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التنبؤ بدافعية اإلنجاز بداللة األمن النفسي لدى العبي كرة القدم 
 والسموك القيادي لمدربييم

ىمحمدىرمرىمورزاىداراد/ى
 مقدمة البحث وأىميتو:

يعد عمـ النفس الرياضي واحدا مف العموـ التػي حظتػت لالدرا ػا واللحػث    
رياضػػيا تػػي لموصػػوؿ ىلػػح الح ػػالم العمميػػا التػػي ت ػػيـ تػػي تطػػور الم ػػتويات ال

األلعاب المختمفا ىذ يحاوؿ أف تدرس لصوره عمميا  ػموؾ وخرػرة الفػرد وعممياتػو 
الع ميػػػػػػا المرتلطػػػػػػػا لالنلػػػػػػا  الرياضػػػػػػػي عمػػػػػػح مختمػػػػػػػ  م ا تيػػػػػػا وم ػػػػػػػتوياتيا 
وممار ػػػػػتيا ومحاولػػػػػػا الوصػػػػػ  والتف ػػػػػػتر والتنرػػػػػ  ريػػػػػػا ل تػػػػػادة مػػػػػػف المعػػػػػػارؼ 

مػف النف ػي وال ػموؾ ال يػاد  والمعمومات المكت لا تي التطرتم العممي, ويعد األ
مػػػف الظػػػواىر النف ػػػيا التػػػي أىػػػتـ ريػػػا عممػػػاي الػػػنفس ردرا ػػػتيا وتحمتميػػػا ر انػػػب 
ا ىتماـ ردرا ا الصفات الممتزة لكل ترد والتي ت عل منو وحدة تريػدة تػي ذاتيػا 
ف  ما ال يادة واحدة مػف أىػـ  ػمات اللخصػيا التػي مػف  ومختمفا عف غترىا, وا 

الرياضػػتوف تػػي كمتػػر مػػف الفعاليػػات الرياضػػيا و خاصػػا  الوا ػػب أف تتحمػػح ريػػا
األلعاب ال ماعيا التي تتطمػب تػواتر ىػذه ال ػما عنػد ال عرػتف والمػدر تف الػذتف 
توكل ليـ مياـ قياديا تي تػرقيـ واف مػف أولػح ىػذه األلعػاب ىػي لعلػا كػرة ال ػدـ 

 لعاليا.المعلا اللعريا األولح تي العالـ مف حتث المتعا وطريعا المنات ا ا
لحمػػت ىدارات األنديػػا الرياضػػيا والمنتخلػػات عػػف المػػدر تف األكفػػاي الػػذتف      

داريا لمفوز تػي اللطػو ت والم ػال ات الرياضػيا المختمفػا  ,ي ودوف  عرتيـ تنيًا وا 
والمػػػدرب النػػػا ا  رػػػد اف تػػػ مر تػػػي  عريػػػو تػػػ مترًا ات اريػػػًا ويمكػػػف أف تزيػػػد مػػػف 

خػػ ؿ التػػدريب وارصػػرار عمػػح تطػػوير أنف ػػيـ داتعيػػا ا ن ػػاز لػػدتيـ ذلػػؾ مػػف 
و ذؿ قصػار   يػدىـ تػي المنات ػا لنتػل ا ن ػاز العػالي, ىػذا   تتح ػم ى  مػف 
خػػ ؿ األمػػف النف ػػي ل عرػػتف الػػذ  رػػدوره يح ػػم الطمػػوح تػػي خػػوض الملاريػػات 
والن ػػاح تتيػػا. وىػػو أحػػد المتنتػػرات النف ػػػيا الميمػػا التػػي تكػػوف ليػػا ع قػػا مػػػ  

 از لكونو مف أىػـ الحا ػات النف ػيا لمرياضػي حتػث ت ػب أف يلػعر داتعيا ارن
لا  ت رار النف ي وو وده توتر ل عب ضػماف ع قتػو مػ  المػدرب تػوذا تػوترت 

 ىذه الع قا كاف ال عب أكمر داتعيا لموصوؿ ىلح ارن از العالي.
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كذلؾ أ موب قيػادة المػدر تف  رػد واف تػ مر للػكل أو لػ خر عمػح تطػوير 
رتف ردنيًا وتنيًا وخططيًا لالت كتد  وؼ ت مر عمػتيـ نف ػيًا وللػكل كرتػر تػي ال ع

 زيادة حرصيـ عمح العمل ل قصح  يد لتح تم ا ن از.
وتر ػػػ  اىميػػػا اللحػػػث الحػػػالي الػػػح التنرػػػ  رداتعيػػػا ا ن ػػػاز رد لػػػا ا مػػػف 
 النف ػػي لػػد   عرػػي كػػرة ال ػػدـ وال ػػموؾ ال يػػاد  لمػػدر تيـ, وذلػػؾ  ت ػػاد الع قػػا

 رتف المتنترات الم ما )داتعيا ا ن از, ا مف النف ي, ال موؾ ال ياد (
 مشكمة البحث:

تعػػػد لعلػػػا كػػػرة ال ػػػدـ المعلػػػا اللػػػعريا األولػػػح تػػػي العػػػالـ , والتػػػدريب تتيػػػا 
يعترػػر مػػف الركػػالز األ ا ػػيا تػػي تح ػػتف وتطػػوير المعلػػا عمػػح  ميػػ  مكوناتيػػا 

ومػػػػـ  لػػػػؾ تيػػػػو يعػػػػد ال عػػػػب  ػػػػواي كػػػػاف ذلػػػػؾ ال عػػػػب أو الحكػػػػـ أو المػػػػدرب 
والمػػدرب واحػػد مػػف األ ػػس الميمػػا لن ػػاح ملاريػػات المعلػػا  أل ػػل أف يكػػوف أداي 
ال عرػػتف تػػي المنات ػػا لاللػػكل المطمػػوب  رػػد أف تتلػػ  المػػدر وف أ ػػالتب تعمػػل 
عمح ا تنياض قدرات  عرتيـ و عميـ تتفانوف تي رػذؿ أقصػح ال يػود الممكنػا 

اللاحػػث ملػػكما لحمػػو لالت ػػا  ت ااتيػػا ومحاولػػا  لتح تػػم ا ن ػػاز, وعميػػو صػػاغ
 ار الا عمتيا:

ما ىو واق  داتعيا ا ن از لد   عري أنديا محاتظا وا ػ  الدر ػا األولػح  -3
 ؟ لكرة ال دـ

ما ىو واق  األمف النف ػي لػد   عرػي أنديػا محاتظػا وا ػ  الدر ػا األولػح  -3
 ؟ لكرة ال دـ

مػػػدر ي ال عرػػػتف تػػػي أنديػػػا محاتظػػػا وا ػػػ  واقػػػ  ال ػػػموؾ ال يػػػاد  ل ىػػػو مػػػا -2
 ؟ الدر ا األولح لكرة ال دـ

ما ىي الع قا رتف األمف النف ػي لػد   عرػي أنديػا محاتظػا وا ػ  الدر ػا  -4
 ؟األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ رداتعيا ا ن از

مػػػا ىػػػي ن ػػػلا م ػػػاىما األمػػػف النف ػػػي لػػػد   عرػػػي أنديػػػا محاتظػػػا وا ػػػ   -5
 ؟در ا األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ رداتعيا ا ن ازال

مػػا ىػػي ال يمػػا التنر يػػا رداتعيػػا ا ن ػػاز رد لػػا األمػػف النف ػػي لػػد   عرػػي  -6
 ؟أنديا محاتظا وا   الدر ا األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ
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 أىداف البحث:
 حث تي التعرؼ ىلح :اتيدؼ الل

  اتيس داتعيا ا ن از, ا مف النف ي, ال موؾ ال ياد  اعداد م -3
التعػػػػرؼ عمػػػػح واقػػػػ  )داتعيػػػػا ا ن ػػػػاز وا مػػػػف النف ػػػػي ل عرػػػػي كػػػػرة ال ػػػػدـ  -3

  .وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ
ع قػػػا داتعيػػػا ارن ػػػاز رد لػػػا األمػػػف النف ػػػي  لػػػد   عرػػػي أنديػػػا محاتظػػػا  -2

 د  لمدر تيـ.وا   الدر ا األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال يا
ن ػػػلا م ػػػاىما األمػػػػف النف ػػػي لػػػػد   عرػػػي أنديػػػا محاتظػػػػا وا ػػػ  الدر ػػػػا  -4

 األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ رداتعيا ا ن از
التنرػػػ  رداتعيػػػا ا ن ػػػاز رد لػػػا األمػػػف النف ػػػي لػػػد   عرػػػي أنديػػػا محاتظػػػا  -5

 يـ.وا   الدر ا األولح لكرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر ت
 البحث : افرض

 يفترض اللاحث ىلح مما ي تي : 
ىنػػػاؾ ع قػػػا ذات د لػػػا معنويػػػا )ىحصػػػاليا( رػػػتف داتعيػػػو ارن ػػػاز واألمػػػف  -3

النف ي لد   عري أنديا محاتظا وا   الدر ا األولح لكرة ال ػدـ وال ػموؾ 
 ال ياد  لمدر تيـ.

وا ػػػ  الدر ػػػا ىمكانيػػػا التنرػػػ  رداتعيػػػا ارن ػػػاز لػػػد   عرػػػي أنديػػػا محاتظػػػا  -3
 األولح لكرة ال دـ رد لا األمف النف ي ليـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ.

 مجاالت البحث:
 عرػػػو أنديػػػا محاتظػػػا وا ػػػ  الدر ػػػا األولػػػح لكػػػرة ال ػػػدـ  المجاااال البشاااري: -

 .3139-3138لممو ـ الكرو  
 .21/5/3139ولنايا  2/3/3139: لممدة مف نياالمجال الزم -
العػزة,  م عػب أنديػا )الكػوت, الػد تمي, الحػي, اللػيداي, :المجال المكاني -

 النعمانيا(.
 تحديد المصطمحات المستخدمة في البحث :

 دافعية اإلنجاز:  -
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ا ػػػتعداد ال عػػػب أو الممػػػارس لمنلػػػا  الرػػػدني لموا يػػػا مواقػػػ  المنات ػػػا       
تو  الرياضػيا, أو مواقػػ  األداي الرػػدني لمحاولػا التفػػوؽ وا متيػػاز تػي ضػػوي م ػػ

 أو معيار معتف مف معاتتر أو م تويات التفوؽ وا متياز.
  األمن النفسي: -

ىػػو تحػػرر الفػػرد مػػف الخػػوؼ ميمػػا كػػاف مصػػدره ولػػعوره ل نػػو قػػادر عمػػح 
 ارل اي عمح ع قات مللعا ومتزنا م  الناس.

   السموك القيادي: -
ىو  موؾ الفرد الذ  ت مر عمح  موؾ األتػراد ااخػريف وىػو عنصػر ىػاـ 

 تي ال موؾ ارلراتي.
 السابقةالدراسات النظرية والدراسات 

 مفيوم الدافعية :
"تي ردايػا مطمػ  ال ػرف العلػريف أصػلحت الداتعيػا مػف المواضػي  الميمػا تػي    

عمػػـ الػػنفس ويعػػود ذلػػؾ ول ػػدر كرتػػر ىلػػح العػػالـ ا نكمتػػز  )ولػػيـ ماكػػدو ل عػػاـ 
نرالز وعرتيا عمح ىنيا قوة ( وىو مف عمماي ال موؾ وقد  مح الدوات  لال3928

وىػػي تممػػػل  ,مورومػػا ولي ػػت ع  نيػػػا ت رػػر الفػػػرد رتو يػػو  ػػػموكو روت ػػاه محػػػدد
وقػػد  ,لصػػورة  وىريػػا كػػل لػػيي ي ػػوـ لػػو ا تػػراد و يفكػػروف تيػػو أو يلػػعروف لػػو

ترنػح الكمتػر مػػف عممػاي عمػػـ الػنفس ال ػدامح و يػػا نظر)ماكػد و ػػل( وقػد حػػاولوا 
وتحتػو  قالمػا )ماكػدو ل(  , مػ  األتعػاؿ الللػريامعرتا النرالز الم  ولا عف م
 -اليروب -العدوانيا-ت كتد الذات -)النفور 3918لمنرالز والتي نلرىا تي عاـ 

 -تر يػػػا الطفػػػل -حػػػب ا  ػػػتط ع -ال ػػػوع -ا  تماعيػػػا -التكػػػامر أو التنا ػػػل
 التممؾ(".
ث انيػا مواضي  الداتعيا أىميا كرترة تي عمـ الػنفس الرياضػي حتػ اكت رت      

مممت األ اس العاـ لعمميا التعميـ وا ليا التكت  م  العالـ الخار ي وُتعدَّ ح ر 
األ ػاس األوؿ لمصػحا النف ػػيا وعمػح كيفيػػا تنظػيـ ليػذه الػػدوات  والػلاع رغلاتيػػا 

وىػػذا األمػػر مػػا  عػػل عممػػاي عمػػـ الػػنفس  ,تتوقػػ  التنظيمػػات العامػػا لملخصػػيا
و اللخصػػيا ولكػي تتحػػرؾ ال ػموؾ  رػػد رػتف كػػل مػف دواتػػ  ال ػموؾ  توحػدوف مػػا

والحػػػاتز أو الػػػدات  يعرػػػر عػػػف أ  عػػػامً   ,وأف يكػػػوف ىنالػػػؾ داتعػػػًا أو حػػػاتزًا لػػػو
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داخميًا تي الكالف الحي تدت  لػو ىلػح عمػل محػدد والتواصػل تػي ىػذا العمػل لمػدة 
محددة مف الزمف حتح تػتـ الػلاع ىػذا الػدات  و نحػف ن حػل أف الكالنػات الحيػا 

حمػػت عػػف الطعػػاـ تػػاذا عمػػر الكػػالف الحػػي عمػػح طعامػػو ت نػػو ي ػػتمر اذا  اعػػت ل
تػػػي تناولػػػو حتػػػح يلػػػل  تارح ػػػاس لػػػال وع دتػػػ  الكػػػالف الحػػػي تػػػي اللحػػػث عػػػف 

كمػػا وأف نفػػس ىػػذا الػػدات   عمػػو ي ػػتمر تػػي عمميػػا  ,طعامػػو  لػػلاع ذلػػؾ الػػدات 
تنػػاوؿ الطعػػاـ حتػػح تػػتـ الػػلاع حا تػػو منػػو ومػػ  ذلػػؾ تػػ ف دواتػػ  الكػػالف الحػػي 

 .ا اتو ىي الن طا األولح لمردئ تي ال موؾوح
"يلػػػػػي  تػػػػػي متػػػػػداف عمػػػػػـ الػػػػػنفس أفَّ لمداتعيػػػػػا ودرا ػػػػػتيا مفػػػػػاىيـ متعػػػػػددة       

وغترىػػػا مػػػف المفػػػاىيـ التػػػي تلػػػتر ىلػػػح  ,الحا ػػػا( –اللاعػػػث –الحػػػاتز –)كالػػػدات 
الداتعيػػا وتتصػػل ريػػا عمػػح نحػػو أو لخػػر وعمػػح الػػرغـ مػػف ذلػػؾ تػػ ف الكمتػػر مػػف 

)الداتعيػػػػػػا( تػػػػػػي طريعتيػػػػػػا ى َّ ىفَّ  ىػػػػػػذه المفػػػػػػاىيـ كمصػػػػػػطمحاتالعممػػػػػػاي تت رػػػػػػل 
الخصػػػالص او الوظػػػال  التػػػي تمتػػػز مفيومػػػًا منيػػػا دوف لخػػػر أو تمتػػػز المفػػػاىيـ 
الداتعيػػا مػػف غتػػر الداتعيػػا كمػػا ا ػػتفردتيا نظريػػات عمػػـ الػػنفس عامػػا والداتعيػػا 

كمػػا  ,حػػاتز"خاصػػا لػػـ تمػػم لعػػد تحدتػػدًا تامػػًا لالن ػػلا لتحدتػػد مفيػػوـ الػػدات  أو ال
و ػػػمتت الػػػدوات  المحركػػػات النف ػػػيا ل ػػػموؾ ا تػػػراد لػػػالنرالز تػػػارًة ولػػػالمتوؿ تػػػارًة 
أخػػر  تػػوذا راقرنػػا ال ػػموؾ ن ػػد وراي كػػػل  ػػموؾ أو عمػػل داتعػػًا تػػدت  اليػػو وليػػػذا 

 يفضل عمماي عمـ النفس التـو أف يطم وا عمتيا أ ـ الدوات .
ظػروؼ الخار يػا والداخميػا التػي "وكذلؾ يلتر مفيوـ الداتعيا ىلح م موعا ال   

تالػػدات  ريػػذا المفيػػوـ تػػ د  ىلػػح  ,تحػػرؾ الفػػرد لنػػرض أعػػادة التػػوازف الػػذ  أختػػل
نزعا لموصل ىلػح ىػدؼ محػدد وىػذا اليػدؼ قػد يكػوف رلػلاع الحا ػات الداتعيػا 
أو الرغلػػػات الداخميػػػا أذ أف الحا ػػػا ىػػػي حالػػػا تنلػػػ  عػػػف الكػػػالف الحػػػي لتح تػػػم 

ال يكولو يا( ال زما لحفل ل اي الفرد أما اليدؼ تيو ما  اللرو  )الرتولو يا او
 ,تريػػده الفػػرد تػػي الحصػػوؿ عميػػو وينػػت  عنػػو تػػي نفػػس الوقػػت ىلػػح الػػلاع الػػدات 
وىناؾ مف تر  اف الداتعيا ىي حالا داخميا تػي الفػرد تمتػر  ػموكو وتعمػل عمػح 

 أ تمرار ار تمارة لم موؾ وتو يو نحو تح تم ىدؼ محدد". 
"ل نيػػا ى ػػتعداد تطػػر  تػػدت  الفػػرد ىلػػح ال يػػاـ  "انااس شكشااك"ؼ الداتعيػػا وُيعػػر     

ل ػػموؾ خػػاص لػػو أذا و ػػد نف ػػا تػػي موقػػ  مػػف المواقػػ  وذلػػؾ لتح تػػم ىػػدؼ 
حالػػا مػػف الػػن ص تصػػتب الفػػرد  محػدد ويػػرتل  الػػدات  ك ػػوة محركػػا لالحا ػػا وىػي
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الحػاتز أو مما ت د  ىلح ارخت ؿ تي التوازف تتنل  الػدات  الػذ  تػرتل  أيضػًا ل
 الممتر وىو الليي الملل  لمدات ".

