -
لة  -  : هل رشخصية ارم رب من تأثير عمى تماسك ارفريق؟المش
ت ميتها وارت  : توجيه  ظر ارم ربين اررياضيين رإرمام بارسمات ارشخصية ارمميزة رمم رب اررياض  قص  هدف الدراسة -

 من أهمها تماسك ارفريق  .
 الفرضيات: -
 بين ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  و رجة تماسك  ريقه. ارتباطيهتوج  عاقة  -
رصارح ارفرق  ات ار تائج ي ة وارفرق  ات ار تائج ارضعيفة توج   روق  ات  ارة إحصائية بين ارفرق  ات ار تائج ارج -

 اراعبين رمعاقة بين ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  وتماسك ارفريق. ارجي ة  يما يخص  ظرة
رصارح  رق ارقسم اروط    اأول و رق ارقسم اروط   ارثا   توج   روق  ات  ارة إحصائية بين  رق ارقسم اروط   -

 فريق.اأول  ات  يما يخص  ظرة اراعبين رمعاقة بين ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  وتماسك ار
 : ارم هج اروصف .منهج البحث -
 وارثا   رلرة ارق م. اأولاعب من ارقسم اروط    120 العينة: -
 اختيارها لان عشوائيا. -
 : مقياس ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  ومقياس تماسك ارفريق اررياض .البحث أدوات -
 النتائج التي توصل لها الباحث:*
 رمم رب اررياض  عمى تماسك ارفريق.تؤثر  ارسمات ارشخصية  -
 ارقيا ي ارمتب  من طرف ارم رب اررياض  بشلل واضح عمى تماسك ارفريق اأسموبيؤثر  -
ق رته عمى اتخا  ارقرار وتحممه رمسؤوريته ي م   رجة ثقة  إرىتق ير ارم رب ر اته وار ي ي تج ثقة ر يه باإضا ة  -

 اراعبين  يه واحترامهم ره.
 تراحات:اهم ااق*
    عممية ارت ريب. واإ سا  ضرورة ااهتمام بارجا ب ارعاقات   -
مشارلة ارم ربين    ار ورات ارتلوي ية وارت ريبية وخاصة ما تعمق م ها بموضوعات عمم ار فس اررياض  وار ي يشمل  -

 موضوع  راست ا.
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 ارموقف وخصوصيات اراعبين.  تهاب ارم رب اررياض  رأساريب ارقيا ية ارم اسبة رطبيعةإضرورة  -
 إجراء ارمزي  من اربحوث اروصفية وار راسات ارتحميمية وارتجريبية    ه ا ارموضوع وارموضوعات ارت  ا عاقة به. -
 عرض الدراسة الثانية: 2ــ1ــ2
 : عروس  عب  اررزاقاسم ولقب الطالب -
 ب ا عية ارتعمم.: سمات شخصية ارم رب اررياض  وعاقتها عنوان البحث -
 2002/2010: تاريخها -
 .ر: شها ة ارماجستيمستوى الدراسة -
 -سي ي عب  اه -جامعة ارجزائر، معه  ارتربية ارب  ية واررياضية   -
لة  -  (    لرة ارق م؟12-2: هل ه اك عاقة بين سمات شخصية ارم رب اررياض  و ا عية ارتعمم ر ى ارمبت ئين)المش
 رتباطية ارموجبة بين سمات شخصية ارم رب اررياض  و ا عية ارتعمم ر ى ارمبت ئين.معر ة ارعاقة اإ :هدف الدراسة -
 الفرضيات: -
 رتباطية بين سمات شخصية ارم رب اررياض  وار ا عية ار اخمية رمتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.إعاقة  توج  -
 ررياض  وار ا عية ارخارجية رمتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.رتباطية بين سمات شخصية ارم رب اإعاقة  توج -
 رتباطية بين سمات شخصية ارم رب اررياض  و قص  ا عية ارتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.إعاقة  توج -
 : ارم هج اروصف .منهج البحث -
 م ربين.10اعب و 120 العينة: -
 اختيارها لان عم يا. -
 مقياس سمات شخصية ارم رب ومقياس  ا عية ارتعمم)مقياس ار ا عية اررياض (.: ادوات البحث -
 النتائج التي توصل لها الباحث:*
 رتباطية موجبة بين سمات شخصية ارم رب اررياض  وار ا عية ار اخمية رمتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.إعاقة  توج  -
 رم رب اررياض  وار ا عية ارخارجية رمتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.رتباطية موجبة بين سمات شخصية اإعاقة  توج -
 رتباطية موجبة بين سمات شخصية ارم رب اررياض  و قص  ا عية ارتعمم ر ى ارمبت ئين    لرة ارق م.إعاقة  توج -
 أهم ااقتراحات:*
ع ا  اررياضيين عمى أهمية سمات شخصية ار - م رب اررياض  و ورها    اارتقاء بمستوى توعية ارقائمين عمى تلوين وا 

 .اأ اء
ار ظر    برامج تلوين ارم ربين وارتفلير    إ راج محتوى  راس  يتماشى م  خصائص ملو ات ارشخصية  إعا ة -

 اإ سا ية.
 ااهتمام بااختبارات ارب  ية وار فسية وخصوصا ارصفات ارشخصية رمم ربين. -
 .(    عممية ارتعمم ارحرل  حيث يعتبر ارعمر ار هب  رعممية ارتعمم12-2ارعمرية )ضرورة مراعاة ارمرحمة  -
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 .بالدافعية اانجاز في المجال الرياضي المرتبطة الدراسات 2ــ2
 عرض الدراسة األى: 1ــ2ــ2

 حما   عب  ار ور.اسم ولقب الطالب  : 
  ا عية اا جاز    تحسين مستوى اأ اء ارمهاري. أهمية: عنوان البحث -
 2014/2015: تاريخها -
 : شها ة ارماستر.مستوى الدراسة -
 ورحاج، معه  عموم وتق يا ار شاطات ارب  ية واررياضة.اربويرة.أمح    ألم جامعة   -
لة  - رة الي على مستوى اأداء المهاري ما أهمية دافعية اإنجاز: المش  د؟لدى اعب 
 ارمهاري. اأ اءلان عاقة ارم رب باراعبين تساهم    زيا ة  ا عية اا جاز  حو تحسين  إ ا: معر ة هدف الدراسة -
 الفرضيات: -
   اء ارمهاري.باراعبين تساهم    زيا ة  ا عية اا جاز  حو تحسين اأعاقة ارم رب  -
 اعب لرة اري .  أ ى يارمهار  اأ اءرمحوا ز ارما ية  ور    زيا ة  ا عية اا جاز وتحسين -
     اعب لرة اري   حو زيا ة  ا عية اا جاز. اررياض ارتفوق -
 ارمهاري راعب لرة اري . اأ اءلشف أهمية ار ا عية عمى مستوى -
 ارمهاري. اأ اءلا ت ارم ا سة  ا عا راعب لرة اري  رتحسين  إ امعر ة ما -
 : ارم هج اروصف  ارتحميم .منهج البحث -
 .أ  يةاعب من ثاث 30 العينة: -
 اختيارها لان قص يا. -
 : البحث أدوات -

