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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى والدي وأن أعمل "
 صالحا ترضاه وأدخمني برحمتك في عبادك الصالحين".

إلى الذي لما أعطى ما نجل، ولما وهب ما قطع، ولما سئل ما منع، 
 إليك سبحانك تعالى شأنك.

نعامك عمينا وتوفيقك لنا بإتمام هذا البحث المتواضع  نحمدك بمنك وا 
 الذي هو بين أيديكم.
قتداء بسنة نبينا محمد صمى اهلل عميه وسمم "من لم يشكر الناس لم : وا 

 يشكر اهلل".
عرفانا إمتنانا، معان صادقة ال حروف زائفة، نتقدم بالشكر الجزيل إلى 

ان شرفا لنا أن البحث الذي ك "ساسي عبد العزيز"المحترم  الدكتور األستاذ
تحت إشرافه، عممنا معنى العمل فكان المصحح والموجه حين الخطأ، 

والمساند المشجع حين الصواب ونزف إحترامنا الفائق وشكرنا إلى كل أساتذة 
كما أتوجه  S.T.A.P.Sمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 و معنويا من قريب أو من بعيد.بالشكر إلى كل من قدم لنا يد العون ماديا أ

وختاما نرجو من اهلل عزو وجل أن يجعل هذا البحث محققا لمهدف الذي 
 وضع ألجمه ألنه المولى ونعم المصير ومنه العون والتوفيق.

 
 
 

  عبد الباسط زكرياء               
 



 إلى من ق ال فيهما اهلل تبارك وتعالي:
 لهما أف وال تنهرهما وق ل لهما  ف ال تق ل

 32سورة االسراء....االية  قوال كريما.  

 إلى النبع الصافي إلى الوف اء الخالص إلى من وريدها مربوط
 بوريدي وسعادتها متعلقة بسعادتي إلى نبع الحنان المتدفق ... التي أرضعتني 
 قوة وشجاعة وسهرت على تربيتي إلى من بقي حبري يمدحها حتى جف هو   

.إلى من كان صدرا حنونا وق لبا عطوف ا إلى من  أمي"وبقيت المعاني متأللئة إليك يا غالية يا "
 من كان رفيق ا في محنتي إلى مضمد جراحي    علمني الصبر ومنحني الثقة  إلى

 إلى مبهج حياتي إلى الذي تعب من أجل أن يفتح لي درب الحياة وغرس في حب العمل  

رؤوف، فؤاد،  : إلى من يحزنون لحزني ويفرحون لفرحي إلى إخوتي وأخواتي""أبيإليك يا غالي  
د وزوجته وابنته الكتكوتة نور  واخي محموالى ساعدي االيمن   نجود، وأختي أمينة وزوجها نبيل"،

  .إلى " اليقين  
 جدتي، أعمامي وعماتي، أخوالي وخاالتي" وإلى كل من يحمل لقبي "كرنان" و"موساوي" وإلى  

 من كانوا خير سند وساعدي األيمن إلى من زودتني خبرتهم وإيمانهم باهلل قوة  إلى أحبتي  
 طارق ، سفيان  بالل ،موسى ،ين ،قنوش ،هشام ،بوجمعة ،مبارك ،عبدو ،خالد،حمزة،ام وأصدق ائي: " 

 ، كمال، ،باتو،مهدي  ،فتحي بزاز،حمودة،حسان،اسالم،ياسين، سنتريناعونكادر ،، حسام ، براهيم  

وإلى كل من   ...  زينو ،فؤاد،كمال  : عالء  ،خالديوسف ،اسماعيل  زين العابدين ،عبدو بيتي  ،سعيد
 والق لم.  هم في الق لب ونساهم العق ل

 (.l.n.e.aوالى كل مناضلي ومناضالت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين البويرة .)             
 "S.T.A.P.Sة " معهد  يوإلى كل أصدق ائي وزمالئي وزميالتي في الدراسة الجامع                    

 كل من علمني حرف ا من أساتذة المعهد وإلى كل أبناء مدينة "عين بسام".  وإلى                         
 

         عبد الباسط
 

 

 



 

 أسعدت التي إلى العواطف بها وتهدأ البال إليها يرتاح التي إلى جهدي ثمرة

 ".... أمي ثم أمي أمي،" والحنان،  العطف منبع إلى األمل، منحتني التي إلى... بهنائها وأىنأ بسعادتها 

 الكلمات، تكفيو فال  مدحتو مهما والذي بشيء علي يبخل ولم ورائي دوما كان من إلى

 "سليمان عمي" أمري وولي  العمل، وحب القوة فيها وزرع تربيتي على تعب والذي 

 ".اهلل عبد والكتكوت ضياء فدوى، ىديل،: "وأوالده زوجتو وإلى 

 بثينة،: "وأوالدىم القادر عبد وزوجها وآمال أعمر،" الجنة، في وإياىم وأخواتي إخوتي جميع إلى

 " ووائل رشاد" وأوالدىم محمد وزوجها فايزة ،"ياسين والمالك محمد

 "زرواطي محمد" شر كل من اهلل حفظو عمتي وإبن أستاذي وإلى

 من وكل أبنائهم وكل وخاالتي وأخوالي وعماتي أعمامي إلى اهلل، حفظهم وجداتي أجدادي إلى

 ".محفوظ" الحياة في ورفيقي عمتي إبن إلى ،"ومطاري بليلي" لقب يحمل

 محمد، ،K حمزة ، أحمد: حيي أبناء إلى ناعون، ياسين ومحمد وأمين الباسط عبد: "أحبابي إلى

. وأحمد ، ومحمد الطبيب، محمد الطبيب، ىارون عمور، رامي، حمزة، وأخوه أبوبكر نبيل، ، إلياس

 وإلى يحياوي وفاروق المين وسفيان، وىشام وطاكيشي ،محمد ك مبارك، الشحمة، بوجمعة وإلى

 تعلمت الذين STAPS الـ أساتذة كل وإلىالجامعة، إلى اإلبتدائي الطور من الدراسة في وزميالتي زمالئي

  واحد، حرفت ولو   منهم

 . HCAB مناصري كل إلى

 .القلم يذكرىم ولم القلب يذكرىم الذين وأصدقائي أحبتي باقي وإلى

 

 إبراهيم      

 



 محتوى البحث

 

 د 

 

 الصفحة الموضوع
 أ شكر وتقدير

 ب إهداء
 د محتوى البحث
 ط قائمة الجداول
 ي قائمة األشكال
 ك ممخص البحث

 م مقدمة
 المدخل العام لمبحث

 20 اإلشكالية -1
 20 الفرضيات -2
 20 الموضوع اختيارأسباب  -3
 20 أهمية البحث -4

 20 أهداف البحث -5
 20 تحديد المصطمحات والمفاهيم -6

 الجانب النظري
 الفصل األول

 سمات شخصية المدرب: لمحور االولا

 02 تمهيد
 00 ـ تعريف الشخصية 1-1
 00 ـ بعض التعاريف لمشخصية  1-2 -1
 00 ـ العوامل العامة المؤثرة في الشخصية1-2
 00    ـ الشخصية وممارسة الرياضة 1-3
 00 ـ تعريف المدرب 1-4
 00 ـ شخصية المدرب و خصائصه 1-4-1
 00 ـ السمات الشخصية لممدرب الرياضي 1-4-2



 محتوى البحث

 

 د 

 00 لمدرب الناجح : -ـ صفات ا 1-43

 00 :ـ واقعية المستوى1-4-3-1         

 00 ـ المرونة 2- 3ـ -1-4        
 00    ـ اإلبداع 3 -3 -1-4
 00 ـ التنظيم   4 -1-4-3
 00 ـ المثابرة 5 -1-4-3
 00 ـ موضع الثقة   6 -1-4-3       

 00 ـ تحمل المسؤولية 7- 1-4-3
 00 ـ القدرة عمى النقد 8 -1-4-3
 00 ـ القدرة عمى إصدار األحكام 9 -3 -1-4
 00 ـ الثقة بالنفس  11 -3 -1-4        

 01 ـ الثبات االنفعالي 11- 1-4-3
 01 ـ دور  المدرب العام 1-4-4

  الدافعية لدى االعب: المحور الثاني
 03 ـ الدافعية لغة 1 -2
 03 ـ الدافعية اصطالحا   2 -2
 03 ـ أهمية الدوافع 2-3

 02 ـ وظيفة الدافعية 2-4
 02 ـ وظيفة الدافعية في الموقف التعميمي العام 1ـ -2-4        

 02 ـ وظيفة الدافعية في الموقف التعميمي الرياضي 2 -2-4
 00 ـ مفهوم الدافعية في المجال الرياضي 2-5
 00 ـ وظيفة الدافعية في المجال الرياضي 2-6
 00 ـ  دوافع ممارسة النشاط الرياضي 2-7
 00 ـ عوامل الدافعية المؤثرة في اإلنجاز الرياضي 2-8
 00 ـ إثارة الدافعية في المجال الرياضي  2-9

  (سنة12-9الطفولة المتاخرة ): المحور الثالث  
 00 ( سنة 12ـ  9ـ مفهوم الطفولة المتأخرة ) 3-1
 00 سنة ( 12ـ  9ـ مميزات الطفولة )  3-2



 محتوى البحث

 

 د 

 01 ( سنة 12ـ  9ـ خصائص و سمات النمو لدى الطفل )  3-3
 01 النفسي ـ النمو 1 -3-3           
 01 ـ النمو الجسمي 2  -3-3           

 

 الفروق الفردية 3-3-3          

02 

 02 النمو العقمي المعرفي  3-3-4           
 03 النمو الحسي  3-3-4            
 03 ـ النمو الحركي 3-3-5             
 03 ـ العوامل المؤثرة في النمو الحركي 3-3-5-1                      
 04 ـ النمو االجتماعي 3-3-6                     
 33 ـ النمو االنفعالي  3-3-7                      

 02 ( سنة 12ـ  9ـ متطمبات النمو خالل المرحمة  من )  3-4
 00 ( سنة 12ـ  9ـ الفروق الفردية بين األطفال في السنمن )  3-5

 00 الفروق الجسمية 1 -3-5                    
 00 الفروق الميزاجية 3-5-2                    
 00 الفروق العقمية 3-5-3             
 00 الفروق االجتماعية 4 -3-5             

 00 ( سنة 12ـ  9ـ مميزات و خصائص األطفال في مرحمة ما بين ) 3-6
 00 األطفال النفسية حاجات 3-7
 00 ( سنة 12ـ  9بعض مشكالت مرحمة الطفولة المتأخرة )   3-8

 00 أوال : عدم ضبط النفس            
 00 ثانيا : االنطواء عمى النفس            

 00 ـ أسباب االنطواء3-9
 00 خالصة

 الدراسات المرتبطة بالبحث: الثانيالفصل 
 02 تمهيد

 03 عبد ربه ابراهيم : االولىالدراسة 

 03 كمال بوعجناق :الثانية الدراسة    
 04 مدحت صالح : الثالثة الدراسة



 محتوى البحث

 

 د 

 04 الدراسة الرابعة        
 02 احمد بن قالوز تواتي: الدراسة الخامسة       

 02 نتائج الدراسةاهم 
 00 أهمية الدراسات السابقة في الدراسة الحالية

 00  خالصة  
 الجانب التطبيقي

جراءاته الميدانيةالثالثالفصل     : منهجية البحث وا 
 00 تمهيد

 01 منهج الدراسة1--3
 01 مجتمع البحث-3-2

 01 الدراسة االستطالعية -33-
 02 مجاالت البحث5--3-

 02 ـ  المجال المكاني 3-5-1           
 02 ـ المجال الزمني 3-5-2           

 02 أدوات البحثعرض  3-6
 02 وصف مقياس  سمات شخصية المدرب الرياضي3-6-1   
 03 التصحيح3-6-1-  
 03 . صدق وثبات المقياس3-6-2           

 04 وصف مقياس دافعية التعمم3-6-4 
 04 محتوى المقياس3-6-5            
 04 المقياس وثبات صدق 3-6-6     

 02 ضبط متغيرات البحث 3-7
 02 األدوات اإلحصائية 3-8

 02 المتوسط الحسابي 3-8-1            
 02 االنحراف المعياري 3-8-2           
 02 الصدق الذاتي3-8-3           
 51 (parsouneبارسون ) معامل االرتباط 3-8-4         

 00 خالصة
  االنتائجعرض وتحميل ومناقشة  : الفصل الرابع                     



 محتوى البحث

 

 د 

 تمهيد
 

00 

 00 عرض وتحميل ومناقشة االنتائج

 10 خالصة
 67 العام االستنتاج
 69 الخاتمة
 71 وفروض مستقبمية اقتراحات

 73 البيبميوغرافيا
  المالحق

 20 (31الممحق رقم )
 20 (32الممحق رقم )
 20 (33الممحق رقم )

 



 قائمة الجداول
 

 

 ط

رقم  العنوان الصفحة
 الجدول

 10 لمقياس سمات شخصية المدرب الرياضي صدق وثباتيبين  84

 10 لدى المبتدئين لمقياس دافعية التعلم صدق وثباتيبين  84

1للفريق  الدافعية لالعبيوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع  55  10 

2للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 55  18 

3للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 55  15 

4للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 54  15 

5للفريق  المدرب و أنواع الدافعية لالعب يوضح درجات سمات شخصية 54  15 

6للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 51  14 

7للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 50  14 

8للفريق  يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب 50  01 

 00 2-1مقابلة النتائج بالفرضيات يوضح  50

 

58 
3يوضح مقابلة النتائج بالفرضيات   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال  
 

 

 ي

رقم  العنوان الصفحة
 الشكل

الترتيب الهرمي لمحاجاتيمثل    10 

 



 ملخص البحث

 

ك  

 :البحث ممخص 

 سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقتها بدافعية التعمم عنوان الدراسة:

لدى المبتدئين دافعية التعممو سمات شخصية المدرب الرياضي  عالقة بين هل هناك    المشكمة  

 لدى المبتدئين دافعية التعممو سمات شخصية المدرب الرياضي  عالقة بين هناك :الفرضية العامة

 : لفرضيات الجزئيةا

 لدى المبتدئين متعممل الخارجيةدافعيةوالسمات شخصية المدرب الرياضي  بينتوجد عالقة ارتباطية -1

 لدى المبتدئين متعممل الداخميةدافعيةوالسمات شخصية المدرب الرياضي  بينتوجد عالقة ارتباطية  -2

 لدى المبتدئين لتعمما ونقص دافعية سمات شخصية المدرب الرياضي بينتوجد عالقة ارتباطية  -3

لمبويرة في رياضة  ينشطون في الرابطة الوالئيةين مدرب 8في  مقصودختيارها بشكل االتي تم  العينة : عينة الدراسة
 كرة القدم

  .وذلك لمالئمة طبيعة البحث المراد عممه أو القيام به الوصفي : المنهج 

 : ادوات البحث 

 *مقياس سمات شخصية المدرب

 *مقياس دافعية التعمم لدى االعب

    متغيرات البحث

 سمات شخصية المدرب الرياضي . ـ  المتغير المستقل :*

 سنة  ( كرة القدم . 21ـ  9دافعية التعمم لدى المبتدئين )   المتغير التابع : *

 األدوات اإلحصائية :

 *المتوسط الحسابي

ياالنحراف المعيار  * 

 (parsoune)  بارسوناالرتباطمعامل  



 مقدمة                                                     

 

 م

 مقدمة : 

لقد قطعت الرياضة مراحل عدة ، من العيد البدائي إلى يومنا ىذا، إذ  مارست الشعوب األولى بعض       
األنشطة البدنية لمتعبير عن انفعاالتيا وعواطفيا كسباقات الجري  والمصارعة، المالكمة، التسمق، الرماية، السباحة، 

والصحية وتنمية الثقة بالنفس وضبطيا باألخالق  و بعض ألعاب الكرة، فالرياضة وسيمة لمحصول عمى القوة البدنية
 الكريمة. 

ومما ال شك فيو ان كرة القدم من الرياضات األكثر شعبية في العالم  وشعبيتيا ال تنحصر في عدد        
ممارسييا فحسب، بل تتعدى ذلك إلى محبييا ومناصرييا، فال عجب إذا استقطبت مباريات كرة القدم أكبر عدد من 

رجين والمناصرين، ومن المؤكد أن كرة القدم قطعت أشواطا كبيرة عبر مختمف مراحميا وشيدت مختمف جوانبيا المتف
التكتيكية تطورا مذىال  في اآلونة األخيرة، حيث اىتم عمماء النفس الرياضي  بدراسة  سموك الفرد والطرق التي 

عمميات العقمية  ويمعب دور عمماء النفس دورا ىاما يتصرف بيا، كما ييتم بدراسة السمات واالتجاىات والميول وال
في تعميم النشاط الرياضي، واختيار انسب الطرق لتعمم الميارات الحركية بما يتناسب مع استعدادات وقدرات المتعمم 
 ن وأن يتم ذلك  بكفاءة وفاعمية وعمى أسس عممية صحيحة تساعد عمى تعمم وكذلك  الدوافع االيجابية ليا دور ىام

 (11فحة ، ص 2004، )عنان و آخرون  إلحداث التعديل في سموك الفرد.

