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 شكر وتقدير

 
 وتعالى سبحانه وأسأله العمل هذا اإلتمام وفقني أن وجل عز   هللا أشكر

 . مشواري الدراسي في يوفق ني أن
 هللا إال إله وال هلل والحمد هللا وسبحان فيه، مباركا طيبا كثيراهلل  الحمد

 وسم م عميه هللا صم ى  محم د سيدنا عمى وبارك الم هم   وصمي  العظيم العمي   باهلل إال قوة وال حول وال
 . هللا( يشكر ال الناس يشكر لم من ) وسمم عميه هللا قوله صمى عند وقوفا و

 بمشاعر اإلدالء نريد حينما خاصة المعبر لمكممات ونفتقد المغة، تخوننا فأحيانا
 أصعبها واالعتراف من االمتنان شعور ولعل   القمب من نابعة وحقيقية صادقة

  عبد هللا الدكتور:الوناس الفاضل أستاذي إلى شكرا أقول أن إال ذاه في يسعني ال
عم و إرشاداته، وعمى العمل هذا عمى اإلشراف قبوله عمى مه الذي الد   لي   قد 

 الثواب. أخر عن يثيبه أن وجل عز   المولى من فأرجو
كر بجزيل أيضا م أتقد   كما  األساتذة السادة إلي والعرفان الش 

 لتوجيه و النصائح التي قدموها لييات النشاطات البدنية والرياضية عمى المعهد عموم وتقن

 .الموضوع في نقد أو برأي أو اقتراح عمي   أدلى من كل   إلي والعرفان بالشكر أتقدم األخير وفي
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 بعذ حعالى بمُلً  عمال

 الزحٍم الزحمه هلل بسم

  مه سُرة اإلسزاء  32اٌَت   »إحساوا بالُالذٌه َ إٌاي إال حعبذَا إال ربك َلضى  «

 ........ٌذا جٍذي ثمزة أٌذي
 لساوً وطمً اسم أغلى إلى َشمائٍا بخعبٍا َسعادحً راحخً اشخزث مه إلى       

 عمزٌا فً َأطال َرعاٌا هللا حفظٍا أمً ثم أمً ثم أمً

  المثل وعم إلى بًدر طزٌك لخىٍز ححخزق الخً الشمعت بمثابت لً كان مه إلى       

 عمزي فً َأطال هللا حفظً أبً المذَةَوعم 

 َالذرجاث  إلى أغلى إوسان جذحً أطال هللا فً عمزٌا َرسلٍا الخاحمت الحسىت     

 مه الجىت العلٍا 

 خُاحًأ َاحذ سمف ححج َمزٌا الحٍاة حلُ معٍم حماسمج مه َإلى
 وحيدر  وعبد القادر كي وعبد الرحمان وهيثم زا الصغار والى

 والى زوجتي المستقبلية والتي الأعرفها
 والى أصدقائي الذين ساعدوني في عملي وكلي أحبابي وجيراني والى كل       

 مسلم الاعرفه  

 بالبويرة واخص بالذكر s-t-a-p-s معهد أساتذة كل إلى

 عبدهللا الوناس األستاذ 



 
 ت

 محتوى البحث
 

 الصفحة الموضوع
 ا الشكر والتقدير -
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 الصفحة لاشكاالقائمة  لرقما
58يمثل الشكل األسس التي كان االنضمام لمفريق 0
59 في الفريق بت الالعادمع مجهو  الحوافز المادية  تتوافقيمثل الشكل 1
60.غايـة وليست وسيمة أصبحكثرة الحوافز و خاصة المادية قد أن  يمثل الشكل2
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64   لمالعب. يمثل الشكل الطموحات المستقبمية6
65.المسطرة في ضل اإلمكانيات الموجودة هدافاألتحقيق  يمثل الشكل7
66 .لموصول إلى النتائجهل هي كافية األهداف والطموحات نسبة  كلالش يمثل8
67.إصرار الالعب عمى تحقيق الهدف في ضل الصعوباتيمثل الشكل 01
68 .مدى مساعدة نظام الفريقيمثل الشكل 00
69في تجنب الفشل. ندور التحفيزيي الشكل يمثل01
70.نوع التحفيز في تجنب الفشل الشكل يمثل02
71نقص التحفيز  له دور في اإلحباط. الشكل يمثل03
72 الشكل مدى التحفيز في الرغبة لتقديم األفضل.  يمثل04

 



ث                                                                                                   محتوي البح
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العبيوأداءالحوافزبینالعالقةعنالكشفمحاولةالدراسة إلىهذههدفت
عالقتهالالعبینقبلمنالحوافزعلىوالوقوفالقدم،

الكلمنجزءهيالعینةأن، المنافسةخاللالالعبینلهؤالءاألداء
عینةمنأنفيمجتمعأفرادمتكافئةفرصأتاحتقدفهيواختیرت

استمارةفي،تمثلتوالتيألداةماوهذا
.بینهماالعالقةالتحفیزات المقدمةضوء

المعلوماتجمعإذالعلمي،منهامةمرحلةمنهجإن
مالئمةاألكثرلكونهالوصفالمنهجقمناحیثالخاصة

الظاهرةوألعناصرالمعرفةإلىالوصولتهبواسطیتمألنه
واإلجراءات وأدق، ووضعأفضلفهمإلىللوصولعنها،المراد دراستها والكشف

الخاصة بها.
ومناقشتهاوتحلیلهاالنتائججمعثموأدواتوالمنهجالعینة

ونسبمتوسطاتمنالوسائلمال
:النتائجإلىتوصلنا
القدمالعبياألداءوفعالتأثیربنوعیهاللحوافزأندراستناأثبتت

المقدمةالحوافزلنظموموضومعاییرأسسووضعأوصتوقد
مماالالعبینحتىوتحسینهاتفعیلهاعلىوالعملطرفمن

.المسطرةأهدافهاعلىفتتحصلرفعهفياألداءعلى
الكلمات الدالة 

المنافسة -––التحفیز -



 المقدمة                                                                                                                   
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 :المقدمة
 واإلنجاز لألداء المشجعة فالحوافز اآلخرة، أو الدنیا في سواء األفعال عمى الحوافز بقضیة اإلسالم اىتم     

 فيناك ،وعمم في مقدر وأنو مكانة لو إنسان بأنو وتشعره األثر، عمیقة البشري  الكیان في حاجات تحقق المتمیز
قولو تبارك  :ومنيا وتعالى سبحانو هللا عند وجزائو العمل في حفیزالت عمى تحث التي القرآنیة الدالئل من الكثیر

 1((.﴾٨﴿ َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَره   ﴾٧﴿َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَره   تعالى:))
یَِّئِة َفاَل ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَمَيا َوُىْم اَل ُیْظَمُموَن" "َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمَثاِلَيا َوَمن َجاء) :تعاليهللا  یقول  2.(ِبالسَّ

 في بمغت ذروتيا قد القدم كرة أن الجمیع یتفق خصوصا، القدم وكرة عموما بالریاضةالمتزاید  االىتمام إطار في -
 الدول العظمى ضمن وتصنف كبیر وزن  ليا اقتصادیا الفقیرة الدول بعض وأصبحت واإلثارة، والتنظیم التطور
 حیث المعبة الشعبیة، ىذه إلیيا وصمت التي الكبیرة المكانة لتعرف والكامرون  األرجنتین، ،البرازیل تذكر أن ویكفي

ویراىا  ليذه الریاضة النظر في البعض یختمف قد لكن الضعیفة، والدول المتطور بالدول یسمى ما بین الحدود ةأزال
 وما بذاتيا، كبرى قائمة یراىا مؤسسات اآلخر والبعض ترفیيیة، ترویجیة ریاضة یعتبرىا فالبعض الخاص بمنظور

 دلیل إال تسییرىا في التي تتحكم المضبوطة القوانین و االتحادیات و المعبة ليذه المنظمة الكبرى  اليیئات تواجد ىذه
 . ترفیيیة وسیمة مجرد تكون  أن من اكبر أنيا عمى
  التسییر و التنظیم إلى یتعداىا إنما المیدان و داخل اإلبداع عمى القدم كرة ریاضة مفيوم یقتصر ال أن ینبغي لذا

 الریاضیة المنشآت لتسییر خاصة وىیئات القدم، لكرة مدارس إنشاءإلى  المتطورة الدول عمدت وقد واليیكمة،
 عالي مستوى  إلى صولقصد الو  والمادیة المعنویة النواحي جمیع من بيم والتكفل العبین بجمب یيتمون  وأشخاص

 . 3والتنافس األداء من
 موجو لتأكید فالتنافس التنافس ضمنيا من خطوات بعدة یمر أن لو البد إلیو یصبو ما إلى ریاضي أي ولوصول

 لمتطور اإلنساني یرمز وكذلك مجيود، بذل عبر األفضل عن ولإلعالن المقنعة العروض إلعطاء مجموعة وحدة
 كبیر لموصول دور لو بشقیو فالتحفیز )التحفیز( وىو أال جدید عنصر یبرز عاتلمجمو ا ىذه بین التنافس ىذا وفي
 . المرجوة الطموحات إلي

 باب المعرفة من وىو الدوافع موضوع بدراسة الریاضي النفس عمم بمیدان منيم الباحثین خاصة النفس عمماء فاىتم
 ومواقف ظروف في بو لمتنبؤ األقل عمى أو توجیيو و لتعدیمو صیغ إلى والوصول اإلنساني السموك لطبیعة العممیة

                                                           

.(8،7 اآلیةالزلزلة القرآن الكریم سورة ) 1
  

(.061)القرآنالكريمسورةاألنعاماآلية
2
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 المقدمة                                                                                                                   

 

 

س  

 العالم في معین لسموك تدفعو التي الحي الكائن في الكامنة الطاقات أنياعمى  الدوافع یرى  من ىناك الن معینة
 .4الخارجیة البیئة مع تكیف أحسن لتحقیق وغایاتو أىدافو الحي لمكائن ترسم التي ىي الطاقات الخارجي وىذه

التحفیز في الرفع من مستوى أداء إلى )دور  التطرق  خالل من ىذه رسالتنا في لو والتعرضدراستو  نود ما وىذا
 إبراز عمى ترمي التي بحثنا أىداف جاءت اإلشكالیة ىذه من انطالقا ،(العبي كرة القدم قبل المنافسة صنف أكابر

 التيالمجيودات  بتنظیم وذلك النتائج، ىذه عمى لتحفیزا تأثیر ومدى والنتائج الجیدة الالعبین عند التحفیز دور
 مبتدئین ریاضیین كانوا سواء فاألفراد المنشود، اليدف إلى لبموغ حتى بو لمتمسك ودفعو ميمتو في الریاضي یبذليا

 الظروف فتحسین المعنوي  أو المادي السند إلى الحاجة أمس في فيم مدربین محترفین أو أو متمرسین ریاضیین أو
 أن إلى إضافة رسمیة مقابالت أو تدریسیة حصص في كان سواء عمميم، بالتركیز في ليم تسمح لمریاضیین المادیة
  ن.الالعبی لدى االرتیاح یعطي المعنوي  الحافز
 أىمیة و البحث مصطمحات و تحدید فرضیاتو كذا و بحثنا، إشكالیة طرح خالل من بالموضوع بالتعریف قمنا حیث

 . التميیدي الفصل یخص فیما ىذا الدراسات السابقة، عمى ركزنا كما الدراسة، وىدف
 فصول. في ثالثة حددناه الذي النظري  الجانب إلى خصصناه الدراسة من األول الباب

 . بنوعیيا الحوافز إلى فیو نا: تطرقاألولالفصل 
 والمنافسة الریاضیة. األداء إلىفیو  ناتطرق الفصل الثاني:

 .و الفئة العمریة صنف أكابر كرة القدم إلىفیو  ناقالفصل الثالث: تطر 
 بدوره قسمناه وقد لمبحث الدراسة المیدانیة یمثل الذي وىو التطبیقي لمجانب الباب الثاني من الدراسة فقد خصصناه

 .فصمین إلى
 .المیدانیةواجر آتو البحث  منيجیة: الرابع الفصل -
 .جالنتائ ومناقشة وتحمیل عرض :الخامس الفصل -

 .عمیيا المتحصل النتائج تمخیص األخیر وفي
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .58 ص الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان االجتماعي، النفس عمم :زیدان مصطفى دمحم 4 -
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  : اإلشكالية -1
تمارين المياقة البدنية وحركة  إعطاءالتدريب في كرة القدم يقتصر فقـط عمـى  أناعتقد البعض سابقا       

نتنسيق، و  توجييات وتحميل جمل تكتيكية بسيطة وكانت طرق ووسائل  إعطاءتحقيق النتائج يرتكز عمـى  ا 
مفيوم  أن عمـى أكدحيث  1lowshلوشثل مجموعة من المؤلفين م إليو أشارتتدريب بسيطة جدا، حيث 

  لمحركة دون  إعادةالتدريب الرياضي ىو نفسو ما جاء في المفيوم االنجميزي لمتدريب الذي كان عبارة عن 
    انو ومع مرور الوقت  إال ،التكتيـك الجيد دون معرفة اليدف من ذلك إلىالتفكير في التمرين حتى الوصول 

ومناىج تتضمن برامج في التدريب  أساليبمختمفة و  أشكااللتدريب في كرة القدم يأخذ وتطور وسائل األداة بدأ ا
 .النفسي أوالتقني  أوسواء البدني  أنواعوالحديث بجميع 

وسائل، معدات، برامج  (ومع التطور اليائل الذي شيده التدريب الرياضي في كرة القدم من جميع النواحي
الالعبين ذوي  إعدادفي  التكنولوجيـين مواكبة ومسايرة ىذا التطور ، تطمب مـن المعني)مؤطرين مؤىمين 

والحوافز رغبة منيم في تحقيق انجازات كبيـرة، وقـد ابرز بعض العمماء  اإلمكانياتالميارات العالية لتوفير كل 
في رفع  توأىميحوافز و بقيمة ال اإليمانضرورة  إلى أشارنتائج بـاىرة، حيـث  إلىالحوافز في الوصول  أىمية

 اإلدارةالتي اىتم بيا في غرس مفيوم البحـث العممـي فـي  أفكارهكفكرة من  إلنتاجيةا2 فريدريك تايلورالكفايـة 
برازو  كعمم قائم عمى مبادئ عامة صالحة لمتطبيق فـي مختمـف المجاالت البشرية، وما نالحظو اآلن  أىميتو ا 

وسيمة لتحقيق انجازات عالية لكن  أفضل بأنيامنيا  إيمانالمحوافز بالغة  أىمية إعطاءخاصة في النوادي العالمية 
كبيرة ليذا الجانب الذي نراه  أىميةمعظم الفرق ال تولي  أنومن خالل متابعتنا لمجريات البطولة الوطنية الحظنا 

 إلىنت الحاجة ولما كا ،لدى الالعبين األداءمستوى حسب اعتقادنا من العوامل التي ليـا عالقة وثيقة لمرفع من 
والمؤشرات التي ليا  االنجاز الرياضي وتحقيق انجازات كبيـرة كـان ينبغي االىتمام والتعرف عمى المستويات

  .النجاحدافع انجاز و التنافس ودافع تجنب الفشل و  األداءعالقة باالنجـاز كالطموح و المثابرة و 
ومستوياتيا التي سبق ذكرىا الرياضي  األداءبمستوى القة القوي بان التحفيز يعتبر عامال ميما ولو ع إيماننا إن

الدراسة في التساؤل  إشكاليةنفـي ىـذه العالقة وبناءا عمى ذلك تم صياغة  أو إثباتجعمنا نقوم بيذه الدراسة قصد 
 الرئيسي التالي9

 لمتحفيز دور في الرفع من مستوى االداء الرياضي لدى العبي كرة القدم ىل - 
    ة9ؤالت الفرعية التاليمنو التساو 
 الرياضي لدى العبي كرة القدم ؟  األداءبين التحفيز المادي والرفع من مستوى يوجد دور ىل  -1
 الرياضي لدى العبي كرة القدم ؟ األداءبين التحفيز المعنوي والرفع من مستوى يوجد دور ىل  -2
 ؟                          لفشل لدى العبي كرة القدمتجنب ا والرفع من دافع والمعنوي  بين التحفيز المادييوجد دور ىل  -3

 

 

                                                           
 22، ص  1003، عمان ، 1، دار وائل لمنشر والتوزيع ، ط 12كمال جميل الريفي 9 التدريب الرياضي لمقرن 1
 22، ص  1002الرياضية ، عمان ، دار وائل ،  اإلدارةحميمة 9 الحديث في  أبوفائق حسني 2
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 :الفرضيات -2
 الفرضية العامة 9   
 الرياضي لدى العبي كرة القدم. األداءلمتحفيز دور في الرفع من مستوى   
   : الفرضيات الجزئية  
 .كرة القدملدى العبي  الرياضي األداءمستوى دور في الرفع من  المادي لمتحفيز  -2
 .لدى العبي كرة القدم الرياضي األداءمستوى  دور في الرفع من المعنوي  حفيزلمت  -1
 .لدى العبي كرة القدم لمتحفيز المادي والمعنوي دور في الرفع من دافع تجنب الفشل -2

 :اختيار الموضوع أسباب -3
كرة القدم من خالل لدى العبي الرياضي  األداءمستوى الرفع من التحفيز و دور  إظيارتتمثل دراستنا في محاولة 

الرفع من مستوى الداء فـي دور بالغ  لمتحفيز نأاالحتكاك والتقرب المباشـر لبعض الالعبين والمدربين الحظنا 
 .مباشر عمى نتائج الفرق  تأثيربدورىا ليا الرياضي الذي 

في تحسين معبو الدور الذي يعنصر ميم رغـم  إىمالاختيار ىذا الموضوع  إلىالتي دفعتنا  األسبابومن بين 
    ي.ىو التحفيز المعنو مردود الفرق و 

 أهمية البحث : -4
دراجالتحفيـز فـي المجال الرياضي و دور  إبرازفي  األولىأىمية بحثنا ىذا تكمن بالدرجة  إن التحفيز  أنواعشتى  ا 

 .الرياضي األداءبمستوى  بطرق عممية مدروسة وعالقتيـا
تحسين نتائج   وبالتالي الرياضي األداءبمستوى كرة القدم و عالقتو المباشرة  التحفيز لالعبيدور التأكيد عمى    

  .الفرق 
 :أهداف البحث -5

 أوترفييية  أمكانت تربوية  سواء األخرى الرياضـية  األوساطالوسط الرياضي التنافسي لو خصائص تميزه عـن  إن
   .ترويحية

ليا عدة ضوابط وأسس  األخيرةالمنافسة الحـادة وىـذه  فالوسط الرياضي لو عدة مؤشرات واضحة المعالم منيا
 9إلىا و ليذا فان بحثنا ىذا ييدف تقوم من خاللي

 .إبراز الدور الحقيقي لمتحفيز بأنواعو في الوسط التنافسي -
 .كرة القدم  لـدى العبي الرياضي األداءمستوى معرفة طبيعة ودرجة العالقة الموجودة بين التحفيز و  -
  .كرة القدم العبي مردوديةعمى  أثرهلتحفيز و ادور  إبراز  -

 :الدراسات المرتبطة بالتحفيز -6
عنوان الدراسة9 "التحفيز وعالقتو بأداء نوادي كرة اليد  )م1021عمي جوادي )ماجستير  األولى:دراسة  -6-1

 .)توتة ، بريكة، وعينالجزائرية أثناء المنافسة الرياضية، دراسة ميدانية لنوادي القسم الممتاز )أولمبي الوادي
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المشكمة9 ىل ىناك عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين التحفيز واألداء أثناء المنافسة الرياضية لالعبي 
  نوادي كرة اليد الجزائرية؟

 ىدف البحث9 تيدف الدراسة إلى 
 .لتعاون البحث عن واقع التحفيز بالنوادي الرياضية لكرة اليد لمقسم األول، وعالقتو بزيادة ا -
بيان طبيعة العالقة بين مدى توفر التحفيز وخاصة التحفيز المادي والمعنوي بالنوادي ومستوى أداء  -

  .الالعبين، ومدى تحقيقو لمنتائج اإليجابية أثناء المنافسة الرياضية

  .التعرف عمى صور وأنواع التحفيز )المادي والمعنوي( المقدمة العبين -
 -تين ىماالفرضيات9 وضع الباحث فرضي : 
 .توجد عالقة بين التحفيز المادي وأداء العبي نوادي كرة اليد الجزائرية أثناء المنافسة الرياضية -أ
 .توجد عالقة بين التحفيز المعنوي وأداء العبي نوادي كرة اليد الجزائرية أثناء المنافسة الرياضية -ب   
 9نتائج البحث9 توصل الباحث إلى النتائج التالية  
عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الحوافز ومستوى األداء لالعبي نوادي كرة اليد الجزائرية في توجد  -

  .قسميا الممتاز
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحفيز المادي والرفع من مستوى األداء لدى العبي كرة اليد الجزائرية  -

  .في قسميا الممتاز
ين التحفيز المعنوي والرفع من مستوى األداء لدى العبي كرة اليد توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب -

                  .الجزائرية في قسميا الممتاز

 )1002)ماجستير  عبد الكريم معزيز الثانية: دراسة -6-2

 عنوان الدراسة 9 "حوافز النشاط البدني الرياضي بالثانوية الرياضية الوطنية 
  كانت إشكالية البحث كمايمي :  

 مامدى توفر الحوافز بكل أشكاليا وذلك في ضوء خاصية الثانوية الرياضية الوطنية من كل الجوانب؟  -
 9أما فرضية البحث فجاءت عمى النحو التالي  -

حداثو  إن عممية إنشاء  ، وال سيما من رورة إلى تحقيق األىداف المرسومةالثانوية الرياضية تؤدي بالض ا 
  .وعمى ضوء الخصائص والمميزات وطبيعة التمميذ زاوية الحوافز بكل أشكاليا

 وتوصل الباحث إلى النتائج التالية : 
بالرياضة بصفة عامة وىذا لمسايرة مايجري في محيطنا الخارجي قصد المحاق بصف  االعتناءضرورة  -

 .1الدول المتقدمة من خالل إختيار التالميذ الموىوبين الحقيقيين واإلعتناء بيم

                                                           
1

 الرياضية فسم التدريب الرياضي. المنافست أثناء  الجزائريتد الی كرة العبي بأداء وعالقته التحفیز .( 2012 ) .جوادي علي 
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 التعليق على الدراسات: -6-3

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العالقة بينيا وبين الدراسة الحالية في بعض النقاط، وسيعمد 
 الباحث إلى عرضيا بالتفصيل.

 :المنيج الوصفي. السابقة ىو الدارساتكان المنيج المتبع في   من حيث المنهج 
 :اختيار العينات في الدراسات السابقة بين العينات تنوعت كيفية  من حيث العينة وكيفية اختيارها

العشوائية، والعينات الغرضية المقصودة، مما يتفق إلى حد كبير مع الدراسة الحالية التي اعتمدت في 
 اختيار العينة عمى الطريقتين معا، بمعنى االعتماد عمى العينة العشوائية والعينة القصدية معا.