 مغمقة. وأحرىمفتوحة  أسئمةااستبيان يحتوي عمى 
 ارمرتبطة بارم ا سة اررياضية.رمحاورة قياس  ا عية اا جاز  1222مقياس ورس

 النتائج التي توصل لها الباحث:*
 تحق ارفرضيات

  ارمهاري. اأ اءباراعبين تساهم    زيا ة  ا عية اا جاز  حو تحسين عاقة بين ارم رب ار -
 ر ى  اعب لرة اري . يارمهار  اأ اءرمحوا ز ارما ية  ور    زيا ة  ا عية اا جاز وتحسين -
     اعب لرة اري   حو زيا ة  ا عية اا جاز. اررياض ارتفوق -
  اء ارمهاري راعب لرة اري .عمى مستوى اأ ار ا عية أهميةلشف -
 ارمهاري. اأ اءلا ت ارم ا سة  ا عا راعب لرة اري  رتحسين  إ امعر ة ما -
 أهم ااقتراحات:*
 ارمهاري. أ ائهر وا   ارم اسبة محاورة توجيهها رخ مة ارعمل عمى معر ة شخصية ارم رب واراعب و رك باستعمال ا -
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 ارعمل عمى ت مية ارعاقة بين ارم رب واراعبين وبين اراعبين  اخل ارمحيط وخارج ارمحيط. -
 ارمهاري. اأ اءاراعبين من خال تق يم بعض ارحوا ز ارما ية وارمع وية به ف تحسين  أ ىارعمل عمى ت مية ار وا    -

 وتحفيز اراعبين من اجل ارحصول عمى  تائج جي ة. تشجي  -
 عرض الدراسة الثانية: 2ــ2ــ2

 طيب محم .اسم ولقب الطالب : 
 : ارتحفيز وعاقته ب ا عية اا جاز ر ى اعب لرة ارق م .عنوان البحث -
 2014/2015: تاريخها -
 : شها ة ارماستر.مستوى الدراسة -
 عموم وتق يا ار شاطات ارب  ية واررياضة.اربويرة.ورحاج، معه  أمح    ألم جامعة   -
لة  -  ؟رتباطية بين ارتحفيز و ا عية اا جاز ر ى اعب  لرة ارق مإ هل توج  عاقة: المش
 :هدف الدراسة -
 ارت ا س . اروسط    بأ واعه رمتحفيز ارحقيق  ار ور إبراز -
 ارق م. لرة اعب  ر ى اإ جاز و ا عية ارتحفيز بين ارموجو ة ارعاقة و رجة طبيعة معر ة -
 ارق م. لرة  رق مر و  عمى وأثره ارتحفيز أهمية إبراز -
 اربويرة. رواية ارق م لرة  رق    ارتحفيز واق  عن ارلشف -

 .اسة ر ار ه ه  تائج عمى ب اءا األا يمية ارعممية ارتوصيات بعض طرح -
 الفرضيات: -
 . ارق م لرة اعب  ر ى ار جاح إ جاز  ا   من وارر   ارما ي ارتحفيز بين موجب اتجاه    رتباطيةإ عاقة توج  -
 .ارق م لرة اعب  ر ى ار جاح إ جاز  ا   من وارر   ارمع وي ارتحفيز بين موجب اتجاه    رتباطيةإ عاقة توج  -
 . ارق م لرة اعب  ر ى ارفشل تج ب  ا   من وارر   ارما ي ارتحفيز بين موجب اتجاه    رتباطيةإ عاقة توج  -

 .ارق م لرة اعب  ر ى ارفشل تج ب  ا   من وارر   ارمع وي ارتحفيز بين موجب اتجاه    رتباطيةإ عاقة توج  -
 : ارم هج اروصف .منهج البحث -
 من  ريق. 22اعب بمع ل132 العينة: -
 اختيارها لان مقصو ة بسيطة. -
 : دوات البحثأ -

 حرى مغمقة.أسئمة مفتوحة و أااستبيان يحتوي عمى 
 ( رمحاورة قياس  ا عية اا جاز ارمرتبطة بارم ا سة اررياضية.جوولسمقياس )

 النتائج التي توصل لها الباحث:*
 تحق ارفرضيات

 . ار جاح إ جاز  ا   م  موجب اتّجاه    ج ا قوية طر ية رتباطيةإ عاقة ارما ي رمتحفيز -
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 . ار جاح إ جاز  ا   م  موجب اتّجاه    ج ا قوية طر ية رتباطيةإ عاقة ارمع وي رمتحفيز -
 . ارفشل تج ب  ا   م  موجب اتّجاه    ج ا قوية طر ية رتباطيةإ عاقة ارما ي رمتحفيز -

 . ارفشل تج ب  ا   م  موجب اتّجاه    ج ا قوية طر ية رتباطيةإ عاقة ارمع وي رمتحفيز
 ااقتراحات:أهم *

ث اء ألل  قل،مثل  ارت ريبات    ارما ية يزاتبارتحف اإهتمام  . ارم ا سات وا 
نادة أسلو إستعمال وة الاع نمنح ال  .عمله إنجا  ف  والرضا والسعادة ال
ا التدرنبا ف  الحواف  تفعنل ا وٕاعطائ  .المنافسا خال التحفن  مثل قنمت

 . تفعنله نج معنوي حاف  هو واإدارة المدر طرف م  لاعبن  النفس  الجان عاةارم
 :على الدراسات التعليق 3ـ2

ارت   ار قاط بعض    ارحارية عاقة بين ه ه ار راسات وار راسة أن ه اك ارمرتبطة ار راسات عرض خال من يتضح
 . عرضها بارتفصيل سوف

 :متغيرات الموضوع حيث من 1ــ3ــ2
إهتمت ب راسة ارشخصية     أ ها لمها    ارحارية ار راسة م  تشترك ورل ها ارصياغة    ار لر ارسارفة ار راسات تختمف 

 .ارمجال اررياض  و ا عية اا جاز
 :الهدف حيث من 2ــ3ــ2

ارشخصية    ارمجال  هو  راسة ارعاقة بين ارحارية ار راسة م  ار راسات ه ه  يه اشترلت ار ي اأبرز اره ف لان
  و ا عية اا جازاررياض  

 :المنهج حيث من 3ــ3ــ2
 .وصف ار م هجارإشترلت  لل ار راسات ارسابقة    إستخ ام 

يفية العينة حيث من 4ــ3ــ2  :اختيارها و
 ارحارية ار راسة ارمقصو ة، ارغرضية وارعي ات ارعشوائية ارعي ات بين ارسابقة ار راسات    ارعي ات اختيار ليفية ت وعت

  ارطريقة ارعشوائية اربسيطة. عمى ارعي ة اختيار    اعتم ت
 :المستخدمة اأدوات حيث من 5ــ3ــ2

ارشخصية    ارمجال اررياض   سيارمقاي ارعممية، وارمراج  ارمصا ر :ارتارية اأ وات ار لر ارسابقة ار راسات استخ مت
 و ا عية اا جاز.