، وبالتالي تعدد محاوالت  تعريفيا حيث فعيةاحيث أجمع عمماء النفسي أنو ال يمكن تصور تعمم بدون د       
تعتبر الدافعية ىي المحركات التي تقف وراء سموك الفرد والحيوان عمى حد سواء، فيناك سبب أو عدة أسباب وراء 
كل سموك، ىذه األسباب تربط بحالة الكائن الحي الداخمية عند حدوث السموك من جية وبمثيرات البيئة الخارجية 

 من جية أخرى  

 ا عند أليكسون فالدافعية مجرد الرغبة في النجاح أو النشاط الذي يقوم بو الفرد ويتوقع أن ينفذ بصورة جيدة.أم
(14فحة ،، ص 1974  ،ديم نجاتي)زكي ، تق

حيث نجد أن الدافعية ترتبط ارتباطا وثيقا بين المتدرب والمدرب وليذا اىتم عمم النفس والتربية بموضوع          
الشخصية ، ليذا األخير منذ القديم والتي كانت  في كل مرة تشكل محك ومجاال لمنقاش، فمنيم من نظر إلييا من 

انب مكوناتيا  ومنيم من نظر إلييا من جانب أبعادىا ونموىا وتطورىا وبناءىا، واختمفوا أيضا في محدداتيا بين ج
ما ىو وراثس وما ىو بنيوي ، وكذا طرق قياسيا عمى أساس نظريات متعددة ومتباينة فيذا يتميز بشخصية تظير 

نجد عنده العاطفة، وىذا منطوي، وآخر تبدو عميو  أداء الواجب واحترام العمل وعدم االكتراث لمتقاليد، وليذا
الغضب والنرفزة والتوتر وغيرىا  كل ىذا جعل من دراسة الشخصية موضوع أو محل إثارة لمجدل والتساؤل، مظاىر 

خص سمات معينة ىي التي تحدد طبوعمى دراية كبيرة من االختالف والتضارب فنظرية الشخصية ترى أن لكل ش



 مقدمة                                                     

 

 ن

ه النظريات تتفق فيما بينيا عمى أن الشخصية تتضح من خالل طريقة ونمط السموك، الشخص وسموكو، ىذ
فالشخصية تكون دائما ثابتة نسبيا، وىذا ما نجده لدى مدرب كرة القدم في نمطو وأسموبو وطريقتو ومشاعره  و 

 أحاسيسو الخاصة . 

وسمات الفرد الرياضي ىو محاولة ( أن اليدف من دراسة سموك 1995حيث يشير أسامة كامل راتب )         
اكتشاف األسباب أو العوامل النفسية التي تؤثر في سـمـــوك الرياضي  باإلضافة إلى تأثير الممارسة الرياضية ذاتيـــــا 

( وتنمية maximum performanceعمى سماتـــو النفسية  والشخصية مما يسيـــم في تطوير األداء األقصى )
 (.   17 فحة ، ص 1995 ،)راتب الشخصية.

سنة(  12ـ  9وتأتي دراستنا لمحاولة معرفة سمات شخصية المدرب وعالقتيا بدافعية التعميم لدى المبتدئين )        
في كرة القدم وىذا بعد اإللمام ببعض المفاىيم األساسية لمموضوع ، ووجود مقاييس لقياس السمات الشخصية 

 ين .لممدرب و دافعية التعمم لدى المبتدئ

 ( فصول : 4)اربعةو وقد قسمت الدراسة إلى جانبين  

 الخمفية النظرية لمدراسة والدراسات المرتبطة بالبحث : الجانب النظري

 محاور 3الخمفية النظرية لمدراسة وفييا : الفصل االول

 سمات شخصية المدرب : المحور االول

 دافعية التعمم لدى االعبين: الثاني المحور

 (12-9الطفولة المتاخرة ): الثالث المحور

 الدراسات المرتبطة بالبحث: الثاني الفصل

 (2 )الدراسة الميدنية لمبحث وفييا فصمين: التطبيقي الجانب

 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية: الفصل الثالث

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج: الرابع الفصل

نادي فييا 17اندية من اصل 8الوالئية لمبويرة اما العينة احتوت عمى  وكان مجتمع دراستي اندية كرة القدم الرابطة
 مقياس سمات شخصية المدرب و مقياس دافعية التعمم لدى االعب: مدربين  واستعممت مقياسين8العب و 116

 لجمع المعمومات  لمناقشتيا وتحميميا .
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  ـ  إشكالية البحث : 1

إن لعبة كرة القدم ىي لعبة رياضية من بين  العدد من الرياضات الجماعية والتي مر عمى ظيورىا              
أكثر من قرن، حيث أصبحت ىذه الرياضة واحدة من الرياضات األكثر جاذبية لمممارسين حتى المتفرجين، ويالحظ 

والفني ليذه المعبة،  ى األداء المياري المتتبع ألخبار الراضة العالمية وحتى الوطنية أن ىناك تطور كبير في مستو 
ثارة كبيرة مما يجعميا محل استقطاب الجميع .  مما يعطي لمبطوالت والدوريات طابع تنافسي  وا 

و االرتقاء بمستوى الرياضيين نحو  ولعل من أىم العوامل التي تساعد عمى نجاح عممية التدريب            
ث أن المدرب من الشخصيات التي تممك فمسفة خاصة ، تممي عميو بعض األفضل نجد " المدرب الرياضي " ، حي

والخصائص المعينة التي ينبغي عمى ىذا األخير أن يتحمى بيا ويزاوليا، فالمدرب اليوم يمكن  الواجبات و الصفات
 (. 99 فحة، ص 8991، )حسن أن يوصف عمى أنو األب الحامي لالعبين كما ىو أيضا المدرب الرابح.

في جممة عن المدربين قائال : " ىم أشخاص مسيطرون  8991(  SVOBODAوكما صوره سفوبودا)             
    . (CREVOISIER . J  1985 , p 203). وعازمون إحياء الضمير، وشعوريا ثابتون وناضجون 

منيا فروع و مميزات تخص والمدرب في عالقتو مع الالعبين  يشكمون وحدة متكاممة تنبع أو تتفرع             
أفراد الفريق الرياضي، وىذا يقودنا الى الحديث عن مكانة سمات شخصية المدرب الرياضي في الرفع من دافعية 

 سنة ( في كرة القدم . 81ـ  9التعمم لدى المبتدئين ) 

ما وقفنا عنو بحكم وذلك إيمانا منا بأىمية  ىذه المرحمة العمرية في عممية التعمم الحركي، ىذا            
واحتكاكنا بمدارس كرة القدم حيث الحظنا أن دافعية التعميم لدى المبتدئين تختمف  اختصاصنا في مينة التدريب

باختالف سمات شخصية المدرب ، وذلك من خالل طريقة التوجيو و تمبية حاجيات ورغبات المتعممين وفق مناىج 
ليذه المرحمة العمرية حيث يعتبرىا العمماء بمثابة العمر الذىبي لعممية تتناسب مع النمو العقمي و البدني والنفسي 

 التعمم .

وتأتي دراستنا لمحاولة معرفة سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقتيا بدافعية  التعمم لدى المبتدئين في          
 سنة ( . 81ـ  9كرة القدم ) 

 الي : ويمكن طرح السؤال الرئيسي عمى النحو الت         

 ؟سنة( في كرة القدم 81ـ  9ـ ىل ىناك عالقة بين سمات شخصية  المدرب الرياضي ودافعية التعمم لدى المبتدئين)

 ومن خالل ىذا التساؤل العام يمكن طرح التساؤالت الجزئية التالية :         

تعمم لدى المبتدئين في ىل ىناك عالقة ارتباطيو بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الداخمية لم .8
 كرة القدم؟ 
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ىل ىناك عالقة ارتباطيو بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية الخارجية  لمتعمم لدى المبتدئين  .1
 في كرة القدم؟ 

ىل ىناك عالقة ارتباطيو بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص دافعية التعمم لدى المبتدئين في كرة  .1
 القدم؟ 

 البحث : ـ  فرضيات 2

مكانية لحل المشكمة التي ىي موضوع  بما أن الفرضية  تتمثل في ذىن الباحث أو مجموعة من الباحثين احتماال وا 
 ( .19 فحة، ص 8999 ،)بوحوش ، الذنيبات  البحث 

فمقد تم وضع احتماالت يمكن أن تؤكد أو تنفي من خالل اختبارىا في الواقع الميداني وطبعا فذلك              
ــا ومن يكون باستخدام منيج عممي، وباالستعانــــــة بأدوات ووســـائل لجمـــع البيـــــانات تم تفريغيـــا وتحميميـــــــــا وتفسيرىــــ

 مكن طرح الفرضيات التالية : خالل دراستنـــــــا ليذا الموضوع ي

 ـ  الفرضية العامة : 1ـ  2

 ىناك عالقة إرتباطية بين سمات شخصية المدرب الرياضي ودافعية التعمم لدى المبتدئين في كرة القدم 

 سنة(. 81ـ  9)

 ية اآلتية : ضوسيتم اختيار ىذه الفرضية العامة من خالل اختيار الفرضيات الفر  

 ـ الفرضية الفرعية األولى : 2ـ  2

ـ توجد عالقة إرتباطية  بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية  الداخمية لمتعمم لدى المبتدئين في كرة القدم  
 سنة( . 81ـ  9)

 ـ الفرضية الفرعية الثانية  : 3ـ  2

لخارجية لمتعمم لدى المبتدئين في كرة القدم  ـ توجد عالقة ارتباطية  بين سمات شخصية المدرب الرياضي والدافعية  ا
 سنة( . 81ـ  9)

 ـ الفرضية الفرعية الثالثة  : 4ـ  2

 ـ توجد عالقة إرتباطية  بين سمات شخصية المدرب الرياضي ونقص دافعية التعمم لدى المبتدئين في كرة القدم 

  سنة(.81ـ  9) 
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 ـ أسباب اختيار الموضوع : 3

تتمثل دراستنا في محاولة إظيار العالقة اإلرتباطية بين سمات شخصية المدرب الرياضي ودافعية التعمم لدى 
 سنة(. 81ـ  9المبتدئين في  كرة القدم )

فمن خالل زيارتنا المتكررة لمدارس كرة القدم ومدربييا الحظنا أن ىناك تفاوت من حيث الدافعية لدى             
وىذا ما يدفعنا إلى ربط ىذه العالقة مع السمات الشخصية لممدرب الرياضي باعتباره الشخص  ئين الالعبين المبتد

وبما أن ىذه المرحمة العمرية تعتبر المرحمة الذىبية لعممية التعمم  المؤثر في ىاتو الفئة من الالعبين المبتدئين، 
مما يؤدي بالمدرب الرياضي  ه المرحمة،الحركي وىذا من خالل التطورات الحاصمة في سموكيات الطفل في ىذ

مراعاة ىاتو األمور جيدا، من األسباب الذاتية لدراسة ىذا الموضوع إيماننا الصادق بأن دافعية التعمم لدى المبتدئين 
 في كرة القدم متعمقة أساسا بسمات شخصية المدرب الرياضي. 

 في ىذا الموضوع : أما األسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى الخوض            

 ـــــ تقديم السمات المرغوب فييا لدى شخصية ىذا المدرب .

 والمتدرب . ـــــ إبراز أىمية العالقة بين المدرب

ــــــ استمرار معاناة األندية الرياضية الجزائرية لكرة القدم من نقص كبير في مستويات األداء والدافعية وىو ما دفعنا 
 دارس كرة القدم .لمبحث عن المنبع  وىي م

 ـ أهمية البحث :  4

من خالل الدراسات السابقة، ومما ذكره وما قدمو الباحثون في إطار سمات شخصية المدرب الرياضي ودافعية 
 التعمم لدى ىاتو الفئة .

ىذا البحث ما ىو إال بحث تكميمي أو إضافي لعدة بحوث ونظريات في مجال دافعية التعميم والسمات  .8
 الشخصية لممدرب الرياضي 

 إبراز نوع العالقة بين سمات شخصية المدرب الرياضي والالعب . .1
 إعطاء تصورات ألنواع الدافعية لدى الالعبين . .1
 ل دراسة العالقة بين المدرب والمتدرب .التأكيد عمى أىمية عمم النفس الرياضي من خال .4
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 ـ أهداف البحث : 5

ككل دراسة عممية فإن الدراسة الحالية تيدف إلى إثراء البحث العممي في المجال الرياضي وتطوره،             
وبما أن موضوع دراستنا متعمق بمجال التدريب الرياضي، فإن الباحث ييدف من خالل دراستو إلى زيادة الرصيد 

 ذا جاءت أىداف ىذا البحث كما يمي: العممي في مجال الميارات النفسية التي ليا عالقة بالمجال الرياضي، ولي

 تنوير الوسط الرياضي بأىمية سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقتيا بدافعية التعمم .  .8
 إبراز السمات المرغوب فييا لدى المدرب الرياضي في عممية التعمم.  .1
 توضيح عالقة سمات شخصية المدرب الرياضي بأنواع الدافعية الرياضية. .1
 إثبات أن سمات المدرب تؤثر مباشرة في شخصية ودافعية التعمم لدى المبتدئين في كرة القدم.  .4
 فتح المجال لمزيد من البحوث لمعرفة الميارات النفسية المختمفة وعالقتيا بدافعية التعمم في كرة القدم.  .9
 

 ـ تحديد المصطمحات : 6

 ـ الشخصية : 1ـ  6

 ( الشخصية ما يمكننا التنبؤ بما سيفعمو الشخص عندما يوضع في موقف معين .  CATTE ) تعريف كاتل

( الشخصية ىي التنظيم الدينامي داخل الفرد لتمك األجيزة النفسية والجسمية التي   ALLPORT)تعريف ألبورت  
 .( 193 فحةص، )عوض تحدد طابعو الخاص في توافقو البيئية 

صية ىي ذلك التنظيم الثابت والدائم الى حد ما لطباع الفرد ومزاجو وعقمو  ( الشخ H . EYSNCK) يعرفها ايزنك
 .( 191 فحةص، )صالح و آخرون  وبنية جسمو، والذي يحدد توافق الفرد تجاه بيئتو.

 ـ السمة : 2ـ  6

 السمة ىي أي طريقة متميزة ثابتة نسبيا، بيا  يتميز الفرد عن غيره من األفراد. ـــــ تعريف جيمفورد : 

أنيا نظام نفسي عصبي مركزي عام يختص بالفرد، يعمل عمى بعض المثيرات  ـــــ تعريف جوردن ألبورت :
 المتعددة متساوي وظيفيا كما يعمل عمى إصداره وتوجيو أشكال متساوية من السموك التكيفي.

مجموعة ردود أفعال واالستجابات التي يربطيا نوع من الوحدة التي تسمح ليذه  تعريف رايمون كاتل :ــــ 
 (191 فحة، ص 8991)عالوي االستجابات  أن توضع تحت اسم واحد ومعالجتيا بنفس الطريقة في معظم األحيان 
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 ـ التعمم : 3ـ  6

ىو عممية تغيير أو تعديل في سموك الفرد نتيجة قيامو بنشاط شريطة ان يكون ىذا التغيير أو التعديل              
قد تم نتيجة لمنضج أو لبعض الحاالت المؤقتة لتعب أو لتعاطي بعض العقاقير المنشطة وغير ذلك من العوامل 

 ذات التأثير الوقتي عمى السموك أو األداء.

 الحركي : ـ  التعمم 4ـ  6

ىو التغيير في األداء أو السموك الحركي كنتيجة لمتدريب أو الممارسة وليس نتيجة لمنضج أو التعب               
 أو تأثير بعض العقاقير المنشطة وغير ذلك من العوامل التي تؤثر عمى األداء أو السموك الحركي .

لسموك التي يمكن االستدالل عمييا و قياسيا عن طريق التعمم الحركي في الرياضة ىو عممية اكتساب إمكانيات ا
 (119ـ  111 فحةص، عالوي ) المستويات الحركية.

 ـ المدرب : 5ـ  6

يعد المدرب الرياضي من الشخصيات التربوية تقود دور القيادة في عممية تربوية والتعميم، ويؤثر تأثير            
 .( 939 فحة، ص   8991)حسين الرياضي  .كبيرا و مباشرا و المتزن لشخصية الفرد 

 ـ مفهوم التدريب الرياضي :  6ـ  6

( عمى أنو العماليات التي   MARTINيستعمل مفيوم التدريب في الكثير من المجاالت و يعرف مارتن )         
 ( pp 15   WEINEK ; J .MANUEL , 2001) .تحدث تغيرات لمحالة البدنية، الحركية، المعرفية، العاطفية

( إلى تعريف التدريب عمى أنو مجموعة طرق مخططة بيدف تحسين    M . DURANDويشير دوران )           
ضافة إلى ذلك  آن التدريب يتألف من أقسام تعمل لتنمية الميارات البدنية والحركية والنفسية. روالن  )األداء الحركي وا 

 .( 488 فحة، ص  8999دورون ، بارد

 ـ الدافعية : 7ـ  6

 لغة : 

من فعل دفع دفعا بمعنى ابعد شخصا أو شيئا وأزالو عن مكانو، جعل يتقدم بواسطة دافع محرك، يدفع قاربا شراعيا 
 .( 813 فحةص، )صبحي و آخرون  ، ويدافع كذا بمعنى بداعي كذا والدافع المحرض عمى فعل شيء ما.

 اصطالحا : 

 (. 11 فحة، ص 1333،المعايضة )مية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة التوازن. ــــــ مجموعة من الظروف الداخ

 .( 161 فحة، ص  1333، جبل )ــــ مثير فعال داخمي يسبب التوتر ويدفع الفرد إلى السموك بطريقة تخفيض ذلك التوتر.
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التوازن الداخمي أو تييئ لو أفضل قدر ممكن الدافعية ىي الطاقات التي ترسم الكائن الحي أىدافو وغاياتو لتحقيق 
 .( 11 فحةص ،  8999أبو جادو )من التكيف مع البيئة الخارجية.

