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 أ
 

 تقديرو  شكر

 
إلى من ارشدني وعلمني ــ إلى كل من أنار لي الطريق إلى النجاح  ــ إلى كل من علمني علما نافعا ولو حرفا

     الذي افادنا من علمه  " ساسي عبد العزيز"  :المشرف لسعادة الدكتور, أتقدم بالشكر والعرفان الجزيل

خراجهمما ساعدنا في اعداد هذا المشروع  صورة قدر  بأفضلبهذه الصوره التي اجتهدنا ان تكون  وا 

 ......المستطاع

 : والشكر موصول الى

 .و حماني ابراهيم بيلمنصوري ن: سعادة الدكتور  

 .الذي افادنا من علمه وساعدنا على تخطي بالمشروع إلظهاره بالصورة الجيدة    

لى جميع أساتذتنا   .الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة األفاضلوا 

 .والشكر ايضا الى كل من يقرأ هذا البحث بغرض اإلطالع واالستفادة منه

 



 

 ب
 

 

الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصالة 
 :وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد( ص)وأفضل التسليم 

الختام ال يسعني إال أن أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى التي بعدما رست سفينة هذا البحث عل شواطئ 
عجز اللسان عن وصف آثرها نحوي إلى المرأة التي غمرتني حبا وحنانا إلى حكاية العمر إلى التي بداخلي ال 

 .أدري بأي كالم أمدحها أبكالم يسكن في األرض أم في السماء أبعبارات الليل أم بعبارات النهار 

 . أمي الغالية ..........................................................................................إلى

إلى الشخص الذي يسعد بسعادتي , أهدي ثمرة جهدي إلى ذلك الشخص الذي لم يبخل علي يوما بروحه وماله 
 .ويحزن بحزني رمز األبوة إلى ذلك المقام الراسخ في ذهني وأفكاري

 .أبي الغالي...........................................................................................إلى 

  . رياض.  منير .عادل.  مينأ :ب بال استئذان إلى إخوتي وأخواتيإلى أهلي الذين يدخلون القل

لى الو                                        . نوال و مليكة اتالعزيز  خاالتا 

 .احالم.رندة .وفاء منال والى كل من 

لى كل األساتذة و و    لدراسية من ساعدوني على النجاح المعلمين في جميع األطوار اا 

  زاير حميد وعالء الدين عماري األستاذ و  منصوري نبيلوخاصة الدكتور 

 : إلى كل األصدقاء

 .ع .حسان.هشام.حسان.لوصيف.عادل.الدينخير .ابراهيم. مين أ. يوسف . ياسين. سيد احمد 

 

لى كل من تذكرهم القلب و ــ   ــ نسيهم القلموا 

 



 

 ب
 

 

  اإلهداء

 الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكريم 

 :وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد( ص)سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصالة وأفضل التسليم 

           عل شواطئ الختام ال يسعني إال أن أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  بعدما رست سفينة هذا البحث

          إلى التي عجز اللسان عن وصف آثرها نحوي إلى المرأة التي غمرتني حبا وحنانا إلى حكاية العمر 

 إلى التي بداخلي ال أدري بأي كالم أمدحها أبكالم يسكن في األرض أم في السماء

 .النهار الليل أم بعباراتبعبارات أ

 . أمي الغالية ...................................................................................... إلى

إلى الشخص الذي يسعد بسعادتي  ،أهدي ثمرة جهدي إلى ذلك الشخص الذي لم يبخل علي يوما بروحه وماله

 .رمز األبوة إلى ذلك المقام الراسخ في ذهني وأفكاريويحزن بحزني 

 .أبي الغالي ...........................................................................................إلى 

 إلى أهلي الذين يدخلون القلب بال استئذان إلى إخوتي وأخواتي

 لدراسية من ساعدوني على النجاح المعلمين في جميع األطوار اإلى كل األساتذة و 

  إلى كل األصدقاء

لى كل من تذكرهم القلب ونسيهم القلمــ   ـ وا 



 محتوى البحث
 

 
ث  

 

 

 أ .رشكر وتقدي -
 ب .إهداء -
 ث .البحث حتوىم -
 ذ .قائمة الجداول -
 ر .قائمة األشكال -
 ز .ملخص البحث -
 س .مقدمة -

 .التعريف بالبحث :مدخل عام                                       
 20 .اإلشكاليـة -1
 20 .الفرضيات -0
 20 .أسباب اختيار الموضوع -3
 20 .أهمية البحث -0
 25  .أهداف البحث -5
 25 .مفاهيمتحديد المصطلحات وال  -6

 .الخلفية النظرية للدراسة والدراسات المرتبطة بالبحث: الجانب النظري
 .الخلفية النظرية للدراسة :الفصل األول

 11 .تمهيد  -
 .األساليب القيادية للمدرب الرياضي :المحور األول -1-1

 10 .تعريف القيادة -1-1-1
 Leadership Styles. 10أنماط القيادة  -1-1-0
 Autocratic Ledership . 10( الديكتاتورية) :القيادة األوتوقراطية -1-1-0-1
 Democratic Leadership . 13نمط القيادة الديمقراطية  -1-1-0-0

 training Leadership. 10 التدريبيةنمط القيادة   -1-1-0-3
 10 .الرياضية الحديثة للقيادة النظريات  -1-1-3
 10 .نظرية السمات-1-1-3-1
 10 .(the Great men theary) نظرية الرجل العظيم -1-1-3-0
 15 .مكونات القيادة في المجال الرياضي  -1-1-6
.القائد -1-1-6-1  11 



 محتوى البحث
 

 
ج  

 

 11 .الجماعة  -1-1-6-0
 11 .المواقف -1-1-6-3
 11 .النظم والقواعد -1-1-6-0
 11 (.المدرب الرياضي)نفوذ القائد   -1-1-1
 Reward Power. 11نفوذ المكافأة  -1-1-7-1
 Coercive Power. 11   نفوذ اإلكراه -1-1-1-0
 Legitimate Power.  11النفوذ الشرعي  -1-1-7-3
 Expert Pow. 11نفوذ الخبرة  -1-1-7-0
 Referent Power. 11نفوذ المرجع  -1-1-7-5

 .دافعية اإلنجاز الرياضي :المحور الثاني -1-0
 11 .تعريف الدافعية لالنجاز الرياضي -1-0-1
 11 .خصائص الدافعية  -1-0-0
 11 . الغرضية -1-0-0-1
 11 .النشاط -1-0-0-0
 11 .االستمرار -1-0-0-3
 11 .التنوع -1-0-0-0
 11 .التحسن -1-0-0-5
 20 .التكيف الكلي -1-0-0-6
 02 .تحقيق الغرض -1-0-0-1
 01 .تصنيف الدوافع  -1-0-3
 01  .تصنيف الدوافع طبقا لمصدرها -1-0-3-1
 01  .الدوافع الشعورية والالشعورية -1-0-3-0
 00 .النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز الرياضي -1-0-0
 03 .نظرية الحاجة إلى اإلنجاز -1-0-0-1
 05  .دافعية المستويات الرياضية العالية -1-0-0-0
 06 : وظيفة الدافعية في األداء واإلنجاز الرياضي -1-0-5
 06 .دافع ذاتي اإلثابة -1-0-5-1
 06 :دافع خارجي اإلثابة -1-0-5-0
 06 :الرياضيالعوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز  -1-0-6



 محتوى البحث
 

 
ح  

 

 01  .الرؤية المستقبلية -1-0-6-1
 01 .التوقع للهدف -1-0-6-0
 01  .خبرات النجاح -1-0-6-3
 01 .التقدير اإلجتماعي -1-0-6-0
 01  .الحاجة إلى تجنب الفشل أو النجاح -1-0-6-5
 01 .تقدير الذات -1-0-6-6
 01 .الحاجة لإلنجاز -1-0-6-1
 01 .الشخصية لالعب الرياضي ذوي دافعية إنجاز عاليةالخصائص  -1-0-1

 المرهقة  -1-3
 01 المراهقة تعريف -1-3-1
 01 (المراهقة أطوار) للمراهقة الزمني التحديد -1-3-0
 01 المراهقة مرحلة دراسة أهمية -1-3-3
 32 المراهقة أنماط -1-3-0

 32 المـراهقة المتـوافقة/ أوال
 32 المنطويـة المـراهقة/ ثانيا
 31 العدوانيـة المـراهقة/ ثالثا
 31 المنحرفة المراهقة/ رابعا

 31 المراهقة أزمة -1-3-5
 30 المراهق عند القلق -1-3-6
 30 المراهقة مرحلة في النمو خصائص -1-3-1

 33 الجسمي النمو/ أوال
 33 الفيزيولوجي النمو/ ثانيا
 33 المعرفي العقلي النمو/ ثالثا
 30 الجنسي النمو/ رابعا

 35 األخالقي النمو/ خامسا
 36 .خالصة -

 .الدراسات المرتبطة بالبحث :الفصل الثاني                                
 31 تمهيد  -
 31 .القيادة الرياضيةب الخاصة عرض الدراسات -0-1



 محتوى البحث
 

 
خ  

 

 03 .دافعية االنجاز الرياضيب الخاصة عرض الدراسات -0-0
 05 التعليق على الدراسات -0-3
 06 خالصة -

 .الدراسة الميدانية للبحث :الجانب التطبيقي                            
 .البحــث واجراءاته الميدانية منهــــــجية: صــــل الثالــــثالف                         

 01 تمهيد  -
 52 .الدراسة االستطالعية -3-1
 52 .الدراسة األساسية -3-0
 52 .بحثمنهج ال -3-0-1
 52 .متغيرات البحث -3-0-0
 51 .مجتمع البحث -3-0-3
 51 .بحثعينة ال -3-0-0
 50 .خصائص ومواصفات عينة الدراسة  -3-0-0-1
 50 .بحثمجاالت ال -3-3
 50 .المحال البشري -3-3-1
 50 .المجال المكاني -3-3-0
 50 .المجال الزماني -3-3-3
 50 .بحثأدوات ال -3-0
 50 (جهة نظر الالعبو من ) مقياس قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي -1 -3-0
 53 (الدافعية لإلنجاز)مقياس قائمة االتجاهات الرياضية  -0 -3-0
 50 .الخصائص السيكومترية للمقاييس -3-5
 50 .ثبات المقاييس -3-5-1
 55 .صدق المقاييس -3-5-0
 55 .الصدق الذاتي -
 56 .الوسائل اإلحصائية -3-6
 56 (.الطريقة الثالثية) ويةئالم ةالنسب -3-6-1
 56 .ختباراإل بيرسون لحساب ثبات معادلة -3-6-0
 51 .خالصة -



 محتوى البحث
 

 
 د

 

 عـــــرض نتــــــائج البـــــحث:الفصــــــــــــــل الرابــــع                          
 51 .تمهيد -
 62 .عرض وتحليل النتائج -0-1
 63 .ومقابلة النتائج بالفرضيات مناقشة -0-0
 63 .مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى -0-0-1
 65 .مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية -0-0-0
 61 .مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة  -0-0-3
 61 .مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية العامة -0-0-5
 10 .خالصة -
 13 .االستنتاج العام -
 10 .خاتمةال -
 16 .اقتراحات وفروض مستقبلية -
  .البيبليوغرافيا -

  .المالحق
  (21)الملحق رقم 
  (20)الملحق رقم 
  (23)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجداول قائمة  
 

 
 ذ

 

 

 صفحة العنوان                                      الرقم
 15 .عينة البحث يوضح 01
 15 .يبين صدق وثبات المقاييس 02
 11 .يبين صدق وثبات المقاييس الحالية 03
 60 .عينةالناا  لد  ففراد ال  يةالتدريبي ودافع األسلوببين  يبين نتائج معامل االرتباط بيرسون 45
 61 .عينةالناا  لد  ففراد ال  يةودافع الديمقراطي األسلوبيبين نتائج معامل االرتباط بيرسون بين  41
 62 .عينةالناا  لد  ففراد ال  يةودافع األتوقراطي األسلوبيبين نتائج معامل االرتباط بيرسون بين  40

  

 



   األشكال قائمة
 

 
ر  

 

 

 صفحة العنوان                                      الرقم
 51 .مكونات القيادة الرياضية الفاعلةيوضح  01
 51 .نموذج متعدد األبعاد للقيادة الرياضية الفاعلة 02
 51 .رياضيالمكونات القيادة في المجال يوضح  03
 04 .يوضح التنظيم الهرمي للحاجات التي وضعها ماسلو 40
 01 .العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضييوضح  41

  

 



ز  
 

 

 الرياضي دافعية اإلنجازإستثارة قيادية بلا عالقة األساليب
 U 18لدى العبي كرة القدم صنف أشبال 

 

 بوالية البويرة ـ فرق القسم الشرفيـ دراسة ميدانية على مستوى بعض 
 

 ـ ملخص البحثـ 
 

ودافعية اإلنجلز الريلضي لدى  القيلديةسللي  األالدراسة إلى التعرف على العالقة الموجودة بين هذه هدفت    
  .(7102/7102) لموسملكرة القدم الشرفية ل فرقالحيث أجريت الدراسة الميدانية ببعض  الالعبين،

عن األسللي  القيلدية لكشف وهذا من أجل ا فريق( 70)من أصل  فرق( 12) بلختيلر لنقلم البلحثولتحقيق ذلك 
ية الدافع مستوى عن والكشف ،من وجهة نظر الالع   ،لريلضي في قيلدته للفريق الريلضيتبعهل المدر  ايالتي 

  .يهملإلنجلز الريلضي لد
    لنكمل اعتمد البلحث ،وضوع الدراسةوقد استخدم البلحث ألجل ذلك المنهج الوصفي التحليلي وهذا لمالئمتة لم   

، وفي سبيل الحصول على البيلنلت في اختيلر عينة الدراسةالقصدية بلألسلو  المسحي على طريقة العينة 
مقيلس الخلص بدافعية االنجلز  مقلييس نفسية ريلضية كأداة جمع البيلنلت،( 17) مقيلسيناستخدم البلحث 

يلنلت وبعد الحصول على الب، (من وجهة نظر الالع )الريلضي ومقيلس األسللي  القيلدية للمدر  الريلضي 
حيث استخدم البلحث معلمل االرتبلط  ،ن أجل اإلجلبة على أسئلة الدراسة، وذلك متم تحليلهل إحصلئيل الكمية

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين األسللي  القيلدية ودافعية  ،ينلدراسة العالقلت بين المتغير " بيرسون"
بي كرة القدم، ومعرفة األسلو  األنجع والفعلل واألكثر اعتملدا من قبل المدربين أثنلء االنجلز الريلضي لدى الع

لهذه الفرق  اإليل مرحلة من أجل ذلك قمنل بإجراء دراسة على مستوى والية البويرة في فترة و الحصص التدريبية، 
 :النتلئج التلليـةئيل توصلنل إلى بعد معللجة البيلنلت إحصلالجهوية لكرة القدم بللبويرة، و 

  

o  ستثلرة توجد عالقة إرتبلطية إيجلبية بين األسللي  القيلدية و  كرة القدم دافعية اإلنجلز لدى العبي ا 
 .التدريبي ودافعية االنجلز الريلضي لدى العبي كرة القدمسلو  توجد عالقة بين األ -
 .العبي كرة القدملدى  دافعية االنجلز الريلضيالديمقراطي و  سلو توجد عالقة بين األ -
 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجلز الريلضياألوتوقراطي و  سلو توجد عالقة بين األ -
 
 
 
 

 (U 18صنف أشبلل )األسللي  القيلدية ـ دافعية اإلنجلز الريلضي ـ العبي كرة القدم  :الكلمات الدالة
 



 

 

 مقدمة

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
س  

 

 : مقدمة

سواءا السياسية أم  ،أصبح من الضروري االهتمام بالرياضة حيث أصبحت الشغل الشاغل على جميع األصعدة   
           للمكانة المهمةرا ظا نذلك وهذيخلو من  باإلضافة إلى الصعيد الثقافي الذي ال ،االجتماعية ،االقتصادية
وهذا ما جعلها تحظى باهتمام كل دول  بالنظر لألطوار الهادفة التي تحققها في جميع مجاالت الحياة، ،في المجتمع

ن كان االهتمام  ،يالعالم، وجعلها كإستراتيجية هيمنة في المجال الرياض  بالرياضة يختلف باختالف إمكانياتوا 
ولما كانت الرياضة وسيلة ترفيه وشغل أوقات الفراغ فقد  وقدرات وثقافات تلك الدول ومكانتها على الصعيد العالمي،

افس عن طريق تخفيف الصراع والتن ،أضحت اليوم ذات أبعاد اجتماعية كصورة من صور التوازن االجتماعي
وتجارية  الل استثمار عدة مؤسسات صناعية، وذات أبعاد اقتصادية وذلك من خاالجتماعي بين طبقات المجتمع

، إذ أصبحت الدول الناجحة رياضيا لها ياضة، لتستفيد صورتها من القيم التي تمثلها الر كبرى في المجال الرياضي
حيث أضحت تلعب دورا  ،ذات أبعاد سياسية ، كما صارت الرياضةافي ومصادر مادية وبشريـة إضافيةاقتصاد إض

    حيث استخدمت الرياضة  وكثيرا ما استغلت ألغراض سياسية، ،صبح يفهم مغزاها السياسيوأ اسة،مهما في السي
براز هويته وفرض االعتراف به في المحافل سياسي،في إثبات كفاية واقتدار النظام ال ، وكذلك أصبحت الدوليـة وا 

وهي بذلك  ،نع المتعددة للعالقات بين الدولالرياضة ذات أبعاد ثقافية تتجلى في زوال الحدود الجغرافية والموا
َأضحت سفيرا ثقافيا بين الدول دون اعتماد وثائقي، حيث تسعى كل الدول من خالل ممارستها للرياضة إلى نشر 

براز ثقافاتها في الدول األخرى، فروق بين الناس وبذلك أصبحت الرياضة لغة عالمية تتجاوز حدود االختالفات وال وا 
فقد صارت الرياضة تشكل جسرا للحوار والتقارب واحترام وقبول اآلخر مهما كانت انتماءاته  عمورة،على وجه الم
 . اإليديولوجية أو العرقية أو الثقافية السياسية أو

وسطت على عرشه بشعبيتها الجارفة، وقدرتها على  لم،وتعد رياضة كرة القدم من الرياضات التي ألهمت العا   
تقاطعة حيم الجماعات على اختالفها  حيث أصبحت تجمع في المحافل العالمية بين الدول الم، وتلتوحيد األفراد

وهذا  ن الالعبين فوق الميدان،إال أن تلك التقاطعات تظهر من خالل التنافسية الشديدة بي سياسيا واقتصاديا وثقافيا،
إذ أصبحت رياضة كرة القدم  ك الدولة األخرى،وجدارتها على تل إلثبات أحقية كل دولة بالفوز وبالتالي إثبات تفوقها

وذلك من  ،حيث نجد كل الدول تعطي األهمية القصوى لها ا نوعا من أنواع الحروب،في هذا العصر الحالي وكأنه
وهذا ببناء المنشآت  تطوير كرة القدم،وذلك بتوفير الموارد المالية الضخمة ل الل الدعم المادي والبشري الكبير،خ

وتوفير كذلك الموارد البشرية المتخصصة وذات الكفاءات  الخاصة بالتدريبات أو بالمنافسات،سواءا الرياضية 
وكانت كنتيجة لهذه  على مستوى التفوق التي وصلت إليه،والمحافظة  هوض برياضة كرة القدم لتلك الدول،العالية للن

لى نشاط اقتصادي ة محبوبة ورياضة شعبية إالسياسات المنتهجة للنهوض بهذه الرياضة التي انتقلت من مجرد لعب
  .بكل معنى الكلمة

 



 
 

 
ش  

 

ال فبماذا نفسر  تي أصبحت تطبقها معظم دول العالم،وقد ساهم في هذا التحول الكبير أنظمة االحتراف ال    وا 
والخيالية  تهافت الشركات االقتصادية العالمية على إبرام عقود الرعاية مع فرق كرة القدم العالمية بالمبالغ الضخمة

وتهافت كذلك القنوات الرياضية على شراء الدوريات العالمية في كرة القدم والرعاية  في الكثير من األحيان،
، حيث أصبحت تحقق ول لفترات زمنية مستقبلية طويلـةوتعاقدها مع هذه الد صرية لها ودفعها المبالغ الطائلةالح

   (% 011)ك أضحت رياضة كرة القدم استثمارا اقتصاديا مربحا وبذل فترة زمنية قصيرة جدا،أرباحا كبيرة وفي 
من أحسن  وحتى تحافظ الدول على تلك الموارد المالية اإلضافية القتصادياتها انتهجت سياسات رياضية كان

أعطاه لرياضة كرة القدم من دفع نحو تحسين مستوى األداء الرياضي وبالتالي  ، وهذا لماصورها االحتراف الرياضي
، حيث خصصت الدول المبالغ المالية لبناء المنشآت الرياضية وتوفير الموارد البشرية ين النتائج الرياضيةتحس

وذلك بالعمل على إعطائهم التكوين العلمي المتخصص والالزم  ،ن إداريين وعمال ومدربين والعبينالمتخصصة م
، وذلك للنهوض بكرة المنوط به والمحدد ورحتى يقوم كل عضو من هؤالء األعضاء في الجماعة الرياضية بالد

  .إلى أطول فترة زمنية ممكنة القدم والعمل على تطويرها والمحافظة على ذلك التطور
وهذا رغبة منها في أن  ،التي أولت أهمية كبيرة لرياضة كرة القدممختلف دول العالم شأنها في ذلك شأن  والجزائر   

    تحقق رياضة كرة القدم كل تلك األبعاد اإليجابية سواء فيما يخص البعد االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي
، وهذا بوضع سياسات وبرامج تعمل على النهوض بمستوى تلك الدول المتطورة في كرة القدمأو الثقافي الذي حققته 

لقدم في أي ه األخيرة صورة  تعبر فعال عن ذلك التطور الحاصل في رياضة كرة اكرة القدم الجزائريـة، باعتبار هذ
يرة سياسة ، ومن بين هذه السياسات والبرامج التي  طبقتها الدولة الجزائرية في اآلونة األخمن دول العالمية دولة

لنهوض وتطوير رياضة كرة  صة، والذي من أهم مظاهره الموارد المادية الضخمة المخصفي كرة القدم االحتراف 
ولما لهذه البنى التحتية  بالتدريبات أو بالمنافسات ءاسوا، وذلك بالعمل على إنشاء المنشآت الضخمة الخاصة القدم

 كما أن الدولة والممثلة   ر مراكز التكوين للعناصر الناشئةالرياضية من آثار إيجابية وخاصة بالنسبة لعملية توفي
واالتحادية الجزائرية لكرة القدم بصفتها  ري الجزائوالرياضة بصفتها الوزارة الوصية على الرياضة ففي وزارة الشباب 

د البشرية ، لم تغفل عن الدعم المادي والمعنوي للموار وير وتحسين كرة القدم في الجزائرالمسؤولة المباشرة على تط
، لما لهذا صصة سواءا لإلداريين أو المدربينالمتخ، وذلك بتوفير مراكز التكوين العلمية العاملة في هذا اإلطار

ال فبماذا نفسر دول ال تملك الموارد المادية الغة في النهوض برياضة كرة القدمالعنصر البشري من أهمية ب ، وا 
عنصر  الضخمة وتحقق نتائج رياضية إيجابية إال أنها استثمرت استثمارا جيدا في مواردها البشريـة وخاصة في

ما لهذا العنصر من دور فعال في تطوير رياضة كرة القدم وهذا بصفته المسؤول المباشر عن إعداد ل المدربين
في هذه  ،الالعبين بدنيا ونفسيا واجتماعيا والقادر على اكتشاف المواهب الذين يصبحون في المستقبل أبطاال

ربين الرياضيين في النهوض برياضة كرة وخير دليل على أهمية المد قون النتائج الرياضية اإليجابيـةالرياضة يحق
الفريق بهذا القائد  ى، حتى يحضودفع المبالغ المالية الخياليـة القدم، سعي الفرق الرياضية وراء جلب المدربين الكبار

 .حقيق النتائج الرياضية اإليجابيةليقود قاطرة الفريق إلى ت
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يتفق العديد من الباحثين على أن الفرق بين النجاح والفشل في العديد من األنشطة االقتصادية أو االجتماعية إذ    
أو الرياضية وغيرها يرجع في جانب كبير منه إلى مدى قدرة وفاعلية وتوفيق القيادة إال أن الباحثين  والسياسية

 :ط بالقيادة مثلاختلفوا فيما بينهم حول العديد من التساؤالت التي ترتب
؟ وهل القائد  يميز القائد الناجح عن القائد الغير الناجح يوما الذالذي يميز القائد من غيره من أفراد الجماعة ؟  ما

كيف يكون القائد ناجحا لقيادة ؟  ؟ وهل السمات والقدرات والمهارات القيادية موروثة أو مكتسبة مطبوع أم مصنوع
ستراتيجيات التي ينتهجها المدرب كقائد لتحسين النتائج هي مختلف اإل وما ؟ نماألا بر إلىقاطرة الفريق الرياضي 

 ؟  الرياضية
قالة المدربين كل ط ارتباطا وثيقا بالمدرب الرياضي،هذه األخيرة أصبحت ترتب    ال فبماذا نفسر ظاهرة تغيير وا  ما وا 

ياتها ولكن ة في مختلف الفرق العالمية بمختلف مستو ، حيث نجد هذه الظاهرة منتشر كانت هناك نتائج رياضية سلبية
، حتى وصل الحال ببعض الفرق دول التي لم تسلم من هذه الظاهرة، والجزائر من بين هذه البدرجات متفاوتة الحدة

حقيق النتائج الرياضية ، وهذا كله من أجل البحث عن تمدربين في الموسم الرياضي الواحدالرياضية إلى تغيير أربع 
تحقيق ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حجم المسؤولية التي أصبح يتحملها المدرب الرياضي في إليجابيةا

، والدور الذي أصبح يتحمله كقائد رياضي، الذي يجب أن تكون لديه الحساسية الكافية النتائج الرياضية من عدمها
    ، فمن ثمة يستطيع أن يحدد أي نوع الالعبين ثر في الموقف وتؤثر علىلكل من العوامل التي تؤثر عليه وتؤ 

حيث ينتهج القائد الرياضي في عملية تأثيره على الالعبين وتوجيههم المعاملة التي يعامل بها العبيه، من أنواع
وعن طريقها يعرف نوع القيادة الرياضية المتبعة من ،بيرة نوعية هذا التأثير والتوجيهأساليب قيادية تحدد بدرجة ك

فإن أسس القيادة  يالرياض القائدرياضي ومن منطلق مسؤوليات طرف المدرب الرياضي في قيادته للفريق ال
شباع حاجياتالرياضية هي االلت الذين من خالل تحقيق أهدافها وخدمة الالعبين  ،والالعبين الفريق زام بتلبية وا 

  ادة أفراد الفريق لتحقيق أهدافهما فعال في قيوعلى هذا فإن للقيادة الرياضية دور  يعملون لتحقيق هذه األهداف،
 .وعلى ضوء ما سبق قسمنا الدراسة الحالية إلى مجموعات متكاملة من الفصول

طارها وصياغة الفرضيات وتكلمنا ب حيث استهلت الدراسة - مدخل عام وتطرقنا فيه إلى تحديد اإلشكاليـة وا 
 .منها وكذا تحديد المفاهيم المستخدمة في البحثعن أسباب اختيار الموضوع وأهمية الدراسة والهدف 

 رو احم ةثالثوهو يحتوى على  الخلفية النظرية للدراسة فكان تحت عنوان اإلطار النظري ولأما الفصل األ -
 القيادة الرياضية من حيث مفهومها وخصائصها وعناصرها ونظرياتها واألساليب القيادية المتبعةحور الخاص بمال

يتمحور حول الدافعية والدافعية لإلنجاز المحور الثاني الذي ، باإلضافة إلى ضي للفريقفي قيادة المدرب الريا
 لو انتي يذلا ثلاثلا رو حملا اذكو  .ث مفهومها والنظريات المفسرة لها، والعوامل المؤثرة فيهاالرياضي من حي

 .U 18 ةير معلا ةلحر ملا صئاصخ
ني وتطرقنا فيه إلى الدراسات المرتبطة بالبحث سواءا كانت مشابهة أم سابقة وعرضنا فيه أما الفصل الثا -

 .تم التعليق عليها االدراسات التي تطرقت الى موضوع بحثنا وبعدهمختلف 



 
 

 
ض  

 

جراءاته الميدانية  يةعنوان منهجفكان تحت فيما يخص الفصل الثالث  - والذي كان يحتوي على المنهج البحث وا 
وطريقة  لزماني للبحث،االمكاني و  محاالت البحث سواءا المجال البشري والمجالالمستعمل ومجتمع وعينة الدراسة و 

 .البحث وأدواته وتقنياته
     تحليل اإلحصائي المستعملةتحليلها مع تبيين أدوات البنتائج وتحليل ال الفصل الرابع إلى عرض فيتطرقنا و  -

 .في ذلك
 يتمحور حول مناقشة النتائج وربطها باإلطار النظري والدراسات السابقةما مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات فأ   

في هذا  ,والخروج باالستنتاجات، باإلضافة إلى خاتمة تحوي أهم ما توصلنا إليهأي اإلحالة إلى الجانب النظري 
 .البحث، واقتراح الباحث توصيات
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  :اإلشكالية -1
واالنتكاسات التي تعرفها ال تخفى عن احد  ،المشاكل التي تتخبط فيها كرة القدم الجزائرية أن مما ال شك فيه   

الجزائري في مقدمتهم االتحادية الجزائرية لكرة القدم  الرياضي الشغل الشاغل لكل الفاعلين في المجال وأصبحت
          مصف الكبار وتحقيق النتائج والوصول إلىتطويرها والرقي بها و عن كرة القدم  ل األولؤو بصفتها المس

الدولة في سبيل تحقيق األهداف وذلك ، وهذا من خالل البرامج والسياسات التي تنتهجها البطوالت والفوز بها إلى
نشاء المنشآت الرياضية خمة والطاقات البشرية المتخصصة و بتوفير الموارد المادية الض ر المستمر لكل التأطيو ا 

نشاء المراكز  بإقامةالفاعلين في ميدان كرة القدم من إداريين وحكام ومدربين وحتى الالعبين  الدورات التكوينية وا 
ومن بين هذه البرامج التي وضعت لهذا  .كل الفاعلين في هذا الميدانللتكوين وذلك لرفع من كفاءة المتخصصة 

بيقه هذه السنة الرياضية والمتمثل في إقامة أول بطولة احترافية جزائرية الغرض برنامج االحتراف الذي شرع في تط
لكرة القدم بدرجتين البطولة المحترفة درجة أولى وبطولة محترفة درجة ثانية وما صاحب هذا البرنامج من قوانين 