 :استخدمت الدراسات السابقة الذكر األدوات التالية9 المصادر والمراجع  من حيث األدوات المستعملة
 االستبيان والمقابمة.العممية، 

  :من حيث النتائج 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الحوافز ومستوى األداء لالعبي نوادي كرة اليد الجزائرية في  -

  .قسميا الممتاز
ة وىذا لمسايرة مايجري في محيطنا الخارجي قصد المحاق بصف بالرياضة بصفة عام االعتناءضرورة  -

 .بيم واالعتناءالدول المتقدمة من خالل إختيار التالميذ الموىوبين الحقيقيين 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحفيز المادي والرفع من مستوى األداء لدى العبي كرة اليد الجزائرية  -

  .في قسميا الممتاز
قة ذات داللة إحصائية بين التحفيز المعنوي والرفع من مستوى األداء لدى العبي كرة اليد توجد عال -

                  .الجزائرية في قسميا الممتاز

 نقد الدراسات: -6-4

التحفيز وعالقتو بأداء نوادي كرة اليد تتاول الباحث في دراستو  حيث الدراسة األولى من خالل الدراسات السابقة
حوافز النشاط البدني أما الدراسة الثانية حيث تطرق الباحث في موضوع دراستو  ئرية أثناء المنافسة الرياضيةالجزا

لرفع من مستوى أداء في اىا تكمن في أىمية التحفيز اأما الدراسة التي تناولن الرياضي بالثانوية الرياضية الوطنية
التحفيز لدى العبي كرة القدم في دراسة السابقة كانت لدى جديد في دراستنا ىو العبي كرة القدم قبل المنافسة 

)العبي كرة اليد و التالميذ في الثانويات( وأيضا في دراستنا الرفع من مستوى األداء قبل المنافسة عن طريق 
 التحفيز.

 :تحديد المفاهيم و المصطلحات -7

 . 1الّتحفيز9 لغة9 حّثو وحرّكو، وأعجمو وأبعده
                                                           

، ص 2880، 7ط المنجد األبجدي، المؤسسة الوطنية لمكتاب، دار الشرق بيروت،  1  
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 . 1وسائل المادّية والمعنوّية المتاحة إلشباع الحاجات والرغبات المادّية والمعنوّية لألفراداصطالحا9 أّنو ال
  .الحوافز9 ىي مجموعة العوامل التي تعمل عمى إثارة القوة الحركية في اإلنسان و ال تؤثر عمى سموكو وتصرفاتو 
د، والتي تحدد نمط السموك أو التصرف ىي بالتحديد العوامل التي تيدف إلى إثارة القوى الكامنة في الفر  -

 . 2المطموب عن طريق إشباع كافة احتياجاتو اإلنسانية
 . 3اصطالحا 9 ىو الحافز ذو الطابع المالي أو النقدي أو االقتصادي :التحفيز المادي-أ

 .إجرائيا9 ىو المنح والعالوات المقّدمة لالعبين نضير فعالية أدائيم وفوزىم بالمقابالت 

اصطالحا9 الذي يساعد اإلنسان وتحقق لو إشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية فتزيد من  9تحفيز المعنوي ال -ب 
  .4شعور العامل بالرقي في عممو ووالئو ، وتحقيق التعامل بين زمالئو

 . إجرائيا9 ىو وسيمة تقوم برفع الروح المعنوية لالعب بالقيام بميامو بأفضل الّطرق لمنجاح 

 دا::تعريف األ -

 تعريف لغوي: -

 (5)أدى الشيء9 أوصمو واألداء إيصال الشيء إلى المرسل إليو.         

 (6)األداء9 تأدية بمعنى اإليصال والقضاء ويعني التنفيذ.        

 تعريف اصطالحي: -

تيجة يعرفو عصام عبد الخالق9 " أنو عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع لكل فرد ألفضل سموك ممكن ن       
نتيجة، كما ىو  ل إلىلتأثيرات متبادلة لمقوة الداخمية، وغالبا ما يؤدى بصورة فردية، وىو نشاط أو سموك يوص

 (7).ر عن عممية التعمم تعبيرا سموكياالمقياس الذي تقاس بو نتائج التعمم، وىو الوسيمة لمتعبي

 تعريف إجرائي: -

إحراز  في تتمثل جيدة نتائج عمى بالحصول لالعب يسمح الذي ضّيةالريا المنافسة أثناء المبذول العمل ىو        
 . الكأس أو البطولة

                                                           
  .202، ص1003وتي، مبادئ اإلدارة )النظريات، العمميات، الوظائف(، دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان األردن القري 1

.224، ص2871دار النيضة العربية، القاىرة، ، 5القوى البشرية ، ط رةاإدفيمي منصور،  - 2  
.266عامة، الرياض، صالموزي السموك اإلنساني التنظيمي ، معيد اإلدارة ال- 3 
  .082، ص0202دوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،  نوري منير، تسير الموارد البشرية،-

4
 

 (. 05، ص)2886، بيروت، لبنان، 2قاموس المنجد في المغة واإلعالم، دار الشروق، ط - 5
 (.2122، ص)2887الفيروز أبادي9 القاموس المحبط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  -6
 (.284، ص)2886، القاىرة، مصر، 1أسامة كامل راتب9 عمم النفس الرياضة ) المفاىيم والتطبيقات(، دار الفكر العربي، ط -7
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 تعريف كرة القدم: -

 footىي كممة التينية وتعني "ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتبرون)(  foot balleكرة القدم ) تعريف لغوي: -

balle ( أو كرة القدم األمريكية )ا كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنيا أم، ما يسمى عندىم)ريقبي
           1)(.soccerتسمى)

 تعريف اصطالحي:  -

ىي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منيما عمى إحدى عشر العبا يستعممون كرة منفوخة فوق أرضية             
كرة في مرمى الحارس ممعب مستطيمة، في نياية كل طرف من طرفييا مرمى اليدف، يحاول كل فريق إدخال ال

    (2)لمحصول عمى نقطة ) ىدف ( ولمتفوق عمى المنافس في إحراز النقاط.

 9 تعريف إجرائي - 

العبا في ميدان مستطيل الشكل  00كرة القدم لعبة جماعية تمعب بين فريقين يتكون كل واحد منيما من       
يدير المقاء حكم وسط  اف في مرمى الخصم، حيثصالح لمعب، يحاول كل واحد منيما تسجيل أكبر عدد من األىد

دقيقة وىي مقسمة لشوطين كل واحد  02ميدان وحكمين مساعدين عمى الطرفين ومحافظ المقاء، تدوم مدة المقاء 
دقيقة، باإلضافة الحتساب الوقت الضائع، تستعمل كرة جمدية في  04دقيقة مع استراحة بينيما لمدة  24يدوم 

 يقين مختمفة عن بعضيا.الممعب، ألبسة الفر 

الالعبين من" تبان  ألبسةباإلضافة إلى اختالف لباس الحراس عن باقي الالعبين، واختالف لباس الحكم، وتتكون 
 قميص، جوارب، حذاء خاص بالمعبة".  

 

 

 

 

                                                           

 (.4، ص)2875، بيروت، لبنان، 2روجي جميل9 كرة القدم، دار النفائس، ط1-
 (.08، ص)2887ة، دار بن حزم، بدون طبعة، بيروت، لبنان، مأمور بن حسن السممان9 كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشرعي -2
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 د:تمهي
ميف في يعتبػر موضػوع التحفيػز مػف الموضػوعات التػي القػت وال تػزاؿ تالقػي االىتمػاـ الكبيػر مف قبل العام     

مػف اثػر مباشػر عمػى المسػتوػ المعيشػي،  ة اإلدارة الرياضػية، ويعػود ذلػؾ لمػا لمحػوافزمجاؿ اإلدارة عموما وخاص
جتمػاعي لمعػامميف مػف جيػة، وعمػى أصػحاب األعمػاؿ والمسػيريف مػف جيػة أخػرػ، والمركػز المػادؼ والنفسػي واال

حيػث يسػعوف باسػتمرار لتحقيػق إنتاجية أعمى، وتحسيف مستوػ األداء، وتقمػيص معػدؿ الغيػاب عػف العمػل ونسػبة 
ػوافز غالبػا مػا تمثػل نسػبة ال باس بيا لػؾ فػإف الحاالحػوادث واإلصابات، والعمل عمػى ترشػيد االتفػاؽ إضػافة إلػى ذ

 .        تآالمنشمف تكمفة العمل في معظـ 
فدرجة الرضا لمفرد  يةبػيف العػامميف واإلدارة الرياض يةطبفز يسػاعد عمػى إيجػاد عالقػة وال شػؾ أف نظػاـ الحػوا 

في النوادؼ  امعنوؼ، وىذا يظير جميتتوقف عمى قيمة ما يحصل عميػو سػواء بشػكل نقػدؼ مػادؼ أو غيػر نقػدؼ 
ػادؼ كأنو مؤسسة اقتصادية تجارية ىػدفيا الحصػوؿ عمػى البطولػة أو الكػأس منيػا، إذ أصػبح النالرياضية المحترفة 

       .والػذؼ يتحقػق مػف خػالؿّ األداء الرياضي الجيد مقابل تحفيزات كبيرة
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 :مفهوم التحفيز -1
بأنيػػا مجموعػػة مػػف المثيػػرات الخارجية   الييتي حفيز حيث عرفياضح مفيـو التلقد تعددت التعاريف التي تو 

ورغباتو  والعوامػػل التػػي تثيػػر الفػػرد وتدفعػػو ألداء األعماؿ الموكمة إليو عمى خير وجو عف طريق إشباع حاجاتو
 1.والمعنوية المادية

: ىو العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التػي تشػجع الفػرد عمػى زيػادة أدائػو،ّ  وتقدمو نتيجة ألدائػو أبو الكشك
نتاجوالمتفػوؽ والمتميز، وتػؤدؼ إلػى زيػادة رضػائو ووالئػو لممؤسسػة أو لممنظمػة وبالتالي يرػ زيادة أدائو  مر  وا 

  2. أخرػ 
THOMSON: لمحصوؿ عمى تمؾ  ىػػو تػػوافر المنػػافع والحػػوافز الكافيػػة لجػػدب الفػػرد والتػػي تدفعػػو لبػػدؿ الجيػػد

 3المنافع.
ىػو مجموعػة العوامػل والمػؤثرات التػي تػدفع الفػرد نحػو بػذؿ أكبػر الجيػود في عممػو، واالبتعػاد عػف  :محمـد المرعـي
شباع فػي مقابػل حصػولو عمػى مػا يضػمف تحقيػق رغباتػو طػاء،ارتكػاب األخ حاجاتػػو المتعػػددة وتحقيػػق مشػػروعو  وا 

 4وتطمعاتػػو التػػي يسػػعى لبموغػػو خػػالؿ عممػػو. 
النشػاط والفاعميػة فػي العمػل، وىػو مػف الطػرؽ النشػطة  لمحصوؿ عمى أفضل ما لدػ  ىو مولد سـميمان الـدروبي:

 5 لغير، سواء كاف ذلؾ يتعمق باألمور المادية أـ المعنوية.ا
 6إشباع حاجاتو.  أنو مجموعة العوامل التي تعمل عمى التأثير عمى سػموؾ الفػرد مػف خػالؿ :وعرفه منير نوري 

وتزيد في  تمؾ العممية التي بموجبيا يتمكف المديريف مف إشباع كافة القوػ الكامنة لدػ الموارد البشرية،: كامل بربر
 7رغبتيـ في بذؿ الجيود المطموبة ألداء مياميـ بمستويات عالية مف اإلنتاجية لتحقيق أىدافيـ وأىداؼ مؤسساتيـ.

 8 .والتحفيز ىو مقابل الرغبة في بذؿ الطاقات لتحقيق اليدؼ

نبغي التفريق أثناء وي لدػ العامميف مف خالؿ الربط بيف أىدافيـ الشخصية وأىداؼ المنظمة، يإيجاب وىو خمق اتجاه
القياـ بعممية التحفيز التفريق بيف كل مف الدافع بوصفو قوة داخمية تحدد السموؾ والحافز بوصفو قوة خارجية تشجع 

                : عمى السموؾ، لذا فإف التحفيز يعتمد عمى عنصريف أساسييف ىما
 . العمميف أو األفراد -أ

 1.العالقات داخل جماعة األفراد-ب

                                                             
 .22 ،ص ،2002 ،األردن،عمان  ،2ط ،دار وائل للنشر والتوزيع،وارد البشرية مالإدارة ،الهيتي عبد الرحيم 1

  .322 ،ص،  ،المدرسية المعاصرة اإلدارة، الكشك دمحم نايف أبو 2 
Thomson, (1988)A texte  Book of human resource management, new York , USA , p 30  

3
 

 .4ص، 2002  جامعة الدول العربية  ،المنظمة العربية للتنمية ،التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع العام الحكومي العربي ،دمحم مرعي  4
 . 2ص  ،2002، األردن ،عمان، 3ط ،دار علم الثقافة للنشر والتوزيع،الذات  كإدراالتحفيز عن طريق  ،سليمان الدروبي  5
 . 082ص ،0202،الجزائرعكنوف، تسيير الموارد البشرية ،ديواف المطبوعات الجامعية بف ،نورؼ منير  6
 . 092ص ،0228 ،0ط،بناني دار المنيل الم،وتحديات المديريف  اإلدارةاالتجاىات الحديثة في  ،ل بربرمكا  7
. 10ص ،0220 ،0ط ،مركز الكتاب لمنشر ،الرياضية اإلدارة ةسيكولوجي ،مصطفى حسيف باىي و دمحم متولي عفيفي  8  



 الفصل األول                                                                                        التحفيز
 

 
12 

 : أهمية التحفيز -2
وىنػاؾ عامالف أساسياف يجب  , تمعػب الحػوافز دورا ميػا فػي تحقيػق حفػز العػامميف عمػى العمػل وزيػادة أدائيػـ

نظاـ حوافز حتى يحقق ىدفػو ،وىمػا أف يكػوف توافػق بيف الحافز ورغبة الفرد وكذلؾ ارتباط الحافز  وجودىما في أؼ
وتعػد الحػوافز مػف العوامػل الميمة الواجػب توافرىػا ألؼ جيػد مػنّظـ ييػدؼ إلػى تحقيػق  مقدـبالنتيجة ومستوػ األداء ال

مسػتوػ عػالي مػف األداء، ولمحػوافز أىمية كبػرػ فػي التػأثير عمػى مسػتوػ األداء حيػث تتجمى ىػذه األىميػػة أثنػػاء 
لصػػناعي بػػإجراء التجػػارب والدراسات، والتي أسفرت عمى انو ال ظيػػور الصػػناعة حيػػث اىػػتـ رجػػاؿ عمػػـ الػػنفس ا

يػوقع الحمػاس والدافعية والرغبػة، ممػا   ىنػاؾ حػافز حػي يمكف حث الفرد عمى العمل بكفاءة وفاعمية مػا لػـ يكػف
ػػرد ومنظمتػػو أو مؤسسػػتو أو ناديػػو  يعكػس إيجابػا عمػى األداء، كمػا أف الحػػوافز تسػػاعد عمػػى تحقيػػق التفاعػػل بػػيف الف

كػػاف تػػدفع الالعبيف عمى العمل بكل ما يممكوف مف قػوة لتحقيػق ىػدؼ الكػأس أو البطولػة بزيػادة األداء وكذا إف 
مادية أو معنوؼ ة كفيمة بدفع  الحوافز تعمل عمى منع شعور الالعبيف باإلحباط، إذ أف تييئػة األجػواء سػواء كانػت

لالعب إلى المثابرة في العمل وبكفاءة عالية ولمحوافز أىمية كبيرة في التأثير، أو قل إف ليا عالقة بمستوػ األداء ا
 : بالنسبة لالعبي كرة القدـ الجزائرية قبل المنافسة وبوجو عاـ فاف أىمية الحوافز تكمف في

 المساىمة في إشباع حاجة العامميف ورفع روحيـ المعنوية. -

 . ىمة في إعادة تنظيـ احتياجات األفراد العامميفالمسا -

األفػراد العػامميف بمػا يضػمف تحريػؾ ىػذا السػموؾ وتعزيػزه وتوجييو ، وتعديمو  ؾالمسػاىمة فػي الػتحكـ فػي سػمو  -
 .حسب المصمحة المتبادلة بيف العامميف والمنّظمة

 . تسعى المنّظمة إلى وجودىا تنمية عادات وقيـ سموكية تنافسية جديدة بيف العامميف -

 . المساىمة في تعزيز العامميف ألىداؼ المنظمة وسياسة وتعزيز قدراتيـ وميوليـ -

 . عمػػى كػػل األصعدة وزيادتياتنميػػة الّطاقػػات اإلبداعية لػػدػ العػػامميف بمػػا يضػػمف ازدىػػار المنظمػػة  -

  ¹المنّظمة إلى انجازىا . المساىمة في تحقيق أؼ أعماؿ أو أنشطة تسعى -

 : كما أضاؼ د دمحم مرعي عمى أف أىمية الحوافز تكمف في أنيا -

 .السبيل إلى المبادرة المستمرة واإلبداع المتجدد -

 .طريق المقترحات الخالقة التي تعالج جوانب القصور الحاصل في أؼ عمل -

                                                                                                                                                                                                                
 ،والنشر دار الوفاء لدنيا الطباعة،التوجيو  4الرياضية ج  لإلدارةوالموسوعة العممية  ،محمود عبد المقصود وحسف احمد الشافعي إبراىيـ-  1

 .40ص  ،0،0220ط ، اإلسكندرية
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 . جديدة في مواقف العملأداة التغيير والتطوير والتصحيح عبر إدخاؿ عناصر فعالة و -

 .تؤدؼ إلى تحقيق التوازف الحيوؼ الذؼ يجعل عناصر نظاـ العمل تتحرؾ بانسجاـ وحيوية تطورية  -

 . تحدث رد فعل قوؼ في بنية العمل الداخمية والخارجية التي تؤثر بفاعمية عمى التنفيذّ  والمتابعة -

 :ف القيـ والمبادغ منياومجمل القوؿ إف كل المنظمات المبدعة تشترؾ في عدد م

 .الرغبة في االنجاز وا عطاء األسبقية دائما لمفعل واألداء -

 .تأصيل مفيـو اإلنتاجية وتنمية قدرات العامميف ومشاركتيـ في النتائج -

 1.ات وحفز العامميف لألداء المتميزإعطاء أسبقية متميزة لتنمية قدر  -

ئريػة فػي نػوادييـ إذا مػا كػاف ىنػاؾ أىمية لمتحفيػزانعكس إيجابا عمى وىذا كمو ينطبق عمى العبػي كػرة القدـ الجزا
 . األداء أثنػاء المنافسػة الرياضػية وبالتالي إحػراز النادؼ لمبطولػة أو الكػأس الذؼ ىو ىدؼ النادؼ

 :زأنواع الحواف -3
 :هناك نوعان من الحوافز هم  
ز ذو الطابع المادؼ أو النقدؼ أو االقتصادؼ، ومف ىذه الحوافز الحافز المادؼ ىو الحاف :الحوافز المادية -3-1

الرتب والمكافآت التشجيعية والعالوات والحوافز المادية تشمل كل الطرؽ المتعمقة تدفع مقابل مادؼ عمى أساس 
ثيرا في اإلنتاج كما ونوعا فالعامل إذا أنتج أكثر يحصل عمى كسب أكبر والتقصير يصيبو بالحرماف، وىي األكثر تأ
خالص، وتكوف إيجابية كمنح المكافآت أو إعطاء العالوات وسمبية كالحرماف منيا وتكوف  ،الفرد عمى العمل برغبة وا 

 .مباشرة كاألجر واألرباح في نياية الدورة، وغير مباشرة كالتغذية واإلسكاف والمواصالت والعالج
  :محوافز المادية أشكاؿ ووسائل مختمفة منياول
 .ما كاف كثيرا يؤدؼ إلى تحسيف األداء فنتيجة فرضا وظيفي أكبراألجر كم-
 .المكافآت التي يتمقاىا العامل نتيجة أداء جيد وراقي، كالحصوؿ عمى بطولة -
 .واالستثمارالمشاركة في األرباح لتحفيز العامميف كالنفقات عف طريق اإلشيار والتمويل -
 .ورة العالجالتأميف الصحي لتخفيض األعتاب المادية وفات-
  .السكف والمواصالت-

 .الضماف االجتماعي لحياة كريمة في سف التقاعد-
 .العالوات الدورية واالستثنائية كانتصار أو تعادؿ خارج الديار -
 .ربط األجر باإلنتاج إليجاد عالقة طردية بيف األجر واإلنتاج الذؼ يرغـ عمى تحسيف األداء -

                                                             
 ..86، ص 0999  ،عماف،دار زىراف ،في المنظمات المعاصرة  (التنظيمي )عساؼ عبد المعطي دمحم،السموؾ اإلدارؼ   1
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  1.لتحسيف في ظروؼ العملا -

التي تساعد اإلنساف وتحقق لو إشباع حاجاتو األخرػ النفسية واالجتماعية، فتزيد مف ىي  :الحوافز المعنوية -3-2
شعور عامل بالرقي في عممو في عممو ووالئو لو، وتحقق التعاوف بيف الزمالء بحوافز معنوية كالحاجة إلى التقدير 

وحجـ  ذا خصائص العمل مع تنفيذ وتكرار وتنوع واستقالليةأو تحقيق الذات، أو االحتراـ أو القبوؿ االجتماعي، وك
ثراء أو حوافز تتعمق ببيئة  السمطة والمسؤولية ونوعية األداء والمعمومات المتاحة، أو فاعمية العمل مف تبسيط وا 

 العمل كاإلشراؼ، القيادة، الزمالة، المشاركة، وىناؾ أشكاؿ متعددة مف الحوافز المعنوية مثل
 .لمناسبة تجعل الطريق مميدا إلبراز الموظف طاقاتو، إمكانياتوالوظيفة ا-
 .بحيث تسمح لمفرد بتطوير مياراتو ،اإلثراء الوظيفي كتنويع الواجبات والمسؤوليات وازديادىا-
 .المشاركة في اتخاذ القرارات-
 .الترقية مشتركة بيف النوعيف تزيد في المسؤولية وتؤكد الذات-
 .شيادات التقدير-
 .عتراؼ بكفاءة و جيود المرؤوسيفاال-
 .خطابات الشكر والمدح-
 .عمل حفل عمى شرؼ المرؤوسيف-
 .األوسمة-
 .تعميق أسماء أفراد أو نشرىا في مجمة النادؼ أو المنظمة-
 2 .الموظف أو العامل المتميز إلى دورة أو تكمفة بعمل قيادؼ رشيحت-
  3.الوظيفار ويضيف كامل بربر تعميق الشعور باألماف واالستقر -
 :الحوافز نظريات -4

 .حداثة األكثر النظريات نتناوؿ ثـ المبكرة النظريات سنتناوؿ حيث الحوافز نظريات لبعض يمي فيما سنتطرؽ 
 :المبكرة النظريات -4-1

 معينة وحاوال حاجات بدراسة منيما كل قاـ حيث المبكرة النظريات بيف مف كميالف ما ،ونظرية سموام نظرية تعتبر
 .الحاجات ىذه إشباع طريق عف السموؾ فسيرت
 :الحاجات تدرج نظرية -4-2

 رغبات طبيعية لديو فاإلنساف 1940 سنة الحاجات لتدرج نظرية فقدـ اإلنسانية العالقات بمدخل ماسمو أبراىاـ تأثر
 ىذه مورتب ماس وقد لمسموؾ ودافع كمحرؾ تعمل التي ىي الحاجات وىذه الحاجات مف محددة مجموعة إلشباع