( "ىػػي حالػػا مػػف التػػوتر الػػداخمي 3119) "دمحم جاساام العبياادي"وعر تيػا أيضػػًا    
الػػذ  تنػػت  عػػف ن ػػص تػػي حا ػػا مػػف حا ػػات الفػػرد وأفَّ ىػػذه الحالػػا لػػ نيا أف 

 تدت  الفرد ىلح ال ياـ ل موؾ معتف أل ل اللاع تمؾ الحا ا".
( "ل نيػا أ ػتعداد داخمػي أو 3119) دمحم جاسم وعمي حساين"وأيضًا عرتيا      

ىػػػي حالػػػا توتريػػػو مػػػف ال  ػػػـ أو الػػػنفس والتػػػي تػػػدت   ػػػموؾ الفػػػرد وتو يػػػو نحػػػو 
 .تح تم ىدؼ محدد"

( "ىي مصطما يلتر ىلح 3135) "عمي حسين، عبدهللا ىزاع"كذلؾ عرتيا     
امػػػػل والحػػػػا ت الع قػػػػا الدتناميػػػػا رػػػػتف الكػػػػالف الحػػػػي و تلتػػػػو وتلػػػػتمل عمػػػػح العو 

والمتعممػػػػا والنتػػػػر  –والداخميػػػػا والخار يػػػػا –المختمفػػػػا ممػػػػل: الفطريػػػػا والمكت ػػػػلا
والتػػػػي تعمػػػػل عمػػػػح رػػػػدي وتو يػػػػو وا ػػػػتمرار  ,واللػػػػعوريا وال لػػػػعوريا –المتعممػػػػا

 ا تمارة ال موؾ حتح تح تم ىدؼ معتف".
لتػي ( ىي نوع مف ا  تمارة الداخميا واyoung : 1967ويعرتيا أيضًا تونغ )   

 .مف ل نيا أف تحرؾ ال موؾ نحو ن ص معتف حتح تتـ اللاعو
المارتػا  وتُعرؼ داتعيا ارن از الرياضي "ل نيػا طمػوح الرياضػي المػػ تمرة أو    

عمومػػػػًا تػػػػي تح تػػػػم ىػػػػدؼ ممامػػػػل لمعػػػػاتتر معتنػػػػا عمػػػػح أ ػػػػاس م ػػػػتو  محػػػػدد 
 .ل متياز"

 ا ػػتمارةات ػػا عػػف ويػػر  اللاحػػث أف الداتعيػػا ىػػي محركػػات ل ػػموؾ الفػػرد الن    
وتتكػوف  ,خار يا لممتر معتف يظير تػي الرتلػا ي ػتمتر ال ػموؾ نحػو ذلػؾ الممتػر

الداتعيػػا تػػي داخػػل الفػػرد )حالػػا داخميػػا( نتت ػػا المتنتػػرات الف ػػتولو يا كالحا ػػا 
فَّ ىػػػػذه العوامػػػػل لػػػػ نيا ا ػػػػتمارة  ىلػػػػح الطعػػػػاـ أو ا مػػػػاف وغترىػػػػا مػػػػف العوامػػػػل وا 

د و  تنتيػػي تمػػؾ ا  ػػتمارة حتػػح تلػػل  الحا ػػات ىلتػػي الداتعيػػا الداخميػػا لػػد  الفػػر 
واحيانػػًا نػػر  تػػي الم ػػاؿ الرياضػػي أف ال عػػب تكػػوف لػػو  ,دعػػت تمػػؾ ار ػػتمارة

داتعيا عاليا تي الفوز وت نب الفلل وذلؾ لمعرتا ال عب لالمكانػا ا  تماعيػا 
  الرياضػػيا واللػػيرة التػػي قػػد تػػ تي ل ػػرب ذلػػؾ ارن ػػاز ويكػػوف ل خػػريف  ػػزيًا 

 .تت زأ مف تمؾ الداتعيا ت د يكوف المدرب أو  عب لخر
 حاالت الدافعية :
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الداتعيػػا مفيػػوـ مركػػب و  يلػػتر ىلػػح حالػػا واحػػدة محػػددة دوف اخػػر  رػػل 
لػػذلؾ  ,يلػػمل مفػػاىيـ عػػدة وأحيانػػًا يحػػدث خمػػ  وتضػػاد كمتػػر رػػتف ىػػذه المفػػاىيـ

 ارت   اللاحث رتوضيحيا عمح النحو ااتي :
 الغريزة :  -1

ىػػي قػػوة رتولو يػػا تطريػػا تػػدت  اللػػخص ىلػػح التصػػرؼ ل  ػػموب وطري ػػا "
وىي نم  مف ا  ت الات الفطريػا والمع ػدة والمت يػا نحػو تح تػم غايػا  ,معتنا

 محددة".
 الحافز :  -2

"ىو حالا نات ا عف الحا ات الف تولو يا وأىـ ما يمز ىػذا المفيػـو ىػو 
حػػاتز( والػػذ  يحػػدد  ػػموؾ الفػػرد اررتلػػا  رتنػػو و ػػتف ممتػػر محػػدد ي ػػمح )ممتػػر ال

وىنالؾ ترؽ رتف الحاتز والدات  تالحاتز عنصػر مو ػود  ,عند نلوي حا ا معتنا
ػػا الػػدات   ,ماديػػًا( ,معنويػػاً  , تماعيػػاً ىتػػي الرتلػػا تتفاعػػل معػػو الفػػرد كػػ ف يكػػوف ) أمَّ

 تيو تنت  مف خ ؿ قو  داخميا".
 المثير :  -3

تلػػا المحيطػػا لػػاألتراد لت ػػاعدىـ "ىػػو ت ػػيي ت معنويػػا وماديػػا ت ػػدميا الر
تي الوصوؿ ردواتعيـ ىلح غاياتيا رللاع حػا تيـ وكػذلؾ ُتلػتر تػي زيػادة تػومر 
الفػػػرد ونتت ػػػا ذلػػػؾ لو ػػػود حا ػػػاأ مػػػا غتػػػر ملػػػلعا أو نتت ػػػا التنتػػػر تػػػي ناحتتػػػو 

وأف ىذا التػوتر ت عػل مػف الفػرد م ػتعدًا لم يػاـ لا ػت الا خاصػا نحػو  ,العضويا
رتلػػا الخار يػػا تيػػدؼ ىلػػح الػػلاع حا تػػو وا ػػتعادت توازنػػُو موضػػوع محػػدد تػػي ال

 .الف تولو ي ومف اممل تمؾ الممترات ىي ال وع والعطش"
 الباعث :  -4

"ىو علارة عف ممتر خار ي يظير تػي الرتلػا المحيطػا لالرياضػي يحػرؾ 
الػػدات  وينلػػطو ويتوقػػ  ذلػػؾ عمػػح مػػا يمممػػو اليػػدؼ الػػذ  ي ػػعح الرياضػػي ىلػػح 

 .تح ي و"
 لحاجة :ا -5

"ىػػي الػػن ص وا تت ػػار للػػيي مػػا أو ىػػي حالػػا عنػػد الرياضػػي تنلػػ  مػػف 
 ,خ ؿ انحراؼ اللرو  الرتولو يا وعػدـ ارتػزاف رػتف الرياضػي والرتلػا الخار يػا
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ف ا صل تي الحا ا حالا مف العوز والن ص وا تت ار  التوازف والتي  واخت ؿوا 
 زوؿ ى   تي قضاي الحا ا".ترتل  رنوع مف التوترات والضتم و  تمرث أف ت

 نظريات الدافعية :
 نظرية دافع االنجاز :-1
"تلػػتر ىػػذه النظريػػا عمػػح ىفَّ لعػػض األتػػراد تتطػػور لػػدتيـ داتػػ  ا ن ػػاز     

أكمػر مػػف ااخػػريف ألف نتت ػػا ارن ػػاز لػػدتيـ ليػا تػػ متر ىت ػػاري كمػػا تلػػتر أيضػػا  
تالن ػاح الػذ  يح  ػو ال عػب الح ال وة الداتعا لم ياـ لعمل  تػد ذو معيػار ُمػت ف 
ت نيػػػا تلػػػكل حػػػاتز قػػػو  تػػػي  يعمػػػل كحػػػاتز وكممػػػا كانػػػت ميمػػػا ال عػػػب صػػػعلا

الن ػػاح أ  كممػػا ح ػػم ال عػػب ميمػػا محػػددة وعػػزز  ىػػذا ا ن ػػاز زادت الداتعيػػا 
وقد ت ر  رياضيًا عف تمؾ الحالا لالمعادلػا التاليػا : داتػ  ارن ػازم األمػل  ,لديو

 .فللالخوؼ مف ال –تي الن اح
 نظرية الغرائز :  –2

"وتأعػػرؼ النريػػزة عمػػح ىنَّيػػا قػػو  رتولو يػػا داخميػػا ت عػػل العضػػويا ميالػػا 
ت ػػد ترنػػح ترويػػد و يػػا النظػػر النرالزيػػا  ,ىلػػح أف ت ػػمؾ طري ػػا معتنػػا دوف أخػػر  

وقػػػد حػػػاوؿ تف ػػػتر  ػػػموؾ ا ن ػػػاف عػػػف طريػػػم محػػػوريف ا ا ػػػتتف وىمػػػا )غريػػػزة 
ى َّ ىفَّ ىنالػػؾ  ,زة المػوت ويممميػػا مرػدأ العػدواف(الحيػاة ويممميػا مرػدأ المػػذة( و)غريػ

عممػػاي لخػػريف اتترضػػوا و ػػود عػػدد أكمػػر مػػف النرالػػز مػػف تمػػؾ ألتػػي ألػػار ىلتيػػا 
تتعػد  كونػو وصػفًا  ىفَّ تف تر أصحاب نظريا النرالز لم موؾ الللػر    ,ترويد

 ػمـو و  لما ي وـ لو ا ن اف وليس تف ترًا ح ي يًا لػو وذلػؾ ألف النرالػز تصػ  ال
أخترًا ت ف اللاحمتف تي ىذا الم اؿ لـ تتف وا تيما رتنيـ عمػح عػدد النرالػز  ,تف ره

علػػػرة  تينػػاؾ مػػػف اتتػػػرض و ػػػود غريػػػزتتف رتنمػػػا اتتػػػرض ااخػػػريف و ػػػود ممػػػاني
 .غريزة لكل  موؾ أن اني يمكف أف ي ـو لو"

 
 نظرية الحاجات : -3
ومتعػدد ال وانػب تتنلػ  عنػو مما تتمتز  موؾ ا ن اف ل نػو مختمػ  المظػاىر    

وعمح الرغـ مف و ود م موعا مػف الحا ػات  ,الحا ات اخت ؼ ا التب اللاع
تعترر عاما لد   مي  ا تراد وقد يعز  ىذا ا خت ؼ رتنيـ تي عدد الحا ػات 
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ل ػػػػػد صػػػػػن  الحا ػػػػػات )كرونلػػػػػاؾ عػػػػػاـ  ,أو أنواعيػػػػا أو تعريػػػػػ  ىػػػػػذه الحا ػػػػػات
 ( تصنيفًا خما يًا وىي :3977

 .لحا ا الح الحبا -3
 .الحا ا الح ع قات ا مف م  ال مطا -3
 .الحا ا الح مرات ا ا قراف -2
 .الحا ا ل  ت  ؿ الذاتي -4
 الحا ا الح ا قتدار واحتراـ الذات. -5

( نظامًا ىرميًا توضا تيو  م ما متدر ا 3971كما وض  )ما مو عاـ  
وألػػار أف األتػػػراد  ,ا ػػػاتمػػف الحا ػػات مػػػف ا دنػػح ىلػػح أعمػػػح المراتػػب مػػف الح

وىذه األولويات  ,يللعوف الحا ات وتم النظاـ الطريعي ألولويات الع ل وال  ـ
 ىي :

 الحاجات الفسيولوجية :  /أ
يحتػػاج   ػػػـ الكػػػالف الحػػػي لمحفػػػاس عمػػح حياتػػػو وا ػػػتمرار ل ػػػا ه أف ت ػػػـو 
فػا أ يزة وأعضاي ال  ـ روظال  الحياة المختمفا وأف عدـ قياـ ال  ـ لػ   وظي

مف ىذه الوظال   وؼ ت د  ىلح عدـ ا تزاف وعندما تت ػنح لمفػرد الػلاع ىػذه 
الحا ػات الف ػػتولو يا تػػي الوقػت ولاللػػكل المنا ػػب لػػو تػوف داتعتتػػو تتحػػرر مػػف 

تمػػػػف  , ػػػػيطرة الحا ػػػػات الف ػػػػتولو يا والخضػػػػوع ل ػػػػيطرة أخػػػػر  مػػػػف الحا ػػػػات
لنػػػوع مػػػف الحا ػػػات ال ػػػدتر لالػػػذكر أف األتػػػراد الػػػذتف تعػػػودوا عمػػػح الػػػلاع ىػػػذا ا

 ,تتحػػرر داتعتػػتيـ منيػػا حتػػح ولػػو تعرضػػوا لػػلعض الحرمػػاف مػػف ىػػذه الحا ػػات
رتنما ت يطر ىذه الحا ات دالما وتح ب ماعداىا لالن ػلا لمػف تعػودوا الحرمػاف 

 .منيا حتح عندما تتواتر ليـ اللاعيا
 حاجات حب اإلنتماء : /ب

حا ػػػػا ىلػػػػح يمكػػػػف وصػػػػ  حا ػػػػات )الحػػػػب وا نتمػػػػاي( ىػػػػي الرغلػػػػا أو ال
ع قػػػػات اررتلػػػػا  لالنػػػػػاس أو ال ماعػػػػات وأف ت ػػػػد الفػػػػرد ت ػػػػلً  مػػػػف ال ماعػػػػا  
وتظيػػر ىػػذه الحا ػػا عنػػدما يعرػػر الفػػرد عػػف اتت ػػاده لمصػػدتم أو ا خ أو الزو ػػا 
أو ا طفػػػاؿ كمػػػا و تػػػ مر عػػػدـ الػػػلاع ىػػػذه الحا ػػػا لػػػد  الػػػلعض الػػػح اللػػػعور 

 .ف الفرد والناسوالعزلا المػرتل  لالوحدة والتلاعد رت لال مم.
 حاجات تقدير الذات : /ج
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وي صػػػد ريػػػا تمػػػؾ الحا ػػػات التػػػي تػػػ د  الػػػلاع أيػػػاَّ منيػػػا لػػػد  الفػػػرد ىلػػػح 
فَّ حصػػػتما مػػػا يصػػػل ىليػػػو الفػػػرد مػػػف  اللػػػعور لػػػالتمتز عػػػف غتػػػره مػػػف األتػػػراد, وا 

ضػػػػع  تمػػػػؾ  الن ػػػػاح أو الفلػػػػل خػػػػ ؿ خرػػػػرات حياتػػػػو ىػػػػي التػػػػي تحػػػػدد قػػػػوة أو
ا ىػذه الحا ػات تػي تو يػو  ػموؾ الفػرد تػي مظػاىر وتتخػذ تاعميػ ,الحا ات لديو

تتػػ د  لػػدة الفاعميػػا ليػػذه الحا ػػات ىلػػح أف  ,متفاوتػػا تلعػػًا لدر ػػا تمػػؾ الفاعميػػا
يحػػاوؿ الفػػرد لتخطػػي مػػا أمامػػو مػػف الع لػػات لموصػػوؿ ىلػػح الم ػػتو  الػػذ  تنلػػده 
ل لنف و وي عي ىلح األعماؿ التي تتطمب الت دتد واررتكار والمنات ػا والتػي تممػ

تحديًا منا لًا ل دراتو ومف  يًا أخر  توف ارحلا  لالن ػلا ليػذه الحا ػات تػ د  
 ىلح عدـ الم ا لالنفس واللعور لاليواف والضع  واللعور لالن ص وقما الحتما. 