عطائهالفرق لولوائح لم تعرفها الجزائر من قبل باإلضافة الى الزيادة في الدعم المادي والمعنوي   الكروية وا 
االستقاللية في التسيير حيث تحولت الى شركات ذات أسهم وفق دفتر الشروط الذي أقرته الوزارة الوصية بإضافة 
الى زيادة الدعم المالي المخصص لالستثمار في الطاقة البشرية من خالل التأطير والتكوين للفاعلين في المجال 

داريين والعالكروي   .بين وهي سياسة جديدة انتهجتها الدولة الجزائرية في المجال الرياضيمن حكام ومدربين وا 
 .(1122، رشيد شراطي)
حيث ان نتائجه مجهولة بالنسبة  الموسم األول لتطبيق هذه السياسة (1121/1122)ويعتبر الموسم الرياضي    
قي باألداء وتحقيق النتائج الرياضية السياسات السابقة ورغم المجهودات المبذولة في سبيل الر  إلىولكن بالعودة  لنا

              سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية في مختلف األصناف أو بالنسبة للفرق الجزائرية وخاصة المشاركة
إال انه في الواقع لم يواكبه تطور ال من حيث األداء وال من حيث  ،أو العربيةفي االستحقاقات الدولية أو اإلفريقية 

     1121لمحققة وخير دليل على ذلك خروج المنتخب الجزائري لكرة القدم من كأس العالم بجنوب أفريقيا االنتائج 
من الدور األول بدون تسجيل أي فوز بالرغم من ان المنتخب الجزائري كان له الدعم المعنوي الخارجي بصفته 

انه خرج من الباب الضيق و أصبحنا نتكلم مادي وبشري كبير إال بدعم حظي مثل الوحيد للعرب وحامل رايتها و الم
وليس حال الفرق الجزائري أحسن من حال  ،كبير كما لو أننا حققنا البطولة عن المشاركة وكأننا حققنا انجاز

منتخبها الوطني من حيث النتائج المحققة حيث نجد الخروج الجماعي لتلك الفرق من االستحقاقات األفريقية 
والتي تقتصر على فرق لها  ولى وحتى في األدوار التمهيدية إال في الحاالت االستثنائيةوالعربية في األدوار األ
  .الخبرة في هذا الميدان

في تحقيق تلك انه ال توجد استمرارية  إال ووفاق سطيف مؤخرا  ،مثال على ذلك فريق شبيبة القبائل الجزائريكو    
عرفت فيها الكرة األفريقية والعربية تطورا كبيرا يظهر من خالل  التيالنتائج الرياضية وخاصة في السنوات األخيرة 

         النتائج التي أصبحت تحققها تلك الفرق والتي من بينها الفرق المصرية والفرق التونسية والفرق النيجرية 
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حث في جزء هذه بالب ان نتطرق بدراستناأردنا ، ومن خالل كل هذا التي أصبحت فرقها تسيطر على تلك البطوالت
         الى هذه النتائج الكارثية وسوف نركز في دراستنا بالكرة الجزائرية  أدتالتي  واألسبابمن هذه المشاكل 

على موضوع القيادة والتي هي مسألة اجتماعية تظهر في أي موقف تتواجد فيه الجماعة وتعد من أهم ظواهر 
إذ تعتبر القيادة  ،أهدافهانظيمها وفلسفة الجماعة و ماعية ودرجة تالتفاعل االجتماعي وتتأثر القيادة بالحياة االجت

قناع األفراد وحثهم على التعاون  " Stogdillستوجديل " الرياضية حسب ما ذهب إليه    النشاط الخاص باستمالة وا 
  (212، ص1112،محمودمحمد ) "من أجل تحقيق هدف مشترك

، والسمة ا ووضع قيمها ومعاييرها وأنشطتهاجماعة والعمل على تحقيقهوللقيادة دور اجتماعي في تحديد أهداف ال    
فنجد أن من  المشتركة بين القادة المؤثرين هي قدرتهم على اإليحاء واستثارة اآلخرين لتحقيق أهداف جديرة باالهتمام

ف الموضوعة وبالتالي أهم مظاهر هذا الدور القيادي توفير المناخ النفسي واالجتماعي لالعبين وهذا لتحقيق األهدا
استثارة دوافعهم نحو اإلنجاز، وهذا ما يجعل الالعبين يقبلون بكل حماس ودافعية على تحقيق تلك األهداف، حيث 
أن تركيز المدرب الرياضي على استثارة دافعية الالعبين نحو اإلنجاز من األمور المهمة لتحقيق النتائج الرياضية 

     الجهد الذي يبذله الرياضي من أجل النجاح "فعية لإلنجاز الرياضي والتي تعني اإليجابيـة، وهذا لكون أن الدا
المنافسة، كذلك المثابرة عند مواجهة الفشل والشعور بالفخر عند  وأ المهام التي يكلف بها في التدريبفي إنجاز 

يد من الدراسات والتي من بينها وهذا ما ذهبت إليه العد( 211، ص 1112كامل راتب، )إنجاز الواجبات التي يكلف بها
والتي أكدت على وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين السلوك القيادي للمدربين ودافعية  ،(1112محمد فوزي )دراسة 

 .اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية
        في تحقيق النتائجومن خالل هذا الدور الكبير الذي تلعبه القيادة أو بصفة أدق الدور الذي يلعبه القائد    

توجيهه للجماعة نحو الهدف والسعي لبلوغ هذا الهدف وفي دراستنا هذه نقصد بالقائد المدرب الرياضي من خالل 
الرياضيين المدرب الرياضي هو الذي يتولى قيادة عملية التربية والتعليم لالعبين  أن، حيث  الشرفيةلكرة القدم للفرق 

     تطوير شخصياتهم بصورة شاملة ومتزنة، ال يمكن الكالم عنها إال في وجود المتدرب  ؤثر تأثيرا مباشرا فييو 
 األنديةوهدا على غرار  وهو الالعب فشخصية هذا األخير لها الدور الفعال في تحقيق مختلف النتائج الرياضية،

ان كان فيها الجانب المادي فان التي غاب عنها الحضور في مختلف التظاهرات و الشرفية الناشطة في والية البويرة 
العبين )ومدربين هذه العالقة األخيرة  العبينو  إدارةالجانب المعرفي والعالقة المكونة بين مختلف الفعاليات من 

أخذت أبعادا عديدة أفضلها تحديد نوع هذه  العالقة  ومنها ظهرت األساليب القيادية للمدرب في تعامله (  ومدربين
تتأثر تأثرا كبيرا بالسلوك القيادي للمدرب استثارة الدافعية من اجل تحقيق النتائج هذه العالقة  مع العبيه من اجل

لذلك جاءت الدراسة الحاليـة لزيادة من خالل استثارة الدافعية لالنجاز لالعبين وبالتالي تحقيق النتائج الرياضية 
  نحن بصدده الذيالموضوع  ،(ة لإلنجاز الرياضيالدافعي ـأساليب القيادة الرياضية ) ينالبحث في هذه المتغير 

 :التالي العام طرح التساؤلا المنطلق ارتأينا إلى ذسبق ومن ه وعلى ضمن ما
  ؟U 18  صنف األشبال استثارة دافعية االنجاز لدى العبي كرة القدمو ة يقيادال بيلاسهناك عالقة بين األ هل -
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 :اليةالت الجزئيةطرح التساؤالت  ناومن هنا يمكن
 ؟ لدى العبي كرة القدم الرياضي استثارة دافعية االنجازو  التدريبيسلوب ألا هناك عالقة بين هل -
  ؟ لدى العبي كرة القدم استثارة دافعية االنجاز الرياضيو الديمقراطي  سلوبألعالقة بين اهناك  هل -
 ؟ لدى العبي كرة القدم لرياضياستثارة دافعية االنجاز او األوتوقراطي سلوب ألا عالقة بينهناك  هل -
 :فرضيات الدراسة -2
 :الفرضية العامة -2-1
 .U 18 صنف األشبال لدى العبي كرة القدم دافعية االنجازاستثارة و ة يقيادالب يلاستوجد عالقة بين األ -
 :الفرضيات الجزئية -2-2
 .دى العبي كرة القدمل دافعية االنجاز الرياضياستثارة و  التدريبيسلوب ألتوجد عالقة بين ا -
 .   لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضياستثارة و الديمقراطي  سلوبألا توجد عالقة بين -
 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضياستثارة و األوتوقراطي  سلوبتوجد عالقة بين األ -
 :اختيار الموضوع أسباب -3
 قراءات و ، فبعد مالحظات ميدانية استكشافية موضوع البحث تحت هذا العنوان تارجعلتنا نخ أسبابعدة هناك   

ذلك التساؤل  ف إلىض( ماجستير ودكتوراه)وغير متخصصة، ودراسات أكاديمية  لكتب ومجالت وجرائد متخصصة
الرياضية تخلف وتقهقر الرياضة الجزائرية وغيابها عن المحافل الدولية وتحقيق النتائج  الذي راودنا عن سبب 

ت التي توضع تحت تصرف الفرق الجزائرية آوذلك برغم الجهد المبذول واألموال الطائلة التي تصرف والمنش، الجيدة
ولكن عندما نأتي الى النتائج الرياضية المحققة مقارنة بتلك  ،أخرىإذا ما قورنت بدول  التي تعتبر األحسن بكثير

لذلك حاولنا في بحثنا المتواضع هذا  غم ذلك النقص المادي والبشري،تحقق نتائج جيدة ر  حيث ،الدول الفرق واضح
ا في تحسين مالنجاز لدى الالعبين وبالتالي دورهاواستثارة دافعية ة يالقياد ساليبالموجودة بين األ العالقةان نبرز 

  غير ما هو حاصل ت ىلسعى من خاللها انالنتائج الرياضية، وهذا من خالل تقديم بعض الحلول أو البدائل التي 
 .مصف كبار الكرة إلىكرة القدم الجزائرية بالى ما هو أحسن وبتالي الرقي 

 .وأهمية علمية نظرية الى أهمية األهمية هذه تنقسم: بحثأهمية ال -4
  :النظرية األهمية -4-1
المعرفة اإلنسانية بشكل عام من خالل المساهمة في  فيدنتائج ت إلىعلمية هو الوصول دراسة  أيالغرض من  إن  

 .البحوث العلمية إعدادفي  المتسلسلة الحرص على تطبيق الخطوات المنهجيةإلي إثراء المكتبة الجامعية باإلضافة 
  :األهمية العلمية -4-2

وتوصيات علمية  حيث نرجو من هذه الدراسة كسائر الدراسات والبحوث العلمية الوصول الى االقتراحات     
يستفاد منها في تحسين النتائج الرياضية التي هي الشغل الشاغل لكل الفاعلين في الرياضة الجزائرية وعلى رأسهم 

 .شرفيةفرق اللل ،البحث يخص رياضة كرة القدم ةلكرة القدم، بصف الرابطة الوالئية 
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  : أهداف البحث -5
وكشف بعض  إليهالباحث للوصول ومحدد يسعى  معين،دف ه لكل بحث علمي مهما كان نوعه وتخصصه فله   

 :يلي البحث فيما أهدافوعليه تتجلى  البدائل،وتقديم بعض  الحقائق،
 .لدى العبي كرة القدم و دافعية االنجاز الرياضي التدريبيسلوب العالقة بين األ معرفة -
 .   لدى العبي كرة القدم يالديمقراطي و دافعية االنجاز الرياض سلوبمعرفة العالقة بين األ -
 .لدى العبي كرة القدم األوتوقراطي و دافعية االنجاز الرياضي سلوبمعرفة العالقة بين األ -
 .الالعبين المرتبطة بالمدرب كقائدعززة لدافعية االنجاز عند مالبحث عن العوامل ال -
 .عبيناللاعند افعية االنجاز قيادة المدرب للفريق وبين د أسلوبالكشف عن العالقة الموجودة بين  -
في مفاهيم أساسية البد من تحديدها و كل دراسة علمية البد أن تتركز على  :تحديد المصطلحات والمفاهيم -6

تتمثل هذه فاهيم أساسية يجب تحديدها بدقة و دراستنا هذا و بعد إعداد إشكالية البحث و الفرضيات، تظهر لنا م
 : المفاهيم فيما يلي

 : ادة الرياضيةالقي: أوال
جعلهم يتعاونون معا للعمل على تحقيق هدف القدرة على التأثير في الناس و " بأنها " تيد إردواي"القيادة يعرفها  -

 .( 21، ص  2611إردواي تيد ، .)" يجدونه كلهم مصلحة لهم 
لعلمية في القيادة الذي يعتبر من بين الرواد في مجال األبحاث ا - " Stogdill 2622ستوجديل " كما أشار  -

 : إلى هناك على األقل ثالثة شروط أساسية تعتبر ضرورية لوجود القيادة وهي
 .مرتبطة بعضهم بالبعض األخر( كثر من شخصين أو أ) وجود جماعة  -
 .وجود مهمة عامة مشتركة بينهما  -
  .ل فرد من أفراد الجماعةفي المسؤوليات الملقاة على عاتق ك  (Différentiation)وجود اختالف أو تمايز  -
الذي يرى أن هذه الشروط السابقة تكاد تتوافر في التعريف الذي و cox ( "2662  ) كوكس ريتشارد"ويعرفها  -

سلوك الفرد عند قيامه بتوجيه أنشطة " لمفهوم القيادة وهىCoons" (2612 )"كونس"و "Hemphellهمغل " قدمه
 "  جماعة من األفراد تجاه هدف مشترك بينهم

ذلك بتطبيق تعريفه للقيادة على المجال القيادة الرياضية و ( 2662 – 2661) "محمد حسن عالوي"كما يعرفها  -
  العملية التي يقوم بها الفرد من أفراد جماعة رياضية منظمة بتوجيه سلوك األفراد الرياضيين: "الرياضي على أنها

 .هم برغبة صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهمأو األعضاء المنضمين للجماعة الرياضية من أجل دفع
 .(21-21، ص 1111عالوي،)

ق جو التي تخل التوجيه والتأثير في المرؤوسين، تعتبر القيادة أساس عملية :التعريف االجرائي للقيادة الرياضية -
ية، وخلق الدافعية لدى الثقة والتأثير في المرؤوسين، وهذا من أجل تنمية الروح المعنو من التفاعل يسوده التعاون و 

األفراد للعمل وتحقيق األهداف المخططة، بكل حماس وال يتم كل هذا إال من خالل قوة التأثير التي تتميز بها 
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شخصية القائد و خبرته و قدرته على التعامل مع التابعين، بطريقة تزيد من الدافع الداخلي من أجل تحقيق األهداف 
 ..المشتركة

 : يادة الرياضيةأساليب الق: ثانيا
( الالعبين)إن المعيار الرئيسي لتصنيف القادة يعتمد على أسلوب القائد في ممارسة عملية التأثير في مرؤوسيه    

، أو يعمل على إيجاد دافعية (اإلنجاز)ام بتحقيق األهداف فقط وما إذا كان يركز على السلطات من أجل االهتم
أو يركز على تحسين مستوى أداء الالعبين، أو يعتمد على الرعاية لتحقيق تلك األهداف من طرف الالعبين 

 .النفسية واالجتماعية لالعبين، أو يركز على تدعيم وتعزيز الالعبين 
 : وهذا يحدد لنا األساليب القيادية الخمسة وهـي

 : األسلوب التدريبي -
 وزيادة تكرار التدريب وشدته, التوجيه دةوهو السلوك الذي يهدف إلى تحسين مستوى أداء الالعبين، من خالل زيا

يجاد التنسيق بين أداء أفراد الفريق في األلعاب الجماعية  .وا 
 : األسلوب الديمقراطي -

وهو سلوك المدرب الرياضي الذي يسمح بدرجة كبيرة في اشتراك الالعبين في تحديد أهداف الفريق وطرق التدريب 
 .وغيرها من األمور

 : األسلوب األوتوقراطي -
 .وهو ميل المدرب الرياضي إلى أن يضع نفسه في مكانة بعيدة عن الالعبين، ويصدر القرارات بمفرده

 : األسلوب االجتماعي المساعد -
 .وهو السلوك الذي يهتم بأفراد الفريق ورعايتهم ويسعى إلضفاء شعور جمعي إيجابي بالنسبة للفريق الرياضي

   : أسلوب اإلثابة -
ياضي الذي يمنح المزيد من التدعيم واإلثابة والتعزيز لالعبين، عن طريق االعتراف الدائم وهو سلوك المدرب الر 

ثابته عند األداء الجيد  (.911-916ص ،2661عالوي، ). بأدائهم وا 
 : التعريف اإلجرائي لألساليب القيادية  -
السلوك  لى مقياس قائمةونقصد بها في بحثنا هذا مجموع الدرجات التي يتحصل عليها  الالعب الرياضي ع   

ذا وفقا لألبعاد الخمسـة وه"  صالح وشيال دوراي"من إعداد ( من وجهة نظر الالعب)المفضل للمدرب الرياضي 
 :للمقياس، ويمثل كل بعد أسلوب قيادي وهي

  بةأسلوب اإلثا راطي،األسلوب االجتماعي المساعد،األسلوب األوتوق األسلوب التدريبي،األسلوب الديمقراطي،) 
 سلوب القيادي المعني بذلك البعدحيث تعتبر درجات المسجلة في كل بعد من طرف الالعبين التعريف اإلجرائي لأل
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 :  الدافعية لإلنجاز الرياضي: ثالثا
 : الدافعية -

حاجة  لدى الفرد للتغلب على العقبات والنضال من اجل " يعرفها قاموس علم النفس والصحة النفسية بأنها    
، وهي أيضا الميل إلى وضع المستويات مرتفعة في األداء والسعي نحو تحقيقها، على التحديات الصعبـةطرة السي

 .(Robert .M.G, 1984, p07)  ." والعمل بمواظبة شديدة ومثابرة مستمرة
رد ،تدفع الفالدافعية بأنها حالة من التوتر النفسي و الفسيولوجي قد يكون شعوريا أو ال شعوريا  "النشواتي"ويعرف

عادة التوازن للسلوك والنفس سلوكات إلشباع إلى القيام بأعمال ونشاطات و  حاجات معينة للتخفيف من التوتر وا 
 .( 111، ص 2666نشواتي، ). عامة

هي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي، أو تهيئ له  :اإلجرائيالتعريف  -
 .كن من التكيف مع البيئة الخارجية أفضل قدر مم

 : الدافعية لإلنجاز -
 :اإلنجازتعريف 

سلوك موجه نحو العمل بطريـقة تمكن من تقييم آداء الفرد لمعايير داخلية وخارجية  مفروضة ، وقد يتم هذا " 
 . (Edgar Thill, et Coll ,2005,p336) ". اإلنجاز في مواقف يتنافس فيها الفرد ، لكن بخضوع أدائه لتقييمات معروفة 

هدف ذاتي  الرغبة في األداء الجيد و تحقيق النجاح، و هي" الدافعية لإلنجاز على أنها " فاروق موسى"عرف و 
 .(62، ص1111محمد خليفة، )" مكونات الهامة للنجاح المدرسي تعتبر من تنشط و توجه السلوك، و 

 : الدافعية لإلنجاز الرياضي
االمتياز في ضوء افسة الرياضية، ومحاولة التفوق و الالعب الرياضي لمواجهة مواقف المن استعداد" تعرف على أنها 

والفعالية عن طريق إظهار قدر كبير من النشاط  ،مستوى أو معيار معين من معايير أو مستويات التفوق واالمتياز
 ."في مواقف المنافسة الرياضية ةالمثابرة ،كتعبير عن الرغبة في الكفاح والنضال من أجل الوصول إلى درجة مميز و 
 .( 26، ص1112وفاء درويش، )

 :اإلجرائيالتعريف  -
الدافعية )هي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الالعب الرياضي على مقياس قائمة االتجاهات الرياضية 

 (. لإلنجاز الرياضي
 : القائد الرياضي: رابعا

أنه و  ،ذي يوجه و ينسق األنشطة المرتبطة بالجماعة لتحقيق أهدافهاالفرد في الجماعة ال" يمكن تعريف القائد بأنه 
  ".الفرد في الجماعة الذي يمتلك أكبر قدر من النفوذ و التأثير على أفراد الجماعة بالمقارنة بغيره من األفراد

 (.  22، ص 1111عالوي، )
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 :اإلجرائيالتعريف  -
م يقو و ينتج  عنه التغيير البنائي خالل المجموعاتو  از الهدف،يتضمن التأثير والتفاعل، ويقود نحو إنج يلذا هو 

اد كما يقوم بإدارة عملية التوجيه واإلرش ،التخصصيةالفريق ككل في رياضته  أو بعملية اإلدارة الفنية لالعبين
 .الفريقوالرعاية لالعبين و 

 : المدرب الرياضي: خامسا
، وله دور ي مستواهم الرياضي تأثيرا مباشرادريب الالعبين وتؤثر فهو الشخصية التربوية التي تتولى عملية تربية وت

د به في جميع اتقلذلك وجب أن يكون المدرب مثال أعلى ي ،فعال في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا
 .تصرفاته ومعلوماته، ويمثل المدرب الرياضي العامل األساسي والهام في عملية التدريب

 (11، ص1111 ي السيد، لطفمصطفى فاتح و )
 :اإلجرائيالتعريف  -
يقـرر خطـط اللعـب وتغييرهـا إذا لالعبين لالشتراك في المنافسات ومراكزهم وواجباتهم، و ا اختيارالذي يقرر كيفية  هو

 .تحتاج من المدرب اتخاذ القرارات غير ذلك من الجوانب التيو  ،استدعى األمر
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 :تمهيد
             االقتصادية األنشطةيكاد يتفق العديد من الباحثين على أن الفرق بين النجاح والفشل في العديد من      

إال  ،في جانب كبير منه إلى مدى قدرة وفاعلية وتوفيق القيادة يرجع ...والرياضية وغيرها السياسية االجتماعيةأو 
 :أن الباحثين اختلفوا فيما بينهم حول العديد من التساؤالت التي ترتبط بالقيادة مثل

؟ وهل  الذي يميز القائد الناجح عن القائد الغير الناجح الذي يميز القائد من غيره من أفراد الجماعة ؟ وما ما   
؟ وماهي أنواع السلوك التي  ؟ وهل السمات والقدرات والمهارات القيادية موروثة أو مكتسبة وع أم مصنوعالقائد مطب

 .؟ ؟ وماهي المواقف التي يمكن للفرد أن ينجح فيها كقائد يمكن أن تفرق بين أنواع القيادة
 بواجباته وفق األهداف المرسومةق وال يقتصر دور القيادة في أي فريق على مجرد التأكد من قيام أعضاء الفري   

بل أنه يتعدى ذلك إلى إمداد القائمين عليها بالدوافع والحوافز التي تبعث النشاط في نفوسهم وتغرس فيهم روح 
بل أن خير  ،يمكن أن تقتصر على مجرد إعطاء األوامر ومن ثم فإن القيادة الناجحة ال ،التعاون والعمل المشترك

 .الحماس في نفوس الالعبين فضائلها أن تنجح في غرس
كما تعتبر دافعية اإلنجاز من بين الجوانب األكثر أهمية في نظام الدافعية لالعب الرياضي، ولقد أشار العديد     

، يتأسس اضي إلى أعلى المستويات الرياضيةمن الباحثين في علم النفس الرياضي إلى أن وصول الالعب الري
يعد موضوع الدافعية من أهم موضوعات علم النفس، وأكثرها داللة و  ،از الرياضيعلى ما يطلق عليه دافعية اإلنج

سواء على المستوى النظري أو التطبيقي فال يمكن حل المشكالت السيكولوجية دون االهتمام بدوافع الكائن الحي 
حيث اهتم الباحثون في علم النفس اهتماما كبيرا بموجهات  التي تقوم بالدور األساسي في تحديد سلوكه كما وكيفا،

السلوك والقوى التي تحرك نشاطه، وقد كان نصيب االهتمام بموضوع الدافعية في مجال علم نفس الرياضة ال يقل 
أهمية من أهميتها في المجاالت األخرى سواء التربوية أو الصناعية وغيرها من المجاالت، حيث حضيت بالبحث 

راسة سواء في مجال سيكولوجية المنافسات أو علم نفس الرياضة، في شكل محاوالت جادة لتفسير ما وراء والد
؟  الذي يدعو الرياضي لممارسة كرة القدمما ،السلوك في المنافسة والتدريب بغرض اإلجابة على تساؤالت ملحة

تي تؤهله للبطولة، وقد تؤدي به ويصرف الساعات واأليام على مدار العام للتدريب على تلك المهارات ال
 ؟ هلذي يتباين أحماله وتتعدد مخاطر ا ماذا يتحمل الالعب أعباء التدريب؟ ول...لالحتراف
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 .للمدرب الرياضي األساليب القيادية :المحور األول -1-1
 :تعريف القيادة -1-1-1

قيادتها لتحقيق أهدافها بين أفراد الجماعة و ح المسؤولية بأنها المحافظة على رو " (Lkert ليكرت)كما عرفها 
العملية التي يقوم بها "القيادة الرياضية بأنها« حسين عالوى محمد»كما يعرف  ،(82، ص8002العجمي )" المشتركة

الفرد من أفراد جماعة رياضية منظمة، بتوجيه سلوك األفراد الرياضيين، أو األعضاء المنظمين للجماعة 
 .(81، ص 8002عالوى، ) .من أصل دفعهم برغبة صادقة، نحو تحقيق هدف مشترك بينهم الرياضية،

ة هي القدرة على التأثير في اآلخرين من خالل االتصال ليسعوا جحأن القيادة النا :(0222أحمد سيد مصطفى)ويرى 
 (.00ص، 8008و كمال نصاري، حسين باهي )".مخططة  ام إلى أداء مثمر يحقق أهدافبحماس و التز 

  Leadership Styles أنماط القيادة -1-1-2
 : AUTOCRATIC LEADERSHIP(الديكتاتورية :) القيادة األوتوقراطية  -1-1-2-1

ذه من سلطته الرسمية أداة تحكم إن أهم السمات المميزة لسلوك القائد ذي الميول األوتوقراطية، يتمثل في اتخا
يعتبر هذا األسلوب هو أسلوب ، و ( 02، ص 8001عياصرة  ). ضغط على مرؤوسيه إلجبارهم على انجاز العملو 

فيقبل التابعون يقبلون بها دون سؤاله أي سؤال، و  متمركز حول القائد، فيقوم القائد باتخاذ كل القرارات الهامة،
يصر على و  ،(08، ص 8002جيبر ميدين و بيتر شافير ، ). يتبعون إجراءاته بصراحةالموظفون أفكاره وآراءه وأهدافه، و 

 إطاعتها دون مراعاة للجو االنفعالي المحيط بها، سواء كان األمر الصادر صحيحا أو خطا
 (.078، ص 8002هاني الكايد، )

الخطط دون مشاركة من مرؤوسيه أو حتى استشارتهم في اتخاذ القرارات ووضع السياسات و  ينفرد القائد بوظيفةو    
ا تبلغ أساليب العمل وخطواته للجماعة خطوة بخطوة، حيث يبقى أفراد الجماعة دائمو  ،(801، ص 8002عامر عوض، ).ذلك

 .إال إذا اضطرته الظروف لشرح موضوع معينفي جهل تام عن أهداف المستقبل،
يث يصد و بذلك فهو القائد الذي يقود اآلخرين أو المؤسسة بمفهوم الرئاسة، ح،( 88ص  ،8000عبد المقصود و الشافعي، )

وهذه القيادة تشكل ما  ،(18، ص8001عبد الجواد شيحة، )التعليمات للتابعين له، كما انه ال يهتم بالتعرف على اتجاهاتهم 
في أي تنظيم الن األفراد يجب أن يمروا من خالل القائد التخاذ القرار  (Bottle neck،عنق الزجاجة )يسمى بموقف 

إال أن استخدام القائد األوتوقراطي لسلطته كأداة للضغط على مرؤوسيه النجاز العمل، ال  .(887، ص8002أبو حليمة، )
ب عليه وجود أنماط يكون بدرجة واحدة لدى جميع القادة من هذا النمط، بل يكون على درجات متفاوتة، مما يترت

 : لوك القائد األوتوقراطي، حيث نجدمتعددة لس
 .أطلق عليه اسم القيادة المتسلطة أو المتحكمةي استبداديته و السلوك األوتوقراطي المتطرف ف*
 .أطلق عيه اسم القيادة األوتوقراطية اللبقةلسلوك األوتوقراطي غير المتطرف و ا*
القيادة األوتوقراطية الصالحة  شدته بين النمطين السابقين أطلق عليه اسميوجد نمط ثالث يكاد يكون وسطا في *
 .الخيرةو 
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إنما تتداخل  وهذا التصنيف ألنماط السلوك األوتوقراطي ال يعني أن كل نمط منها منفصل عن اآلخر تماما،   
بشكل يصعب معها أن نضع حدودا فاصلة بين كل نمط وآخر،و لذلك فان هذه األشكال للقيادة األوتوقراطية تمثل 

 (.822، ص8007نواف كنعان، ) . درجات مختلفة للسلوك األوتوقراطي
كامل بالجماعة التي  كلالنمط الذي تتركز فيه السلطة بيد القائد حيث يتخذ كافة القرارات بنفسه ويتحكم بشوهي    

 ).    72ص,،8001،محمد عبد المقصود محمد  (.يديرها
 :Democratic Leadershipنمط القيادة الديمقراطية  -1-1-2-2

والمشاركة وتفويض السلطة فالقيادة  ،يتمثل أسلوب القيادة الديمقراطية، بالقيادة التي تعتمد على العالقات اإلنسانية
  الديمقراطية تعتمد أساسا على العالقات اإلنسانية السليمة بين القائد و مرؤوسيه، التي تقوم على إشباعه لحاجاتهم

ركهم يشيتفاعل مع أفراد الجماعة و  الديمقراطيفالقائد  ،(828،ص 8007نواف كنعان،) بث التعاون بينهم وحل مشكالتهم و 
 يتوسع في تفويض السلطات والصالحيات لمرؤوسيه ية اتخاذ القرارات، و في عمل

انه غاية في حد ذاته يعتمد على أساس احترام شخصية الفرد و  الديمقراطيةتقوم القيادة و  ،(070، ص 8002هاني الكايد، )
المشكالت القائد والجماعة حول األهداف و  على التشاور المستمر بينركزية السلطة واتخاذ القرارات و على الم

، حيث ينبع هذا األسلوب القيادي من احتياجات الجماعة، فهؤالء القادة (22، ص 8002العجمي، )المختلفة التي تواجههم 
يعتمدون على إرضاء لقيادة، وهم يقترحون ال يأمرون و يشجعون أعضاء المجموعة على أداء وظائف ومسؤوليات ا

فالجماعة هي التي تقوم باختيار القائد أو  .(00، ص 8002بيتر شافيز، ترجمة سالمة عبد العظيم حسين ر ميدين و جيب)األتباع 
انتخابه، و يشارك األفراد في وضع األهداف و التخطيط والتنفيذ أو انتخابه، وتسود العالقات الطيبة و تكون قنوات 