وتعني يدفع أو يحرك وتشمل دراستيا    Movereتعود الدافعية إلى الالتينية حيث نجد جذورىا في كممة  الدافعية :
 .( 61 فحة، ص  1333، خميفة )عمى محاولة تحديد األسباب أو العوامل المحددة لمفعل أو السموك.
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 : تمهيد

 

اهتم علماء النفس و التربية بموضوع الشخصية منذ القدم والتي كانت في كل مرة تشكل محكا ومجاال             
للنقاش فمنهم من نظر اليها من جانب مكوناتها ومنهم من نظر اليها من جانب ابعادها ونموها وتطورها ،واختلفوا 

اثارة للجدل و التساؤل وبما ان المدرب الرياضي في محدداتها ،كل هذا جعل من دراسة موضوع الشخصية محل 
له شخصيته ونمطه واسلوبه وطريقته وميزاته الخاصة فهو يؤثر على دافعية االعب من اجل التعلم و يحتلف 
تاثيره باختالف فئة االعبين فكل فئة لها ميزات خاصة تستجيب بااليجاب و السلب لسمات شخصية المدرب فوجب 

ان نتطرق الى اراء ونضريات حول الشخصية وسمات المدرب و تاثيرها في دافعية التعلم  علينا في هذا الفصل

 سنة(في كرة القدم .21-9لدى المبتدئين )

 

 ـ تعريف الشخصية :  1-1

تعتبر الشخصية من أكثر المفاىيم التي لم يتفق عمييا العمماء بعد، فقد وضعت عدة تعاريف مختمفة             
الختالف وجيات النظر التي يؤمن بيا الذين وضعوا ىاتو النظريات، ان كممة شخصية مشتقة من الفعل فيما بينيا 

" شخص " وشخص الشيء بمعنى أنو ظير بعد أن كان غائبا وعمى ىذا األساس فإن المقصود بالشخصية لغويا 
وكانت بمجموعيا تميزه عن  ىو كل الصفات الظاىرة الخاصة بالفرد والتي كان بعضيا خافيا أو داخميا ثم ظير

 (81 فحة، ص  8811، . )طالب ، لويسغيره من الناس

 ـ بعض التعاريف لمشخصية :  1-2 -1

)( يرى أن لكل شخص كما لالخرين ويعرفيا بأنيا تقوم عمى أساس عادات شخص وسماتو و تنبثق بيسانر 
 (. 188فحة ، ص 8881)ال ندل وحيدرف  الشخصية من خالل العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية .

 ـ العوامل العامة المؤثرة في الشخصية : 1-2

وفي تطورىا ىما عامل  تشير نظريات الشخصية دون استثناء إلى وجود عاممين ىامين يؤثران في بناء الشخصية
 داخمي وآخر خارجي بيئي .

 ـــــ المؤثرات الوراثية .

 ـــــــ المؤثرات الغدد الدرقية .

 ــــــــ البنكرياس . 
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 ـ الشخصية وممارسة الرياضة : 1-3

يعتقد بعض الباحثين الميتمين بدراسة الشخصية في المجال الرياضي أن التفوق في رياضة ما مرىون             
إلى حد كبير بمدى مالئمة السمات الشخصية أو األنماط الشخصية لمفرد بطبيعة المتطمبات والخصائص النفسية 

 (44 فحة، ص 1222، )راتب  لمميزة لنوع الرياضة .ا

ففي المفيوم المعاصر لمممارسة الرياضية  يظير بوضوح بأنيا ليست القدرات الحركية المتقنة وحدىا            
ولكن تتدخل العديد من العناصر النفسية التي ترتبط بين حركة الفرد ومعطيات   ىي التي تحقق النتائج العالية

شخصية لذا نجد أن المدربين ال يؤسسون تدريبا ليم عمى المعطيات التكتيكية والبيوميكانيكية فحسب، ولكن أصبح 
فحسب، ويعتقدون أن مركز اىتماميم ىو طبع الرياضي من أجل تفادي الظواىر الغير مرغوب فييا أثناء الممارسة 

إدارة اختبارات تعتمد عمى ىذا االتجاه ىي وسيمة أكثر نجاحا من مالحظات ال تعتمد عمى طبع الرياضي، كذلك 
من الكبار من يعدون األولوية لمخيرات السيكولوجية من أجل تحديد نجاح مدرب أو توقع طبيعة حكم مثال، لذا  

لدراسة المعطيات السيكولوجية لشخصية المشاركين فاالعتماد عمى فمتطمبات رياضة النخبة تدفع بالنفسانيين 
الخصائص السيكولوجية لتحديد الشخصية ىو الطريقة األنجع لمحكم الجيد عمى الشخصية الرياضية سواء كان 
مدربا أو أستاذا أو مشاركا، فمفظ الشخصية كثيرا ما نقصد بو تصرفات األستاذ ومعامالتو دون تطرق لصفات 

ة كشكميو وىذا القصد ىو األكثر صوابا في تحديد شخصية الرياضي خاصة المدربين واألساتذة، فالمدرب ظاىري
الرياضي تتدخل صفاتو الجسدية في التأثير عمى العمل والالعبين لكنيا بقدر ضئيل أمام تدخل صفات شخصية 

التالي يوضح لنا العوامل التي تشترك في  والعقمية، والمخطط  أخرى كمعاممتو لالعبين و مزاجو واستعداداتو النفسية
العوامل القائمة بين الميدان الرياضي والظواىر النفسية لمشخصية، فالظواىر البيئية تؤثر عمى الفرد وتدفعو لممارسة 
الرياضة، وكذلك كم أجل تخطي العراقيل النفسية كالقمق، الخوف والخجل وغيرىا من الظواىر النفسية، وىذا حسب 

المتواجد بو، إذن فالعالقة التي تربط الشخصية بالتدريب الرياضي عالقة وطيدة أساسيا التفاعل والتغذية المحيط 
 .( 868فحة ص ،8888  ،عشوي .)الرجعية بين الميدان الرياضي والظواىر النفسية لمشخصية في حدود بيئتو

 : ـ تعريف المدرب 1-4

ىو الشخص الذي يدرب الجياد،  فالمدرب ىو من يقوم بالتحضير المنيجي    La rousseحسب الروس         
 لمخيول أو األشخاص لمنافسة ما.

الذي يمد الرياضيين بالنصائح الذي يممك القدرة عمى البسط وفرض سمطتو عمى الفريق، فالمدرب يقصد          
قات متزنة بينو وبين أفراد فريقو الحازم في بو ذلك القائد القوي الشخصية الكفء في عممو القادر عمى ربط عال

  ( p 33   Jacque cervoiser , 1985)قراراتو و المتزن انفعاليا المسؤول القادر عمى التأقمم مع المواقف التي تصادف 

وفي مفيوم الدكتور "مصطفى الفاتح"  المدرب الرياضي ىو الشخصية التربوية التي تتولى عممية تربية          
وتدريب الالعبين وتؤثر في مستواىم تأثيرا مباشرا، ولو دور فعال في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا 



 المحور االول                                                                                      سمات شخصية المدرب

 

13 

موماتو، ويمثل المدرب الرياضي العامل لذلك وجب أن يكون المدرب مثال أعمى يحتذى بو في جميع تصرفاتو ومع
 (12 فحة، ص 1221،  )الفاتح ، السيد األساسي واليام في عممية التدريب .

 ـ شخصية المدرب و خصائصه : 1-4-1

والبد لكل من يريد أن يشتغل وظيفة مدير فني  تمعب شخصية المدرب الجيد دورا في نجاح عممية  التدريب        
 أن يتصف بخصائص ومميزات تتمثل فيما يمي : 

  الذكاء االجتماعي وىذا يعني قدرتو عمى التعامل الجيد مع الغير، وخاصة الذين ليم عالقة بعممية التدريب من
 ور إلى غير ذلك.إدارة النادي وأعضاء األجيزة الفنية والطبية المعاونة لو ومع الحكام والجمي

 .الذكاء في وضع خطط التدريب والمعب الجيدة والذكاء في حل المشاكل التي تقابمو خالل العمل 
 .الحكم الصائب عمى األمور والعدالة في تصرفاتو وحكمو عمى المشاكل والناس 
 . المعرفة الجيدة بكرة القدم  كمعمم و المعرفة الجيدة لمعموم التي تتعمق بعممية التدريب 
 .الخبرة السابقة كالعب 
 .المظير العام الموحي باالحترام والثقة وقوة تأثيره اإليجابي عمى الغير 
 .المياقة البدنية والصحة النفسية 
 .الصوت القوي المقنع الواضح 
 .القـــــدرة عمى التعبير وتوصيـــــــل المعمومات بسيولــــة إلى الالعبين وجميـــــع من يتعاممون معو 
  أن تكون قدراتو العقمية عمى تقدير الالعبين وجميع  أفراد األجيزة المعاونة لو مما يترتب عميو أن تكون تعميماتو

 (64 فحةبدون سنة نشر ، ص، )حنفي  ذات قناعة لدييم وبذلك يكون تأثيره قويا عمى الالعبين .
 ـ السمات الشخصية لممدرب الرياضي : 1-4-2

الباحثين بدراسات مستفيضة لكي يتم التعرف عمى السمات الشخصية اليامة بالنسبة قام العديد من          
لممدربين، وقد استخدم الباحثين أحداث االختبارات لتحديد البروفيل الشخصي المثالي لممدرب الرياضي، وعند تحميل 

 ومن أىميا ما يمي :   لممدرب الناجح حول السمات الشخصية ىذه النتائج تبين آفاق وجيـــــــــــــت نظــــــر الكثيرين

 . الشخصية الواقعية 
 . الشخصية اإلبداعية 
 . الشخصية التي تتميز بالذكاء 
 . الشخصية االنبساطية 
 . القادرة عمى السيطرة 
 . المتزنة انفعالية 
 . ) الشخصية الفعالة ) العممية 
 .  الشخصية المبدعة 



 المحور االول                                                                                      سمات شخصية المدرب

 

14 

 . القادرة عمى اتخاذ القرارات 
  التغير .لدييا ممكة 
 . الشخصية المحببة والودودة 
 .)الشخصية القانعة )الغير المتغطرسة 

ومما ذكر من ىذه السمات فغن الرياضيين يرون في المدرب الشخصية القوية التي يمكن االعتماد عمييا         
وتنظيم أحوال العبيو و   في المواقف الصعبة، وفي كثير من األحيان يكون قادرا عمى مجابية الظروف المتغيرة

 (. 12 فحة، ص 1221 ، الحاوي )السيطرة عمييم.

 

 ـ صفات المدرب الناجح :  1-4-3

يتحدد وصول الالعب ألعمى المستويات الرياضية بعدة عوامل من أىميا المدرب الرياضي إذ يرتبط         
الوصول إلى المستويات الرياضية ارتباطا مباشرا بمدى قدرات المدرب الرياضي عمى إدارة عممية التدريب الرياضي 

رشاد الالعب قبل وأثناء  وبعد المبا  وتقديم  وتنفيذ أي عمى تخطيط   راة .وا 

 ومن بين الصفات التي تميز المدرب الرياضي الناجح ما يمي : 

 . الصحة الجيدة والمظير الحسن والمثل الجيد 
 . القدرة عمى القيادة وحسن التصرف ومجابية المشاكل 
 وتفيم مشاكل الالعبين والمشاركة االيجابية في حميا .  االتصاف بروح العطف والمدح 
 بدوره التربوي . االقتناع  التام 
 . الثقة بالنفس واالقتناع التام بالعمل الذي يؤديو 
 والخاصة . والمعمومات العامة   مجموعة المعارف 
 والميارات الخاصة .  مجموعة القدرات 
 ـ واقعية المستوى :1-4-3-1

ونتيجة لذلك يسعى إلى دفع   إن المدرب الناجح يتميز بالدافعية  نحو المستويات الرياضية العالية           
 العبيو و توجيييم لتحقيق أعمى مستوى ممكن .

 ـ المرونة : 2- 3ـ -1-4

تتمثل في القدرة عمى التكيف مع المواقف المتغيرة و السيما نطاق األحوال الصعبة كما ىو الحال في المنافسات 
 الرياضية .

 ـ اإلبداع  : 3 -3 -1-4
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وكذلك التشكيل المتنوع   إن القدرة عمى ابتكار واستخدام العديد من اإلمكانيات المؤثرة أثناء التدريب          
والمبتكرة في مجال عممية التدريب من أىم النواحي   لبرامج التعميم و التعمم و القدرة عمى استخدام األنواع المتجددة

 التي تظير فييا قدرة المدرب عمى اإلبداع.

 التنظيم  : ـ 4 -1-4-3

إن القدرة عمى التنسيق  والترتيب المنظم لمجيود الجماعية من أجل التوصل إلى تطوير  مستوى قدرات          
 وميارات الفريق والالعبين إلى أقصى درجة تعد من السمات اليامة لممدرب الناجح .

 

 ـ المثابرة : 5 -1-4-3

يضاح  تتمثل في الصبر والتحمل عمى شرح         وتكرار األداء وتصحيح األخطاء وتحمل التمرينات ذات   وا 
 الطابع الروتيني وعدم فقدان األمل في تحقيق اليدف النيائي .

 ـ موضع الثقة  : 6 -1-4-3

إن إحساس الالعب بجيود المدرب وتفانيو في عممو لمحاولة تطوير وتنمية مستواه يكسب المدرب ثقة        
 سيم بصورة إيجابية عمى مدى التعاون بينيما .الالعب األمر الذي ي

 

 ـ تحمل المسؤولية : 7- 1-4-3

المدرب الناجح يكون مستعدا لتحمل المسؤولية في جميع األوقات وخاصة في حاالت اإلخفاق ويسعى           
 إلى ممارسة النقد الذاتي قبل انتقاده اآلخرين .

 ـ القدرة عمى النقد : 8 -1-4-3

المدرب الناجح ال يخشى نقد الالعب  في الوقت المناسب إذ أن طبيعة عمل المدرب تتطمب ضرورة           
ممارسة النقد في الحاالت الضرورية أو تتطمب إيقاع بعض العقوبات أو حرمان الالعب من بعض االمتيازات، في 

 ليذه األسباب . تمك الحاالت يراعي توضيح بين األسباب الموضعية لذلك والتأكد من فيم الالعب

 ـ القدرة عمى إصدار األحكام : 9 -3 -1-4

يتمثل ذلك في القدرة عمى سرعة مالحظة مواقف التدريب أو المنافسة والحكم عمييا بطريقة موضوعية           
ديد وكذلك القدرة عمى سرعة تنويع أو تغيير التطورات الخططية باإلضافة إلى القدرة عمى تحميل األداء الحركي وتح

 ممكن لألخطاء.
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 ـ الثقة بالنفس :  11 -3 -1-4

أن التعميمات والتوجييات  رات تكسب المدرب مركزا قويا لدى الالعبين  كماااألحكام والقر  الثقة في إصدار        
التي يقدميا المدرب بصورة واضحة وحازمة دون أن يكسبيا طابع العنف والعدوانية تجبر الالعبين عمى احتراميا و 

 االلتزام بيا.

 

 

 ـ الثبات االنفعالي : 11- 1-4-3

إن التحكم في االنفعاالت من األىمية بمكان المدرب الناجح حتى يستطيع إشاعة اليدوء واالستقرار في        
نفوس الالعبين وحتى يتمكن من إعطاء تعميماتو ونصائحو لالعبين بصورة صحيحة وواضحة وبنبرات ىادئة و 

سرعة التغمب والحدة من العوامل والغضب و  خاصة في موقف المنافاسات ذات الطابع الميم، إذ أن سرعة التأثير
الحاوي )التي تسيم في اإلضرار البالغ بالعمل التربوي لممدرب وتساعد عمى التأثر السمبي لنفوذ وسمطة المدرب. 

 (. 112 فحة، ص 1221،

 ـ دور  المدرب العام :  1-4-4

 أىم معالم الدور المميز لممدرب العام يمكن أن نمخصيا في النقاط التالية : 

  القيادة التخصصية لفريق المدربين المساعدين، القيادة العممية في عمميات التوجيو التدريبي الجماعي و
 غيرىا.

 . تشخيص وحل وعالج المشكالت النفسية والفنية الرياضية المتعمقة بالالعبين 
 .اإلشراف عمى إعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة بالالعبين 
 و األخصائي الخبير المسؤول عن ىذه العممية  وتقديم التوجيو  واإلرشاد العمل عمى إرشاد والتوجيو في

 العالجي بصفة خاصة وخدمات التوجيو الفني بصفة عامة سواء كان ذلك بطريقة تربوية أو اجتماعية .
 . تولي مسؤولية متابعة حاالت الالعبين 
 زمالئو أعضاء الجياز استشاريا فيما يتعمق بعض نواحي التخصص حيث أنيم أكبرىم تخصصا  مساعدة

  .في الميدان
  االشتراك في عممية التدريب بايجابية تامة وال يقف دوره عن مجرد التوجيو وتوجيو النقد فيو أقدر

 األخصائيين عمى تولي ىذه المسؤولية .
 وتكامل برنامج التدريب فييا.  وطرق التدريب و إدماج  اإلسيام في نظرية العممية التدريبية 

 (112 فحة، ص 1221، )محمد حسن  
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 مفهوم الدافعية : 

 ـ الدافعية لغة : 1 -2

 تعني الدافعية حسب ما جاء في معجم الوسيط من معاني دفع ما يمي :   

إليو و دفع شيء أي تجاه دفع إلى فالن دفعا انتيى إليو و يقال طريق يدفع إلى مكان كذا أي ينتيي            
وأزالو بقوة، و يقال دفع عنو األذى والشر، ودفع لو الشيء  رده، ويقال دفع القول: رده بالحجة، ودافع عنو مدافعة 

  ودفاعا: حامى عنو وانتصر لو، ومنو الدفاع في  القضاء ودفع عنو األذى: أبعده ونجاه.

 (989 فحةص ، 7991، )جماعة من األساتذة 

 ـ الدافعية اصطالحا  :  2 -2

 تعريف يونغ :

الدافعية من خالل المحددات الداخمية بأنيا عبارة عن استشارة وتوتر داخمي تثير السموك  وتدفعو إلى           
 تحقيق ىدف معين.

 تعريف ماسلو : 

أحوال الكائن الحي والدافع الدافعية حاصمة ثابتة، مستمرة، متغيرة، مركبة وعامة  تمارس تأثير في كل             
 يعني إعادة التكامل وتجدد النشاط الناتج عن التغيير في الموقف الوجداني .

إحدى حاالت التييؤ والتأىب العقمي العصبي التي تنظميا الخبرة، وما يكاد يثبت االتجاه حتى يمضي           
دان خاص فاالنتباه بيذا المعنى أىم عنصر من مؤثرا و موجيا الستجابة الفرد واىتمامو بموضوع معين أو في مي

 (919، 918 فحات، ص7911، )السيد عناصر الميل، فغالبا ما ينبو الفرد إلى ما يميل إليو ويميل إلى ما ينتبو لو.