 حاجات الفيم والمعرفة : /د

ىػػي أولػػح حا ػػات النمػػو وي كػػد )ما ػػمو( أنػػو لػػـ يكػػف مت كػػدًا أف حا ػػات 
أمػػػػر عمػػػػح أف  ت ػػػػتمتر ال ػػػػموؾ لػػػػد   ميػػػػ  أتػػػػراد ال ػػػػنس  المعرتػػػػا والفيػػػػـ ليػػػػا

والرغلػػػا تػػػي  وا  ػػػتط ع ا كتلػػػاؼوعمػػػح ىػػػذا تحا ػػػات ممػػػل حػػػب  ,ارن ػػػاني
ف و ػدت ىػذه الحا ػا  اكت اب وتعمـ المعرتا لي ت مو ودة عند  مي  األتراد وا 
للػػػػػكل قػػػػػو  تونيػػػػػا تكػػػػػوف مصػػػػػحولا لالرغلػػػػػا تػػػػػي الترتتػػػػػب والتنظػػػػػيـ والتحمتػػػػػل 

دراؾ الع قات.والتصنت  و   ا 
 حاجات الجمال : /ه

ىػػي أقػػل الحا ػػات وضػػوحًا تػػي التنظػػيـ اليرمػػي )لما ػػمو(, حتػػث تو ػػد 
لد  اللعض مف األتػراد تتنرمػم مػف خػ ؿ  ػعي الفػرد وتلػوقو لمنػواحي ال ماليػا 
المرتلطػػػا رذاتػػػو ويػػػدلل ما ػػػمو عمػػػح ذلػػػؾ لػػػ ف األطفػػػاؿ األصػػػحاي ترػػػدوف أكمػػػر 

 . ما ً 
 

 ات :و/ حاجات تحقيق الذ
تعني حا ا الفرد ىلح املات و وده تي و   ال ماعا التي تتعايش معيا 
أو رتف األقراف أو و   ا  رة ولمعنح لخر أف يح م الفرد و ػوده تػي الم تمػ  

وما تتمتػز ريػا مػف خصػالص معتنػا وأف  ,الخار ي لالصورة التي تر  تتيا ذاتو
 خػػػت ؼ ا ىتمامػػػات الػػػلاع ىػػػذه الحا ػػػات لػػػد  الفػػػرد ي خػػػذ أ ػػػالتب متعػػػددة 
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ولػػذلؾ ُتعػػدَّ الحا ػػا ىلػػح تح تػػم الػػذات مػػف الحا ػػات الميمػػا التػػي  ,والمتػػوؿ لديػػو
ويػػر  )ما ػػمو( تػػي ىػػذا الترتتػػب ألتتػػالعي  ,ت ػػوـ عمتيػػا الػػػصحا النفػػػ يا ل تػػراد

 ".لمحا ات أف الم تويات المتتاليا لمحا ات
تالم ػتو   ,والنضػ  تظير تلاعًا وتحتل مكانا كمما ت دـ األتراد تي النمو

األوؿ مػػف الحا ػػات الف ػػتولو يا يظيػػر مػػ  ردايػػا الحيػػاة ويحتػػل مكػػاف الصػػدارة 
تػي الداتعيػػا مػػـ تمرػػث الم ػػتويات التاليػػا مػف الحا ػػات تػػي الظيػػور عمػػح التػػوالي 
وتكت ب الصدارة واحدة تمو  األخر  حتح نصل ىلح م تو  تح تم الذات لد  

ـ رتنما تكوف الم تويات ال ال ا عمح التوالي األتراد الناض تف متصدريف دواتعي
 أقل ت مترًا تي داتعيا األتراد 

 
 
 

 

 

 
 (1الشكل )

 (. 1993 )،يوضح نظرية مدرج الحاجات لماسمو عن لوىن
 نظرية العزو : -4

( أفَّ األتػراد يحػاولوف معرتػا 3985ألار تي اطػار ىػذه النظريػا )واتنػر: 
األ لاب التي دعت أف تحدث ا مور عمح اللكل الذ  حدمت تيو وي كػد واتنػر 

خػار ي( و)مػد  ار ػت رار:  –داخمي لؾ ألعاد لمعزو وىي )موق  التحكـل ف ىنا
مكانيػػا ال ػػيطرة )قارػػل لم ػػيطرة   ,غتػػر قارػػل لم ػػيطرة( –م ػػت ر وغتػػر م ػػت ر( وا 

 الحا ا لتح تم الذات

 حا ات لت دتر الذات
 الحا ا لمحب وارنتماي والصداقا

 الحا ا لملعور لاألمف واألماف
 الحا ات الف تولو يا 

  ارمارة ( –حا ات ى تي ؾ الطاقا ) الحركا 

 النوـ ( –الماي  –ادة الطاقا ) الطعاـ حا ات ى تع 
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واقتػػػرح واتنػػػر أف ىػػػذه األلعػػػاد الػػػم ث تػػػ مر تػػػي ال ػػػموؾ واللػػػعور   ػػػيما تػػػي 
مارتػػو منيػػا  مواقػػ  الفلػػل تال عػػب الػػذ  يعػػزو تلػػمو وضػػع  ادايه ىلػػح أ ػػلاب

الحػل( وأيضػًا قػد يعػزو الفػوز او الخ ػارة أل ػلاب  –الػتحكـ –ار ػتعداد –)ال درة
وتعترػر ىػذه النظريػا ىػي أكمػر ىرتلاطػًا  ,تي داخمو او ا لاب خار ا عػف طوعػا

 لالداتعيا.
 نظرية التعمم االجتماعي : -5

يػػـ ىفَّ الػػتعمـ ال ػػارم يعػػد المصػػادر الم "أكػػدت نظريػػا الػػتعمـ ا  تمػػاعي
لمداتعيػػػا كمػػػا الػػػارت عمػػػح ىنَّيػػػا حالػػػا داخميػػػا عنػػػد الفػػػرد تػػػدت  لػػػو ىلػػػح ارنتلػػػاه 

وأف  ,لمموق  التعميمي وأف ىذا التعمـ   يمكف أف يحدث دوف ار تمارة والنلا 
الن اح أو الفلل تي ى ت الا معتنا يمكف أف  ت د  ىلح نتال   ػمريا أو ىت اريػا 

 .ا تي تكرار ال موؾ النا ا"ولالتالي  يكوف ىنالؾ رغلا وداتعي
 نظرية االستثارة : -6

"ي ػػوـ النػػاس ل تعػػاؿ كمتػػرة   تخفػػض تػػوترًا و  تلػػل  حا ػػًا )تتزيولو يػػا( 
نَّما عمح العكس مف ذلؾ تيي تزيػد ار ػتمارة أو ترتػ  مػف م ػتو  النلػا  كمػا  وا 

كممػػػػا  ,ىػػػػو الحػػػػاؿ تػػػػي ال ػػػػموؾ المػػػػدتوع لحػػػػب ار ػػػػتط ع أو الػػػػلاع الفضػػػػوؿ
وممػػػػػا تلػػػػػتر ىليػػػػػو نظريػػػػػا  ,ت ا  ػػػػػتمارة زادت الداتعيػػػػػا والعكػػػػػس صػػػػحياارتفعػػػػ

ار ػػتمارة أفَّ األتػػراد تنػػدتعوف لكػػي ي ػػمكوا ل  ػػموب تل ػػتيـ تػػي الم ػػتو  الممػػالي 
ل  تمارة ويتفاوت األتراد تي ىػذا الم ػتو  تيػو لػد  لعػض ا تػراد مرتفػ  ولػد  

ألداي ُي حػػػػل لػػػػ ف واللػػػػكل ااتػػػػي ترػػػػتف ار ػػػػتمارة وا ,الػػػػلعض ااخػػػػر مػػػػنخفض
 الم تو  المعتدؿ مف ار تمارة تنت  عنو م تو  عاؿ مف الكفايا تي األداي".

 
 دافعية االنجاز الرياضي :

الحا ا ىلح ارن از اىتمامًا كرترًا مف قرل عمماي النفس الرياضي عمح  ت"نال   
ف العكػػس مػػف معظػػـ الػػدوات  ا  تماعيػػا وقػػد أمػػارت أعمػػاؿ )ماكمي نػػد واتكن ػػو 

مػػػف الدرا ػػػات واللحػػػوث عػػػف الحا ػػػا وأصػػػلحت مػػػف المعػػػالـ  ( م موعػػػا3949
)مػػورا ( أوؿ مػػف قػػدـ مصػػطما الحا ػػا ىلػػح  وُيعػػدَّ  ,الميمػػا تػػي درا ػػا الداتعيػػا

ت ػعح ألف ت ػـو  –تمػارس ال ػوة –ارن از وعمح أنو )أف تتنمب عمح الصػعولات
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الػػذات  تزيػػد مػػف قيمػػا –للػػيي صػػعب تح ػػم م ػػتويات مرتفعػػا عمػػح ا خػػريف 
رو ػػاطا الممار ػػا النا حػػا لمموىلػػا( ومػػف خػػ ؿ ذلػػؾ يعػػد الدرا ػػوف واللػػاحمتف 
الػدات  ل ن ػاز عمػح انػػو ال ػعي الػح م ػتو  مػػف التفػوؽ وارمتيػاز وىػو ال ػػوىر 

 .ال م  لمدوات  النف يا"
"ظيػػػػرت الكمتػػػػر مػػػػف اللحػػػػوث والدرا ػػػػات التػػػػي قػػػػاـ ريػػػػا العممػػػػاي ريػػػػدؼ 

ومػػػػات والمفػػػػاىيـ حػػػػوؿ طريعػػػػا داتعيػػػػا ارن ػػػػاز الوصػػػػوؿ ىلػػػػح المزيػػػػد مػػػػف المعم
والمنترات أو ال وانب التي ترتل  ريا وكذلؾ تحدتد ما تترتب عمح ىػذه الداتعيػا 

مػػػف رػػػتف ىػػػذه الدرا ػػػات ىنالػػػؾ درا ػػػات تناولػػػت )خصػػػالص  ,مػػػف لمػػػار ونتػػػال 
لخصػػيا األتػػراد( أصػػحاب داتعيػػا ارن ػػاز العاليػػا وقػػد ترػػتف لػػ نيـ تت يػػوف ىلػػح 

 ,لتصرؼ لطري ا محددة تتمتزوف تتيا عف غتػرىـ مػف األتػراد ا خػريفال موؾ وا
ومف  ماتيـ يضعوف أىداتًا تتحد  واقعيـ  ترغروف تي مصارعا الملاكل أكمر 

ىذ انيػػػػـ ي ػػػػدموف أتضػػػػل مػػػػا يمتمكػػػػوف تػػػػي الموقػػػػ   ,مػػػػف طمػػػػب الم ػػػػاعدة ليػػػػا
 التنات ي ويكونوف أ رع مف غترىـ تي التعمـ".

 حا ا ل ن از ل نيا :ال "ىنر  مورا "ويحدد 
 .تح تم األداي الذ  تراه ااخروف طلعاً  –أ
 .ال يطرة عمح الرتلا ا  تماعيا والماديا -ب
 .ح ف تنظيـ و تناوؿ األتكار والتحكـ ريا -ت
 . رعا األداي -ث
 .ار ت  ليا -ج
 .التنمب عمح الذات -ح
 .منات ا ااخريف و التنمب عمتيـ -خ
 خ ؿ الممار ا النا حا لم درة".ارعتزاز لالذات مف  -د

( بأن ىنالك ثاثث عوامال رئيساة و ميماة فاي إساتثارة تكنسون "ويرى )
 دافع اإلنجاز وىي:

 .دات  أو ا تعداد مارت ن ريًا لنرض ت نب الفلل أو رموغ الن اح -3
 .الن اح أو الفلل ,توق  أو احتماؿ الفلل -3
 .أو قيما الحاتز ال مري لمفلل ,ال اذريا أو قيما الحاتز الخار ي لمن اح -2
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وعند تفاعل تمػؾ العوامػل تتحػدد نػوع اللػخص كونػو مػف أصػحاب األمػل 
تػػوذا اذا كػػاف اللػػخص مػػف النػػوع ا وؿ  ,تػػي الن ػػاح أو ذو  الخػػوؼ مػػف الفلػػل

تيػػذا يعنػػػي أف الفػػرد يمتمػػػؾ ال ػػدرة األن ازيػػػا و ي ػػتطي  مػػػف خ ليػػا أف يمػػػارس 
تػػدات  ارن ػػاز يعكػػس مكونػػاف رلي ػػياف  , تػػداً النلػػاطات التػػي تحتػػاج منػػو اداًي 

)األمل تي الن اح والخوؼ مف الفلل( تي أمناي محاولا الفرد رذؿ اقصح  وىما:
م يػػودًا لػػو وكفاحػػو أل ػػل الن ػػاح والحصػػوؿ عمػػح ا تضػػل والخػػوؼ مػػف الفلػػل 
يعتف لمفرد امكانيػا ا ن ػاز النػا ا و كػذلؾ ي مػل مػف الطمػوح لم يػاـ لعمػل كرتػر 

 ميما صعلا تتم   الفرد ىلح األعماؿ التي تزيد مف احتماليا الن اح. وان از
ىػػػي األداي تحػػػت م ػػػتو   ويترػػػتف مػػػف خػػػ ؿ ذلػػػؾ أف )داتعيػػػا ارن ػػػاز(

أو ىػػػػو الرغلػػػػا تػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػح الن ػػػػاح لػػػػذا  ,محػػػػدد مػػػػف التفػػػػوؽ وا متيػػػػاز
 ن تطي  تعري  داتعيا األن از عمح ىنيا )النضاؿ مف أ ػل ارمتيػاز والحصػوؿ
عمح أعمح الم تويات تي المياـ المختمفا وتتيا تتمتز األداي لالفلل أو الن اح( 

 .حتث أفَّ داتعيا ارن از تت و ملالرًة نحو تح تم األىداؼ المعتنا
أما تي الم ػاؿ الرياضػي تأتعػدَّ المواقػ  التنات ػيا مػف اىػـ دواتػ  ارن ػاز 

ياضي مصطما )التنات يا( الرياضي ىذ ي تعمل العدتد مف عمماي عمـ النفس الر 
ألنيا تعني ا تعدادات ال عب تي موا يا  ,ليلتر الح داتعيا ا ن از الرياضي

المواقػ  التنات ػيا ومحاولػػا ارمتيػاز والتفػػوؽ تػي ضػوي معيػػار أو م ػتو  محػػدد 
مف الم تويات أو المعاتتر ا متياز والتفوؽ مػف خػ ؿ اظيػار ال ػدر الكرتػر مػف 

والنلػػا  كتعرتػػر عػػف رغلػػا الرياضػػي تػػي النضػػاؿ والكفػػاح مػػف الفعاليػػا والممػػاررة 
 أ ل ارمتياز والتفوؽ تي المواق  التنات يا.