 :اإحصائية الوسائل حيث من 6ــ3ــ2
 اارتباط معامل، ارمتوسط ارحساب  اإحصائية: وارمعا ات اروسائل    ارحارية ار راسة م  ارم لورة ار راسات تفقتإ

 .ااختبار ص ق معامل ااختبار، ثبات رحساب بيرسون
  :النتائج حيث من 7ــ3ــ2

  حققت.إن جل ار راسات ارسابقة ت
 :المرتبطة بالبحث الدراسات من ااستفادة أوجه 8ــ3ــ2
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خال ار راسات ارمرتبطة باربحث تمل  ا من ااستفا ة من تمك اربحوث وار راسات، حيث شلمت إطارا  ظريا رموضوع من  
 ار راسة ارحارية، لما تم ااستفا ة من اإجراءات ارمستخ مة    تمك اربحوث من حيث:

 ار راسة إجراءات ه ه رتطبيق ارمائمة رمخطوات ارصحيح ارمسار وتح ي  رسم خريطة اربحث. 
  ار ظري ارجا ب  صول تح ي. 
 ار راسة موضوع متغيرات ضبط. 
 اربحث إشلارية صياغة إرى اروصول. 
 ارعي ة اختيار ليفية. 
 ار راسة    ارمستعممة تح ي  اأ وات. 
  ار راسة رطبيعة ارمائمة اإحصائية وارمعا ات ارقوا ين أ سب تح ي.  
 تفسيرا عمميا وتفسيرها وتحميمها اربيا ات عرض ليفية. 
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 خاصة:
ارباحث  إريهالخاصة ره ا ارفصل يملن اعتبار ار راسات ارسابقة وارمشابهة من بين ارمراج  ارت  يعو   اأخيرو    

ارت  وق   يها ارباحث وارعمل عمى  اأخطاءرب اء بحثه وااستفا ة من هاته ار راسات    ع ة  قاط وجوا ب مثل معر ة 
 اررياض ارتوصل إرى تعميمات  قيقة تعط  ارفرصة واإملا يات رتفسير سموك و  تج بها، ول ا تفا ي تلرار بحث أخر

ول ا محاورة ارباحث من خارها، ع م تلرار ما جاء  يها وه ا بغية إعطاء ه ا اربحث ألثر  ،وارت بؤ به إ ا أملن
 .مص اقية
ك من ا    بحث ا ه ا من مختمف هاته ار راسات    ار قاط ارسابقة ار لر ول ا ااقتراحات وارفروض ارمستقبمية و رواستف  

 .   خال ب اء  رضيات ه ا اربحث
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 تمهيد:
مقياس ارسمات ارشخصية ومقياس  ا عية  عرض    ه ا ارفصل تحميل اربيا ات ارمتحصل عميها من خال تطبيق 

إعطاء توضيحات رلل  ارمقاييس، ارت  تم تبويبها إرى ثاث مراحل حيث قم ا    ه ا ارفصل بتحميل  تائج اا جاز
  تيجة توصم ا إريها، ثم  عرض ه ه ار تائج    ج اول خاصة.

 ختم ارفصل بار تائج ارعامة ارمتوصل إريها م  م اقشة لل  رضية جزئية عمى ح ى وارخروج و   اأخير  عرض و 
 ارفروض ارمستقبمية. و  ااقتراحاتببعض 
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 :الميدانية الدراسة نتائج ومناقشة عرض 4ــ1
 ل الاعبين.لالسمات الشخصية والدافعية اانجاز  درجات  يوضح (33رقم) جدول

 
صي  ج الس الش  افعي اا

لي لاستث الاع ي ال الق  العص
1 11.00 11.00 9.00 80.00 

2 10.00 11.00 9.00 80.00 

3 11.00 12.00 12.00 79.00 

4 11.00 11.00 11.00 80.00 

5 9.00 12.00 12.00 80.00 

6 12.00 12.00 13.00 81.00 

7 11.00 11.00 12.00 79.00 

8 12.00 12.00 12.00 80.00 

9 11.00 13.00 13.00 81.00 

10 10.00 12.00 12.00 83.00 

11 11.00 12.00 13.00 82.00 

12 10.00 12.00 13.00 83.00 

13 11.00 12.00 13.00 82.00 

14 11.00 13.00 12.00 81.00 

15 9.00 12.00 12.00 79.00 

16 12.00 13.00 13.00 79.00 

17 11.00 11.00 12.00 80.00 

18 10.00 11.00 12.00 81.00 

19 11.00 12.00 12.00 79.00 

20 11.00 11.00 11.00 80.00 

21 12.00 12.00 12.00 80.00 

22 9.00 12.00 13.00 81.00 

23 11.00 11.00 12.00 79.00 

24 12.00 12.00 12.00 80.00 

25 11.00 13.00 13.00 80.00 

26 10.00 12.00 12.00 83.00 

27 11.00 12.00 13.00 82.00 

28 10.00 12.00 13.00 81.00 

29 11.00 13.00 13.00 82.00 

30 9.00 12.00 12.00 81.00 

31 11.00 12.00 12.00 79.00 

32 12.00 13.00 13.00 79.00 

33 11.00 11.00 11.00 80.00 

34 10.00 11.00 12.00 80.00 

35 11.00 12.00 12.00 79.00 

36 11.00 11.00 9.00 80.00 

37 12.00 12.00 12.00 80.00 

38 9.00 12.00 13.00 81.00 

39 11.00 11.00 12.00 79.00 

40 12.00 12.00 12.00 80.00 

41 11.00 13.00 13.00 81.00 

42 10.00 12.00 13.00 81.00 
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43 11.00 12.00 13.00 82.00 

44 10.00 12.00 12.00 83.00 

45 11.00 13.00 13.00 82.00 

46 9.00 12.00 12.00 81.00 

47 11.00 12.00 12.00 79.00 

48 12.00 13.00 13.00 79.00 

49 10.00 11.00 13.00 80.00 

50 11.00 11.00 12.00 80.00 

51 11.00 12.00 12.00 79.00 

52 11.00 11.00 11.00 81.00 

53 9.00 12.00 12.00 80.00 

54 12.00 12.00 9.00 80.00 

55 12.00 11.00 12.00 79.00 

56 11.00 13.00 12.00 80.00 

57 11.00 12.00 13.00 81.00 

58 10.00 12.00 12.00 83.00 

59 11.00 12.00 13.00 81.00 

60 10.00 12.00 13.00 83.00 

61 11.00 13.00 13.00 82.00 

62 9.00 12.00 12.00 81.00 

63 11.00 12.00 12.00 79.00 

64 12.00 13.00 13.00 79.00 

65 11.00 11.00 12.00 80.00 

66 10.00 11.00 9.00 80.00 

67 11.00 12.00 12.00 79.00 

68 9.00 11.00 11.00 80.00 

69 11.00 12.00 12.00 80.00 

70 12.00 11.00 13.00 82.00 

71 11.00 12.00 12.00 79.00 

72 11.00 12.00 12.00 80.00 

73 12.00 13.00 13.00 81.00 

74 10.00 12.00 13.00 83.00 

75 11.00 12.00 12.00 82.00 

76 9.00 12.00 13.00 83.00 

77 11.00 13.00 13.00 82.00 

78 10.00 12.00 12.00 81.00 

79 11.00 12.00 12.00 79.00 

80 12.00 13.00 13.00 79.00 

 
 