 :يمي كما أىميتيا لتدرج وفقا األعمى إلى األسفل مف ىرمي شكل في الحاجات

                                                             
 .029صفحة ، دار زىراف، األردفعماف ،القوػ العاممة إدارة، 0991،صفيعقيمي عمرو   1
 .0221  ،008صفحة ، دار جرير لمنشر والتوزيع ،األردف ،عماف،المدرسية المعاصرة اإلدارة ، نايفالكشؾ دمحم  أبو  2
 .049صفحة   ،دار المنيل المبناني،بيروت  ،وتحديات المدريف اإلدارةاالتجاىات الحديثة في ، 0228 ،بربر كماؿ -3
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 معظـ إشباع في ويعتمد والراحة والمسكف والممبس المأكل إلى الفرد حاجات وىي :الفيزيولوجية الحاجات -4-2-1
 .المالية الموارد عمى الحاجات ىذه

 حاجات إشباع ويمكف بو تمحق قد حوادث أو أخطار أؼ مف نفسو تأميف إلى الفرد يحتاج : األمن إلى الحاجة
 .اآلمنة العمل وظروؼ المينية والسالمة المختمفة التأميف أنظمة خالؿ مف األمف

 ـتيومساعد وتعاطفيـ اآلخريف حب واكتساب الصداقات لتكويف الحاجة وىي :االجتماعية الحاجات -4-2-2
إذا  يساعدونو متآلفة صحبة أو معيـ باالنسجاـ الشعور إلى ويحتاج اءباالنتم الشعور إلى والحاجة فييـ والتأثير
 .قدميا إذا مساعدتو ويقبموف  لممساعدة احتاج

لى المرموقة االجتماعية المكانة إلى الفرد يحتاج ر:والتقدي االحترام حاجات -4-2-3  الذاتية بأىميتو الشعور وا 
 .والكفاءة وبالمقدرة النفس في الثقةب إحساسو إلى وأيضا لو وتقديرىـ واحتراـ اآلخريف

 .1الذىف في المرسومة الصورة وتحقيق المآؿ أكبر تحقيق إلى السعي وىي :الذات تحقيق حاجات -4-2-4

 :النظرية تقييم
 مجاؿ وىو أال معقد مجاؿ معرفة في اتيإسياما بسبب كبيرا نجاحا ظيورىا بداية في ماسمو نظرية لقيت لقد

 عدـ أو صحة تؤكد لـ ماسمو افتراض صحة الختيار أجريت التي التجريبية البحوث أف ورغـ اإلنسانية، الحاجات
 إطارا تعطينا ما زالت انيأ إال بصعوبة إال لمتجربة إخضاعيا يمكف ال اقتراحات تحمل نياأل النظرية ىذه صحة
 2.إشباعيا ودرجة إلحاحيا درجة في األفراد واختالؼ الحاجات لتوعية معقوال تقريبيا
 :منيا نذكر االنتقادات مف لمعديد تعرضت نياأ إال شيوعا وأكثرىا النظريات أولى مف تعد النظرية ىذه أف ومع
 وأحيانا أخرػ، تقسيمات اعتماد إلى الباحثيف مف الكثير ذىب حيث لمحاجات، مستويات خمس دائما يوجد ال-

 األعمى منيا الحاجة إشباع إلى ينتقموف  وال باعياإش مف بالرغـ معينة لحاجة اإلشباع مف المزيد عمى البعض يصر
 .الوقت نفس في حاجة مف أكثر إشباع أو
غير  طبيعي إنساف أساس عمى مصمـ ماسمو نموذج أف بحيث ، ماسمو نموذج مع دائما الحاجات تدرج يتفق ال-

 .3السمـ مف األعمى الحاجات إلى الوصوؿ يمكنو متقدـ بمد في يعيش نفسيا مرضا مريض

 :واالنتماء والنفوذ اإلنجاز إلى الحاجة نظرية -4-3
عف  المستقمة الحاجات بعض فييا تناوؿ حيث ماسمو، بيا أثر التي لتمؾ قريبة نظرية كميالند ما دافيد نظرية تعتبر

 :حاجات ىي ثالث نظريتو في كميالند ما حدد ،وقد الفرد سموؾ عمى كبيرا تأثيرا تؤثر والتي الذكر السابقة الحاجات
 التي المياـ في نتائج تحقيق في واالمتياز اإلجادة في الرغبة عف يعبر اإلنجاز دافع :اإلنجاز إلى الحاجة -4-0-0

 .إليو يوكل عمل أؼ إتماـ في والنجاح التفوؽ  في الرغبة تدفعو الفرد أف يؤدييا أؼ

                                                             
 218 ،ص 1997 والتوزيع، والنشر لمطبع الجامعية الدار التنظيمي، السموؾ سمطاف، سعيد ودمحم الحناوؼ، صالح دمحم- 1
  220 ص السابق، المرجع نفس سمطاف، ودمحم الحناوؼ، صالح دمحم- 2
  115 ص ،2001 والتوزيع، والنشر لمطبع الجامعية الدار المنظمات، في السموؾ: حسف دمحم راوية  -3
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 حولو تمعلمجبا واالتصاؿ العمل جماعة مع صداقة عالقات تكويف إلى الفرد يحتاج :االنتماء إلى الحاجة -4-3-2
 .اجتماعية لعالقات تحتاج أعماؿ في ىؤالء يعمل وعادة 
 المراكز عف البحث إلى ابيأصحا ويسعى والسيطرة التحكـ في الرغبة في وتتمثل :النفوذ إلى الحاجة -4-3-3

 :صيغتيف الحاجة ىذه وتأخذ القيادية،
 .لذاتو النفوذ عف حثالب إلى الفرد ميل :الشخصي النفوذ -ا

ويحاوؿ  اتيومشكال بالمؤسسات أكثر ييتـ حيث المؤسسي النفوذ تحقيق إلى الفرد ميل :المؤسسي النفوذ -ب
 1.المؤسسة أىداؼ لبموغ اآلخريف عمى التأثير
 :النظرية تقييم
ا نيأ إال قيمة، والنفوذ واالنتماء اإلنجاز حاجات عف كميالند ما دراسات ابي زودتنا التي المعرفة أف مف الرغـ عمى
الحاجات  أىمية بيف والتكامل الترابط تحقق نظرية إلى نحتاج فنحف الفردية الدوافع لتفسير شاممة نظرية تعتبر ال

 .2معينة مواقف في معينيف بأفراد الخاصة الموقفية النواحي لتفسير عاـ إطار لنا وتوفر إشباعيا وطرؽ 
  ة:الحديث النظريات -4-4

 بالكيفية تـتي فيي آخر بمعنى أو السموؾ دفع أو تحفيز خالليا مف يتحقق التي الطرؽ  عمى تركز الحديثة النظريات
 البدائل بيف مف الفرد اىيختار  التي بالكيفية تصف الحديثة النظريات فإف أيضا ـ،تيحاجا األفراد ابي يشيع التي

 .السموكية
 :التوقع نظرية -4-5
 يدفع الفرد الذؼ الداخمي الدافع قوة عمى تعتمد معيف بأسموب لمتصرؼ الميل قوة أفب " فرـو "يقر النظرية ىذه في

 :ىي خصائص ثالث النظرية وليذه النواتج ىذه جاذبية عمى تعتمد وكذلؾ معينة نواتج لتحقيق
 .ميوع المتحصل العائد بو يعظـ الذؼ ىو يختاره الذؼ والسموؾ لمسموؾ البدائل مف مجموعة بيف إختيار العامل-
 :بحسب معيف عمل ألداء العامل يندفع- 
 .العوائد ىذه جاذبية ومدػ عمييا، الحصوؿ في يرغب التي العوائد-
 .العائد عمى لمحصوؿ الوحيدة الوسيمة ىو األداء بأف شعوره-
نجاز األداء ىذه لو يحقق الذؼ ىو بو يقـو الذؼ يودلجا بأف توقعو-  .العمل وا 
 .3ذاتو عف بالبحث يقوـ معيف بسموؾ يقوـ أف قبل الفرد أف همفاد افتراضا الفرضية قدمت-

 :التوقع نظرية تقييم ج
 بعض أفكار الدراسات مف العديد أيدت وقد صحتيا مدػ لمعرفة الدراسات مف الكثير إلى التوقع نظرية إخضاع تـ

 قيموا إال إذا معيف بعمل لمقياـ حفزواي لف األفراد وأف واألداء بالجيد ترتبط والجاذبية التوقع أف فعال وجد وقد النظرية
 .المرغوبة العوائد ليـ سيحقق األداء وأف األداء إلى سيؤدؼ جيدىـ بأف واعتقدوا المتوقعة، العوائد

                                                             
  .121ص سابق، مرجع حسف دمحم راوية  -1
  .229 ص سابق، مرجع ؼ،الحناو  صالح دمحم  2
  .126 ،ص ،سابق مرجع دمحم، حسف راوية 3
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فيي  صعبا أمرا لالختيار إخضاعيا يجعل مما التعقيد مف كبيرة بدرجة تتصف التوقع نظرية تبقى ذلؾ مع ولكف
 . 1التوقع نظرية ذكرت كما السموؾ اختيار في بالموضوعية دائما يتميزوف  ال فراداأل ألف التجريبي، لمصدؽ تفتقد

 :العدالة نظرية -4-6
النظرية  ىذه وتقوـ العدالة نظرية عمييا تقوـ التي األفكار روجوا الذيف الباحثيف أبرز أحد ىو النظرية ىذه صاحب

 :خطوات أربعة في العدالة مدركات تكوف وت بعدالة يعامموا أف في الرغبة وىو وبسيط أساسي شيء عمى
 .لو المنظمة معاممة العامل يقيـ- أ

 .السموؾ بتحديد اإلدراؾ قوة عمى واعتمادا العدالة عدـ أو العدالة الفرد يدرؾ- ب
 .اآلخريف بموقف موقفو العامل يقارف - ج

 :النظرية تقييم
 القطعة أو أساس عمى الدفع ىو واحد جانب عمى معظميا ركزت وقد الدراسات مف لمعديد العدالة نظرية خضعت
 عمى التحفع يجب فإنو سموؾ األفراد عمى العدالة تأثير كيفية معرفة يفيد عاما إطارا تعتبر النظرية أف ومع الوقت،
 العامل شعور فإف التحفع ىذا رغـ لكف المواقف، مف الكثير في العماؿ بيف المقارنات إجراء في الموجود التعقيد
  .2العماؿ مف ولغيره لو المؤسسة تقدمو ما عمى يتوقف ةبالعدال

 مشاعر تحقيق إلى يؤدؼ الحوافز تقديـ في العدالة ألف عادلة حوافز أنظمة تقدـ أف المؤسسات عمى يجب لذا
 حصوؿ كيفية مقارنة ليـ يتيح الذؼ بالقدر لممرفوسيف معمومات إعطاء المنظمات عمى يجب كما واالرتياح ىالرض

 . أقل أو أعمى أداء عوائد عمى اآلخريف
 :التحفيز في المجال الرياضي وطبيعته -5

الحافز ليس مجرد مثير لمدافع بل ىو أيضا مصدر خارجي إلشباع الحاجة، أو اليدؼ الذؼ يسعى الفرد إليو، ألف 
 حصوؿ عمى الحصوؿ عميو يؤدؼ إلى الشعور بالرضا واالرتياح وتؤدؼ حالة الرضا واالرتياح ىذه إلى السعي لم

 .الحافز مرة أخرػ أو االحتفاظ بو، وبذلؾ يقوؼ السموؾ ويزدا د معدؿ ظيوره في المواقف التالية المشبية
ولقد انتشرت ظاىرة الحوافز المادية حاليا في كثير مف المجاالت الرياضية وخصوصا في رياضة المستويات -

األلعاب الفردية في األندية التي يتوافر لدييا اإلمكانيات العالية كفرؽ الدورؼ الممتاز في األلعاب الجماعية وفرؽ 
وميما انتشرت ىذه الظاىرة وميما وصمت قيمة المبالغ النقدية التي تصرؼ لمرياضييف كحوافز عف التدريب  المادية

وليس   أو مكافآت لفوزىـ في المباريات أو حصوليـ عمى البطوالت فإف ىذه الحوافز ما ىي إال رموز لمجيد والتفوؽ 
لسد الحاجة المادية لدػ الالعبيف، فقيمة الحافز المعمف عنو قبل أؼ نشاط ىو تعبير عف مدػ أىمية الميمة 
والحصوؿ عمى الحافز ميما كانت قيمتو ىو في الحقيقة رمز لمكفاءة والقدرة عمى اإلنجاز ووصف لمدػ شدة حاجة 

 .الجية التي تقدمو إلى النجاح

                                                             
  135 ص سابق، مرجع ، دمحم حسف راوية 1
  259 ص سابق، مرجع ، الحناوؼ  صالح دمحم 2
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 اوالحوافز مكيد عمييا في ىذا المجاؿ أف القوػ الداخمية لمفرد ىي الدافعة لو في أؼ نشاط، والحقيقة التي يجب التأ
ىي إال مثيرات ليا، فالحاجة إلى اإلنجاز لدػ الرياضي ىي المحوؿ األوؿ في تفوقو، وىذا ما ثبت في معظـ 

نجاح وليس لسد حاجات الحياة الدراسات التي أجريت عف التفوؽ في جميع المجاالت، فالماؿ كحافز أصبح رمزا لم
والحافز في المجاؿ الرياضي أيا كانت نوعيتو مادية أو معنوية ىو مثير خارجي يستثير حاجة داخمية لدػ 
الرياضي، وىذه الحاجة المستثارة ىي التي تدفعو إلى النشاط وتوجو سموكو وتواصمو مف أجل تحقيق اليدؼ أو 

 1.الحصوؿ عمى اإل نجاز
 :ز في السموك الرياضيوظيفة الحاف -6
تتحدد وظيفة الحافز في استثارة الدافع لتدعيـ السموؾ، ولقد تباينت اآلراء بيف التأييد والرفض في استخداـ  

 :حيث ينصح بعض العمماء باستخداـ الحوافز لألسباب التالية،الحافز
  .وتساعد عمى استثارة دوافع الفرد نحو النشاط الرياضي الذؼ يتجو إلى ممارست- 
  .عميو معنى خاصا يرتبط بالحافزتضفي تحدد مغزػ نشاط الفرد وبذلؾ - 
 .تساعد عمى انتقاء سموؾ معيف وىو ذلؾ السموؾ الذؼ يتوقع منو الفرد تحقيق اليدؼ مف ممارساتو الرياضية  -
ال إلشباع تساعد عمى توفير الرغبة في النشاط عندما ال يجد الفرد في النشاط الرياضي الذؼ يمارسو مجا- 

  .حاجاتو
           تؤدؼ إلى تقوية الدوافع التي سبقتيا، وبالتالي تقوية السموؾ الرياضي الذؼ أدػ إلى الحصوؿ عمييا- 

   وينصح فريق آخر مف العمماء في الرياضة بضرورة والحرص عند استخداـ الحوافز أو الحد منيما وذلؾ 
 :لألسباب التالية

 . قيق أىداؼ خارجية عف طبيعة النشاط الرياضي نفسوأنيا توجو الفرد إلى تح-
أف كثرة استخداـ الحوافز في النشاط الرياضي قد تصبح غاية وليست وسيمة ويؤدؼ ذلؾ إلى أف يفقد الفرد المتعة -

 .مف النشاط الذؼ يمارسو
ىمو قدراتو إلى يمكف أف تؤدؼ الحوافز إلى نجاح محدود إذا استخدمت مع مجموعة رياضية يوجد بينيـ مف تؤ -

 .الحصوؿ عمييا بسيولة
 ىويساعد عمانفعالية زائدة وغير مطموبة، األمر الذؼ يؤثر عمى روح الفريق  تاستثاراغالبا ما تؤدؼ الحوافز إلى -

 .تصدعو وخاصة كمما زادت قيمة الحوافز
 .قد تؤدؼ الحوافز إلى إحباط بعض أفراد الفريق الذيف يروف صعوبة في الحصوؿ عمييا 

وبالرغـ مف تبايف األداء في استخداـ الحوافز إال أنو ال غنى عف استخداميا في المجاؿ الرياضي، خاصة بعدما 
أسفرت نتائج البحوث أف فييا إيجابية في استثارة وتعديل السموؾ الرياضي، ولذلؾ أصبحت الحوافز خصوصا 

 2.المعنوية منيا مف سمات المواقف التعميمية والتنافسية الرياضية

                                                             
 .020صفحة  ،القاىرة دار الفكر العربي ،التطبيقات ،المفاىيـ  ،مبادغ عمـ النفس الرياضي،  0220،فوزؼ  أميفاحمد  -1
2

 101صفحة ،0220،التطبيقات ،المفاىيـ ،فوزؼ مبادء عمـ النفس الرياضي  -
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 الخالصة :
 ال بدونيا والتي ،خالؿ الواقع مف المالحع وىو الرياضي المؤسسي العمل مقومات إحدػ ىي الحوافز تعتبر     
 خالليا مف التي الطريقة ىي فالحوافر ،كامل أىدافيا بتحقيق يقـو أف رياضي نادؼ أو ية رياض مؤسسة ألؼ يمكف
 النادؼ تساعد التي الطرؽ  إحدػ مف وىي المتقف، وعممو المتميز تقديرىا ألدائو مدػ عف لمموظف المؤسسة تعّبر

 . الرياضي لمنادؼ ية الماد اإلمكانيات توافر بجانب وذلؾ أىدافيا عمى تحقيق الرياضي
 بالشكل إلدارتيا محدد  ونظاـ عمل آلية وجود خالؿ مف إال الرياضية بالمؤسسة أىدافيا تحقق أف لمحوافز يمكف وال

  الرياضية المؤسسة داخل الحوافز نظاـ في تطبيق المصداقية وىو أال األىمّية غاية في عنصر فرتوا مع األمثل
 العمل قدر عمى الحافز يكوف  أف عمى العمل، في التمّيز منحيا ألصحاب ليتـّ  الحوافز ىذه مثل تقنيف يتـّ  وأف

 . الجيد
 لجميع التدريب وتوفير فرص كفاءتيـ رفعل بيا العامميف تدريب وىو الرياضية المؤسسة تعيو أف يجب وعنصر
 .لدورىا المؤسسة تحقيق إلى يؤدؼ ذلؾ ألف، العامميف

 أداء تقييـ خالؿ وذلؾ مف لمفرد بالنسبة فاعميتيا ومدػ الحوافز مستوػ  تقييـ وىو األىـ وىو آخر العنصر ولكف
  .ضيةالمؤسسة الريا في العامميف لكل الدورؼ  التقييـ خالؿ مف بالعمل الالعبيف

 ضمنو تندرج التي التحفيز وأنواعو معنى عف مفصمة لمحة أخذنا بعدما الفصل، ىذا خالؿ مف عميو وقفنا ما وىذا
 فيـ أجل ومف إليو، تستند الذؼ األساس وكذا الجماعية، أو والفردية السمبية أو االيجابية المعنوية، أو المادية سواء
 ليا المصممة حل الـ وأىـ المفسرة النظريات مف جممة إلى باإلضافة ياإتباع مراحل يجب عمى وقفنا التحفيز عممية

 . دفعيا ونظـ األجور ناىيؾ عف
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 تمهيد:

لتحقيق  أىّم امتيازات المؤسسة الرياضية يعتبر األداء المحور األساسي الذؼ تنصّب حولو الجيود، كونو يشكل     
اليدف، حيث تتوقف كفاءة أداء أّؼ منظمة عمى كفاءة موظفييا والذؼ يفترض أن تؤّد ؼ وظائفيا التي تسند إلييا 

 بكل فعالية. 

 ألنو من خالل األداء ؤسسة ميما كان نوعيا، وبصفة خاّصة المؤسسة الرياضيةفمألداء أىّمية بالغة في أّؼ م
الرياضي الجيد يحقق النادؼ الرياضي ىدفو والذؼ يتمّثل في الحصول عمى البطولة أو الكأس في أّؼ منافسة 

  رياضية ، وىو اليدف الذؼ تسعى إليو جميع النوادؼ الرياضية. 