ويعػػرؼ داتػػ  ا ن ػػاز ىػػو المنات ػػا أل ػػل تح تػػم الم ػػتو  األتضػػل تػػي 
واحيانًا ي تخدـ مصػطما التو يػات األن ازيػا أو الحا ػا ل ن ػاز ليعرػر  ,األداي

از تنػػػدرج للػػػكل عػػػاـ تحػػػت حا ػػػًا كرتػػػرة أعػػػـ وداتػػػ  ا ن ػػػ ,عػػػف داتػػػ  ارن ػػػاز
 .وألمل وىي الحا ا الح التفوؽ 
 الدافعية في المجال الرياضي :

تعترر الفعاليات لد  الرياضي  ميعيا تنت  عف الػدوات  الداخميػا واف الػدوات     
وموضػوع الداتعيػا يحتػو   ,ىي أ لاب ذاتيػا لمفعاليػا كمػا ىػي أيضػًا عوامػل ليػا

تي ت رب  موكًا أو تعاليا وىذا التحدتد لحد ذاتػو يلػمل النلػا   مي  العوامل ال
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 الرياضي كذلؾ ويعترر موضوع )الداتعيا( مف أىـ المواضي  التي تيـ الرياضػي
 لمعرتا العوامل الداخميا والتي ليا ت متر تفي تو تيو نحو تح تم ا ىداؼ.
مػػا تػػي أحتػػل مواضػػي  )الداتعيػػا( تػػي الم ػػاؿ الرياضػػا مكانػػا مت دمػػا وىا

م ا ت اللحث والدرا ا  واي تي م اؿ ) يكولو يا المنات ات( أو )عمػـ نفػس 
وأف النػػػرض ا  ػػػاس مػػػف التحفتػػػز ىػػػو تطػػػوير ارن ػػػاز لػػػذا ت ػػػب  ,الرياضػػػا(

 .ا ىتماـ وللكل كرتر  دًا ر مي  العمميات لخدما ىذا ال انب
ضػي وأف ىذا الموضوع لو أىميا لالنػا تػي كػل مػا قدمػو عمػـ الػنفس الريا

وير   ذلؾ الح الح ي ا ااتيا )أفَّ  ,) يكولو يا( حتح التوـ مف نظـ وتطري ات
وال ػػػوؿ المػػػ مور  ,كػػػل  ػػػموؾ ورايه داتػػػ ( رتنمػػػا تكمػػػف ورايه قػػػو  داتعيػػػا محػػػددة

ولكنػػؾ   ت ػػتطي  أف ت رػػره عمػػح  ,)ىنػػؾ ت ػػتطي  أف ت ػػود الحصػػاف ىلػػح النيػػر
 ,أىميا دور الداتعيا تي الرياضاوأفَّ ىذا ال وؿ يعرر روضوح عف  ,لرب الماي(

تعمػػػح  ػػػرتل الممػػػاؿ ي ػػػتطي  المػػػدرب أف ت رػػػر ال عػػػب عمػػػح ممار ػػػا رياضػػػا 
معتنا ولكف ىذا   يضمف ل ف ال عب  وؼ ترذؿ ال يد المطموب مػا داـ يف ػد 

 الرياضا.  انب الدات  نحو تح تف أدالو ليذه
رياضي وتػ مر تػي يمكف لمدوات  المختمفا أف تحدد وتو و ال موؾ العاـ لم

تاعمتتو وعمح الرغـ مف أف )النلا  والدات ( قالماف تػي تػ متر متلػادلو قػو   ػدًا 
ت نو   تو ػد ىنالػؾ رالطػا واضػحا تيمػا رتنيمػا تنػر  ىنالػؾ داتػ  ي ػرب لػرو  
لنيػػا أو موقػػ  يعتػػاد ال عػػب عمتيػػا وتػػي ضػػوي مػػا ي تضػػي الوضػػ  عمػػح الػػرغـ 

تحفتز الرياضي تل ح أحػد الػدوات  ذات األىميػا مف الت متر المتلادؿ والمع د ت ف 
 اللالنا والم مرة تي عمميا التدريب والتعميـ التر و .

وداتعيػػػا ارن ػػػاز الرياضػػػي ىػػػي تمػػػؾ ال ػػػو  العاممػػػا تػػػي ا ػػػتمارة  ػػػموؾ 
ال عب لم اعدة تػي الم اريػا لممواقػ  التنات ػيا والتػدريب ايضػًا وأل ػل التفػوؽ 

ي والتنات ػػػيا والتصػػػميـ لتح تػػػم م ػػػتو  أتضػػػل تتيػػػا مػػػف خػػػ ؿ الممػػػاررة وال ػػػع
لػػػ داي تػػػي ضػػػوي معػػػاتتر ارمتيػػػاز والتفػػػوؽ وكػػػذلؾ الرغلػػػا تػػػي تح تػػػم ارن ػػػاز 

 .ا تضل لالمنات ات الرياضيا والفوز ريا
 الدافعية وعثقتيا باإلنجاز الرياضي :
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يعػػػرؼ داتػػػ  ارن ػػػاز عمػػػح أنػػػو المنات ػػػا لنػػػرض تح تػػػم م ػػػتو  أتضػػػل 
ي ػػتخدـ مصػػطما التو يػػات ارن ازيػػا أو الحا ػػا ل ن ػػاز ليعرػػر  لػػ داي واحيانػػاً 

عف دات  ارن از وينحدر دات  ارن از للكل عاـ تحت مفيـو اعـ والمل وىو 
لػػػ ف ىنالػػػؾ  "أساااامة كامااال راتاااب، دمحم حسااان عاااثوي "الحا ػػػا لمتفػػػوؽ ويتفػػػم 

 خصالص عاما ل تراد الذتف يمتمكوف در ا عاليا مف ارن از وىي :
 .يروف ال در الكرتر مف المماررة تي األداييظ -3
 .يظيروف نوعيا متمتزة تي األداي -3
 .تن زوف األداي ولمعدؿ مرتف  -2
 .رلادات ااخريفىيعرتوف الوا لات وللكل أكمر مف ارعتماد عمح  -4
 ي ػػػػػػػػتمتعوف لالواقعيػػػػػػػػا تػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػ  التػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػب المخػػػػػػػػاطرة  -5

 .والمنامرة    
 .لح أداي مواق  تتطمب التحد تتطمعوف ى -6
 .تتحمموف الم  وليا التاما لما ي وموف لو مف األعماؿ -7

عندما تروـ الفرد ان ػاز عممػو و ن ػاح يحتػاج ىلػح الػدات  لكػي ي ػـو ريػذا 
العمػػػػل وىػػػػذا الػػػػدات  غاللػػػػًا تػػػػرتل  لار ػػػػتعدادات والخصػػػػالص المزا يػػػػا وطػػػػال  

درة لتحمػػل )ضػػنو  داتعيػػا اللخصػػيا وأف الػػلعض مػػف ا لػػخاص يمتمكػػوف ال ػػ
ومػزاج  ا تػزافقويا( تي حتف ىناؾ ألخاص يمتمكوف ) ياز عصػري( ضػعت  

أنفعػالي حػاد  ػدًا تػ نيـ   يممكػوف قػدرت التحمػل لتمػؾ الضػنو  وأكػدت ت ػػارب 
اللاحمتف تي ىذا الم اؿ أف ارتفاع م تو  الداتعيػا تػ د  دورًا تعػاً  ىلػح تحدتػد 

اع العالي تػي م ػتو  الػدات   ػت د  ىلػح دورًا  ػمريًا م تو  ارن از ولكف ا رتف
كمتػػرًا مػػا تخطلػػوف أصػػحاب الداتعيػػا المرتفعػػا تػػي  ,تػػي تحدتػػد م ػػتو  ارن ػػاز

ىػي  ػرًا خمػ   وا قتػدارامناي األداي ألف حا ا الرياضي ىلػح اللػعور لارن ػاز 
م درتػػو الكاممػػا لمن ػػاح وىنالػػؾ أيضػػًا تػػروؽ رلي ػػا تػػي خصػػالص كػػل )المن ػػز 

 لواطئ والمن ز العالي( تاأللخاص الذتف تتصفوف.   ا
لارن از الواطئ لدتيـ الم درة الكاتيا ا ن از ولكف نظرًا لمعوامػل الرتليػا 

 .واللخصيا   ي تطيعوف تح تم ذلؾ
 دوافع ممارسة النشاط الرياضي : 
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 .المر ي الرياضي –االاي –األصدقاي –ار تماعي: كال ميور األ تح اف -3
 .متعا المنات ا –المنات ا أماـ ال ميور –الفرديا –لمنات ا: ال ماعياا -3
ال يطرة والتحكـ الذاتي: التفوؽ تي األداي الحركي ومف خ ؿ تعمـ ميػارات  -2

 .حركيا  دتدة
 .أ موب الحياة:عادة  موكيا مكت لا مف تو تيات األ رة تي العمر الملكر -4
 .اخريفالخوؼ مف الفلل: الخوؼ مف ت تيـ ا -5
 اللعور لالصحا. –المياقا الردنيا والصحا: المظير ال  ماني ال تد -6
ع قػػات  –ع قػػات مػػ  زم لػػو –األصػػدقاي والع قػػات ار تماعيػػا : اللػػيرة -7

 .م  الفرؽ المنات ا
 –ا لػتراؾ تػي الم ػال ات اليامػا  –الن اح وارن از :ا ن ػاز تػي التػدريب -8

 ىن از أىداؼ لخصيا.
 .األصدقاي –ال ميور –عتراؼ والت دتر: مف المر ي الرياضياأل -9
 .اللعور رتفريغ ارنفعاؿ واليدوي والراحا التخمص مف التوتر: -31
عمػل ررنػػام   -ظيػار الفػروؽ الفرديػاىوارعتمػاد عمػح الػنفس:  ار ػت  ليا -33

 .م اعدة المدرب تي ىعداد الررنام  التدريري –تدريري ترد 
 – ماعػػػا: ال عػػػػب يطػػػور مػػػػف الع قػػػات الومي ػػػػا مػػػ  المػػػػر تفاألنتمػػػاي لم -33

 الم ا تي الزم ي. –المنات تف 
 ارمػػارة والمتعػػا: التحػػد  والمنات ػػا ت ديػػاف ىلػػح تػػدعيـ الملػػاعر ارنفعاليػػا-32
 .ت اريا كالمتعا وارمارة والتلويمار
 اريػػا كت ػػاب ال ػػدرات والميػػارات ودعػػـ ال وانػػب ارتىالمكانػػا ا  تماعيػػا: -34

 عػػػػػل ا خػػػػػريف تتعػػػػػامموف لػػػػػا حتراـ واللػػػػػعور  –تح تػػػػػم الن ػػػػػاح –لملخصػػػػػيا 
 لاألىميا مف قرل ارتراد ااخريف. 

 ػػػػػاس أتضػػػػػل نحػػػػػو ال ػػػػػدرات المياريػػػػػا الػػػػػوعي الػػػػػذاتي والم ػػػػػا لػػػػػالنفس: أح-35
 .اللعور ا ت اري نحو الذات –زيادة اللعور لالم ا –الردنياو 
 .در ات التفوؽ الرياضي –ال فر –المكات ة الماديا : ال والز-36 

 تصنيف الدوافع عند الرياضيين : 2-1-1-8
 ُتصن  الدوات  عند الرياضتتف عمح محوريف ىما :
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 الدوافع الفردية :-1
"وت مح ايضًا لالدوات  األوليا وي صد ريا ىي تمؾ الدوات  والحا ات ال  ػمانيا 

ف تمػػؾ الحا ػػات التػػي تفرضػػيا طريعػػا تكػػويف   ػػـ الفػػرد ووظػػال  أعضػػالو ومػػ
)الحا ا ىلح الراحا وكذلؾ الحا ػا ىلػح الحركػا والحا ػا ىلػح الملػاىدة والحا ػا 

  .لممتعا وت كتد الذات والحا ا ىلح األىميا وحب الليرة(
 ومف األممما عمح الدوات  الفرديا ىي :

 :دافع الحركة  -أ
 تي كل نف يا رياضيا تحتل الحركا مركز الصدارة لمرياضي ا مر الذ 

 .ت رر المدرب ا ىتماـ ريذا ال انب
 :لمغامرة ادافع حب االستطثع و -ب

ىفَّ الحا ا ىي الرغلا تي معرتا كل ليي غتر معروؼ لالن لا لو وىذا 
 .ما تدتعو ىلح حب المنامرة تي اكتلاؼ ما ىو  دتد

 : دافع المتعة والسرور-ت
ل منا تؾ ممً  أو ىفَّ الفرد يكوف م رورًا عند قيامو لالحركات ال متما كا

 .... الخ.النطس تي الماي
 :دافع تحقيق الذات  -ث

كمترًا مف األتراد ي ػعوف ىلػح تح تػم ذاتيػـ مػف خػ ؿ األنلػطا الرياضػيا 
تػػػاألتراد يمتمػػػوف لمن ػػػاح والتفػػػوؽ عمػػػح ااخػػػريف وتح تػػػم أىػػػداؼ معتنػػػا يع ػػػز 

 غترىـ تي تح ي يا.
 : دافع الثقة بالنفس ورفع القيمة الذاتية -ج

تي المرحما المتو طا ل تراد يكوف ليذا النػوع مػف الػدوات  دورًا ميمػًا تػي 
ىذ ي ػػعح التممتػػذ رت ويػػا الم ػػا لػػالنفس وكػػذلؾ التنمػػب  ,تنظػػيـ ال ػػموؾ ا ن ػػاني

 .عمح الضع  اللخصي والنواقص
 :دافع الشيرة وابراز االىمية  -خ

الػح تح تػم ُيعدَّ مف ا مػور الميمػا تػي  ميػ  المراحػل تالرياضػي ي ػعح 
مركزًا ميمًا رتف رتاقو وي تيو  التصفتم وا عتراؼ مف قرل زم لػو وىػذا تػ د  
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وىنػا ت كػد عمػح عػدـ الزيػادة تػي ىػذا الػدات  ألنػو تػ د   ,الح زيادة الم ػا لػالنفس
 الح الكررياي والنرور.

 الدوافع االجتماعية : -2
لحا ػات المكت ػلا ىػي الػدوات  أو ا ,ويطمم عمتيػا احيانػًا الػدوات  المانويػا

ىفَّ تركتػػب الػػدوات  عنػػد ,ىذ يكت ػػريا الفػػرد نتت ػػًا لتفاعمػػو مػػ  الرتلػػا المحيطػػا لػػو
الرياضػػتتف تتضػػمف عػػدة دواتػػ  مختمفػػا ا نػػواع وح ػػب خرػػرات الرياضػػي وعمػػره 
وم تو  وعيو والتي نلػ ت نتت ػا التعامػل مػ  تػ متر الرتلػا المحيػا لػو والمختمفػا 

ت تطي  ىذه الت مترات  واي أكانػت ا تماعيػا أو  ,ياوقد تكوف  مريا وغتر ىت ار
 .ترديا  مريا أو ىت اريا أف تحدد تركتب معتف لمدات "

 ومف الدوات  ا  تماعيا ما ي تي :
 :الدافع االخثقي االجتماعي  -أ

فَّ مػدر ي( ظػعندما يحاكي الرياضػي نف ػو تي ػوؿ )  أ ػتطي  أف أختػب 
 .خ قيًا نحو المدربت ف ذلؾ تمتر داتعًا ا تماعيًا أ

 :الدافع التربوي  -ب
  ت الا لم يـ التر ويا لالم تم .ا  تو و ىذا الدات  ىلح

 
 دافع الشعور بالمواطنة: -ت

ت عل مف الرياضػي يلػعر لالتزاماتػو نحػو وطنػو وىػذا تدتعػو لرػذؿ ال يػد 
 لتممتل رمده تي اللكل الذ  تراه منا لًا.