 ل الاعبين.لالسمات الشخصية والدافعية اانجاز  درجات  يوضح (33رقم) جدول
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ف( الضبطتحليل نتائج سمة  2ــ4  :دافعية اانجازو  )ال
 

 المتوسط  اأبعاد
 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة        
 حرية

 مستوى 
 الدالة

 الدالة 
 اإحصائية

  سمةالضبط
11.93 

 
3.25 

 
3.217 

 
79 

 
3.35 

 
 دال

 83.56 دافعية اانجاز

 

 دافعية اانجاز.بين سمة الضبط و    Rقيم(: قيم المتوسط الحسابي و 34الجدول رقم)

 :(34)تحليل نتائج الجدول رقم ــ 
و " 11.93أن ارمتوسط ارحساب  رسمة ارضبط ق ر بز "R ( ار ي يبين قيمة34 احظ من خال ارج ول رقم )

و ه   "3.25ارمحسوبة  ق  بمغ "  R، أما  يما يخص قيمة "83.56ارمتوسط ارحساب  ر ا عية اا جاز  ق  ق ر بز"
"،و ه  قيمة تبين أن ه اك ∞=0.0.ار ارة "ع   مستوى ( 3.217 >3.25)أي " 3.217ارج ورية " Rألبر من قيمة 
 بين سمة ارضبط و  ا عية اا جاز. موجبة عاقة إرتباطية

 اإستنتاج:ــ 
ما أل ته ار تائج ارمتحصل ه ا و  سمة ارضبط )ارلف(أ ه يوج  ت اسب طر ي بين  ا عية اإ جاز و  ومن ه ا  ست تج

ارثقة   يتميزون بارق رة عمى ارتفاعل وارتعامل م  اآخرين و أ ران أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  هم عميها أ
 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. ارضبط )ارلف(بين سمة  ه اك إرتباطبأن ، وه ا يمل  ا ارقول بار فس
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 :و دافعية اانجاز العدوانيةتحليل نتائج سمة  3ــ4
 

 المتوسط  اأبعاد
 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة        
 حرية

 مستوى 
 الدالة

 الدالة 
 اإحصائية

  العدوانيةسمة
12.12 

 
3.328 

 
3.217 

 
79 

 
3.35 

 
 دال

 83.56 دافعية اانجاز

 
 دافعية اانجاز.بين سمة العدوانية و    Rقيم(: قيم المتوسط الحسابي و 35الجدول رقم)

 
 :(35)تحليل نتائج الجدول رقم ــ 

" و 12.12ق ر بز " أن ارمتوسط ارحساب  رسمة ارع وا يةR ( ار ي يبين قيمة11 احظ من خال ارج ول رقم )
" و ه  3.328ارمحسوبة  ق  بمغ "  R" ، أما  يما يخص قيمة83.56"ارمتوسط ارحساب  ر ا عية اا جاز  ق  ق ر بز

"،و ه  قيمة تبين أن ه اك ∞=.0.ى ار ارة "ع   مستو  (3.217 >3.328)" أي 3.217"ارج ورية Rألبر من قيمة 
 و  ا عية اا جاز. عاقة إرتباطية موجبة  بين سمة ارع وا ية

 اإستنتاج:ــ 
 أل ته ار تائج ارمتحصل عميها ه ا ماجاز وسمة ارع وا ية، و أ ه يوج  ت اسب طر ي بين  ا عية اإ ومن ه ا  ست تج 

خرين بارهجوم و  يتص ونزون أحيا ا باأعمال ارع وا ية و هم أ را  يتمين أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  أ ر
بين سمة  ه اك إرتباط بأنوه ا يمل  ا ارقول ، ارسموك ارمعت لم بار ات و ل   بعض اأحيان إرى ارتحارمشاح ات، و 

 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. ارع وا ية
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 :دافعية اانجازو القابلية لاستثارة تحليل نتائج سمة 4ــ4
 

 المتوسط  اأبعاد
 الحسابي

R 

 المحسوبة

R 

 الجدولية

 درجة        
 حرية

 مستوى 
 الدالة

 الدالة 
 اإحصائية

 سمةالقابلية
 لاستثارة 

 
13.75 

 
3.332- 

 
3.217 

 
79 

 
3.35 

 
 دالغير  

  دافعية اانجاز
83.56 

 دافع اانجاز.بين سمة القابلية لاستثارة و    Rقيمقيم المتوسط الحسابي و  (:36الجدول رقم)
 :(36)تحليل نتائج الجدول رقم ــ 

" و 13.75أن ارمتوسط ارحساب  رسمة ارقابمية راستثارة ق ر بز "R ( ار ي يبين قيمة36 احظ من خال ارج ول رقم )
" و ه  3.332ارمحسوبة  ق  بمغ "  R، أما  يما يخص قيمة "83.56ارمتوسط ارحساب  ر ا عية اا جاز  ق  ق ر بز"

 توج "،و ه  قيمة تبين ∞=0.0.( ع   مستوى ار ارة "3.217 >-03.1." أي )3.217"ارج ورية Rر من قيمة أصغ
 بين سمة ارقابمية راستثارة و  ا عية اا جاز.ضعيفة  علسية عاقة إرتباطية

 اإستنتاج:ــ 
ن أصحاب ار رجة أ ،سمة ارقابمية راستثارةت اسب طر ي بين  ا عية اإ جاز و من ارمفروض أن تلون ه اك 

ضعف ارق رة عمى ارمواجهة، اإحباطات، و     ا  يتميزون بااستثارة ارعارية وش ة ارتوتر ارعارية ره ا اربع  هم أ ر 
بأن ج ارمتحصل إريها  لا ت علس  رك ه ا يمل  ا ارقول ، أما ار تائبعض اأحيان إرى اره وء و ارمزاج ارمعت ل

 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. ارع وا يةبين سمة  ية علسية ضعيفةإرتباطتوج  عاقة 
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 .مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات 5ــ4
 :مناقشة الفرضية الجزئية اأولى التي مفادها 1ــ5ــ4
 .إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق متوج  عاقة  *

ية و ا ع سمة ارضبط )ارلف(( أ ه توج  عاقة إرتباطية إيجابية بين 09حيث  احظ من خال  تائج ارج ول رقم )
 .ر ى اعب لرة ارق م اا جاز