مالئمة لموصول إلى  ّم وفق طرق منيجية كاالعتماد عمى أنواع التحفيز بصورةوىذا كّمو يأتي من خالل مخطط يت
سواء البطولة أو الكأس المحمي أو القارؼ، وكذا  نتائج مرجوة خالل العمل عمى مدار الّسنة، وعمى مختمف الجبيات

ل بغية تحقيق أحسن من خالل التحّكم في الوسائل المتاحة لممؤسسة الرياضية من قدرات بشرية ومادية وقت العم
 النتائج.
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 :األداء مفهوم1
 البحوث من الكثير أن( " thomas "فيذكر أنجز، الذؼ اإلنتاج مقدار عمى لمداللة أداء مصطمح يستعمل ما كثيرا

 نفإ لذا ،)والفريق والرياضة العمل كثيرا بين وترتبط الرياضة، في أخرػ  بحوث سايرتيا العمل ميدان في المنجزة
 .باإلنتاج كبيرة صمة ذات كانت لألداء أعطيت التي التعاريفاغمب 
 بأعباء النيوض في صالحيتو ومدػ فيو، ومسمكو لعممو العامل ة كفاء بأنو (لألداء 1973 منصور تعريف وكان
 اثنين ينأمر  عمى ترتكز الفرد كفاءة فإن المعنى ىذا عمى وتأسيسيا ،)محددة زمنية فترة في المسؤولية وتحمل عممو
 :ىما

 :األول
 .ومسؤولياتو واجباتو أؼ بعممو، القيام في الفرد كفاءة مدػ

 :الثاني
 .ىذا في ويدخل لعممو، أداءه مستوػ  عمى وآثارىا ارتباطيا ومدػ الشخصية، الفرد صفات في يتمثل

 :منها ومستويات درجات الرياضي ولألداء
 :األقصى األداء -

 .استطاعتو قدر ممكن داءأ أفضل الفرد يؤدؼ أن بو ويقصد
 :المميز األداء -

 .أدائو يستطيع ما وليس أدائو، وطريقة بالفعل الفرد يؤديو ما بو ويقصد

 الرياضي: األداء ثبات في المدرب دور-2
 وازدىار ارتفاع عن تعبر أنيا حيث المدرب لعمل المؤشرات اليامة احد لالعب الرياضي األداء ثبات يعد
 :منيا عوامل بجممة الثبات ىذا يتأثر إذ إعداده جوانب كافة
 +-----------------+ .المنافسات في والعاطفي االنفعالي ثبات درجة-
 .المنافسة أثناء الالعب انفعاالت في التحكم كيفية-
 .المنافسة في الالعب رك ا باشت المرتبطة الدوافع-

 عال مستوػ  عمى والمستقرة المستمرة لمحافظةا في اإلمكانية أو القدرة يعني لالعبين الحركي األداء وثبات
 عمى ويؤثر ايجابية نفسية حالة إطار في المسابقات أو لمتدريب القصوػ  الظروف خالل سواء الحركية الكفاءة من
 :يمي ما منيا النفسية العوامل من مجموعة الحركي األداء ثبات حالة

 - الواجبات مختمف لتنفيذ التصور الفعل، رد سرعة االنتباه، التذكر،7 مثل ثباتيا ودرجة العقمية الصفات
 طريق عن وذلك الشدة منخفضة أو عالية كانت سواء التنافسية أو التدريبية الظروف كافة في الميارية الحركية
 .الخارجية والصعوبات اإلجياد حالة عن النظر بغض ذلك عمى المترتبة العصبية األفعال ردود بعض ظيور



األداء والمنافسة الرياضية                            الفصل الثاني                                        
 

 23 

 ودرجة االنجاز تحقيق في المساعدة الدوافع مثل الثبات أو الشدة حيث من سواء درجتياو  الشخصية الصفات-
 .1الثبات

 سواء كانت واألشكال الدوافع أو الظروف مختمف تحت المنافسة وأثناء قبل النفسية الحالة في التحكم عمى المقدرة-
 المنتظم اليومي التدريب خالل من الةالح ىذه مثل في الواعي فالتحكم ،)خارجية صعوبات أم داخمية صعوبات(

 التي العوامل كافة تمييز في المساعدة كذلك المبارات، خالل الالعبين أداء ثبات درجة في االرتفاع عمى يساعد
 .المنافسة قبل الالعب تركيز عدم عمى تساعد

 التحام درجة في المتمثمة لمفريق الثابت األداء عمى تساعد والتي الفريق رد ا أف بين واالجتماعية النفسية العالقات-
 .ومالئمة متبادلة وعالقات نفسيا جوا يحقق بما الفريق تماسك أو
 -:الرياضي األداء تقويم عند اعتبارات المدرب-3

 مستواىم عمى التعرف لالعبين يتسنى لكي تدريبية وحدة كل نياية عقب األداء لمستوػ  تقويم ىناك يكون  أن يجب
 اعتبارات عمى وىناك الالحقة، التدريبية الوحدات خالل التقدم مواصمة يستطيعوا لكي بيةالتدري الوحدات خالل

 :وىي األداء ىذا تقويم المدرب مراعاتيا عند
 ىدف-تحديد وكذلك عدمو أو اليدف ذلك بتحقيق الالعبين تبميغ المدرب عمى لذلك ىدف، ىناك تدريبية وحدة لكل

  األخطاء لجميع تفادؼ ىناك يكون  أن يجب الجديدة الوحدة وضع عند ذلكل .وىكذا الالحقة التدريبية لموحدة
 .الالحقة التدريبية الوحدة في جديد من والبدء التدريبية الوحدة التي رافقت والسمبيات

-مدػ عمى والتعرف مراجعة شاممة من ذلك بعد ليتسنى تدريبية وحدة وايجابيات لسمبيات تسجيل ىناك يكون  أن
 .المرسومة األىداف تحقيق من والتحقق لالعبين حصل الذؼ التطور
 - يتحقق؟ لم ولماذا ولماذا؟ وضعيا؟ التي التدريبية لموحدة المطموب حقق ىل :دائما نفسو يسأل أن المدرب عمى
 .التدريب لعممية السميمة األسس لوضع مستقبميا تخطيطا تعد اإلجابة وىذه

 :في األداء أنواع تتمثل األداء: أنواع-4
 :بمواجهة أداء-4-1

 جميع يوجو أن المدرب/المعمم ويستطيع واحد، وقت في نفسو األداء لنوع الالعبين جميع ألداء مناسب أسموب
 . مناسبة كوحدة لمصف إجراءاتو التنظيمية

 - ي:دائر  أداء-4-2
 وفي والمطاولة، يةالعضم القوة وخاصة البدنية الصفات تنمية إلى تؤدؼ التدريب في األداء طرق  من ىادفة طريقة
 .متوالية مرات بصورة عدة العبء يؤدون  مجموعات إلى الالعبين يقسم األداء من النوع ىذا
 :محطات في أداء-4-3

 مختمفة محطات في كمو الصف أداء أو المحطات في تغيير مع الالعبين جميع ألداء مناسب أسموب
 - ت:مجموعا في أداء-4-4

                                                             
   29 - 28 الصفحات ، 1987 ، المنافسات و التدريب يةسيكولوج دمحم حسن عالوؼ، 1
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 حيث محطات، شكل عمى الرياضي التدريب أو الصف في متعددة مجموعات اماستخد مجموعات في باألداء يقصد
 .الرياضي التدريب طرق  أقدم من وتعد فردية، بصورة باألداء مجموعة كل يشكمون  الذين الالعبين يقوم

 - :الجسم وضع في يتحكم وظيفي أداء-4-5
 والشد التمقائي، الشد أو االنعكاسي الشد سمىي وترىا عمى شد والذؼ سميمة لعضمة التمقائي أو االنعكاسي االنقباض

 في تتحكم التي واالنعكاسات الجسم، وضع يفسر ما وىذا ثابت، انقباض إلى يؤدؼ ثابتة بدرجة األوتار ىذه عمى
 :نوعان الجسم وضع

 األقل عمى أو بأكممو الجسم تشمل والعامة جزئية، وأخرػ  عامة، انعكاسات إلى وتنقسم ثابتة، انعكاسات-
 .األربع-ألطرافا
 أو رياضية حركة أو عمل أؼ أداء أو المشي عند الرأس أو حركة عند وتحدث وضعية7 أو حركية انعكاسات-

 .الحركة أثناء الجسم وضع في يتحكم االنعكاسات ليذه ونتيجة عادية،
 كاف غير الحركة بداية في االنقباض خالل الشد وازدياد الركض أثناء الرجل عضالت انقباض في الطولي فالتغيير
 في األوتار تصبح دائرة الركض من التغير ىذا وبعد لمتمدد، األوتار انقباض ويسبب لمجسم، األمامية الحركة لبداية
 .لألمام االندفاع في لمرجل ومساعدا مسببا التقصير وضع

 :العصبي والجهاز رياضي أداء-4-6
 وقوع قبل الجسم أداء يقي حيث الرياضية، الحركات في الميكانيكية الوقاية تحقيق عمى االنعكاسي األداء يعمل

 لمتوافق بالنسبة وخاصة الحركة أداء أثناء كبيرة أىبة االنعكاسي لألداء الوظيفية، األجيزة وظائف ويوجو اإلصابة،
 بكل الحركة يؤدؼ الالعب ألن مجيدا البداية في الحركي األداء ويكون  حديثا، المتعممة لمحركات وبالذات الحركي
دراكو ميما حواسو  حركات حدوث بسب بالتعب الرياضي شعور سرعة إلى الحركة وتؤدؼ بسيطة، الحركة كانت وا 
 . 1األصمية الحركة مع تشترك جانبية

 :الرياضي األداء سلوك-5
 لالمبذو  الجيد :وىي رئيسية عوامل ثالث تحدده الالعبين، باألحرػ  أو الرياضيين بو يقوم الذؼ األداء سموك إن

 .لدوره الالعب إدراك إلى باإلضافة لالعبين الفردية والخصائصالقدرات 
 . لدوره إدراك الالعب + لالعبين الفردية القدرات والخصائص + المبذول الجيد = األداء

 :المبذول الجهد - أ
 فيذا ما مجيودا بذل ما إذا الالعب أن أؼ ينبغي كما دوره، ألدائو الالعب حماس درجة الواقع في يعكس
 بذلك لمقيام تدفعو دوافع ىناك ألن
 :لالعبين الفردية القدرات والخصائص  ب

 .المبذولة الجيود وفعالية درجة تحدد التي وخبراتو السابقة الالعب قدرة في وتتمثل
                                                             

 .الدولي والقانون  اإلعدادية لأللعاب األساسية القدم،المبادغ كرة .الجواد عبد حسن - 1
 .لمماليين العمم دار :لبنان    
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 :لدوره الالعب إدراك  ج
 يمارس أن ينبغي التي فيةالكي وعن ميامو، منيا تتكون  التي واألنشطة السموك عن تصوراتو وانطباعاتو بيذا يقصد
 .دوره بيا

 توفره ما عمى يتوقف بدوره ميامو، وىذا ألداء الالعب قدرات وكفاءة تأثير مدػ عمى يتوقف األداء سموك فإن وعميو
 أعمى إلى والوصول القدرات والكفاءات ىذه بتطبيق التسييالت من االجتماعية وحتى الرياضية بيئتو ظروف وتييئو
 1والنتائج. األداء من مستوػ 

 :المنافسة خالل الرياضي األداء ثبات-6
 يتأثر إذ الجوانب، كافة وازدىار ارتقاء عن المعبرة المؤشرات اليامة أحد الالعب لدػ الرياضي األداء ثبات يعتبر
 :منيا عوامل بجممة الثبات ىذا
 .المنافسة في والعاطفي االنفعالي الثبات درجة -
 . المنافسة خالل الالعب نفعاالتا في والتحكم الضبط كيفية -
 .المنافسة في الالعبباشتراك  المرتبطة الدوافع -

 لبعض يتعرض أن يتحمل الذؼ الالعبين أداء ثبات عمى لمحكم وخصبا حقيقيا مجاال الرياضية المنافسات وتعتبر
 .المواقف أو الظروف مختمف في مستواه عمى تؤثر قد التي المواقف
 :جيد واألداء المكسب
 المدرب وينصح تحقق الفوز أؼ والمكافأة جيد، األداء أن حيث الرياضيين مع التعامل في األسيل الفئة ىذه تعتبر
 من بو يتمتعون  ما ضوء في الرياضيين نجاح تفسير األىمية من كذلك االنجاز، ىذا عمى لمرياضيين التقدير بتوجيو
 يجب سبق ما إلى إضافة لدييم، الذات وقيمة أنفسيم في ثقتيم من يزيد ذلك أن حيث ونفسية، ميارية قدرات
 المكسب عمى التركيز عدم يجب كما األداء، وأىداف المباراة في الرياضيون  يبذلو الذؼ الجيد عمى أكثر التركيز
 ىي وما المباراة، في السمبية النقاط إلى الرياضيين توجيو أىمية إلى اإلشارة وتجدر مستحب، شيء انو من فبالرغم

 التوجيو شكل في ويقدم مباشرة، المباراة بعد وليس التالي التمرين في ذلك يتم أن عمى األداء، لتطوير قتراحاتاال
 .السمبي النقد وليس البناء

 المنافسة الرياضية: -2

 تعتبر المباريات الرياضية لدػ النوادؼ الرياضية لكرة القدم ىي البوتقة التي يمارس فييا جميع الالعبين النشاط
لدييم روح التعاون، والمحّبة، والتنافس، والّمعب حتى يختبروا  والتنافس الرياضي، ويجرييا مّرة أسبوعيا، و يعطي

 الرياضي الجيد والفّعال بغية االنتصار وتحقيق اليدف.    قدراتيم لموصول إلى األداء

مردود األداء الرياضي  تطوير وتحسينوعميو فإنّنا نمقي الضوء عمى أىّمية المنافسة الرياضية ومدػ نجاعتيا في 
 من المدرب والنادؼ.   الذؼ يجعل الالعبين يصل أداؤىم إلى المستوػ الذؼ يصبو إليو كل

                                                             
 ، ص 3002القاىرة ، مصر  عبد البارؼ إبراىيم الدرة، تكنولوجيا األداء البشرؼ في المنضمات العربية لمتنمية اإلدارية  ، -1
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المنافسة، وأنواعيا، وقواعد  حيث نوضح في ىذا المبحث مفيوم الرياضة، ومفيوم المنافسة الرياضية، وأىّمية
 ضبطيا والمظاىر السمبية ليا حتى نتجنبيا .

  مفهوم الرياضة:  -2-1

وبالتالي من ال ّلعب   قية لمظاىرة الحركية لدػ اإلنسان، وىي تطور متقّد م من األلعابراالرياضة أحد األشكال ال
 وىي األكثر تنظيما واألرفع ميارة، وكممة" رياضة7  

Disport  ،واألصل اإليبتمولوجي ليا ىوdisport  ،وفي الالتينيةsport والفرنسية  جميزيةفي المغتين اإلن 

واىتماماتيم بالعمل إلى  ومعناىا التحويل والتغيير، ولقد حممت معناىا ومضمونيا من الّناس عندما يحولون مشاغميم
 التسمية والترويح من خالل الرياضة. 

اط أن نعتبر النش وتتميز الرياضة عن بقية ألون النشاط البدني باالندماج البدني الخالص، ومن دونو ال يمكن
المنافسة بعدالة ونزاىة، وىذه القواعد تكونت  رياضة أو ننسبيا إلييا، كما أنيا مؤسسة أيضا عمى قواعد دقيقة لتنظيم

عمى مدػ التاريخ سواء قديما جدا أو حديثا، والرياضة نشاط يعتمد بشكل أساسي عمى الطاقة البنية لمممارس، وفي 
  .1عبشكمو الثانوؼ عمى عناصر مثل الخطط وطرق الم

وتعرف الرياضة بأنيا التدريب البدني بيدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسة ال من أجل الفرد الرياضي فقط 
نما من أجل الرياضة في حد ذاتيا.  ، وا 

أقصى تحديد  الرياضة بأنيا نشاط ذو شكل خاص جوىره المنافسة المنظمة، ويعرف قياس القد رات وضمانتعرف  
مفاىيم المعب بنوع من األنظمة لتقسيم األفراد بناءا عمى معايير معينة وذلك لتوضيح  3642ارد ليا، وقام إدو 

باالشتراك في األنشطة أن والترويح والمنافسات واأللعاب، إذ وصف األنشطة أنيا وحيدة القطب فقد عرف الرياضة 
أماكن محدودة والقواعد الرسمية داخل  ليا سجالت رسمية تاريخية وعادات ولضغوط اإلجياد البدني خالل المنافسة
من التنظيم الرسمي لالتحادات أىداف  ومكان العالقات وىذا يطبق عن طريق الالعبين الممارسين ألن ليم جزء

 . 2المتنافسة إنجازىا الحقيقي الممموس أو غير الحقيقي خالل ىزيمة المجموعات

ذا أردنا فيما أعمق بمعنى الرياضة يجب أن نمعن ا أؼ يجب أن يكون عمى وعي  لنظر في مكوناتيا التركيبيةوا 
 بثالثة عوامل متداخمة مكونة ليا .

عمى توعية النشاط الحركي الممارس، و الثاني محتوػ النشاط، اما العامل الثالث فيو العامل األول ينصّب -
 المشتركين في النشاط.

                                                             

. 32، ص 3663امين انور الخولي ، الرياضة و المجتمع، سمسمة عالم المعرفة ، - 1  
.  32خير الدين عمي عويسي ، مقدمة في عمم االجتماع ، دار الفكر العربي، القاىرة ، دون تاريخ ، ص - 2  
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 2-2-مفهوم المنافسة الرياضية :  

افسة المنافسة مع الذات أو المن سواء ،ليامة و الضرورية لكل نشاط رياضية من العوامل اتعتبر المنافسة الرياضي
و ىناك العديد من التعارف التي قّدميا  المنافسة الرياضية و غير ذلك من أنواع ،في مواجية العوامل الطبيعية

  و من بينيا7، بعض الباحثين لمفيوم المنافسة

 م 3636التعريف الذؼ قّدمو مورتون دويتش Deutxh" أشار فيو إلى أنّ و الذؼ  المنافسة بصفة عامة ىي

أن مكافأة الفائز في  موقف تتوزع فيو المكافآت بصورة غير متساوية بين المشتركين أو المتنافسين وىذا يعني
ومن يمييا يحصل عمى الميدالية  أو الميزوم، وىي الميدالية الفضية، المنافسة تختمف عن مكافأة غير الفائز،

كما أشار دويتش إلى أن ىدف كل منافس يختمف ، سين فال يحصمون عمى أية ميدالياتالبرونزية أّما باقي المناف
في حين ، عن ىدف المنافس اآلخر و يتعارض معو ففي الرياضية مثال يكون ىدف الالعب ىو الفوز عمى منافسة

 ر ىو ىزيمة الالعب. يكون ىدف المنافس أؼ الالعب اآلخ

أساس أّن التعاون عمى  وىذا التعريف الذؼ قدمو درويش كان أساس المقارنة بين عمميتي المنافسة و التعاون عمى
بصورة متساوية أو طبقا إلسيامات كل فرد و ليس  يقصد بو أّن المشاركين يقتسمون المكافآت ، العكس من التنافس

 كما ىو الحال في المنافسة.

 المنافسة الرياضية كعملية :-3-3-3  

 رينر مارتتر  أشارMarten م إلى أنو7  3661 

تتضمن العديد من  لكي نستطيع الفيم الكامل لممنافسة الرياضية فانو ينبغي عمينا النظر إلييا عمى أنيا عممية
ضية بأنيا العممية الجوانب و الم ا رحل في إطار مدخل التقييم االجتماعي، وفي ضوء ذلك يعرف المنافسة الريا

لبعض المستويات في حضور شخص آخر عمى األقل، و ىذا  طبقا التي تتضمن مقارنة أداء الالعب الرياضي
الشخص يكون عمى وعي لمحكات المقارنة، و أن يكون بمقدوره تقييم عممية المقارنة ويالحع أن التعريف الذؼ 

ألن مواقف االنجاز  نظراعمى أنيا موقف انجاز اجتماعي قدمو "مارتتر " ينحو نحو اعتبار المنافسة الرياضية 
احل في إطار المنافسة  رنتطمب تقييم األداء في ضوء مستوػ معين، كما أشار مارتتر إلى أن ىناك أربعة م

  7الرياضية كعممية ترتبط كل منيا باألخرػ و تتأثر بيا ىي

 : الموقف التنافسي الموضوعي -أ

فكما أشار مارتينز في  ،ول الضرورؼ لبدء عممية المنافسةي يعتبر بمثابةالشرط األإّن موقف التنافس الموضوع
تعريفو لممنافسة فإن الموقف التنافسي الموضوعي ينبغي أن يتضمن مقارنة األداء لمستوػ معين و وجود شخص 
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طمبات فعندئذ يمكن ىذه المت آخر عمى األقل يستطيع أن يقوم بتقييم ىذه المقارنة، و عمى ذلك ففي حالة توافر
 لعممية المنافسة أن تبدأ.

   الموقف التنافسي الذاتي: -ب

الموضوعي، وفي ىذه  يتضمن الموقف التنافسي الذاتي إدراكات و تفسيرات و تقييمات الالعب لمموقف التنافسي
نفسو ودافعتيو، و المرحمة تمعب الجوانب الذاتية لالعب دورا ىاّما مثل قدرات الالعب المدركة، و مدػ ثقتو في 

مدػ أىّمية المنافسة بالنسبة لو ومدػ تقديره لمستوػ المنافس، وغير ذلك من العوامل الشخصية، والفروق الفردّية 
في حين قد يشترك العب  ،نافسة ما عمى أساس اكتساب الخبرةالمثال قد يشترك العب في م األخرػ، فعمى سبيل

 .1لمركز األولآخر في نفس المنافسة عمى أساس الفوز با

بين أىّم العوامل  م إلى أّن السمة التنافسية و القمق التنافسي يمكن اعتبارىما من 3660وقد أشارت ديانا جل 
لعممية المنافسة وىذا التقييم الذؼ يعتبر بمثابة  الشخصية التي تؤثر بصورة واضحة عمى إدراكات و تقيم الفرد

استجابة الفرد لممنافسة ، فعمى سبيل المثال فإّن الالعب الذؼ يتميز بسمة  الموقف التنافسي الذاتي، وىو الذؼ يحدد
اكبر من  في المواقف التنافسية بالمزيد من الدافعية لتحقيق انجاز بدرجةاالشتراك عالية يميل إلى  التنافسية بدرجة

 الالعب الذؼ يتسم بدرجة اقّل من سمة التنافسية.

تضمن أما االستجابات الفسيولوجية مثل زيادة دقات نبضات القمب أو زيادة مرحمة االستجابة ت االستجابة : -ت
الثقة بالنفس أو الشعور بالتوتر أو القمق أو الضيق  إفراز العرق في اليدين أو االستجابات النفسية مثل الدافعية أو

 أو االستجابات السموكية التي تتمثل في األداء أو السموك العدواني مثال.

النتيجة الظاىرة في الرياضة التنافسية  7 المرحمة األخيرة في عممية المنافسة ىي النتائج والتي تتضمن النتائج -ث
وىي الفوز أو اليزيمة ، ويرتبط الفوز واليزيمة بمشاعر النجاح والفشل ولكن العالقة بينيما ليست عالقة أوتوماتيكية 

ني الفشل، فقد يشعر الالعب بالنجاح بعد أدائو الجّيد بالرغم من يعني الفوز، كما أّن اليزيمة ال تع أؼ أّن النجاح ال
 ىزيمتو من منافس أقوػ منو، كما قد يشعر الالعب بالفشل عقب أدائو السيئ بالّرغم من فوزه عمى منافسو.

داث ومشاعر النجاح أو الفشل وغيرىا من النتائج الحادثة لعممية المنافسة ال تنتيي عند ىذا الحد، بل تقوم بإح
والموقف التنافسي الذاتي، حتى يمكن بذلك التأثير  عممية تغذية راجعة نحو كل من الموقف التنافسي الموضوعي

 . 2عمى العمميات التنافسية التالية، وبالتالي إمكانية التغيير فبعض العوامل الموضوعية أو الذاتية لمموقف التنافسي

 

                                                             

. 35،ص 3003العربي  ،دون طبعة ، احمد حسن عالوؼ، عمم التدريب و المنافسة الرياضية، دار الفكر - 1  
. 23المرجع السابق نفسو ص  - 2  
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                               .1عن النصر في مقابمة رياضية وكممة منافسة ىي عمى شكل مزاحمة تبعث لمبحث
 2. وىي صراع بين أشخاص لموصول إلى اليدف المنشود أو نتيجة ما  

   أنواع المنافسات الرياضية: -2-3

ت ىناك أنواع مختمفة لممنافسة فيناك المنافسات التمييدية و المنافسات التجريبية و منافسات االنتقاء والمنافسا
 .3الرئيسية

المدرب لتعويد الرياضي  ويعتبر ىذا النوع من المنافسات نوعا تجريبيا يستخدموالمنافسات التمهيدية: -2-3-1
خططية معينة كما يعتبر وسيمة لإلعداد  عمى الشكل المبدئي لممنافسات، والتجربة كذلك واجبات ميارّية أو

 المتكامل.

إعداد الرياضي، و دراسة تأثير  المنافسة اإلختبارّية لفرض اختبار مستوػ وتستخدم المنافسة اإلختبارية:  -2-3-2
 عمى نقاط الضعف و القوة، و دراسة  مراحل التدريب المختمفة عمى الحالة التدريبية، و التعرف

 بمة نامج التدريبي لممرحمة المقوبناء عمى تحميل نتائج ىذه المنافسة يتّم التخطيط لمبر ، تركيب النشاط التنافسي

الرئيسية التي يشارك فييا  يتم خالل ىذه المنافسة التركيز عمى نموذج المنافسةالمنافسة التجريبية:  -2-3-3
و في ىذه الحالة يجب توفير كافة ، و بصفة خاصة عمى الدور المطموب منو خالل ىذه المنافسة، الرياضي

 درجة ممكنو.  الظروف المشابية لمظروف الرئيسية بأقصى

في المنافسات الرئيسية  يتّم البناء عمى ىذه المنافسة انتقاء الرياضيين و تشكل الفريق منافسة االنتقاء:  -2-3-4 
 الرسمية. 