 :دافع التكامل النفسي والبدني  -ث
تتكػػوف ىػػذا الػػدات  لػػد  الطػػ ب الكلػػار ذو  ال ناعػػات المارتػػا والمواقػػ  

 ال يا يا الواعيا لصفتو حاتزًا لنلاطاتيـ الرياضيا. 
 دور المدرب في تشكيل الدوافع وتنميتيا عند الرياضيين:

لنرض ىدراؾ المدرب طريعا الدوات  التي تحفز ال عب تػي اختيػار لعلػا 
لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػح لعػػػػػض المعمومػػػػػات عػػػػػف رغلػػػػػاتيـ  محػػػػػددة والتفػػػػػوؽ ريػػػػػا عميػػػػػو

ومف الطرؽ التي ا تخدميا ل م  المعمومات وو الل رت   ,وملاعرىـ وخمفياتيـ
 م تو  الداتعيا ل عرتف ما ي تي :
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ومػػػػف خ لػػػػو يطػػػػرح المػػػػدرب أ ػػػػلما عمػػػػح  , عػػػػبالحػػػػوار رػػػػتف المػػػػدرب وال -3
داتػػػػػو اى ,تخػػػػػص أمػػػػػوره العامػػػػػا ممػػػػػل )لػػػػػعوره ات ػػػػػاه المنات ػػػػػات  عػػػػػبال

نظرتو لمحياة( تضً  عف لعض ا  ػلما الخاصػا ممػل  ,اللخصيا والمينيا
  .)ىل يل   والديؾ ملاركتؾ تي الرياضا(

لعػد خرػرات الن ػاح   عبالم حظات الدقي ا والدرا ا الم تفيضا ل موؾ ال -3
  .الفريم عضايوالفلل أو ارصناي ىلح تعمي اتو أو مناقلتو لمملاكل م  أ 

لنػػرض التعػػرؼ عمػػح دواتعػػو و لػػعوره نحػػو عػػب مات النف ػػيا ل قيػػاس ال ػػ -2
 المعلا. الملاركا تي

ت ب أف يكوف المػدرب متفيمػًا ومت ػامحًا و موضػوعيًا عنػدما تػر  دواتػ  أو -4
  .ب مف توـ اخر أو مف مو ـ اخر متت  عبمزاج ال

  .عبل  اً عمح المدرب أف ت عل مف التدريب ملوق -5
  .عبل   التدريري ذو منز  منياجعميو أف ت عل ال -6
ومػد    عػبوالت ػانس رتنيػا و ػتف ال المدرب التي تتلعيا ةفًّ أ التب ال يادى -7

لكفايتػػو التدريريػػا كميػػا أمػػور ُتعػػدَّ عوامػػل مػػ مرة تػػي الداتعيػػا   عػػبىدراؾ ال
 . عبلد  ال

رػتف  خذ لعتف ارعتلػار الفػروؽ الفرديػا المتوا ػدة يي تح ف تي المدرب أف  -8
 .ال عرتف عند ا تخدامو لمداتعيا

  .األىداؼ التي يمكف تح ي يا عبت ب أف تحدد ل  - 9
داتعيػػػػا وذ أف نحػػػػو ذاتيػػػػ لفيمػػػػوُ تػػػػي نف ػػػػو و   عػػػػبعميػػػو أف يطػػػػور م ػػػػا ال -31

عمح ارن از والمماررة تعتمد عمح كميا التعزيز الذ  يحصل عميو   عبال
 مف الت ارب ال ال ا.

  .تيار األىداؼختي أ  عبعدة العمح المدرب م ا -33
مػػػف قرػػػل المػػػدرب تػػػي عػػػدـ المنػػػا ة تػػػي الم ػػػا لػػػالنفس   عػػػبم ػػػاعدة ال -33

 والتنتتر ا ت اري النتر واقعي لمخررات ال ال ا.
تػػػي عػػػدـ ت ػػػداف الم ػػػا رنف ػػػو والتنتتػػػر   عػػػبعمػػػح المػػػدرب أف ي ػػػاعد ال -32

 ال مري النتر واقعي لمخررات ال ال ا.



 
 

 

                                                                                                                   2353    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

و ذ ىفَّ ىػػػذا النػػػوع مػػػػف  عرػػػػال الداخميػػػا عنػػػدتطػػػوير الداتعيػػػػا ال ػػػعي تػػػي  -34
 الداتعيا ت د  ىلح النتال  األتضل واألكمر ملاتًا.

 العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز: 2-1-1-11
مف العوامل ألتي ت مر تي داتعيا ا ن از والتػي تتفاعػل للػكل ىنالؾ العدتد "   

 ومف ىذه العوامل لد  الفرد ما ي تي :دتناميكي لت مر عمح م تو  ارن از 
 .تراث الرتلا التي يعيش تتيا الفرد )الم اتا ال الدة والعادات والت التد( -3
 .لخصيا األتراد وخرراتيـ تي المواق  المعتنا -3
 .التعمـ ار تماعي لمفرد -2
  المعػػػػػػػاتتر وال ػػػػػػػيـ وأيضػػػػػػػاً  ,ا عتلػػػػػػػارات ا  تماعيػػػػػػػا ,الػػػػػػػنظـ ا  تماعيػػػػػػػا -4

 التوقعات ار تماعيا.     
 .نوع النلا  الممارس -5
 .الصعولا تي الميارة و اذرتتيا لمفرد-6
وىنالػػػؾ ايضػػػًا عوامػػػل مػػػ مرة و للػػػكل عػػػاـ تػػػي داتعيػػػا ارن ػػػاز الرياضػػػي  

 .ونخص لالذكر ما ي تي
 

 الرؤية لممستقبل : -1
تعػػد األىػػداؼ الم ػػت رميا مػػف العناصػػر اليامػػا لمزيػػادة تػػي م ػػتو  داتعيػػا    

ارن از لد  الرياضتتف ىذ أنيا تممػل مصػدر ال ػوة والتلػ ي  ل ن ػاز ولممار ػا 
 .األنلطا التي تح م األىداؼ المر وة

 اليدف :  -2
اليػػدؼ لػػيس وحػػده الػػذ  تو ػػو داتػػ  ارن ػػاز ولكػػف نػػوع وم ػػتو  التوقػػ  
تالرياضػػػتف الػػػذتف لػػػدتيـ قناعػػػا رتوقػػػ  ات ػػػاري لتح تػػػم األىػػػداؼ  ػػػوؼ ترػػػذلوف 

أمػػا ىذا كػػاف لػػػدتيـ توقػػ   ػػمري تتػػ د  ذلػػؾ ل نخفػػاض تػػػي  ,ال يػػد المزيػػد مػػف
 در ا ا ن از

 خبرات النجاح : -3
لمخررات ال ال ا ارت اريا التي ح م تتيا الرياضػي الن ػاح والفػوز تػي أ   

ىلح الزيادة تي ا تعداد رغلا الرياضي ل  تمرار تي ممار ا ىػذا  نلا   ت د 
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طػػػوير الميػػػارات الرياضػػػيا واللػػػعور لالرضػػػا أتضػػػل لت النلػػػا  ممػػػا تتػػػيا تػػػرص
 وال عادة نتت ا تح تم األىداؼ. 

 التقدير االجتماعي : -4
ا ػػػػػػا الرياضػػػػػػي لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػح ال رػػػػػػوؿ تتػػػػػػ مر داتعيػػػػػػا ارن ػػػػػػاز تػػػػػػي ح 
ا  تح ػػػاف والت ػػػدتر ا  تمػػػاعي مػػػف األتػػػراد الميمػػػتف لالن ػػػلا ىليػػػو كالمػػػدرب و 

تػػػػػاف توقعػػػػػات ىػػػػػ  ي نحػػػػػو األىػػػػػداؼ ولالنتت ػػػػػا   ,واأل ػػػػػرة واردار  األصػػػػػدقاي
المطمولػػا مػػف الرياضػػي تح ي يػػا  ػػتممل داتعػػًا قويػػًا لػػو لكػػي ي ػػعي نحػػو التفػػوؽ 

 .وا متياز لمحصوؿ عمح ت دترىـ
 الحاجة إلى تجنب الفشل أو النجاح :  -5
تػػ د  الخػػوؼ مػػف الفلػػل ىلػػح تح ػػتف األداي و لكنػػو تػػ مر  ػػملًا عمػػح روح  

ىلػح الخطػ  الدتاعيػا تػي المعػب رػدً  مػف الخطػ  المخاطرة حتث يمتػل ال عػب 
وايضػػػًا تػػػاف الخػػػوؼ مػػػف  ,الي وميػػػا  كمػػػا يعتػػػم تحفتػػػز الطاقػػػا الكامنػػػا لمفػػػوز

الن ػػاح يمكػػف أف تػػ مر تػػي )ال ػػموؾ ارت ػػاز ( لمرياضػػي ىذ تػػر  الرياضػػي أف 
كػػػالتفوؽ  الن ػػػاح وا رت ػػػاي ىلػػػح الم ػػػتو  األتضػػػل يف ػػػده الػػػلعض مػػػف الممتػػػزات

 .رتاقو والتمتز رتف
 تقدير الذات :  -6

)رت ػدتر الػذات( مػف حتػث كونػو  ُيعػدَّ تيػـ الرياضػي عػف نف ػو ىػو مػا ي ػمح    
والتػػي تػػ مر تػػي  ػػموؾ ارن ػػاز مػػف حتػػث الممػػاررة واختيػػار  أحػػد العوامػػل الميمػػا

 نوعيا األداي.
 الحاجة لإلنجاز : -7
  اللدة تتيا لكف م تو  ,ُتعدَّ در ا اللعور لحا ا ا ن از أنيا  ما عاما 

نوعي لكل نلا   لمعنػح أف ال عػب تتمتػز  ػموكو لم ػتو  عػالي نحػو منات ػا 
محددة أكمر مف المنات ا ا خػر  ويتوقػ  ذلػؾ ردر ػا كرتػرة عمػح قيمػا الحػواتز 

 .التي يحصل عميو تي ضوي احتماؿ الن اح أو الفلل
 االمن النفسي:

 مفيوم االمن النفسي:
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ف النف ػي, ىذ لػـ ي تصػر عمػح  انػب واحػد مفيػـو األمػىناؾ عػدة  وانػب ل 
تيػػػػػػو تتضػػػػػػمف األمػػػػػػف الصػػػػػػحي والػػػػػػدتني وال ػػػػػػانوني  ,مػػػػػػف ال وانػػػػػػب الحياتيػػػػػػا

ويعنػػي األمػػف النف ػػي كمفيػػوـ عػػاـ , وا قتصػاد  والم ػػاتي والتر ػػو  وا  تمػػاعي
حالا م تم  ت وده الطم نتنا والتواتم والتػوازف, ويعنػي كػذلؾ الملػات وا  ػت رار 

 ,م ىذا ل مور منيا الي تف لػالحم وانتفػاي الظػف واللػؾ مػف الػنفسويتح  ,النف ي
  واف تكػػػػوف لمنػػػػا   ي ػػػػتفزىا خػػػػوؼ و  حػػػػزف واف تنتيػػػػي ل ماليػػػػا ورغلاتيػػػػا, و 

نمػا  ي تصر األمف النف ػي لمفػرد عمػح  انػب واحػد مػف  وانػب لخصػتتو ت ػ , وا 
, والع ميا, تتضمف األمف النف ي تي ال وانب ال  ميا, وا  تماعيا, والو دانيا

تػاألمف  لػاً مو  اً ويرتل  األمف النف ي واألمف ا  تماعي والصحا النف يا ارتلاط
النف ي ىو "تحرر الفرد مف الخوؼ والوصوؿ ىلح حالا ا طملناف عمػح صػحتو 

 وم ت رمو, واللعور لالم ا ت اه ااخريف ومركزه ا  تماعي.
, كمػػا ي صػػد لػػو نف ػػو"وىػػو أيضػػا "لػػعور المػػري ل يمتػػو واطملنانػػو وم تػػو ر 

"و ود ع قػات متوازنػا رػتف الفػرد وذاتػو مػف ناحيػا, و تنػو و ػتف األتػراد ااخػريف 
المحيطتف لو مف ناحيا أخر , تػوذا تػواترت ىػذه الع قػات المتوازنػا تػاف  ػموكو 
يمتل ىلح ا  ت رار, ومػف مػـ تانػو يصػلا أكمػر قارميػا لمعمػل وارنتػاج لعتػدا عػف 

راب", ويعرؼ األمف النف ي كذلؾ ل نو "الطم نتنا النف يا أو أنواع ال مم وا ضط
وغتػر معػرض  ا نفعاليا لد  الفرد, وحالا يكػوف تتيػا ىلػلاع الحا ػات مضػموفً 

لمخطر ومحرؾ لمفرد تي تح تم أمنػو", وىػو "حا ػا مػف حا ػات الفػرد, ىلػلاعيا 
رػل ااخػريف ت عمو يلعر لا رتياح وا طملناف ومف خ ؿ لعوره لا نتماي أو ت 

 لو والتحرر مف الخوؼ واأللـ".
 :وىنالك ستة عناصر أساسية تشكل مفيوم األمن النفسي وىي

ت رػػػل الػػػذات. ويتممػػػل تػػػي نظػػػرة الفػػػرد لذاتػػػو نظػػػرة ات اريػػػا واللػػػعور ل يمػػػا  -3
 وأىميا الحياة.

الع قػػا ا ت اريػػا مػػ  ااخػػريف وتتممػػل تػػي قػػدرة الفػػرد عمػػح ىقامػػا ع قػػات  -3
   ااخريف.ات اريا م

وتتممل تي اعتمػاد الفػرد عمػح نف ػو وتنظػيـ  ػموكو وت ػيـ ذاتػو  ا  ت  ليا. -2
 مف خ ؿ معاتتر محدده يضعيا لنف و.
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ال يطرة عمح الرتلا الذاتيا. وتتممل تي قدرة الفرد عمح ىدارة رتلتو وا تممار  -4
 الفرص ال تدة المو ودة تي رتلا ل  تفادة منيا.

داؼ. وتتممػػػػػل تػػػػػي ىف يضػػػػػ  الفػػػػػرد لنف ػػػػػو أىػػػػػداتا محػػػػػددة الحيػػػػػاة ذات أىػػػػػ -5
 وواضحا ترنح ىلح تح ي يا.

مكانياتػػػػو ال ػػػػعي نحػػػػو  :التطػػػػور الػػػػذاتي -6 وتتممػػػػل تػػػػي ىدراؾ الفػػػػرد ل دراتػػػػو وا 
 تطويرىا م  تطور الزمف

 :أىمية األمن النفسي

ىف الحا ػػػػا ل مػػػػف النف ػػػػي مػػػػف الحا ػػػػات األ ا ػػػػيا التػػػػي ُيعػػػػد الػػػػلاعيا       
 .وُيعػػػػد حػػػػاتزًا قويػػػػًا لم ػػػػموؾ تتلػػػػكل منػػػػذ الطفولػػػػا ,رلي ػػػػًا لتواتػػػػم الفػػػػرد مطملػػػػاً 

وتي مرحما الللاب التي تمتاز لالتمرد وكمرة التناقضات والصراع وحدة ا زمػات 
 ,ىذ اف كمػػػرة العوامػػػل والمػػػ مرات التػػػي تحػػػي  ريػػػـ مػػػف الػػػداخل والخػػػارج ,النف ػػػيا

ا ىلػػػػح اف ت خػػػػذ رتػػػػدىـ والتػػػػي تف ػػػػدىـ األمػػػػف النف ػػػػي وت عميػػػػـ تػػػػي حالػػػػا ما ػػػػ
 .ويػػػػػػػػػو ييـ وي ػػػػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػػػػح التكتػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  انف ػػػػػػػػػيـ ومػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػوليـ

وقػػػد ت ػػػرت ا نحراتػػػات لمػػػا تتيػػػا التلػػػرد والعػػػدواف مػػػا ىػػػي ا  أ ػػػالتب دتاعيػػػا 
ال مم والتوتر واللعور لالدونيا التي يلعر ريا الفرد تػي رتلتػو غتػر  لمتخمص مف

 .اامنا
 :   متطمبات األمن النفسي

اؾ لعػػض الخصػػالص التػػي تػػ د  دورًا ميمػػًا تػػي تػػوتتر حا ػػا األمػػف ىنػػ      
 وتتممل ىذه الخصالص لما ي تي: ,لد  الفرد

 .ال درة عمح تحم ل الم  وليا والصمود رو و األزمات -3
 .ت رل الذات -3
 ت رل ااخريف -2
 .ال درة عمح العمل -4
 .اتخاذ أىداؼ واقعيا -5

 :العوامل المؤثرة في األمن النفسي
 : ف اللعور لاألمف النف ي حا ا تػدخل تػي الػلاعيا عوامػل عدتػدة منيػاى 

 : عوامل نفسية-3
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ىف الرتلػػػػػا تممػػػػػل أحػػػػػد العوامػػػػػل النف ػػػػػيا التػػػػػي تػػػػػ مر تػػػػػي ملػػػػػاعر األمػػػػػف       
وال ػػو العػػاطفي ل  ػػرة يعػػد  مػػف أىػػـ المصػػادر ال زمػػا تػػي تح تػػم  ,وا طملنػػاف

 .األمف النف ي
 : عوامل اجتماعية -2
لػعور الفػػرد لػاألمف النف ػػي عنػدما يكػػوف قػادرًا عمػػح التكتػ  مػػ  الرتلػػا  ىف 

ت  ػػرة  ,واللػػخص ت ػػد الراحػػا واألمػػف لصػػحلا ااخػػريف ,والتفاعػػل مػػ  ااخػػريف
حتػث أكػد  ػوليفاف  ,العمل وا نتماي الح الوطف تزيد مف اللعور لاألمف النف ي

ر أصػػػً  خػػػ ؿ تيػػػي تتطػػػو  ,عمػػػح اف الحا ػػػا لملػػػعور ال تػػػد ت ػػػتند الػػػح األمػػػف
 .ت ارب الفرد تي موات ا ورتض ااخريف

  : عوامل دينية وأخثقية -3
ىف  ػػوىر األمػػف تتػػ مر رنظػػاـ المعت ػػدات وال ػػيـ وا ت اىػػات وا خ قيػػات  

وتلػػكل ىػػذه العناصػػر لعػػض ال وانػػب األ ا ػػيا ل مػػف  ,الملػػتركا تػػي الم تمػػ 
ىذ ي ػػػاعد الفػػػرد عمػػػح  ,النف ػػػي, تالػػػدتف لػػػو األمػػػر الواضػػػا تػػػي اللػػػعور لػػػاألمف

ف التعاليـ الدتنيا وال يـ الروحيا وا خ قيا تيد  الفرد الح ال ػموؾ  ا  ت رار, وا 
ال ػػو  وت نلػػو الوقػػوع تػػي الخطػػ  واللػػعور لالػػذنب وعػػذاب الضػػمتر التػػي تيػػدد 

 .أمنو
 االمن النفسي الرياضي :

ضػػي وتو ػػد عوامػػل عػػدة تكػػوف مػػ مرة تػػي األمػػف النف ػػي تػػي الم ػػاؿ الريا 
 وىي:
ت د  األمف النف ي دورا ميما تي التنللا ا  تماعيا  التنشئة االجتماعية: -3

تيػػو تتحػػدد ل  ػػالتريا مػػف ت ػػاما وت ػػم  وديم راطيػػا وت رػػل ورتػػض وحػػب 
وكراىيػػا ىذ أصػػلحت الع قػػات ا  تماعيػػا  ػػرلا ملالػػرا مػػف أ ػػلاب نمػػوه, 

محلػػػا وال رػػػوؿ ودر ػػػا األمػػػف التػػػي يلػػػعر الفػػػرد ريػػػا تعتمػػػد عمػػػح تػػػوتتر ال
 وا  ت رار.