ويملززن تفسزير وم اقشزة هزز ه   (α=0.05ار ارززة ) ( وهززو  ال إحصزائيا ع ز  مسزتوىr=0.25)إ  بمزغ معامزل اارتبزاط 
يتميززون بعز ما رقز رة عمزى ارتفاعزل وارتعامزل مز   )ارضزبط( أصحاب ار رجة ارعاريزة رهز ا اربعز  ار تائج عمى أساس أن

اآخرين وخاصة    ارمواقف ااجتماعية لما يتصفون بارخجل واارتباك خاصة ع   قيام اآخرين رمراقبتهم وظهور 
تاعزززب ارجسزززمية ع ززز  مواجهزززة بعزززض اأحززز اث ارمعي زززة أو ظهزززور بعزززض ارمتاعزززب ارجسزززمية مثزززل: )عززز م بعزززض ارم

ااسزززتقرار أو اارتعزززاش، ااحمزززرار، ارتعزززاش اأطزززراف وارحاجزززة رمتبزززول(. أمزززا أصزززحاب ار رجزززة رم خفضزززة يتميززززون 
يتصزفون بارقز رة عمزى ارتحز ث بارق رة عمى ارتفاعزل وارتعامزل مز  اآخزرين وعز م سزرعة اارتبزاك ع ز  اضزطرابهم لمزا 

ارفيزيورزوج  قز  يلزون شزعوري أو ا شزعوري يز    ارفزر   حارة من ارتوتر ار فسز  و   حين تع  ار ا عية   وارمخاطبة
عزا ة ارتزوازن رمسزموك وارز فس  إرى ارقيزام بأعمزال و شزاطات و سزمولات إشزباع حاجزات معي زة رمتخفيزف مزن ارتزوتر وا 

  .(11،ص1432) صارح محم   عم  أبو جا و، .عامة

 راسة ارطارب ارباحث طيب محم  تحت ع وان ارتحفيز وعاقته ب ا عية اا جاز رز ى اعزب لزرة ارقز م  وه  ما أل ته
 توجز  هزل ارت  عارجزت موضزوعمزن جامعزة اربزويرة ألمز  مح ز  اورحزاج مسزتوى ارماسزتر، 1.12صز ف ألزابر رسز ة 

يو عاقو وجود،حيزث توصزل ارزى  ارقز م لزرة اعبز  رز ى اإ جزاز و ا عيزة ارتحفيزز بين ارتباطية عاقة ت  فو  ا

، اتج ي التحفيو م كل أ أي مدج و ودي ال ع ي مدجو علو  توثیي وال جو  جو افو  عو افو  ال و و  تج

 .الفشل
 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م (ارلف)بين سمة ارضبط ن ه اك عاقة ارتباطيه موجبة أحيث يرى ارباحث ب 

رزز ى وعاقتهززا ب ا عيززة اا جززاز  ارشخصززية سززمات تحززت ع ززوان   جززا ي  ززوال ارطارززب ارباحززث وهزز ا مززا أل تززه  راسززة
مزن جامعزة مسزتوى ارماسزتر   2..1رسز ة  بعزض اأ شزطة ارمختزارة ارتامي  ارم خرطين    اررياضة ارم رسية حسب

سمات ارشخصية ارمتلو ة من ثما ية سزمات وعاقتهزا عمزى  ا عيزة ارت  عارجت موضوع حسيبة بن بو عمى ارشمف 
بززين سززمات حيززث توصززمت إرززى أن ه ززاك عاقززة إرتباطيززة  ارتاميزز  ارم خززرطين  زز  اررياضززة ارم رسززيةاا جززاز رزز ى 

 .ارشخصية و ا عية اا جاز
هز ا مزا أشزار إريزه صزاحب ارمقيزاس و  )ارلزف(سزمة ارضزبط وه ا  قول أ زه يوجز  ت اسزب طزر ي بزين  ا عيزة اإ جزاز و 

أن أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  هم أ را  يتميزون بارق رة عمى ارتفاعزل و ارتعامزل مز  اآخزرين و ارثقزة  رايبورج 
 .بار فس

اإ جزاز توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارضزبط وارلزف و ا عيزة  وم ه يمل  ا ارقول أن ارفرضية اأورى رمبحث
 ، ق  تحققت.ر ى اعب لرة ارق م
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 :التي مفادها الثايةمناقشة الفرضية الجزئية  2ــ5ــ4
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *

 ية اا جازو ا ع ارع وا يةسمة ( أ ه توج  عاقة إرتباطية إيجابية بين 09حيث  احظ من خال  تائج ارج ول رقم )
 .ر ى اعب لرة ارق م

ويملززن تفسززير وم اقشززة هزز ه  (α=0.05( وهززو  ال إحصززائيا ع زز  مسزتوى ار ارززة ).313r=0إ  بمزغ معامززل اارتبززاط )
ار رجززة ارعاريززة رهزز ا اربعزز  تميززز اأ ززرا  ارزز ين )ارع وا يززة(  أصززحاب ار رجززة ارعاريززة رهزز ا اربعزز  ار تززائج عمززى أسززاس أن

خززرين  يقومززون تمقائيززا باأعمززال ارع وا يززة ارب  يززة أو ارمفظيززة أو ارتخيميززة ويسززتجيبون بصززورة ا فعاريززة، ويتصزز ون ر
بزارهجوم وارمشززاح ات وارعززراك ويتميزززون باا زز  اع وعزز م ارقزز رة عمززى ارسززيطرة  زز  أ فسززهم، عزز م ارهزز وء وهزز م ار ضززج 

ميززل ارتمقززائ  وارززتحلم  زز  ارزز ات وارسززموك ارمعتزز ل ارزز ي يتميززز اا فعززار . وار رجززة ارم خفضززة رززه تشززير إرززى قمززة ار
ه  حارة توترية  اخمية  اتجة عن حاجة  فسية أو  سيوروجية     حين تع  ار ا عية باره وء ارزائ  وار ضج اا فعار .

هز ا ارتزوتر  تجعل ارفر     حارة ع م اتزان وه ه ارحارة تثير ارسموك وتوجهه وتستمر به إرى ه ف معين حتى يزول
 .(33،ص.144)مصطفى عشوي، .ويستعي  ارفر  تواز ه ار فس  و ارفسيوروج 

وما أل ته  راسة ارطارب ارباحث بميم  إبراهيم تحت ع زوان أهميزة ار ا عيزة  ز  تحسزين مسزتوي اأ اء اررياضز  رز ى 
مسززتوى ماسززتر مززن جامعززة اربززويرة  1.12اعززب لززرة اريزز   راسززة مي ا يززة عمززى  ززرق وايززة اربززويرة صزز ف أواسززط رسزز ة 

 اعبي  ليد  الرناضي  واأداء اانجيا  دافعني بين  عاق هنا هلارتز   ارت  عارجت موضوعألم  مح   اورحاج 

 اري ، لرة اعب  ر ى اررياض  اأ اء مستوى تحسين ىمع يساع  ار جاح إ جاز  ا  أ حيث توصل إرى ، الند كرة