7 يعتبر اليدف الرئيسي من المشاركة في المنافسة الرئيسية ىو تحقيق أعمى مستوػ المنافسة الرئيسية -2-3-5
األنشطة البدنية الرياضية و الميارات و الخططية  ة إمكانياتممكن، و يتحقق ذلك من خالل التعبئة القصوػ لكاف

 .و النفسية

  و يعدد  PALMATOO.4تبعا لموضائف التي تمارسيااالربع انواع المنافسات  

 الرياضي . المنافسة التحضيرية 7 إعداد الخطة التقنية والتكتيكية لنشاط لمنافسة وتحضير -3

                                                             
دراسة حالة شبيبة -عبد القادر قشطة ، تاثير القمق عمى الرياضيين الجزائريين ، دراسة وصفية و تحميممية لفرق القسم الوطني االول لكرة القدم -1

  . 63،ص3002ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر –القبائل 
ALDERMAN: Manuel de la psychologie du sport ,édition VIGOT PARIS 1990 –p 15 - 2  

. 33،ص  3664، 3ابو العال عبد الفتاح، التدريب الرياضي ، دار الفكز العربي ، القاىرة ،ط - 3  

PALMATOO : L'entraînement sportif théorie et méthodologie, édition revue EPS Paris 1982, p55.-
4
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 ت الرياضي لمتركيز عل حالتو التحضيرية.منافسة المراقبة 7 بمراقبة قدرا -3

 المنافسات اإلقصائية7 تسمح بتصنيف المشاركين وتكوين الفرق. -2

   1المنافسات الرئيسية7 ويفتيا أن تكون فرصة لمفوز أو احتالل مرتبة مشرفة -1

 :األداء التنافسي الرياضي -2-4

الخططي و التنفسي و  ألعداد البدني و الميارؼ ويعتبر األداء التنافسي لمرياضي ىو محصمة جميع العمميات ا
من العمميات اليامة التي ممكن االسترشاد  لذلك فإن تحميل األداء التنافسي لمرياضي و مدػ فاعميتو و يعتبر

ومن خالل ذلك التحميل يمكن التعرف عمى نقاط الضعف و القوة  بنتائجيا في غضون عمميات التدريب الرياضي
وظروف  وكذلك إمكانية التخطيط السميم لألداء التنافسي النموذجي الذؼ يتالءم مع إمكانات  ،يفي مستوػ الرياض

الحركة الوحيدة المتكررة و القوة المميزة  ويعتبر تنفيذ ذلك من الناحية العممية من العمميات السيمة ألنشطة، الرياضي
 بالسرعة.

 قواعد و ضوابط المنافسات الرياضية : -2-5

المنافسات ذات الطابع  السنوات األخيرة تزايد ممحوظ في االىتمام بالرياضات التنافسية بصفة عاّمة ولقد شيدت 
في أعداد الممارسين لكل لعبة رياضية، و أيضا  الجماىيرؼ بصفة خاّصة، و ينتج عن ىذا االىتمام ارتفاع ممحوظ

كما أّد ػ ، ة الذؼ يسعى لو معظم الرياضيينارتفاع مستوػ األداء التقني الذؼ ساىم في تحقيق التفوق و البطول
المختمفة المقروءة و المسموعة و المرئية إلى ازدياد المساحة المخصصة لنشر األخبار  اىتمام و سائل اإلعالم

المختمفة األلعاب لمرياضة في كل أنحاء العالم، وذلك بالقياس إلى المساحات التي كانت تستغميا من قبل، وفي 
الساحة الرياضية في السنوات األخيرة عّد ة  فوز والنصر والتفوق و البطولة، نجد أّنو ظيرت فيسبيل تحقيق ال

المستوػ المحمي أو العربي أو الدولي مثل السموك العدواني و ظاىرة  مفاىيم جديدة عمى المجتمع الرياضي سواء
 دين فتحول األمر من متابعةالتي امتدت تأثيرىا إلى جماىير المشاى، شغب المالعب العنف وظيور ظاىرة

مّما جعل من المنافسة  ومشاىدة األحداث المباريات إلى عمميات قد تتضمن القتل و االعتداء و اإلحراق و التدمير
 والموائح والقوانين المنظمة لألنشطة الرياضية.  والمباريات شكال من أشكال الخرق الّصحيح لمقوانين المدنية والجنائية

ياضية تعّد منظومة اجتماعية تضّم الالعبين والحكم والمدرب واإلدارؼ واإلعالمي والجميور ورجال فالمنافسات الر 
اختبارؼ ذو شّدة عالّية، تبرز فيو جميع خبرات وميارات  التشريع، وليشار إلى المنافسة الرياضية عمى أ نيا موقف

عمى المنافس أو الفريق في لقاء تحكمو القوانين  خالل حياتو التدريبية بيدف التفوق  الالعب أو الفريق المكتسبة من
 2.المحمية والدولية والقواعد

                                                             
 

 .  3،2،ص 3001، 3نبيل دمحم ابراىيم ، الضوابط القانونية لممنافسة الرساضية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، االسكندرية ،ط - 2
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النشاط تخضع لقوانينيا  لكون ممارسة ىذا ار ونظالنشاط الرياضي من المجاالت المييأة لمخضوع لمتنظيم القانوني 
 فنية محددة نابعة من الوسط الرياضي نفسو، وىو ما يطمق عميو قواعد المعبة.

وتكوين الفرق الرياضية، ووضع كل  قواعد الفنّية البحتة كتمك التي تحّد د زمن المباراة وأوصاف الممعبفيناك ال
ذلك من القواعد الفنية، وىناك نوع آخر من القواعد يطمق عميو  العب في بداية المباراة ونظام المعب وزمنو إلى غير

ذا خالف الالعب تمك القواعد وقعت عميولضمان السالمة أثناء المنافس قواعد تنظيم سموك الالعبين  ة الرياضية، وا 
فيذه القواعد تؤّدؼ ادوار  عقوبات رياضية معينة، كاإليقاف عن الّمعب لفترة زمنية محّددة، أو الّطرد من الممعب،

عمى وخيمة، مثال لذلك القواعد التي تحرم  وقائيا بال نسبة لمحوادث الرياضية خاّصة تمك التي يكون ليا نتائج
لكن رغم خضوع الرياضية التنافسية لمقواعد الفنية، والقانونية إال أّن  المالكم أن يضرب منافسة في أماكن معينة،

 .1وقوع حوادث معينة، نتيجة لخرق القواعد الفنية والقانونية ذلك ال يستبعد احتمال

 المظاهر السلبية الرياضية: -2-6

كما قد يرػ المتنافس في  ،نيا صراع يستيدف الفوز والتفوق عمى اآلخرينقد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية أ
نظرة فييا الكثير من المغاالة، عندما ال يرون في  منافسيو خصوما لو، كما قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية

رياضي العالي جانب المنافسات الرياضية تسجيل األرقام و التفوق و الفوز، ويتناسون أّن الوصول إلى المستوػ ال
الوحيد، وقد  و لكنيا بطبيعة الحال ليست اليدف ،لييا الالعب ويسعى إلييا المجتمعالجوانب التي يسع إ ىام من

العدوان العدائي و االضطرابات  تكون لممنافسة الرياضية بعض الجوانب السمبية حين تتسم بالعنف الزائد و
يختمفون اختالفا كبيرا في قدراتيم و ميارتيم، مّما يجعل الفوز  ن متنافسيناالنفعالية لممتنافسين، أو حينما يحدث بي

 أو حينما ينقمب التنافس الرياضي إلى تنافس عدواني أو صراع لموصول ،ين منيمفريق مع أو النجاح مقصورا عمى
 . 2إلى الصدارة

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1 .336ص 333،ص 3،3001،الجامعة االردنية، ط 33التدريب الرياضي لمقرن كمال جميل الريفي، -
. 332،ص3،3665ر الفكر العربي،القاىرة  ،طاسامة كامل راتب،قمق المنافسة،دا - 2  
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  خالصة:

المنافسة مع الذات أو  ورية لكل نشاط رياضي، سواءتعتبر المنافسة الرياضية من العوامل الياّمة والضر         
أو الاّلعب أو ال نادؼ ككّل في الحكم عمى  وىو العامل الذؼ يجعل الفرد، المنافسة في مواجية العوامل الطبيعية

األداء الذؼ وصل إليو، وىل ىذا األداء يجعمو، أو يسمح لو بتحقيق غايتو المتمثمة في الحصول عمى البطولة أو 
حيث أّن  د راستنا ليذا المبحث نجد أّن المنافسات الرياضية ىي المحّك الحقيقي لتقييم المردود أس، فمن خاللالك

والمنافسة الرياضية ليا عّدة عمميات ومواقف تضبطيا ومن خالليا تظير  ليا عّدة أنواع وليا قواعد وقوانين تضبطيا
 .عمييا النتائج المتحصل
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 تمهيد:

 وىي والمشاىدین الالعبین عدد حیث من العالم في وشعبیة انتشارا الریاضیة األلعاب أكثر من القدم كرة تعتبر     
 .المنافسة أثناء تنفیذىا وصعوبة النظریة الميارات بسيولة تتمیز لعبة
 باىتماميم الجماىیر باستقطا عمى وقدرتيا حیویتيا عمى فیو حافظت طویل وتاریخيا القدیمة األلعاب من وىي

 من بو تتمیز لما العسكري  التدریب منياج من جزءا فجعموىا خاصة أىمیة وأعطوىا كبیر بشغف الشعوب ومارستيا
 .والنضال المنافسة روح
 والجزائر العالم في القدم كرة تطور عن تاریخیة نبذة وذكر المعبة بيذه التعریف إلى الفصل ىذا في تطرقنا وقد
 یتمیز التي الصفات وكذا ليا المنضمة والقوانین األساسیة والمبادئ ، المعبة ليذه العریقة المدارس عضب ذكرنا كما
 . المعبة ىذه في المعب وطرق  القدم، كرة العب بيا
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 تعريف كرة القدم: -1

 كرة القدم التعريف المغوي:

 " Football " یعتبرون ىذه األخیرة ما یسمى عندىمىي كممة التینیة وتعني ركل الكرة بالقدم، فاألمریكیون 

  " Soccer " أو كرة القدم األمریكیة، أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنيا كما تسمى " Regby  

 التعريف االصطالحي:

شيء  كرة القدم ىي ریاضة جماعیة، تمارس من طرف جمیع الناس كما أشار إلیيا رومي جمیل، كرة القدم قبل كل
   1ریاضة جماعیة یتكیف معيا كل أصناف المجتمع.

أكثر  وقبل أن تصبح منظمة، كانت تمارس في أماكن أكثر ندرة ) األماكن العامة، المساحات الخضراء ( فتعد لعبة
دة قاع ممارسوا ىذه المعبة أن تحویل كرة القدم إلى ریاضة انطالقا منرأى ، حیث تمقائیة واألكثر جاذبیة عمى السواء

 أساسیة.

 أن كرة القدم ریاضة تمعب بین فریقین یتألف كل فریق من إحدى عشر العبا 1969ویضیف " جوستاتیسي " سنة 
 یستعممون كرة منفوخة وذلك فوق أرضیة ممعب مستطیمة. 

 التعريف اإلجرائي:

إحدى  ل منيما منكرة القدم ىي ریاضة جماعیة تمارس من طرف جمیع األصناف ، كما تمعب بین فریقین یتألف ك
العبا، تمعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضیة مستطیمة، في نيایة كل طرف من طرفیيما مرمى، ویتم  11عشر 

حكم  المباراة تحریك الكرة بواسطة األقدام وال یسمح إال لحارس المرمى بممسيا بالیدین، ویشرف عمى تحكیم ىذه
 15دقیقة، وفترة راحة مدتيا 90قت بحیث توقیت المباراة ىو وسط وحكمان عمى التماس وحكم ا ربع لمراقبة الو 

وفي  دقیقة، 15دقیقة وٕاذا انتيت بالعادل في حالة مقابالت الكأس فیكون ىناك شوطین، إضافیین وقت كل منيما 
 حالة التعادل في الشوطین اإلضافیین یضطر الحكم إلى إجراء ضربات الجزاء لمفصل بین الفریقین .   

 خیة عن تطور كرة القدم في العالم: تارينبذة  -2

  تعتبر كرة القدم المعبة األكثر شیوعا في العالم، وىي األعظم في نظر الالعبین والمتفرجین.

 م من قبل طمبة المدارس االنجمیزیة، وفي سنة 1175نشأت كرة القدم في بریطانیا وأول من لعب الكرة كان عام 
 بتحریم لعب الكرة في المدینة نظرا لإلزعاج الكبیر كما استمرت ىذه النظرة من –إدوار الثاني  –م قام الممك 1334

                                                             
 . 50، صفحة النفائس لبنان،دار .القدم كرة .( 1986 ) .جمیل رومي  1
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خطر لالنعكاس السمبي لتدریب القوات  م(1453-1373طرف " إدوارد الثالث " و ردشارد الثاني وىنري الخامس)
  الخاصة. 

 طویل مفتوح من األمامفي مدینة لندن ) جاربز ( بعشرین العب لكل فریق وذلك في طریق مباراة لعبت أول 

 ومغمق من الخمف حیث حرمت الضربات الطویمة والمناوالت األمامیة كما لعبت مباراة في )Eton) بنفس

 م وسجل ىدفین في تمك الفترة المباراة ، بدء وضع بعض 55م وعرضيا  110العدد من الالعبین في ساحة طوليا 
 يدف والرمیات الجانبیة وأسس نظام التسمسل قانون )ىاور(م بحیث تم عمى اتفاق ضربات ال 1830القوانین سنة 

Haour. 

وفي عام  م والتي تعتبر الخطوة األولى لوضع قوانین الكرة 1848كما أخرج القانون المعروف بقواعد كامبرج عام 
م وٕاعادة القد م أنشأت القوانین العشرة تحت عنوان " المعبة األسيل "، حیث جاء فیو تحرم ضرب الكرة بكعب 1862

إتحاد الكرة عمى  م أسس 1863الالعب لمكرة إلى داخل الممعب بضربة اتجاه خط الوسط حین خروجيا، وفي عام 
الحكام باستخدام  أین بدأ ( م ) كأس إتحاد الكرة 1888أساس نفس القواعد وأول بطولة أجریت في العالم كانت عام 

دنمركي كانت  فریق 15لكرة القدم وأقیمت كأس البطولة بم تأسس االتحاد الدنمركي  1889الصفارة وفي عام 
 رمیة التماس بكمى الیدین. 

  .(FIFA) القدمتشكل االتحاد الدولي لكرة  1904في عام.  

التي فازت بيا  و عرفت مشاركة كل من )فرنسا ، ىولندا  1930أول بطولة كأس العالم أقیمت في األرغواي 
  1دانمرك (. بمجیكا ،سویسرا،

كرة القدم في الجزائر: -3  

، وىذا بفضل الشیخ" تعد كرة القدم من بین أول الریاضات التي ظيرت في الجزائر ، والتي اكتسبت شعبیة كبیرة 
الحیاة في  م أول فریق ریاضي جزائري تحت اسم )طمیعة 1895، " عمي رایس "، الذي أسس سنة عمر بن محمود

فریق  لم تأسس أو  1921أوت  07وفي ، م 1917ىذه الجمعیة عام  وظير فرع كرة القدم في، اليواء الكبیر(
 النادي  ( CSC ( رسمي لكرة القدم یتمثل في عمید األندیة الجزائریة " مولودیة الجزائر " غیر أن ىناك من 

فرق أخرى  ئر تأسست عدةزام بعد تأسیس مولودیة الج1921ىو أول نادي تأسس قبل سنة  الریاضي لقسنطینة 
اإلسالمي الریاضي  : غالي معسكر، االتحاد اإلسالمي لوىران، االتحاد الریاضي اإلسالمي لمبمیدة و االتحاديمنيا 

 لمجزائر.

                                                             
 (. 09، صفحة الفكر دار :لبنان .القدم لكرة الوظیفي اإلعداد .( 1999 ) .المول مجید موفق  1
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القدم  ونظرا لحاجة الشعب الجزائري الماسة لكل قوى أبنائيا من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، فكانت كرة
أصبحت  وبالتالي قابالت تجمع الفرق الجزائریة مع فرق المعمرین،أحد ىذه الوسائل المحققة لذلك، حیث كانت الم

الوطنیة، مع  فرق المعمرین ضعیفة نظرا لتزاید عدد األندیة الجزائریة اإلسالمیة التي تعمل عمى زیادة وزرع الروح
ظاىر بعد كل والت ىذا تم تفطن السمطات الفرنسیة إلى المقابالت التي تجري وتعطي الفرصة ألبناء الشعب التجمع

الجزائر وفریق أورلي  م وقعت اشتباكات عنیفة بعد المقابمة التي جمعت بین مولودیة 1956لقاء، حیث وفي سنة 
بقیادة الثورة إلى تجمید  من ) سانت اوجین ، بولوغین حالیا ( التي عمى أثرىا اعتقل العدید من الجزائریین مما أدى

وقد عرفت الثورة التحریریة  تجنبا لألضرار التي تمحق بالجزائریینم  1956مارس  11النشاطات الریاضیة في 
الالعبین الجزائریین أمثال   م، الذي كان مشكال من أحسن 1958أفریل  18تكوین فریق جبية التحریر الوطني في 

 ..كرمالي، زوبا، كریمو، ابریر. رشید مخموفي الذي كان یمعب آنذاك في صفوف فریق سانت ایتیان، وسوخان،

 وكان ىذا الفریق یمثل الجزائر في مختمف المنافسات العربیة والدولیة، وقد عرفت كرة القدم الجزائریة بعد االستقالل
أول رئیس ليا   م، وكان" محند معوش 1962مرحمة أخرى، حیث تم تأسیس أول اتحادیة جزائریة لكرة القدم سنة 

 جمعیة ریاضیة 1410ریاضي یشكمون حوالي  110000ر من ئر أكثزاویبمغ عدد الممارسین ليذه المعبة في الج
 ا ربطات جيویة. 6والیة و  48ضمن 

وفاز بيا فریق االتحاد الریاضي  م(1963-1962وقد نظمت أول بطولة جزائریة لكرة القدم خالل الموسم )
 الجزائر أحسنوفاق سطیف الذي مثل  م وفاز بيا فریق 1963اإلسالمي لمجزائر، ونظمت كأس الجميوریة سنة 

 رسمیة كان أول لقاء لمفریق الوطني، وأول منافسة 1963تمثیل في المنافسات القاریة، وفي نفس السنة أي عام 
 م وحصولو عمى المیدالیة 1975لمفریق الوطني مع الفریق الفرنسي خالل العاب البحر األبیض المتوسط لسنة 

 .1الذىبیة

 النادي الجزائري لكرة القدم: -4

 تعنى باالىتمام بالنشاط الریاضي وتسییر والتنظیم الریاضي في إطار الترقیة الخمقیة وكذا المستوى بتطویر جمعیة
 وجعمو یتالئم مع مستمزمات وتطمعات الجماىیر الریاضیة.

 اإلطار القانوني لمنادي: -أ

م 1990دیسمبر 04خ في المؤر  31-90النادي الجزائري لكرة القدم ىو جمعیة منصوص عمیيا بموجب القانون رقم 
المتعمق بتوجیو المنظومة الوطنیة لمتربیة  1995فیفري  23في  09 -95المتعمق بالجمعیات، وبموجب األمر رقم 

المؤرخ  01-96منو، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-17البدنیة والریاضیة تنظیميا وتطویرىا وخاصة المواد 
 30المؤرخ في  118/90اء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفیذي م، المتضمن تعیین أعض 1996جانفي  05في 

                                                             
  الجزائر إبراىیمدالي  الجزائریة القدم كرة تطویر المرئیة في الریاضیة الصحافة دور .( 1997 ) .عیساني والجابري  لوصیف ومزىود تمي اسمبالق 1
 .46،47، صفحة  .الریاضیة و البدنیة التربیة معيد 
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م الذي یحدد صالحیات  1990سبتمبر  22المؤرخ في  94  -284م المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990أفریل 
م الذي یحدد 1994أوت  10المؤرخ في  247  -94رقم  وزیر الشباب والریاضة وبمقتضى المرسوم التنفیذي

 الداخمیة والجماعات المحمیة والبیئة واإلصالح اإلداري . صالحیات وزیر

   إن النادي الجزائري لكرة القدم یتكون من اليیاكل التالیة:  هیاكل النادي: -ب

 الجمعیة العامة : وىي اليیئة التشریعیة في اليیكل التنظیمي لمنادي.  

 مكتب النادي : وىو الجياز التنفیذي لمنادي . 

 رئیس النادي.  

 موظفون التقنیون: الموضوعون تحت تصرف النادي طبقا لمتنظیم الساري المفعولال. 

 .المجان المختصة : تعمل عمى دعم ىیاكل النادي في ممارسة ميامو 

 من بین الميام الرئیسیة لمنادي:  مهام النادي: -ج

 االىتمام بالنشاط الریاضي . 

  وح الریاضیة العالیة تسییر وتنظیم الریاضة في إطار التربیة الخمقیة والر. 

 تطویر المستوى وجعمو یتالءم مع قطاعات الجماىیر الریاضیة.  

  1.االىتمام بالتكوین منذ الفئات الصغرى 

 المبادئ األساسیة لكرة القدم: -5

 في كرة القدم كأي لعبة من األلعاب ليا مبادئيا األساسیة المتعددة والتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع األسموب السمیم
ویتوقف نجاح أي فریق وتقدمو إلى حد كبیر، عمى مدى إتقان أفراده لممبادئ األساسیة لمعبة، إن  طرق التدریب،
الناجح ىو الذي یستطیع كل فرد من أفراده أن یؤدي ضربات الكرة عمى اختالف أنواعيا بخفة  فریق كرة القدم
ویكتم الكرة بسيولة ویسر، ویستخدم ضرب الكرة بالرأس  بالتمریر بدقة وتوقیف سمیم بمختمف الطرق، ورشاقة، ویقوم

والظروف المناسبین، ویحاور عند المزوم، ویتعاون تعاونا تام مع بقیة أعضاء الفریق في عمل جماعي  في المكان
وصحیح أن العب كرة القدم یختمف عن العب كرة السمة والطائرة من حیث تخصصو في القیام بدور معین  منسق

 سواء في الدفاع أو في اليجوم إال أن ىذا ال یمنع مطمقا أن یكون العب كرة القدم متقننا لجمیع المبادئ الممعب في
 األساسیة إتقانا تاما، وىذه المبادئ األساسیة لكرة القدم متعددة ومتنوعة، لذلك یجب عدم محاولة تعمیميا في مدة

                                                             
 قرار وزاري ِمؤرخ .الجزائر. .( 1996 ) .الداخمیة والریاضة،وزارة الشباب الشعبیة،وزارة الدیمقراطیة الجزائریة الجميوریة -1
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 عبین عمى ناحیتین أو أكثر في كل تمرین وقبل البدءقصیرة، كما یجب االىتمام بيا دائما عن طریق تدریب الال
 بالمعب.

  وتقسم المبادئ األساسیة لكرة القدم إلى ما یمي: 

 1حراسة المرمى. -لعب الكرة بالرأس -الكرة ضرب -رمیة التماس -المياجمة -المحاورة –استقبال الكرة 

 بعض عناصر الناحیة النفسیة في كرة القدم: -6

 ة یجب أن ینتبو إلیيا المدرب عند تطویره لمناحیة النفسیة لالعب وأىميا:ىنالك عناصر عدید

 حب الالعب لمعبة: -6-1

 إن أول ما یضعو المدرب في اعتباره ىو أن الناشئ یحب المعبة وىذا الحب ىو الذي یدفعو إلى المجيء إلى
حضوره  ر وأن ىناك فائدة منالممعب وانطالقا من ىذا یجب عمى المدرب أن یجعل ىذا النشء یحس بأنو یتطو 

 التدریب.