 ـ أهمية الدوافع :  2-3

ولوجية  الضرورية تؤدي الدوافع وظيفة ىامة لمكائن الحي و ذلك أنيا تعمل عمى استمرار الوظائف الفيزي         
 لحفظ حياة الكائن  الحي إنسانا أو حيواناـ وتمده بالطاقة الالزمة .

فالبدن في رحمتو مع الحياة يستفيد كميات كبيرة من الطاقة أثناء العمل وغيره من أوجو النشاط الحركي           
قدرا كبيرا من الطاقة الموجودة في  والعقمي، كما أن مطالب النمو السريع في مرحمة المراىقة تستفيد ىي األخرى

الجسم، و ىذا يؤدي إلى تعطيل الوظائف الفيزيولوجية المصاحبة لنمو ما لم يتم تزويد البدن بالقدر المناسب من 
 الغذاء و الحركة  والنشاط إلعادة الجسم إلى مستوى االتزان المفطور عميو. 

يية التي خمقتو بفطرة تتحرك ذاتيا وتمح في الحركة لتدفع ويالحظ المراىق في نفسو عظمة القدرة اإلل         
ـ  وبطريقة تكاد تكون قصيرة إذا لم يستجيب لتمبية الدافع الفطري من إدراكو وشعوره  ـ مراىقا وشابا و رجال اإلنسان
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            بتسميطو عميو،  ففي حالة اشتداد الجوع نجد المعدة في حركة دائمة وتحدث تقمصات واضطرابات لتنبو الفرد وتدفعو 
ذا كان الدافع المراد  نحو عممية اإلشباع، ليقوم بسد حاجات البدن وتعويضو عن المقدار الناقص من الغذاء، وا 

حمق، يدفعو إلى تعويض البدن عما فقده من الماء ليعود إلى حالتو إشباعو العطش فإن الفرد يشعر بجفاف في ال
 (79 فحة، ص7918، الزعبالوي).  الطبيعية المفطور عميو

كذلك نجد أن اإلنسان في طاقة حركية كامنة والتي سماىا البعض بالطاقة الزائدة حيث نجد أن ىناك           
الزائدة وتفريغ ىذه الشحنة الكامنة كما أنو توجد عوامل خارجية  عوامل داخمية تدفع باإلنسان إلخراج ىذه الطاقة

والمرغوب فييا، وذلك قصد   تدفع باإلنسان القيام بالنشاط البدني واختيار نوع من أنواع األنشطة الرياضية المتوفرة
ثيرة تتبادر عمى إحداث االتزان الداخمي واالستحسان الخارجي فكل سموك يكمن وراءه دافع أو دوافع ىناك أسئمة ك

أذىاننا ومن األمثمة  عمى ذلك فإننا دوما نتساءل عن: ما الذي يحدو بشخص إلى أن  يسمك السموك اإلسالمي 
 الفاضل ؟  

بينما يتجو اآلخر إلى طريق الرذيمة والفسق والفجور وما ىو السبب في إقدام شخص عمى طمب العمم مع        
وما ىو السبب الذي يجعل بعض األطفال يقبمون المعب وممارسة النشاط البدني مع زمالئيم،   عزوف آخر تماما،

 بينما البعض اآلخر إلى االنطواء عمى النفس والعزوف عن المعب مع األتراب واألصدقاء.

والرياضي  ويمكن القول أن موضوع الدوافع ييم اآلباء والمربين وأصحاب المصانع ... الخ، فيو ييم المربي      
في معرفة دوافع ممارسة األفراد لمرياضة  حتى يتسنى لو أن يستغميا في تحفيز التالميذ في استثارة الدافعية لدييم 

 من أجل تطوير أدائيم عمى نحو األفضل.

بموضوع الدافعية في مجال عمم النفس الرياضي لم يقل أىمية حيث يشير كل من"  اإلىتمام نصيبىذا وقد       
كما يشير كتابو " التدريب والدافعية " أن استشارة الدافع  7981"عام   Liewelln et Blucjerليولن و بموكر" "

ة يتطمب اكتساب من العماليات التدريبية ، وذلك أن التفوق في رياضة معين  97إلى  17لمرياضي يمثل من 
الالعب لمنواحي الميــارية والخططية ثم يأتي دور الدوافع ليحث الرياضي عمى بذل الجيد والطاقة الالزمة أوال لتعمم 

تقانيا  .  (17 فحةص، 7999،  )راتب تمك الميارات وثانيا لمتدرب عمييا بغرض صقميا وا 

قبل أن تالحظ آثارىا فمن الميم منذ البداية أن نحدد  ونظرا الن الدوافع ال يمكن مالحظتيا مالحظة مباشرة     
 .( 711 فحةص ،9777،)خير اهلل  بوضوح معايير السموك المدفوع.

 91فالدافع يتناسب مع مقدار الطاقة الناتجة بالنسبة لموقف معين، فاإلنسان الذي ظل  الطاقة : .أ 
 ساعة بغير طعام يكافح من أجمو بقوة تزيد عن القوة التي يكافح بيا إنسان آخر أكل منذ ساعة .

عن  الفرد المدفوع ال يستسمم بسيولة، أما إذا جنح الفرد إلى قبول الفشل فورا و تخمىاالستمرار :  .ب 
بذل الجيد فإننا نستنتج عدم وجود دافع قوي لديو، عندئذ وعندما يوجد دافع قوي تتميز عممياتنا العقمية 

 بالتركيز والكثافة.
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يتصل ىذا المعيار بالمعيار السابق، فبينما يثابر الشخص  عمى القابلية للتغيير ) المرونة ( :  .ج 
ببساطة نفس العمل مرة بعد مرة بل يتخذ سبال مختمفة بذل الجيد ليصل إلى إشباع معين  إال أنو ال يكرر 

 إلى اليدف أي أن اليدف قد يظل واحدا ومع ذلك تتغير أساليب الوصول إليو ... 
 ـ وظيفة الدافعية :  2-4

 ـ وظيفة الدافعية في الموقف التعليمي العام : 1ـ -2-4

 لمدافع في الموقف التعميمي وظيفة ذات ثالثة أبعاد :

وىو أن الدوافع عامل منشط، فيي تنشط الكائن الحي في الموقف التعميمي وتحرر السموك من عقالو :  ولالبعد ال 
 وتنقل الكائن الحي من حالة السكون إلى حالة الحركة .

وىو أن الدوافع عامل مدعم موجو ومنظم، فيي توجو سموك الكائن الحي إلى أوجو معينة نحو :  البعد الثاني
غرض معين تحقق لو اشباعات معينة فمثال إذا فمثال إذا الحظنا أن الحيوان في المعمل ينأى عن الطعام ويقبل 

 عمى الماء قمنا أنو يشعر بالعطش والجوع .

مدعم أو معزز ، وىذا البعد ذا صمة وثيقة بالبعد الثاني وذلك ألن توجيو  وىو أن الدوافع عامل البعد الثالث :
  السموك لتحقيق أىداف وأغراض معينة  ىو نفس الوقت تعزيز وتدعيم لمسموك الذي أدى إلى ىذه االشباعات

        .(  711 فحةص، 9777،  خير اهلل) 

 ـ وظيفة الدافعية في الموقف التعليمي الرياضي : 2 -2-4

 وتتضمن وظيفة الدافعية كذلك لإلجابة عن تساؤالت ثالثة :

 ماذا تقرر أن تفعل ؟  = اختبار نوع الرياضة .

 ما مقدار تكرار العمل ؟ = كمية الوقت والجيد أثناء التدريب .

 كيفية إجادة العمل = المستوى األمثل لمدافعية في المنافسة .

باإلجابة عن السؤالين األول والثاني فإنيما يتضمنان اختيار الالعب  يقول الدكتور أسامة كامل راتب: وفيما يتعمق
ومقدار الممارسة، وليس ثمة  شك في أن الدافعية عندما تكون مرتفعة نحو رياضة معينة   لمنشاط الرياضي وفترة

دريب، إضافة فإن ذلك يعكس مدى االىتمام بيذه الرياضة واالستمرار في الممارسة، أي يؤدي إلى المثابرة في الت
 إلى العمل الجاد بما يضمن تعمم واكتساب وصقل الميارات الحركية بيذه الرياضة .

أما بخصوص إجابة السؤال الثالث عن كيفية إيجاد العمل ؟ فإن وظيفة الدافعية في مضمون ىذا السؤال تتضح في 
ختبار والمنافسة يتطمب مستوى مستوى أداء الالعب باعتبار أن المستوى األمثل لمدافعية خاصة في موقف اال
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مالئما من الحالة التنشيطية )االستثارة( حيث أن كل العب المستوى المالئم من االستثارة حتى يحقق أفضل أداء 
 .في موقف مناسب

 ىذا و يظير أىمية وظيفة الدافعية عندما ندرك أن االنجاز في الرياضة يتطمب توفير عناصر ثالثة أساسية :

 استعداد مناسب ليذه الرياضة . (7
 التدريب الجاد لتطوير االستعداد .  (9
 .كفاءة أداء الرياضي عند التقييم  (1

بمعنى آخر فإن األداء ألي ميارة و في أي وقت ىو ناتج عن تطوير االستعداد والقدرة عمى األداء الجيد في موقف 
 االختبار أو المنافسة .

 ياضي : ـ مفهوم الدافعية في المجال الر  2-5

يمكن تعريفو بأنيا استعداد الرياضي لبذل الجيد من أجل تحقيق ىدف معين، وحتى يتسنى فيم ىذا       
 (27. 20 فحةص، 0222، ) راتب التعريف تجدر اإلشارة إلى عناصر ثالثة ىامة .

 حالة من التوتر تثير السموك في ظروف معينة وتوجييو وتأثر عميو. : Motiveالدافع 

عبارة عن مثير خارج يحرك الدافع وينشطو ويتوقف ذلك عمى ما يمثمو اليدف الذي يسعى :   Incentive الباعث
 الرياضي إلى تحقيقو من قيمة.

 : مدى احتمال تحقيق اليدف . Expectationالتوقع 

 :  ـ وظيفة الدافعية في المجال الرياضي 2-6

 (27 27 فحةص ،  0222، )راتب تساؤالت ثالثة ىي: تتضمن وظيفة الدافعية في المجال الرياضي اإلجابة عن

 ماذا تقرر أن تعمل ؟        ـ إختيار نوع الرياضة . . أ
 ما مقدار تكرار العمل ؟    ـ  كمية الوقت و الجيد أثناء التدريب . . ب
 كيفية إجادة العمل ؟        ـ  المستوى األمثل لمدافعية في المنافسة . . ت

فإنيما يتضمنان اختيار الالعب لمنشاط الرياضي،  فيما يتعمق باإلجابة عن السؤالين األول والثاني،            
ومقدار الممارسة، وليس ثمة  شك في أن الدافعية عندما تكون مرتفعة نحو رياضة معينة فإن ذلك يعكس   وفترة

 مثابرة في التدريب، إضافة إلى العمل الجاد .مدى االىتمام بيذه الرياضة واالستمرار في الممارسة  أي يؤدي إلى ال

فة الدافعية في مضمون ىذا السؤال أما بخصوص إجابة السؤال الثالث عن كيفية إيجاد العمل ؟ فإن وظي          
تتضح في مستوى أداء الالعب، باعتبار أن المستوى األمثل لمدافعية خاصة في موقف االختبار أو المنافسة يتطمب 
مستوى أداء الالعب، باعتبار أن المستوى األمثل لمدافعية خاصة في موقف االختبار أو المنافسة يتطمب مستوى 
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الستثارة ( حيث أن  لكل العب المستوى المالئم لو مندرجة  االستثارة حتى يحقق أفضل من الحالة التنشيطية )ا
 (07 فحةص ، 9111، )راتب  أداء في موقف المنافسة أو االختبار لنشاط رياضي معين .

 ـ  دوافع ممارسة النشاط الرياضي : 2-7

ويطبق عميو الدافعية إلى النشاط، ذاتية  يوجد مصدران لمدافعية: المصدر األول يأتي من داخل الفرد          
 ( ، أما المصدر الثاني فيأتي من خارج الفرد يطمق عميو الدافعية إلى النشاط الخارجي اإلثابة . Intrinsicاإلثابة )

وعادة فإن األفراد يؤدون النشاط من خالل الدافعية إلى النشاط الذاتي اإلثابة يؤدونو من منطمق الرغبة في         
وىذه الصفات عندما يحققيا الفرد خالل الممارسة تعتبر قيمة في  الشعور باالقتدار وتأييد  الذات واإلصرار والنجاح،

 (22 فحةص ، 9117، راتب  )حد ذاتيا.

فعمى سبيل المثال، فإن الرياضي أو الالعب الذي يمارس الرياضة وىذا بدافع الرياضة وتحقيق االستمتاع       
 تحقيق النجاح حتى دون أن يشاىده أحد يعتبر ليذا الفرد دافعية إلى النشاط ذاتي اإلثابة . والرغبة، وذلك

( ، فإن ذل يأتي من أشخاص   Extrinsicأما بالنسبة لممصدر الثاني لمدافعية إلى النشاط الخارجي اإلثابة )     
بي أو سمبي، وقد يكون ماديا مثل المكافآت وال ينبع من الفرد ذاتو، ويتم ذلك عن طريق  التدعيم سواء إيجا آخرين،
 . (72 فحة ص، 0222،)راتب والجوائز أو معنوية مثل التشجيع و اإلطراء   الممية

ويبدو في ضوء ما سبق أنو توجد عالقة وثيقة بين الدافعية ذاتية اإلثابة والدافعية خارجية اإلثابة، وىما       
الجميع الرياضيين يمارسون الرياضة بيدف الحصول عمى مصدري الدافعية ) الوجيين لمعممة الواحدة، يثبت أن 

 ذاتية و خارجية(.

 ـ عوامل الدافعية المؤثرة في اإلنجاز الرياضي :  2-8

ويعرف دافع االنجاز بأنو المنافسة من أجل تحقيق أفضل مستوى أداء ممكن، وقد يستخدم أحيانا مصطمح        
ييات  االنجازية ليعبر عن دوافع االنجاز بشكل عام حاجة بيرة أشمل وأعم وىي الحاجة الحاجة لالنجاز أو التوج

 لمتفوق .

      

ويبدو أن ىناك خصائص ىامة تميز األشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من اإلنجاز في مناشط الحياة   
 (71 76فحة ص، 0222، )راتب  . المختمفة ومنيا النشاط الرياضي، ربما من المناسب ان نشير إلييا كما يمي 

  . يظيرون قدرا كبيرا من المثابرة في أدائيم 
 . يظيرون نوعية متميزة في األداء 
 . يعرفون واجباتيم أكثر من اعتمادىم عمى توجييات اآلخرين 
 . يتسمون بالواقعية في المواقف التي تتطمب المغامرة أو المخاطرة 
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 أعمال . يتحممون المسؤولية فيما يقومون بو من 
 . يحبون معرفة نتائج أدائيم لتقييم قدراتيم وتطويرىا نحو األفضل  

 ـ إثارة الدافعية في المجال الرياضي  2-9

الحقيقة أن الخبرة التي تسببيا حالة اإلثارة المثمى تمثل نوعا من اإلثابة والمكافأة الذاتية  واألنشطة الرياضية         
بالنسبة لمنشء الرياضي ألنيا تزيد من درجة اإلثارة إلى مستوى األمثل وذل مصدر تعتبر نموذجا فريدا وخاصة 

 المتعة  .

ىذا ويحدث في بعض األحيان أن تصبح ممارسة الرياضة شيئا غير ممتع، فيي ال تزيد درجة اإلثارة بالقدر       
نما تزيد اإلثارة بدرجة مبالغ فييا، وعندئذ تتحول ممارسة الري  اضة إلى مصدر لمتوتر والشعور والقمق.المالئم، وا 
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 ( سنة :  21ـ  9ـ مفهوم الطفولة المتأخرة ) 3-2

والحركية، والعقمية السابؽ اكتسابيا، حيث ينقؿ الطفؿ   ىي مرحمة إتقاف الخبرات والميارات المغوية           
تدريجيا مف مرحمة الكسب إلى مرحمة اإلتقاف، والطفؿ في حد ذاتو ثابت وقميؿ المشاكؿ االنفعالية، ويميؿ الطفؿ 

كاف  ميال شديدا إلى الممكية التي بدا في النمو قبؿ ذلؾ، كما يتجو إلى االنتماء  إلى الجماعات المنتظمة بعد أف
 (21 فحة، ص  2991 ،)عيساوي يميؿ قبؿ ذلؾ لمجرد االجتماع لمف في سنة.

ويتوقع الجدية مف الكبار، إذ نجد ىناؾ صعوبات يجدىا   إف طفؿ ىذه المرحمة يأخذ األمور بجدية تامة،          
الكبار في معاممتيـ لو، وخاصة أننا نتذبذب في ىذه المعاممة، فتارة نطمبو أف يكوف كبيرا، و تارة أخرى نذكره انو 

ذا ابتعد عف المنزؿ عاتبناه ألنو طف  ؿ صغير.مازاؿ طفال صغيرا، فإذا بكى مثال، عاتبناه ألنو ليس بطفؿ صغيرة، وا 
 (291 فحة، ص 2992، جالؿ)

ولما كانت معايير األطفاؿ في ىذا السف تختمؼ عف معايير الكبار، ويعكس المراىؽ أو طفؿ  الرابعة أو         
الخمسة ، الذي يسعى في إرضاء مف حولو و تقديرىـ، ولما كانت ىذه المرحمة مف السف تتميز ببدء انطالقو خارج 

 دقاءه أىـ مف إرضاء والديو.المنزؿ فيصبح إرضاء أص

ونظرا لطاقة النشاط التي تميز أطفاؿ ىذه المرحمة نجد أف الطفؿ يصرؼ جؿ وقتو خارج المنزؿ في المعب و       
 يصعب عمى األسرة و عمى الكبار انتزاعو مف بيف أصدقاءه في المعب .