تعػػد الرتلػػا مػػف العوامػػل التػػي تتػػ مر تتيػػا الفػػرد مػػف خػػ ؿ العواماال البيئيااة:  -3
و وده المتواصل تتيػا, والتػي تك ػلو خرػرات ومواقػ  مختمفػا ت عمػو يلػعر 

 لاألمف النف ي نحو رتلتو. 



 
 

 

                                                                                                                   2356    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

تعنػػػػي الحالػػػػا ال  ػػػػميا والصػػػػحيا  ػػػػ ما  العواماااال الجساااامية والصااااحية: -2
وما تيو مػف قػو  حتويػا تمكػف الفػرد مػف ال يػاـ لحركاتػو األ ا ػيا, ال  ـ, 

ف ليذه العوامل ال  ميا امر تي األمف النف ي ىذ انو كمما زاد ت رل الفػرد  وا 
ل  ػػػمو زاد لػػػعوره لػػػاألمف, وكممػػػا قػػػل ت رمػػػو أصػػػلا أكمػػػر عرضػػػو لف ػػػداف 

 األمف النف ي.
العوامػل الضػاغطا التػي تعد العوامػل ا قتصػاديا مػف  العوامل االقتصادية: -4

قػػػد تيػػػدد حيػػػاة الفػػػرد لػػػالخطر, اذ ىف قمػػػا الػػػدخل اللػػػير  لػػػو تلػػػعره لعػػػدـ 
األمػػف النف ػػي تػػي ىلػػلاع حا اتػػو ورغلاتػػو الذاتيػػا وىػػذه الملػػاعر مػػف عػػدـ 
رضػػػاي الحا ػػػات الماديػػػا تولػػػد لػػػو نوعػػػا مػػػف ال مػػػم وا ضػػػطراب  الكفايػػػا وا 

 ا ات أ رتو.نتت ا عدـ األمف عمح ىللاع حا اتو اللخصيا وح
 السموك :

ىو كل ما يصدر مف نلا  داخمي مػف حػا ت لػعوريا كػالتفكتر والتختػل  
ويلػػمل كػػل مػػا يفعمػػو ا ن ػػاف وكػػل مػػا  ,والرغلػػا واللػػعور لا رتيػػاح وا نضػػلا 

 ,يلعر لو وكل ما يفكر لو وا  ت الات ىنا تكػوف ل لػكاؿ مختمفػا منيػا حركيػا
اف ال ػػػموؾ تخضػػػ   ,الكػػػ  عػػػف النلػػػا  ,امعرتيػػػ ,انفعاليػػػا ,ت ػػػتولو يا ,لفظيػػػا

لمتكويف الداخمي لمفػرد وكػذلؾ العوامػل الخار يػا المحيطػا لػو والتػي تتفاعػل معػو 
وت مر تيو وتتنتر رتنتر أ  نلا  ا ا ي مف لرو  الرتلا و تنتر الم اؿ الذ  
تو د تيو الفرد كما اف ال ػموؾ تتصػ  لالكميػا أ  انػو وحػدة معتنػا نتت ػا و ػود 

 .الحيالكالف 
اما مفيوـ ال موؾ تيفيـ تحت مصطما ال موؾ ل مي  ا نلطا التي ي ػـو  

ريػػػا الفػػػرد او تنتػػػرات او تصػػػرتات   ػػػميا ونف ػػػيا ت عػػػل ا ن ػػػاف تتواتػػػم مػػػ  
الظػػروؼ المحيطػػا لػػو ويتعػػايش معيػػا ضػػمف الم تمػػ  لتػػ د  دوره تتيػػا وطريعػػا 

وال ػموؾ لصػفا  ,دراؾىذه ا نلطا ظاىريػا كػالنوـ وال ػوع وغترىػا كػالتفكتر وا 
 عاما ىو محصما التفاعل رتف الموروث والمكت ب تي المحي  او الرتلا.

 السموك الرياضي لمدرب كرة القدم:
قيادة المدرب ل عريو  واي تي التػدريب اـ المنات ػا تعتمػد عمػح ال ػمات 
مكانياتػو وا ىػـ مػف ذلػؾ كمػو قدرتػو  اللخصيا التي تتمت  ريا وقدراتو ومواىلػو وا 
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مػػح التػػ متر تػػي  عريػػو تضػػً  عػػف خرراتػػو تػػي نػػوع الرياضػػا التػػي ي ػػوـ عمػػح ع
تدريب  عريو عمتيا. وقناعا ال عرتف لم ى ت مدر يـ وقدراتػو ت ػاىـ الػح حػد  
لعتػػػد  لان ػػػ اميـ معػػػو ومػػػف مػػػـ أف يكونػػػوا أداة تعالػػػًا لتح تػػػم أىػػػداتيـ الخاصػػػا 

  .وأىداؼ مدر تيـ
لا )المػػػدرب او ال عػػػب( قػػػادرًا عمػػػح وتيػػػدؼ ال يػػػادة الرياضػػػيا لػػػ ف يصػػػ

العمػػل تػػي مختمػػ  المواقػػ  التػػي تتطمػػب م ػػتويات متفاوتػػا ترنػػح عمػػح أ ػػاس 
مكانياتو تي ع ج المواقػ  رنػايًا عمػح الفػروؽ   مات اللخصيا لم الد وقدراتو وا 

  .الفرديا والخررة اللخصيا ونوع النلا  الرياضي والرتلا وغترىا مف العوامل
موب ال يػػاد  الم ػػػتخدـ تػػػي ىػػذا اللحػػػث ىمػػػا )ا ىتمػػػاـ ومػػف ألعػػػاد األ ػػػ

لم ػػػػػتو  األداي( و)ا ىتمػػػػػاـ لالع قػػػػػات( ويعنػػػػػي الُلعػػػػػد األوؿ اىتمػػػػػاـ المػػػػػدرب 
أمػػا الُلعػػد المػػاني  ,لم ػػتو  أداي  عريػػو ومػػد  تطرػػي يـ لتعميماتػػو تنيػػًا وخططيػػاً 

 عريػػو تيعنػػح رػػػ )اىتمػػاـ المػػدرب لالع قػػات رتنػػو و ػػتف  عريػػو مػػف  يػػا و ػػتف 
  .لعضيـ للعض مف  يا أخر (

وقػػػد  .ويمكػػػف وصػػػ  وظػػػال  مػػػدرب كػػػرة ال ػػػدـ ل نيػػػا تدريريػػػا وا تماعيػػػا 
حتػث يعػد  ,يضت  لعض المفكريف م اؿ )تطػوير اللخصػيا( لوظػال  المػدرب

امػػػا  ,التػػػدريب مػػػف أكمػػػر الوظػػػال  اىميػػػا لالن ػػػلا لعمػػػل المػػػدرب تنيػػػًا وخططيػػػاً 
ىميػػا عػف  ػػال تيا كػػوف تركتػػز المػػدرب عمتيػػا الوظيفػا ا  تماعيػػا تيػػي   ت ػػل ا 

وتطػوير اللخصػيا ميمػا تعػد  , ت عل قوة الفريم وتما كو أتضل عنػد التنػاتس
)عمػػػح قػػػدر كرتػػػر( مػػػف األىميػػػا عمػػػح أ ػػػاس أف المػػػدرب يمكػػػف أف يعمػػػل مػػػ  

 . عرتف صنار ال ف وي مر رذلؾ عمح تنميا صفاتيـ اللخصيا
 القيادة :

 ػػػػيا قالػػػػد ال ماعػػػػػا او تو ػػػػو ال الػػػػد نحػػػػػو ىػػػػو انمػػػػا  ال ػػػػموؾ الػػػػػذ  مار  
لانيػا " ال ػدرة لمتػ متر تػي انلػطا األتػػراد   ) Sharmaوعرتيػا )لػارما ال ماعػا.

 وعرتيػػػػػػػا )ىػػػػػػػود   ,"ان ػػػػػػػاز اليػػػػػػػدؼ تػػػػػػػي وقػػػػػػػت معػػػػػػػتف وال ماعػػػػػػػات أل ػػػػػػػل
ف لتو يػو  يػدىـ نحػو تح تػم يلػاألخر  لانيا "ال ارميا تي الت متر  ) odgetts ت

لانيا "قدرة اللخص  ) warn voich &يا )ورف وتوجوعرت ,"ا ىداؼ الخاصا
وي ػػيموف تػػي مواصػػما تح تػػم ا ىػػداؼ  لػػاألخريف ل عميػػـ تتعػػاونوف  تػػي التػػ متر
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لانيا "ال يد او العمل لمت متر تي الناس و عميـ   ) eadدتوعرتيا )ت  "التنظيميا
وىـ وي دونو صالحًا ليـ  ميعا  لتح تم ىدؼ ترغروف كميـ تي تح ي و تتعاونوف 

التػػ متر تػػي  كمػػا عرتيػػا ) ػػتودف( لانيػػا "عمميػػا "ترتلطػػوف معػػًا لم موعػػا واحػػدة 
 ويعرتيا "نلا  الم موعا المنظما ت اه ىدؼ معتف

لانيػػا "العمميػػا التػػي مػػف خ ليػػا يمػػارس عضػػو ال ماعػػا تػػ متر ) show )لػػو
 ".ًا عمح لاقي اعضاي ال ماعاي ارتا
ل الػػػد لم ػػػاعدة  ماعتػػػو عمػػػح ويعنػػػي ايضػػػا أنمػػػا  ال ػػػموؾ التػػػي ترناىػػػا ا 

للاع رغلاتيـ  .ىن از وا لاتيـ وا 
وقد يعرف السموك القيادي عمى أسااس الساموك الاذي يتجاو إلياو ونمياز  

 :نوعين
: ويعني ا حتراـ وأف أنلطا ال الد تت و ىلػح تح تػم سموك ييتم بالعاممين -3

قاما ع قا ىت اريا معيـ  رتاىيا مر و يو وا 

وتكػػوف أنلػػطا  عنػػي التو ػػو نحػػو ىن ػػاز العمػػل,: ويسااموك ييااتم باإلنتاااج -3
ن از العمل  ال الد مت يا نحو تح تف ارنتا يا وا 

لػػػػػاف ال الػػػػػد ىػػػػػو العنصػػػػػر الرلي ػػػػػي والمػػػػػ مر تػػػػػي اعمػػػػػاؿ  الباحاااااثويػػػػر   
ويظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ قدراتػػو وقارمتتػػو تػػي التػػ متر عمػػح  ,ونلػػاطات المر و ػػتف

ؾ اف ال الػػػد النػػػا ا ىػػػو وذلػػػ ,تصػػػرتات  ػػػموؾ مر و ػػػيو لنيػػػو تح تػػػم ا ىػػػداؼ
الذ  ي ػتطي  اف يك ػب م ػا مػف ي ػودىـ والتػي يحصػل عمتيػا مػف خػ ؿ الحكػـ 
الصالب والت دتر الصػحيا ل مػور التػي يعال يػا مػ  ا خػريف والتصػور الم ػرم 

 ل ىداؼ ا نيا واللعتدة التي يعمل ال مي  مف ا ل الوصوؿ التيا.
 :القيادة باعتبارىا سموكا  

وذلؾ  ف محور اىتمامػات ىػذا  ,ا ا ت اه لعدا ونظرة  دتدةت د اعطح ىذ 
ومفػػػاىيـ  ملػػػادئ ويعتمػػػد عمػػػح توظتػػػ  ,المػػػني  تػػػدور حػػػوؿ ال ػػػموؾ ا ن ػػػاني

العمػػػـو ا ن ػػػانيا المختمفػػػا لفيػػػـ وتف ػػػتر ال ػػػموؾ ا ن ػػػاني وا  ػػػتفادة مػػػف ىػػػذه 
مػػػػػل التف ػػػػترات تػػػػػي التنرػػػػػ  ل لػػػػكاؿ ال ػػػػػموؾ المتوقػػػػػ  ا ل تػػػػراد تػػػػػي ميػػػػػادتف الع

ليذا تاف  موؾ الحا ات التالعتتف تي ظػروؼ او موقػ  معػتف والعمػل  ,المختمفا
وعمػح  .وىػو اللػيي ال دتػد الػذ  اضػاتا ىػذا ا ت ػاه ,عمح تكيفو مػا امكػف تتيػا
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 ,ال يادة لانيػا " عمميػا تحكميػا ا ػس feideler وتم ىذا المنظور عرؼ )تدلر(
يػاد  الم لػـ والػذ  تن ػ ـ مػ  كما  عمميا ولمو ريػا يمكػف ا ػتخداـ ال ػموؾ ال 

ظػػػرؼ معػػػتف" عرتيػػػا محمػػػود لانيػػػا "دور ا تمػػػاعي رلػػػيس ي ػػػـو ال الػػػد لػػػو امنػػػاي 
الم موعػػا", وىكػػذا ن ػػد اف التعريفػػات ال ػػال ا عمػػح  اتػػرادتفاعمػػو مػػ  غتػػره مػػف 

الرغـ مف ت كتدىا عمح عمميا التفاعل رػتف ال الػد ل ػوىر عمميػا وتفاعػل ا  ػس 
لمفيوـ محددا واتلاعو لكنيػا لػـ تعطػي تف ػترا وعميػو تػاف  وارضخاً  ,التي يحكميا

 ,ىذا ا ت اه تر  لاف مواصفات وقد ارت ال الػد لوحػدىا   تكفػي لظيػور ال يػادة
واف العنصر الحاكـ لظيورىا ىو نوع ا  ت الا لدر ا ا قناع وا  ت  ـ الذ  

ور ال الػد وقػد ارتػو وم  ذلؾ تاف ىػ  ي   تمنػوف د,تعطيو ال ماعا الم ادة لم الد
تي ا تحضار ىذه ال ناعا مف قرل كمػا يظيػر مػف ىػذه التعريفػات ايضػًا اتلاعػو 

تػػ متر حركػػا الع قػػات ارن ػػانيا التػػي  ,لعػػد اف كػػاف الت كتػػد منصػػب عمػػح ال الػػد
 .ظيرت مطم  الم متنيات مف ىذا ال رف 

انمػا  ولعل المتفحص  نصار ىذا ا ت اه الذ  ت كد عمح اف  موؾ ال الد 
 ىو حصتما تفاعل رتف كاتا العناصر و المتنترات التي تػومر تػي طريعػا عمميػا

 ,حا ػات التػالعتف ,ىػي قػدرات وحا ػات ولخصػيا ال الػد ال يادة وىذه المتنترات
  .متطملات الظرؼ او الموق 