 الثقة بالنفس : -6-2

 إن بث الثقة في نفسیة الالعب الناشئ تجعمو یؤدي الفعالیات بصورة أدق وبمجيود أقل، وفي نفس الوقت فإن

 ىذا یؤدي الفعالیات التعاونیة بصورة أفضل، ولكن یجب تحاشي الثقة الزائدة والتي ال تستند عمى أسس ألنيا تظير
   عمى شكل غرور.

 التحمل وتمالك النفس: -6-3

 إن لعبة كرة القدم تمقي واجبات كبیرة عمى الالعب ولذلك فعمیو أن یتحمل الضغط النفسي الذي تسببو الفعالیات
 المتتالیة وكثیرا من األحیان ال یستطیع الالعب أداء ما یرید، وأن الخصم یقوم بما ال یرضاه بما ال یرغب لتسجیل

 ولذلك عمى الالعب بعد كل نشاط جزئي أن یتمالك نفسو. إصابة،

 المثابرة : -6-4

وٕاذا  عمى العب كرة القدم أن ال یتوقف إذا فشمت فعالیة من فعالیتو، وعمیو أن یثابر لمحصول عمى نتیجة أحسن،
 استطاع أن یسجل إصابة في ىدف الخصم فإنو یجب أن یستمر عمى المثابرة لتسجیل إصابة أخرى. 

 

                                                             
 . 27،27، صفحة نلممالیی العمم دار: لبنان. الدولي والقانون  اإلعدادیة لأللعاب األساسیة القدم،المبادئ كرة. الجواد عبد حسن -1
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 الجرأة )الشجاعة وعدم الخوف(: -6-5

 تمعب صفة الجرأة دورا ىاما في كرة القدم ، ففي ىذه األخیرة تكون الكرة في حیازة الالعب ویحاول المنافس

 مياجمتو لمحصول عمیيا، وىذا یقتضي من المدافع جرأة وشجاعة والعكس صحیح، وكمما أحس الالعب بقوتو
  ولكن یجب أن یالحظ المدرب أال تصل ىذه الجرأة إلى االندفاع والتيور.ومقدرتو المياریة ازدادت جرأ تو 

 الكفاح:  -6-6

 اليامة التي یجب أن یتصف بيا العباإلرادیة أصبح اآلن كفاح الالعب لالستحواذ عمى الكرة إحدى الصفات 
 الكرة الحدیث، وخاصة العب الدفاع.

 التصمیم : -6-7

 الفریق عامة والالعب خاصة، فالتصمیم یعني إصرار الالعب عمى أداء وىي صفة أخرى ليا قیمتيا في أداء
 واجبيم اليجومي والدفاعي في كل لحظة من لحظات المباراة وعدم التأثر بالصعوبات التي تقابمو أثناء المباراة 

وخاصة إن لم تكن نتیجة المباراة في صالح فریقو ،ففي مثل ىذه الحالة یمعب اإلصرار والتصمیم دورا ىاما في رفع 
    1الروح المعنویة لمفریق.

 صنف األكابر:  -8

 :تعريف صنف األكابر

لدیيم  رالكبا إن.وىي مرحمة النضج واكتمال الشخصیة وىي ربیع العمر حیث اإلنسانىي مرحمة من مراحل عمر 
 2.االجتماعیة واألدوارخبرات طویمة كما لدیيم دائرة موسعة من العالقات والمسؤولیات 

 سنة: 24سنة إلى  18مرحمة الشباب من  -8-1

 النمو البدني والحركي: -أ 

  قد یستمر نمو الطول لدى عدد قمیل من األفراد في ىذه المرحمة، ولكن إذا حدث ذلك فیكون بمعدل بطئ جدا
نتیجة لمثبات النسبي لنمو العظام یزداد تبعا لذلك لحجم العضالت  ن نمو الطول ینتيي بانتياء ىذه المرحمةحیث إ

األفراد وخصوصا غیر الممارسین لألنشطة الریاضیة، كما تظير األنماط  وتظير بعض بوادر السمنة لدى بعض
 المرحمة. واضحة في ىذه المختمفة لألجسام بصورة

                                                             
 . 21/22، صفحة العربي الفكر دار :مصر .القدم كرة تدریب في العممیة األسس .مختار محمود حنفي-1

.  21،  ص 1998بن حسن سممان ، محمود - 2  



فئة العمريةالكرة القدم و                                                             الفصل الثالث            
 

 41 

 باالتساق بین حجم العضالت وطول العظام، ویصل التوافق العضمي والتناسق بین حركات تتمیز ىذه المرحمة

 أعضاء الجسم المختمفة إلى ذروتو في ىذه المرحمة.

تحقیق  إن زیادة القوة العضمیة والتحمل باإلضافة إلى اكتمال النضج العقمي واالنفعالي في ىذه المرحمة تساعد عمى
مرحمة  حیاة الفرد، ولذلك یطمق عمماء النفس الریاضي عمى ىذه المرحمة من العمرأفضل إنجاز ریاضي ممكن في 

   البطولة وتحطیم األرقام القیاسیة الریاضیة.

 النمو العقمي: -ب

 یستمر النمو البطيء لمذكاء في ىذه المرحمة بمعدل أقل عن المرحمة السابقة ثم یتوقف في سن العشرین تقریبا

 اد في ىذه المرحمة تماما من القدرات العقمیة كالقدرة عمى إدراك المسافات واألزمنةتتضح الفروق بین األفر 
 واالتجاىات وغیرىا، وقد تبدأ بعض القدرات في الضعف بعد سن العشرین بینما تزداد قدرات أخرى، وذلك تبعا

 . 1لممجال الریاضي أو الميني الذي ینتمي إلیو الشباب

 اء واألفكار إال بعد تمحیصيا، ویقل دور العاطفة في توجیو السموك بصورة واضحةال یمیل الشباب إلى تقبل اآلر 
 وممیزة عن المرحمة السابقة، وليذا یفرض الشباب نفسو في وضع خطط التدریب والمعب واختیار المدربین الذین

وینفذ ویقوم بالبرامج یستطیع الشباب أن یخطط  یأمل منيم االستفادة دون أن یكون لعالقتيم العاطفیة أثر في ذلك
المجاالت بطریقة متزنة مبنیة عمى الفيم، كما یكون  الریاضیة بطریقة صحیحة، كما یستطیع عرض آرائو في ىذه
 (.  ) خالیة من االنفعال بيدف اإلقناع دائما مستعدا لمناقشة ىذه اآلراء والدفاع عنيا بأسالیب متزنة

 النمو االنفعالي: -ج 

 ه المرحمة أن یتحكم في انفعاالتو، وأن یعبر عنيا بصورة مقبولة في المجتمع، ولكن فيیستطیع الشباب في ىذ

 الشدید تكون ثورتو شدیدة وقد یمجأ إلى العنف، یركز الشباب عاطفتو في ىذه المرحمة نحو اإلحباطحاالت 
 ىذه المرحمة عمىموضوعات محددة وأصدقاء معدودین، فبعد أن كان یمیل إلى أكثر من موضوع فإنو یقتصر في 

 وقد راتو، وبعد أن كان صدیقا حمیما لكثیر من إمكانیاتوموضوع أو نشاط واحد ویعطي لو كل وقتو ویسخر لو كل 
 األفراد فإن صداقتو تنحصر في عدد محدد قد یصل إلى فرد واحد یالزمو في معظم أوقاتو ونشاطاتو وىو غالبا ما

 یكون شریكا لو في ىوایتو.

أن  حاجاتو كما یستطیع اختیار الوقت المناسب ليذا اإلشباع بعد ٕاشباعأن یرجئ تحقیق رغباتو و  یستطیع الشباب
 كان لحوحا في ذلك خالل جمیع مراحل الطفولة ومرحمة المراىقة.

                                                             
 71،72دار الفكر العربي، صفحة  :القاىرة 2 ط.التطبیقات-المفاىیم الریاضي النفس عمم مبادئ .( 2003 ) .فوزي  امین أحمد- 1
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 یمیل الشباب إلى إسعاد اآلخرین والتضحیة في سبیميم، ویكون انتماؤه شدیدا في ىذه المرحمة، ویظير بوضوح

 لنادي أو المدینة التي ینتمي إلیيا، وكذلك في تمثیل الوطن في المقاءات والمسابقات الدولیة أوعندما یمثل ا
 الرسمیة.

 وقدراتو الشخصیة بطریقة أكثر موضوعیة، كما أن إمكانیاتوالشباب في ىذه المرحمة واقعي یستطیع أن یحدد 
 عن الصراعات وٕابعادهى االستقرار االنفعالي مستوى طموحو غالبا ما یكون قریبا من قدراتو، وىذا ما یساعده عم

 النفسیة، إال إذا كانت البیئة لم تساعده عمى ذلك.

 النمو االجتماعي: -د

 وتبادل المشورة، وتكون أكثر ثباتا وعمقالمرأي المتبادل  رامإن صداقة الشباب مع اآلخرین تقوم عمى أساس االحت
 من المرحمة السابقة.

مجتمع ویسعى لممشاركة في عالجيا، فإذا كان عضوا بأحد األندیة فإنو یحاول دراسة یيتم الشباب بمشكالت ال
 خدماتو من والتعرف عمى مشكالت أعضائو واألسباب التي تحول دون تقدم وازدىار النادي، ثم ال یتوانى عن تقدیم

 أجل نيوض النادي. 

بالنادي  ذا یسعى دائما لمحصول عمى حقوقو كاممةیيتم الشباب بحقو وتأكید دوره في المجتمع الذي ینتمي إلیو، ولي
وجمعیاتيا  من حق االستمتاع بإمكانیاتو وٕابداء رأیو في إدارتو، وليذا فيو دائما أول الحاضرین في انتخابات األندیة

 العمومیة لمتعبیر عن آرائو وأفكاره وما یؤمن بو.

 أفكار وقدرة عمى االقتناع وما یتمتع بو أیضا من تتأسس الزعامة في مرحمة الشباب عمى ما یتمتع بو الشاب من
 الجماعة ثقة واحترام في الجماعة، ىذا باإلضافة إلى قدراتو في مجال نشاط الجماعة كالتفوق في المعب إذا كانت

 فریقا ریاضیا. 

نتیجة  يایبدأ الشاب في ىذه المرحمة من العمر بالشعور بالواجب نحو األسرة دون تطرف في نزعة االستقالل عن
 1.كثیرا لشعوره بعدم سمطة الوالدین عمیو، كما یبدأ في احترام من ىم أكبر منو سنا دون أن یحاول االعتماد عمیيم

 دور البيئة الرياضیة في مرحمة الشباب: -ه

 تتمخص مظاىر النمو في ىذه المرحمة باكتمال النضج البدني والحركي والعقمي واالنفعالي واالجتماعي، وليذا

 ب عل المجتمع أن یحاول االستفادة من طاقات الشباب بما یخدم المجتمع في شتى مجاالتو وتوجیو ىذهیج

                                                             

( .73،74، صفحة  2003، ،مرجع سابقفوزي  أمین)احمد  - 1  
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 كخطوة أساسیة لالرتقاء بالمجتمع، فبعد أن كانت الثروات المادیة ىي وٕاسعادهالطاقات بما یحقق االرتقاء بالشباب 
 )1.صبحت ثروات الشعوب ال تقاس بما تنتجوكل ماتسعى الدول إلى تنمیتيا، أصبح األمر عكس ذلك تماما، إذ أ

 أرضيا بل أصبح المعیار ىو مدى تطویر ىذه الشعوب لثروتيا البشریة. 

أن  من ىذا المفيوم أصبحت البیئة الریاضیة من أىم المجاالت التي یعتمد عمیيا في تطویر الشخصیة، وليذا یجب
 مشباب: یكون دورىا فعاال في ذلك إذا ما أتیحت الفرص التالیة ل

  االعتراف بأفكار الشباب واالعتماد عمى قد راتيم ومیوليم في تخطیط البرامج الریاضیة وفي تنفیذىا وتقویم 

 نتائجيا لالستفادة من طاقاتيم وتدعیميا وإلعدادىم لتحمل مسؤولیة االدارة الریاضیة بمختمف مجاالتيا

 .(.....تحكیم، تدریب، تنظیم، إدارة) 

 لشباب في المسابقات والبطوالت عمى المستوى المحمي في كافة األنشطة الریاضیة،   توفیر فرص إشراك ا 

 من أجل زیادة الخبرة ورفع مستوى االنجاز الریاضي وتنوعيا، بحیث تشمل كافة المستویات الریاضیة من

 الشباب لزیادة الممارسة وتدعیم قاعدة البطولة.

 والمضي في الممارسة الریاضیةاالستمرار لشباب عمى تشجیع ذوي المستویات الریاضیة العالیة من ا. 

 المادیة والظروف االجتماعیة والنفسیة، وكذلك توفیر المناخ المناسب لمتدریب الراقي اإلمكانیاتوتوفیر 

 لرفع مستوى انجازىم الریاضي محمیا ودولی.

 تمفة تتیح ألكبر عددتوفیر فرص اشتراك الشباب في ميرجانات ریاضیة محمیة ودولیة ذات مستویات مخ  
 2منيم ممارسة ىذه الخبرة التي تساعد عمى تطورىم واالرتقاء بيم إلى المستوى الذي ینشده المجتمع.

 سنة: 32سنة إلى  22مرحمة الرشد األولى: من  -8-2

 یطمق عمى ىذه المرحمة أیضا مرحمة القدرات والميارات الحركیة، حیث یصل فیيا األداء إلى أعمى مستوى 

 الفني، إذ یستطیع الفرد المحافظة عمى مستوى قدراتو طیمة ىذه واإلبداعكن من اإلنجاز في مجال األداء مم

 المرحمة.

                                                             

(. 48، صفحة 1979)حامد عبد السالم زىران،  - 1  
(. 75، صفحة  2003، ،مرجع سابقفوزي  أمین)احمد  - 2  
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الوزن  إن نمو الفرد في ىذه المرحمة بالنسبة لمطول یتوقف وذلك لثبات نمو العظام ویشمل التطور البدني فیيا نمو
 .ه المرحمة بالنضوج العقمي والجسميویصل التوافق العضمي العصبي إلى ذروتو وتتمیز ىذ

 إن السرعة واألداء المياري والتكتیك یتطور في ىذه المرحمة كما تتطور صفة القوة والجمد، وكذلك تتطور السرعة
اقتصادیة  ٕان من ممیزات الریاضي في ىذه المرحمة تكون حركاتو وسرعة رد الفعل والتي تشيد أقصى مستوى ليا و

وبوضوح أیضا   القوة والسرعة وبما یتناسب مع ىدف الحركة وكذلك مجال الحركة كما یظير ومجدیة وأنو یستعمل
 . 1الزیادة في الدقة الحركیة

 ویطمق عمى ىذه المرحمة رغم التراجع بسنوات المحافظة النسبیة عمى مستوى الحركات الریاضیة وىنا یجب
 راجع بسرعة نسبیة إذ لم یمارس التدریب، وكذلك فإنالمحافظة عمى المطاولة حیث أن صفات السرعة والمطاولة تت

التكتیك الیضبط في الغالب، لذلك فالتدریب عنصر مؤثر لقابمیة االنجاز الحركي، وأن الریاضیون یحصمون عمى 
 تكامل القابمیات الحركیة والمياریة في العقد الثالث، فیحصمون عمى الصفات النفسیة العالیة وعمى تجارب

 2لقابمیات التكتیكة والتكنیكیة والتي توصل الریاضي إلى أعمى مستوى لو لتحقیق االنجازات العالیة. المنافسات وا

 سنة: 42سنة إلى  32مرحمة الرشد الثانیة: من  -8-3

 بمرحمة الرشد المتوسطة وىي امتداد لمرحمة الرشد األولى وفي ىذه المرحمة یحصل ىبوط تدریجي وتدىور تسمى
 والميارات الریاضیة. في مستوى القدرات

 إن القدرات الحسیة لمفرد والتي وصمت إلى مرحمة الكمال ونمت ونضجت في مرحمة الشباب فإنيا تشيد ىبوطا

 ممحوظا في المستوى بالنسبة لمرحمة الرشد الثانیة، وىذا ال ینطبق فقط عمى انسبیا في مرحمة الرشد األولى وتدىور 
 وى الصحي العام لمفرد، إذ یحصل ىبوط اإلنجاز الحركي وتراجع لمحركاتٕانما في المست الميارات الحركیة و

 الریاضیة عند غیر المدربین حیث یحدث لدیيم تراجع في المستوى إال أن ذلك ال یشمل جمیع الصفات الحركیة.

 لى حد ما بتراجعبنفس الدرجة، كما أن قابمیة التعمم الحركي لغیر المدربین تتراجع بشكل كبیر، وىذا التراجع مرتبط إ
 3القابمیات الحركیة األخرى وخاصة التوجو الحركي وقابمیة التطبع وقابمیة التأقمم، عند تغییر الظروف.

 وكذلك نرى ىبوط في مستوى السرعة والقوة السریعة في ىذه المرحمة، إال أن التدریب المبرمج یضمن المحافظة
 تنخفض لحدىا األقصى بسبب اإلمكانیات التي توفرىا المعبة، أوعمیيا، أما بالنسبة لمقوة القصوى فیمكن أن تصل 

                                                             

77، صفحة  2003احمد أمین فوزي، مرجع سابق،  - 1  
(. 70، صفحة  2002، إبراىیم)مروان عبد المجید   -13  

. 98، صفحة 2003احمد أمین فوزي، مرجع سابق،  - 3  
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 ، كذلك وتكون حركات الریاضیین ىادفة واقتصادیة في ىذه المرحمة، كما أن النشاطاإلمكانیاتبدرجة كبیرة حسب 
 1الحركي یقل ویتراجع خاصة في مستوى القابمیات الحركیة الریاضیة عند غیر المدربین .
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  خالصة: 

 ، ونظرا لمدور الفعال الذياألداءالرفع من مستوى في  دوره حاولنا من خالل ىذا الفصل التعریف بالتحفیز و      
التحفیز  ولو نظریا، كما تطرقنا إلى ماىیة األداءیمعبو في المجال الریاضي قمنا بتحدید العالقة الموجودة بینو وبین 

تكممنا  األخیر في الجزائر، وفي انتشارىاو ة.ثم عرجنا عمى التعریف بكرة القدم وأنواعو سواء المادیة أو المعنوی
 .عن صنف األكابر باختصار
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 تمهيد: 
تيدف البحوث العممية عموما إلى الكشف عن الحقائق، وتكمن قيمة ىذه البحوث وأىميتيا في التحكم في      

قياسيا معمومات، ثم العمل عمى تصنيفيا وترتيبيا و المنيجية المتبعة فييا، وبالتالي فإن وظيفة المنيجية ىي جمع ال
 1الوقوف عمى ثوابت الظاىرة المراد دراستيا.ائجيا و حميميا من أجل استخالص نتوتحميميا وقياسيا وت

حول مساىمة حصة التربية البدنية الذي حاولنا من خاللو تسميط الضوء يائنا من الجانب النظري لمبحث، و بعد انت
، سننتقل في ىذا والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في تحقيق التوافق االجتماعي لدى تالميذ المرحمة الثانوية

الجزء إلى اإلحاطة بالموضوع من الجانب التطبيقي، والقيام بدراسة ميدانية تيدف إلى تحقيق األىداف المسطرة من 
قبل، فيما تتأكد صحة الفرضيات، حيث تم اختيار عينة عشوائية كانت محل تطبيق أداة البحث المتمثمة في 

ى نتائج تخدم البحث فرضية بحثنا، ومنو الوصول إلاالستبيان ثم تحميمو بناء عمى عمميات إحصائية تؤكد مصداقية 
التربية البدنية والرياضية بصفة عامة، والخروج باقتراحات وتوصيات بناء عمى ما تم استخالصو بصفة خاصة، و 
 من ىذه الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .138ص.ـــــ 8991بيروت، لبنان، : .ـــــ انجميزي.ـــــ فرنسي.ـــــ عربي.ـــــ أكاديميامعجم العموم االجتماعيةفريدريك معتوق.ـــــ  1
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 منهجية البحث: -1

 ىو فالمنيج العممي البحث ساسأالمنيج  نأل تيالمعالج شتى مناىج استخدام تتطمب االجتماعية الظواىر طبيعة نإ

 المتبع المنيج تفرض وأ تحدد التي ىي االشكالية نوأل مراحل بحثو، مختمف دراسة في الباحث تواجو التي الطريقة

1لحميا، والمناسب
 وتحميمو ثم كائن ىو ما وصف عمى يقوم والذي الوصفي المنيج ىذا بحثنا في نستخدم نأرتأينا إ 

 .المطروحة الفروض اختبار لمحاولة تفسيره
 المنهج الوصفي:تعريف -1-1
يعرف المنيج الوصفي بأنو عبارة عن إستقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة في الحاضر قصد  

2تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقة بين عناصرىا.
 

 متغيرات البحث:  -2

مكن ضبط المتغيرات التالية من أجل الوصول إلى نتائج أكثر عممية بناءا عمى الفرضيات السابقة الذكر ي
 وموضوعية.

 المتغير المستقل: -2-1
 3"وىو السبب في عالقة السبب و النتيجة أي العامل الذي نريد من خاللو القياس النتائج"

 فٍ التغییر يث دوره فيالذي يعتبر ذات أىمية كبرى من ح "التحفيز"و في بحثنا ىذا فالمتغير المستقل يتمثل في 

 .علیها والتأثیر به صلة ذات متغیرات أخري قیم فٍ التغییر إحداث إلً قیمته

 المتغير التابع: -2-2

وىذه المتغيرات ىي التي توضح النتائج و الجوانب ألنيا تحدد  4رف بأنو المتغير نتيجة لتأثير المتغير المستقل"
 " بمثابة المتغير التابع في بحثنا ىذا.مستوى االداء"الظاىرة التي نود شرحيا. وفي بحثنا ىذا 

 المجتمع وعينة البحث: -3

 تعريف مجتمع البحث: -3-1
 5 "ة ئج ذات العالقة بالمشكمة المدروسالمجموعة الكمية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عمييا النتا"
 العينة: -3-2

 6صحيحا" تمثيال المجتمع عممية لتمثل طرق و  قواعد وفق إختيارىا ميت التي المجتمع من الجزء ذلك ىي "العينة
 

                                         
Mihel Beaud L art da la these et de covote paris 1985.

 1
  

 .13، ص:8911ؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، رابح تركي:منياج البحث في عموم تربية وعمم النفس، الم 2
Delandes Neve :l’introduction à la recherche, édition, Paris, 1976, p :20.