 سنة ( : 21ـ  9ـ مميزات الطفولة )  3-1

 (.12ػ  12  فحةص  ،2991، )خيري  نجد.مف أىـ مميزات ىذه المرحمة 

  . اكتساب الميارات الالزمة لأللعاب العدية 
 . إدراؾ دوره مذكر أو مؤنث 
 . تنمية الميارات األساسية لمقراءة و الكتابة و الحساب 
 . تنمية المفاىيـ الالزمة لمحياة اليومية 
 . سرعة االستجابة لمميارات التعميمية 
  القوة بيف الذكور واإلناث، كما أف االختالؼ بيف الجنسيف غير واضح .اقتراب في مستوى درجة 

ويعتبر العمماء أف ىذه المرحمة يتحسف التوافؽ العضمي والعصبي لدى الطفؿ وكذلؾ اإلحساس باالتزاف، ويمكف 
ارات الحركية القوؿ أف النمو الحركي يصؿ إلى ذروتو، كما تعتبرانيا المرحمة المثمى لمتعمـ الحركي واكتساب المي

 (99 فحة، ص 1222، زيداف)
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 ( سنة :  21ـ  9ـ خصائص و سمات النمو لدى الطفل )  3-3

 ـ النمو النفسي : 2 -3-3

السادسة والثانية عشر، يزداد إحساسو بيويتو وبصورة  مع دخوؿ الطفؿ المدرسة االبتدائية، أي الفترة مابيف         
ذاتو و قدرتو عمى امتداد الذات، وسرعاف ما يتوقع الطفؿ أف ما ىو متوقع منو خارج المنزؿ يختمؼ إلى حد كبير 

 والممبس جديد عميو.  والكالـ  عما ىو متوقع منو داخؿ المنزؿ، فمستويات الرفقاء في المعب والمشي
 ( 241 فحة، ص 2991، )بسيوني 

ثـ  ىو يحاوؿ أف يندمج مع الشمة في عالـ الواقع، ونجده يرتبط بالمعايير الخمقية وأحكاـ المعب، ويتبعيا        
 (99 فحةص ، 2991، غنيـ ) بكؿ دقة ، ويكوف راضيا عمى نفسو بنمو صورة ذاتو و اإلحساس بيا.

وميوليـ مع غيرىـ   حمة، يبدءوف في انشغاؿ بعض اىتماميـباإلضافة إلى ذلؾ فإف األطفاؿ في ىذه المر        
مف الناس، كأصدقائيـ وزمالئيـ في المدرسة بدال مف أف يكونوا منطوييف عمى أنفسيـ، وفي ىذا الوقت تتاح ليـ 
أوؿ فرصة لتنمية مشاعر الحب والمتعة والتعمؽ بالرفاؽ وعالميـ الذي يبدأ باالتساع، ولو أنو ال يزاؿ صغيرا 

 معروفا  و 

( فإف الطفؿ في ىذا المرحمة يمتاز باليدوء واالتزاف، فيو ال يفرح 2991وفي نظر عبد الرحماف عيساوي )       
بسرعة كما كاف في المراحؿ السابقة، فيو يفكر ويدرؾ ويقدر األمور المثيرة لمغضب  ويقتنع إذا كاف مخطأ، كذلؾ 

إشباع الحاجات المادية، تصبح االىانة واإلخفاؽ مف األمور التي يتغير موضوع الغضب، فبدال مف االنفعاؿ بسبب 
 (. 94 فحةص،  2991  ،عيساوي)تثير انفعاالتو، أي بمعنى األمور المعنوية 

 : ـ النمو الجسمي 1  -3-3

يمتاز النمو الجسمي بالسرعة، حيث يتضاعؼ وزف الطفؿ في نياية السنة األولى، ثالث أمثاؿ وزنو عند       
و في السنة الخامسة يصؿ إلى ستة أمثاؿ وزنو عند الميالد  وبنفس السرعة ينمو  الطوؿ، العضالت  الميالد،

وغير ذلؾ مف مظاىر الجسـ بعد ذلؾ يبدأ النمو بالتباطؤ باقتراب الطفؿ مف مرحمة الطفولة   المختمفة و حجـ المخ
 المتأخرة إلى نضج الجياز العصبي في الطفؿ إلى نضج األعضاء الدقيقة كاألصابع .

ثر وكذا تنمو أعضاء الجسـ اإلنساني خالؿ الطفولة بنسب مختمفة وتتأثر في نموىا بعوامؿ عدة، لكف أك       
مظاىر النمو ارتباطا بالعمر الزمني إلى معدؿ النمو الطولي  الوزني، وفي نياية السف العاشر تبدأ طفرة نمو البنات 

 (11 فحةص ، 2991، خيري)إذ يالحظ في السف لحادية عشر أف البنات يكوف أكثر طوال و أثقؿ وزنا مف الذكور. 
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 الفروق الفردية : 3-3-3

الفردية واضحة، فجميع األطفاؿ ال ينموف  بنفس الطريقة أو بنفس المعدالت، فبعضيـ ينمو تبدو الفروؽ        
بدرجة أكبر نسبيا في الطوؿ و البعض األخر في الوزف بما يؤدي إلى تنوع األنماط الجسمية العامة مثؿ )طويؿ، 

 نحيؼ( أو )قصير، طويؿ(.

 النمو العقمي المعرفي :  3-3-4

بياجيو عمى تفكير الطفؿ في مرحمة الطفولة المتأخرة مصطمح التفكير اإلجراء، بمعنى أف يطمؽ جاف          
  التفكير المنطقي لمطفؿ  في مرحمة مبينا عمى العمميات العقمية و يصؿ ىذا الطفؿ عمى مرحمة ما قبؿ العمميات

( تفكير منطقي و لكنو 21ػ  9ية )وتمتد مف السنة الثانية إلى السنة السابعة و تفكير في مرحمة العمميات العيان
 تصور مرتبط بتصور األشياء أو األشياء نفسيا.

إف ىذا النوع األخير مف التفكير يصؿ إلى الطفؿ في المرحمة الرابعة واألخيرة مف مرحمة النمو العقمي        
و مف نمو المعرفية في ويخص بياجيو  العمميات العقمية التي يستطيع طفؿ ىذه المرحمة القياـ بيا بفضؿ ما حقق

 المرحمة السابقة بالعمميات التالية: 

 (44ػ  49 فحة، ص 2911، شفؽ  ) ػ القدرة عمى العودة إلى نقطة البداية في عممية التفكير:

 .   4=   1+  1مثاؿ : إذا كاف : 

 .   1=    1 – 4إذا             

 .  1=  1×  9مثاؿ آخر : 

 و ىكذا كميا وحدات عشرية . 42 – 92 – 12 – 22األشياء  في فئات  مثؿ : القدرة عمى تنظيـ أو تصنيؼ 

 ولخص " روبرت فيجرست " مطالب النمو فيما يمي : 

 والكتابة والحساب .  اكتساب الميارات األساسية في القراءة 
 .  تعمـ الدور االجتماعي المالئـ لمطفؿ 
 .تنمية المفاىيـ األساسية لمحياة اليومية 
 قيـ و المعايير األخالقية .تنمية ال 
 . اكتساب االستقالؿ الذاتي 
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يستمر في ىذه المرحمة نمو الذكاء وينتقؿ فييا الطفؿ إلى التفكير المجرد، حيث يستخدـ المفاىيـ والمدركات، أي 
والمنطقية مع إدراؾ األشياء بوصفيا والقدرة عمى   يصبح تفكيره واقعيا ويتحكـ في العمميات العقمية دوف المنطقية

  سنة ينمو لديو التفكير االستداللي، أي تظير لديو أشكاال فكرية أكثر  21تقدير االقسية والكميات، ثـ مع سف 
وتطورا، أي ظيور التفكير التركيبي الذي يؤدي بو إلى استخداـ المناىج الكتشاؼ الواقع ثـ بعد  ا استنتاجا واستقراء

 ( .92 فحة، ص1224، )الوافي ، سعيد  ذلؾ تنمو لديو بالتدريج القدرة عمى االبتكار.

 النمو الحسي :   3-3-4

الحسي وخاصة إدراؾ الزمف، إذ يتحسف يكاد نمو الحواس يكتمؿ في ىذه المرحمة، حيث يتطور اإلدراؾ            
ويالحظ أف إدراؾ الزمف والشعور   والتتابع الزمني لألحداث التاريخية، في ىذه المرحمة إدراؾ المدلوالت الزمنية 

بمدى فتراتو يختمؼ في الطفولة بصفة عامة عف المراىقة وعف الرشد والشيخوخة، فشعور الطفؿ بالعاـ الدراسي 
وىذه المرحمة أيضا  يستغرؽ مدى أطوؿ مف شعور طالب الجامعة، ويشعر الراشد والشيخ أف الزمف يولي مسرعا

اف المختمفة، وتزداد دقة السمع وميز الطفؿ األنغاـ الموسيقية بدقة أكثر واحدة أطوؿ يميز الطفؿ بدقة أكثر بيف األوز 
 مف ذي قبؿ .

  ، وىذا عامؿ أىـ مف عوامؿ الميارة اليدوية.21وتتحسف الحاسة العضمية بإطراء حتى سف                  

 (. 119 فحة، ص ، 2991 ،)عيساوي

 ـ النمو الحركي : 3-3-5

 يطرد النمو الحركي، ويالحظ اف الطفؿ في ىذه المرحمة ال يكؿ ولكنو يميؿ.           

ىذه المرحمة تعتبر مرحمة النشاط الحركي الواضح و تشاىد فييا زيادة واضحة في القوة والطاقة، فالطفؿ ال يستطيع 
يا بدرجة أفضؿ و أف يضؿ ساكنا بال حركة مستمرة و تكوف الحركة أسرع  وأكثر قوة ويستطيع الطفؿ التحكـ في

والسباؽ واأللعاب الرياضية المنظمة و   يالحظ المعب مثؿ الجري والمطاردة وركوب الدراجة  ذات العجمتيف والعمـو
وشجاعة أكثر مف ذي   غير ذلؾ مف ألواف النشاط التي تصرؼ الطاقة المتدفقة لدى الطفؿ والتي تحتاج إلى ميارة

 لمطفؿ قد يتعرض لبعض الجروح الطفيفة .قبؿ، وأثناء النشاط الحركي المستمر 

ويميؿ الطفؿ إلى كؿ ما ىو عممي فيبدو وكأف األطفاؿ عماؿ صغار ممتمئوف نشاطا وحيوية  ومثابرة         
 أف يشعر أنو يصنع شيئا لنفسو . ويميؿ الطفؿ إلى العمؿ و يود

 ـ العوامل المؤثرة في النمو الحركي :  3-3-5-2
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البيئة الثقافية والجغرافية التي يعيش فييا الطفؿ في نشاطو الحركي، فرغـ أف النشاط الحركي لمطفؿ في  تؤثر       
 ويتسمقوف ويمعبوف إال أف االختالفات الثقافية جميع أنحاء العالـ متشابو بالمعنى العاـ فيـ جميعا يجروف ويقفزوف 

مف ثقافة إلى أخرى ويظير ىذا بصفة خاصة في أنواع  والجغرافية تبرز بعض االختالفات في ىذا النشاط       
 األلعاب و المباريات .

ونوع المينة في األسرة في نوع النشاط الحركي لألطفاؿ، فالمعبة   واالقتصادي  ويؤثر المستوى االجتماعي      
 التي ييتـ بيا طفؿ األسرة الفقيرة تختمؼ كما وكيفا عف المعبة التي تيسر لطفؿ األسرة الغنية وطفؿ األسرة التي بيا 

 اىتمامات موسيقية يختمؼ نشاطو الحركي عف نشاط طفؿ األسرة ذات االىتمامات الميكانيكية

 (111ػ  119 فحة، ، ص2991)عيساوي ،  وىكذا. ...

 ـ النمو االجتماعي : 3-3-6

( نظرة جديدة التي كانت سائدة في عصره Childhoodjoretey يقدـ لنا " اريؾ اريكسوف " في كتابو )           
اريسوف  بتتبع نمو فبدال مف اتخاذ النمو الجنسي محورا لوصؼ و تقسيـ النمو إلى مراحؿ كما فعؿ " فرويد " قاـ 

 الطفؿ  بالمياـ االجتماعية أي مف خالؿ تفاعؿ الشخصية بالمجتمع .

  ويقسـ  اريكسوف النمو إلى ثمانية مراحؿ في خمس منيا في الطفولة وثالثة أخرى في سف البموغ         
 والمراحؿ الخمسة ىي : 

 .)مرحمة الشعور بالثقة واألماف مقابؿ عدـ الثقة )مف الميالد 
  مف العمر(. 9مرحمة الشعور باالستقالؿ مقابؿ الشؾ والخجؿ )مف 
  مف العمر(.  1مرحمة الشعور بالثقة والتغمب عف الشعور بالذنب )مف 
  مف العمر( . 1مرحمة الجد واالجتياد ومقاومة الشعور بالنقص )مف 
  (. 12 فحة، ص2991 ،)زيداف  مف العمر(. 21مرحمة الشعور بالكياف واليوية والتغمب عمى الشعور)مف 

يزداد تأثير جماعة رفاؽ ويوف التفاعؿ االجتماعي مع األقراف عمى أشده يشوبو التعاوف والتنافس والوالء والتماسؾ و 
يستغرؽ العمؿ الجماعي والنشاط االجتماعي معظـ وقت الطفؿ، ويفتخر الطفؿ بعضويتو  في جماعة الرفاؽ، و 

ي يحصؿ الطفؿ عمى رضا الجماعة وقبوليا لو نجده يساير معاييرىا ويطيع يسود المعب الجماعي والمباريات، ولك
 قائدىا و يرافؽ زيادة تأثير جماعة الرفاؽ تناقص تأثير الوالديف بالتدريج.

 

 

 ـ النمو االنفعالي :  3-3-7
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تعتبر ىذه المرحمة ىضـ وتمثؿ الخبرات االنفعالية السابقة ومف مظاىره أف الطفؿ يحاوؿ التخمص مف             
، ولذلؾ  Emotional Stabilitéالطفولة والشعور بأنو قد كبير، وىذه تعتبر مرحمة  االستقرار  والثبات االنفعالي 

 ".يطمؽ بعض الباحثيف عمى ىذه المرحمة اسـ "مرحمة الطفولة اليادئة

ويالحظ ضبط االنفعاالت ومحاولة السيطرة عمى النفس وعدـ إفالت االنفعاالت، فمثال إذا غضب الطفؿ          
  .فإنو لف يتعدى عمى مثير الغضب ماديا، بؿ يكوف عدوانو لفظيا  أو في شكؿ مقاطعة

 ويتضح الميؿ لممرح، ويفيـ الطفؿ النكتة ويطرب ليا، وتنمو االتجاىات الوجدانية .

ويكوف التعبير عف الغضب بالمقاومة السمبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظيور تعبيرات الوجو، ويوف             
ويحاط الطفؿ ببعض مصادر القمؽ والصراع   واإليقاع بالشخص الذي يغار منو  التعبير عف الغيرة بالوشاية

ف كاف الطفؿ  يخاؼ الظالـ والمصوص. ويستغرؽ في أحالـ اليقظة وتقؿ مخاوؼ األطفاؿ وا 

وقد يؤدي الشعور والخوؼ بتيديد األمف والشعور بنقص الكفاية إلى القمؽ الذي يؤثر بدوره تأثيرا سيئا           
 عمى النمو الفيزيولوجي  والعقمي والنمو االجتماعي لمطفؿ.

 ( سنة : 21ـ  9ـ متطمبات النمو خالل المرحمة  من )  3-4

يمي أىـ المظاىر الرئيسية لممطالب خالؿ مراحؿ العمر حتى نبيف مدى تتابعيا  وأىميتيا سنوضح فيما          
 في عممية التكيؼ التي تساعد الفرد عمى أف يتقبؿ الحياة التي يحياىا بقبوؿ حسف دوف عسر 

 (. 191 فحة،، ص 2991)عيساوي،  وىي:

  . يكوف الفرد اتجاىا عاما حوؿ نفسو ككائف حي ينمو 
 . يتعمـ الفرد كيؼ يصاحب أقرانو 
 . يتعمـ الميارات األساسية لمقراءة والكتابة والحساب 
 . يكوف مفاىيـ والمدركات الخاصة بالحياة الخاصة 
 . يكوف الضمير والقيـ األخالقية ومعايير السموكية 
  تكويف عالقات مع الرفقاء مف كال الجنسيف 
 ت البشرية المختمفة والمنظمات االجتماعية .تكويف اإلتجاىات النفسية المتصمة بالتجمعا 
 . تقبؿ الفرد التغييرا إلى تحدث لو نتيجة لنموه الجسمي 
 . استقالؿ عاطفي عف الوالديف والكبار 
 

 ( سنة : 21ـ  9ـ الفروق الفردية بين األطفال في السنمن )  3-5
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تتميز مرحمة الطفولة المتأخرة بخصائص عامة تتشابو فييا كثير مف األطفاؿ إلى جانب ىذه الخصائص         
 العامة نجد فروؽ فردية شاسعة بيف أطفاؿ ىذه المرحمة وىي كما يمي : 

 الفروق الجسمية : 2 -3-5

ومنيـ السميف والنحيؼ، وىذه  فمنيـ صحيح البدف سميـ البنية ومنيـ البنية سقيـ المظير ومنيـ الطويؿ والقصير   
 الفروؽ يجب أف يراعييا المربي في العممية التربوية. 

 الفروق الميزاجية : 3-5-1

وىناؾ الطفؿ سريع االنفعاؿ وىناؾ المنطوي عمى نفسو وىكذا ولكؿ مف ىؤالء   فيناؾ الطفؿ اليادئ والوديع  
 الطريقة التي تناسبو في التعميـ .