تفون حوله و يدعمونه، ويحبونه ويتقبلون أوامره بروح راضية يلف (. 22-20، ص 8001عياصرة، )االتصال مفتوحة بينهم 
ان القرار قراراهم فيتمسكون به في هذا األسلوب يشعر أفراد التنظيم بو  ،(870ص  8227محمد شفيق، ) . يسعون لتنفيذها و 
 .( 801، ص 8002عامر عوض، ) .يعملون على تنفيذه بطريقة سليمـة الرتباطهم العضوي بهو 

لكن هذا االهتمام ال يصل إلى حده ن العمل والعالقات اإلنسانية، و القائد الديمقراطي يعطي اهتماما متوازنا بيف   
األعلى، حيث تعمل القيادة سياسة منتصف الطريق، فهي تضغط في سبيل العمل إال أنها ال تذهب في ذلك إلى 

 «كن عادال حازما » يسود هنا شعار يء و عاملين لكنها ال تعطيهم كل شحد بعيد، كما أنها تعطى بقدر لل
االستماع الجيد آلراء التابعين وتحترم وجهات كما أن القيادة الديمقراطية تتميز ب ،(802، ص 8007جمال محمد علي، ) 

 لو كان هذا الرأي يحمل في طياته النقد الالذع، كما أنها تعتبر غير مهددة للتابعين النظر األخر حتى و 
 االستمالة يجابي، عن طريق وسائل الترغيب، والتأثير و ويعتمد القائد على التحفيز اال ،( 02ص  ،8002عالوي، )
تماسكها والقضاء د إلى الحفاظ على وحدة الجماعة و يسعى القائليب التحفيز االيجابية األخرى، و كل األسااإلقناع، و و 
هو النمط الذي يعطي فيه القائد مساحة واسعة  .( 882، ص 8002أبو حليمة، ). ى كل مظاهر الصراع بين المرؤوسينعل

 .وكذلك التفاعل فيما بينهم جميعا  للمرؤوسين لكي يشاركوا في اتخاذ القرارات وحل المشكالت 
 .)288 ,ص ,8008عبد السالم ابو قحف)
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 :training Leadershipالتدريبيةنمط القيادة   -1-1-2-3
د حر في أداء العمل كما كل فر ، فهناك غياب ألي قيادة حقيقية و األوتوقراطييعد هذا النمط معاكسا تماما للنمط 

سلبية القائد  حيث إن هذا النوع من القيادة ال تحكمه القوانين أو لى هذه القيادة الطابع الفوضوي و يغلب عيرضيه، و 
في هذا النوع من ، و (22ص  ،8001عياصرة، )سياسات محددة ويتميز هذا النمط بعدم تدخل القائد في مجريات األمور 

يتسم القائد في هذا واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، و  رؤوسين في تحديد أهدافهم ووضعها،القيادة يترك حرية كاملة للم
تنفيذ حيث يشجع ذلك األسلوب الموظفين على  ،(882، ص 8002أبو حليمة، )النمط بالتوسع المفرط في تخويل السلطة 

سمحون يحيث يبقى القادة خلف الكواليس و  يتطلب هذا األسلوب مهارات تنظيمية قوية،قائد، و العديد من وظائف ال
هي القيادة التي تترك األمور ف، (02، ص 8002جيبر ميدين وبيتر شافير، )لكن تحت إشراف بسيط للموظفين بالقيام بالعمل و 

توجههم، وتتميز بإطالق الحبل على الغالب تجري على هواها وتضع المسؤولية على أتباعها وال تشترك معهم أو 
فيها يقوم أ دعهم يقودون أنفسهم بأنفسهم، و هي تعتمد على مبدو ،(078، ص 8002هاني الكايد  ) ترك األمور دون ضوابط و 

  المرؤوسين باتخاذ القرارات لحل مشاكلهم وفقا لظروفهم الن القائد يتخلى عن مسؤوليته وبالتالي تفقد سلطته
ذلك ة الباب المفتوح في االتصاالت، و يتبع القائد في ظل هذا األسلوب سياسو  ،(72، ص 8002د متولي عفيفي،  و هيحسين با)

  .هم أمرهايسهل لهم سبل االتصال به، لتوضيح األفكار التي يلتبس عليعل الباب مفتوحا أمام مرؤوسيه، و بج
القرار للمجموعة ويكتفي القائد بإعطاء إرشادات في هذا النمط تخول سلطة صنع و ، (822، ص 8007نواف كنعان، )

 .(28ص ،8002,زيد منير عبوي( .وتوجيهات وبعد ذلك يتدخل عندما يطلب منه فقط
 :الرياضية لقيادةالحديثة لنظريات ال -1-1-3
 :نظرية السمات-1-1-3-1
شخصية القائد  إلىوظهورها  نشأتهاالقيادة انه يرجع  لنشأةمدخل السمات في تفسيرها  يميز ابرز ما إن  

ا كانت تلك ذحوا ما ا أيضافيما عدى فهم يختلفون  أما .وخصائصه وسماته الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية
بعض األفراد ك الفرض القائل بان هنا وأساسها )18ص ،8001،عياصرة( وراثية أممكتسبة  القياديةخصائص السمات او ال

ه ذويعتمد منطق ه ،(888ص  ،8002 ،أبو حليمة)(naturel leaders) بطبيعتهم قادة أو قادة طبيعيينيولدون قادة أي أنهم 
 الذاتيةقادة تتمثل في بعض الخصائص  اليصبحو  األفرادالنظرية على أن أهم السمات الالزمة في بناء شخصية 

 ،(821ص ،8007 ،جمال علي).األموروحسن تقدير المبادأة والقدرة على التصرف و  والذكاءالنفسية الجسمية و  الصحةمثل 
 :هدا المدخل إطارالنظريات التى ظهرت في  أقدممن و 
 :(lhegreat men theary) نظرية الرجل العظيم -1-1-3-2

لديهم من السمات الشخصية  األفرادهده النظرية ان القيادة سمك مميزة للفرد وان عدد قليل من  أصحابيرى 
اكدو على ان هؤالء القادة هم محصورون في عدد محدود من العائالت قادة و  ايكونو والقدرات ما يمكنهم من ان 

 موروثة وليست مكتسبة  وال يصنعون وان السمات القيادية يولدونالقادة "الى االعتقاد بان  وذهبوا
 .(002ص ،8007،نواف كنعان )
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 :للسمات القيادية وهي أنواعالنظرية يوجد خمسة وحسب هده 
 العرضكالصحة والطول و = السمات الجسمية -
 واستشراف المستقبل ،الثقافة الذكاء=  السمات المعرفية-
 حسن االتصال  ،اآلخرينكسب  ،فن التعامل=  السمات االجتماعية -
 ضبط النفس ،كالنضج االجتماعي= االنفعالية   السمات -
 .(078ص،8002 ،هاني الكايد)الدوق العام  ،جمال المظهر=  السمات الشكلية    -

وقاموا  ،ا القرن بنظرية سمات القائدذوقد اهتم العديد من الباحثين في مجال علم النفس الرياضي مند الستينات من ه
المدربين الرياضيين في  خاصةو  ،بتطبيق بعض االختبارات وقوائم الشخصية على بعض القادة في المجال الرياضي

المدرب اجح و أو التمييز بين المدرب الن ،مختلف األنشطة الرياضية لمحاولة التعرف على السمات المميزة للمدربين
 .لرياضيسمات المدرب الناجح  في عنصر سمات القائد ا أهم إلى تطرقناو  حيث سبق ،غير الناجح

 .القيادة الرياضية الفاعلة مكونات: 11 رقم الشكل -1-1-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)822,ص ،8222، عالويمحمد حسن  (
 
 
 
 

 

 

 مكونات القيادة الرياضية الفاعلة

 

 

 خصائص القائد الرياضي سماته
 نمطه سلوكه، نفوذه ، وتأثيره

عوامل الموقف الرياضي 
 خصائصه ومتغيراته

خصائص الجماعة 
الرياضية ودوافعهم 
 ومستوياتهم،تماسكهم
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 نموذج متعدد األبعاد للقيادة الرياضية الفاعلة :12رقم  الشكل -1-1-5
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)20 ص ،8002 محمد حسن عالوي، ( 

 
 :مكونات القيادة في المجال الرياضي  -1-1-6

 :في مكونات القيادة والشكل التالي يوضح ذلك أساسيةهناك أربعة أركان 
 .رياضيالقيادة في المجال ال مكونات: 13 رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .    ) 1-2 ص ،8001 ،احمد كمالو د مصطفى حسين باهي ) 
 

 

خصائص الموقف 

 الرياضي

 
نجاح أو فشل  : النتائج

 رضا أو عدم رضا

 

خصائص الجماعة 
 الرياضية

 

خصائص القائد 
 الرياضي

 

 

السلوك المفضل من 
 الجماعة الرياضية

 

 السلوك الفعلي

 

السلوك المحدد 
 للموقف

 

 القائـــد
 

 الجماعــة
 

 النظم والقواعــد

 

 الموقـــف
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 :القائد -1-1-6-1
والمسؤول عن  ،ورمزها والمتحدث بلسانهايعتبر من أهم عناصر ومكونات عمليات القيادة فهو صورة الجماعة    

من خالل خبراتها السابقة وطموحاته ومؤهالته العلمية  أهدافهاايجابياتها وسلبياتها، وواضع فلسفتها ويستطيع تحقيق 
من خالل الوسائل التي يستخدمها لتحقيق أهداف  ،اآلخرينواتجاهاته وقدرته على التأثير في  ،وتكوينه الشخصي

   القائد بأنه الشخص القادر على التأثير في التابعين من أجل بلوغ هدف معين :على السلميعرف وي الجماعة،
بأنه الفرد في الجماعة الذي يمتلك أكبر  :إلى أن القائد عالوي محمد حسنكما أشار ،في ضوء التغيرات العصرية

 .)77,ص، 8002 ،عالوي(.دقدر من النفوذ والتأثير على أفراد الجماعة بالمقارنة بغيرهم من األفرا
 :الجماعة  -1-1-6-2

وهي عنصر من عناصر القيادة ومكوناتها وهي تشير إلى وجود اثنين أو أكثر من األفراد توجد بينهم أهداف 
 )28-20ص ،8007،نواف كنعان) بعضهم البعض لتحقيق أهداف محددةمشتركة تتفاعل شخصياتهم وخيراتهم ودوافعهم مع 

 :المواقف -1-1-6-3
وهي تشير إلى المواقف اإلجتماعية التي يوجد فيها الفرد أو الجماعة وتثير لهم دوافع معينة، وتتسم تلك المواقف 

ا على طبيعة العالقات بين بوجود معوقات تستلزم وجود من يقود تلك الجماعة كما تتوافر فيها فرص تفرض نفسه
 (.1ص،8001،وكمال ناصري -حسين باهي (.والمرؤوسين القائد

 :النظم والقواعد -1-1-6-4
وهي تشير إلى تلك النظم والقواعد التي تتفق عليها الجماعة وتعمل على تنظيم العالقات بين األفراد، وتراعي القيم 

 .(1ص،8001،وكمال ناصري -حسين باهي (.واتجاهات األفراد
 (.المدرب الرياضي)نفوذ القائد   -1-1-7
 :REWARD POWERنفوذ المكافأة  -1-1-7-1

أو التابعين  ،في التأثير عل أفراد المجموعة( يالمدرب الرياض)هذا النوع من النفوذ أو التأثير على قدرة القائد  يعتمد
أو اإلثابة، أو الحوافز التي تجعلهم يستجيبون مما قد يعود عليهم من فوائد أو  ،مستخدما وسيلة المكافأة( لالعبينا)

معنوية، وهذا النوع من النفوذ أو التأثير يعتمد على مدى جاذبية المكافأة ومدى منافع شخصية مادية كانت أو 
 .اإلعتماد على القائد كمصدر أساسي لحصول عليه

 :COERCIVE POWER نفوذ اإلكراه-1-1-7-2
كنتيجة  (المدرب الرياضي)للقائد ( الفريق الرياضي)وهذا النوع من النفوذ أو التأثير يعني امتثال أفراد الجماعة 

أو الواجبات أو عدم اإلجادة أو عدم طاعتهم  للخوف المرتبط بتوقعات األفراد، إن قصورهم عن إنجاز األعمال
 .للتوجيهات واألوامر والقرارات سوف يترتب عليه نوع من الجزاء أو العقاب المادي أو المعنوي من القائد
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 :LEGITIMATE POWERالنفوذ الشرعي -1-1-7-3
ومصدر هذا النوع من النفوذ أو التأثير، هو المركز الرسمي الذي يحتله القائد في التنظيم أو الهيئة أو الجماعة أو 

الذي يناسب من أعلى إلى أسفل في التنظيمات ( line authorityخط السلطة )النادي الرياضي وموقعه من الخط 
نفوذ كلما كان أقدر على التأثير وتوجيه الفريق الرياضي اإلدارية، وكما كان المدرب الرياضي يمتلك مثل هذا ال

 .والالعبين
 :EXPERT POWERنفوذ الخبرة  -1-1-7-4
  برات الفنية في مجال عمل الجماعةهذا النوع من النفوذ أو التأثير مصدره األساسي المهارات والقدرات والخ   

، إذ إن المدرب يمتلك الخبرات التدريبية العالية يز بها عن غيره من أفراد الجماعةوالتي يمتلك القائد ويتم
 .والمعلومات العلمية في مجال تخصصه الرياضي يصبح بمقدوره إظهار نفوذه وتأثيره على الالعبين

 :REFERENT POWERنفوذ المرجع -1-1-7-5
أو تعلق أفراد الجماعة بالقائد أو عاطفتهم اإليجابية نحوه أو  يتمثل هذا النوع من النفوذ أو التأثير في إعجاب،   

إعجابهم بسمات شخصية معينة يتسم بها القائد ويتميز عن غيره، األمر الذي يجعلهم يمتثلون أوامره ويحاولون 
في الظروف ( يالمدرب الرياض)التمسك بالقيم والمبادئ التي يعتنقها، ويجب علينا مراعاة إنأنواع النفوذ يمكن للقائد 

ويالحظ إن في معظم الجماعات ( الفريق الرياضي أو الالعبين)الطبيعية استخدامها للتأثير على أفراد الجماعة 
توجد لوائح ونظم تحدد السلطة الشرعية للقائد ونطاقها وتسمى السلطة المصاحبة ألي ( فاألندية الرياضية)المنظمة 

ونفوذ اإلكراه والنفوذ  ويدخل في نطاقها نفوذ المكافأة( و المركزنفوذ المنصب أ)منصب إداري أو فني باسم 
الشرعي، أما النفوذ المستمر في المهارات والقدرات والخيارات المختلفة والسمات والصفات الشخصية فيطلق عليه 

  .به وهناك عالقة وثيقة بين هذين النوعين من النفوذ بين كالمها يؤثر في األخر ويتأثر( النفوذ الشخصي)
 ).02ص، 8008،ناهد رسن سكر (
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 .دافعية اإلنجاز الرياضي :المحور الثاني -1-2
 :تعريف الدافعية لالنجاز الرياضي -1-2-1

من هذه وبالتالي تعددت محاوالت تعريفها و  ،لقد حظي موضوع الدافعية باهتمام عدد كبير من علماء النفس
 :التعاريف نذكر

 تشمل العواملالدينامكية بين الفرد وبيئته و انها مصطلح عام يشير الى العالقة  :عالويمحمد حسن تعريف 
 ،(غيرهاوالالشعورية و  الشعورو الغير متعلمة المتعلمة و و  الخارجيةالداخلية و والمكتسبة و الفطرية ) والحاالت المختلفة 

 .هدف مابصفة خاصة حتى يتحقق استمرار السلوك و توجيه و والتي تعمل على بدء و 
 .(888ص  ،8002 ،عالويمحمد حسن )

نجاز ، وقد يتم هذا اإلء الفرد لمعايير داخلية وخارجية مفروضةسلوك موجه نحو العمل بطريـقة تمكن من تقييم آدا"
 (Thill, et Coll ,2005 ,p336)". لكن بخضوع أدائه لتقييمات معروفة، في مواقف يتنافس فيها الفرد

الرغبة في األداء الجيد وتحقيق النجاح، وهي هدف ذاتي تنشط " أنها الدافعية لإلنجاز على  "فاروق موسى"عرف 
 .(22، ص8000محمد خليفة، ) ". تعتبر من مكونات الهامة للنجاح المدرسيوتوجه السلوك، و 

 استعداد الالعب الرياضي لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية "على أنها وتعرف الدافعية لالنجاز الرياضي    
طريق االمتياز في ضوء مستوى أو معيار معين من معايير أو مستويات التفوق واالمتياز عن ومحاولة التفوق و 

ة كتعبير عن الرغبة في الكفاح والنضال من أجل الوصول إلى درج ،إظهار قدر كبير من النشاط والفعالية والمثابرة
 .( 82، ص8007وفاء درويش، ) "مميزة في مواقف المنافسة الرياضية

 :من خصائص الدافعية ما يلي: خصائص الدافعية -2-21-
 :رضيةغال -1-2-2-1

 .لة التوتر الناشئة من عدم إشباعهينهي حا ،إن الدافع في أساسه يوجه السلوك نحو غرض معين
 :النشاط  -1-2-2-2

 الدافع و يزداد هذا النشاط كلما زادت قوة الدافع  إلشباعنشاطا ذاتيا تلقائيا  اإلنساناذ يبذل 
 :االستمرار -1-2-2-3

 .حالة االتزان إلىويعود ,الدافع  أوجدهاحتى ينهي حالة التوتر التي ,يستمر نشاط اإلنسان بوجه عام 
 :التنوع -1-2-2-4

 .طريق مباشرالدافع ب إشباعنشاطه عندما ال يستطيع  أساليبسلوكه و تغيير  انفيتنوع-يأخذاإلنس
 :التحسن -1-2-2-5

عند تكرار المحاوالت  أغراضهالدافع مما ينتج عنه سهولة في تحقيق  إلشباعالمحاوالت  أثناء اإلنسانيتحسن سلوك 
 .التالية
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صورة تحريك جزء  فيليس و ، تكيفا كليا عاما اإلنسانيتطلب إشباع الدافع من : التكيف الكلي -1-2-2-6
كلما زادت ، الدافع وحيويته فكلما زادت قوة الدافع أهميةيختلف مقدار التكيف الكلي باختالف و  ،صغير من جسم

 .الحاجة للتكيف الكلي
 :تحقيق الغرض -1-2-2-7

وحيث ، تحقيقه إلىالهدف الذي كان اإلنسان يرمي  أيقيق الغرض حعندما يتم تويتم ذلك عندما يتوقف السلوك و 
كانت قوة  من خالل هذه الخصائص يفهم بان اإلنسان يزداد نشاطه كلما .عندئذ يتوقف السلوكالدافع و  إشباعيتم 

فانه يكيف نفسه وفقا لتلك المعوقات التي تحل دون ، الدافع لديه إشباعاذا واجه صعوبات في الدافع لديه كبيرة، و 
 (. 80 ، ص8000 ،آخرونترجمة محمود عمرو و  دادا فيدوف ،لين) .هإشباع دوافع

  :مرتبة بشكل هرمي كالتالي أنظمةيولد بخمسة  اإلنسان نأماسلو  أوضح كما
 

 حاجات تحقيق الذات ـ انجازات تحقيق الذات وتحقيق الفرد إلمكاناته
 

 ، التقديراالستحسان ،الكفاءة ،حاجات االحترام ـ االنجاز
  

 التقبل، االنتماء حاجات الحب ـ االنتساب،
 

 األمان ـ غياب األخطارحاجات األمن ـ الطمأنينة و 
 

 الخ .......الهواء  ،حاجات فسيولوجية ـ الجوع والعطش

 .يوضح التنظيم الهرمي للحاجات التي وضعها ماسلو: (14)رقم شكل 
 : يتبين ما يلي" لماسلو"ة للحاجات ومن خالل الهرمي

 (.إلخ........كالحاجة إلى الطعام والماء واألكسجين والراحة)وهي مرتبطة ببقاء اإلنسان  :الحاجة الفسيولوجية -1
تصف بالقابلية للتنبؤ يحب الناس أن يشعروا باألمن والسالمة في بيوتهم التي ت :حاجات األمن والسالمة -2

 .تشعرهم بالفرح والسروروالتنظيم و 
، ليشعروا أنهم اآلخرينعادة لبناء عالقات إجتماعية مع  وذلك من خالل سعي الناس :اإلنتماءحاجات الحب و  -3

 .مقبولون من جماعتهم
، ويحتاجون إلى (الذات واحترامتقدير الذات )فالناس يحتاجون إلى الشعور بأهميتهم  :حاجات التقدير واإلحترام -4

 (.اآلخرينالتقدير من )لهم وتقديرهم لهم  اآلخرينالشعور بإحترام 
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يحتاج الناس عادة إلى الشعور بتحقيق الذات، أي أن يصبحوا كل ما يمكنهم أن  :الذاتالحاجة إلى تحقيق -5
أن هذه الحاجات مرتبة بشكل هرمي وأن اإلنسان يميل " ماسلو" ،واقترحيصبحوا في ظل إستغالل إمكانياتهم الكامنة

ثم ينتقل إلى ( ت الفسيولوجيةالحاجا)إلى إشباعها تبعا لموقعها في الهرمية، فأول ما يشبع هو الحاجات الدنيا 
 .(820-872، ص 8002العتوم، عالونة، عبد الناصر، الجراح، أبو غزال، ).الحاجات األعلى وهكذا

 :تصنيف الدوافع -1-2-3
 :هناك العديد من التصنيفات التي قدمها الباحثون عند تقسيمهم ألنواع الدوافع المختلفة، ومن هذه التصنيفات

 :الذي يميز بين الدوافع الوسيلة والدوافع االستهالكية التصنيف
والدافع الوسيلة هو الذي يؤدي إشباعه إلى الوصول إلى دافع أخر، أما الدافع االستهالكية فوظيفته هي اإلشباع  

 (.22، ص 8000محمد خليفة، ).الفعلي للدافع ذاته
 : تصنيف الدوافع طبقا لمصدرها -1-2-3-1
 : الدوافع الفسيولوجية/أ

 حي، تحدث تغيرا في توازنه العضويوهي الحاالت الفسيولوجية الناتجة عن وجود حاجات جسمية لدى الكائن ال
الكيميائي، فتنشأ عن ذلك حالة من التوتر، تدفع الفرد إلى القيام ببعض األنشطة التي تؤدي إلى إشباع حاجاته 

 :التوازن واالعتدال، ومن بين أهم خصائصها العامة نجد وعودة الجسم إلى حالته السابقة من 
 (.البشرية، الحيوانية)أنها عامة لدى جميع الكائنات الحية  -
 .أنها تؤدي وظيفة بيولوجية هامة هي المحافظة على بقاء الكائن الحي واستمرار النوع -
 .أنها موجودة بالفطرة وليست مكتسبة -
 .وي والكيميائي للجسمأنها تحدث نتيجة اختالل التوازن العض -

: ومن بين أهم هذه الدوافع الفسيولوجية نجد

  

 .دافع الجوع، دافع العطش، دافع التنفس، دافع التعب، دافع الجنس -
 : والتي يمكن تصنيفها إلى فئتين هما :الدوافع السيكولوجية/ب
 : الدوافع الداخلية الفردية-

وتتمثل هذه الدوافع في سعي الشخص للقيام بشيء معين لذاته، وبالتالي تحقيق الذات للفرد، وهي ترتبط بوظائفه 
الذاتية، وتحقق توازنه من خالل استجاباته المختلفة، وهذا النوع من الدوافع يقف وراء العديد من اإلنجازات المتميزة 

 : الدوافع نجد واإلبداعات البشرية في الفكر والسلوك وأهم هذه
دوافع حب االستطالع، دافع الكفاءة، دافع اإلنجاز وهذا األخير على خالف دافعي حب االستطالع والكفاءة، 

كفاح الفرد للمحافظة على مكانة عالية حسب قدراته في كل" يقتصر على الكائنات الحية البشرية، والمقصود به هو
  

 ايير التفوق على أقرانه، وحيث يكون القيام بهذه األنشطة مرتبطا بالنجاحاألنشطة التي يمارسها، والتي يحقق بها مع
 .(02 -82، ص 8002أحمد غباري، )."أو الفشل
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أما في المجال الرياضي يقصد بالدافعية الداخلية، الحاالت الداخلية النابعة من داخل الفرد نفسه، والتي تتبعها 
كهدف في حد ذاته، ومثال على ذلك، الرضا والمتعة عن الممارسة  الممارسة الرياضية أو األداء الرياضي،

الرياضية، الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على صعوبات التدريبات الشاقة والتي تتطلب المزيد من الجهد والقوة 
(.882، ص 8001عالوي، محمد حسن ). واإلرادة، وكذلك اإلثارة والتحدي في مواجهة بعض العقبات المرتبطة باألداء

  

 :الدوافع الخارجية اإلجتماعية -
وهي الدوافع التي تنشأ نتيجة لعالقة الكائن الحي باألشخاص اآلخرين، ومن ثم تدفع الفرد للقيام بأفعال معينة 

دافع : إلرضاء المحيطين به أو للحصول على تقديرهم، أو تحقيق نفع مادي أو معنوي، ومن أهم هذه الدوافع
 .(07-02، ص8002أحمد غباري، ). السيطرة، دافع االستقالل، ويعتبر هذا األخير خاصية إنسانية فريدةاالنتماء، دافع 

والتي تثير  أما في المجال الرياضي يقصد بالدافعية الخارجية، الحاالت الخارجية غير النابعة من داخل الفرد نفسه،
وتوجه السلوك نحو الممارسة الرياضية أو األداء الرياضي  ومثال على ذلك يمكن اعتبار المدرب الرياضي وأسلوب 

 (.882، ص 8001عالوي، ).ة دافعية خارجية لالعب الرياضيقيادته للفريق أو الجمهور أو أقرانه في الفريق، بمثاب

 :ويمكن تصنيف الدوافع أيضا إلى
 : الدوافع الشعورية والالشعورية -1-2-3-2

التصرفات التي يقوم بها الفرد عن وعي وبصيرة  بحيث يقدم بإرادته عليها ويشعر "المقصود بالدوافع الشعورية تلك 
وال يجد لها  ،صدر عن الشخص من غير أن يشعر بها، أما الدوافع الالشعورية فهي التصرفات التي ت"بوجودها

تفسيرا منطقيا فهي تحدث من غير إرادته، ويجد نفسه مندفعا في القيام بها نتيجة عوامل ومؤثرات تفاعلت في نفسه 
(.882، ص8222أبوعالم،).بطريقة غير مباشرة بطريقة ال شعورية، ولكنها تؤثر على سلوكاتنا وأفكارنا

  

 :النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز الرياضي -1-2-4
لقد ظهرت بعض النظريات والنماذج في مراجع علم النفس لمحاولة دراسة دافعية اإلنجاز ومحاولة تفسير دافعية 
الفرد في مواقف اإلنجاز المختلفة، والتعرف على التوجهات التي تكمن وراء سلوك اإلنجاز، وقد حاول بعض 

النظريات أو النماذج، لمحاولة تطبيقها في  الباحثين في علم النفس الرياضي اقتباس وتطويع بعض جوانب هذه
 .المجال الرياضي

إال إننا سوف نتطرق في البداية قبل التطرق إلى أهم هذه النظريات إلى سلوك اإلنجاز وأهم الجوانب العامة التي 
 : يتميز بها والتي هي

قرار الفرد باالتجاه نحو سلوك معين من بين مجموعة من االختيارات، أي لماذا يختار  ويقصد به :اختيار السلوك
فرد ما ممارسة المالكمة، في حين يختار فرد أخر رياضة كرة القدم ؟ فكان االختيار يتحدد عن طريق توقعات 

ختيار على أساس قدراته واستعداداته األداء والقيمة التي يدركها الفرد والمرتبطة بهذا االختيار، أي يقوم الفرد بهذا اال
مكانية التفوق والنجاح كما يدركها بنفسه  .وكفاءته وا 
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ويقصد به القوة المميزة للسلوك، أو مستوى ودرجة تنشيط السلوك، أي لماذا يقوم الرياضي بتدريبات  :شدة السلوك*
حين أن البعض األخر ال يقوى على مثل هذه األنواع من التدريبات المرتفعة الشدة  بدنية مرتفعة الشدة ؟ في
إلى أن الالعب الذي يتميز بدافعية إنجاز عالية، يميل إلى مزاولة  (Duda 1988)" دودا"والحجم ؟ حيث أشارت 

تى بعد انتهاء الفترة التدريب الرياضي الذي يتميز بالشدة العالية والحجم المرتفع، كما يستمر في التدريب ح
 .التدريبية

ويقصد بها مدى الفترة التي يمكن فيها استمرار أو دوام السلوك، وعما إذا كان السلوك  :المثابرة على السلوك*
يستمر لفترات طويلة، أو متوسطة أو قصيرة، أم يستمر لفترة معينة ثم ينقطع ويتوقف، فعلى سبيل المثال لماذا 

واالشتراك في المنافسات حتى الوصول ألعلى المستويات الرياضية، في حين يسقط أو  يستمر العب في التدريب
 يتوقف العب في منتصف الطريق ويتقاعد مبكرا ؟

فكأن المثابرة على السلوك تعني استمرارية الالعب في الممارسة الرياضية، وانجذابه نحو االشتراك في التدريب 
في حين أن االفتقار إلى المثابرة على السلوك تؤدي إلى ابتعاد الالعب عن  والمنافسة لتحقيق أفضل مستوى ممكن،

820، ص 8001عالوي، ).الممارسة أو عدم تحقيق النجاح

- 

 822.) 
ومن خالل تكوين فكرة عن أهم جوانب ومميزات سلوك اإلنجاز أصبح في اإلمكان التطرق إلى أهم النظريات 

: المفسرة لسلوك اإلنجاز والتي من أهمها ما يلي
  

 : نظرية الحاجة إلى اإلنجاز -1-2-4-1
ماكليالند"نظرية حاجة اإلنجاز  دافعية اإلنجاز بأنها " يالندماكل"، حيث يعرف (Mc clelland- atkinson)"أتكنسون  -

" نظام شبكي من العالقات المعرفية واالنفعالية الموجهة أو المرتبطة بالسعي من أجل بلوغ مستوى االمتياز والتفوق"
ورغم تركيز النظرية على حاجة اإلنجاز غير أنها ترى أن هناك ثالثة حاجات موجودة لدى كل األفراد وبدرجات 

 :تحريك العاملين في المنظمة وهي متفاوتة، ولها تأثير في
 .الحاجة إلى اإلنجاز -
 .الحاجة إلى القوة -
 .الحاجة إلى االنتماء -

 .إال أننا سوف نركز على الحاجة إلى اإلنجاز في كونها الدافع للتفوق وتحقيق اإلنجاز وفق مجموعة من المعايير
وترى هذه النظرية أن األفراد الذين لديهم حاجة شديدة لإلنجاز يكون لديهم دافع التفوق والكفاح من أجل النجاح 

ما لم ينظر إلى المردود المادي على أنه مؤشر للنجاح ،وذلك بمجرد تحقيق النجاح دون اعتبار للمردود المادي 
استعداد الفرد لإلقبال أو اإلحجام "فعية اإلنجاز تعتبر بمثابة وهذه النظرية تشير إلى أن دا ،(882ص ، 8001عياصرة، )

.بالنسبة لموقف ما من مواقف اإلنجاز، وهي المواقف التي يتوقع فيها الفرد أن أدائه سوف يتم تقييمه

  

أما في المجال الرياضي فيمكن اعتبار موقف المنافسة الرياضية من أهم مواقف اإلنجاز، وبالتالي فإن دافعية 
 استعداد الالعب لإلقبال أو اإلحجام تجاه موقف من مواقف اإلنجاز الرياضي" نجاز في الرياضة تشير إلى اإل
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" وبصفة خاصة مواقف المنافسة الرياضية  كما يدخل في نطاق هذا التحديد رغبة الالعب في التفوق والتميز   
 : ويمكن صياغة هذه النظرية في إطار المحددات التالية

 : الشخصيةالعوامل *
والتي تعني أن لكل فرد لديه استعدادين شخصيين مستقلين ويمكن اعتبارهما بمثابة سمات شخصية، ويمثالن 

:الفروق في الدافعية في مواقف اإلنجاز وهما
  

 :دافع إنجاز النجاح*
ويدفعه لمحاولة تحقيق التفوق وبالتالي الشعور  ويعتقد أنه يمثل الدافعية الداخلية للفرد، لإلقبال نحو أنشطة معينة،

.بالرضا والسعادة
  

 :دافع تجنب الفشل*
وهو تكوين نفسي يرتبط بالخوف من الفشل، الذي يتمثل في االهتمام المعرفي بعواقب أو نتائج الفشل في األداء 

.اإلنجاز والوعي الشعوري بانفعاالت غير سارة، مما يسهم في محاولة تجنب أو تحاشى مواقف
  

وتؤكد هذه النظرية على أن هذين االستعدادين، موجودان لدى كل فرد لكن بدرجات متفاوتة، وهما مستقلين عن 
.بعضهما البعض، إذا قد يمتلك الشخص درجة عالية أو متوسطة أو منخفضة من دافع تجنب الفشل

  

 : الموقفية تتضمن مايلي حيث أشارت نظرية حاجة اإلنجاز إلى أن العوامل :العوامل الموقفية*
االحتمال المدرك للنجاح:  
 ويقصد بذلك تقدير أو حكم أو إدراك الشخص بأن أدائه سوف يكون ناجحا بنسبة معينة. 