 3
  

 .111، ص: 8911دمحم حسن عالوي، أسامة كامل راتب: البحث العممي في المجال الرياضي، دار الفكر العربي،  4
 .81: ص 1003Kداللي في عموم التربية البدنية والرياضية، بدون طبعة._دار الفكر العربي: القاىرة، دمحم نصر الدين رضوان، اإلحصاء االست 5

 .75، ص: 1 الطبعة ،التوزيع ولمنشر  الثقافة دار ،اإلجتماعية و اإلنسانية العموم في العممي البحث أساليب : ( 2002 ) المغربي دمحم كامل 6
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 . فريق ينشطون في الرابطة الوالئية لوالية البويرة 15وىناك 
فرق  4، كان عمينا أخذ كل الفرق ن الوقت محدد ال يسمح بالتوسع مع لصعب أخذ كل المجتمع المبحوثين ألومن ا

 في المجتمع األصمي. تتوفر فييا كل الشروط والصفات الموجودة
ىناك عدة أنواع من العينات ذلك ما يجعل لكل بحث خصوصيات إلختيار عينة معينة تكون أكثر خدمة لمبحث وقد 

 أخترنا نحن في بحثنا ىذا العينة العشوائية.
األصمي  جتمعالم أفراد جميع إلعطاء عشوائيا إختيارىم البويرة، تم بوالية متواجدة بعض الفرق  عينة عمى أفراد يتوزع
 :لعينة الدراسة المكاني التوزيع يوضح التالي الجدولو  ،من أجل تمثيميا المدروسة العينة في لمظيور الفرصة نفس
 
 : لمدراسة المكاني المجال في العينة توزيع يوضح : ( 01 ) رقم جدول *
 
 

 اسمبء الفرق

 

 عذد االعبين

 حمساويت عين بسبم 

 
11 

 النجن الريبضي بئرغببلى

 
11 

 الخبىزيت  –االتحبد الريبضي للهىاة 

 
11 

 العجيبت  –جمعيت الشبيبت الراضيت 

 
11 

 

 عذد االعبين:        
 

06 
 

 

 

 كيفية توزيع العينة:  -3-3
عشوائيا وقمنا  ، ثم قمنا بإختيارالفرق المذكورة في الجدولموزعين عمى مختمف  العب 06تتمثل ىذه العينة في 

 خبرتيم.عمييم وذالك دون األخذ بعين اإلعتبار مستواىم بتوزيع إستبيان 

 مجاالت البحث: -4

 المجال الزمني:  -4-1
 قسمنا المجال الزمني لدراسة إلى ثالثة مراحل كاألتي: 

 الجانب التمييدي وقد دام حوالي شير. 3612-13-16إلى  3612 -11-60من

 أيام. 16حوالي شيرين والجانب النظري وقد دام  3614-63-36إلى  3612-13-16من
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 أيام. 7الجانب التطبيقي وقد دام شيرين و 3614-64-37إلى  3614-63-36من
 أشير. 0وقد دام البحث قرابة 

 المجال المكاني: -4-2
ما أ لمدراسة فقد كان عمى مستوى المكتبة الجامعية لمبويرة وبعض المكتبات الجاوارية النظري فيما يخص الجانب 

 والية البويرة. فرق ة فقد كانت عمى بعض دراستنا التطبيقي
 :المجال البشري  -4-3

 .العبي كرة القدم صنف أكابر

 أدوات البحث: -5

 اإلستبيان: -5-1
تعتبر أداة البحث الوسيمة التي يمكن بواسطتيا لمباحث حل المشكمة المطروحة، وقد إستخدمنا في بحثنا ىذا تقنية  

 مثل اإلشكالية التي قمنا بطرحيا.بإعتباره أنجح الوسائل لمتحقيق من 
"كما يسيل عمينا جمع المعمومات المراد الحصول عمييا إنطالقا من الفرضيات السابقة وىذا ألنو يتضمن مجموعة 

 1من األسئمة التي يتم صياغتيا لتخدم فرضيات الدراسة".
ويتم تقديم اإلستبيان عمى شكل إستمارة ترسل إلى األشخاص المعنيين، وقمنا بإعداد مجموعة من األسئمة في 

 الالعبين .إستمارات خاصة موجية لمجموعة من 
  تحكيم اإلستمارة اإلستبيانية: -6

 اضية وىم:قد حكمة ىذه اإلستمارة عمى أساتذة التخصص في مجال عموم وتقنيات النشاطات البدنية والري
 منصىرٌ نبیــــل -1        

 خیرٌ جمـــــــال  -3        

 بىغربٍ محمـــــد -2        

 دات(:األدات ) سيكومترية لألالعممية  األسس-7
 صدق االستبيان:  -7-1

 ويعتبر الصدق من أىم يقيس االختبار بالفعل لمظاىرة التي وضع لقياسيا أنإن المقصود بصدق االستبيان ىو 
 2المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط تحديد صالحية االختبار.

 3ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو.
 لمتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين.

                                         
 .32، ص:1094تربية وعمم النفس، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، منياج البحث في عموم : رابح تركي 1
، دار الفكر العربي لمطبع والنشر: القاىرة.ـــــ البحث العممي في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضيـــــ.دمحم حسن عالوي، أسامة كمال راتب 2

 .111ص .ـــــ8999، ـمصر
 .861.ـــــ ص1001.ـــــ مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية: االسكندرية، أسس البحث العممي.ـــــ  فاطمة عوض صابر، ميرفت عمى خفاجة 3
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 صعوبات البحث: -7-2
 م إجراء فييا ىذا البحث، ومن ىذه الصعوبات نجد مايمي:لقد وجينا بعض الصعوبات خالل الفترة التي ت

 .نقص المراجع بمكتبة *    
 .الفرق  بعد *     
 صعوبة إسترجاع اإلستمارات اإلستبيانية. *     
 ضيق الوقت. *     

 معالجات اإلحصائية:  -8
باطا وثيقا بالعمل والبحث المطموب "إن الوسيمة اإلحصائية في مجال التربية البدنية وعمم النفس التربوي يرتبط أرت

 1.وتعتبر الوسائل اإلحصائية جانب ميم ومكمل لمبحث"
 وفي بحثنا ىذا إستعممنا :

 
 النسب المئوية: -8-1

 x 111عددأفراد العينة )أ(                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المئوية = النسبة                           

 (cالعدد اإلجمالي لمعينة )                                                    
  .)أ(: عدد التكرارات

(c.عدد العينة الكمية :) 
 

 

 

 

             :المحسوبة والمجدولة 2ك -8-2
 =2كا

 1التكرارات المتوقعة( –مجموع )التكرارت المشاىدة  
 التكرارات المتوقعة

                                
 

 :2كا اختبار -

                                         
 .33، ص: 8913نزار طالب ومحمود سمراني: طرق اإلحصاء في التربية البدنية والرياضية، لبنان،  1
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 القانون  ىذا يتكون ،و يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختمف النتائج المحصل عمييا من خالل االستبيان
 :من

 .االستبيان توزيع بعد عمييا نتحصل التي التكرارات يوىة: المشاىد التكرارات
 .(االختياراتالمقترحة ) اإلجابات عدد عمى يقسم التكرارات مجموع وىو :المتوقعة التكرارات

 :عمى الجدول ىذا يحتوي   2كاجدول
 .اإلحصائي القرار إلتخاذ المحسوبة 2كا مع نقارنيا ثابتة قيمة وىي المجدولة: 2كا

 عندىا النتائج بمقارنة نقوم الداللة: مستوى .المقترحة اإلجابات عدد ىي حيث [،8ىو] ن ـــــــ  وقانونيا الحرية: درجة
 .0.01 أو 0.05 داللة مستوى  يستعممون  وأغمب الباحثين
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 ة:ـــــخالص
جراءاتو الميدانية حيث وضع الباحث مشكمة  البحث ةمنيجيالفصل شمل ىذا       الدراسة بشكل مباشر وىذا وا 

يعتبر بمثابة ، و بفضل الدراسة االستطالعية لممشكمة التي كانت قاعدة أساسية لكي نبين أن الظاىرة موجودة فعال
تحقيق أىداف البحث بسيولة  و المرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلىأالدليل 
 .كبيرة

، منيا متغيرات البحث، المنيج المتبع، أدوات جمع مباشردراستنا بشكل  خدمر التي تكما تناولنا فيو أىم العناص
من العناصر التي يعتمد عمييا أي باحث  في الجانب  ،...الخالعمميات اإلحصائية، مجتمع الدراسة، البيانات

 التطبيقي لدراستو.
 ىذا الفصل.   و بيذا نكون قد أزلنا المبس عن بعض العناصر الغامضة التي وردت في 
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 تمهيد:
 وبعذ للذراسة، الويذاني الجانب في الوتبعة اإلجزاءات الونهجية هختلف إلى السابك الفصل في التطزق بعذ       

 هفزدات خصائص بىصف الوتعّلمة النتائج بعزض الفصل هذا في سنحاول ، وتزتيبها وتصنيفها البيانات جوع

 تمذين إلى لنصل الذراسة، فزضيات ضىء على إليها صلالوتى النتائج وهنالشة وتحليل بعزض نمىم ثنّ  الذراسة،

 .التزاحات وتىصيات
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 :عرض وتحليل نتائج -1
 كاف4 أساس أي انضمامؾ لمفريق عمىيمثل  204رقم  الجدول

 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 ةالحري

 الداللة

 %..223 71 مادي

 دال 22 0.05 5.99 7.9
طموحات 
  شخصية 

7. 27361% 

 %02 2. ىواية
 %722 62 المجموع4

 

     رسم  يان  رقم

    

       
    

 
 م للفريق.الت  كان االنضما األسسيمثل الشكل:

 الشرح والتعليق على النتائج:
 أساسلمفريق كاف عمى  انضمامويروف أف  %02أف نسبة  جدوؿ نالحظمف خالؿ النتائج المحصل عمييا في ال

 األخرى ، والفئة %..223وتقدر نسبتيـ بػالمادي  أساس، وبينما يرى البعض األخر أنو انظـ لمفريق عمى اليواية
 3%27361طموح شخصي تقدر نسبتيـ بػ  أساستعتبرىا عمى 
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2جة الحرية المجدولة عند در  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3

نجد معظـ الالعبيف كاف انضماميـ لمفريق عمى أساس اليواية لما لكرة القدـ  المدونة النسبمف خالؿ االستنتاج: 
 مف شعبية3
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 4في الفريق بالالع تادمع مجيو  المادية  الحوافز تتوافق حوؿ يمثل :02جدول رقم 
 

عدد  ةاإلجاب
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %16366 66 نعـ
 %..2.3 76 ال دال 27 0.05 362. 70

 %722 62 المجموع4
 

 02  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .لفريقف  ا بت الالعادمع مجهو  الحوافز المادية  تتوافق يمثل الشكل:

 
 الشرح والتعليق على النتائج:

تتوافق  الحوافز المادية يروف أف %16366الالعبيف مف خالؿ النتائج المحصل عمييا في الجدوؿ نالحظ أف معظـ 
 3 تتوافق مع مجيودات الالعبيروف أنيـ أحيانا ما  %..2.3، والبعض األخر في الفريق بت الالعادمع مجيو 
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾمف  المحسوبة أكبر 2وبما أف ؾ
   صحيحة3

 مع يتوافق ما نوعا الالعب عف المسؤولة الييئة أو اإلدارة تقدمو ما أف المدونة النسب خالؿ مف نستنتجاالستنتاج: 
 .الفريق في المبذولة المجيودات
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 4غايػة وليست وسيمة صبحأو خاصة المادية قد كثرة الحوافز  يمثل: 40الجدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %..3.3 06 نعـ
 %6366 6 ال دال 27 0.05 362. 70

 %722 62 المجموع4
 

 03  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
  .غايـة وليست وسيلة أصبحكثرة الحوافز و خاصة المادية قد أن  يمثل الشكل:

 
 الشرح والتعليق على النتائج:

كثرة الحوافز وخاصة يروف أف  %..3.3الالعبيفمف خالؿ النتائج المحصل عمييا في الجدوؿ نالحظ أف معظـ 
 تكوف ليا أثر3 يروف أنيـ أحيانا ما %6366، والبعض األخر غايػة وليست وسيمة صبحأالمادية قد 
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 حوؿ الالعبيف إجابات حيث مف جدا متقاربة ىي التي و الجدوؿ في المدونة النسب خالؿ مف نستنتج االستنتاج:

 غاية3  صبحتأ أنيا يرى  معظميـف المادية الحوافز دور
. 
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 4ىي التي تحدد طريقة منح المكافآت نافساتطبيعة الميمثل  :04جدول رقم 
 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %722 62 نعـ
 %22 22 ال دال 27 0.05 362. 70

 %722 62 المجموع4
 

 04  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .يمثل الشكل: ط يعة المنافسات ه  الت  تحدد طريقة منح المكافئة                       

 
 الشرح والتعليق على النتائج:

ىي التي تحدد طريقة  نافساتطبيعة المأف الالعبيف  مف %722مف خالؿ النتائج المتحصل عمييا مف الجدوؿ يقر
 3منح المكافآت

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2بما أف ؾو 
   صحيحة3
 أف حيث المقابالت باختالؼ تختمف المكافآت أف الجدوؿ في المدونة النسب خالؿ مف نستنتج االستنتاج:
 أو بالصعود المتعمقة المقابالت أو لمكأس النيائية وارواألد ، مثال القارية المنافسات الكبير األىمية ذات المقابالت

 . العادية المنافسات باقي عف المكافآت فييا تختمف النزوؿ
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 4اختالؼ الحوافز المادية بيف الالعبيفيمثل  :05جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 اللةالد

يخفض مف 
مستوى 
 أدائكـ

32 %53.33 

يؤثر عمى  دال 22 0.05 5.99 18.9
 تصرفاتكـ

23 %38.33 

يزيد مف 
 تنافسكـ

5 %8.33 

 %722 62 المجموع4
 

 05  رسم  يان  رقم

                  

                 

               

 
 .يمثل الشكل: مدى تأثير اختالف الحوافز  ين الالع ين

 الشرح والتعليق على النتائج:
 اختالؼ الحوافز المادية بيف الالعبيفالالعبيف متفقيف عمى اف  مف 53.33%مف خالؿ الجدوؿ نرى أف نسبة 

   فالالعبيوفئة قميمة مف  ـييؤثر عمى تصرفاتيروف انو  مف الالعبيف %..23.بينما نسبة  ـييخفض مف مستوى أدائ
 3يروف انو يزيد مف تنافسيـ % ..23بنسبة 

فإف ىناؾ داللة  2320لة ستوى الدالوم df=1  المجدولة عند درجة الحرية 2ؾة أكبر مف المحسوب 2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 عمى سمبا يؤثر ما وىو الالمباالت و اإلحباط مف بنوع تشعر الالعبيف مف معتبرة نسبة أف نستنتج االستنتاج:

  3اإلداري  و الفني الطاقـ أو زمالئيـ اتجاه تصرفاتيـ عمى و األداء مستوى 
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 راة4اخالؿ المب بىل التحفيز ضروري لمرفع مف أداء الالع يمثل :06جدول رقم 
 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %722 62 نعـ
 %22 00 ال دال 27 0.05 362. 70

 %722 62 المجموع4
 

 
 .مستوى األداء من خالل التحفيزيمثل الشكل:  

 الشرح والتعليق على النتائج:
التحفيز ضروري لمرفع مف أداء  أفالالعبيف يروف  مف %722نسبة مف خالؿ النتائج المتحصل عمييا مف الجدوؿ 

 3خالؿ المباراة بالالع
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2الحرية  المجدولة عند درجة 2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
أف كل الالعبيف يرف أف لمتحفيز وقع خاص عمى أداء  الجدوؿ في المدونة النسب خالؿ مف نستنتج االستنتاج:

 الالعب خالؿ المباراة3
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 4العبلمالمستقبمية  طموحاتيمثل  :07جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 مئويةال

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %17366 .6 كبير

 %77366 1 متوسط دال 22 0.05 5.99 39.9
 %76366 72 ضئيل

 %722 62 المجموع4
 

 
 للالعب.يمثل الشكل: الطموحات المستق لية        

 عليق على النتائج:الشرح والت
طموحاتيـ المستقبمية كالعبيف كبيرة و نسبة  أفالالعبيف يروف مف  %17366 مف خالؿ الجدوؿ نرى أف نسبة

 3لدييـ طموحات ضئيمة %76366منيـ طموحاتيـ متوسطة و  66.11%
ىناؾ داللة فإف  2320ستوى الداللة ومdf=1 المجدولة عند درجة الحرية   2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 لدييا تتوافر الالعبيف مف كبيرة نسبة أف اإلحصائية الداللة و الالعبيف إجابات خالؿ مف نستنتج االستنتاج:
 . كالعبيف كبيرة مستقبمية طموحات
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 4المسطرة في ضل اإلمكانيات الموجودة في الفريق تتوقع تحقيق أىداؼيمثل  :08جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 اراتالتكر 

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %..023 0. نعـ
 %67366 20 ال دال 27 0.05 326. 15

 %722 62 المجموع4
 

 
 .المسطرة ف  ضل اإلمكانيات الموجودة هدافاألتحقيق  يمثل الشكل: 

 
 والتعليق على النتائج:الشرح 

مع امكانية  كاف موقفيـ بنعـ مف الالعبيف  %..023مف خالؿ نتائج الجدوؿ المحصل عمييا نالحظ أف نسبة 
 3مف الالعبيف كانت توقعاتيـ ب ال %66.11 الموجودة بينما نسبة اإلمكانياتالمسطرة في ضل  األىداؼتحقيق 

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=1ند درجة الحرية المجدولة ع 2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3

نتج مف خالؿ إجابات الالعبيف والداللة االحصاية أف نسبة كبيرة ترى انو لكي يكوف ىناؾ طموح نستاالستنتاج: 
 يجب توفر إمكانيات كبيرة قصد تحقيق األىداؼ المسطرة3
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 4كافية لموصوؿ إلى النتائجوحدىا حات األىداؼ والطمو ىل يمثل  :00جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %76366 72 نعـ
 %..2.3 02 ال دال 27 0.05 326. 15

 %722 62 المجموع4
 

 09  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .للوصول إلى النتائجهل ه  كافية األهداف والطموحات  نسبة يمثل الشكل:                       

 
 الشرح والتعليق على النتائج:

كافية لموصوؿ إلى وحدىا ألىداؼ والطموحات ايروف أف  الالعبيفمف  %76366مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف نسبة 
 النتائج3ترى انيا غير كافية لموصوؿ الى  %..2.3بينما نسبة  النتائج

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=1المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 جانب إلى والبشرية المادية اإلمكانيات توفر يجب النتائج أفضل تحقيق أجل مف أنو نستنتج ومنو االستنتاج:
 . الطموحات
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صعوبات  ووصوؿ إليو فػي الوقػت الذي تواجيعمى تحقيق اليدؼ المراد ال عبيمثل إصرار الال 009جدول رقم 
 4ومعوقات

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %02 2. نعـ
 %02 2. ال دال 27 0.05 326. 15

 %722 62 المجموع4
 

 10  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .يمثل الشكل: إصرار الالعب على تحقيق الهدف ف  ضل الصعوبات                       

 الشرح والتعليق على النتائج:
وصوؿ عمى تحقيق اليدؼ المراد ال إصرار الالعب الالعبيف يروف افمف  %02نسبة  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف
 ب ال3 يـاجابتكانت منيـ  %02و نسبة  ات ومعوقاتصعوب وإليو فػي الوقػت الذي تواجي

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 إذا خاصة ، الفريق مستوى  عمى يواجيونيا التي المشاكل طبيعة إلى ىذا يرجعوف  نستنتج أف الالعبيف 4االستنتاج

 جميع بيف الحوار نقص إلى كذا و لمفريق اإلدارية الييئة مع التفاىـ صعوبة كذا و ، المالي بالجانب ذلؾ قتعم
 .والمسير المدرب و الالعب األطراؼ
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 أداء الالعب4ساعد عمى رفع مستوى ينظاـ الفريق  دوريمثل  :01جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 لمجدولةا
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %37366 00 نعـ
 %..23 20 ال دال 27 0.05 326. 15

 %722 62 المجموع4
 

 11  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .يمثل الشكل: مدى مساعدة نظام الفريق            

 الشرح والتعليق على النتائج:
أداء ساعد عمى رفع مستوى ينظاـ الفريق  دورالالعبيف يروف اف مف  %37366 نسبة  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف

 3ب ال اجابتيـكانت  % ..23نسبة ، و الالعب
فإف ىناؾ داللة  2320توى الداللة سوم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
 واإلدارة والالعبيف المدرب بيف وكذلؾ بينيـ فيما الالعبيف فبي والتواصل الحوار ىإل راجع وىذا االستنتاج:
 .والالعبيف
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 حفيز المادي والمعنوي في تجنب الفشل4تدور ال يمثل  :02جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %722 62 نعـ
 %22 2 ال دال 27 0.05 326. 036

 %722 62 المجموع4
 

 12  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 ف  تجنب الفشل. نيمثل الشكل:  دور التحفيزيي                                
 الشرح والتعليق على النتائج:

 3معنوي دور في تجنب الفشلحفيز المادي و التلممف الالعبيف يروف اف  %722نسبة اف نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=1المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3

دور كبير في تجنب الفشل وىذا مف خالؿ موافقتيـ  فنستنتج مف خالؿ إجابات الالعبيف أف لمتحفيزيياالستنتاج: 
 جميعا3
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 أي التحفيزييف لو دور فعاؿ في تجنب الفشل4يمثل  :03جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %26366 76 المادي

 دال 22 0.05 5.99 26.8
 %72 6 المعنوي 

المادي و 
 المعنوي 

.2 6.3..% 

 %722 62 المجموع4
 

 13  رسم  يان  رقم

      

       

                

 
  .يمثل الشكل: نوع التحفيز ف  تجنب الفشل                                  

 الشرح والتعليق على النتائج:
 الالعبيف يروف اف التحفيز المادي لو دور فعاؿ في تجنب الفشل  مف %26366مف خالؿ الجدوؿ نرى أف نسبة 

تمثل التي يروف اف التحفيز المعنوي لو دور فعاؿ في تجنب الفشل بينما االغمبية منيـ و مف الالعبيف % 61ونسبة 
 يروف اف التحفيز المادي مع التحفيز المعنوي ليما دور فعاؿ في تجنب الفشل3 % ..6.3نسبة 

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة ومdf=1 المجدولة عند درجة الحرية   2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3
نستنتج مف خالؿ إجابات الالعبيف والداللة االحصاية أف نسبة كبيرة ترى انو لكي يكوف ىناؾ دور فعاؿ  االستنتاج:

 في تجنب الفشل يجب أف يكوف التحفيز المادي والمعنوي معا3
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 4يمثل ىل نقص التحفيز  لو دور في اإلحباط :04جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %722 62 نعـ
 %2 2 ال دال 27 0.05 326. 036

 %722 62 المجموع4
 

 14  تمثيل ال يان  رقم

   

 

 
 .له دور ف  اإلحباطنقص التحفيز   يمثل الشكل:                               

 
 الشرح والتعليق على النتائج:

نقص التحفيز لو  أفيتفقوف عمى  %722 كل الالعبيفمف خالؿ النتائج المتحصل عمييا مف الجدوؿ يتضح أف 
 3اإلحباطدور في 

فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   يحة3صح

األداء  مستوى  كمما ارتفع جيدا الالعبيف يتفقوف عمى انو كمما كاف التحفيز إجاباتنستنتج مف خالؿ االستنتاج: 
 .وذىب اإلحباط

 
 
 
 
 