ويػػر  اللاحػػث لػػاف ال ػػموؾ ال يػػاد  ىػػو كػػل مػػا يصػػدره ال الػػد مػػف أنمػػا   
أو ميتـ لالعػاممتف, تػي محاولػا منػو لمتػ متر ,يتـ لالعملال موؾ التي توحي أنو م

 .عمتيـ لتح تم ىدؼ أو م موعا أىداؼ معتنا
 الدراسات السابقة: 

لمقدرة الحركية بداللاة  التنبؤية القيمة "عنواف ل" حسن عمي حسين" درا ا -
 "( ساانة12-11بعااض الساامات الشخصااية لثعبااي كاارة القاادم بأعمااار )

 (تراترػػورج)ينا م لمػػا لمصػػورة المصػػنرة لم يػػاس وضػػ  صػػ أىػػداؼ الدرا ػػا
التعػػػرؼ , (  ػػػنا33-31ل ػػػمات اللخصػػػيا ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ ل عمػػػار ) 

وعمػػح طريعػػا عمػح اىػػـ ال ػػدرات الحركيػػا وال ػػمات اللخصػيا لعتنػػا اللحػػث 
التعػرؼ عمػح , الع قا ا رتلاطيػا )ال ػوة وا ت ػاه( رػتف المتنتػرات الملحومػا

، فردات الم تخمصا مف التحمتل العػاممي لم ػدرة الحركيػاا ىميا الن ريا لمم
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ا تخداـ المػني  الوصػفي لا  ػموب الم ػحي والدرا ػات  ا رايات الدرا ا:
ا رتلاطيا وىذا ما نراه تن  ـ ويتطارم م  مواصػفات لحمنػا لكونيػا اتضػل 
المنػػاى  واي ػػرىا تػػي تح تػػم اىداتػػو ت ػػػد  ػػاي اختيػػار اللاحػػث لعتنػػا لحمػػػو 

ال عرػػتف الػػذتف  لعػػضالػػتممت عتنػػا اللحػػث عمػػح  اذالعلػػوالي  ا  ػػموبل
ممػػف ىػػـ  الن ػػ يمممػػوف المػػدارس الكرويػػا تػػي محاتظػػات لارػػل وال اد ػػيا و 

( 391مػف اصػل ) (  عػب374رمغ عػددىـ ) وقد(  نا 33-31لاعمار )
لعػػد اف عمػػد اللاحػػث الػػح اىمػػاؿ  ,تنتمػػوف الػػح مػػ ث مػػدارس كرويػػا  علػػاً 

راد العتنػػػا وذلػػػؾ ل ػػػرب عػػػدـ ا ػػػتمرارىـ لالمدر ػػػا ا ػػػتمارات لعػػػض مػػػف اتػػػ
او عدـ اداليـ اختلار  ,للكل متواصل واداي كل اختلارات ال درات الحركيا

تـ التوصل  وا تنت  اللاحث مف خ ؿ درا تو ما تمي:, ال مات اللخصيا
ل ػػػمات  (تراترػػػورج) لمصػػػورة المصػػػنرة لم يػػػاسالػػػح وضػػػ  صػػػينا م لمػػػا 
رمػغ عػدد ت ػرات حتث (  نا 33-31 دـ ل عمار )اللخصيا ل عري كرة ال

( ت ػػػػرات مػػػػف الم يػػػػاس ا صػػػػمي 6ت ػػػػرة( لعػػػػد اف ا ػػػػتلعدت ) 51م يػػػػاس )
  يمكػػػف التنرػػػ  لم ػػػدرة , نتت ػػػا اراي الخرػػػراي والتحمتػػػل ا حصػػػالي لمف ػػػرات
 ,ا كتلاريػػػػو ,)العصػػػػريا الحركيػػػػا رد لػػػػا لضػػػػ  ال ػػػػمات اللخصػػػػيا وىػػػػي

 (  نو. 33-31الضل ( لمف ىـ ل عمار ) ,اليدوي ,ال ارميا ل  تمارة
أسااااليب "" لعنػػػواف إباااراىيم ياااونس وكااااع وساااممان نصااايف جاسااام"درا ػػػا  -

السموك القيادي لممدربين وعثقتيم بالنتائج من وجية نظر العباي اندياة 
التعػرؼ عمػح ال ػموؾ  ىػداؼ الدرا ػا:أ  "الدوري الممتاز لكرة السمة بالعراق

ا الممتازة لكرة ال ما تي العراؽ مف و يػا نظػر ال ياد  لمدر ي انديا الدر 
الم ارنا رتف ا  التب ال ياديا لمدر ي انديا الدر ا الممتازة لكػرة , ال عرتف

اف ن ػػػػػاح اللحػػػػػث تتوقػػػػػ  عمػػػػػح  ا ػػػػػرايات الدرا ػػػػػا: ال ػػػػػما تػػػػػي العػػػػػراؽ.
ليػػػذا ترضػػػت ملػػػكما اللحػػػث ا ػػػتخداـ  ,الخطػػػوات الم لمػػػا حػػػل الملػػػكما

والمتعم ػا لمتنتػرات ا ػموب ال ػموؾ  اىرة الملحوممني ا وصفيا يص  الظا
ال يػػػػاد  ونتػػػػال  ا نديػػػػا الرياضػػػػيا )الممتػػػػازة( لاعتمػػػػاد ا ػػػػموب الع قػػػػات 

عتنػػا  .ا رتلاطيػػا ا حصػػاليا ومني ػػا م ارنػػا اعتمػػد رػػتف ا نديػػا الرياضػػيا
يلػػتمل م تمػػ  اللحػػث  عرػػي انديػػا الدر ػػا الممتػػازة لكػػرة ال ػػػما  الدرا ػػا:

( علػا 33تتوزعوف عمػح ت ػعا أنديػا رواقػ  ) ,(  عب318ـ )اللالغ عددى
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تتمتػػػز اغمػػب مػػدر و انديػػا الدر ػػا الممتػػازة  ا ػػتنتا ات الدرا ػػا لكػػل نػػاد .
لكرة ال ما موضوع اللحث لانيـ يعطوف اىتمامػا منا ػلا لاأل ػموب ال يػاد  
تـ الميػتـ لػاألداي واأل ػموب ال يػاد  الميػػتـ لالع قػات و ػموؾ ال يػاد  الميػػ

تو د تروؽ دالػا ىحصػاليا رػتف مػدر و انديػا الدر ػا , لاألداي والع قات معا
الممتازة موضػوع اللحػث تػي  ػموؾ ال يػاد  الميػتـ لػاألداي و ػموؾ ال يػاد  

 .الميتـ لالع قات و موؾ ال ياد  الميتـ لاألداي والع قات معا

 مناقشة الدراسات السابقة :
 ا ل ر يػا مػف موضػوع الدرا ػا الحاليػالعد ا طػ ع عمػح الدرا ػات ال ػال 
والتػػي  ػػاىمت تػػي تو يػػو اللاحػػث  مػػف حتػػث ا  ػػرايات والمتنتػػرات الملحومػػو 

 .ؿمف خ  الحاليا رن از درا تو
 .ا ختلار وال ياس وا  يزة الم تخدما -
  .ا رايات تحدتد متنترات اللحث -
 اما او و التلالو وا خت ؼ ىي : -

 :  وجو التشابوأ
تلػػػالو درا ػػػتنا مػػػ  درا ػػػا ح ػػػف عمػػػي ح ػػػتف لػػػالمني  الوصػػػفي ل  ػػػموب ت -1

 .الم ا والع قات ا رتلاطيا
تتلالو درا تنا م  درا ا ارراىيـ تونس وكاع و مماف نصت   ا ـ ردرا ا  -2

 ا التب ال موؾ ال ياد  لمدر تيـ مف و يا نظر  عرتيـ. 
 : وجو االختثفأ

ا ح ػػف عمػػي ح ػػػتف ب )العتنػػا( حتػػػث تختمػػ  درا ػػتنا الحاليػػػا عػػف درا ػػػ -1
كانػػػت عتنػػػا درا ػػػتنا الحاليػػػا ىػػػي  عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ المت ػػػدمتف امػػػا عتنػػػا 

 .الدرا ا ال ال ا ىـ   عري كرة ال دـ الناللتف
تختمػػ  درا ػػتنا الحاليػػا درا ػػا ارػػراىيـ تػػونس وكػػاع و ػػمماف نصػػت   ا ػػـ  -3

  ال ا عف كرة ال ما لالفعاليا درا تنا الحاليا عف كرة ال دـ والدرا ا ال

 منيج البحث:
يعػػػػد المػػػػني  الوصػػػػػفي مػػػػف اللحػػػػوث وا ػػػػػعا ا نتلػػػػار وا  ػػػػتخداـ تػػػػػي 
الم ػػا ت المختمفػػا, تتركػػز عمػػح الظػػواىر ال المػػا و مػػ  الح ػػالم, والمعمومػػات, 



 
 

 

                                                                                                                   2363    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

والم حظات عنيػا, ىذ أفَّ المػني  الوصػفي تتممػل تػي "درا ػا ظػاىرة أو معال ػا 
   وانريا وتحدتد الع قات رتف عناصرىا مف الملك ت ل صد تلخيصيا وكل

 خ ؿ ا تخداـ األدوات الموضوعيا ل م  الريانات وتحمتميا وتف تر نتال يا".
ا ػػػتخدـ اللاحػػػث المػػػني  الوصػػػفي ل  ػػػالتب الدرا ػػػات الم ػػػحيا وا رتلاطيػػػا    

التػػي تيػػتـ لالكلػػ  عػػف الع قػػات رػػتف متنتػػرات اللحػػث لمعرتػػا مػػد   والتنر يػػو
 تيما رتنيا. ا رتلا 

 مجتمع البحث وعينتو :
حػػدد اللاحػػث م تمػػ  اللحػػث وىػػـ تػػرؽ أنديػػا محاتظػػا وا ػػ  لكػػرة ال ػػدـ  

( أنديػػػا الملػػػاركوف تػػػي دور  الدر ػػػا األولػػػح 9الدر ػػػا األولػػػح اللػػػالغ عػػػددىـ )
)الكوت, النيريف, وا  , الليداي,  ل ندياوتمممت الفرؽ  3139-3138لممو ـ 

(  عػب وقػػد 331واللػػالغ عػددىـ )( ي, الػد تمو الموت يػ العػزة, النعمانيػا, الحػػي,
( 381اختارىـ اللاحػث عتنػا لحمػا لالطري ػا العلػواليا الل ػيطا واللػالغ عػددىـ )

( ويوضا ال دوؿ أيضًا عدد 3كما موضا تي ال دوؿ ) 85.73 عب و ن لا 
 ال عرتف لكل ناد 

 (1جدول )
 يوضح عينة البحث وعددىا

رونظىالبحثىىالمجتمدىأدمىالناديىت
ىالطذوائوظ

رونظىالبحثى
ىاالدادوظ

الندبظى
ىالمئووظ

 9553 31 2 35 الكوت  .3
 9553 31 3 35 النيريف  .3
 9553 31 3 33 وا    .2
 9553 31 3 33 ليدايال  .4
 9553 31 3 33 العزة  .5
 9553 31 2 35 نعمانياال  .6

 9553 31 3 33 الحي .7
 9553 31 3 35 الموت يا .8
 9553 31 3 33 الد تمي .9

  331 9 الم موع
  عب

 85573  عب  381  عب  31
 

 الوسائل واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث :



 
 

 

                                                                                                                   2362    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

ىػػػي الو ػػػتما أو الطري ػػػا التػػػي ي ػػػتطي  ريػػػا اللاحػػػث حػػػل ملػػػكمتو ميمػػػا 
ريانػػات أو عتنػػػات أو أ يػػزة" ىذ ا ػػتعاف اللاحػػث لػػػاألدوات  ,كانػػت تمػػؾ األدوات

 ااتيا تي ىن از لحمو:
 ستعان الباحث باألدوات اآلتية :ا
 .الم ارما -     .الم حظا -
 .ستيالم ا -     .ا  تلانا -

 وسائل جمع المعمومات :
 .المصادر والمرا   العمميا -3
 .الدرا ات واللحوث ال ال ا -3
 الللكا الدوليا )ا نترنتت(. -2

 وسائل تحميل البيانات :
 .الو الل ا حصاليا -3  ا تمارات  م  الريانات وتفرينيا. -3
 .(CASIOحا لا تدويا نوع ) -2

 :الوسائل المساعدة 
 ( casio اعا الكترونيا ل ياس الوقت نوع ) -3
 (( Doms أق ـ رصاص نوع  -3
 ( hp ياز  رتوب )  -2
 .تريم العمل الم اعد -4

 :إجراءات البحث الميدانية
 تحديد متغيرات البحث:

لملػػكما التػػي تريػػد أف يحميػػا ىذ اطمػػ  عمػػح لعػػد أف وقػػ  اللاحػػث عمػػح ا 
المصادر العمميػا والدرا ػات ال ػال ا التػي تناولػت ىػذه المتنتػرات التػي  تدر ػيا 

 اللاحث تتـ تحدتد متنترات اللحث التي تمممت ااتي:
 األمف النف ي. -3    داتعيا ارن از ل عرتف. -3
 ال موؾ ال ياد . -2

  تحديد المقاييس :
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لاحػػػث عمػػػح العدتػػػد مػػػف المصػػػادر العمميػػػا و ػػػد أفَّ ىنػػػاؾ لعػػػد ىطػػػ ع ال
م ػػػاتيس مختمفػػػا عػػػف متنتػػػرات اللحػػػث ولعػػػد التػػػدقتم ودرا ػػػا الم ػػػاتيس لصػػػورة 
مفصػػػما ولكػػػوف الملػػػرؼ تخصصػػػػو الػػػدقتم عمػػػـ نفػػػس كػػػػرة قػػػدـ, ىذ تػػػـ تحدتػػػػد 

, تضػػػػػً  عػػػػػف وا ػػػػػراي الم ػػػػػال ت مػػػػػ  الخرػػػػػراي الم ػػػػػاتيس مػػػػػ  ال ػػػػػتد الملػػػػػرؼ
ىػػذه  لكػػوف  (, 3الػػنفس التر ػػو  والرياضػػي تنظػػر ممحػػم )والمختصػػتف تػػي عمػػـ 

 تعمل عمح حل ملكما اللحث لصورة دقي ا. الم اتيس
 مقياس  دافعية االنجاز الرياضي:

تنظػر ( ) ػو وولػس(, وتعريػب س ح ػف عػ و  م يػاس  ا تخدـ اللاحث
والػػػذ  تتكػػػوف  ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ,م ػػػتو  داتعيػػػا ا ن ػػػاز (, ل يػػػاس 3ممحػػػم )
( ت ػػرة تػػتـ ار الػػا عمػػح الف ػػرات لاختيػػار رػػدتل واحػػد 31لاألصػػل مػػف ) اسالم يػػ
ردر ا كرترة  ػدًا, ردر ػا كرتػرة, ردر ػا متو ػطا, ردر ػا ردالل وىي ) خمسمف 

( عمػح التػوالي 3-5ليذه الرػدالل ) اوزاف ا  الا( وتتراوح قمتما, ردر ا قمتما  داً 
( ادنػػح در ػػا.31)در ػػا و اعمػػح (311وتكػػوف در ػػا الم يػػاس تتػػراوح مػػا رػػتف )

  
 النفسي: لألمن ما سمو مقياس

( تنظػػػر 3113 -عمػػػي صػػػكر  ػػػارر الخزاعػػػيم يػػػاس ) ا ػػػتخدـ اللاحػػػث
 (, ل يػػػاس ا مػػػف النف ػػػي ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ, والػػػذ  تتكػػػوف الم يػػػاس2ممحػػػم )

( ت ػرة تػتـ ار الػا عمػح الف ػرات لاختيػار رػدتل واحػد مػف م مػا 53لاألصل مف )
( 3-2ليػػذه الرػػدالل ) اوزاف ا  الػػا( وتتػػراوح , غتػػر متاكػػد,  نعػػـرػػدالل وىػػي )

( 53)در ػػا و اعمػػح (356عمػػح التػػوالي وتكػػوف در ػػا الم يػػاس تتػػراوح مػػا رػػتف )
  ادنح در ا.

 مقياس السموك القيادي لمدربي كرة القدم:
( تنظػػػر ممحػػػم 3111 –م يػػػاس )عػػػد  غػػػانـ محمػػػود  ا ػػػتخدـ اللاحػػػث

لاألصػػل  لمػػدر ي كػػرة ال ػػدـ والػػذ  تتكػػوف الم يػػاس(, ل يػػاس ال ػػموؾ ال يػػاد  4)
( ت ػػرة تػػتـ ار الػػا عمػػح الف ػػرات لاختيػػار رػػدتل واحػػد مػػف م مػػا رػػدالل 41مػػف )

( عمػػػح 3-2ليػػػذه الرػػػدالل ) اوزاف ا  الػػػاوىػػػي )دالمػػػًا, أحيانػػػًا, نػػػادرًا( وتتػػػراوح 
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 ( ادنػػح41)در ػػا و اعمػػح (331التػػوالي وتكػػوف در ػػا الم يػػاس تتػػراوح مػػا رػػتف )
  در ا.