 :االحتمال المدرك للفشل
االحتماالت  ونسب،ويقصد بذلك تقدير أو حكم أو إدراك الشخص بأن أدائه سوف ال يكون ناجحا بنسبة معينة

صحيح أي ( واحد)وأي عدم وجود احتمال على اإلطالق ( صفر)تتراوح ما بين  ،المدركة سواء للنجاح أو للفشل
 .االحتمال المؤكد

 :قيمة العائد من النجاح
.أو الرضا المدرك المرتبط بالنتيجة التي يعتبرها الفرد ناجحة( المادية أو المعنوية)ويقصد به المكافأة    

 :لعائد من الفشلقيمة ا
، وتشير نظرية الحاجة لنتيجة التي يعتبرها الفرد فاشلةويقصد بذلك قيمة عدم الرضا المدرك أو الحزن المرتبط با

لإلنجاز إلى أن هناك عالقة متبادلة بين هذه العوامل الموقفية  فعلى سبيل المثال عندما يتنافس مالكم مغمور مع 
رك للنجاح لالعب المغمور يبدو ضئيال للغاية، في حين أن قيمة العائد من النجاح مالكم عالمي فإن االحتمال المد

تبدو عالية جدا، وعلى العكس من ذلك فإن احتمال المدرك للنجاح لالعب العالمي يبدو عاليا ( في حالة حدوثه)
.ايةتبدو منخفضة للغ( إلحتمال حدوثه بدرجة كبيرة جدا)جدا  في حين قيمة العائد من النجاح 

  

 (.810 -822،، ص 8001عالوي، )
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 : دافعية المستويات الرياضية العالية -1-2-4-2
تتميز دافعية الممارسة الرياضية باالتجاهات اإلجتماعية الواضحة، كما ( مرحلة البطولة الرياضية)في هذه المرحلة 

 : ترتبط بالدافعية الفردية الشخصية، ومن أهم هذه الدوافع نجد
 : محاولة تحسين المستوى

إن مواظبة الالعب الرياضي على التدريب وبذل الجهد، ومحاولة تشكيل أسلوب حياته بطريقة معينة، تتناسب مع 
المجهود البدني المبذول في التدريب، يتأسس عليه محاولة تحسين مستواه إلحراز الفوز في المنافسات أو العمل 

 .مشاركة مع المنتخب الوطني، وتمثيل الوطن في المحافل الدوليةعلى تحسين مستواه حتى يتسنى له ال
 : محاولة الوصول إلى المستويات العالمية

يسعى الالعب الرياضي إلى الوصول إلى المستويات الرياضية العالمية لكي يعمل على تحقيق االنتصارات 
 .فع اسم الوطن في المحافل الدوليةالرياضية الدولية التي تر 

 : الشخصية المكاسب
يسعى الرياضي إلى تحقيق النجاح الشخصي والحاجة إلى إثبات الذات والتفوق، والوصول إلى مركز مرموق بين 

 .الجماعة والتميز والشهرة
 : االرتقاء بمستوى النشاط التخصصي

 .ذي يمارسهإذ يسعى الالعب إلى محاولة اإلرتقاء بمختلف النواحي المهارية والخططية والتدريبية للنشاط ال
 : الحاجة إلى تعليم اآلخرين

غالبا ما يسعى البطل الرياضي إلى إعطاء خبراته الشخصية للناشئين، إذ نجد معظم أبطال العالم يحتضنون بعض 
 .(882، ص  8001عالوى، ). الناشئين ويوجهونهم ويعملون على رعايتهم وخاصة الموهوبين منهم

، وغيرهم من "دافيد بيكام" حيث نجد أن معظم النجوم في كرة القدم من أمثال الفرنسي زين الدين زيدان، واإلنجليزي
مشاهير كرة القدم، قد أقاموا مدارس كروية في مختلف أنحاء العالم لرعاية الناشئين وتوجهيهم وتشجيعهم على 

دافعيتهم لممارسة كرة القدم  واستثارةعمل على تنمية ممارسة الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وال
 .التقليدبوالتفوق وتحقيق اإلنجازات الرياضية في المستقبل، وجعل أنفسهم قدوة لهؤالء الناشئين في شكل التعلم

الدوافع  لإلشارة أننا تطرقنا إلى دافعية المستويات الرياضية العالية ألنها هي التي تهمنا في دراستنا وقد كانت هذهو 
الذي أكد على أن هناك أنواع وحاالت   (puni 1980)" بوني"للمستويات الرياضية العالية في الدراسة التي أجراها 

 .من الدافعية ترتبط بالمراحل األساسية للممارسة الرياضية
 
 
 
 



 الفصل األول                                                                            الخلفية النظرية للدراسة
 

 
26 

 

 : وظيفة الدافعية في األداء واإلنجاز الرياضي -1-2-5
نما نتاج العديد من يد الذي يؤثر في األداء الرياضي تعتبر العامل الوح وتجدر اإلشارة إلى أن الدافعية ال وا 

 المتغيرات المرتبطة بشخصية الالعب، فضال عن التأثيرات المرتبطة بالموقف نفسه، ونوع ومتطلبات األداء ذاته إال
الخارجي اإلثابة وهما أن للدافعية دورا هاما في األداء واإلنجاز الرياضي، من خالل الدافع الذاتي اإلثابة و 

 المصدران الرئيسيان للدافعية
 : دافع ذاتي اإلثابة -1-2-5-1

 دباالقتدار وتأكيإن األفراد الذين يؤدون النشاط من خالل الدافعية ذاتي اإلثابة يؤذونه من منطلق الرغبة في الشعور 
 .وهذا الدافع يأتي من داخل الفرد ، واإلصرار والنجاح، والتي تعتبر قيما في حد ذاتها،الذات

نجاز النجاح حتى دون  فعلى سبيل المثال، فإن الرياضي الذي يمارس الرياضة بدافع الحب، وتحقيق االستمتاع ، وا 
 .أن يشاهده أحد، يعتبر لديه دافعية إلى النشاط ذاتي اإلثابة

 : دافع خارجي اإلثابة -1-2-5-2
وهو يأتي من أشخاص آخرين وال ينبع من الفرد ذاته، ويتم ذلك عن طريق التدعيم  سواء اإليجابي أو السلبي، وقد 

 .يكون ماديا مثل المكافآت المالية، أو معنويا مثل التشجيع والمدح
 .على األداء الرياضيبة، وتأثيرها والشكل  التالي يوضح العالقة بين الدافعية ذاتية اإلثابة والدافعية خارجية اإلثا

 :العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي -1-2-6
، وهذا ما يميزهم دراك عالي باألشياء التي يؤدونهاإن األشخاص الذين يتميزون بدافعية إنجاز عالية يكون لديهم إ

الرياضي نجد ما هو  عن األشخاص ذوي دافعية إنجاز منخفضة ومن بين أهم العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز
 : (05)رقم مبين في الشكل 

 (.822، ص 8008كامل راتب، ) .العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي: (05)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

   تبين ما يلي( 05)الشكل رقم من خالل : 

 تقدير الذات الحاجة لإلنجاز

    تجنب الفشل 

 لنجاحا

 خبرات النجاح التقدير االجتماعي

 التوقع للهدف

 الرؤية للمستقبل
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 :الرؤية المستقبلية -1-2-6-1
حيث تمثل األهداف الشخصية المستقبلية عنصرا هاما لزيادة دافعية اإلنجاز، من خالل كونها مصدرا للطاقة 

 .والتشجيع لإلنجاز والممارسة لألنشطة التي تحقق األهداف
 :للهدفالتوقع  -1-2-6-2

إن الفرد الذي لديه قناعة بتوقع إيجابي لتحقيق الهدف، سوف يبذل المزيد من الجهد في سبيل ذلك، أما إذا كان 
لديه توقع سلبي فإن ذلك يؤثر على إنخفاض درجة اإلنجاز، وعلى هذا فإنه من األهمية بما كان مساعدة الالعب 

 .الرياضي على التقييم الواقعي لمستوى الهدف
 :خبرات النجاح -1-2-6-3

إن الخبرات السابقة اإليجابية التي يحقق فيها الفرد النجاح والرضا، تؤدي إلى زيادة االستعداد والرغبة في االستمرار 
في ممارسة النشاط الرياضي، مما يتيح فرصة أفضل لتحسين المهارات، والشعور بالسعادة والرضا نتيجة تحقيق 

 .تلك األهداف
 :التقدير اإلجتماعي -1-2-6-4

تتأثر دافعية اإلنجاز بحاجة الفرد للحصول على االستحسان والقبول والتقدير اإلجتماعي من األشخاص المهمين 
بتالي فإن توقعات هؤالء نحو األهداف المطلوبة من الرياضي ، و األسرة، المدرب، جماعة األصدقاء: بالنسبة له مثل

 .(822، ص 8008كامل راتب، ).نحو االمتياز والتفوق ، وهذا للحصول على تقديرهم  تحقيقها تمثل دافعا قويا له للسعي
 : الحاجة إلى تجنب الفشل أو النجاح-1-2-6-5

بحيث  إن الخوف من الفشل يمكن أن يؤدي إلى تحسين األداء الرياضي، ولكن يؤثر سلبا على روح المخاطرة،
يميل الالعب إلى استخدام خطط اللعب الدفاعية بدال من الخطط الهجومية، كما يعوق استثارة الطاقة الكامنة 

 (.820، ص 8002نور الدين محمد، ). للنجاح

 :تقدير الذات-1-2-6-6
األداء، فالالعب وتعد أحد العوامل الهامة التي تؤثر على سلوك اإلنجاز من حيث االختيار، المثابرة  أو نوعية    

الذي يدرك أن لديه التقدير الذاتي اإليجابي ألداء مهام معينة، يتوقع أن يؤديها بقدر كبير من الحماس والثقة 
بالنفس، أما إذا اعتقد أن قدراته ال تسمح له بأداء ذلك  أي انخفاض تقدير الذات فإنه قد يتوقف عن أدائها، ويؤثر 

 .ذلك سلبا على سلوك اإلنجاز
 :الحاجة لإلنجاز-1-2-6-7

وهي تعتبر سمة عامة، ولكن مستوى شدتها نوعي لكل نشاط  أو موقف، بمعنى أن الالعب يمكن أن يتميز    
سلوكه اإلنجازي بدرجة عالية نحو موقف معين أو في منافسة محددة أكثر من موقف أخر، ويتوقف ذلك إلى درجة 

 (.821، ص 8008كامل راتب، ) ضوء احتمال النجاح أو الفشل كبيرة على قيمة الحافز الذي يحصل عليه في
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 :الخصائص الشخصية لالعب الرياضي ذوي دافعية إنجاز عالية -1-2-7
تعتبر دافعية اإلنجاز من بين الجوانب األكثر أهمية في نظام الدافعية لالعب الرياضي، ومن أهم هذه الخصائص  

 : الشخصية ما يلي
 .يهتم باالمتياز والتفوق من أجل التفوق أو االمتياز ذاته أي ال يهتم بالمكافآت أو المكاسب الخارجية -
 .ضوء معايير ومستويات يضعها لنفسهيهتم باإلنجاز في   -
 .يميل إلى المواقف التي يستطيع التحكم فيها -
 .يهتم باألهداف المستقبلية ذات المدى البعيد يضع لنفسه أهدافا مدروسة، -
 .الدافعية الداخلية والثقة بالنفسيملك القدر الكبير من  -
 .ينجذب نحو المهام التي تتميز بالصعوبة المعتدلة -
 .يميل إلى زيادة شدة السلوك عقب خبرة الفشل -
 .يسعى إلى محاولة فهم ذاته من خالل اشتراكه في مواقف اإلنجاز -
 .ليس على محك الصداقة والزمالةيفضل العمل مع زميل أخر على محك القدرة ومستوى األداء و  -
صالح األخطاء بصورة ذاتية -  .يميل إلى التعلم بصورة أسرع واألداء بكفاءة وا 
ستطاعاته -  .(821، ص 8001عالوى، ) يتسم بمستوى عال من فاعلية الذات ودافعية الكفاءة والقدرة على إدراك قدراته وا 
 (.72، ص 8227كامل راتب، ).لتقييم قدراتهم وتطويرها نحو األفضل يحبون معرفة نتائج أدائهم -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول                                                                            الخلفية النظرية للدراسة
 

 
29 

 

  المراهقة :ثلاثلا رو حملا -1-2
 :المراهقة تعريف -1-3-1

 اللغوي واالشتقاق ومستمرا، متواصال نموا نميا أنهما بمعنى ،"الفتاة وراهقت الفتى راهق: "نقول النمو، معناها :لغة
 (080، ص 8222حامد عبد السالم زهران، ). والحلم النضج من والنمو االقتراب على المعنى هذا يغير

 رهق قولهم في المعنى هذا العربية اللغة علماء يؤكد وبذلك الحلم من والدنو قتراباإل معنى تفيد المراهقة وكلمة   
 .من دنا أو لحق أو غشي بمعنى

 الفرد وهو الطفل فيها يقترب التي المرحلة على يطلق وصفي لفظ هي االصطالحية الناحية من المراهقة: صطالحاإ
 العلمي بمعناها المراهقة أصبحت وهكذا الرجولة، ثم الرشد ثم البلوغ مرحلة من وعقليا جسميا إنفعاليا، الناضج غير
 وظاهرة بدايتها في عضوية بيولوجية عملية لهذا فهي النضج واكتمال بالرشد وتنتهي بالبلوغ تبدأ التي المرحلة هي

 (828-828، ص8220، يرابح ترك) .نهايتها في إجتماعية

 تأهب مرحلة فالمراهقة ،والنضج الرشد مرحلة إلى الطفولة مرحلة من االنتقال مرحلة النفس علم في تستخدم كما   
 أو بعام  ذالك قبل أو تقريبا عشر التاسعة إلى عشر الثالثة من الفرد حياة من الثاني العقد في تمتد الرشد، لمرحلة
( العشارية المرحلة) باسم أحيانا المراهقة تعرف ولذلك سنة 88-88 بين أي عامين أو بعام ذلك بعد أو عامين،
 (080 ص ،8222 حامد عبد السالم زهران، ) .بالعشاريين المراهقون ويعرف

  (:المراهقة أطوار) للمراهقة الزمني التحديد -1-3-2
 الدارسين بعض فإن النمو مراحل من بعدها وما قبلها ما مع متكاملة كوحدة المراهقة مرحلة عن نتحدث نحن   

  :المتتالية التعليمية المراحل يقابل ما منها نفضل فرعية مراحل ثالث إلى الدراسة بقصد إفتراضيا تقسيما يقسمونها
                                    .المتوسطة المرحلة وتقابل 82 – 80 – 88 سن: المبكرة المراهقة مرحلة -
 .الثانوية المرحلة وتقابل 87- 81 – 82 سن: الوسطى المراهقة مرحلة -
       . الجامعية المرحلة وتقابل 88- 80- 82 – 82 سن: المتأخرة المراهقة مرحلة -

 وجنسيا وفيزيولوجيا جسميا ناضجا الفرد يصبح حيث سنة والعشرين الحادية حوالي تنتهي المراهقة مرحلة فإن وهكذا
نفعاليا وعقليا جتماعيا وا   .وا 

 من فاصلة دقيقة مرحلة أنها إلى المراهقة لمرحلة دراستنا أهمية تعود :المراهقة مرحلة دراسة أهمية -1-3-3
 أنهم كما المجتمع في كمواطنين وواجباتهم اإلجتماعية المسؤوليات تحمل الناشئون فيها يتعلم إذ اإلجتماعية الناحية
 منزل ينشأ حيث العام النفسي النمو دورة من كبير جزء يكتمل وبالزواج األسرية، والحياة الزواج عن أفكارهم يكونون
 الطفولة إلى المهد من تسير آخر شخص لحياة جديدة دورة تبدأ وبالتالي طفل يولد ثم ومن جديدة أسرة وتتكون جديد
 .الحياة في اإلنسان ويستمر الوجود في الدورة تستمر وهكذا...  الرشد إلى
 ومما الشباب مع يتعامل من ولكل والمربين للوالدين وأيضا للمراهقين مفيدة المراهقة سيكولوجية دراسة أن شك وال   
 .فشيخا راشدا النفسية وصحته حياته في بالغة أهمية ذات فمراهقا طفال للفرد النفسية الصحة إن فيه جدال ال
 (082 - 082 ص ،8222 زهران، السالم عبد حامد )
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 :المراهقة من أنواع 2 توجد :المراهقة أنماط -1-3-4
 :من سمـاتـها :المـراهقة المتـوافقة/ أوال
 .االستقرار إلى والميل النسبي والهدوء االعتدال -
 .العاطفي واإلتزان االتجاهات وتكامل المتزن اإلشباع -
 .الحادة االنفعالية والتوترات العنف من الخلو -
 حياة في كبيرة أهمية لها والوحدة التفاهم أساس على القائمة األسرية فالعالقات واألسرة، الوالدين مع التوافق -

 (82ص  ،8228،نمحمود حس) .ةالحيا في المتنوعة المواقف في توازنها على وتحافظ الذات تنمي فاألسرة األطفال،

 المتوافقة المراهقة في المؤثرة العوامل:  

 الخاصة شؤونه في األسرة تدخل وعدم قالمراه رغبات واحترام والفهم بالحرية تتم التي السمحة األسرية المعاملة   
 مجتمعه ولغة السليم واالجتماعي الصحيح السلوك تعلم في تساعده فهي حريته من تحد التي بالقيود تقييده وعدم
 (071ص  ،0991رابح تركي، . )األساسية حاجاته وتشبع وثقافته

 .مشكالته مناقشة في والمراهق الوالدين بين الصراحة من جو توفير -
 األسرة حال وسير وأهله ومدرسيه وأصدقائه أقرانه بتقدير وشعوره به واعتزازهما الوالدين بتقدير المراهق شعور -

 .لألسرة واالجتماعي واالقتصادي الثقافي المستوى وارتفاع
 والرضا النفسية الراحة ذلك على تزد العامة، الصحة وسالمة والرياضي االجتماعي بالنشاط الفراغ وقت تشغل -
 .النفس عن
 :يلي ما سماتها من :المنطويـة المـراهقة/ ثانيا
 لمواجهة جدير غير أنه الشخص جانب من إحساس أو للموقف التكيف في النقص عن تعبير هو: اإلنطواء 

 بسبب أو غرباء، أشخاص مجابهة بسبب أو جديد بموقف األلفة عدم بسبب يحدثان واالنطواء الخجل لكن الواقع
 (810يوسف ميخائيل نعيمة، دون طبعة، ص ).ءوانطوا خجال للشخص تحدث التي الحالي للموقف مشابهة مؤلمو سابقة خبرات

 .االجتماعية النظم ونقد الحياة ومشكالت الذات حول المتمركز التفكير -
 بالجنسية واالعتراف مشبعة الغير والحاجات الحرمان موضوعات حول تدور التي اليقظة أحالم في االستغراق -

 .الذاتية
 .الوالدين شرعية على المدرسي النجاح محاولة -
 فيها المؤثرة العوامـل: 
 العقاب التدليل، الزائدة، الحماية الوالدين، وسيطرة تسلط: فيها التي األسرية األخطاء :األسري الجو ضطرابإ -

 .لخإ ... القاسي
 .والمراهق األسرة قلق يثير مما النجاح حول األسرة تركيز -
 .العاطفي والجذب المسؤولية وتحمل التقدير إلى الحاجة إشباع عدم -
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 :سماتها من(  المتمردة) :العدوانيـة المـراهقة/ ثالثا
 .والمجتمع األسرة المدرسة، ضد والثورة التمرد -
 .الذاتية واللذة الراحة له تحقق باعتبارها ممارستها: الجنسية واالنحرافات المتواصلة العداوة -

 (820 ص ،8222 الديدي، الغني عبد). لخإ ... الجنسية المتعة الشذوذ، السرية، العادة اللواط،: مثل

 بشحنة مصحوبة حالة والعناد مصوغ غير اتجاه أو بفكرة والتمسك موقف على اإلصرار هو :العناد 
 فراداأل من والغير الوالدين من نتقاماإل بغية بالعناد يقوم والمراهق شيء، في يرغبون الذين لآلخرين مضادة انفعالية
 (827يوسف ميخائيل أسعد، دون طبعة وبلد وسنة، ص ). بالذات تصرف تكرار على إصرار شكل في ذلك ويظهر

 .الدراسي والتأخر اليقظة أحالم في واالستغراق التقدير وسوء والظلم بالنقص الشعور -
 :يلي ما سماتها من: المنحرفة المراهقة/ رابعا
 .للمجتمع المضاد والسلوك والجنوح التام الخلقي نحاللاإل -
 .المخدرات على واإلدمان الجنسية واالنحرافات الشامل النفس على االعتماد -
 .التوافق سوء في الذروة بلوغ -
 .السلوك في االجتماعية المعايير عن البعد -
 فيها المؤثرة العوامل: 
 .األسرية الرقابة في وقصور عنيفة عاطفية وصدمات ومريرة حادة بخبرات المرور  -
 .لخإ ... واجتماعية ونفسية جسمية حاجات من المراهق هذا لحاجات األسرة وتجاهل المعاملة في الشديدة القسوة -
 .                                       المؤثرة العوامل أهم من وهذا السوء رفاق أو المنحرفة الصحبة  -
 . لألسرة االقتصادية الحالة سوء والمتراكم، الدائم الدراسي الفشل -
ن فيها المؤثرة والعوامل ظروفها بتغير تتغير المراهقة أشكال فإن هذا    تؤكد وكذلك القاعدة، هي تكون تكاد هذه وا 
 .بتعديله يسمح مرونة مرن اإلنساني السلوك أن الدراسة هذه
.  والسواء التوافق نحو المنحرفة المراهقة شكل تعديل في النفسي والعالج واإلرشاد التوجيه قيمة تؤكد فإنها وأخيرا  
 (220 ص ،8008 زهران، السالم عبد حامد)

 خالل من الكبار عالم إلى والدخول هويتهم وتحديد الثبات إلى يسعون عامة المراهقين إن :المراهقة أزمة -1-3-5
 بكيانه واالعتراف رجولته إكمال إلى المرحلة هذه في المراهق ينزع" :قوله في القوصي يلخصها المسالك من جملة
 الطفولة دور من بخروجه شعور لنفسه ليحقق متعددة أساليب ويجرب وعمله فكره في االستقالل على ويعمل
 على والخروج المشرفة السلطة مع نزاع في يقع قد المتعددة األساليب تجريبه أثناء وفي واستقالله، نموه واكتمال
 العنف واستعمال والتدخين، والسرقة الكذب إلى أحيانا والميل الكبار أراء واحتقار وعصيانها والمعلمين الوالدين سلطة
 .الطفولة من والخروج النمو استكمال على أدلة المراهق نظر في كله فهذا والقسوة

 لهويتهم تحديدهم سبيل في المراهقين جماعة قبل من المتبعة والمسالك األساليب تباين مدى ذلك من ويتضح   
 (72 ، ص8008أبو بكر مرسى محمد مرسى، ) .والرجولة بالنضج المراهق تشعر التي األساليب هذه أحد التدخين ويعد



 الفصل األول                                                                            الخلفية النظرية للدراسة
 

 
32 

 

  :المراهق عند القلق -1-3-6
 ذاتية هوية وتحقيق الشخصي النمو وفرص والطموح، اآلمال مرحلة تعد المراهقة أن من الرغم على انه لنا يبدو  

  .النفس عن والرضا بالسعادة اإلحساس فيها يقل مرحلة أنها إال ،األخرى الهويات سائر عن متميزة
 التدخين بداية وتشهد االنتحار محاوالت فيها وتظهر والجنوح المشاغبة معدل ويزداد واالكتئاب القلق فيها ويظهر 

دمان      .                                                                               وغيرها العقاقير وا 
 .األخرى والعقاقير المخدرات على اإلقبال أو السجائر تدخين إلى المراهقين تدفع التي العوامل من القلق يكون وقد 
دراك القلق استيعاب أن فيه شك ال ومما   وموقفه المراهق سلوك معرفة من بالضرورة سيزيد ومدارسه مفهومه وا 

 من أتت إنما القلق موضوع دراسة فإن أمر من يكن ومهما وفهمه، عليه التعرف المستحيل من يصبح قد الذي
 بحسب" الحرجة االنتقالية الفترة هذه في المراهق له يتعرض الذي الحيوي الموضوع بهذا االهتمام على الحرص
 "ليفين وصف

 ".جديدة حياة على مقبله أنها لها يتبين حين بالقلق تشعر النفس" سبينوزا  تعبير حد وعلى 
 مما والذهنية العصبية النفسية األمراض من كثير في أعظم مشترك قاسم القلق أن عن فضال" فروم إيريك  ويرى 

 ".المعاصرة النفسية الدراسات في مألوفا يجعله
 علم مدارس اختالف بحسب مفهومه اختلف ولقد شيوعا النفسية المفاهيم أكثر من القلق يعد أخرى ناحية ومن 

 أن في كبير حد إلى اتفقت ولكنها وأنواعه، أثاره حول وأيضا القلق، ونشأة أسباب حول اآلراء تباينة ثم ومن النفس،
 .الفرد لدى بناءة إغراضا يخدم أن شأنه من الذي األمثل المعدل تجاوز طالما للفرد سارة غير خبرة القلق

 (28 - 28ص  8008،يأبو بكر مرسى محمد مرس)

  :المراهقة مرحلة في النمو خصائص -1-3-7
 يشير نهايتها في إجتماعية وظاهرة بدايتها في عضوية بيولوجية عملية أنها المراهقة تعريف في سابقا ذكرنا كما   

 تسبب التي( سنة 82-82)الوسطى المراهقة وهي أال هامة فترة تصادف الثانوية المرحلة أن على زيدان مصطفى
 الصفات وتتضح عامة بصفة العقلية النواحي وتطور الجسم معالم تحدد ففيها النفسي واالضطراب القلق من الكثير

 به المحيط الوسط من واكتسبها كونها التي ومثله قيمه ،اتجاهاته ،عالقاته ،االجتماعية صفاته تظهر كما االنفعالية
 واستعمال نفسه عن للتعبير للمراهق الكافية الفرص تتاح أن فالبد والمربين اآلباء من خاصة عناية على تحتاج لهذا

عطاءه الجديدة وقدراته إمكانياته  .عليا ومثل قيم من الجماعة وضعته عما الخروج دون بنفسه الثقة وا 
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 العضالت نمو ويزداد واضحة بصورة والفتاة للفتى الجسمي النمو بزيادة المرحلة هذه تتميز: الجسمي النمو/ أوال
 الجسم مالمح تأخذ إذا الجسمي اتزانه الشباب يستعيد حتى العظام نمو مع أكبر بدرجة والرجلين والصدر الجذع
 (827ص،8228،فيصل ياسين الشاطئ ،البسيوني محمد).الفتيات من وأثقل أطول الفتيان عضالت وتصبح الكاملة صورتها والوجه

 واضح بشكل واإلناث الذكور جسم تركيب في الفوارق بعض وتظهر الجسمي نمو يتكامل المرحلة هذه في إنه
 إلى عشر السادسة سن في اإلناث وتصل الذكور عند السيما العضالت قوة في وارتفاع والصدر الجذع ويزداد
 العشرين سن في وزنها في الزيادة سرعة تستمر بينما النمو هذا يبطأ المرحلة هذه وبعد الطولي النمو من حد أقصى
 (88 ص ،8220 ،نوآخرو  المندالوي قاسم). سنة 82 غاية إلى يستمر والطول الوزن في نموهم فأن الذكور بخالف

 الجذع  نمو يزداد خاصة وبصفة والفتاة، الفتى بين الجسم تركيب في الفوارق ظهور المرحلة خصائص أهم من إن
 .تقريبا الجسمي نضجهم إلى المرحلة هذه في الجنسين ويصل والصدر

 نمو سرعة مع يتماشى ال بسرعة المرحلة هذه في ينمو القلب أن" زيدان مصطفى" يرى :الفيزيولوجي النمو/ ثانيا
 أما الطفولة مراحل في البنات عند منها أكبر األوالد عند الرئتان وتكون الصدر ويتسع الرئتان تنمو وكذلك الشرايين
 في تقريبا نموها يتوقف حيث,الفتيات عند عليه هو مما المرحلة هذه في مستمرة تكون األوالد عند النمو في الزيادة
 الوقت في سنة 81 سن بعد خصوصا للرياضة الفتيات ممارسة قلة إلى ذلك في السبب ويرجع عشر السادس سن
 وكذلك رئتيه ونمو صدره إتساع في ساعد مما ذلك بعد المختلفة النشاطات لمجاالت ممارسة الولد فيه يستمر الذي
 التذكر كالتفكير، العمليات في العقلي بالنمو هذا ويرتبط والطول السمك ناحية من المخ في العصبية األلياف تكون
 (822، ص 8272 ،محمد مصطفى زيدان) .االنتباه
 والسيما الداخلية األجهزة نمو يتكامل المرحلة هذه في أنه" المندالوي قاسم" يبين دائما الفيزيولوجية الخصائص وعن
 الوظيفي تطورهم إلى يصلون 82 سن في والطالب 87 سن في الطالبات وأن والقلب واألوعية الدموية الدورة