 : الفروق العقمية 3-5-3

فيناؾ الطفؿ الذكي ومتوسط الذكاء والطفؿ الغبي  وعمينا أف نسير مع الكؿ وفؽ سرعتو وبما يناسبو مف طرؽ 
 التدريس .

 الفروق االجتماعية : 4 -3-5

فكؿ طفؿ وبيئتو االجتماعية التي يعيش فييا مما ليا في درجة ثقافة الوالديف ووسائؿ معيشتيا والعالقة        
 ى تفكير الطفؿ وثقافتو وأنماطو السموكية .لباألىؿ و الجوار وغير ذلؾ، مما لو تأثير عا

 ( سنة : 21ـ  9ـ مميزات و خصائص األطفال في مرحمة ما بين ) 3-6

أىـ مميزات وخصائص األطفاؿ ىذه  مرحمة سواء كانت بدنية أو عقمية أو نفسية فإف ىذا األمر إف              
 يجعؿ مف الضروري أف يشمؿ برنامج التربية البدنية ليذه المرحمة األنشطة تقريبا ولعؿ مف أىـ  ما مميزاتيا ىي:

 .سرعة االستجابة لمميارات التعميمية 
 .كثرة الحركة 
 ة التوافؽ.انخفاض التركيز و قم 
 .صعوبة تعميـ نواحي فنية دوف سف السابعة 
 .ليس ىناؾ ىدؼ معيف لمنشاط 

 
 .نمو الحركات بإيقاع سريع 
 .القدرة عمى أداء الحركات ولكف بصورتيا المبسطة 
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  يعتبر "ماتينيؼ" أف الطفؿ يستطيع في نياية المرحمة تثبيت كثير مف الميارات الحرية األساسية كالمشي و
والقفز ويزيد النشاط الحركي باستخداـ العضالت الكبيرة في الظير والرجميف أكبر مف العضالت الدقيقة في الوثب 

 اليديف واألصابع.
وفي النياية ىذه المرحمة يميؿ الطفؿ إلى تعمـ الميارات الحرية ويتحسف لديو التوافؽ العضمي والعصبي نسبيا بيف 

 (14ػ  19 فحة، ص2911، )يوسؼ  باالتزاف .اليديف والعينيف وكذلؾ اإلحساس 

  حاجات األطفال النفسية :  3-7

 الحاجة افتقار إلى شيء ما، إذا وجد حقؽ اإلشباع  والرضا واالرتياح  لمكائف الحي.      

 والحاجة شيء ضروري إمػػا الستقرار الحياة نفسيػا )حاجة فسيولوجية( أو لمحيػػاة بأسمػػوب أفضؿ )حاجة نفسية(،
جيف ضرورية لمحياة نفسيا، وبدوف األكسجيف يموت الفرد في الحاؿ، أما الحاجة إلى الحب و يفالحاجة إلى األكس

المحبة فيي ضرورية لمحياة وبأسموب أفضؿ وبدوف إشباعيا يصبح الفرد سيء التوافؽ، والحاجات توجو سموؾ 
 الكائف سعيا إلشباعيا.

 ة عمى  وتنبع مف حاجات الفرد ومدى إشباع ىذه الحاجات.وتتوقؼ كثير مف خصائص الشخصي          

شباعيا يضيؼ إلى قدرتنا عمى مساعدتو  لموصوؿ إلى أفضؿ مستوى لمنمو  والشؾ أف فيـ حاجات الطفؿ وا 
 النفسي، والتوافؽ النفسي، والصحة النفسية.

رة المناسبة، الوقاية مف الجروح و وأىـ الحاجات الفيزيولوجية لمطفؿ الحاجة لميواء، الغذاء، الماء، درجة الحرا
، والتوازف بيف الراحة والنشاط.  األمراض والسمـو
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 الحاجة إلى تحقيؽ الذات
 

 الحاجة إلى المكانة و التقدير و احتراـ الذات
 

 الحاجة إلى الحب و اإلنتماء  و التفاعؿ
 

 الحاجة إلى األمف                  
 

 الحاجات الفسيولوجية                       
 

 ( : الترتيب اليرمي لمحاجات  22شكؿ )                                  

ومع نمو الفرد تتدرج الحاجات  النفسية صعودا، فالحاجيات الفسيولوجية  ىامة في مرحمة الحضانة و              
الطفولة المبكرة و الحاجة إلى الحب تعتبر حاجة جوىرية في الطفولة  الحاجة إلى األمف تعتبر حاجة أساسية في

 المتأخرة و يستمر التدرج حتى يصؿ إلى الحاجة إلى تحقيؽ الذات وىي مف حاجات الرشد 

 (191ػ  194 فحة ص ، 2991، )عيساوي  (.22)أنظر الشكؿ 

 

 

 

 

 ( سنة :  21ـ  9بعض مشكالت مرحمة الطفولة المتأخرة )   3-8

 أوال : عدم ضبط النفس :

 الحاجات الجمالية
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يميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة  عمى التحكـ في انفعاالتو وضبط نفسو ولكف كثير ما نالحظ ثورة               
الطفؿ في ىذه المرحمة عمى بعض األوضاع القائمة والقوانيف الصارمة التي يفرضيا عميو الكبار مف حولو مما 

عمى التحكـ في مشاعره وضبطيا، وتزداد ىذه الحالة سوء  حتمية يتعمدىا يجعؿ الطفؿ منفعال و ثائرا غير قادر 
 ىؤالء الكبار مف إخوة وأخوات أو اآلباء والمعمميف وتحدي الطفؿ ومحاولة إجباره عمى الخضوع النحناء سموكو .

 ثانيا : االنطواء عمى النفس : 

السمبية بدؿ العدوانية والفعالية والنشاط، ووجو الخطر قد يعتمد الطفؿ في ىذه المرحمة إلى االنزواء  و              
والتشجيع عمى اعتبار االنطواء   ىنا أف الطفؿ الذي يتسـ بطابع االنطواء قد يناؿ مف البيئة التي يعيش فييا القبوؿ

عد ذلؾ أف طاعة وامتثاؿ، لذلؾ فإف بذور ىذا السموؾ حينما تجد ليا متمبيا في ىذه المرحمة مف النمو يسيؿ عمييا ب
تنمو وتفصح عف نفسيا في شخصية غير سوية في المستقبؿ، والسموؾ االنطوائي يرجع أصال إلى سوء التكيؼ بيف 

 الطفؿ والبيئة التي يعيش فييا وعدـ كفاية إمكانية البيئة  في إشباع الحاجات النفسية لمطفؿ .

 ـ أسباب االنطواء : 3-9

منزلي والبعض األخر مدرسي فقد تكوف ظروؼ المنزؿ سيئة حيث يجد  يرجع إلى عدة عوامؿ بعضيا            
الطفؿ معاممة صارمة أو التدليؿ الزائد وحرمانو مف االحتكاؾ باألطفاؿ خوفا عميو منيـ ، فينشأ الطفؿ في كمتا 

ء إلى حالة وبقدراتو منزويا غير متفاعؿ مع أصدقائو وقد يرجع سبب االنطوا  الحالتيف فاقد الثقة بنفسو  وبذاتو
 (.99ػ  91 فحةص ، 2991 ،)البسيوني مرضية أو عاىة جسمية أو تشوىات تجعمو يحس بالنقص مقارنة بزمالئو.

 

 : خالصة

 

سنة( وهي 21-9بعد تعريفنا لشخصية المدرب الرياضي ودافعية التعلم لالعب ومرحلة المبتدئين )             

المرحلة الذهبية لتعلم واكتساب الطفل للمهارات الحركية و العقلية والنفسية فتوصلنا الى انه توجد عالقة وثيقة بين 
 هاته العناصر الثالثة 

ي له شخصيته ونمطه واسلوبه وطريقته وميزاته الخاصة فهو يؤثر على دافعية االعب مدرب الرياضفال            
من اجل التعلم و يحتلف تاثيره باختالف فئة االعبين فكل فئة لها ميزات خاصة تستجيب بااليجاب و السلب لسمات 

ت المدرب و شخصية المدرب فوجب علينا في هذا الفصل ان نتطرق الى اراء ونضريات حول الشخصية وسما
 تاثيرها في دافعية التعلم لدى المبتدئين

 سنة(في كرة القدم .9-21) 
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 تمهيد:

 

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

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

 ة التعمم لدى االعبين واالداء بصفة خاصة .شخصية المدرب وتاثيرىا عمى دافعي
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 الدراسات السابقة والمرتبطة: -

 

 : الدراسة االولى

الصفات الحركية والقياسات الجسمية والسمات الدافعية المميزة لمسابقي  عنوانتحت  5995: عبد ربه ابراهيم*
 ميدان .

 رسالة لنيل شيادة الدكتورةالمستوى : 
 :الوصفي المنهج 
 متسابق 707: العينة 
 :اهم النتائج 

اسفرت اىم النتائج عن وجود عالقة طردية بين سمات الدافعية والمستوى الرقمي لمتسابقي الوثب  -
 العالي ودفع الجمة.

م عدو كما اشارت الى عدم 500العالقة كانت عكسية بين سمات الدافعية والمستوى الرقمي لمتسابقي  -
 احصائيا في السمات الدافعية بين متسابقي الثالث. وجود فروق دالة

 : الثانية الدراسة

"دوافع التالميذ المراىقين ومدى اقباليم عمى ممارسة التربية البدنية  عنوانتحت  5998: كمال بوعجناق
 والرياضية في مرحمة التعميم الثانوي.

 التربية البدنية والرياضية.: رسالة تخرج لنيل شيادة ماجيستير في نظرية ومنيجية المستوى 
 الوصفيالمنهج : 
  :مدارس التعميم الثانوي 50تمميذ موزعين عمى  750العينة 

 

  :اهم النتائج 
 تحديد اربع ابعاد لمدوافع نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية وىي عمى الشكل التالي: -

 دوافع المياقة البدنية والصحية -5
 دوافع اجتماعية واخالقية -7
 فسية وعقميةدوافع ن -3
 دوافع التشجيع الخارجي والتحفيز -4
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 الثالثة الدراسة
 
: ابعاد الدافعية الرياضية لدى العبي كرة السمة وعالقتيا بمستوى عنوانتحت  5997: مدحت صالح  

 االداء  
  لنيل شيادة الماجيستر  : رسالةالمستوى 
 :الوصفي المنهج 
 العبا 64: العينة 
  :اهم النتائج 

المقارنة بين مجموعتين : بين مجموعة المستوى االعمى )المتفوقون( ومجموعة المستوى االدنى )الغير من خالل 
 المتفوقون( بينت ىذه الدراسة ان ىناك فوارق جوىرية ذات داللة احصائية لصالح المستوى االعمى

 

 

 الدراسة الرابعة:

نة قيادية مفيدة داخل الجماعة فمقد لخص اىتمت الدراسات بالكشف عن الصفات التي تجعل فرد ما يحتل مكا
"اوجميف وتوتكو" في دراستو التي اجريت غمى مجموعة مختارة من المدرين لغرض التعرف عمى طبيعة 
شخصية المدرب المثالي ، فتوصل الى ان المدرب ىو شخص ناضج لديو الرغبة في الوصول الى القمة 

 ويتحمل المسؤولة وصاحب صفات قيادية عالية.

 

  ،وفي دراسة اخرى:"ستوجديل" توصل الى ان القيادة ترتبط بالقدرة العقمية والتحصيل واالنجاز الرياضي
 المسؤولية ، المشاركة، المكانة االقتصادية واالجتماعية.

وقد تمكن "لمانن" باستخدام التحميل العاممي ان يختزل كل المتغيرات التي امكنو ان يحضرىا من الدراسات 
 العالقات بين الشخصية والقيادة ودافعية التعمم الى سبعة عوامل رئيسية ىي: المختمفة عن

 الذكورة -5التوافق                                   -5
 النوثة -6االنبساط                                 -7
 المحافضة -7االنطواء                                  -3
 السيطرة -4
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 : الدراسة الخامسة

 دراسة احمد بن قالوز تواتي:      
 بجامعة مستغانم  2002أجريت ىذه الدراسة سنة      
 " أثر بعض التخصصات الرياضية عمى سمات الشخصية لمرياضيين"  الموضوع*      

 أطروحة لنيل شيادة ماجستير : المستوى*       
حيث تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تخصص ألعاب القوى والكرة الطائرة عمى سمة العصبية، العدوانية،  

االكتئابية، القابمية لالستثارة االجتماعية، اليدوء، السيطرة، الكف، لطمبة السنة الرابعة اختصاص التربية البدنية 
ضاغط لتخصص ألعاب القوى والكرة الطائرة عمى إحدى الرياضية ورياضي األندية. و تيدف أيضا معرفة األثر ال

 السمات لطمبة السنة الرابعة ورياضي األندية
 طالب.  00 طالب معيد التربية البدنية والرياضية ورياضي فريق الكرة الطائرة وألعاب القوى وعددىم  : العينة
 : البياناتادوات جمع    * 

 لمسمات الشخصية  فرايبورجقائمة -
  .مستنبطة من اختبار فرايبورج استمارة إستبيانية أعدىا الباحث -
 

 نتائج الدراسة:اهم *   
إيجابيا عمى سمات )القابمية لالستثارة،  طمبة اختصاص العاب القوى والكرة الطائرة أثر فبيم اختبار فرايبورچ -

االجتماعية، اليدوء( وسمبا عمى سمة العدوانية، وكانت السمة الضاغطة ىي االجتماعية عند طمبة اختصاص 
 ألعاب القوى واليدوء عند طمبة اختصاص الكرة الطائرة.

الستثارة، االجتماعية، اليدوء( وعدم كانت نتائج االستمارة مطابقة لنتائج اختبار فرايبورچ في سمات )القابمية ل-
 تطابقيا في سمة العدوانية عند طمبة اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة.

كانت نتائج االستمارة مطابقة لالختبار عند رياضي األندية في سمات )االكتئابية، والقابمية لالستثارة، االجتماعية، -
 .اليدوء، السيطرة( وعدم تطابقيا في سمة)الكف(
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 : من خالل اطالعنا عمى الدراسات السابقة يتضح ما يمي:أهمية الدراسات السابقة في الدراسة الحالية* 

 التاكيد عمى اىمية سمات الشخصية لدى المدرب. -
 اعتماد كل الدراسات عمى المنيج الوصفي.  -
 تنوع ىذه الدراسات بين كرة القدم، السباحة، العاب القوى، كرة السمة... -
 اىمية سمات المدرب في زيادة دافعية التعمم عند الالعبين. -
  وجود عالقة طردية وعكسية بين سمات شخصية المدرب ودافعية التعمم او مستوى االداء. -
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  : خالصة
 

الدراسات التي إن الدراسات السابقة ىي نقطة بداية بالنسبة لمباحث ألنيا تمكنو من مقارنة دراستو مع بعض     
تكون مشابية ليا أو ليا نفس المتغير كما أنيا تزود الباحث بأفكار وتحريات الباحث في تحديد أبعاد المشكمة التي 

 .لرياضة كرة القدم  يريد معالجتيا ووجدت أنيا قميمة بالنسبة لموضوع دراستي ألنو قميل الدراسة وميم خاصة
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 تمهيد:
             

 
بعد دراستنا لمجانب النظري ، الذي تناول الرصيد المعرفي الخاص بموضوع بحثنا االن سنحاول االنتقال         

إلى الجانب التطبيقي )الميداني( ،قصد دراسة الموضوع دراسة ميدانية، حتى نوفي المنيجية العممية حقيا ، وكذا 
لذكر ، و يتم ذلك عن طريق تحميل و مناقشة نتائج نحقق المعمومات النظرية التي تناولناىا في الفصول السالفة ا

 المقياسين  ، الذان وجيتيما  إلى العبي كرة القدم  الرابطة الوالئية البويرة  و مدربي ىذه الفرق.
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 منهج الدراسة : 1--3

ويعرف  المنهج  الوصفيوفقا لطبيعة الموضوع والمشكمة البحث الذي نحن بصدد دراستو ، اعتمدت عمى          
ىذا المنيج عمى أنو عبارة عن استقصاء ينصب في ظاىرة من الظواىر،كما ىي قائمة في الحاضر بقصد 

 (41 فحة، ص 4651، تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالمات بين عناصرىا  .) تركي 

تفسيرىا وتحميميا من أجل قياس ومعرفة أثر المنيج الوصفي يقوم بجمع البيانات وتصنيفيا وثبوتيا ومحاولة        
وتأثير العوامل عمى ىذه الظاىرة المراد دراستيا بيدف استخالص النتائج ومعرفة كيفية الضبط و التحكم في ىذه 

 العوامل .

 مجتمع البحث :-3-2
ب دقة عالية و يعد تحديد مجتمع البحث من الخطوات الميمة في البحوث الوصفية االرتباطية وىو يتطم         

 (453 فحة ، ص 4004، بالغة، إذ يتوقف عمييا إجراء البحث وتصميمو وكفاءة نتائجو. )شفيق 

ـ  4041سنة (  لرابطة الوالئية لمبويرة موسم    44- 6يتكون مجتمع البحث الحالي من نوادي كرة القدم )         
 ، والبالغ عددىم كاألتي 7 4042

  العبا603مدربا و 45العب ومدرب أي ما يعادل  44رياضي لكرة القدم تحتوي كل مدرسة عمى  نادي 45       

 االعبين المدربين النادي
45 45 603 
 الدراسة االستطالعية :  -33-

و بغرض اطمئناني عمى إمكانية تطبيق المقاييس عمى العينة قمت بإجراء دراسة استطالعية عمى نادي من         
 العبا ومدربا من مجتمع الدراسة وتم استبعادىم من العينة . 44نوادي كرة القدم يضم 

 ستطالعية بيدف 7 ىذا من أجل معرفة العقبات  التي تتعرض سير االختبار وقد أجريت الدراسة اال      
 ـ اإلعداد الجيد لمكان إجراء االختبار .

 ـ الوقوف عمى المشاكل والصعوبات الممكن حدوثيا أثناء تنفيذ االختبار  .
 ـ الوقوف عمى مالئمة عبارات المقاييس مع العينة المختارة . 