 .ار جاح تحقيق أجل من اري  لرة رياضة    بيم ارخاص اأ اء تطور    يساع ىم هأ  أي
وه ا  و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م ارع وا يةبين سمة حيث يرى ارباحث بأن ه اك عاقة ارتباطيه موجبة 

محم  و اك تحت ع وان ارسمات ارشخصية رمم رب اررياض  وعاقتها بتماسك ارطارب ارباحث  ما أل ته  راسة
جامعة ارجزائر ي ي عب   3..1ارفريق  راسة مي ا ية رفرق لرة ارق م ارجزائرية رمقسمين اروط يين اأول وارثا   رس ة 

ي عاق تدج ل ارت  عارجت موضوعاه  ت صي ي الس ا ي الش ض  لل ال ي  ال

سك ء وت يق أع ي الف ف ال م  إرىحيث توصل ، علي يش ا  و ي لل  صي ال أ لس الش
سك  ا ف  ت ءوفع ا م أع يق و ي  الف ئج  ل ي ت ضي تحقيق  ي م ال ل  الفد دل وجي والدصدل  مق
يق ء الف  .أع

إ جززاز و سززمة ارع وا يززة، و هزز ا مززا أشززار إريززه صززاحب ارمقيززاس وه ززا  قززول أ ززه يوجزز  ت اسززب طززر ي بززين  ا عيززة ا
خززرين   رايبززورج أن أصززحاب ار رجززة ارعاريززة رهزز ا اربعزز  هززم أ ززرا  يتميزززون أحيا ززا باأعمززال ارع وا يززة و يتصزز ون ر

 .بارهجوم و ارمشاح ات، و    بعض اأحيان إرى ارتحطم بار ات و ارسموك ارمعت ل
توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى وم ه يمل  ا ارقول أن ارفرضية ارثا ية رمبحث 

 ، ق  تحققت.اعب لرة ارق م
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 :التي مفادها الثالثمناقشة الفرضية الجزئية  3ــ5ــ4
 .توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارقابمية راستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م *

ية و ا ع سمة ارقابمية راستثارةبين  ساربة( أ ه توج  عاقة إرتباطية 09حيث  احظ من خال  تائج ارج ول رقم )
 .ر ى اعب لرة ارق م اا جاز

ويملن تفسير وم اقشة  (α=0.05 ال إحصائيا ع   مستوى ار ارة )غير وهو ( r=-03.1.إ  بمغ معامل اارتباط )
تميز اأ را  ار ين يتسمون  (ارقابمية رإستثارة) أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  ه ه ار تائج عمى أساس أن

واا زعاج وع م ارصبر ضعف ارمق رة عمى مواجهة ااحباطات اريومية ارعا ية بااستثارة ارعارية ش ة ارتوتر و 
 وارغضب واامتحا ات ارع وا ية ع   اإحباط وسرعة ارتأثر.

أما أصحاب ار رجة ارم خفضة يتميزون بق ر ضئيل من اا   اعية وارتمقائية، لما يتميزون باره وء وارمزاج ارمعت ل  
رغبة    ار جاح أو أ ه ار شاط ار ا عية مجر  اروارق رة عمى ضبط ار فس وتحمل اإحباط،    حين تع  ار ا عية 

 .(41،ص1431) روم  جميل، .ار ي يقوم به ارفر  ويتوق  أن يتم بصورة ممتازة

سمة ارقابمية راستثارة، و ه ا ما أشار إريه ت اسب طر ي بين  ا عية اإ جاز و من ارمفروض أن تلون ه اك 
أ را  يتميزون بااستثارة ارعارية و ش ة ارتوتر و  صاحب ارمقياس  رايبورج أن أصحاب ار رجة ارعارية ره ا اربع  هم

 ضعف ارق رة عمى ارمواجهة، اإحباطات، و    بعض اأحيان إرى اره وء و ارمزاج ارمعت ل.
  .غير معرو ة ر خول عوامل  خيمةعائ  ربما  لا ت علس  رك وه ا  ريهاإأما ار تائج ارمتحصل 
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 بالفرضية العامة: الجزئيةالفرضيات  مقابلة 6ــ4
 ( يمثل مقابلت النتائج بالفرضيات:37جدول رقم )

 النتيـــجة صياغتـــــــــها الفرضيـــــــــة

 
 الفرضية اأولـــــى

 

توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط  
 وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.

 

 
 تحققت

 
 الفرضية الثانيـــــــة

توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية  
 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.

 

 
 تحققت

 
 الفرضية الثالثـــــــة

بين سمة ارقابمية إرتباطية موجبة توج  عاقة 
 راستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.

 

 

 تحققتلم 

 
 العامةالفرضية 

بين ارسمات ارشخصية  توج  عاقة إرتباطية موجبة
 و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م.

 

 

 تحققت

 
ارفرضيات ارجزئية ارثاث ارت  اقترحها ارباحث لحمول رمشلمة اربحث جمها ق   أنمن خال ارج ول يتبين ر ا 

وح و   إيطارار تائج ارمتحصل عميها من خال ارمقياس ارموجه راعبين، ومن ه ا و    أثبتتهتحققت وه ا ما 
ارتطابق ارلبير بي ها وبين  إرى باإضا ةار راسة وحسب ماحظت ا رم تائج ارمتحصل عميها  إريهوظروف ما ترم  

توج  عاقة إرتباطية موجبة بين حور حول*  تمحوارفرضية ارعامة وارت   أنار تائج ار راسات ارسابقة يتضح جميا 
 .*لرة ارق م ارسمات ارشخصية و ا عية اإ جاز ر ى اعب

  .ق  تحققت
 ارفرضيات ارمقترحة جاءت جمها    سياق ار تائج ارمتحصل عميها. أنيمل  ا ارقول  اأخيرو   
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 خاصة:
ستجوابات عي ة يت اول ه ا ارفصل ار تائج ارت  توصمت إريها ار راسة وتحميمها من خال ارتعرف عمى آراء وا 

معر ة مستوى ر  رايربوغ رمشخصية ومقياس  ا عية اا جاز، ولا ت تمك ااستجوابات عمى مقياس (ار راسة )اراعبين
ل اارتباط بيرسون رمعر ة ار ا عية رإ جاز اررياض  ر ى اراعبين  وق  قام ارباحث    سبيل  رك باستخ ام معام

ارمج ورة  Rارمحسوبة وRط ارحساب  ، وارمتوسسمات ارشخصية و ا عية اا جاز اررياض ارموجو ة بين  ةارعاق
ومن ثم م اقشة وتفسير ار تائج ارت  توصل إريها ارباحث من ، ا يم  عرض رتمك ار تائج وتحميمهاو يم، و رجة ارحرية

ارمتحصل عميها من  رمبيا ات (SPSSبمساع ة ارحقيبة ااحصائية رمعموم ااجتماعية )خال ارمعارجزة اإحصائية 
ا يم  م اقشة وتفسير  تائج م، و يرمطبقة    ه ه ار راسزةاستجابات اراعبين عمى تمك ارمقاييس ار فسية اررياضية ا

 ارتساؤات ارمتعمقة بفرضيات ار راسزة.