 العمر وبتقدم الحركي للنشاط الداخلية لألجهزة وأفضل أكبر تكيف يجعل وهذا الكبار مستوى إلى الداخلية لألجهزة
 في والسيما المداومة تمارين في ضعيفا اليزال ولكنه والقوة السرعة تمارين تحمل على وقدرته القلب حجم يزداد
 واالعتماد للعمل الفرد قدرة أو الفكري النمو فيتكامل العصبي الجهاز أيضا النمو ويشمل الطويلة المسافات سباق
 (88ص  ،8220 ،قاسم المندالوي وآخرون) .النفس على

 :المعرفي العقلي النمو/ ثالثا
 في قليال يتعثر ثم عشر الثانية حتى مضطردا نموا العامة المعرفية الفطرية العقلية القدرة وهو الذكاء ينمو :الذكاء .أ

 واضح بشكل الفردية الفروق وتظهر المرحلة هذه في السائدة النفسي االضطراب لحالة نظرا المراهقة فترة أوائل
 ألن وذلك الخاصة القدرات ظهور فترة هي المراهقة وفترة ألخر شخص من يختلف الذكاء توزيع إن بها ويقصد
 عن  الدقة من بشيئا الكشف ويمكننا خاصة بقدرة ماترتبط غالبا التي ميوله عن بالكشف لنا يسمح العام النمو
 تسمح ما حسب وفنيا ومهنيا تعليميا نوجهه أن يمكننا وبالتالي عشر الرابعة سن حوالي في الخاصة المراهق قدرات

 .الخاصة استعداداته به
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 مشاكل يستوعب أن يستطيع فهو مداه أو االنتباه مدة في سواء االنتباه على المراهق قدرة وتزداد: المراهق انتباه. ب
 .وسهولة يسر في معقدة طويلة
   أما للمظاهر العقلي بالشعور والقصور اإلدراكي مجاله في ما شيء على شعوره اإلنسان يبلور أن هو واالنتباه
 .    بالذات المحيط الحيز فهو اإلدراكي المجال

 وتذكر ،والتذكر التعلم على القدرة في مقابال نمو االنتباه على المراهق قدرة نمو ويصاحب: المراهق تذكر. ت
 بين الجديدة العالقات إستنتاج على القدرة على عنده التذكر عملية فتعتمد والميل الفهم على ويؤسس يبنى المراهق

 السابقة خبرته في به مر إن سبق مما بغيره وربطه تماما فهمه إذا إال موضوعا يتذكر وال المتذكرة الموضوعات
 يعود ذلك ولعل اللفظية الصور أي األلفاظ على المبنى المجرد خيال نحو المراهق خيال يتجه: المراهق تخيل. ج
 المجردة المعاني فيه تصبو الذي القالب أنها حيث من النهائي طورها في تدخل تكاد للغة اكتسابه عملية أن إلى
 مما والهندسة كالحساب مواد في المجرد التفكر على تساعده التخيل على المراهق قدرة نمو إن والشك (اللغة)

 .التعليم من السابقة المرحلة في إدراكها عليه يصعب
 على التالميذ مساعدة إلى التربية عملية في تهدف إن يجب قائمة مشكلة حل هو التفكير :والتفكير االستدالل. ح

ذا اقتصادي أو اجتماعي أو علمي هو ما سواء مشاكلهم جميع في التفكير على القدرة اكتساب  ننمي إن استطعنا وا 
 ليتيسر واالعتقادات األهواء عن والبعيد العلمي المنهج على المؤسس الصحيح التفكير على القدرة المراهق في

 (822 - 827 ص ،8222 ،نبيل السمالوطي -محمد مصطفى زيدان) .سليم عقلي هادئ طريق على المشاكل معالجة فرصة للمراهق

 واستكمال استمرار فيها ويتم ،النضج نحو بسرعة الجنسي النمو يتجه المرحلة هذه في: الجنسي النمو/ رابعا
 شدتها في الجنسية االنفعاالت وتزداد بالحب المراهق قلب نبض ويزداد المبكرة المرحلة في حدثت التي التغيرات
 والشغف الجنسية والمشاهدات والقراءات األحاديث من اإلكثار ويالحظ األخر الجنس نحو عادة موجهة وتكون
 إلى المثيلة الجنسية من انتقال بمرحلة المراهق يمر وقد الجنسية للمثيرات التعرض ويزداد ،الجنسية بالنكت والطرب
 .األخر الجنس من يصادف من أول إلى بعاطفته بسرعة المراهق يتجه ما وعادة الغيرية الجنسية

 والمعاكسة ،األخر الجنس أفراد انتباه جذب في والرغبة بالجمال واالهتمام المتعدد الحب يالحظ المرحلة هذه وفي
 منها مختلفة عوامل إليها يدفع التي األخر الجنس أفراد مع المتعددة المواعيد واخذ, الجنسي ستطالعاإل وحب

 واإلناث الذكور جميع يصل المرحلة هذه نهاية وفي للتزوج والدافع المتبادل كتشافواإل الشخصية والجاذبية الصداقة
 .الجنسي النضج إلى

 الحالة فيه يعيش الذي المجتمع نوع ،المراهق شخصية بينها من عوامل بعدة الجنسي والسلوك الجنسي النمو ويتأثر
 . الديني واالتجاه ،األخر الجنس إلفراد النفسي التكوين له، والثقافية قتصاديةواإل جتماعيةاإل
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 والتسامح الوجدانية المشاركة تعلم قد يكون الوسطى المراهقة إلى المراهق وصول مع: األخالقي النمو/ خامسا
. لخإ...  المسؤولية وتحمل والطموح والمرونة والمودة والوالء والتعاون والعدالة بالصدق المتعلقة العامة واألخالقيات

 من نجد المرحلة هذه في األخالقية المعايير عن الخارج السلوك أنماط بعض ومن النمو مع عمقا المفاهيم هذه وتزاد
رتياد الكبار استئذان بدون والخروج والغش والتخريب الزمالء ومشاغبة المدرسين مضايقة بينها  مرغوبة غير أماكن وا 

 بعض وتقليد واإلنحالل   والميوعة اآلخر الجنس أفراد ومعاكسة المنزل من والهروب والعدوان المنزل خارج والتأخر
 (022 - 022ص  ،8222 حامد عبد السالم زهران،) .األخالقية مناوقي ثقافاتنا مع اليتفق أخرى ثقافات من المستورد سلوك أنماط
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 :خالصة -
من خالل ما سبق يتضح أن عملية القيادة الرياضية هي عملية جوهرية، ووظيفية هامة لها دور فعال في حياة    

دافعية والحماس لالنجاز لديهم بغية استثارة ال التأثير في التابعين،رياضية، من خالل عملية التوجيه و الجماعة ال
  ذلك باستعمال أساليب قيادية فعالة، تكون مالئمة لمختلف المواقف الرياضية، وكل أنواع الجماعات الرياضيةو 

ونفسية، واجتماعية  وعقلية،مهارات بدنية التالي تحقيق النتائج الرياضية و تحقيق األهداف المنشودة، وب ةوهذا بغي
ة ويعد األسلوب القيادي للمدرب الرياضي العامل الرئيسي في نجاح قيادة المدرب لفريقه الرياضي أو فشلها يعال

، وفي إيجاد الجو المناسب سواء في التدريبات أو اسم في التأثير في سلوك الالعبينوهذا لما لها من فعل ح
حفيز الالعبين على المثابرة واإلصرار وبذل المنافسات الذي يسمح بتحقيق األهداف المخططة وذلك بالعمل على ت

، والتي تعتبر المنافسات الرياضية من أهم هذه المواقف االمتياز في مختلف مواقف اإلنجازالجهد لتحقيق التفوق و 
تبين  ،ح أي النتائج الرياضية اإليجابية، وهذا من أجل تحقيق النجاعب أن يكون فيها متفوقا ومتميزاالتي يسعى الال

إال ومن ورائه دوافع تحركه، حيث أن التفوق في رياضة معينة ( الالعب الرياضي)أن كل سلوك يسلكه الفرد لنا 
يتطلب اكتساب الالعب للنواحي المهارية والخططية والبدنية، ثم يأتي دور الدافع ليحث الرياضي على ( كرة القدم)

تقانها، وبالتالي تحقيق بذل الجهد والطاقة الالزمين أوال لتعلم تلك المهارات وثاني ا للتدريب عليها بغرض تنميتها وا 
، ومن هنا تتضح لنا مدى أهمية الدافعية لإلنجاز كعامل مؤثر وحيوي في أداء (تحقيق النجاح)األهداف المسطرة  

وعلى هذا يمكن القول أن تنمية  ،حقيق النتائج اإليجابية بوجه خاصالالعب بوجه عام، وفي اإلنجاز الرياضي وت
صرار على تحقيق النجاح        واستثارة الدافعية لإلنجاز لدى الالعبين لها أهمية كبيرة في دفعهم بكل حماس وا 

  لنجاح ، ويصبح بذلك هدف تحقيق التي من أهمها المنافسات الرياضية، وافي مختلف مواقف اإلنجاز الرياضي
، ومن هنا يبرز الدور الكبير حقيق النتائج الرياضية اإليجابيةوبالتالي العمل على ت ،من أولويات الالعب الرياضي

وخاصة الدافعية لإلنجاز، والعمل على تنميتها  لمميزة لالعبيهللمدرب الرياضي في التعرف على نوع الدافعية ا
 .رياضي وتحقيق اإلنجازات الرياضيةاستثارتها من أجل تحسين األداء ال
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 :تمهيد -
تعتبر الدراسات السابقة والمشابهة المرتبطة بالبحث ميدانا يجب التطرق إليه قبل إجراء أي دراسة لما لها من    

طالعه على المعارف المرتبطة بميدان ومجال بحثه، وكذا إلطالع الباحث على  أهمية بالغة في تحضير الباحث وا 
آخر المستجدات والتطورات في ميدان الدراسة ولتجنب وقوع الباحث في اإلعادة والتكرار وكذا تحديث النظريات 

 .والمعارف المرتبطة بمجال الدراسة
ولذلك فقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من الدراسات والتي كانت في مجملها دراسات سابقة غير مشابهة    
لدراسة الحالية، وهي عبارة عن أطروحات دكتوراه وبحوث محكمة ومنشورة في المجالت الخاصة بالمجال الرياضي ل

ولقد قمنا بتقسيمها إلى أطروحات جزائرية، أطروحات عربية، وبحوث عربية حيث سنتناولها بالعرض من حيث أهم 
لمنهج واألدوات، ثم التعليق عليها ومقارنتها مع المحاور المتناولة في هذه الدراسات مثل الفرضيات واألهداف وا

الدراسة الحالية من حيث أوجه التشابه واإلختالف وبالتالي توضيح ما جاءت به هذه الدراسة من جديد وهنا نركز 
 .على الجانب العلمي األكاديمي

رتبطة بالدراسة وكذا إن الدراسات السابقة تفيدنا في التحصل واإلطالع على مختلف المعارف النظرية الم    
اإلطالع على المنهجية المستخدمة ومقاربتها مع الدراسة الحالية، وأهم المراحل والتقنيات المستخدمة في الدراسات 

ومن كل هذا فإن الدراسات التي سنتطرق إليها بالعرض والتعليق روعي فيها إرتباطها بالدراسة . التطبيقية للبحث
 .مدروسة والمنهج المستخدمالحالية من حيث المتغيرات ال
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 :الدراسات المرتبطة بالبحث -2
 .القيادة الرياضية:  الدراسات السابقة -2-1

 :الدراسات العربية
 :الموسومة بعنوان :2111: دراسة شراطي رشيد/ 1

 .النتائج الرياضيةفي استثارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين وتحسين دورها لمدرب الرياضي و أساليب القيادة ل
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الالعبين، صنف أكابرا الذين ينشطون ضمن أندية الدرجة األولى المحترفة لكرة و 

 .فريق 01العبا يتوزعون على  022 والبالغ عددهم 0202/0200القدم خالل الموسم الرياضي 
أندية من الدرجة األولى المحترفة لكرة القدم ،وهي ( 1)العبا ينتمون إلى ستة ( 000)تتكون عينة الدراسة من  إذ -

وقد استعمل  .من مجموع مجتمع الدراسة، وهي عينة ممثلة بشكل كافي للمجتمع األصلي %01ما يمثل حوالي 
 :المنهج الوصفي التحليلي توصل الباحث من خالل نتائج البحث إلى مايلي

 .لتكوينهم على األسلوب الديمقراطي لالستفادة من نتائجه إليجابية العديدة القيام بدورات تدريبية لفائدة المدربين -
 .استعمال المدرب الرياضي التعزيز الذي يزيد من دافعية الالعبين نحو مواقف اإلنجاز الرياضي -
 .ضرورة تدعيم الفرق الرياضية باختصاصي في اإلرشاد النفسي الرياضي -
بداء -     الرأي في مختلف األمور التي تتعلق بالفريق الرياضي، واالستماع  منح الالعبين الفرصة للمشاركة وا 

 .إلى مقترحاتهم وأخذها بعين االعتبار
  .العمل على توفير المناخ النفسي واالجتماعي المساعد على تحقيق التماسك في الفريق الرياضي -

 :المدربوفي ضوء هذه النتائج فقد أكد الباحث من خالل توصياته على ضرورة مراعاة 
تسليط الضوء على األسلوب القيادي الديمقراطي وذلك بتوضيح أهم مرتكزاته وأسسه، وتبين مزاياه على الفريق  -

 . الرياضي بصفة عامة وعلى الالعبين بصفة خاصة
وذلك بتوضيح أساسه وتبين مساوئه، وذلك لتوجيه المدربين  تسليط الضوء على األسلوب القيادي األوتوقراطي، -

 .تجنب هذه األسلوب نظرا آلثاره السلبية على دافعية الالعبين وتماسك الفريق الرياضيعلى 
السلوك القيادي للمدربين وعالقته بتماسك الفريق ودافعية "تحت عنوان  (:2110)سنة " محمد فوزي"دراسة / 2

  ."اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية للجامعات المصرية
  كرة السلة، كرة اليد: مل مجتمع البحث على العبي الفرق الرياضية بالجامعات المصرية في رياضاتتوقد إش   

( 0102) من مجتمع الدراسةكرة الطائرة، التتابع في السباحة، التتابع في ألعاب القوى، وكان عدد الالعبين 
 استعمل الباحث المنهج الوصفيو  من مجتمع البحث، 26,17العب والتي تمثل ( 000)رياضي، وكان عدد العينة 

 .(02-01، ص 0222ملي فايزة ،) :يلي إلى ما توصل الباحث من خالل نتائج البحثوقد 
 .توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين السلوك القيادي للمدربين وتماسك الفريق 
 .اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضيةتوجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين السلوك القيادي للمدربين ودافعية  
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وفي ضوء هذه النتائج فقد أكد الباحث من خالل توصياته على ضرورة مراعاة المدرب للعالقات اإلنسانية والعمل 
  .على تنمية وتدعيم العمل الجماعي والوصول إلى إشباع حاجات ومشاعر وأحاسيس الالعبين

             :السلمان بعنواندراسة عبد العزيز بن علي بن أحمد / 3 -
السلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي بعض األلعاب الجماعية بالمملكة عنوان  

  العربية السعودية
وهدفت الدراسة إلى التعرف على السلوك القيادي لدى المدربين السعوديين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي  

وكان مجتمع البحث المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية،  لعاب الجماعية لفئة الدرجة األولى بأنديةبعض األ
 .شرقية بالمملكة العربية السعوديةالعبي بعض األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األولى بأندية المنطقة ال

 .(02، ص0222عبد العزيز علي، ) :ومن أهم نتائجها
السلوك القيادي الذي يمارسه مدربو بعض األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األولى بأندية المنطقة  هناك عالقة بين 

 .الشرقية، وبين دافعية اإلنجاز لالعبين
أن السلوك القيادي الذي يمارسه المدربين، هو السلوك القيادي بمختلف أبعاده المختلفة، مع تركيزهم على بعض  

بعد اإلهتمام بالجوانب الصحية وبعد )ة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل األبعاد التي يرونها أنها مهم
 (.التدريب واإلرشاد

 .أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى العبي بعض األلعاب الجماعية يعتبر مرتفعا 
باإلنجاز  السلوك القيادي لمدربي الكرة الطائرة وعالقته :التي كانت تحت عنوان" إيزيس سامي"دراسة / 0 -

  .الرياضي للفريق
 : من أهم نتائجهاكانت و  ،هدفت الدراسة الى التعرف على السلوك القيادي لمدربي كرة الطائرة 

أن نجاح الفريق في تحقيق أهدافه، يتوقف على وجود القائد الفعال والكفء، حيث يعمل على وجود العالقات 
ة كما يساعد الالعبين في أعمالهم ويعطي وقتا لإلستماع لمشاكلهم الحسنة بينه وبين الالعبين والمساواة في المعامل

 .فيكون محبوب وصديق للجميع كما يضع إقتراحات الالعبين موضع التنفيذ، وبذلك يرتاح له جميع الالعبين
 (02، ص 0222أمان اهلل رشيد، )

  "داخل الفريق الرياضي االجتماعيدور السلوك القيادي في تنمية التماسك  :بعنوان" ميلي فايزة" دراسة/ 5
 :دراسة ميدانية بفرق كرة السلة في الجزائر العاصمة، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مايلي

 .أن السلوك القيادي المبنى على أسلوب العمل والتنظيم يحظى بأكبر إهتمام من طرف المدربين 
إهتمامهم على األداء واإلنجاز الرياضي ويراعون في نفس الوقت أن مدربي الفرق الرياضية الذين يركزون  

 .الجانب اإلنساني يحضون بأعلى درجات التماسك بين األفراد
أي وجود عالقة إرتباطية  أن هناك إرتباط دال إحصائيا بين السلوك القيادي للمدرب وتماسك الفريق الرياضي 

وكلما كان السلوك القيادي أقل فعالية  ،ية فعالة كلما زادت درجة التماسكأي كلما كانت السلوكات القياد ،إيجابية
 (.00 ص ،0222 ميلي فايزة،) .كلما إنخفض مستوى التماسك اإلجتماعي داخل الفريق الرياضي
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 القيادة الرياضية :2115 ،دراسة قوراية أحمد /6
الجزائريين دراسة وصفية لمالمح القائد الرياضي تأثير القيادة على مردود الرياضيين : وكانت هذه الدراسة بعنوان

  الرفيع المستوى
 .(00، ص0221مقاق كمال، ) :وكانت نتائج الدراسة كما يلي 
 .هناك عالقة إرتباطية بين القيادة الرياضية والنتائج المسجلة أثناء الموسم الرياضي -
 .طرف المدرب والنتائج الرياضية للفريقهناك عالقة ارتباطية بين األسلوب الديمقراطي كأسلوب منتهج من  -
 . للفريق يةال توجد عالقة ارتباطية بين األسلوب األوتوقراطي كأسلوب منتهج من طرف المدربين والنتائج الرياض -

 :الدراسات األجنبية
 ":لوين وليبيت ووايت" دراسة   .1
ورضا أفراد الجماعة يتوقف على نمط  تفترض دراسات أنماط القيادة أن فعالية القائد في تحقيق أهداف األداء   

القيادة الذي يتبعه القائد أو نمط السلوك الذي يمارسه في عالقته بالجماعة، وأجريت هذه الدراسة على عدد من 
التالميذ في شكل مجموعات طبقت عليهم ثالث أنماط، وهذا من أجل معرفة سلوكهم، ومن النتائج التي توصلت 

 :إليها هذه الدراسة مايلي
النمط االستبدادي حقق إنتاجية أعلى، لكنها كانت رهينة بممارسة القائد االستبدادي من خالل ضغطه على  

 .الجماعة وتواجده في مكان العمل
االبتكار، الدافعية، الرضي، التماسك، والتفاعالت االجتماعية، فكان تفوق النمط : أما المؤشرات األخرى مثل 

 (.011-010، ص 0211صقر عاشور، ) ستبداديقراطي واضح على النمط االالديم
 :دراسة جامعة ميتشيغان  .2
أجراها مجموعة من الباحثين حول أنماط القيادة في المنظمات الرسمية، لذا كان هدف الدراسة محاولة التعرف    

 المرتفعة والمتغيرات المرتبطة بهعلى نمط السلوك الذي يقوم به المشرف في مجموعة العمل ذات اإلنتاجية 
  .ات العمل ذات اإلنتاجية المنخفضةومقارنته بنمط سلوك المشرف والمتغيرات المرتبطة به في مجموع

 :نتائج هذه الدراسة نجد بين ومن
نمط القيادة الذي يركز على المرؤوسين حقق إنتاجية أعلى ومستوى رضا أفضل عن نمط القيادة الذي يركز  

عطائهم إهتمامه  حول العمل، وهذا من خالل عالقات المشرفين بالمرؤوسين الجيدة والتي تظهر في إثارة دوافعهم، وا 
بينما نمط القيادة الذي ركز إهتمامه حول العمل واإلهتمام المفرط به أدى إلى فقدان حماس  .مسؤوليات في العمل

 (.012-011 ،، ص0211صقر عاشور، ) .المرؤوسين وبالتالي تدهور اإلنتاجية
 :دراسة جامعية والية أوهايو  .3

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة السلوك العام للقادة في منظمات مختلفة، وتحديد النمط القيادي الفعال القادر على 
 :التأثير في المرؤوسين واإلنتاجية في أن واحد، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
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 :األول يهتم بالعمال في المنظمة، وقائد هذا النوع يتميز بالخصائص التالية وجود نوعين من القادة، النوع 
 الثقة المتبادلة بينه وبين المرؤوسين المبنية على العالقات اإلنسانية. 
 تفويض قدر مناسب من السلطات للمرؤوسين، هذا ما يدعم من مراكزهم الوظيفية ويحقق لهم الرضا الوظيفي. 
 اقة واالحترام المتبادل وتشجيع القيم اإليجابية في العملإنتشار روح الود والصد. 
 التطبيق العادل لسياسة الثواب والعقاب بين العمال. 
 :أما النوع الثاني يوجه إهتمام أكبر إلى الهيكل التنظيمي في المنظمة ومن مميزاته 
  اإلعتماد على السلطة الوظيفية في إصدار األوامر والتعليمات. 
 لرقابة المباشرة على العماليستخدم أسلوب ا. 
 يهتم بتفاصيل العمل ويهمل النواحي اإلنسانية للعمال. 
  نخفاض الروح المعنوية لدى العاملين مما يؤثر سلبا على  األداءإنتشار حاالت التوتر والقلق وا 

 (.020-020 ،،ص0221زعتر، جازية )                                                                              
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 .الدافعية لالنجاز الرياضي: الدراسات السابقة -2-1
 :الدراسات العربية

 (:1191)دراسة مدحت صالح / 1
، وذلك من أبعاد الدافعية الرياضية لدى العبي كرة السلة وعالقتها بمستوى األداء": وكانت الدراسة بعنوان  

( المستوى األدنى)، مجموعة غير المتفوقين (المستوى األعلى)مجموعتين مجموعة المتفوقين خالل المقارنة بين 
 :وبينت هذه الدراسة ما يلي

أما هناك فروقا جوهرية وذات داللة إحصائية بين الالعبين المتفوقين والالعبون غير المتفوقين لصالح مجموعة  -
 (.22 ، ص0221بن حامد نور الدين، ) .المتفوقين

 :دراسة مرازقة جمال/ 2
أهمية استشارة الدافعية من خالل ممارسة التربية البدنية والرياضية وعالقتها : وكانت تتمحور هذه الدراسة حول   

 :وقد توصل الباحث إلى ما يلي. بالتفوق الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية
والتحصيل األكاديمي العام، بين مجموعتين وجود فرق حقيقي وذو داللة إحصائية لمستوى التفوق الدراسي  -

 .(02، ص0221 ،مقاق كمال) التجريبية والضابطة، باعتبار التجريبية لديهم دافعية قوية نحو التحصيل والتفوق الدراسي
 (:2112)دراسة مقاق كمال / 3

 وقدعالقة التحفيز بدافعية اإلنجاز عند العبي القسم الوطني األول لكرة القدم الجزائرية، : والتي كانت بعنوان
 :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

أنه توجد عالقة بين الالعبين ذو التحفيز المرتفع والالعبين ذوي التحفيز المنخفض وهذا من حيث دافع إنجاز  -
مرتفع كلما زاد دافع إنجاز النجاح، وكلما كان التحفيز منخفض كلما انخفض دافع النجاح، أي كلما كان التحفيز 

 .إنجاز النجاح وبالتالي هناك نقص في دافعية اإلنجاز
أنه توجد عالقة بين الالعبين ذوي التحفيز المرتفع والالعبين ذوي التحفيز المنخفض وهذا من حيث دافع تجنب  -

فع كلما زاد دافع تجنب الفشل، وكلما كان التحفيز منخفض كلما انخفض دافع الفشل، أي كلما كان التحفيز مرت
 .تجنب الفشل وبالتالي يكون هناك نقص في دافعية االنجاز

 :الدراسات األجنبية
 :ت.دراسة روزرن د/ 1

ز سلوك والذي أكد في دراسته أن فروق التدريب وأساليب التربية في مرحلة الطفولة هي العامل األساسي الذي يمي
اإلنجاز، كان هذا في المقارنة التي أقامها بين الحضارة األمريكية والبرازيلية في الدافعية لإلنجاز، إذ تركز الحضارة 

 (.00، ص0220مويسي فريد، ). األمريكية على االستقالل تنافسي وهذا ما يزيد في دافعية اإلنجاز لديه
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 وكان هدف هذه الدراسة معرفة عزو النجاح والفشل وعالقته بدافعية  (:kukla-A 1972)دراسة كوكال / 2
 :اإلنجاز لدى الطلبة، ومن بين أهم النتائج هذه الدراسة نجد

أن عزو الطلبة للنجاح والفشل يختلف باختالف دافع اإلنجاز، فالطلبة ذوي دافع اإلنجاز المنخفض يعزون فشلهم  -
يرجعون فشلهم إلى نقص في الجهد المبذول من جانبهم  ،االنجاز المرتفعإلى نقص قدراتهم، على عكس ذوي دافع 

وهو عامل يمكن التحكم فيه وتعديله، وهذا ما يجعلهم يعتقدون بأنهم سوف ينجحون إذا ما بذلوا الجهد الالزم وهذا 
 (.020، ص0222خالد الطحان، ). رغم فشلهم المتكرر

 (:1193Hamsewerth. S.D)دراسة هامسيورث / 3
اإلسهامات النسبية لدافعية اإلنجاز والتعديالت السببية لنتائج األداء في المنافسة : هدفت الدراسة للتعرف على

 :وقد أشارت أهم نتائجها إلى ما يلي. الرياضية
أن الالعبين الذين يتميزون بدرجات عالية في دافعية اإلنجاز يرون نتائجهم إلى عوامل داخلية كالمهارة والقدرة،  -

في حين يميل الالعبون الذين يتميزون بدرجات منخفضة في دافعية اإلنجاز إلى عزو نتائجهم إلى عوامل خارجية 
 .(p93 Hamsewerth. S.D,1986)الحظ والصدفة : مثل
 (:Parker et Partridge 1991)دراسة باركر وبارتردج / 4

لألمور التي من شانها أن تزيد من جهود العمل وهدفت هذه الدراسة لقياس ومقارنة إدراك المعلمين والمديرين 
وبالتالي اإلنتاجية ولتحديد أي األعمال التي يقوم بها المديرون والتي ينظر لها من قبل المعلمين على أنها عوامل 

 :ولقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي. دافعة
ل في التحصيل والتقدم واالنتماء أن المديرين والمعلمين اتفقوا على اعتبار عوامل زيادة اإلنتاجية تتمث -

 .واالستقاللية واإلبداع واالعتراف واألمان
 .أن هناك فوروق تعزى لمنطقة العمل في اعتبار العوامل المؤدية إلى إنتاج عالي -
 :أما األفعال التي اعتبرت عوامل دافعة بالنسبة للمعلمين فكانت كما يلي -
 .وضوح الرؤية المشتركة للمدرسة -
 .بناء الفريق -
 .تشجيع االنتماء -
 (.002ص ،0221 عياصرة،)تشجيع االعتبار ومكافأة جهود العمل النموذجية  -
 :(DabrowasK.H 1991)دراسة دابرويسكا / 5

العزو الداخلي والخارجي ألسباب النجاح والفشل في األلعاب الرياضية المختلفة، : حيث قامت الباحثة بدراسة حول
 :يلي ومن النتائج التي توصلت إليها ما

أن حافز إنجاز الهدف الداخلي لدى الالعبين أثناء حاالت الفوز كان أعلى من حاالت الفشل، بينما تعزى  -
 .(DabrowasK.H, 1991, p8). أسباب الفشل إلى عوامل خارجية
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 : تعليق عن الدراسات السابقة -2-3
، فقد أظهرت تحقيق األهدافمن خالل استعراضنا للدراسات السابقة يتضح لنا أهمية القيادة وأثرها الواضح في    

ية لإلنجاز الرياضي لدى نتائج الدراسة السابقة العالقات الهامة بين األسلوب القيادي المتبع من طرف القائد والدافع
ن حيث تركيزنا على العالقة بين األساليب القيادية والدافعية ، وكانت هذه النتائج تتكامل مع دراستنا مالالعبين

، إال أن دراستنا تميزت باستخدام مقياس القيادة الرياضية الذي يقيس ثالث أساليب لدى الالعبين لإلنجاز الرياضي
بدراسة العالقة  قيادية ومحاولة معرفة ما هي األساليب الفعالة في استثارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين، كما تميزت

 .بين كل من هده األساليب القيادية والدافعية لإلنجاز الرياضي لدى الالعبين وفي ضوء ذلك تم استنتاج ما يلي
 معظم الدراسات تناولت احد متغيرات بحثنا سواء األساليب القيادية او دافعية االنجاز -
 لمعرفي النفسي الرياضيلدراسات تنوعت في المجال الرياضي وبالتحديد في المجال اا -
 الرتباطياالوصفي التحليلي والمنهج الوصفي تنوعت األساليب المنهجية في الدراسة بين المنهج  -
 تنوعت األدوات المنهجية بين المقاييس النفسية واالستبيان كأداة وكذا المالحظة والمقابلة -
ين الدراسة الحالية ركزت على أهم األساليب األكثر الدراسات السابقة تناولت كل األساليب القيادية مجتمعة في ح -

 .استعماال من طرف المدربين
 .لتي عالجت الموضوع من زاوية أخرىتعتبر الدراسة الحالية تكملة للدراسات السابقة ا -
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 :خالصة -
المشابهة ذات الصلة المباشرة يمية بعدد من الدراسات السابقة و األكادط جل الدراسات والبحوث العلمية و ترتب   