 عينة البحث :3-4-
في البحث العممي والذي يبعد الباحث عن الوقوع في  إن  االختيار الجيد لمعينة يعد من الخطوات الميمة        

األخطاء، مما يعطي لمبيانات المستخمصة الدقة والصحة، وأن العينة المختارة ىي الجزء الذي  يجري عميو الباحث 
 (666 فحة، ص 4004، )محجوب مجمل محور عممو. 

نوادي كرة القدم بمجموع  8 الوالئية لمبويرة أي ( من العبي ومدربي الرابطة القصديةعينة البحث بالطريقة )  نااخترت
 مدرب .  18العب و 306مدربين من أصل  8العب و  136
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 االعبين المدربين النوادي

8/18 8/18 136/306 
 
 مجاالت البحث : 5--3-
  ـ  المجال المكاني : 3-5-1-

 7 سنة ( وىي  44-6نوادي لكرة القدم ) 5طبقت المقاييس عمى             

 اسم النادي المدينة
 HCAB عين بسام
 MCB البويرة
 MBB البويرة

 SEG سور الغزالن
 ESPG بئرغبالو
 ARFB االخضرية
 RCB بشمول

 SCLA عين العموي
 نادي العتبارات  التالية 7  45من أصل  5تم اختياري ليذه  النوادي 
 ـ قرب ىاتو النوادي مني .

 المشرفين عمى ىاتو النوادي .ـ  وجود تسييالت من طرف 
 ـ معرفي الشخصية لبعض المدربين لياتو الفئة  .

 ـ وجود ىياكل مساعدة إلجراء المقاييس . 
 
 ـ المجال الزمني :  3-5-2-

تمت دراستي ىذه خالل الفترة الممتدة من الشروع في جمع وضبط ادوات البحث وتحديد اإلطار المنيجي          
حيث تم جمع كل البيانات وتعريفيا  وتحميميا، وتطبيق  4042أفريل  46إلى   4042فيفري  02لمبحث بداية 

 المعالجة اإلحصائية لمنتائج .
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 عرض  أدوات البحث : 3-6-
 وصف مقياس  سمات شخصية المدرب الرياضي :3-6-1

( لقياس السمات الشخصية لممدرب الرياضي،  4661صمم ىذا المقياس الدكتور محمد حسن عالوي )          
سمة و عكسيا بطريقة التمايز السماتي ويقوم المدرب الرياضي باإلجابة عمى  42تتضمن قائمة ىذا المقياس عمى 

 ة انطباقيا عميو، وطبقا لتعميمات القائمة وذلك عمى مقياس ساعي التدرج .القائمة  طبقا لدرج
 
 التصحيح : 3-6-1-

 يتم تصحيح القائمة وفق مفتاح التصحيح التالي 7          
درجة، كمما اقتربت الدرجة  42درجة و الدرجة الصغرى  402يتم جمع الدرجات لجميع العبارات القصوى لمقائمة 

 من الدرجة القصوى، كمما أشر ذلك إلى تميز المدرب بسمات شخصية إيجابية كما يمكن استخدام التقديرات التالية 

 درجة ضعيف .  60 الى42ـ من 

 المتوسط  . درجة أقل من  12الى 64ـ من  

 درجة متوسط  .  30الى13ـ من 

 درجة جيد  .   42الى 34ـ من 

 درجة جيد جدا  .   60الى 43ـ من 

 ( 52 فحة ، ص 4665 ،فأكثر ممتاز  . )عالوي  64ـ من 

 . صدق وثبات المقياس : 3-6-2

المختصين عمى مالمتو أو ال يحصل المقياس عمى صدقو الظاىري إال إذا كان ىناك اتفاق من قبل          
صالحيتو، و أفضل طريقة لمتأكد من صدق المقياس ىي بعرضو عمى مجموعة من المحكمين والحكم عمى مدى 
صالحية فقرات المقياس في قياس ما وضع من أجمو حيث تم عرض المقياس بتعميماتو ومحتواه وطريقة تصحيحو 

توى ليذا المقياس بمعنى يقيس ما وضع ألجمو " أنظر عمى مجموعة الدكاترة المختصين حيث أقروا صدق المح
 ( "  4الممحق )
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واستخدمت الصدق الذاتي ومن أجل التأكد منو استخدمت معامل االرتباط، ودلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجة 
الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجريبية بالنسبة لمدرجات الحقيقية، التي خمصت من شوائبيا أخطاء القياس 

ر، وقد تبين بأن االختبار يتمتع بدرجة صدق ذاتي عالية الذي يقاس بحساب الجذر التدريجي لمعامل ثبات االختبا
 (17كما ىو موضح في الجدول ) 

 

 
 
 

 

 
 وصف مقياس دافعية التعمم : 3-6-4

ىو مقياس يقيس الدافعية المتعددة األبعاد ويسمى مقياس الدافعية الرياضي من إعداد " بمتير " وتعريب         
وتقنين " صدقي نورالدين محمد" والغرض من المقياس ىو قياس الدافعية الداخمية والخارجية ونقص الدافعية و ذلك 

 المختمفة .لمساعدة المدربين والمربيين لتعرف عمى مستوى أبعاد الدافعية 

 محتوى المقياس :3-6-5
( عبارات و ىذه األبعاد تقيس ثالث أنواع من الدافعية  01(  أبعاد كل بعد يتكون من )  04يتكون المقياس من )  

الخارجية ىي ) الضبط الداخمي ، االحتواء وتحقيق الذات(  وبعد نقص الدافعية ويتم اإلجابة عمى العبارات وفق 
 لميزات تقدير ساعي حيث 

 قا .( ال تنطبق مطم 4ـ الدرجة ) 

 (  تنطبق بدرجة متوسطة  . 1ـ الدرجة ) 

 ( ا تنطبق تماما . 4ـ الدرجة ) 

 لدرجة انطباق كل عبارة عميو . × ( تتم اإلجابة عمى عبارات المقياس بوضع عالمة ) 

 المقياس : وثبات صدق 3-6-6
تم عرض المقياس ومحتواه وطريقة تصحيحو عمى مجموعة من الدكاترة المختصين حيث أكدوا صدق المحتوى   

 ( . 4ليذا المقياس بمعنى يقيس ما وضع من أجمو ، وتم تصحيح وتعديل ما رفض أنظرالممحق )

 

 الصدق الثبات 
 0.98 0.97 1المدرب رقم 
 0.97 0.99 2المدرب رقم 
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أن االختبار يتمتع بدرجة واستخدمت الصدق الذاتي ومن أجل التأكد منو استخدمت معامل االرتباط، ودلت النتائج 
الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجريبية بالنسبة لمدرجات الحقيقية، التي خمصت من شوائبيا أخطاء القياس 
الذي يقاس بحساب الجذر التدريجي لمعامل ثبات االختبار، وقد تبين بأن االختبار يتمتع بدرجة صدق ذاتي عالية 

 (47كما ىو موضح في الجدول )
 
 

 

 

 
 ضبط متغيرات البحث :  3-7

 سمات شخصية المدرب الرياضي . *ـ  المتغير المستقل 7

 سنة  ( كرة القدم . 44ـ  6دافعية التعمم لدى المبتدئين )   المتغير التابع 7* 

 األدوات اإلحصائية :  3-8
 لقد تم استخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية وىذا من أجل تحميل النتائج ومعرفتيا إحصائيا وىي 

 المتوسط الحسابي :  3-8-1

 مج س
 ن

 م 

 حيث 

 م 7 المتوسط الحسابي       

 س 7 التكرارات     

 ن 7 مجموع القيم       

 االنحراف المعياري : 3-8-2

 
√( ℩س  ( س ـ 

 ن
   ع 

 حيث 7

 الصدق الثبات 
 0.98 0.97 الدافعية الداخمية
 0.97 0.99 الدافعية الخارجية

 0.97 0.98 نقص الدافعية
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 * ع 7 االنحراف المعياري       

 * س 7 الدرجة .    

 7  المتوسط الحسابي   4*  س 

 *  ن 7  عدد أفراد العينة  .       

 الصدق الذاتي:3-8-3
 rالصدق الذاتي = 

 
  ( :parsouneبارسون ) معامل االرتباط 3-84

  2222 )(.)(

).(

yynxxn

yxyxn
r




 

 (spss)*تمت معالجة البيانات عن طريق عرض النتائج باالسموب الكمي بحزمة البرامج االجصائية 
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 خالصة:
من خالل ما تم عرضو في ىذا الفصل نكون قد أوضحنا أىم اإلجراءات الميدانية التي قمنا بيا من      

أجل التحقق من صدق الفروض ومدى تحققيا عمى أرض الواقع ونكون بذلك قد أزلنا المبس أو الغموض عند بعض 
مة في الصدق والثبات التي المتمثالمقياسين العناصر والتي وردت في ىذا الفصل، كما تأكدنا من شروط صحة 
 كانت درجة عالية تسمح لنا بالوثوق في النتائج التي نتوصل إلييا.
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 تمهيد:
  

 
في ىذا الفصل عرض أىم النتائج التي أفرزتيا المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتحصل عمييا بعد              

وسنتطرق من  مقياسين ،مقياس سمات شخصية المدرب الرياضي و مقياس دافعية التعمم لدى المبتدئين تطبيق 
ا عمى ضوء اإلشكالية المطروحة والعروض التي ضيعت خالل ىذا العرض إلى تحميل النتائج وتفسيرىا ومناقشتي

والتأكد من مدى تحققيا وتطابقيا مع الواقع، لتخمص في األخير إلى بعض التوصيات التي نرى أنيا نافعة ومفيدة 
 في ىذا المجال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                          الفصل الرابع                  

 

44 

 
 النتائج وتحليل ومناقشة اعرض 4-1

 : ( 10) العينة رقم  
 . سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب جدول يوضح درجات

  
 

 ت المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في المقياس .يوضح لنا الجدول الدرجا         
مرتفع جدا أو و ىو معدل  021, 59حيث نالحظ أن المتوسط الحسابي الدافعية التعمم في مقياس الدافعية يساوي 

اوي يشير إلى وجود دافعية في التعمم مقارنة بدرجات سمات شخصية المدرب الرياضي المرتفعة كذلك و التي تس
 ف ضمن درجة ممتاز حسب تقييم درجات المقياس .صنو ىي تدرجة  010

داللة عمى أن المجموعة متجانسة و  و ىو قميل  01,  81 نحراف المعياري يساويو كذلك نالحظ أن اال       
نة بدرجات متوازنة حيث نالحظ أيضا ان الدافعية الداخمية ، الخارجية  و نقص الدافعية متوسط حسابيا مرتفع مقار 

 سمات شخصية المدرب و االنحراف المعيار قميل و ىذه داللة عمى تجانس المجموعة .
 حيث أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب كبيرة كمما كانت دافعية التعمم لدى الالعب مرتفعة      

 
 
 

 مجموع الدافعية نقص الدافعية دافعية خارجية دافعية داخلية سمات شخصية المدرب

010 

المتوسط 
 الحسابي

15 ,82 86  ,95 26 ,01 59  ,021 

االنحراف 
 المعياري 

89 ,19 91  ,19 99  ,1 81  ,01 
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 عرض النتائج و مناقشتها

 ( : 12) العينة رقم  
 . المدرب و أنواع الدافعية لالعبجدول يوضح درجات سمات شخصية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
          

النسبة لسمات شخصية في الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب ب(  12) يوضح لنا الجدول رقم              
متوسط حسب تقييم درجات اقل من درجة و تعتبر قميمة نوعا ما مقارنة بتصنيفيا في درجة  35المقدرة بــ  المقياس و
 المقياس  .
و ىي تعتبر نتيجة قميمة جدا مقارنة بالدرجة  91.64 يأما مجموع الدافعية  فنجد  المتوسط الحسابي يساو          

 .درجة  058 القصوى لممقياس
 .ما يدل عمى أن المجموعة غير متجانسة و غير متوازنة   17.90 و كذلك االنحراف المعياري مرتفع      

 – 27.20 –49.12الي و نالحظ ان المتوسط الحسابي لمدافعية الداخمية ن الخارجية و نقص الدافعية تساوي عمى التو 

 .تعتبر قميمة مقارنة بدرجة المقياس القصوى  15.32
 . أي أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب قميمة كانت الدافعية أقل  
 
 

دافعية  سمات شخصية المدرب
 داخلية

دافعية 
 خارجية

نقص 
 الدافعية

مجموع 
 الدافعية

69 

 50,  89 09, 62 21,  21 95, 02 المتوسط الحسابي

 01,  51 12,  11 11,  11 11, 21 االنحراف المعياري 
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 عرض النتائج و مناقشتها
 : ( 16) العينة رقم  

 . جدول يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب
 

  
 

 . يوضح لنا الجدول الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في المقياس         
و مرتفع جدا و ىو معدل  025, 0 حيث نالحظ أن المتوسط الحسابي الدافعية التعمم في مقياس الدافعية يساوي

يشير إلى وجود دافعية في التعمم مقارنة بدرجات سمات شخصية المدرب الرياضي المرتفعة كذلك و التي تساوي 
 . ف ضمن درجة ممتاز حسب تقييم درجات المقياسو ىي تصندرجة   59

و ىو قميل جدا داللة عمى أن المجموعة متجانسة و   11,  91 و كذلك نالحظ أن االنحراف المعياري يساوي
الدافعية الداخمية ، الخارجية  و نقص الدافعية متوسط حسابيا مرتفع مقارنة بدرجات  أنمتوازنة حيث نالحظ أيضا 

 عمى تجانس المجموعة .سمات شخصية المدرب و االنحراف المعيار قميل و ىذه داللة 
 .حيث أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب كبيرة كمما كانت دافعية التعمم لدى الالعب مرتفعة 

 
 
 

 مجموع الدافعية نقص الدافعية دافعية خارجية دافعية داخلية دربسمات شخصية الم

59 

المتوسط 
 الحسابي

62 ,81 11  ,91 10 ,06 0  ,025 

االنحراف 
 المعياري 

96 ,19 11  ,16 51  ,11 91  ,11 
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 عرض النتائج و مناقشتها
 : ( 19) العينة رقم  

 . لالعبا لدى  جدول يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية

  
 
الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في (  45) يوضح لنا الجدول رقم           

متوسط حسب تقييم اقل من الدرجة و تعتبر قميمة نوعا ما مقارنة بتصنيفيا في درجة  92مقدرة بــ و ال المقياس
 . درجات المقياس 

و ىي تعتبر نتيجة قميمة جدا مقارنة  19,  15 أما مجموع الدافعية  فنجد  المتوسط الحسابي يساوي          
 .درجة  058 بالدرجة القصوى لممقياس

 .ما يدل عمى أن المجموعة غير متجانسة و غير متوازنة   01,  60 االنحراف المعياري مرتفعو كذلك          
 25, 12 – 69,09و نالحظ ان المتوسط الحسابي لمدافعية الداخمية ن الخارجية و نقص الدافعية تساوي عمى التوالي 

 .تعتبر قميمة مقارنة بدرجة المقياس القصوى  00,  16 –
 . ما كانت درجات سمات شخصية المدرب قميمة كانت الدافعية أقل أي أنو كم       

 

 مجموع الدافعية نقص الدافعية دافعية خارجية دافعية داخلية سمات شخصية المدرب

92 

 19,  15 00, 16 25,  12 69, 09 المتوسط الحسابي

 01,  60 12,  92 11,  91 11, 62 االنحراف المعياري 
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 عرض النتائج و مناقشتها

 : ( 19) العينة رقم  
 . لالعبا لدى  جدول يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية

  
  

الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في (  44) يوضح لنا الجدول رقم      
يفيا في درجة متوسط حسب تقييم درجات درجة و تعتبر قميمة نوعا ما مقارنة بتصن 56المقياس و المقدرة بــ 

 المقياس  .
و ىي تعتبر نتيجة قميمة جدا مقارنة بالدرجة القصوى  12,  15 أما مجموع الدافعية  فنجد  المتوسط الحسابي يساوي

 .درجة  058 لممقياس
 .نة ما يدل عمى أن المجموعة غير متجانسة و غير متواز   09,  15 و كذلك االنحراف المعياري مرتفع

 61, 02 – 62,09و نالحظ ان المتوسط الحسابي لمدافعية الداخمية ن الخارجية و نقص الدافعية تساوي عمى التوالي 

تعتبر قميمة مقارنة بدرجة المقياس القصوى ، أي أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب قميمة  01,  99 –
 . كانت الدافعية أقل 
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 12,  15 01, 99 61,  20 62, 09 المتوسط الحسابي

 09,  15 10,  11 18,  10 11, 21 االنحراف المعياري 
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 عرض النتائج و مناقشتها
 : ( 18) عينة رقم  ال

 . جدول يوضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعب

  
 

 يوضح لنا الجدول الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في المقياس .          
و ىو معدل مرتفع جدا أو  066, 91حيث نالحظ أن المتوسط الحسابي الدافعية التعمم في مقياس الدافعية يساوي 
لرياضي المرتفعة كذلك و التي تساوي يشير إلى وجود دافعية في التعمم مقارنة بدرجات سمات شخصية المدرب ا

 ف ضمن درجة ممتاز حسب تقييم درجات المقياس .صندرجة و ىي ت 51
و ىو قميل جدا داللة عمى أن المجموعة متجانسة و   00,  22 و كذلك نالحظ أن االنحراف المعياري يساوي

ية متوسط حسابيا مرتفع مقارنة بدرجات متوازنة حيث نالحظ أيضا أن الدافعية الداخمية ، الخارجية  و نقص الدافع
 سمات شخصية المدرب و االنحراف المعيار قميل و ىذه داللة عمى تجانس المجموعة .