 
 
 
 
 
 



 خاتمة
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 خاتمة:
وصم ا وارحم  ه إرى  هاية بحث ا بع  ب ل مجهو     ارعمل واربحث وارتحميل وتوصم ا من خال  رك 

ارق م  إرى معر ة ارعاقة ارموجو  بين ارسمات ارشخصية و ا عية اا جاز اررياض  ر ى اعب  لرة
 .حيث اتضح ر ا  رك    ارجا ب ارتطبيق  u18  ئة

إن  راست ا ره ا ارموضوع رم تلن عشوائية أو من قبل ارص  ة بل لا ت  ابعة من اقت اع رما ق  
 .u18ص ف ارق مي علس إيجابا أو سمبا عمى اعب  لرة 

عميها وب رهم مجهو ات  من بين أسباب تأرق أي رياضة واحتارها ملا ة مرموقة هو سهر ارقائمين 
 وتضحيات لبيرة إعطائها ارع اية ارلاممة وارلا ية من أجل ااستمرارية وارتطور.

اإ جاز ار ا عية ارشخصية و  تاسمارو حن    ه ا اربحث حاور ا إزارة ارغبار عن م ى أهمية و ور 
 يما بعضهما رتحقيق أسسيان ومتلامان  ئاناأهمية باعتبارهما شي رهم يتعطأعمى اراعبين حيث 

   .ارراحة وااستقرار ار فس  رمرياض 
ارموجه راعبين أ ه حقيقة تعتبر لل من ارشخصية و ا عية  ارمقاييس وتوصم ا من خال  تائج 

عامان أساسيان    ارتأثير إيجابا عمى اراعبين تربطهما عاقة إرتباطية موجبة و  اا جاز اررياض 
همية ارازمة من طرف ارم ربين واأخصائيين    ارفريق، وي بغ  ل رك إ ا أعط  رهما ار ور واأ

بحث عن مختمف اروسائل وارطرق ارت  يستطي  استخ امها رضمان ع م تأثر ارمؤهات وارق رات ار
ار فسية راعبين، وي بغ  ل رك معر ة وتفهم جمي  مشالل اراعبين، و ون ضغط أو ا فعال عميه    

ين باستقبال ار صائح واإرشا ات وارتعميمات بارتياح لبير، وبارتار  يسهل إطار جو يسمح راعب
 بمع ويات مرتفعة، وه ا ما ي علس باإيجاب عمى تحقيق  تائج إيجابية.   ارت ريبعميهم ار خول    
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 يم  ما و تائجها ار راسة ح و     ارباحث يقترح: 

ه ا ارعمل، واستخاص جممة من ااست تاجات  حاول    اأخير أن  ق م مجموعة من ااقتراحات  إتمامبع  
 ارقطاع بعين ااهتمام و حاول بارترتيب اقتراح ما يم : مسئورووارتوصيات ارت   أمل أن ي ظر إريها 

 ار فس عمم بموضوعات م ها تعمق ماب وخاصة وارت ريبية ارتلوي ية ار ورات   واررياضيين  ارم ربين شارلةم ززز
 . راست ا موضوع يشمل وار ي اررياض 

ع ا  اررياضيين عمى أهمية ارسمات ارشخصية رمرياض  و ورها    اارتقاء بمستوى  ززز توعية ارقائمين عمى تلوين وا 
 سواء لان  رك عمى مستوى لرة ارق م أو عمى مستوى اأ  ية وارفرق اروط ية. اررياض 

 راس  يتماشى م  ارجا ب ار فس  ززز إعا ة ار ظر    برامج تلوين ارم ربين واررياضيين وارتفلير    إ راج محتوى 
 وضرورة ارربط بين ار احية ار فسية وار واح  اأخرى أث اء ارتعمم ارحرل  رممهارات ارحرلية.

ضرورة تلوين ارم ربين و ق م اهج عصرية رمتحضيرات ارب  ية وار فسية وااجتماعية. ززز   

 من هار رما ااجتماع  ار فس  ارجا ب من هاتطور  م ى رمعر ة اررياضية ارفرق مىع موسمية  راسات وض ززز 
 .  تائج تحقيق    ميةهأ
 ي بغ  عمى م رب  لرة ارق م اإطاع عمى لل خصائص مرحمة ارمراهقة.ززز 

 اأخ  بعين ااعتبار  وا   ارمراهقين  حو ممارسة اررياضة ارمفضمة ر يهم.ززز 

يجب عمى ارم ربين ت سيق ارعمل بين لل ارجوا ب وارتلامل بي ها أن ارجوا ب ارب  ية وارتق ية غير لا ية رتحضير ززز 
 اراعبين، واب  من إ راج ارت ريب ار فس   ظرًا ر وره وأهميته. 

 ضرورة ارتو ير رأ  ية مختصين  فسا يينززز 

 .رتحقيق ارراحة ار فسية اههتوجي ومحاورة ارم اسبة ار وا   باستعمال و رك اراعب شخصية معر ةمى ع ارعملززز 

 .اررياض  تحسين به ف ارمع وية ارحوا ز بعض تق يم خال من اراعبين ر ى ار وا   ت مية عمى  ززز ارعمل

 .اهت ميت عمى وارعمل اراعب    شخصية تتحلم ارت  ار وا   أهم معر ة عمى ززز ارعمل
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 عمى ضوء ما توصمت إريه  تائج ه ه ار راسة، ومن خال ارمعطيات ار ظرية وار راسة ارمي ا ية إستطع ا أن  لشف 
وع   تحميل  تائج ه ه ار راسة  ،u18  ئةاعب  لرة ارق م  ارشخصية و ا عية اا جاز ر ى عن ارعاقة بين ارسمات

ارت  لا ت عن طريق عرض وتحميل  تائج ارمقيايس ارمتمثمة    مقياس  رايبورج رمشخصية أع ها    اأصل 
بتصميم  diell، وقام  يل 1971"جولن  را برج وسارج وهابل"  من أسات ة عمم ار فس بجامعة  رايبورج بأرما يا س ة 

ع ا يبها صورتها ارمصغرة ارت  قام بتعر   (13)صورتها ارمصغرة محم  حسن عاوي، وتحتوي ه ه ارقائمة عمى  وا 
  خاص بارمجال اررياض  رمحاورة قياس  ا عية عمقياس  و ومقياس دافعية اانجاز ، عبارة( 21)أبعا  رمشخصية و

 محاور:ار ي عربه محم  حسن عاوي ويتضمن ارمقياس ثاثة ، اإ جاز ارمرتبطة بارم ا سة اررياضية
 *بع   ا   ارق رة.      
 * ا   إ جاز ار جاح.      
 * ا   تج ب ارفشل.      

النادي و النادي الرياضي للهواة برج خريصارمتمثمة     ربعض أ  ية واية اربويرةارت  وزعت عمى عي ت اربحث 
، وبع  تحميل وعرض ار تائج ثاليوينالنادي الرياضي للهواة و النادي الرياضي الهاوي للخبوزيةو  الهاوي للمزدور

 ارمتحصل عميها    ارج اول ومن خال ارتحميل اإحصائ  ارمتحصل عميه
 :  تم ارتوصل ربعض ار تائج ارت  سطرت    ارفرضيات وارمتمثمة 

 * توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارضبط وارلف و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. 

 * توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارع وا ية و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. 

 * توج  عاقة إرتباطية موجبة بين سمة ارقابمية رإستثارة و ا عية اإ جاز ر ى اعب لرة ارق م. 
 ارفرضية ااورى وارثا   تحققت وارثارثة رم تتحقق. أنارت  تحققت معضمها أي 

توجد عاقة إرتباطية موجبة بين السمات الشخصية ودافعية "مما يجعم ا  قول أن ارفرضية ارعامة ارت  مفا ها أ ه 
رة القدم".  وبارتار  ارفرضيات ارت  لان مقترحة من طرف ارباحث مو قة. اإنجاز لدى اعب 
 لبير    ارمجال اررياض . أهميةارمتغيرات ار فسية تمعب  ورا هاما ورها  و   اأخير يملن ارقول أن

 
 



 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اكي محند أولحاججـامعـة  
 قسم علوم وتقنيات النشاط البدني و الرياضي                      

 
 

 
 
 
 
 

 عممززز  بحزززث إ جزززاز إطزززار  ززز  ي ززز رج وارززز ي ااختبزززار هززز ا يززز يك بزززين أضززز  أن يشزززر    اررياضززز  عزيززززي
 بلل اإجابة م لم راجيا ،عموم وتق يات ار شاطات ارب  ية واررياضة    ارماستر شها ة ر يل م لرة  رتحضير
:ع وان تحت اربحث ه ا إ جاز    لبير بقسط ساهمتم ق  تلو وا وب رك اأسئمة ه ه عن وموضوعية ص ق

 

 
 

 :ماحظة                  
 صحيحة اإجابات لل بل خاطئة، وأخرى صحيحة إجابة توج  ا 
 عامة بوض  تلون اإجابة (x )   ا أو  عم خا ة.
 وموضوعية ص ق بلل اإجابة.

 
 
 
 

 2012/2012السنة الدراسية 
 
 
 
 

 



 
 قــائـمــة اأســئــلــة

 مقياس الشخصية
           :القابلية لاستثارة

                                                                                                                  . أهتم ب ركع  ما أغضب أو أثور  إ    ا *
                                                      .ا أستطي  غاربا ارتحلم    ضيق  وغضب *

                                                          أ ا رسوء ارحظ من ار ين يغضبون بسرعة.*

                                                  أقول غاربا أشياء ب ون تفلير وا  م عميها  يما بع .*

                                                                .لثيرا ما استشار بسرعة من اربعض*

                                                              لثيرا ما أغضب بسرعة من اآخرين.*

                                 أ ق  ارسيطرة عمى أعصاب  ورل   أستطي  ارتحلم  يها بسرعة أيضا.*

ف أوالضبط   : ال
                                                               يحمر أو يمتق  رو   بسهورة.*
                            .   بعض ارحيان ا أحب رؤية بعض ار اس    ارشارع أو    ملان عام*
                                                                                أرتبك بسهورة أحيا ا.*

                                      يظهر عم  ارتوتر و اارتباك بسهورة ع   مواجهة أح اث معي ة.*

                                                    يب و عم  ااضطراب وارخوف أسرع من اآخرين.*

                                       .أرتبك بسهورة ع  ما ألون م  أشخاص مهمين أو م  رؤسائ *

                           أخجل من ار خول بمفر ي    غر ة يجمس  يها بعض ار اس وهم يتح ثون.*

 :العصبية
                                          أحيا ا أج  متعة لبيرة    مضايقة أو معالسة اآخرين.*
                                  سبق ر  ارقيام بأ اء بعض اأشياء ارخطرة بغرض ارتسمية أو ارمزاح.*

                                                                   .يسع    أن اظهر أخطاء اآخرين*

            يب و     ه   غاربا ع  ما ألون وسط جماعة لبيرة أح اث مشاجرة )خ اقة( و ا أستطي  مقاومة ه ا ارتفلير.*
                                                 .أحب أن أعمل    ار اس بعض ارمقارب غير ارمؤ ية*

                                                                          .أحب ارت ليت عمى اآخرين*

                                                             أ رح أحيا ا ع   إصابة بعض ممن أحبهم.*

 
 
 
 
 

 ا نعم
 ا نعم
 ا      نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم

 ا نعم
 ا نعم
 ا      نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم

 ا نعم
 ا نعم
 ا      نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم
 ا نعم



 
 مقياس الدافعية

 
 

 العبارات   
 

 بدرجة 
بيرة 

 جدا

 بدرجة 
 بيرة

 بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

 بدرجة 
قليلة 

 جدا

      هزيمت     م ا سة. / أج  صعوبة    محاورة ار وم عقب1

      / يعجب   اراعب ار ي يت رب رساعات إضا ية رتحسين مستواه.2

أث ززاء ارم ا سززة  ززإ    أحتززاج رززبعض اروقززت رلزز  / ع زز ما أرتلززب خطززأ  زز  اأ اء 3
 أ سى ه ا ارخطأ.

     

      / اإمتياز    اررياضة ريس من أه ا   اأساسية.4

      / أحس غاربا بارخوف قبل اشترال     ارم ا سة مباشرة.5

      خرين أ ها مهمة صعبة.آ/ أستمت  بتحمل أية مهمة وارت  يرى بعض اراعبين ا6

      أخشى ارهزيمة    ارم ا سة./ 7

      / ارحظ يؤ ي إرى ارفوز ب رجة ألبر من ب ل ارجه .  8

      /    بعض اأحيان ع  ما أ هزم    م ا سة  إن  رك يضايق   رع ة أيام.9

      / ر ي استع ا  رمت ريب طوال ارعام ب ون ا قطاع رل  أ جح    رياضت . 11

      ار وم ريمة اشترال     م ا سة./ ا أج  صعوبة    11

      / ارفوز    ارم ا سة يم ح    رجة لبيرة من اررضا.12

      / أشعر بارتوتر قبل ارم ا سة اررياضية.13

/ أ ضل أن أستريح من ارت ريب     ترة ما بع  اا تهاء من ارم ا سة 14
 اررياضية.

     

       رك يرهق   طوال  ترة ارم ا سة./ ع  ما أرتلب خطأ    اأ اء  إن 15

      /ر ي رغبة عارية ج ا رل  ألون  اجحا    رياضت .16

/ قبل اشرال     ارم ا سة ا أ شغل    ارتفلير عما يملن أن يح ث    17
 ارم ا سة أو عن  تائجها.

     

      / أحاول بلل جه ي أن ألون أ ضل اعب.18

      / أستطي  أن ألون ها ئا    ارمحظات ارت  تسبق ارم ا سة مباشرة. 19

      / ه    هو أن ألون مميزا    رياضت . 21

 
 
 
 

 