 تحليل وتفسير النتائج                                                          الفصل الخامس          

 

 
96 

 ىل التحفيز المادي والمعنوي يزيد الرغبة في تقديـ األفضل4 يوثل  059جدول رقم 

عدد  اإلجابة
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2ؾ
 المحسوبة

 2ؾ

 المجدولة
مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 الداللة

 %722 62 ئمااد

 %22 2 أحيانا دال 22 0.05 5.99 7036
 %22 2 أبدا

 %722 62 المجموع4
 

 15  التمثيل ال يان  رقم

     

      

    

 
 تقديم األفضل. الرغبة ل مدى التحفيز ف يمثل الشكل:                                  

 
 لشرح والتعليق على النتائج:ا

 3األفضلالتحفيز دائما يزيد في تقديـ  أف يؤكدوف  %722مف خالؿ النتائج المتحصل عمييا مف الجدوؿ يتضح أف 
فإف ىناؾ داللة  2320ستوى الداللة وم df=2المجدولة عند درجة الحرية  2ؾالمحسوبة أكبر مف  2وبما أف ؾ
   صحيحة3

 
 لتحفيز يمعب دور كبير في تقديـ األفضل مف الالعبيف لوجود الدافع لذالؾ3 يتضح لنا أف ا االستنتاج:
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 4 ماىي السبل الكفيمة لتجنب الفشل لدى الالعبيف؟عشرالسادس  السؤال
 :السادس عشر السؤاؿ تحميل-

لتجنب  ىاتوفير  الفريق محيط عمى يجب التي األشياء في الالعبيف رأي معرفة السؤاؿ ليذا طرحنا خالؿ مف نحاوؿ
 مايمي4 نستخمص إجاباتيـ لنتائج تحميمنا خالؿ ومف وسطيـالفشل 

 بصورة التدريبات ألداء الالزمة والوسائل اإلمكانيات كتوفير األداء مستوى  مف لمرفع مالئـ جو خمق ضرورة -
 طبيعية3

 .النتائج أحسف إلىبيـ  ويصموف  معيـ التواصل يحسنوف  أكفاء مدربيف توفير ضرورة -
 .اإلدارة طرؼ مف والمعنوي  المادي بالجانب ىتماـاال -
 .والضراء السراء في الالعبيف مع الوقوؼ ضرورة -
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 ومقارنة النتائج بالفرضيات:مناقشة 
 4إلىبالفرضيات توصمنا  النتائجبعد دراستنا لموضوع بحثنا وبعد القياـ بمقابمة  

 في الرفع مف مستوى األداء الرياضي لدى العبي كرة القدـ3 لمتحفيز المادي دورالفرضية األولى:  
لمحوافز  أنو عمى تنص التي األولى بالفرضية ومقابمتيا لالعبيف الموجو االستبياف نتائج ومناقشة عرض خالؿ مف

 فم المحصل عمييا النتائج عمى وبناءا القدـ كرة الرياضي لدى العبي األداءفي الرفع مف مستوى  ور د المادية
  المادية لمحوافز واغمبيـ اقرو بأنو األولىالالعبيف تدعـ الفرضية  إجابات معظـ فا( يتضح لنا 6إلى  7الجداوؿ )

أي انو كمما كاف التحفيز  المباريات، خالؿ جيد مردود لتقديـ األداءفي الرفع مف مستوى  في وفعاؿ كبير دور
كبير ومف خالؿ نتائج ؾ محسوبة أكبر   األداءتالي يكوف مستوى وبال مرتفعا، األداءالمادي مرتفعا كمما كاف مستوى 

 وىذا ما يدؿ عمى تحقق الفرضية األولى3 2320ؾ مجدولة فانو توجد داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الرياضي لدى العبي كرة القدـ3 األداءلمتحفيز المعنوي دور في الرفع مف مستوى  الفرضية الثانية :

ز لمتحفي أف عمى تنص التي الثانية بالفرضية ومقابمتيا لالعبيف الموجو االستبياف نتائج اقشةومن عرض خالؿ مف
 مف عمييا المحصل النتائج عمى الرياضي لدى العبي كرة القدـ وبناءا األداءالمعنوي دور في الرفع مف مستوى 

 4أف( يتضح لنا 72 إلى 2الجداوؿ )
تأثير  لو آخر شخص أي أو المدرب أو الجميور طرؼ مف كاف سواء المعنوي  التحفيز أف يروف  الالعبيف معظـ
يجابي كبير دور لو المعنوي  التحفيز أف نستنتج ومنو جيد مردود لتقديـ الالعبيف دفع في كبير الرفع مف  في وا 

 ألداءاالرياضي لدى العبي كرة القدـ، أي انو كمما كاف التحفيز المعنوي مرتفعا كمما كاف مستوى  األداءمستوى 
ؾ مجدولة فانو توجد داللة  مف كبير ومف خالؿ نتائج ؾ محسوبة أكبر األداءوبالتالي يكوف مستوى  مرتفعا،

 وىذا ما يدؿ عمى تحقق الفرضية الثانية3 2320إحصائية عند مستوى داللة 
 لمتحفيز المادي والمعنوي دور في تجنب الفشل لدى العبي كرة القدـ3الفرضية الثالثة : 

ز لمتحفي أف عمى تنص التي الثانية بالفرضية ومقابمتيا لالعبيف الموجو االستبياف نتائج ومناقشة عرض ؿخال مف
 مف عمييا المحصل النتائج عمى الرياضي لدى العبي كرة القدـ وبناءا األداءالمعنوي دور في الرفع مف مستوى 

 ( يتضح لنا اف 764الى.7الجداوؿ )
المادي والمعنوي كاف لو دور في تجنب الفشل لدى العبي  كبيرة أىميةلمتحفيز  كاف كمما أنو يروف  الالعبيف معظـ

أي انو كمما كاف التحفيز المادي والمعنوي مرتفعا كاف دافع تجنب الفشل مرتفعا وبالتالي يكوف مستوى  كرة القدـ،
وىذا  2320عند مستوى داللة كبير ومف خالؿ نتائج ؾ محسوبة أكبر  ؾ مجدولة فانو توجد داللة إحصائية  األداء

 ما يدؿ عمى تحقق الفرضية الثالثة3
مف خالؿ مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضيات تطرقتا إلى توضيح وتبييف معالـ الدراسة و مراحميا الفرضية العامة: 

التحفيز في  ومدى تحقيقيا لمفرضيات المطروحة، حيث تحقق الفرضيات الثالث ومنو فقد تحققة الفرية العامة "أىمية
   3الرفع مف المستوى أداء العبي كرة القدـ قبل المنافسة الرياضية أكابر"
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 9االستنتاج العام
 الوسائل استخداـ وبعد عمييا المتحصل النتائج بتحميل وقيامنا الميدانيةإجراءاتنا لمدراسة  خالؿ مف       

مستوى االداء  مف الرفع فيكبير  وراد يمعب يزالتحف أف مفادىا نتيجة إلى خمصنا فقد المناسبة، اإلحصائية
 4أي أف الفرضيات كل بإثبات الميدانيةالدراسة  لنا سمحت حيث القدـ، كرة العبي لدىالرياضي 
 3 عمى أساس اليواية القدـ لكرة لممارستيـ الدافع كاف الالعبيف معظـ 
 يست وسيمة3الالعبيف يرى كثرة الحوافز و خاصة المادية قد أصبح غايػة ول معظـ 
 األمواؿ طريق عف الحوافز ليـ تقدـ الالعبيف مف الكبرى  األغمبية. 
 اىتماـ وزاد كبيرا ىي التي تحدد طريقة منح المكافآت الفريق ىدؼ كاف أو ميمة المباراة كانت كمما 

 . بالالعبيف المسؤوليف
 النتائج لتحقيق العمل عمى فالالعبي يساعد مادي حافز تعتبر وقتيا في غالبا تقدـ التي الشيرية األجور 

 . الّجيدة
 تيـتصرفا في يؤثر أنو كما الالعبيف مستوى  مف يخفض اآلخر حساب عمى لالعب الحوافز تقديـ. 
 يساعد  معنوي  حافز اعتباره يمكف مادي حافز ماىو بقدر اإلصابات عند وزيارتيـ بالالعبيف اإلىتماـ

ف البويرة والية أندية في بو معموؿ يءش ،وىو بسرعة اإلصابات مف الشفاء عمى الالعبيف  بدرجة كاف وا 
 متوسطة3

 لمتحفيز المادي و المعنوي دور في تجنب الفشل3 أفالالعبيف يروف  معظـ 
 نقص التحفيز  لو دور في اإلحباط3 أفلـ نقل كل  يروف  إف يروف  الالعبيف أغمبية 
 الحافزيف  كال أف مع جيد مستوى  لتقديـ عبيفبالال الدفع في المعنوية الحوافز عمى أفضمية المادية لمحوافز

 . زيادة مستوى األداء لالعبيف في ميما دورا يمعباف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تحليل وتفسير النتائج                                                          الفصل الخامس          

 

 
98 

 الخالصة:
عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث، لكل مف الفرضيات التي تناولناىا عمى شكل عمى ىذا الفصل  احتوى        

ية التحفيز في الرفع مف مستوى ادء العبي العبي كرة القدـ الالعبيف ألىممحاور وذلؾ لمعرفة آراء ووجيات نظر 
الداللة  ، وذلؾ لمعرفة0كا ، واستخدمنا في الحصوؿ عمى النتائج كل مف النسبة المئوية واختبارصنف اكابر

      اإلحصائية ليذه النتائج3
 وفي األخير توصمنا إلى مجموعة مف الحقائق جاءت في سياؽ الفرضيات المطروحة3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تحليل وتفسير النتائج                                                          الفصل الخامس          

 

 
99 

 :الخاتمة
لو اثر ممحوض  أفكما  الرياضي ورفع روحو المعنوية، أداءلنضاـ الحوافز اثر ايجابي وفعاؿ عمى  إف        

الخاصة لذا  ظروفوموضوع التحفيز موضوع طويل ومتشعب واف لكل فريق  أف، و الرياضي األداءعمى تحسيف 
اخمية والخارجية لكي يستطيع وضع نظاـ لمحوافز خاص يفي متطمباتو يدرس بيئتو الد أفيجب عمى كل فريق 

 ويودي الغرض الذي وضع ألجمو3
نماعممية تحفيز الالعبيف غير سيمة  أف تعطي  أفتنطوي عمى كثير مف العوامل التي مر ذكرىا ومف الضروري  وا 

في  أساسيالعصر فالتحفيز جزء  كبرا حتى يستمر الفريق ويواكب متطمبات أىميةفريق ىذا الموضوع  أي إدارة
 إذا المجاالت خاصة مختمف في الباحثيف معظـ قبل مف الكافية بالعناية تحضي لـ كونياعممي التطور والنجاح 

وجود  يتطمب ىذا و القدـ، لكرة الرياضي األداءمستوى  مف الرفع في أنواعيا بجميع الحوافز تمعبو الذي الدور عممنا
 .الفريق داخل النجاح مف عناصر عنصر باعتباره ومعنويا ماديا بالالعب تعتني مييكمة رياضية مؤسسات

 عمى وتأثيراتو القدـ كرة لالعبي التحفيز جانب عمى فيو ركزنا والذي الموضوع ليذا اختيارنا كاف الصدد ىذا ومف
 في حاولنا بحيث بيقيوتط نظري  جانبيف الدراسة في تناولنا األداءومستوى  التحفيزدور  ولتأكيد األداءمستوى 
 النتائج خالؿ مف البحث فرضيات نفي أو تأكيد إليو يعزى  والذي البحث، في األساس يعتبر والذي التطبيقي الجانب
 دافعية ومقياس البحث عينة الفرؽ  في التحفيز مدى لمعرفة استبياف استمارة عمى اعتمدنا فقد الميداف، يفرزىا التي

مستوى  كاف والمعنوي  المادي التحفيز تطبيقاد ازد كمما أنو مفادىا نتيجة إلى يراألخ في توصمنا حيث اإلنجاز،
  النظرية المعطيات خالؿ فمف كبيرة، إنجاز دافعية ىناؾ كانت وبالتالي مرتفعا، الفشل تجنب ودافع األداء

بمستوى  وعالقتو والمعنوي  بأنواعو المادي التحفيز بيف القائمة العالقة إيجاد إلى البحث ىذا في توصمنا والتطبيقية
زاد  كمما قوي  كاف التحفيز كمما انو الدراسة نتائج خالؿ مف لنا تبيف حيث القدـ، كرة العبي لدىاألداء الرياضي 

 الجزائرية3 القدـ كرة لالعبي الرياضي األداءمستوى 
 طرؽ  إيجاد إمكانية مع ،غرار كرة القدـ عمى األخرى  الرياضية االختصاصات باقي إلى النتيجة ىذه تعميـ يمكف
 في الكبرى  الرياضية والفرؽ  النوادي نساير حتى لالعبيف أكثر الرياضي األداء مستوى  ورقي برفع كفيمة أخرى 
 .العالـ
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 وفروض مستق لية: تاقتراحا
لدى داء مستوى األ عمى تأثيرىا ومدى الحوافز عمى الضوء لتسميط بسيطة محاولة إال ىي ما الدراسة ىذه إف     
 يأمل أف التي التوصيات مف عددا الباحث ـ يقدّ  البحث، ىذا عنيا أسفر التي النتائج ضوء في القدـ، كرة العبي
 وفي خاص، بشكل لكرة القدـ الرياضية النوادي في والمعنوية المادية الحوافز نظاـ وتطوير تحسيف في وتسيـ تفيد
،نتقدـ بيذه االقتراحات والتوصيات والتي نراىا  وديناميكية فاعمية أكثر ليكوف  عاـ بوجو الرياضية النوادي باقي

 ميمة4
 لزيادة منيا واالستفادة فاعميتيا، وزيادة كافية، بصورة ـ تقدّ  التي والمعنوية المادية الحوافز عمى المحافظة 

 . أكثر األداء
 والمعنوية المادية الحوافز تدني الكامنة وراء دراسة األسباب . 
 يرتفع حتى وواقعية شمولية أكثر لتصبح المبذوؿ والجيد الدور طبيعة مع تتناسب حّتى وافزالح تعديل 

 األداء3
 األداء مع عالقتو في آخر دوف  جانب عمى التركيز وعدـ والمعنوي، المادي التحفيز تطبيق في الموازنة 

 . فاعمية أكثر أداء عمى الحصوؿ يتسنى حتى
 الالعبيف تنافس خالؿ مف األداء رافعة لمستوى  أداة يكوف  حّتى  عيةبنو  التحفيز نظاـ تفعيل عمى العمل 

 بينيـ3 فيما
 يضمف بما ، النتائج تمؾ عمى بناء الحوافز، ومنح الرياضي الموسـ آخر في السنوي  األداء نتائج الربط بيف 

 . الحوافز منح في رئيسية أداة ىو األداء يكوف  أف
 كانت سواء الحوافز استخداـ عند خصوصا والعقاب الثواب ييرمعا مف معيار ىو األداء يكوف  أف ضرورة 

 الالعبيف3 أداء مستوى  رفع وىو أال التحفيز، أىداؼ تحقيق يضمف مما سمبية أو إيجابية
 لمصمحة وتوجيييا واإلداري، الفني الطاقـ وكذا الالعبيف جميع بيف لمعمل االيجابية العالقات سياسة دعـ 

 3 عميا مستويات إلى لموصوؿ كحافز الواحد النادي بروح العمل قافةث وترسيخ الرياضي، النادي
 3الالعبيف نفوس في وقع مف ليا لما بالنادي، القرارات الخاصة بعض في الالعبيف جميع إشراؾ 
  األداء عمى إيجابا ينعكس مّما عمل، لو ليس بعضيـ ألفّ  لالعبيف، ومنتظمة دورية بصفة الحوافز منح . 
 بأىمية  وتحسيسيـ ليـ المعرفي الجانب لزيادة تكوينية، ودورات المسؤوليف و ممدربيفل تربصات إقامة

 . جيد مردود لتقديـ الالعبيف دافعية إثارة في الحوافز
 تيـمعنويا عمى تأثير مف الفعل ليذا لما الحوافز تقديـ في الالعبيف بيف التفرقة عدـ . 
 3لالعبيفمعنويا  حافزا يشكل ما وىذا المحدد قتياو  في الالعبيف مستحقات ضماف المسؤوليف عمى يجب 
 آخر جانب وا ىماؿ جانب عمى التركيز وعدـ والمعنوية المادية الحوافز بيف التطبيق في الموازنة . 
 فراغ بمرحمة يمروف  الذيف الالعبيف لمساعدة المعنوية أو المادية سواء الحوافز استعماؿ . 



 تحليل وتفسير النتائج                                                          الفصل الخامس          

 

 
9; 

 وتحفيزه في الالعب جانب إلى الوقوؼ إلخ(... ،المدرب ليف،المسؤو  الالعب )األسرة محيط عمى يجب 
 . والضراء السراء
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 أولحاج هحند آكلي جاهعة

 والریاضیة البدنیة النشاطات وتقنیات علىم هعهد

 الریاضي التدریب قسن

 

 

 القدم كرة لالعبي موجهة استبیان استمارة
 

 .وبعد طیبة تحیة
 الجزائرية القدم كرة لالعبي المّقدمة التحفیز استبان بشأن سیادتكم عمى المعروضة االستمارة
ثراء  رأیكم إعطاء في العممي بالتعاون  كمتفضم مسبقا یشكر فالباحث  وتقنیات عموم مجال في البحثوا 

 . والرياضیة البدنیة النشاطات
 *ریاضي تدریب اختصاص *

 :البحث عنوان
 العبي كرة القدم قبل المنافسة  لدى دور التحفيز في الرفع من مستوى األداء الریاضي

 
     : لسانس العلمیة الدرجة

 

 واإلجابة االستبیان، هذا تعبئة خالل من الالزمة بالبیانات تزويدنا في معنا تعاونكم سیادتكم من نرجو لذا
 تامة بسرية معها التعامل سیتم تقدمونها التي المعمومات جمیع أن عمما وأحیطكم األسئمة، جمیع عمى
 .العممي البحث لغرض استخدامها وسیتم
 .تحیاتي خالص وتقبموا معنا التعاون  في تفضمكمشاكرا 

                                     
 
 إشراف الدكتور: لوناس عبد هللا*                       : بن طاهر تومي الطالب إعداد*
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 :استمارة استبيان خاص بالالعبين السؤال

  .لدى العبي كرة القدمالرياضي  األداءمستوى دور في الرفع من  المادي لمتحفيز األولى: ةالفرضي
 

 : هل انضمامك لمفريق كان عمى أساس ؟ 1السؤال 

  هواية                       طموحات شخصية                 مادي
 

 الممنوحة تتوافق مع مجهوداتك في الفريق؟افز المادية الحو : هل 2السؤال

  ال                     نعم

 ترى ان كثرة الحوافز و خاصة المادية قد صـبح غايـة وليست وسيمة ؟  هل :3السؤال 

  ال                     نعم

 هي التي تحدد طريقة منح المكافآت ؟ نافسات: هل طبيعة الم4السؤال  

  ال                     نعم

 : هل اختالف الحوافز المادية بين الالعبين ؟5لسؤال ا

  يزيد من تنافسكم             يؤثر عمى تصرفاتكم         يخفض من مستوى أدائكم 
 

 : هل ترى التحفيز ضروري لمرفع من أدائك قبل المباراة 6السؤال 
 
 ال                    نعم  
 
 
 
 
 
 



 .لدى العبي كرة القدم مستوى االداء الرياضي دور في الرفع من المعنوي  لمتحفيز لفرضية الثانية:ا
 
 

 كيف ترى طموحاتك المستقبمية كالعب ؟ :  1 السؤال

   ضئيمة                    متوسطة                   كبيرة

 الموجودة في الفريق؟  هل تتوقع تحقيق أهدافك المسطرة في ضل اإلمكانيات :2 السؤال

                   ال                             نعم  

 : هل األهداف والطموحات وحدها كافية لموصول إلى النتائج ؟ 3 السؤال

 ال                              نعم

 ي الوقـت الذي تواجهك فيه صعوبات: هل تصر عمى تحقيق الهدف المراد الوصول إليه فـ4 السؤال
 ومعوقات ؟ 

 ال                          نعم 

 نظام الفريق يساعد عمى رفع مستوى أداءك ؟ هل :5 السؤال

 ال                      نعم

 

 

 

 

 

 



 .لدى العبي كرة القدمدور في تجنب الفشل ( المادي والمعنوي )لمتحفيز  الفرضية الثالثة:
 
 

 ؟ دور في تجنب الفشلحفيز المادي و المعنوي تلمهل  : 1 لالسؤا

  ال                   نعم  
 
 ؟ : في رأيك أي التحفيزيين له دور فعال في تجنب الفشل  2السؤال 

 المادي و المعنوي                   المعنوي                       المادي

 ؟  اإلحباط دور في له في رأيك  هل نقص التحفيز :3 السؤال

                   ال                     نعم

 ؟  الرغبة في تقديم األفضلهل التحفيز يزيد  : 4السؤال

  أبدا                  أحيانا                   دائما 

؟ الالعبينلدى  تجنب الفشلالسبل الكفيمة لم ماهية: 5السؤال
................................................................................. 

................................................................................. ..............  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME DE LA RECHERCHE 

 

 Cette étude visait à tenter de découvrir la relation entre l'application de 
mesures d'incitation et les performances des joueurs de football Et se 
tenir sur la fourniture d'incitations matérielles et morales par les clubs, 
les joueurs et l'étendue de leur relation avec le niveau de performance de 
ces joueurs pendant la compétition sportive ،Comme l'échantillon fait 
partie de l'ensemble d'égalité des chances, choisis au hasard, il a permis 
à tous les membres de la communauté des chercheurs dans le sobre de 
l'échantillon et c'est ce qui donne la nature de fond de l'outil de 
recherche et qui a consisté en un questionnaire afin de clarifier l'étendue 
de stimulus appliqué à la lumière du stimulus fourni et a révélé la 
relation entre eux . 
 la méthode de sélection trouver étape importante des étapes de la 
recherche scientifique il détermine comment le recueillir des 
informations sur le sujet de la recherche, où nous avons en utilisant la 
méthode de description pour être le plus approprié trouver et plus facile 
à la demande, car il est ce qui pour accéder à la connaissance et précises 
et détaillée les éléments du problème ou montré à être étudié et détecté 
l'accès à une meilleure compréhension et la plus précise, et mettre 
politiques et procédures de leur propre.  
et après avoir sélectionné l'échantillon et des programmes et des outils 
pour l'étude et appliquées domaine et recueillir les résultats et analyser 
les t-et discuté de l'utilisation de moyens de statistique occasion de la 
moyenne de calcul et écarts Standard et pourcentages, nous avons atteint 
à la résultats suivants: 
 Notre étude a montré que les incitations, à la fois grand impact et est 
efficace pour augmenter le niveau des joueurs de football de la 
performance, l'étude a recommandé la nécessité de réaliser et de jeter 
les bases et le système scientifique et objective des incitations fournies 
par les clubs et essayer d'activer et d'améliorer et de diversifier les 
normes jusqu'à saturation des souhaits des joueurs , qui reflétera 
positivement sur la performance contribue aux clubs Vtaathsal de levage 
sur les objectifs règle. 
 Mots clés: 
 stimulus - La performance sportive - Les joueurs de soccer - compétition 
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