 الدافعية التعمم لدى الالعب مرتفعة حيث أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب كبيرة كمما كانت 
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 عرض النتائج و مناقشتها
 : ( 11) العينة رقم  

 . وضح درجات سمات شخصية المدرب و أنواع الدافعية لالعبجدول ي

  
 

 جدول الدرجات المحصل عمييا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في المقياس .يوضح لنا ال          
و ىو معدل مرتفع جدا أو  026, 91حيث نالحظ أن المتوسط الحسابي الدافعية التعمم في مقياس الدافعية يساوي 

ك و التي تساوي يشير إلى وجود دافعية في التعمم مقارنة بدرجات سمات شخصية المدرب الرياضي المرتفعة كذل
 ف ضمن درجة ممتاز حسب تقييم درجات المقياس .صندرجة و ىي ت  011

و ىو قميل جدا داللة عمى أن المجموعة متجانسة و   11,  51 و كذلك نالحظ أن االنحراف المعياري يساوي
رتفع مقارنة بدرجات متوازنة حيث نالحظ أيضا أن الدافعية الداخمية ، الخارجية  و نقص الدافعية متوسط حسابيا م

 سمات شخصية المدرب و االنحراف المعيار قميل و ىذه داللة عمى تجانس المجموعة .
 الدافعية التعمم لدى الالعب مرتفعةحيث أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب كبيرة كمما كانت 
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 026,  91 09, 52 99,  02 86, 99 المتوسط الحسابي

 11,  51 11,  56 12,  98 19, 90 االنحراف المعياري 
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 عرض النتائج و مناقشتها
 : ( 11) العينة رقم  

 . ية المدرب و أنواع الدافعية لالعبجدول يوضح درجات سمات شخص

  
 

 ا من طرف المدرب بالنسبة لسمات شخصية في المقياس .يوضح لنا الجدول الدرجات المحصل عميي          
و ىو معدل مرتفع جدا أو  021, 51حيث نالحظ أن المتوسط الحسابي الدافعية التعمم في مقياس الدافعية يساوي 

يشير إلى وجود دافعية في التعمم مقارنة بدرجات سمات شخصية المدرب الرياضي المرتفعة كذلك و التي تساوي 
 حسب تقييم درجات المقياس . جيد جدا ف ضمن درجة صنو ىي تدرجة   15

و ىو قميل جدا داللة عمى أن المجموعة متجانسة و   19,  91 و كذلك نالحظ أن االنحراف المعياري يساوي
متوازنة حيث نالحظ أيضا أن الدافعية الداخمية ، الخارجية  و نقص الدافعية متوسط حسابيا مرتفع مقارنة بدرجات 

 ت شخصية المدرب و االنحراف المعيار قميل و ىذه داللة عمى تجانس المجموعة .سما
 الدافعية التعمم لدى الالعب مرتفعةحيث أنو كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب كبيرة كمما كانت 
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 خالصة:
       

ىناك ي الفرضية األولى يتضح لنا من خالل ما استعرضناه من نتائج ىذا الفصل بأن فرضيات البحث تتحقق ف 
، أما بالنسبة لمفرضية عالقة ارتباطية موجبة بين سمات شخصية المدرب و الدافعية الداخمية لمتعمم لدى المبتدئين

اما ،ىناك عالقة ارتباطية موجبة بين سمات شخصية المدرب و الدافعية الخارجية  لمتعمم لدى المبتدئينالثانية 
 ارتباطية موجبة بين سمات شخصية المدرب ونقص دافعية التعمم لدى المبتدئينالفرضية الثالثة ىناك عالقة 

و كمما كانت درجات سمات شخصية المدرب الرياضي مرتفعة ارتفعت وعموما أظيرت نتائج ىذا البحث الحالي أن
 سنة(.21-9دافعية التعمم  لدى المبتدئين )
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 : نتائج الفرضية الجزئية االولى*

 

  

 

 

 

 

من خالل مالحضتنا لنتائج الجدول نالحظ ان معامل االرتباط بٌن درجات سمات شخصٌة 

( هذا ٌعنً ان هناك 7971عند الداللة)(  79.0)المدرب و الدافعٌة الداخلٌة موجب ٌساوي 

فهذا ٌدل على ان العالقة بٌنهما ( 79.0عالقة بٌن المتغٌرٌن وبما ان معامل االرتباط ٌساوي )

ب زادت دافعٌة التعلم عند االعب وقوٌة اي انه كلما زادت درجات سمات شخصٌة المدرطردٌة   

 ٌتضح من خاللها وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن المتغٌرٌن(التً 1وهذا ٌثبت الفرضٌة )

سنة( . 11-.المتغٌرٌن اي بٌن سمات شخصٌة المدرب و دافعٌة التعلم لدى المبتدئٌن )  

نتائج الفرضية الجزئية الثانية*  

 

  

 

 

 

 

 

لنتائج الجدول نالحظ ان معامل االرتباط بٌن درجات سمات شخصٌة  من خالل مالحضتنا

( هذا ٌعنً ان هناك 7971عند الداللة)(  79.0)المدرب و الدافعٌة الخارجٌة موجب ٌساوي 

( فهذا ٌدل على ان العالقة بٌنهما 79.0عالقة بٌن المتغٌرٌن وبما ان معامل االرتباط ٌساوي )

درجات سمات شخصٌة المدرب زادت دافعٌة التعلم عند االعب  طردٌة وقوٌة اي انه كلما زادت

. 

اي  (التً ٌتضح من خاللها وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن المتغٌرٌن1وهذا ٌثبت الفرضٌة )

سنة( . 11-.بٌن سمات شخصٌة المدرب و دافعٌة التعلم لدى المبتدئٌن )   

 المتغيرات النتائج
 سمات شخصٌة المدرب 78.57 م
 11.75 ع

 الدافعٌة الداخلٌة  440.1 م
 146.7 ع

 معامل االرتباط  79.0

 مستوى الداللة 7971

 حجم العٌنة 70

 المتغيرات النتائج
 سمات شخصٌة المدرب 78.57 م

 11.75 ع

خارجٌةالدافعٌة ال 327.33 م  

 109.11 ع

 معامل االرتباط 79.0

 مستوى الداللة 7971

 حجم العٌنة 70
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لثةنتائج الفرضية الجزئية الثا*  

 

 

 

 

 

 

لنتائج الجدول نالحظ ان معامل االرتباط بٌن درجات سمات شخصٌة  من خالل مالحضتنا

( هذا ٌعنً ان هناك 8981) عند الداللة(  89.0) المدرب و الدافعٌة الخارجٌة موجب ٌساوي

( فهذا ٌدل على ان العالقة بٌنهما 89.0عالقة بٌن المتغٌرٌن وبما ان معامل االرتباط ٌساوي )

زادت درجات سمات شخصٌة المدرب زادت دافعٌة التعلم عند االعب طردٌة وقوٌة اي انه كلما 

. 

اي  (التً ٌتضح من خاللها وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن المتغٌرٌن3وهذا ٌثبت الفرضٌة )

سنة( . 11-.بٌن سمات شخصٌة المدرب و دافعٌة التعلم لدى المبتدئٌن )  

 

 سمات شخصٌة المدرب 78.57 م

 11.75 ع

الدافعٌة نقص  117.07 م  

 58.53 ع

 معامل االرتباط 89.0

 مستوى الداللة 8981

 حجم العٌنة 80
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 : االستنتاج العام

يعيش االنسان فترة محددة من العمر،وتتعرف عمى درجة تطوره من انتاجو، فيو يدرك العالقات           
لكممة الشخصية ،و الشخصية بمنظور  االجتماعية و العالقات المتصمة بينو وبين المجتمع ىي المدلول الصمي

عممي تخصصي موضوع يشترك في دراستو عموم عدة ،و تعد خاتمة المطاف في الدراسات النفسية نظرا لما ليا 
بالشخصية ىو في الواقع في عمم النفس من مكانة اقترح بعض العمماء ان يطمق عمييا عمم الشخصية و ما نسميو 

سموك ناتجين عن تفاعل ذالك الفرد مع البيئة التي يعيش فييا ، فنحن نخمق  كل ما يتصف بو الفرد من صفات و
 النفسنا شحصيتنا بالمواقف و المشاكل التي نقوم بحميا ونغير شخصيتنا تبعا لتفاعمنا مع االخرين .

لتدريب ويعد المدرب الرياضي شخصية تربوية تؤثر تاثيرا مباشرا في شخصية االعبين وانجازه لعمميات ا        
الرياضي ، واتجاىيا يعتمد اساسا عمى توافر حصائص وسمات و قدرات ومعارف وميارات محددة لدى المدرب ، 

عن العمل مع ارتفاع مستوى المتدربين لديو مياريا و فنيا ،بل يتعدى ذالك الى سموكيم و فيو ليس مسؤوال فقط 
حيد الذي يستطيع ان يؤثر في االفراد المسؤول عن اخالقيم و تصرفاتيم ، الن في اغمب االوقات ىو الشخص الو 

تدريبيم في جميع المجاالت و المواقف التعميمية المختمفة ، و عممية التعمم طبيعية لالنسان ولكنيا معقدة تحتاج الى 
 كثير من الدراسات وذالك لاللمام بجميع جوانبيا .

تعميم المبتدئين لتقنياتيا و مبادئيا ، وذالك الشباع الحاجات والدوافع وتحقيق و التعمم في كرة القدم يعني       
االىداف التي يطمح الييا الطفل المبتدئ ، ووعيا منو باىمية تعمم المبتدئين وزيادة دافعية التعمم لدييم لذلك يمكن 

بوية لدرسة شخصية المدرب الرياضي القول درسة ىذا الموضوع يعتبر دعما نظريا و تطبيقيا لكثير من المفاىيم التر 
و ال ياتي ىذا الدعم اال من خالل دراسة استكشافية لتعرف عمى سمات شحصية المدرب و عالقتيا بدافعية التعمم 

دراسة العالقة بين متغير سمات شخصية المدرب و لدى المبتدئين كرة القدم و ىذا ما تناولتو ىذه الدرسة من خالل 
 بتدئ كرة القدم .دافعية التعمم لدى م

حيث ان النتائج المتحصل عمييا تشير ان ىناك عالقة ارتباطية وموجبة بين سمات شحصية المدرب         
الرياضي و دافعية التعمم لدى مبتدئ كرة القدم ، بمعنى انو كمما زادت درجات سمات شحصية المدرب زادت دافعية 

و الدراسات التي تفسر العالقة االرتباطية بين المتغيرين ، يمكن التعمم لدى المبتدئين و ميما تعددت النضريات 
عمى دور سمات شخصية المدرب الرياضي في الرفع من دافعية التعمم  االقول انيا تصب في اتجاه واحد و تاكيد

 التعمم الحركي او في مراحل التحكم و االتقان ...... الحركي سواء كان ذالك في المراحل االولى من

  



 الخاتمة   
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  الخاتمة:

إن أىمية معرفة اإلعداد النفسي تجعمنا نعرف بأن عمم النفس ىو عمم يدرس مختمف العمميات النفسية           
وكذا الجوانب النفسية لمشخص، كما يتطرق كذلك لخواص الفعاليات النفسية لإلنسان بينما يتطرق عمم النفس 

و العمم الذي يدرس سموك اإلنسان في الرياضي إلى دراسة الخصائص النفسية لمفعاليات الرياضية، ويعرف كذلك بأن
 الرياضة، وىذه السموكات تتمثل في شخصية الفرد.

لذا فشخصية المدرب الرياضي الناجح تيدف إلى تعبئة وتنشيط وتطوير وشحن قدرات الالعب لمتنافس  
و في الكثير من بأعمى ما يممك من إمكانيات خاصة النفسية منيا،وتزيد في دافعية المبتدئين من اجل التعمم  ألن

األحيان يتعرض المبتدئين الى ظاىرة مثيرة و معرقمة في الرياضة اال وىي نقص دافعية التعمم او انعداميا لدى 
 سنة ( 21-9المبتدئين )

إن شخصية المدرب تكتسي أىمية بالغة ألنو في كثير من األحيان يتعرض الرياضيون بصفة عامة والعبي  
ر نقص الدافعية ، وىذه األخيرة التي تعيق الالعب عمى اكتساب خبرات جديدة كرة القدم بصفة خاصة لمظاى

واساليب تدريب وميارات حركية لذا يجب عمى المدربين االىتمام بالجانب النفسي وحث العبييم نفسيا من اجل 
 ة التعمم التعمم  بقوة حيث تبين لنا في دراستنا ان لسمات شخصية المدرب دورا كبير في رفع وزيادة دافعي

 سنة ( في كرة القدم . 21-9لدى المبتدئين )
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 : اقتراحات وفروض مستقبلية

بعد اتمام ىذا العمل  ، واستخالص جممة من االستنتاجات نحاول في االخيران نقدم مجموعة من االقتراحات و 
 : ونحاول اقتراح ما يمي التوصيات التي نامل ان ينضر ليا مسؤولو القطاع بعين االعتبار ،

توعية القائمين عمى اعداد و تكوين الرياضين عمى اىمية سمات شخصية المدرب الرياضي ودورىا في  -1
 سواءا كان ذالك عمى مستوى االندية الوالئية او عمى المستوى الوطني .االرتقاء بمستوى االداء 

 

محتوى دراسي يتماشى مع خصائص و  اعادة النضر في برامج تكوين المدربين و التفكير في ادراج -2
مكونات الشخصية االنسانية مع ضرورة الربط بين الناحية النفسية لممدرب و النواحي االخرى اثناء التعمم 

 الحركي لمميارات الحركية .

 

 االىتمام باالختبارات النفسية و البدنية و خصوصا الصفات الشخصية لممدربين . -3

 

 ( في عممية التعمم الحركي حيث يعتبر العمر الذىبي لعممية التعمم .12-9العمرية )ضرورة مراعاة المرحمة  -4

تكون ىذه الدراسة قد حققت االىداف المسطرة منيا و المححددة في البداية ، وان تكون ىاتو وفي الحير نامل ان 
من اجل االرتقاء ان شاء اهلل االقتراحات محل التطبيق في االجال القريبة ، كما نسعى لتكثيف البحوث والدراسات  

 الى اعمى المستويات .
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 المالحق

 مقياس الدافعية الرياضي

 صدقً نور الدٌن: تعرٌب وتقنٌن                                                      : االسم واللقب

 : اسم النادي

انطباق كل عبارة علٌك وفقا الحد االسباب التً جعلتك من فضلك اجب على العبارات التالٌة موضحا ما درجة 

( على الدرجة التً تعبرعن هذا ، وذلك على مٌزان التقدٌر المقابل xتمارس رٌاضتك ، وذلك بوضع عالمة )

 لكل عبارة .

تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

التنطبق 
 مطلقا

 م العبارات

 10 لالستمتاع بالخبرات المثيرة الحية   
 10 لالستمتاع بما تعطيو لي من معمومات كثيرة عنيا   
 10 العتيادي ان يكون لدي سبب مقنع لممارسة الرياضة   
 10 لالستماع باكتشاف اساليب تدريب جديدة   
 10 معرفتي أي جديد لدي انطباع بانني غير كفء لمنجاح في رياضتيلعدم    
 10 النيا تسمح لي باالعتزاز بالناس الين اعرفيم    
 10 النيا في راي احد افضل الطرق لمقابمة الناس   
 10 لشعوري بالرضا عندما اسيطر عمى اساليب التدريب الصعبة   
 10 الرياضية النيا ضرورية كي احافظ عمى فورمتي   
 01 لجاذية ان اكون رياضيا    
 00 النيا احد افضل الطرق التي اختارىا لتنمية قدراتي الشخصية    
 00 لشعوري باالستمتاع عندما اطور بعض جوانبي الضعيفة   
 00 لشعوري باالثارة عندما اشترك في النشاط   
 00 امارس رياضتي الحس اني افضل   
 00 الشعور بالرضا بينما اكمل قدراتي  الجرب   
 00 اعتقد انيا ىامة الكون في ىيئتي وليمتف الناس حولي   
 00 النيا مفيدة لتعمم الكثير مما قد يفيد في مجاالت حياتي االخرى   
 00 لالنفعاالت الشديدة التي اشعر بيا عندما امارس الرياضة التي احبيا   
 00 عندما انجز حركة صعبةلالستمتاع الذي اشعره    
 01 ال اعتقد ان مكاني في الرياضة بدون عقبات جديدة   
 00 الن شعوري سيكون سيئا اذا لم اخذ الوقت الكافي لممارستيا    
 00 الظير لالخرين كيف اكون ممتازا في رياضتي   
 00 لالستمتاع الذي اشعره عندما اسيطر عمى اساليب التدريب لم احاوليا من قبل    
 00 الن من افضل الطرق لتكوين عالقات طيبة مع اصدقائي   
 00 الني احب شعور االندماج في النشاط تماما   
 00 الني يجب ان امارس الرياضة بانتظام   
 00 لالستمتاع باكتشاف اساليب اداء جديدة   
 00 ف التي اضعيا لنفسيعادة اسال نفسي يبدو اني ال استطيع انجاز االىدا   



 المالحق

 

 جامعة اكلي محند اولحاج البويرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 : زمالئي المدربين

نظرا الهمٌة خبرتكم فً مجال التدرٌب وبغٌة المساهمة فً البحث الذي ٌدور حول )سمات شخصٌة المدرب 
 بٌن اٌدٌكم هذا المقٌاس.،نضع ( سنة(كرة القدم  21-9وعالقتها بدافغٌة التعلم لدى المبتدئٌن )

وٌكن فً علمكم ان هذا المقٌاس وضعه الدكتور محمد حسن عالوي وهو عبارة عن قائمة لقٌاس السمات 
 سمة وعكسها. 21الشحصٌة للمدرب الرٌاضً وهً تتكون من 

تقبلوا ارجو منكم التفضل بقراءة عبارات هذا المقٌاس و االجابة عنها مع علمكم ان معلوماتكم لغرض البحث و
 منً فائق التقدٌر واالحترام

 شكرا على مساعدتكم 
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 كرنان زكرٌاء عبد الباسط : الطالب



 

 قائمة االساتذة المحكمين

 *مقياس سمات شخصية المدرب 1
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