   ألهمية هذه الدراسات، فإن صاحب البحث قد حاول استعراض  جملة من الدراساتدراستها، و بالمواضيع المراد 
 .ضبط بعض المتغيرات الرئيسية في ميدان بحثه، بغرض تحديد و وعلم النفس الرياضي في ميدان التدريب الرياضي

 دراسة تخدم التي النقاط على الضوء تسليط خاللها من حاولنا .المشتركة النقاط أهم على باإلجماع اتفقت والتي   
 بين واالختالف التشابه نقاط بعض ذلك في مبرزين وعملية علمية قيمة ذات نتائج إلى للوصول وتدعمها بحثنا

 لهذه جديدة صبغة إعطاء ذلك في محاولين أخرى زاوية من علمية تكملة تكون ان على حرصنا كما الدراسات،
 .الحساسة العملية

 



 

:الجانب التطبيقي  

 الدراسة الميدانية

للبحث   



 

:الفصل الثالث  

 منهجية البحث

الميدانية وإجراءاته  
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 : تمهيد -
تعتبر الدراسة الميدانية وسيلة هامة للوصول إلى الحقائق الموجودة في مجتمع الدراسة عن طريق الميدان يصبح    

وفي هذا الفصل نستعرض اإلجراءات المنهجية  باإلمكان جمع البيانات وتحليلها لتدعيم الجانب النظري وتأكيدها،
التي اتبعناها وذلك بإعطاء فكرة حول مجال الدراسة الجغرافي والبشري والزمني، وباإلضافة إلى ذكر األدوات 

، حيث أن الهدف من الدراسة الميدانية هو البرهنة على المقاييسالمستعملة في جميع البيانات والتي تتمثل في 
و خطئها لذلك سنحاول أن نلـم بجميع اإلجراءات الميدانيـة قصد الوصول إلى الغاية التي تسعى صحة الفرضيات أ

 الدافعية ستثارةإلى اوب األنجع والفعال سلإليها البحوث عموما، وهي الوصول إلى األهداف المسطرة، وتحديد األ
 .من أجل العمل على إيجاد الحلول المناسبة قصـد وصول أفراد المجتمع إلى أعلى المستويات
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 :الدراسة االستطالعية -3-1
وات األساسية والمهمة في البحث العلمي، الدراسة االستطالعية التي تعد أولى خطواته، وهذا من الخط لعل     

المدروسة، وبغية التموقع بشكل أفضل لإلحاطة بتلك الظاهرة وخاصة من من أجل التعرف أكثر على الظاهرة 
ناحية أدوات جمع البيانات، وكذلك الوقوف على أهم الصعوبات التي قد تعترضنا قبل التطرق إلى الدراسة 

لى جانب كل هذا كنا نهدف من وراء إجراء الدراسة االستطالعية إلى ما يلي  :األساسية، وا 
 .تمع البحثمعرفة خصائص مج  -
 :التأكد من صالحية أدوات البحث المستخدمة، وذلك من خالل التعرض للجوانب التالية  -
 (.وضوح التعليمات)التأكد من صالحية التعليمات المرفقة للمقاييس، وسالمة لغتها، وسهولة فهم أفراد العينة لها   -
 .ائصهاالتأكد من وضوح البنود، ومدى مالئمتها لمستوى أفراد العينة وخص  -
 :وهذه االختبارات هي على التوالي( الصدق والثبات)التأكد من الخصائص السيكومترية لالختبارات المستخدمة   -
 (.من وجهة نظر الالعب)مقياس السلوك المفضل للمدرب الرياضي   -
 (.الدافعية لإلنجاز الرياضي)مقياس االتجاهات الرياضية   -
 :األساسيةالدراسة  -3-2
 :بحثمنهج ال -3-2-1

عن مشكلة بحثه كما إن  إن المنهج الذي يختاره الباحث هو الطريقة التي يتبعها في اإلجابة عن األسئلة المنبثقة
  اختيار المنهج المناسب يعتبر من العناصر الهامة، بحيث يترتب عليه نجاح أو فشل البحث في تحقيق أهدافه

الوصفي فإن موضوع بحثنا يتالءم واستخدام المنهج  وبما أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد منهج الدراسة،
 .ذلك من خالل توفير البيانات عنهالذي يساهم في الوصول إلى المعرفة الدقيقة لعناصر مشكلة البحث، و  التحليلي

عبارة عن مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثه "حيث يعرف المنهج بصفة عامة بأنه 
(Madeleine grawitz, 1994,p 265)،  تلك الطريقة العملية المنظمة التي يعتمدها "كما يعرف المنهج الوصفي بأنه

الباحث في دراسته لظاهرة معينة، وفق خطوات بحث معينة يتم بواسطتها تجميع البيانات والمعلومات الضرورية 
، وبالتالي استخالص نتائج يمكن تحكم فيهامن أجل الوصول إلى أسبابها ومسبباتها والعوامل التي ت بشأن الظاهرة،
.(700،702، ص 7002عبد الناصر جندلي ،)." تعميمها مستقبال

  

المنهج الذي ال يتوقف عند جمع المعلومات الخاصة "وعلى هذا يمكن تعريف المنهج الوصفي التحليلي بأنه 
ء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يمتد ليشمل التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات لالستقصابالظاهرة 

(.281، ص 2991العساف، )" يبنى عليها التصور المقترح

  

 :ويحمل المتغيرات المرتبطة بالدراسة وهي :متغيرات البحث -3-2-2
 .يتمثل في األساليب القيادية :المتغير المستقل -2
 .دافعية االنجاز :المتغير التابع -7
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 :مجتمع البحث -3-2-3
 البطولة الوالئية للقسمالذين ينشطون ضمن  U 18 شبالصنف أ اسة من جميع الالعبينيتكون مجتمع الدر    
   العبا يتوزعون( 105)والبالغ عددهم  7022/7028خالل الموسم الرياضي ، كرة القدم بوالية البويرةشرفي لال

 (.00)أنظر الملحق رقم  .فريق (72)على 
 :بحثعينة ال -3-2-4
ميدانية، إما تعتمد على طريقة المسح عندما يكون عدد أفراد المجتمع الكلي قليل حيث تربوية  إن أي دراسة نفسية  

مجموعة من العناصر "أو تعتمد على أسلوب المعاينة أو العينة والتي تعرف بأنها  يمكن الوصول إلى كل األفراد،
المختارة على أساس أنها تملك نفس الطبيعة، ويمكن أن يتعلق األمر بمجموعة من األشخاص مرتبة حسب خاصية 

الحقيقي، وجزء من معروفة ومحددة، وكل مكون من هذه المجموعة يسمى فرد، والمجموع الكلي لألفراد هو المجتمع 
 (Madeleine grawitz, 1993,  778) ء هو الذي يخضع للمالحظة والقياسهذه المجموعة يسمى العينة، وعموما هذا الجز 

على أساس الترتيب في الدوري باألسلوب المسحي القصدية ولقد تم اختيار عينة الدراسة عن طريق العينة    
 .اإليابلمرحلة  الشرفي

شرفي   ال البطولة الوالئية للقسم تنشط ضمن أندية( 08)العبا ينتمون إلى ( 210)الدراسة من  تتكون عينة إذ
وهي عينة ممثلة بشكل كافي  ،من مجموع مجتمع الدراسة % 50ما يمثل حوالي  ووه، كرة القدم بوالية البويرةل

 .للمجتمع األصلي

  

 
 رمزه الفريق

 (RCH) حيزر  سريعالنادي الرياضي  .2
 (DRBK) .النادي الرياضي للقادرية .7
 (USMB) .اإلتحاد الرياضي للبويرة .0
 (ABRD) .النادي الرياضي للجباحية .5
 (HCAB) حمزاوية عين بسام   .1
 (CRT) ثامر لشبابالنادي الرياضي  .1
 (JSA) النادي الرياضي لبلدية العجيبة .2
 (ABO) أفاق برج أخريص .8

 يوضح عينة البحث :(02)جدول رقم 
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 :مجاالت الدراسة -3-3
 :إن لكل بحث علمي مجاالت على الباحث أن يأخذها بعين االعتبار لتوضيحه أكثر، ومن بين هذه المجاالت نجد

البطولة  ضمنتنشط  أندية( 08)العبا ينتمون إلى ( 210)تتكون عينة الدراسة من  :ال البشريالمج -3-3-1
 .البويرةكرة القدم بوالية ل شرفيال الوالئية للقسم

 لكرة القدم بوالية البويرة قسم الشرفيالفرق  بعض قمنا بإجراء هذه الدراسة على مستوى :المجال المكاني -3-3-2
للبطولة الوالئية  7022/7028قمنا بإجراء هذه الدراسة تزامنا مع الموسم الرياضي  :المجال الزماني -3-3-3

 .كرة القدم بوالية البويرةشرفي لال للقسم
 : بحثأدوات ال -3-4
 (: جهة نظر الالعبو من ) مقياس قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي -3-4-1
       بتصميم مقياس بعنوان القيادة ( saleh and chelladurai) (0891)" شيال دوراى"و" صالح"قام كل من    

 األبعاد لفاعلية المدرب الرياضي الرياضي، في ضوء نموذج متعدد في الرياضة، لمحاولة قياس سلوك المدرب
 "محمد حسن عالوى"ويشمل المقياس على خمسة أبعاد رئيسية تمثل أساليب سلوك المدرب الرياضي، وقد قام 

من وجهة نظر )قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي : باقتباس المقياس وقدمه باللغة العربية تحت عنوان
عبارة، والمجموع الكلي ( 22)لوك التدريبي لتصبح عبارات هذا البعد بعد حذف عبارتين من بعد الس( الالعب

 : عبارة، تتوزع على خمسة أبعاد أساسية وهي( 08)لعبارات المقياس 
وهو السلوك الذي يهدف إلى تحسين مستوى أداء الالعبين، من خالل زيادة التوجيه وزيادة  :السلوك التدريبي -

يجاد التنس  :يق بين أداء أفراد الفريق في األلعاب الجماعية ويتضمن البعد العبارات التاليةتكرار التدريب وشدته، وا 
(2،1،8،22،25،22،70،71،79،01،08). 
وهو سلوك المدرب الرياضي الذي يسمح بدرجة كبيرة في اشتراك الالعبين في تحديد أهداف  :السلوك الديمقراطي  -

 : ويتضمن هذا البعد العبارات التالية الفريق، وطرق التدريب وغيرها من األمور،
(7،9،21،28،72،70،75،00،00،02). 
وهو ميل المدرب الرياضي إلى أن يضع نفسه في مكانة بعيدة عن الالعبين، ويصدر  :السلوك األوتوقراطي  -

 (.1،27،72،05: )القرارات بمفرده، ويتضمن هذا البعد العبارات التالية
     عبارة، تقيس خمسة أبعاد رئيسية، وقد تم تصحيح اإلجابات ( 08)يتكون المقياس من  :تصحيح المقياس  -

 :في هذه األداء استنادا إلى سلم إجابة مكون من خمس فئات وهي على الشكل التالي
 .درجة( 2)درجات، أبدا ( 7)درجات، نادرا ( 0)درجات، أحيانا ( 5)درجات، غالبا ( 1)دائما 
جمع درجات كل بعد على حدة، مع مراعاة عدم جمع درجات األبعاد الخمسة معا ألن المقياس ليست له  ويتم   

 .درجة كلية
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 (:الدافعية لإلنجاز)مقياس قائمة االتجاهات الرياضية  -3-4-2
بتصميم مقياس نوعي خاص بالمجال الرياضي لمحاولة قياس دافعية اإلنجاز  (willis) (2987)" جوولس"قام 

 :المرتبطة بالمنافسة الرياضية، ويتضمن المقياس ثالثة أبعاد هي
 .دافع القدرة  -
 .دافع إنجاز النجاح  -
 .دافع تجنب الفشل  -

 .في الحاجة لإلنجاز "أتكنسون -ماكيالند" وذلك في ضوء نموذج
بتعريب القائمة في ضوء بعض التطبيقات األولية في البيئة المصرية، على عينات  "عالوىمحمد حسن "وقد قام 

( 70)من الالعبين الرياضيين تم االقتصار على بعد دافع إنجاز النجاح، ودافع تجنب الفشل، وأصبح عدد العبارات 
: ارات التاليةعبارة،حيث يتكون بعد دافع إنجاز النجاح عل العب( 50)عبارة فقط، بعد ما كانت 

 :لتاليةا أما بعد تجنب الفشل فيتكون من العبارات( 70،28،21،25،27،20،8،1،5،7)
بالنسبة لبعد دافع ( 25،8،5)وهي كلها عبارات إيجابية فيما عدا عبارات رقم ( 29،22،21،20،22،9،2،1،0،2)

س اتجاه البعد أي عبارات هي عبارات في عك( 29،22،22)إنجاز النجاح وهي عبارات سلبية، وعبارات رقم 
 .سلبية

 :ويتم تصحيح كل بعد على حدة طبقا لما يلي :تصحيح المقياس  -
درجات ( 5)درجات، بدرجة كبيرة ( 1)بدرجة كبيرة جدا : تصحح كما يلي( اإليجابية)العبارات في اتجاه البعد 

، أما العبارات في عكس اتجاه درجة( 2)درجات بدرجة قليلة جدا ( 7)درجات، بدرجة قليلة ( 0)بدرجة متوسطة 
 :فيتم تصحيحها كما يلي( السلبية)البعد 

درجات، بدرجة ( 5)درجات بدرجة قليلة ( 0)درجات، بدرجة متوسطة ( 7)درجة، بدرجة كبيرة ( 2)بدرجة كبيرة جدا 
 .درجات( 1)قليلة جدا 
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 :الخصائص السيكومترية للمقاييس -3-5
نوعية األداة التي يستخدمها الباحث هي األساس التي يقيم بها البحث العلمي، إذا ال تكون نتائجه مقبولة أو  إن

 .(781، ص7001موريس أنجرس، ).اة المهيأة مالئمةصحيحة إال إذا كانت األد

 (710، ص7008ان، رضو  -عالوي). ويستخدم من أجل هذا الصدد ما يعرف بمحاكاة الجودة لهذه االختبارات والمقاييس
 .وهذه المحكات هي الصدق والثبات

والذي يعني اتساق النتائج، بمعنى أن الفرد يحصل على نفس الدرجة مهما اختلف  :ثبات المقاييس -3-5-1
وفي هذه الحالة يكون االختبار الثابت اختبار يقدر الفرد تقديرا ال  الباحث الذي يطبق االختبار أو الذي يصححه،

وهذا يعني أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد  ،(228، ص7000عبد الحفيظ و حسين باهي، ) يختلف في حسابه اثنان
 .عادة التطبيق للمقاييستطبيقه على نفس أفراد العينة، أي أن النتائج المتحصل عليها تكون واحدة في التطبيق وا  

في دراسته بعنوان األساليب القيادية للمدرب  شراطيرشيد قام ويتمتع المقياس المطبق بدرجة عالية من الثبات حيث
ودورها في استثارة دافعية االنجاز وتحسين النتائج الرياضية  بحساب المقياس على البيئة الجزائرية على عينة 

 :موضح في الجدول التاليكما هو  العبا( 00)تتكون من 
.يبين صدق وثبات المقاييس (:22)الجدول رقم   

المقاييس ثباتمعامل  حجم العينة المقاييس  معامل صدق المقاييس 

 قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي
(من وجهة نظر الالعب)  

00 0,65 0,80 

(الدافعية لإلنجاز)قائمة االتجاهات الرياضية   00 0,72 0,84 
 0,88 0,79 00 مقياس تماسك الفريق الرياضي

يز يتضح أن المقياس الذي صممه محمد حسن عالوي وقام به شراطي رشيد يتم أعاله من خالل الجدول   
فقد تمتع  ، أما نفس المقياس الذي طبقه الباحث على األندية الشرفية لوالية البويرةبمعامالت الصدق والثبات عالية

 (.07)رقم أيضا بمعامالت الصدق والثبات عالية موضحة في الجدول 
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مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي ومقياس ب الحالية الخاص يمثل معامالت الصدق والثبات :(23)الجدول رقم
   .(من وجهة نظر الالعب) الرياضي األساليب القيادية للمدرب

المقاييس ثباتمعامل  حجم العينة المقاييس  معامل صدق المقاييس 

 قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي
(من وجهة نظر الالعب)  00 0.91 0.92 

(الدافعية لإلنجاز)قائمة االتجاهات الرياضية   05 0,71 0,82 

    أن المقاييس الخاصة بدافعية االنجاز الرياضي واألساليب القيادي يتبين لنا (00)إلى الجدول رقم  وبالرجوع 
في  ، أما(2.06) في مقياس قائمة االتجاهات الرياضية إذ يبلغ ،مرتفعتتمتع بثبات  (وجهة نظر الالعب من)

 داللة وكانت كلها ذات ،(6..2)فقد بلغ  (من وجهة نظر الالعب)مقياس قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي 
 .وهو ما يؤكد ثبات المقاييس ،(2.21)الداللة  عند مستوى إحصائية

: صدق المقاييس -3-5-2  
ويعني أن المقاييس تقيس فعال السلوك الذي صمم من أجل قياسه أي أنه ال تقيس شيء آخر بدال منه، وقد تتوقف 

     ، وهذا يعني أن المقياس الصادق (212ص، 7007محمد عبد الفتاح الصرفي، )درجة الصدق على مدى ثبات االختبار 
 . هو الذي يقيس فعال ما أعد لقياسه

 :الصدق الذاتي -
ويقصد به الصدق الداخلي لالختبار، وهو عبارة عن الدرجات التجريبية لالختبار منسوبة للدراجات الحقيقية الخالية  

(.721 ، ص7001نصر الدين رضوان، ) ،لتربيعي لمعامل ثبات األداةاقياس، ويقاس عن طريق حساب الجذر من أخطاء ال  
  الذي يبين صدق وثبات المقاييس يتضح لنا معامل الصدق الذاتي لالختبارات (00)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

 الذي بلغ( من وجهة نظر الالعب)معامل صدق مقياس قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي : وهي كالتالي
     ، وهذا يعني(,700)وكانت قيمته ( الدافعية لإلنجاز)معامل صدق قائمة االتجاهات الرياضية بينما  (,920)

 .أن درجة صدق المقاييس عالية وبتالي فإن المقاييس صادقة، ويمكن الوثوق بنتائجها
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 :اإلحصائيةالوسائل  -3-6
 .لى النسبة المئويةإافة باالض ،(SPSS)بالحاسب اآللي عن طريق برنامج  اإلحصائية ةمعالجعملية ال تتم
األساتذة، قمنا بعملية بالخاصة  المقاييسبعد عملية جمع كل  :(الطريقة الثالثية) ويةئالم ةالنسب -3-6-1

، وبعدها االستبيانتم في هذه العملية حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يتفريغها وفرزها، حيث 
 :يتم حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية

 :طريقة حسابها -
 .عدد العينة/  200 × عدد التكرارات تساويالنسبة المئوية    
 %200ع                             

 % س   ت                           
      

 .ع / 200 × ت= س
 

 .عدد العينة: ع
 .عدد التكرارات :ت
 (720، ص 7001فريد كامل أبو زينة، عبد الحافظ الشايب، ) .النسبة المئوية: س
 ..........(محمد نصر الدين رضوان، مدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية) :االختبار بيرسون لحساب ثبات معادلة -3-6-2

 مج ص*مج س ص ـــــــــــ مج س*ن
 =ر

 √[2(ص مج)ـــــــ ( 2مج ص*ن])  [2(مج س)ــــــ  (2مج س*ن)]

 .          عدد العينة :ن -
 .درجات التطبيق الثانيفي  درجات التطبيق األول يمثل حاصل ضرب :مج س ص –
 ص التطبيق الثانيفي مجموع درجات  س التطبيق األوليمثل حاصل ضرب مجموع درجات  :مج ص*مج س -
 .  التطبيق األولمربعات درجات  :2مج س -
 .التطبيق الثانيمربعات درجات  :2مج ص –
 :ويحسب كاآلتي :صدق االختبار معامل -

 √ثبات االختبار= صدق االختبار معامل
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 :خالصة -
 من خالل هذا الفصل الذي تناولنا فيه جانب اإلجراءات الميدانبة للدراسة التطبيقية حيث قمنا بتحديد الخطوات     

والمناهج التي سنتبعها ونسير وفقها لتحقيق األهداف المرجو الوصول إليها حيث حددنا المنهج الذي سنتبعه 
وخصائص المجتمع الذي سنقوم بدراسته وكذا العينة التي نعتبر أنها تمثل المجتمع المدروس أحسن تمثيل باإلضافة 

واألدوات اإلحصائية المستخدمة من اجل أحسن تحليل  مقاييسالمتمثلة في الاألدوات المستخدمة و الى عرض 
 .إذ أن هذا الفصل يعتبر كتمهيد وأساس صحيح يبنى عليه تحليل النتائج للنتائج التي سنحصل عليها،



 

:الفصل الرابع  

 عرض و تحليل 

 ومناقشة النتائج
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 : تمهيد -
ستجوابات عينة يتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتحليلها من خالل التعرف على آراء وا   

وكانت تلك االستجوابات على مقياس السلوك  ،لقيادية المتبعة من طرف المدربيننحو األساليب ا( الالعبين)الدراسة 
من  ية لإلنجاز الرياضي لدى الالعبين، ومعرفة مستوى الدافع(من وجهة نظر الالعب)درب الرياضي المفضل للم

، وقد قام الباحث في سبيل ذلك باستخدام معامل االرتباط (الدافعية لإلنجاز)اهات الرياضية خالل مقياس االتج
ا يلي عرض لتلك وفيم ،المعياري ، والمتوسط الحسابي واالنحرافينالقات الموجودة بين المتغير بيرسون لمعرفة الع
ومن ثم مناقشة وتفسير النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل المعالجـة اإلحصائية للبيانات ، النتائج وتحليلها

، وذلك ضمن لرياضية المطبقة في هذه الدراسـةالمتحصل عليها من استجابات الالعبين على تلك المقاييس النفسية ا
التي توصل إليها في هذه تساؤالتها األربعة وربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة، وذلك من خالل النتائج 

 .اؤالت المتعلقة بفرضيات الدراسـةا يلي مناقشة وتفسير نتائج التسم، وفيالدراسـة
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 :عرض وتحليل النتائج -4-1
 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضياستثارة و  التدريبيسلوب عالقة بين األ توجد: المحور األول/ أوال

 

 العالقة مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بيرسون
 عالقة إرتباطية موجبة 0,01 2.0.0

 عينةالنجاز لدى ففراد اإل يةالتدريبي ودافع األسلوببيرسون بين يبين نتائج معامل االرتباط (: 44)جدول رقم 
  

o تحليل ومناقشة النتائج: 
عند مستوى الداللة ، (r = 0,282)، والذي تشير نتائجه إلى (20)يتبين لنا من خالل تحليل نتائج الجدول رقم   

(α = 0,01)، ضعيفة طرديةإرتباطية للتحليل اإلحصائي يتضح لنا وجود عالقة  ووفق معامل اإلرتباط بيرسون         
، ويمكن تفسير هذه النتائج انطالقا من فن المدرب ودافعية اإلنجاز الرياضي لدى ففراد العينةالتدريبي  األسلوببين 

ويعمل  الشاق والتكرار فيهخدام التدريب الذي يعطي فولوية وفهمية كبيرة لتحسين مستوى فداء الالعبين، وذلك باست
في الفريق  ويتأكد من فن كل العب يؤدي مهامه ،الفريق مفهومة لدى جميع الالعبينعلى فن تكون مهامه اتجاه 

  ادة طبقا لقدراته واستعداداته، وهذا ما سمح بزيادة إقبال الالعبين على التدريبات واالستمرار فيها بكل رضا وسع
وهذا ما يعبر عنه الالعب باالستعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع  ،في األداء يزمن فجل تحقيق النجاح والتم

إلى رفع  الذي يؤديو  ،له درجة كبيرة من الرضا الوظيفي وهو ما يمنح، في المنافسات يحقق النجاح والفوز لكي
ذلك كلما زاد  ،في تعامله مع الالعبين التدريبي األسلوبنتهج المدرب إوهذا يعني فنه كلما  .الروح المعنوية لالعبين

 .نجاز عند الالعبيناإل يةدافع في إستثارة
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 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضياستثارة و  الديمقراطيسلوب عالقة بين األ توجد: المحور الثاني/ أوال
 

 العالقة مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بيرسون
 موجبةعالقة إرتباطية  0,01 2.600

 .عينةالنجاز لدى ففراد اإل يةودافع الديمقراطي األسلوبيبين نتائج معامل االرتباط بيرسون بين (: 40)جدول رقم 
  

o تحليل ومناقشة النتائج: 
عند مستوى الداللة ، (r = 0,621)، والذي تشير نتائجه إلى (20)يتبين لنا من خالل تحليل نتائج الجدول رقم    

(α = 0,01)،  قوية طرديةإرتباطية ووفق معامل اإلرتباط بيرسون للتحليل اإلحصائي يتضح لنا وجود عالقة         
ويمكن تفسير هذه النتائج انطالقا من فن  ،الرياضي لدى ففراد العينة ية اإلنجازالديمقراطي ودافع األسلوببين 

المدرب الذي يسمح بدرجة كبيرة باشتراك الالعبين في اتخاذ القرارات التي تهم الفريق، سواء تعلق األمر بطرق 
فو وقت التدريب فو الخطة التكتيكية التي سوف يلعب بها المنافسات، فو في تحديد األهداف التي يعمل  التدريب

والذي يسمح ويشجع كذلك اقامت العالقات الودية فو غير الرسمية  ،قها خالل الموسم الرياضييالفريق على تحق
بتها وبرغبة بينه وبين الالعبين، وهذا كله ما يدفع الالعب إلى االستمتاع بتحمل فية مهمة مهما كانت درجة صعو 

      .نجازاإل يةدافعمن رفع الإلى  ذلك يؤديي بالتالو وهذا من فجل التفوق والتميز في األداء،  ،قوية في النجاح فيها
 يةدافع ذلك في إستثارةكلما زاد  ،في تعامله مع الالعبيننتهج المدرب السلوك الديمقراطي إوهذا يعني فنه كلما     
 .نجاز عند الالعبيناإل
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 .لدى العبي كرة القدم االنجاز الرياضي دافعيةاستثارة و  األتوقراطيسلوب عالقة بين األ توجد: المحور الثالث/ أوال
 

 العالقة مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط بيرسون
 سالبةعالقة إرتباطية  0,01 - 2.330

 .عينةالنجاز لدى ففراد اإل يةودافع األتوقراطي األسلوبيبين نتائج معامل االرتباط بيرسون بين (: 40)جدول رقم 
  

o تحليل ومناقشة النتائج: 
عند مستوى الداللة ، (r = - 0,331)، والذي تشير نتائجه إلى (26)يتبين لنا من خالل تحليل نتائج الجدول رقم   

(α = 0,01)،  ضعيفة عكسية إرتباطيةووفق معامل اإلرتباط بيرسون للتحليل اإلحصائي يتضح لنا وجود عالقة       
ويمكن تفسير هذه النتائج انطالقا من فنه  ،الرياضي لدى ففراد العينة ية اإلنجازودافع األوتوقراطي األسلوببين 

 يتخذ القرارات بمفرده ودون إشراك الالعبين في ذلك، وهذا دون فن يضع اعتبار( القائد)كلما كان المدرب الرياضي 
ن في ذلك العمل ألداء الفريق فو الالعبين، إذ نجده يقوم بتخطيط التدريب ووضع خطة اللعب دون إشراك الالعبي

          فو قراراته لالعبين حيث يضع المدرب نفسه في مكانة بعيدة  ،كما فنه ال يحاول فن يشرح فسباب سلوكه
إلى انخفاض  عن الالعبين، وهذا ما يدفع الالعبين إلى تنفيذ وتطبيق تلك القرارات بدون رضا واستمتاع، مما يؤدي

خالل انعدام الحماس في إنجاز األعمال المطلوبة منهم سواء في التدريبات  والتي تظهر من ،الروح المعنوية لديهم
ذلك للفريق كلما قل  السلوك األوتوقراطي في قيادته( دالقائ)فو في المنافسات، وهذا يعني فنه كلما فنتهج المدرب 

 .نجاز لدى الالعبيناإل يةدافعمن إستثارة 
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 :ومقابلة النتائج بالفرضيات مناقشة -4-2
 

استثارة دافعية و  التدريبيسلو  األ هناك عالقة بين :مناقشة الفرضية الجزئية األولى التي مفادها -4-2-1
 .لدى العبي كرة القدم االنجاز الرياضي

 

ية بين األسلوب التدريبي ودافع طرديةفنه توجد عالقة إرتباطية ( 04)من خالل نتائج الجدول رقم  يتبين لنا   
 .(α = 2.20)عند مستوى الداللة ( r = 0.282)إذ بلغ معامل االرتباط  .اإلنجاز لدى ففراد عينة البحث

 

على فساس فن المدرب الرياضي الذي ينتهج في تعامله مع الالعبين فن تفسير هذه النتائج  انويرى الباحث      
من العملية التدريبية  األسلوب التدريبي الذي يركز فيه على تحسين واالرتقاء بمستوى فداء الالعب، وهو بذلك يجعل

   يا وخططياتدور حول تحسين مستوى األداء واالرتقاء به نحو األفضل، وذلك من خالل إعداد الالعبين بدنيا وفن
إذ تكون العملية التدريبية في تطور مستمر ومنظم، بالشكل الذي يساعد على تحقيق الهدف األساسي وهو االرتقاء 

 .بمستوى الالعب فو الفريق إلى درجة عالية من األداء
 

ب فداء ولتحقيق ذلك الهدف يقوم المدرب الرياضي بمجموعة من األعمال اتجاه الالعبين كأن يشرح لكل الع   
المهارات وخطط اللعب، ويعطي كذلك فهمية خاصة إلصالح فخطاء كل العب، كما يتأكد فن مهامه التدريبية تجاه 
الفريق مفهومة لدى جميع الالعبين باإلضافة إلى فنه يتأكد من فن كل العب يؤدي طبقا لقدراته، حيث يريد المدرب 

والتي بدورها ترفع من مستوى  ،ؤهالت بدنية وفنية وخططيةمن وراء كل هذه األعمال فن يكسب الالعب قدرات وم
فدائه وخاصة في المنافسات الرياضية، التي تعتبر من فهم مواقف اإلنجاز وذلك بغية تحقيق النجاح، وبالتالي فإن 

يعطيه اعتقاد بأنه يستطيع فن يحقق األعمال المطلوبة منه بنجاح  ،امتالك الالعب لتلك القدرات البدنية والفنية
بحيث يقبل على تلك األعمال بكل حماس وثقة بالنفس سواء في التدريبات فو في المنافسات، وتظهر هذه الرغبة 

اء لتحسين مستوى األد ،والحماس لإلنجاز من خالل التدريب لساعات إضافية وتحمل التدريبات الشاقة والعنيفة
       اجع إلى فن ثقته بنفسه عالية جداإلى االستمتاع بتحمل فية مهمة مهما كانت صعوبتها، وهذا ر  ضافةاإلب

وهي انعكاس للقدرات واالستعدادات التي يمتلكها الالعب والتي تظهر من خالل األداء العالي الذي يؤدي بدوره إلى 
الذي فكد على  (باندورا)عتقد بفعالية ذاته، وهذا ما ذهب إليه تحقيق اإلنجازات الرياضية، وهذا يعني فن الالعب ي

   ... لنجاح في فداء سلوك نوعي معينويستطيع ا... فن اعتقاد الفرد في قدراته واستطاعته على فداء نوعي معين
   

        يقترب فو يقبل على هذا األداء بقدر كبير  فالالعب الذي يدرك فنه يتسم بفعالية الذات في فداء معين،    
 .(070-070، ص0226عالوى )من الحماس والثقة بالنفس 
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المدرب في هذا األسلوب يركز كل اهتماماته على التحسين واالرتقاء بمستوى يمكن القول فن األساس وعلى هذا   
   تلك األعمال المطلوبة منهم سواء عداداتهم على إنجازاألداء لدى الالعبين، مما يشعرهم بالثقة في قدراتهم واست

فو تجنب الفشل في إنجاز التفوق والنجاح  ،في التدريبات فو في المنافسات، وبالتالي تحقيق التفوق واإلنجاز
وبالتالي فإن مهنة المدرب في هذا األسلوب تتميز بالفعالية والكفاءة في التخطيط للعملية التدريبية التي يركز فيها 
على التحسين واالرتقاء بمستوى فداء الالعبين والذي بدوره يجعل الالعبين يثقون في فدائهم على تحقيق اإلنجاز 

  .ضيالريا
 
 

 (0222عبد العزيز بن علي بن فحمد السلمان، )وهذا ما يؤدي إلى زيادة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين، وهذا ما فكدته دراسة    
والتي فكدت على فن مستوى دافعية اإلنجاز لدى العبي بعض األلعاب الجماعية يعتبر مرتفعا، وهذا من خالل 

 .ودافعية اإلنجاز الرياضي( بعد التدريب واإلرشاد)ي والتي من بينها العالقة بين بعض فبعاد السلوك القياد
 .تحققتومنه يمكن القول فن الفرضية األولى قد    
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استثارة دافعية الديمقراطي و  سلو عالقة بين األ توجد :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها -4-2-2
 .العبي كرة القدملدى  االنجاز الرياضي

 

ية ودافعفنه توجد عالقة إرتباطية إيجابية بين األسلوب الديمقراطي ( 20)الجدول رقم  نتائج يتبين لنا من خالل   
 (.α = 2.20)عند مستوى الداللة ( r = 0.621)االرتباط قيمة معامل  بلغإذ  . اإلنجاز لدى ففراد عينة البحث

 

 فن تفسير هذه النتائج يكون على فساس فن المدرب الرياضي الذي ينتهج األسلوب الديمقراطي  انويرى الباحث   
في قيادته للفريق الرياضي، والذي من فهم مرتكزاته إقامة العالقات اإلنسانية بين المدرب والالعبين، وبين الالعبين 

     اجتماعي مالئم يشعر فيه الالعب جو نفسي و  بعضهم البعض حيث تسهم هذه العالقات اإلنسانية في توفير
من فنه جزء من الكل في يشعر باالنتماء إلى هذا الفريق، كما تسهم تلك العالقات في إشباع الحاجات والرغبات 
الملحة التي يبديها الالعبين من خالل العمل معا على إشباعها وتحقيقها في ظل تواجد جو اجتماعي مساعد مبني 

المتبادلين بين جميع ففراد الفريق الرياضي، ومن بين فهم هذه الحاجات الحاجة إلى اإلنجاز  على الثقة واالحترام
   والتي تظهر من خالل رغبة الالعب في التفوق والنجاح في تحقيق األهداف المخططة، وبالتالي يعمل المدرب 

د على بذل الجهد من فجل االجتماعي المساعراطي وفي إطار ذلك الجو النفسي و في ظل هذا األسلوب الديمق
إشباع تلك الحاجة من خالل توفير مناخ عمل مساعد مبني على األلفة والمحبة بين الالعبين، وهذا يعني فن 

وبالتالي توفير المناخ  ،جيات ورغبات الالعبينالمدرب الديمقراطي من خالل إقامة العالقات اإلنسانية يكتشف حا
ن إشباع تلك الحاجات االجتماعي المساعد الذي يعمل فيه م ع الالعبين على إشباع وتلبية تلك الحاجات الملحة، وا 

  يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لدى الالعبين، وبالتالي توجه الالعب نحو مواقف اإلنجاز بكل حماس ودافعية 
نحو  ة الالعبينالستثارة دافعي( المادية والمعنوية)حيث يستخدم المدرب الرياضي فيضا طرق التحفيز اإليجابي 

على فن القيادة (0227نواف كنعان، )تحقيق تلك الحاجات الملحة والتي من فهمهما الحاجة إلى اإلنجاز، وهذا ما فكده 
، 0227نواف كنعان، )التي يقوم فيها إشباع لحاجيات المرؤوسين .. . د فساسا على العالقات اإلنسانيةالديمقراطية تعتم

إلى فن تحقيق العالقات اإلنسانية يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لدى العاملين ، (0227 ،محمد علي)كما فشار ،(0.0ص
   ويعمق لديهم الشعور باالنتماء للهيئة، والعمل بروح الفريق، وكل هذا ينعكس بصورة إيجابية على نجاح الهيئة 

 (037، ص0227محمد علي، ). في تحقيق فهدافها
 

الديمقراطي فيضا إشراك الالعبين في اتخاذ القرارات وتحديد األهداف التي سوف  كما نجد من مرتكزات األسلوب   
يقوم الالعب بإنجازها، مع التأكيد على ضرورة فن تكون تلك األهداف تمثل فعال اهتمامات الالعبين الشخصية 

        ض بعض ذا األسلوب بتفويكما يقوم المدرب الرياضي في ه واالجتماعية ومحاولة مساعدتهم على حلها،
الذي ( الالعب القائد)ويظهر هذا التفويض في هذه االختصاصات جليا في قائد الفريق الرياضي  ،من سلطاته

يختاره المدرب الرياضي لآلن يقوم ببعض اختصاصه كقيامه بإدارة العملية التدريبية في حالة غيابه، القيام بعملية 
قيادة بعملية اإلحماء التي تسبق المباراة، وهذا ما يؤدي بالالعبين إلى تقبل تلك  توجيه زمالئه داخل الميدان،

 .منهم ومن احتياجاتهم ومشاكلهم والتي يطلعها للمدرب الرياضي التوجيهات واإلرشادات التي يطلقها زميلهم القريب
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ياضي من خالل القائد الالعب وهو ما وهذا ما يزيد من اقتناع الالعبين بأنهم يشتركون فعال في قيادة الفريق الر    
يؤدي إلى تقوية الشعور باالنتماء وااللتزام بتلك األهداف المخططة، مما يرفع من الروح المعنوية لالعبين، التي 
تزيد من دافع انجاز النجاح لديهم، وعلى هذا يمكن القول فن المدرب الرياضي الذي يسلك األسلوب القيادي 

 . لديهمالنجاح إنجاز  مع الالعبين يزيد من دافع الديمقراطي في تعامله
الحماس للعمل ومقاومة الضغوط ...  على فن الروح المعنوية للعاملين تعني 0227 محمد علي ريشويهذا    

يجابا بنوع القيادة المتبعة وفسلوب القائد       ومقاومة اإلحباط وزيادة دوافع اإلنجاز، وتتأثر الروح المعنوية سلبا وا 
 (.030 ، ص0227محمد علي، ). في العمل وغالبا ما يربط ارتفاع الروح المعنوية بالقيادة الديمقراطية

وهذا ما فكدته كذلك مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي اتفقت مع نتائج التي توصلنا إليها في هذه    
والتي توصلت إلى فنه توجد عالقة إرتباطية دالة  ،(0220 .محمد فوزي)الدراسة، ومن بين هذه الدراسات نجد دراسة 

إحصائيا بين السلوك القيادي للمدربين ودافعية اإلنجاز لدى العبي الفرق الرياضية حيث فكد على ضرورة مراعاة 
المدرب للعالقات اإلنسانية والعمل على تنمية وتدعيم العمل الجماعي والوصول إلى إشباع حاجات ومشاعر 

إلى فن نجاح الفريق في تحقيق فهدافه يتوقف على وجود  (إيزيس سامي)وكما فشارت كذلك دراسة . بينوفحاسيس الالع
  ... القائد الفعال والكفء، حيث يعمل على وجود العالقات الحسنة بينه وبين الالعبين، والمساواة في المعاملة

  التنفيذاقتراحات الالعبين موضع ويعطي وقتا لالستماع لمشاكلهم فيكون محبوب وصديق الجميع، كما يضع 
 اتفقت مع نتائج دراستنا الحالية والتي ،(لوين، وليبيت وواين)كما فكدت دراسة كل من . وبذلك يرتاح له جميع الالعبين

والتفاعالت االجتماعية فكان  ،االبتكار، الدافعية، الرضا، التماسك: حيث فكدوا على فن المؤشرات األخرى مثل
 .تفوق النمط الديمقراطي واضح على النمط االستبدادي

على  لت إلى فن نمط القيادة الذي يركزالتي توص (جامعة ميتشغان) كما اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة   
       المرؤوسين حقق إنتاجية فعلى ومستوى رضا ففضل عن نمط القيادة الذي يركز اهتمامه حول العمل، وهذا
عطائهم مسؤوليات        من خالل عالقات المشرفين بالمرؤوسين الجيدة والتي تظهر من خالل إثارة دوافعهم، وا 

د نوعين من القادة، النوع األول يهتم بالعمال في المنظمة إلى وجو  (جامعة والية فوهايو)كما فشارت دراسة  .في العمل
 :والذي يتميز بالخصائص التالية

 الثقة المتبادلة بينه وبين المرؤوسين المبنية على العالقات اإلنسانية   -
 .تفويض قدر مناسب من السلطات للمرؤوسين، هذا ما يدعم من مراكزهم الوظيفية ويحقق لهم الرضا الوظيفي -
 .  نتشار روح الود والصداقة واالحترام المتبادل وتشجيع القيم اإليجابية في العملا -
 .تحققتومنه يمكن القول ان الفرضية الجزئية الثانية قد    
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استثارة دافعية و  وتوقراطياأل  سلو عالقة بين األ توجد :التي مفادها لثةمناقشة الفرضية الجزئية الثا -4-2-3
 .لدى العبي كرة القدم االنجاز الرياضي

 

ية ودافعفنه توجد عالقة إرتباطية عكسية بين األسلوب األوتوقراطي ( 26)يتبين لنا من خالل نتائج الجدول رقم    
 (.α = 2.20)عند مستوى الداللة ( r = - 0.331)قيمة معامل االرتباط  بلغإذ . اإلنجاز لدى ففراد عينة البحث

 

على فساس فنه كلما اعتمد المدرب الرياضي على األسلوب األوتوقراطي فن تفسير هذه النتائج  انويرى الباحث   
والذي من فهم مظاهره هو عدم إشراك الالعبين في اتخاذ القرارات وتحديد األهداف المخططة لكي ينجزوها، كما 

م على إنجاز تلك األهداف يستعمل المدرب الرياضي في هذا األسلوب التحكم والضغط على الالعبين إلجباره
 التي ال تعبر عن احتياجاتهم ورغباتهم الملحة ،وهذا ما يؤدي بالالعبين إلى عدم تقبل تلك األهداف ،المخططة

حيث تظهر هذه المقاومة في شكل عدم بذل الجهد الكافي لتنفيذها وعدم الحماس والدافعية وبالتالي مقاومة تنفيذها، 
ألهداف المخططة، وهذا ما يؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي، في يقوم الالعب بأعمال ليس فثناء القيام بتنفيذ تلك ا

  والتي تؤدي  فو يقوم بها ليتفادى العقاب، والذي يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لدى الالعبين راضي عنها،
طا وثيقا بالروح المعنوية والروح إلى انخفاض دافع إنجاز النجاح لدى الالعبين، ألن دافع إنجاز النجاح يرتبط ارتبا

المعنوية بدورها ترتبط بالرضا الوظيفي، والرضا الوظيفي بدوره كذلك يرتبط بإشباع الحاجات الملحة، والتي ترتبط 
باألهداف الموضوعة لإلنجاز، حتى يقبل الالعب بكل حماس ودافعية إلنجازها، كما فن القائد األوتوقراطي قليل 

وال يهتم بالعالقات اإلنسانية، ونحن نعلم فن كرة القدم هي رياضة جماعية في تعتمد اعتمادا  الثقة في الالعبين،
وبالتالي فإنه في ظل هذا األسلوب األوتوقراطي الذي تكاد تختفي فيه العالقات  ،فساسيا على األداء الجماعي

اضي حيث تكثر فيه الصراعات والنزاعات وبالتالي األداء الجماعي وهذا ما يؤثر على تماسك الفريق الري ،اإلنسانية
وبالتالي يصبح الجو غير مالئم لالستمرار في عضويته، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض روح التعاون والتي تظهر من 
خالل ارتفاع معدل الغيابات سواء عن التدريبات فو في المنافسات، فو تعمد فخذ البطاقات الحمراء فو اختالق 

كوا في إنجاز تلك األعمال المطلوبة منهم، بإضافة إلى كثرة االحتجاجات والمشاكل من اإلصابات حتى ال يشار 
وبالتالي عدم إقبال الالعب على مواقف اإلنجاز وهذا راجع فساسا إلى انخفاض دافع إنجاز  ،طرف الالعبين

ل لق لوب األوتوقراطيوعلى هذا فإنه كلما اعتمد المدرب الرياضي في قيادته للفريق الرياضي على األس ،النجاح
 . لدى الالعبين النجاح دافع إنجازذلك من إستثارة 

 

وهذا يعني فنه كلما انتهج المدرب الرياضي ألسلوب األوتوقراطي في قيادته للفريق الرياضي يركز اهتمامه على    
وهذا  ،وبالتالي فإن ما يهمه في الفريق الرياضي هو تحقيق الفوز اإلنجاز الرياضي فكثر من تركيزه على الالعبين،

الحتياجات النفسية واالجتماعية لالعبين، إذ يعتبرهم كأداة لإلنجاز بغض النظر عن كونهم مخلوقا امراعاة دون 
ونجد المدرب في هذا األسلوب األوتوقراطي ينسب الفوز والنجاح إلى  اجتماعيا يخضع لمتغيرات نفسية واجتماعية،

نفسه فقط دون الالعبين وكأنه حقق ذلك اإلنجاز بمجهوده الفردي، ولكن في حالة الخسارة نجده يحاول فن يتنصل 
 .قدمهامن مسؤولياته، ويلقى بالئمة على الالعبين ويتهمهم بالتقصير ببذل الجهد وغير ذلك من الحجج التي ي
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كما يقوم المدرب في ظل هذا األسلوب األوتوقراطي بتخطيط األهداف والسياسات العامة للفريق دون إشراك    
الالعبين، حيث يستعمل المدرب سلطته كأداة ضغط على الالعبين إلنجاز تلك األهداف المخططة التي ال تعبر 

بطين بها عضويا، في يشعر الالعب فن تلك األهداف عن انشغاالت واهتمامات الالعبين، وهذا ما يجعلهم غير مرت
وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الروح  ،لالمباالة وعدم الحماس والدافعيةال تعنيه وبالتالي يقبل على تنفيذها بنوع من ا

المعنوية لدى الالعبين، مما يعرضهم إلى الفشل المتكرر، وهذا من جراء انخفاض دافع تجنب الفشل، وهذا راجع 
 .انعدام الرضا الوظيفي عند الالعبين إلى

 

كما فن استعمال المدرب في ظل هذا األسلوب األوتوقراطي التعزيز والتدعيم السلبي وذلك بالعقاب والتهديد    
والتخويف بإنقاص اإلشباعات المادية فو المعنوية، في يضغط المدرب على الالعبين ويهددهم في حالة الخسارة 

و الحرمان من المكافآت وهذا ما يؤدي إلى إثارة القلق والتوتر بحيث تتحول تلك اإلشباعات بالخصم من الرواتب ف
المادية والمعنوية من مصدر دعم وتعزيز اإلنجاز إلى مصدر للضغط الذي يحول دون تحقيق اإلنجاز، وبالتالي 

افع تجنب الفشل وهذا يعني يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لدى الالعبين، التي تؤدي بدورها إلى انخفاض د
تحقيق الهزائم المتكررة في المنافسات الرياضية دون فن يكترث لها الالعب ألنه يشعر وكأن تلك الهزائم ال تعنيه 
نما هو منفذ لألوامر والقرارات التي تصدر من المدرب الرياضي، وبالتالي هو ال  ألنه ال يمتلك فيها زمام األمور وا 

 .تلك الهزائم ألنه ال يشترك في اتخاذ تلك القرارات وتحديد تلك األهداف المخططةيتحمل المسؤولية عن 
 

ذلك ل لقوعلى هذا يمكن القول فنه كلما اعتمد المدرب الرياضي في قيادته للفريق على األسلوب األوتوقراطي    
 . نجاز لدى الالعبيناإل يةدافعمن إستثارة 

تي توصلنا إليها وهي كلما اعتمد المدرب الرياضي في قيادته للفريق ومن الدراسات التي فكدت النتائج ال   
الرياضي على األسلوب األوتوقراطي يقل دافع إنجاز النجاح ويقل دافع تجنب الفشل وبالتالي تقل دافعية اإلنجاز 

والتي فكدت على فن نمط القيادة الذي ركز اهتمامه حول العمل  (جامعة ميتشغان)الرياضي لدى الالعبين، نجد دراسة 
 .واالهتمام المفرط به فدى إلى فقدان حماس المرؤوسين وبالتالي تدهور اإلنتاجية

إلى فنه يوجد نوع من القادة يوجه ، التي اتفقت مع نتائجنا حيث توصلتو  )جامعة والية فوهايو)كما فشارت دراسة  
 :كل التنظيمي في المنظمة ومن مميزاتهاهتمام فكبر إلى الهي

 االعتماد على السلطة الوظيفية في إصدار األوامر والتعليمات  -
  .انتشار حاالت التوتر والقلق وانخفاض الروح المعنوية لدى العاملين مما يؤثر سلبا على األداء -

 .تحققتومنه يمكن القول ان الفرضية الثالثة قد 
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توجد عالقة بين األسالي  القيادية واستثارة دافعية  :أنه الفرضية العامة التي تنص علىمناقشة  -4-2-4
 .U 18االنجاز لدى العبي كرة القدم صنف األشبال  

 

تم طرحه في الفرضيات الجزئية وتحليل نتائج العينة تبين لنا فن لألساليب القيادية دور في استثارة  من خالل ما   
 :بلورها فيما يليالجزئية التي ن األسئلةاكدته مختلف  وهذا ما الرياضي لدى العبي كرة القدمدافعية اإلنجاز 

 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضيو التدريبي سلوب توجد عالقة بين األ -
  

 األسلوببين  طرديةفنه توجد عالقة إرتباطية ( 20)نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 
 (α = 0,01)عند مستوى الداللة   (r = 0,282)، إذ بلغ معامل االرتباط الرياضينجاز اإل يةالتدريبي ودافع

ويمكن تفسير هذه النتائج انطالقا من فن المدرب الذي يعطي فولوية وفهمية كبيرة لتحسين مستوى فداء الالعبين 
  الفريق مفهومة لدى جميع الالعبينويعمل على فن تكون مهامه اتجاه  وذلك باستخدام التدريب الشاق والتكرار فيه،

ويتأكد من فن كل العب يؤدي مهامه في الفريق طبقا لقدراته واستعداداته، وهذا ما سمح بزيادة إقبال الالعبين على 
ا يعبر عنه الالعب وهذا م ،ءالتدريبات واالستمرار فيها بكل رضا وسعادة من فجل تحقيق النجاح والتميز في األدا
له درجة كبيرة  وهو ما يمنح باالستعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي يحقق النجاح والفوز في المنافسات

وهذا يعني فنه كلما فنتهج المدرب السلوك  الذي يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لالعبين،و  ،من الرضا الوظيفي
 .لما زاد دافع إنجاز النجاح عند الالعبينالتدريبي الذي يهتم بتحسين األداء ك

 
 

 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضيالديمقراطي و  سلوبتوجد عالقة بين األ -
 

       طرديةفنه توجد عالقة إرتباطية ( 20)نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم حيث     
 (α = 0,01)عند مستوى داللة (r = 0,621)الديمقراطي ودافع إنجاز النجاح إذ بلغ معامل االرتباط  األسلوببين 

ويمكن تفسير هذه النتائج انطالقا من فن المدرب الذي يسمح بدرجة كبيرة باشتراك الالعبين في اتخاذ القرارات التي 
 كية التي سوف يلعب بها المنافساتالخطة التكتي تهم الفريق، سواء تعلق األمر بطرق التدريب فو وقت التدريب فو

والذي يسمح ويشجع كذلك اقامت  ،على تحقيقها خالل الموسم الرياضيفو في تحديد األهداف التي يعمل الفريق 
وهذا كله ما يدفع الالعب إلى االستمتاع بتحمل فية مهمة  العالقات الودية فو غير الرسمية بينه وبين الالعبين،

وهذا من فجل التفوق والتميز في األداء، ويؤدي بالتالي  ،بتها وبرغبة قوية في النجاح فيهامهما كانت درجة صعو 
 .إلى رفع الروح المعنوية للفريق، وهذا ما يؤدي إلى رفع دافع إنجاز النجاح

لمدرب السلوك الديمقراطي في طريقة تعامله مع الالعبين فدى ذلك إلى زيادة دافع نتهج اإوهذا يعني فنه كلما 
.إنجاز النجاح لديهم
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 .لدى العبي كرة القدم دافعية االنجاز الرياضياألوتوقراطي و  سلوبعالقة األاما فيما يخص  -
 

 يةعكسية بين األسلوب األوتوقراطي ودافع فنه توجد عالقة إرتباطية( 26)يتبين لنا من خالل نتائج الجدول رقم   
 (.α = 2.20)عند مستوى الداللة ( r = - 0.331)إذ بلغ معامل االرتباط نجاز لدى الالعبين، اال

 

ويمكن تفسير ومناقشة هذه النتائج على فساس فنه كلما اعتمد المدرب الرياضي على األسلوب األوتوقراطي     
والذي من فهم مظاهره هو عدم إشراك الالعبين في اتخاذ القرارات وتحديد األهداف المخططة لكي ينجزوها، كما 

ين إلجبارهم على إنجاز تلك األهداف يستعمل المدرب الرياضي في هذا األسلوب التحكم والضغط على الالعب
المخططة وهذا ما يؤدي بالالعبين إلى عدم تقبل تلك األهداف التي ال تعبر عن احتياجاتهم ورغباتهم الملحة 
وبالتالي مقاومة تنفيذها، وحيث تظهر هذه المقاومة في شكل عدم بذل الجهد الكافي لتنفيذها وعدم الحماس 

فيذ تلك األهداف المخططة، وهذا ما يؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي، في يقوم الالعب والدافعية فثناء القيام بتن
  فو يقوم بها ليتفادى العقاب، والذي يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لدى الالعبين بأعمال ليس راضي عنها،

عن طريقها إثارة عملية يتمبأنها  "باس"بينه  ، وهذا ماوالتي تؤدي إلى انخفاض دافع إنجاز النجاح لدى الالعبين
طالق طاقاتهم وتوجيهها في االتجاه المرغوب  .(02،ص0227نواف كنعان، )". اهتمام اآلخرين وا 

حالة من التبعية بدون مقاومة، حيث عالقة ديناميكية بين القائد والمرؤوسين، و : "بأنها "جون لوك"كما يعرفها     
". التسيير نحو تحقيق هدف خاصفي موقف معين، من خالل االتصال و تكون بواسطة قوة تأثير الشخصية للقائد 

). Charron-jenluc.2001. p53( 

 :فن القيادة تتضمن (Andrew-Dubrin.000)  "أندرو دوبرين" كما فكد 
 .المساندة بين األفراد من اجل تحقيق فهداف منظمةالقدرة التي توحي بالثقة و  -
 .في نفوس األفراد المطلوب منهم انجاز فهداف منظمةالتأييد القدرة على بث الثقة و  -
 .الموجه من خالل عملية االتصال من اجل تحقيق هدف معينالتأثير الشخصي المنظم و  -
 .(23، ص 0220حسين باهي و كمال نصارى، ). هي القوة الفعالة في تنظيم الجماعة فثناء عملية تحقيق الهدف -

 
 

   دراسة تختلف نتائج هذه الدراسة مع كما ، 2414/2411شراطي رشيد وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
تفترض دراسات فنماط القيادة فن فعالية القائد في تحقيق فهداف األداء ورضا ففراد حيث  ":لوين وليبيت ووايت"

الجماعة يتوقف على نمط القيادة الذي يتبعه القائد فو نمط السلوك الذي يمارسه في عالقته بالجماعة، وفجريت هذه 
    ا من فجل معرفة سلوكهم فنماط، وهذ (23) الدراسة على عدد من التالميذ في شكل مجموعات طبقت عليهم ثالث

 :يلي ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما
      النمط االستبدادي حقق إنتاجية فعلى، لكنها كانت رهينة بممارسة القائد االستبدادي من خالل ضغطه  

 .على الجماعة وتواجده في مكان العمل
الرضي، التماسك، والتفاعالت االجتماعية، فكان تفوق النمط االبتكار، الدافعية، : فما المؤشرات األخرى مثل -

 (.063-060، ص 0063صقر عاشور، )الديمقراطي واضح على النمط االستبدادي، 
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توجد عالقة بين األساليب القيادية واستثارة  :تنص على فنهوفي األخير يمكن القول فن الفرضية العامة التي    
وهذا يعني فن هناك فساليب قيادية كانت  .قد تحققت U 18دافعية االنجاز لدى العبي كرة القدم صنف األشبال  

   (وبعد دافع تجنب الفشل بعد دافع إنجاز النجاح) دافعية اإلنجاز الرياضيلها عالقة إرتباطية إيجابية فو عكسية مع 
دافع تجنب الفشل كما  ة مع بعد دافع إنجاز النجاح وبعدحيث نجد فن األسلوب التدريبي كانت له عالقة إيجابي   

نجد فن األسلوب الديمقراطي كانت له عالقة إيجابية مع دافع إنجاز النجاح، ولم توجد له عالقة إرتباطية مع دافع 
ه عالقة إرتباطية عكسية مع دافع إنجاز النجاح ودافع تجنب الفشل، ونجد فيضا فن األسلوب األوتوقراطي كانت ل

 .تجنب الفشل
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 :خالصة -
حتى تكون للنتائج المحصل عليها ذات بالدراسة الميدانية و لقد قمنا في هذا الفصل بتحليل النتائج الخاصة    

كان الغرض اإلستمارة الخاصة بخصائص العينة، و  تحليل نتائجنا بتحليل نتائج المتحصل عليها و منهجية علمية قم
من ذلك وضع تمهيد لما سوف يتم التطرق إليه الحقا حيث يمدنا تحليل بعض خصائص العينة بمعطيات تساعدنا 

تفريغ نتائجه، وذلك بمساعدة الحقيبة عليها بعد تصحيح مقياس الدراسة و على فهم فعمق لتلك النتائج المحصل 
 .(SPSS)االجتماعية االحصائية للعلوم 

 



i 
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o ستنتاج العاماإل:  
 :الدراسة الميدانية ما يلي خالل نستنتج من

وال يتحقق هذا إال في ظل  والالعبين،( المدرب الرياضي)تعتبر القيادة الرياضية عملية التأثير المتبادل بين القائد  -
والتفويض للسلطة  ،األسلوب القيادي الديمقراطي القائم على أساس العالقات اإلنسانية والمشاركة في اتخاذ القرارات

 .  والذي يساهم في تحسين مستوى أداء الالعبين
الناجح هو الذي يستخدم مهاراته القيادية في توجيه وترغيب واستثارة دافعية  (المدرب الرياضي)إن القائد  -

الالعبين نحو اإلنجاز الرياضي، ونجاحه مرتبط أيضا باستجابة الالعبين لقيادته، وهذا من خالل تركيزه على 
 . الالعبين واإلنجاز الرياضي بنفس الدرجة من االهتمام

يز والتدعيم اإليجابي يزيد من دافعية الالعبين نحو مواقف اإلنجاز وخاصة إن استعمال المدرب الرياضي التعز  -
 .في ظل تواجد األسلوب القيادي الديمقراطي

أثناء  ألسلوب التدريبي في قيادته للفريق كلما زادت دافعية االنجاز لدى الالعبيناكلما انتهج المدرب الرياضي  -
 .ن أهمية في جعل مهام ووظيفة المدرب مفهومة وواضحةتطبيقهم لبرنامجهم التدريبي، وذلك لما له م

كلما اعتمد المدرب الرياضي على األسلوب الديمقراطي في قيادته للفريق الرياضي  تقل دافعية تجنب الفشل لدى  -
 وذلك تبعا يواألوتوقراط مقارنة بالسلوك التدريبيبدرجة كبيرة، معتمد من طرف المدربين  وهذا األسلوب ،الالعبين

الشعور  تعطيهم إتاحة الفرصة لالعبينوأن ، ديمقراطية اتخاذ القرارات يرى بأنحيث لخصوصية المدرب وشخصيته 
ديمقراطية اتخاذ القرارات بين المدرب والالعبين تتيح ، و بالقدرة على التفاعل والتعامل مع من يقودهم بشكل أفضل

كما يساعد ذلك على تعامل وتفاهم الالعبين معه بصورة  ،لتعرف على مشاكل ومخاوف الالعبينالفرصة للقائد ل
عطائهم الفرصة بأخذ زمام المبادرة وخاصة في مواقف وبالتالي  أفضل يقل اعتماد الالعبين على من يقودهم وا 

 منإقبال كان هناك  هذا األخيركلما اعتمد المدرب الرياضي في قيادته للفريق على و  ،االستثارة االنفعالية للمنافسة
إقبال  كلما كانت دافعية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبين عالية كلما كان هناكطرف الالعبين على تلك األنشطة، و 

يزداد رضا واقتناع الالعبين على من يقودهم كلما كان أكثر اهتماما بالعالقات ف ،من طرف الالعبين على التمرينات
 .اإلنسانية والمشاركة في اتخاذ القرارات

 .كلما اعتمد المدرب الرياضي في قيادته للفريق على األسلوب الديمقراطي كانت النتائج الرياضية المحققة جيدة -
 .   كلما كانت دافعية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبين عالية كانت النتائج الرياضية المحققة جيدة -
سلوب األوتوقراطي تقل دافعية اإلنجاز الرياضي كلما أنتهج المدرب الرياضي في قيادته للفريق الرياضي على األ -

 .لدى الالعبين
كلما اعتمد المدرب الرياضي في تعامله مع الالعبين على األسلوب األوتوقراطي يحقق الفريق الرياضي نتائج  -

بداء الرأي،كما أن  ،رياضية ضعيفة والحوار يطور لديهم السلوك االنفعالي بما  منح الالعبين قدرا من السلطة وا 
 .يتماشى مع المواقف المختلفة للمنافسة
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o خاتمةال : 
، حيث ، وفي المجال الرياضي بصفة خاصةالقيادة من الوسائل الهامة في مختلف المجاالت بصفة عامة دتع   

أكثر العمليات تأثيرا توجد القيادة حيثما وجدت الجماعة أو ظهرت الحاجة إلى العمل الجماعي، وتعد القيادة من 
يسي للعالقات بين ، وهي المحور الرئراد واتجاهاتهم ورضائهم عن العمل، فهي تؤثر في دافعية األفعلى السلوك

، وفي المقابل لى إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم، فالقائد عادة يمد الجماعة بالوسائل التي تساعد عالفرد والجماعة
نجاز األعمايقوم األفراد بتقبل آرائه وتق تعد القيادة الرياضية بذلك ل في أسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة، و ديرها وا 

لقادرة على التنسيق بين هي األداة الرئيسية التي تستطيع الفرق الرياضية من خاللها تحقيق أهدافها، وهي ا
وذلك من خالل عملية االتصال والتفاعل التي  ،ريق إلى مرحلة التماسك واالنسجام، بهدف الوصول بالفالالعبين

 واالجتماعية بينه وبين الالعبين مع العبيه، وتشجيع إقامة العالقات اإلنسانية( المدرب)يقوم بها القائد الرياضي 
وبين الالعبين بعضهم البعض، وبالتالي فإن القيادة الرياضية هي عملية التأثير والتوجيه لالعبين بهدف تحقيق 

 .تركة بكل حماس ودافعيةاف المشاألهد
على الالعبين  فإن ( المدرب)ولما كانت القيادة في جوهرها تعني التأثير والتوجيه الذي يمارسه القائد الرياضي    

     ، واألسلوب ي تعكس تباينا في أساليب القيادةاختالف وسائل التأثير والتوجيه التي يستخدمها المدرب الرياض
  .ي المنافسات أو في الحياة العامةلقائد في المواقف المختلفة سواءا في التدريبات أو فهو سلوك يظهره ا

 األسلوب التدريبي)وتم التركيز على ثالث أساليب قيادية  ،ولقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى خمسة أساليب قيادية   
ا راجع إلى الدراسة ذالمدربين وهواألكثر استعماال من طرف  (األسلوب األوتوقراطي ـ األسلوب الديمقراطي

وذلك من خالل مقياس  ،ياضيينتهجها المدرب الرياضي في قيادته للفريق الر  حيث ،االستطالعية التي قمنا بها
 "شيال دوراي"و" صالح"من إعداد كل من ( لالعبمن وجهة نظر ا)قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضي 

 األسلوب الديمقراطي ،األسلوب التدريبي: يادية التاليةالمقياس يقيس األساليب القالمطبق في هذه الدراسة وكان هذا 
 .ي المساعد، أسلوب اإلثابةاألسلوب االجتماع األسلوب األوتوقراطي،

، وذلك من خالل عالقتها ك ثالث أساليب قيادية كانت فعالةإال انه من خالل نتائج دراستنا اتضح أن هنا   
، إال أن درجة فعاليتها كانت تختلف من أسلوب آلخر حيث نجد ية بالدافعية لإلنجاز الرياضيجاباالرتباطية اإلي

تحسين مستوى األداء األسلوب القيادي التدريبي الذي يركز فيه المدرب الرياضي في قيادته  للفريق الرياضي على 
فع الروح المعنويـة ، وهذا ما ير الذات لديه لتالي يزيد من فعاليةمما يزيد من اقتناع الالعب بأدائه وبا واالرتقاء به

، وهذا ما ظهر من خالل العالقة اإلرتباطية اإليجابية بين الي يزيد من دافعية اإلنجاز لديه، وبالتلدى الالعبين
التدريبي  ، كما أنه لم توجد عالقة ارتباطيه بين األسلوببي ودافعية اإلنجاز لدى الالعبيناألسلوب القيادي التدري

 األساليب القيادية فعالية ونجاعةأما بالنسبة لألسلوب الديمقراطي الذي يعتبر أهم هذه ، ماسك الفريق الرياضيوت
حيث يعمل المدرب . بين دافعية اإلنجاز لدى الالعبيناالرتباطية اإليجابية القوية بينه و  وذلك من خالل العالقة

، وبين واالجتماعية بينه وبين الالعبين إقامة العالقات اإلنسانيةالرياضي في ظل األسلوب القيادي الديمقراطي على 
 :والتي من أهمها دتهم على إشباع حاجاتهم ورغباتهم، وذلك بهدف مساعبين بعضهم البعضالالع
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حيث ال يمكن تحقيق تلك الحاجات والرغبات إال إذا كانت الحياة  ،الحاجة إلى اإلنجاز والحاجة إلى االنتماء   
عية داخل الفريق الرياضي تنطوي على جو من الثقة واالحترام المتبادلين بين جميع أفراد الفريق الرياضي االجتما

يق ويظهر هذا الجو المساعد والمالئم من خالل اهتمام المدرب الرياضي بالالعبين والعمل على مساعدتهم وتحق
بحيث يعطي  األهداف الموضوعة للفريق ب تحقيق، ولكن ذلك ال يتم على حسامصالحهم في العمل وحل مشاكلهم

       المدرب الرياضي الذي ينتهج في قيادته للفريق  األسلوب الديمقراطي نفس االهتمام سواءا بالنسبة لالعبين 
أو بالنسبة لإلنجاز الرياضي كما يعمل المدرب في هذا األسلوب على أن يثير الدوافع التعاونية في الفريق مما يزيد 

في  الالعبينكما يعمل أيضا على إشراك  ا والتخفيف من الصراعات والتكتالت داخل الفريق الرياضيمن تماسكه
وبكل  مل على تنفيذها بكل حماس ودافعية، مما يساعد الالعبين على تقبلهم لتلك القرارات والعصنع واتخاذ القرارات

باإلضافة إلى عمل  ات واألهداف الموضوعةبتلك القرار وشعورهم بارتباطهم العضوي  رضا وظيفي، وهذا إلحساسهم
ى الالعبين المدرب الرياضي في األسلوب القيادي الديمقراطي على تفويض بعض الصالحيات واالختصاصات إل

من طرف  ن واعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، وهذا ما يسهم في تنمية الثقة بالنفس لالعبيالقادرين على تنفيذها
ضافة إلى باإل اضيبين جميع أعضاء الفريق الري يزيد من التعاون واالحترام والتقدير ، وهو ماالمدرب الرياضي

 األهداف المشتركة للفريق الرياضي، والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤوليـة من اجل تحقيق تنمية الشعور باالنتماء
ومن خالل هذا تتضح األهمية الكبيرة لألسلوب القيادي الديمقراطي وآثاره اإليجابية العديدة، حيث يعتبر أسلوب 

 .، وبالتالي التحسين من النتائج الرياضيةارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبينفعال وذو كفاءة عالية في استث
البحث على التأكيد على ضرورة انتهاج المدرب  وقد خلصت دراستنا من خالل مختلف العالقات بين متغيرات  

       الرياضي لكرة القدم أثناء قيادته للفريق الرياضي األسلوب الديمقراطي بصفته األسلوب األكثر فعالية وكفاءة
، وهذا دون إغفاله جانب لرياضيفي توفير الجو النفسي واالجتماعي لفي استثارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين و 

وبالتالي كان لألسلوب القيادي  ،جاز الرياضي والذي أعطاه نفس األهمية والتركيز الذي أعطاه لالعبيناإلن
إليجابية ألطول فترة من النتائج الرياضية والمحافظة على النتائج ا فعالية وكفاءة عالية في التحسين الديمقراطي

        ريبي الذي يركز على تحسين األداءالتد ، مع إمكانية المدرب الرياضي أن يستعين باألسلوبزمنية ممكنة
ن عن وفي نفس الوقت يجب التأكيد على ضرورة أن يبتعد المدرب الرياضي في قيادته للفريق الرياضي قدر اإلمكا

، وهذا لما له من آثار سلبية عديدة والتي تظهر من خالل سياسة اإلجبار في تنفيذ انتهاج األسلوب األوتوقراطي
نفراده بصنع مطلوبة من الالعبين وتهديدهم بإنقاص إشباعاتهم في حالة عدم األعمال ال التنفيذ لتلك األعمال، وا 

، والتي فاض الروح المعنوية لدى الالعبين، مما يؤدي إلى انخما يتميز بعدم الثقة في الالعبين، كواتخاذ القرارات
هذا األسلوب األوتوقراطي إلى انعدام الرضا الوظيفي ، كما يؤدي انتهاج ا انخفاض الدافعية لإلنجاز لديهمترتبط به

وبالتالي ارتفاع  ،وهذا لعدم ارتباطهم العضوي بها ،ن من أجل تحقيق األهداف الموضوعةمما يضعف روح التعاو 
التصدع ، مما يعرض وحدة الفريق إلى عبيناحتجاجات الالعبين والتكتالت غير الشرعية وتزايد الصراعات بين الال

 .ـةفلرياضية الضعيلي تحقيق النتائج اوبالتا
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o اقتراحات وفروض مستقبلية:  
 :يوصي الباحث في حدوث البحث ونتائجه ما يلي

وتبين مزاياه على الفريق  وأسسه، همرتكزا تتسليط الضوء على األسلوب القيادي الديمقراطي وذلك بتوضيح أهم  -
 . الرياضي بصفة عامة وعلى الالعبين بصفة خاصة

وذلك بتوضيح أسسه وتبين مساوئه، وذلك لتوجيه المدربين  تسليط الضوء على األسلوب القيادي األوتوقراطي، -
  .لرياضيةمما يرجع بالسلب على النتائج ا اره السلبية على دافعية الالعبينعلى تجنب هذه األسلوب نظرا آلث

إليجابية االقيام بدورات تدريبية لفائدة المدربين لتكوينهم على األسلوب القيادي الديمقراطي لالستفادة من نتائجه  -
 .والمتعددة العديدة

استعمال المدرب الرياضي التعزيز والتدعيم اإليجابي الذي يزيد من دافعية الالعبين نحو مواقف اإلنجاز  -
 .الرياضي

 .فرق الرياضية باختصاصي في اإلرشاد النفسي الرياضيضرورة تدعيم ال -
بداء الرأي في مختلف األمور التي تتعلق بالفريق الرياضي، واالستماع -      منح الالعبين الفرصة للمشاركة وا 

 .إلى مقترحاتهم وأخذها بعين االعتبار
مما يؤدي  في الفريق الرياضي دافعيةعلى تحقيق ال الذي يساعدالعمل على توفير المناخ النفسي واالجتماعي  -

 .بالالعبين للوصول إلى األهداف المسطرة
وهذا لما هذه المتغيرات  إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول األساليب القيادية والدافعية لإلنجاز الرياضي، -

 .والنتائج الرياضية بصفة خاصة من آثار على العملية الرياضية بصفة عامة
 .ساتدة الجامعيين التعمق في دراسة مثل هده المواضيععلى الباحثين واال -
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 ـ البيبليوغرافيا ـ
 :قائمة المراجع

o باللغة العربيـة: 
ة في التربية البدنية والرياضية، دار يالقيادة اإلدار (: 3002)إبراهيم محمود عبد المقصود وحسن احمد الشافعي  -1

 .اإلسكندرية ،1الوفاء لدنيا الطباعة، ط
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية  التوجيه، دار (: 3002)إبراهيم محمود عبد المقصود وحسن أحمد الشافعي  -2

 .، اإلسكندرية1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط
 ،1سيكولوجية الفرق الرياضي، دار الفكر العربي، ط(: 3002)أحمد أمين فوزي وطارق محمد بدر الدين  -3

 .القاهرة
إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، دار النهضة العربية (: 2692)أحمد صقر عاشور -4

 .للطباعة والنشر، بيروت
طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، مركز (: 3000)مصطفى حسين باهي إخالص محمد عبد الحفيظ و -5

 .الكتاب للنشر، القاهرة
االجتماع الرياضي، مركز الكتاب للنشر، الطبعة (: 3002)مصطفى حسين باهي و خالص محمد عبد الحفيظ إ -6

 .األولى، القاهرة
 .فن القيادة والتوجيه، ترجمة محمد عبد الوهاب، دار النهضة العربية، القاهرة(: 2691)إدوارد تيد  -7
 .، القاهرة2ط دار الفكر العربي، التطبيقات، –المفاهيمعلم النفس الرياضة (:3000)أسامة كامل راتب  -8
 .اإلعداد النفسي للناشئين، دار الفكر، القاهرة، مصر(: 3002)أسامة كامل راتب  -9

 .، القاهرة4التطبيقات، دار الفكر العربي، ط  –علم نفس الرياضة المفاهيم(: 3002)أسامة كامل راتب  -11
 .، القاهرة، مصر2علم النفس الرياضة، دار الفكر العربي، ط  (:2662)أسامة كامل راتب  -11
 .، القاهرة، مصر1الدافعية نظريات وتطبيقات، مركز الكتاب للنشر، ط (: 2661)باهي مصطفى حسين  -12
تحديات القيادة لإلدارة الفعالة، ترجمة سالمة عبد العظيم حسين دار (: 3001)تيصفا جبير ميدين وبيتر شافيز  -13

 .، األردن1الفكر، ط
 .، األردن1ة للنشر والتوزيع والطباعة، ط الدافعية النظرية والتطبيق، دار المسير (: 3001)ثائر أحمد غباري  -14
، دار صفاء للنشر أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية(: 3001)حسين الداهري  -15

 .، األردن1والتوزيع، ط 
 . األردن ،2ط علم النفس االجتماعي، دار الفكر ناشرون وموزعون، (: 3002)خليل عبد الرحمن المعايطة  -16
مفاهيم وأساسيات في طريقة العمل مع الجماعات، المكتب الجامعي (: 3002)السيد عبد الحميد عطية  -17

 .الحديث، بدون طبعة، اإلسكندرية
 .علم النفس الرياضة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية (:3002)صدقي نور الدين محمد  -18
 .، األردن1 السلوك التنظيمي اإلداري، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط(: 3001)عامر عوض  -19
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 .الدافعية لإليجاز، دار غريب، بدون طبعة، القاهرة(: 3000)عبد اللطيف محمد خليفة  -21
 .، بيروت1ط لة للطباعة والنشر والتوزيع،، مؤسسة الرساعلم النفس التربوي: (2666)عبد المجيد نشواتي  -21
، ديوان المطبوعات 2تقنيات ومنهاج البحث في العلوم السياسية واالجتماعية، ط(: 3002)عبد الناصر جندلي  -22

 .الجامعية، الجزائر
، شركة العبيكان للطباعة 2كية، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلو (: 2661)العساف صالح بن حمد  -23

 .والنشر، الرياض
القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية، دار الحامد للنشر والتوزيع (: 3009)علي أحمد عبد الرحمان عياصرة  -24
 .، األردن1ط

 1ط ،العلمياالحصاء في البحث  ،ناهج البحث العلمي الكتاب الثانيم :(3009) فريد كامل أبو زينة وآخرون -25
 .، األردنة عمان العربية للدراسات العلياجامع: دار المسيرة للنشر والتوزيع

 .، األردن1الحديث في اإلدارة الرياضية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط(: 3002)فائق حسني أبو حليمة  -26
التدريب الرياضي علم وفن، دار الفكر العربي (: 3002)، أسامة كامل راتب لوري ودمان، ترجمة عصام بدوي -27
 .، القاهرة11 ط

القيادة التربوية اإلشراف التربوي الفعال واإلدارة الحافزية، دار الجامعة الجديدة (: 3001)محمد حسن العجمي  -28
 .اإلسكندرية

 .الطبعة األولى، القاهرة سيكولوجية الجماعات الرياضية، مركز الكتاب للنشر،(: 2661)محمد حسن عالوي  -29
 .، القاهرة1موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين، مركز الكتاب للنشر، ط :(2661)محمد حسن عالوي  -30
 .، القاهرة2سيكولوجية القيادة الرياضية، مركز الكتاب للنشر، ط(: 3001)محمد حسن عالوي  -31
 .، القاهرة، مصر5الرياضي، مركز الكتاب للنشر، ط مدخل في علم النفس  :(3009)محمد حسن عالوي  -32
القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي (: 3001)محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان  -33

 .دار الفكر العربي، القاهرة
والتعامل، المكتب اإلنسان والمجتمع مقدمة في السلوك اإلنساني ومهارات القيادة (: 2662)محمد شفيق  -34

 .الجامعي الحديث، اإلسكندرية
 1، سيكولوجيا الدافعية واإلنفعاالت، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ط(3002)محمد محمود بني يونس  -35

 .عمان، األردن
مركز الكتاب  ،1المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية، ط(: 3009)محمد نصر الدين رضوان  -36

 .للنشر، القاهرة
مقدمة في علم النفس الرياضة، مركز الكتاب  :(3002)محمود عبد الفتاح عنان، مصطفى حسين باهي  -37

 .، القاهرة2للنشر، ط
مهارات القيادة في المجال الرياضي، مكتبة األنجلو (: 3009)مصطفى حسين باهي وأحمد كمال نصاري  -38

 .المصرية، القاهرة
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ألنجلو المصرية اسيكولوجية اإلدارة الرياضية، مكتبة (: 3001)مصطفى حسين باهي ومحمد متولي عفيفي  -39
 .القاهرة

علم النفس االجتماعي، دار الغريب للطباعة والنشر (: 3002)معتز سيد عبد اهلل، عبد اللطيف محمد خليفة  -40
 .والتوزيع، بدون طبعة، القاهرة

شبكة التطوير التنظيمي في المؤسسات الرياضية، دار الوفاء (: 3009)معتز مصطفى عبد الجواد شيحة  -41
 .، اإلسكندرية1لدنيا، الطباعة والنشر، ط

دارة التدريب الرياضي: (3002)مفتي إبراهيم حماد  -42  .القاهرة ،، مؤسسة المختار للنشر والتوزيعالمدرب الناجح وا 
، 2منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، ط(: 3009)موريس أنجرس  -43

 .القصبة للنشر، الجزائر
ة الدولية ودار الدار العلمي ،ي في التدريب والمنافسة الرياضيةعلم النفس الرياض: (3003)ناهد رسن سكر  -44

 .الثقافة، األردن
 .اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردنالقيادة (: 3002)نواف كنعان  -45
 .األردن 1السلوك القيادي، دار الراية للنشر والتوزيع، ط –علم النفس (: 3006)هاني الكايد -46
االتجاهات البحثية المعاصرة في علم النفس الرياضي، دار الوفاء لدنيا الطباعة  :(3006)مني عبد الحليم  -47

 .اإلسكندرية والنشر،
ة للتدريب الرياضي لالعب والمدرب، دار األسس العلمي: (3003)وجدي مصطفى فاتح ومحمد لطفي السيد  -48

 .الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة
o الرسائل واألطروحات: 
 في استثارة دافعية اإلنجاز يب القيادة لدى المدرب الرياضي ودورهادور أسال :(3022) شراطي رشيد -49

 الرياضي لدى الالعبين وتحسين النتائج الرياضية
الدرجة  ت الدافعية لالعبي الكرة الطائرةالسلوك القيادي للمدرب وعالقته بسما (:3006)أمان اهلل رشيد  -51

 .  جامعة الجزائر الرياضية،معهد التربية البدنية و  مذكرة ماجستير غير منشورة، األولى،
الدافعية وعالقتها باإلنجاز الرياضي عند العبي رياضة الكراتي، مذكرة (: 3002)بن حامد نور الدين  -51

 .ماجستير، غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر
العبي بعض  اضي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدىالسلوك القيادي للمدرب الري(: 3000)عبد العزيز بن علي  -52

 .الة دكتوراه، المملكة العربية السعوديةاأللعاب الجماعية، رس
       مهارات االتصال عند المدرب الرياضي وعالقته بتماسك الفريق الرياضي (: 3020)عمراوي محمد  -53
 .مذكرة ماجستير، غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر( أكابر  –الجلفة  –كرة الطائرة )

تأثير درجة التماسك االجتماعي على تحسين المردود الرياضي لدى العبي كرة (: 3006)مداني محمد  -54
 .القدم، مذكرة ماجستير، غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر

عالقة التحفيز بدافعية اإلنجاز عند العبي القسم الوطني األول لكرة القدم الجزائرية  (:3002)مقاق كمال  -55
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 .مذكرة ماجستير، غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر
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-  البويرة – جامعة أكلي محند أولحاج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 المقياس

 ..................اخي الرياضي تحية طيبة وبعد

معهد العلوم  واساتدة، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةنتقدم إلى سيادتكم المحترمة، أنتم أساتذة معهد    

        لماستيرالبحث العلمي لنيل شهادة االذي يتدرج في إطار  مقياسبجامعة البويرة، بهذا الاإلنسانية واالجتماعية 

 .في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، تخصص تدريب رياضي

منكم المشاركة في انجاز هذا البحث بالتفضل بإعطاء وجهات نظركم بكل دقة وموضوعية على كل ما يحويه  نرجوا   

  :والذي يخص موضوع قياسهذا ال

 

 األساليب القيادية بدافعية اإلنجاز عالقة 
 U 18لدى العبي كرة القدم صنف أشبال 

 

 توضع عالمة  :مالحظة(x) يكمأمام العبارة التي توافق رأ . 

   

 

  اشاكرين مسبقا تعاونكم معن



               ـ (جهة نظر الالعبو من ) مقياس قائمة السلوك المفضل للمدرب الرياضيـ 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما :أن أنا كالعب رياضي أفضل بالنسبة لمدربي
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يتأكد من أن كل العب يؤدي طبقا لقدراته -1
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( يستمع لرأي الالعبين حول خطط اللعب في بعض المنافسات المعينة  -2
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .الالعبين في حل مشاكلهم الشخصية يساعد -3
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يمدح الالعب أمام الالعبين اآلخرين عندما يقوم بأداء جيد -4
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .العب أداء المهارات وخطط اللعبيشرح لكل  -5
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( يقوم بتخطيط التدريب دون إشراك الالعبين  -6
هاء الصراعات أو المنازعات يساعد أعضاء الفريق في تسوية أو إن -7

 .بينهم
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( . العبأهمية خاصة إلصالح أخطاء كل يعطي  -8
ضوعات هامة قبل يحاول الحصول على موافقة الفريق بالنسبة لمو  -9

 .اتخاذ قرار بشأنه
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  (  .يشجع الالعب الذي يؤدي أداء جيد -11
لدى جميع الفريق مفهومة يتأكد من أن وظيفة ومهام المدرب تجاه  -11

 .الالعبين
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .ال يحاول أن يشرح أسباب سلوكه أو قراراته لالعبين -12
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يهتم بالرعاية الشخصية لالعبين -13
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يقوم بتعليم المهارات األساسية لكل العب بصورة فردية -14
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يسمح لالعبين بالمشاركة في اتخاذ القرارات -15
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يتأكد من مكافأة الالعب كنتيجة لألداء الجيد -16
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( . لحركة قبل تكرار الالعبين لألداءيقوم بأداء نموذج ل -17
دارة عملية  على تقديم اقتراحات حول يشجع الالعبين -18 طرق تنظيم وا 

 .التدريب
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .تسهيالت أو خدمات شخصية لالعبين يقدم -19
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يفسر لكل العب ما يجب عمله وما ال يجب عمله -21
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .تحديد أهدافهم بأنفسهم عبين حريةيترك لال -21
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .ر عن مشاعره الطيبة نحو الالعبينيعب -22
اصة حتى ولو ارتكبوا بعض يسمح لالعبين باألداء بطريقتهم الخ -23

 .األخطاء
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يشجع الالعبين على أن يثقوا به -24



 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .ح لكل العب نقاط قوته ونقاط ضعفهيوض -25
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يرفض الحل الوسط في أي أمر من األمور المرتبطة بالفريق -26
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .استحسانه عندما يؤدي الالعب جيدايعبر عن  -27
عب حول ما ينبغي عمله في كل خاصة لكل اليعطي إرشادات -28

 .موقف
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .في بعض األمور الهامة في التدريبيستفسر عن رأي الالعبين  -29
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .غير الرسمية بينه وبين الالعبين يشجع العالقات الودية أو -31
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .بترابط الفريق كله كوحدة واحدةيهتم  -31
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  (  .يترك الحرية لالعبين لألداء طبقا لسرعتهم الخاصة -32
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .س عمله بصورة مستقلة عن الالعبينيمار  -33
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .الالعب في األداء الجماعي للفريقيشرح كيفية إسهام  -34
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .منزلهيدعوا الالعبين لزيارته في  -35
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( .يوضح ما هو متوقع من كل العب بطريقة محددة -36
 )  ( )  ( )  ( )  ( )  (  .يسمح لالعبين بتحدد خطط اللعب التي يمكن تطبيقها في المباراة -37
رشاداته بطريقة ال تعطي لالعبين فرصة  -38 يحاول إعطاء تعليماته وا 

 .المناقشة أو االستفسار
)  ( )  ( )  ( )  ( )  ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ـ (الدافعية لإلنجاز)مقياس قائمة االتجاهات الرياضية ـ 

 بدرجة العبـــــــارات
 كبيرة جدا

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
 قليلة جدا

أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في / 1
 .منافسة

     

يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية / 2
 .لتحسين مستواه

     

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فإنني / 3
 .أحتاج لبعض الوقت لكي أنسى هذا الخطأ

     

من أهدافي االمتياز في الرياضة ال يعتبر / 4
 .األساسية

     

أحس غالبا بالخوف قبل اشتراكي في المنافسة / 5
 .مباشرة

     

أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعض / 6
 .الالعبين اآلخرين أنها مهمة صعبة

     

      .أخشى الهزيمة في المنافسة/ 7
      .الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل الجهد/ 8
بعض األحيان عندما أنهزم في منافسة فإن  في/ 9

 .ذلك يضايقني لعدة أيام
     

لدى استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع / 11
 .لكي أنجح في رياضتي

     

ال أجد صعوبة في النوم ليلة اشتراكي في / 11
 .منافسة

     

الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من / 12
 .الرضا

     

      .أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية /13
أفضل أن أستريح من التدريب في فترة ما بعد /14

 .االنتهاء من المنافسة الرسمية
     

عندما أرتكب خطأ في األداء فإن ذلك يرهقني / 15
 .طوال فترة المنافسة

     

      رياضتي في ناجحا أكون لكي اجد عالية رغبة لدي/16



اشتراكي في المنافسة ال أنشغل في التفكير قبل /17
 .عما يمكن أن يحدث في المنافسة أو عن نتائجها

     

      .أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب/ 18
أستطيع أن أكون هادئا في اللحظات التي تسبق / 19

 .المنافسة مباشرة
     

      .هدفي هو أن أكون مميزا في رياضتي 21
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 مجتمع الدراسة  

 

 الرقم الفريق رمزه
(RCH)  10 النادي الرياضي سريع حيزر 

(DRBK) 10 .لقادريةالنادي الرياضي ا 
(USMB) 10 .لبويرةاإلتحاد الرياضي ا 
(ABRD) 10 .لجباحيةالنادي الرياضي ا 

(HCAB)  10 حمزاوية عين بسام النادي الرياضي 
(CRT)  10 ثامرالنادي الرياضي شباب 

(JSA)  10 العجيبة شبابالنادي الرياضي 
(ABO)  10 أفاق برج أخريصالنادي الرياضي 

(JSB) 10 النادي الرياضي شباب بوعقالن 
(IRBE) 01 النادي الرياضي األصنام 
(AGZ)  00 أمل القلتة الزرقاءالنادي الرياضي 
(WAV)  00 وداد اث بوعليالنادي الرياضي 
(CRBO)  00 شباب برج أخريصالنادي الرياضي 
(ASCEH)  00 جمعية الهاشمية النادي الرياضي 

(NML)  00 نجم األخضريةالنادي الرياضي 
(OCA) 00 ولمبي  العجيبة النادي الرياضي أل 
(FCT)  00 تامالحتالنادي الرياضي 
(CRB)  00 شباب بودربالةالنادي الرياضي 
(UBM)  00 إتحاد المزدورالنادي الرياضي 

(OR)  01 أولمبي  الرافورالنادي الرياضي 
(WRD)  00 وداد ديرةالنادي الرياضي 
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Relation entre les méthodes de leadership et la motivation de réussite 

Les joueurs de football ont la catégorie cadets U 18 

 
Une étude de terrain au niveau de certaines équipes du département d'honneur de La wilaya de Bouira 

 

Résumé de la recherche : 
 

   Le but de cette étude était d'identifier la relation entre les méthodes de leadership et la 

motivation de la réussite sportive des joueurs. L'étude sur le terrain a été menée avec des 

équipes de football honoraires pour la saison (2017/2018). 
 

   Pour ce faire, les chercheurs ont sélectionné (08) équipes sur (21) équipes et ceci afin de 

révéler les méthodes de leadership suivies par l'entraîneur dans la direction de l'équipe 

sportive du point de vue du joueur et révéler le niveau de motivation de leur performance 

athlétique. 

   Le chercheur a utilisé pour cette approche analytique descriptive qui convient au sujet de 

l'étude, les chercheurs comptaient sur l'échantillon de l'intentionnalité manière de l'enquête 

de méthode dans la sélection de l'échantillon d'étude, afin d'obtenir les données, le 

chercheur a utilisé deux échelles (02) mesures psychologiques du sport comme outil de 

collecte de données, votre motivation sportive échelle de rendement la mesure des styles 

de leadership à l'entraîneur sportif (du point de vue du joueur), et après l'obtention de 

données quantitatives ont été statistiquement analysées, afin de répondre aux questions de 

l'étude, où le chercheur a utilisé le lien « Pearson » coefficient pour l'étude des relations 

entre les deux variables, cette étude vise à Clarifier la relation entre les styles de leadership 

et les sports de motivation de réussite parmi les joueurs de football, trouver la plus efficace 

et la plus méthode en fonction des formateurs lors des séances de formation, et que nous 

avons mené une étude sur le niveau de Bouira dans la deuxième étape des équipes de 

football régional Bouira, après traitement des données Statistiquement, nous avons obtenu 

les résultats suivants: 
 

* Il existe une corrélation positive entre les méthodes de leadership et la motivation des 

joueurs de football. 

-  Il existe une relation entre la méthode d'entraînement et la motivation sportive des 

joueurs de football. 

- Il existe une relation entre la méthode démocratique et la motivation de la réussite 

sportive des joueurs de football. 

- Il existe une relation entre la méthode autocratique et la motivation de la réussite 

athlétique des joueurs de football. 

- Il existe une corrélation entre le style de leadership de l'entraîneur sportif et la motivation 

de la performance athlétique des joueurs de football. 
 

 Les mots clés: 
 

Styls de leadership, la motivation de la réussite  sportive, les joueurs de football 

(catégorie cadets U 18) 