 التجربة االستطثعية :
 قػػػاـ اللاحػػػث رػػػو راي الت ر ػػػا ا  ػػػتط عيا ررت ػػػا تريػػػم العمػػػل الم ػػػاعد

(  علػًا خػارج عتنػا اللحػث مػف خػ ؿ 34عمػح عتنػا عػددىـ ) (8تنظر ممحم )
 35-5عممػػا اف زمػػف ا  الػػا تػػراوح رػػتف) توزيػػ  الم ػػاتيس عمػػتيـ ل  الػػا عمتيػػا

  ا ا  تط عيا ما ي تي :والنرض مف ى راي الت ر  دقي ا(
 التعرؼ عمح مد  م لما الم اتيس المحددة. -3
 .الت كد مف وضوح تعميمات الم ياس -3
 التعػػػػرؼ عمػػػػح زمػػػػف ار الػػػػا والوقػػػػت الػػػػذ  ي ػػػػتنرقو الم ػػػػت وب ل  الػػػػا  -2

 عمح ت رات الم ياس.    

 ار الا عف ت ا  ت الم ت و تف حوؿ ت رات الم ياس. -4
 ي لفريم العمل الم اعد.تدريب متدان -5

 :لغرض استخراج االسس العممية تطبيق المقاييس
توا ييػا قػد ا خطػاي التػي  تي لعد ا نتياي مف الت ر ا ا  تط عيا وت 

اللاحػػث خػػ ؿ عممػػو تونػػو  ػػي ـو اللاحػػث رتوزيػػ  الم ػػاتيس لالترتتػػب عمػػح عتنػػا 
( ي كػػػرة ال ػػػدـمػػػدر اللحػػػث )داتعيػػػا ارن ػػػاز, األمػػػف النف ػػػي, ال ػػػموؾ ال يػػػاد  ل

وي وـ اللاحث لالت كتد عمح قراية كل م ياس لصورة واضحا تض   عف توضػيا 
ى ػػرايات ار الػػا عمػػح كػػل م يػػاس وكيفيػػا ار الػػا عمػػح ت راتػػو كمػػا تػػـ اختلػػار 
العتنػػا لكػػل تريػػم عمػػح حػػده تػػي تػػـو مخصػػص لػػو لعػػد التن ػػتم مػػ  كػػل تريػػم 

  ااتي : الذ  توضا (3تنظر ال دوؿ ) وتحدتد التـو المنا ب ليـ
 (2جدول )

 يوضح توزيع المقاييس بالترتيب عمى عينة البحث
ىروخاالتىالوومىالغروقىت
 3139/  3/  31 األحد الكوت 3
 3139/  3/ 34 الخميس النيريف 3
 3139/  3/  33 الم ماي الليداي 2
 3139/  3/ 39 ال رت وا   4
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 3139/ 3/  36 ال رت العزة 5
 3139/ 3/  3 ال رت االنعماني 6
 3139/  3/ 35 ال معا الحي 7
 3139/ 3/  32 األر عاي الموت يا 8
 3139/ 3/  33 ا منتف الد تمي 9

 تصحيح المقاييس:
وي صد لو اعطاي در ػا لكػل رػدتل مػف رػدالل ا  الػا )مفتػاح التصػحيا(  

ض احت اب والتي تتـ ا  الا عمتيا مف قرل ال عرتف عمح ت رات الم ياس, لنر 
الدر ا الكميا ل  ت الا لكل  عب مف خ ؿ م موع اوزاف ا  الا عمح ت رات 

 م اتيس )داتعيا ا ن از, ا مف النف ي, ال موؾ ال ياد  لمدر ي كرة ال دـ(
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 تحميل فقرات المقاييس:
أف اليػػػدؼ كمػػػف التحمتػػػل ا حصػػػالي لف ػػػرات م ػػػاتيس )داتعيػػػا ا ن ػػػاز,  

ال يػػاد  لمػػدر ي كػػرة ال ػػدـ( لنػػرض التعػػرؼ عمػػح ال ػػدرة  ا مػػف النف ػػي, ال ػػموؾ
التمتتزيػػا, وا ت ػػاؽ الػػداخمي لمف ػػرات ويعػػد مػػف اكمػػر ا  ػػالتب ا ػػتعماً  لتن يػػا 
الم ياس وت راتو مف اللوالب وا خطاي والكل  عف مد  دقا قيا يا لما اعػدت 

يا الم ياس ل يا و, واف التحمتل ا حصالي ليذه الف رات  ت د  الح تح تف نوع
 عف طريم معرتا ضع  لعض الف رات لنرض ا تلعادىا اف لـ تكف صالحا.

 ال عرػتفز والتفريػم رػتف تتزيا عمح قدرة الف رات لالتمتتىذ تلتر ال وة التم 
مػف  والذتف يحصموف عمح در ات منخفضا ودر ات مرتفعا عمح الم يػاس نف ػ

ت اؽ الداخمي تيلػتر ىلػح مػد  ت ػانس تمػؾ وأما ار , الا عمح الرداللخ ؿ ار
   ما اعدت ل يا و(.أالف رات تي قيا يا لمصفا )

 تبع الباحث االسموبين اآلتيين في تحميل فقرات المقاييس:او 
 القدرة التمييزية )المجموعتان الطرفيتان(:

زيا( وىي الم ارنا ت)ال وة التمتىذه الطري ا ت تعمل لمعرتا ال وة التمتتزيا  
 ,عمػح الم يػػاس ال عرػػتفرتيػا رػتف الػػدر ات العميػا والػدنيا التػػي حصػل عمتيػا الط
الػػػذتف تتمتعػػػوف ردر ػػػا  ال عرػػػتفتػػػز لالم ػػػتويات رػػػتف ت  قػػػدرة الف ػػػرة عمػػػح التمأ

مرتفعا مف الصفا و تف الذتف تتمتعوف ردر ا منخفضا مف الصفا نف يا, ويعد 
, لم يػػاسحصػػالي لف ػػرات اتػػز لمم يػػاس م لػػرًا ميمػػًا تػػي التحمتػػل ا ت انػػب التم

تزيػػا الت كػػد مػػف كفايػػا ت ػػرات الم يػػاس مػػف تح تػػم تويمكػػف مػػف خػػ ؿ ال ػػوة التم
 .ال عرتفالفروؽ الفرديا ل ياس الصفا عند 

 وال : القدرة التمييزية لمقياس دافعية االنجاز:أ
قػػػاـ اللاحػػػث رت  ػػػـ الػػػدر ات الكميػػػا التػػػي حصػػػل عمتيػػػا ال عرػػػتف عمػػػح  

ن ػػاز الػػح م مػػوعتتف لحتػػث تلػػمل كػػل م موعػػا منيػػا عمػػح م يػػاس داتعيػػا ا 
%( مف عدد ا تمارات ا الات ال عرتف اذ تممل در ات الم موعتتف 37ن لا )

الطرتتتتف, وعمح ىذا ا  ػاس كػاف عػدد ال عرػتف تػي الم موعػا الطرتيػا العميػا 
مػف (  علًا وممميا لمم معا الطرتيا الدنيا مف اصػل عتنػا اللحػث المتكونػا 49)
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

( spss(  علػػػػًا وتػػػػـ ا ػػػػتخداـ الح تلػػػػا ا حصػػػػاليا لمعمػػػػوـ ا  تماعيػػػػػا )381)
 (.2  تخراج النتال  وكما مرتف لال دوؿ )

 (3جدول )
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 

(t) دافعية االنجازلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 
ىدافطوظىاالنجاز

ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتمووزوظ  ع س ع س

3 
ا د صعولا 
تي محاولا 
النـو ع ب 
ىزيمتي تي 
 منات ا.

 ممتزة 1.111 5.695 1.289 3.333 3.453 3.247

3 
يع رني ال عب 
الذ  تتدرب 

ل اعات اضاتيا 
  تف م تواه.لتح

 غتر ممتزة 1.196 3.683 1.728 4.553 3.343 4.314

2 

عندما ارتكب 
خط  تي األداي 
أمناي المنات ا 
أنني احتاج 

للعض الوقت لكي 
 الخط . أن ح ىذا

 ممتزة 1.111 8.173 1.767 3.469 3.253 2.365

4 
ا متياز تي 

الرياضا   يعترر 
مف أىداتي 
 األ ا يا.

 ممتزة 1.111 8.583 1.916 3.622 3.291 2.672

5 
احس غاللًا 
لالخوؼ قرل 
التراكي تي 
 المنات ا ملالرة.

 ممتزة 1.111 6.955 1.957 3.857 3.256 2.531

6 
ا تمت  تتحمل أيا 
ميما والتي تر  
لعض ال عرتف 
 ااخريف ىنيا
 ميما صعلا.

 ممتزة 1.113 2.335 3.372 2.573 1.879 4.345

7 
أخلح 

اليزيما  تي 
 نات ا.الم

 غتر ممتزة 1.368 3.288 1.797 3.313 3.233 3.418
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

 (3جدول )تابع 
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 

(t) دافعية االنجازلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 
ىدافطوظىاالنجاز

ىtقومظىىالدنواىالمجمورظىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتمووزوظ  ع س ع س

8 
الحل ت د  
ىلح الفوز 
ردر ا أكرر 
 مف رذؿ
 ال يد.

 ممتزة 1.118 3.738 1.783 3.267 3.263 3.981

9 

تي لعض 
األحياف 
نيـز أعندما 

تي منات ا 
توف ذلؾ 
يضاي ني 

 أياـ. لعدة

 غتر ممتزة 1.618 1.534 3.113 3.469 3.223 3.247

31 

لد  ا تعداد 
لمتدريب طواؿ 
العاـ ردوف 
ان طاع لكي 

 ن ا تيأ
 .رياضتي

 ممتزة 1.113 2.582 3.372 2.342 3.179 2.959

33 
 د أ  

صعولا تي 
النـو لتما 
التراكي تي 
 .منات ا

 غتر ممتزة 1.181 3.773 3.399 2.345 3.434 2.734

33 
الفوز تي 
المنات ا 

حني نيم
 .الرضا

 ممتزة 1.111 8.121 1.891 2.342 1.866 4.573

32 
لعر لالتوتر أ

قرل المنات ا 
 .الرياضيا

 غتر ممتزة 1.867 1.369 1.889 3.959 3.442 2.111

34 
ف ا تريا أتضل أ

مف التدريب تي 
تترة ما لعد 
ا نتياي مف 
 .المنات ا الر ميا

 ممتزة 1.113 2.322 3.363 2.362 3.359 2.898
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

 (3)جدول تابع 
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 

(t) دافعية االنجازلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 
ىدافطوظىاالنجاز

ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتمووزوظ  ع س ع س

35 

عندما ارتكب 
خط  تي 

ف وداي تاأل
ذلؾ ترى ني 
طواؿ تترة 
 .المنات ا

 غتر ممتزة 1.927 1.179 3.359 3.776 3.284 3.796

36 
لد  رغلا 
 عاليا  داً 

كوف ألكي 
تي  اً ح ان

 .رياضتي

 ممتزة 1.111 6.838 3.146 2.334 1.867 4.553

37 

قرل التراكي 
تي المنات ا 

نلنل تي أ  
ا التفكتر عم
ف أيمكف 

يحدث تي 
و أالمنات ا 

 .نتال يا عف

 ممتزة 1.111 4.433 1.879 2.345 3.363 4.362

38 
أحاوؿ لكل 
 يد  اف 
اكوف اتضل 
  عب

 ممتزة 1.111 9.617 3.118 2.237 1.293 4.836

39 

ف أا تطي  
 كوف ىادلاً أ

ات ظتي المح
التي ت رم 
المنات ا 
 .ملالرة

 ممتزة 1.111 8.673 1.949 2.333 1.715 4.593

31 
ف أىدتي ىو 

 كوف ممتزاً أ
 .تي رياضتي

 ممتزة 1.111 7.723 3.314 2.288 1.417 4.796
 (1.15( وم تو  د لا )96( عند در ا حريا )3.984ال دوليا )  tقيما 

( المح ولا لمف ػرات الممتػزة تراوحػت t( اف قيما )2ترتف لنا مف ال دوؿ )
( ت رة مف 34ادنح قيما و ذلؾ تـ قروؿ ) (3.737( اعمح قيما و)9.617رتف )



 
 

 

                                                                                                                   2373    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

مح ػػولا اعمػػح مػػف قيمتيػػا ال دوليػػا  t)( ت ػػرة لحصػػوليا عمػػح قيمػػا )31اصػػل )
 (.1.15( وم تو  د لا )96( عند در ا حريا )3.984اللالنا )

( 3.773( المح ػػػولا رػػػػتف )tامػػػا الف ػػػػرات النتػػػر ممتػػػػزة ترػػػتف اف قيمػػػػا ) 
( ت ػػػرات مػػػف اصػػػل 6لؾ تػػػـ ا ػػػتلعاد )( ادنػػػح قيمػػػا و ػػػذ1.179اعمػػػح قيمػػػا و )

( مح ػػولا اقػػل مػػف قيمتيػػا ال دوليػػا اللالنػػا t( ت ػػرة لحصػػوليا عمػػح قيمػػا )31)
(, ت ػػػػػػاـ اللاحػػػػػػث 1.15( وم ػػػػػػتو  د لػػػػػػا )96( عنػػػػػػد در ػػػػػػا حريػػػػػػا )3.984)

(, 35, 32, 33, 9, 7, 3لا تلعاد الف رات النتر ممتزة التي تحمل الت م ػل )
 ( ت رة.34واصلا الم ياس تتكوف مف )

 ثانيا : القدرة التمييزية لمقياس االمن النفسي:
قػػػاـ اللاحػػػث رت  ػػػـ الػػػدر ات الكميػػػا التػػػي حصػػػل عمتيػػػا ال عرػػػتف عمػػػح  

م يػػاس داتعيػػا ا ن ػػاز الػػح م مػػوعتتف لحتػػث تلػػمل كػػل م موعػػا منيػػا عمػػح 
%( مف عدد ا تمارات ا الات ال عرتف اذ تممل در ات الم موعتتف 37ن لا )

وعمح ىذا ا  ػاس كػاف عػدد ال عرػتف تػي الم موعػا الطرتيػا العميػا  الطرتتتتف,
(  علًا وممميا لمم معا الطرتيا الدنيا مف اصػل عتنػا اللحػث المتكونػا مػف 49)
( spss(  علػػػػًا وتػػػػـ ا ػػػػتخداـ الح تلػػػػا ا حصػػػػاليا لمعمػػػػوـ ا  تماعيػػػػػا )381)

 (.4  تخراج النتال  وكما مرتف لال دوؿ )
 (4جدول )

لوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة يبين ا
(t) االمن النفسيلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 

ىاالمنىالنغدي

ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتموزوظ  ع س ع س

 مػػػػػػ  تكػػػػػػوف  أف دةعػػػػػػا ترغػػػػػػب ىػػػػػػل 3
 لوحدؾ؟ تكوف  أف عمح ااخريف

 مميزة 1.118 3.711 1.343 3.163 1.755 3.267
 مميزة 1.111 4.932 1.628 3.365 3.115 3.313 ؟ لالنفس الم ا تن صؾ ىل 3
 عمػػػػح تحصػػػل ل نػػػػؾ تلػػػعر ىػػػل 2

 ؟ المناي مف كاؼ قدر
 مميزة 1.111 5.137 1.254 3.342 1.898 3.827

 يحرونػػػؾ نػػػاسال لػػػاف تلػػػعر ىػػػل 4
 ؟ ل خريف كمحرتيـ

 مميزة 1.111 2.998 1.561 3.345 1.932 3.857
 غير مميزة 1.354 3.346 1.891 3.573 1.873 3.776 ؟ نف ؾ م  مرتاحا تكوف  ىل 5
 غير مميزة 1.655 1.448 1.925 3.796 1.866 3.734 ؟ أناني غتر لخص أنت ىل 6

 (4جدول )تابع 
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

حراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة يبين الوسط الحسابي واالن
(t) االمن النفسيلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 

ىاالمنىالنغدي

ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتموزوظ  ع س ع س

 األلػػػػياي ت نػػػػب ىلػػػػح تمتػػػػل ىػػػػل 7
 ؟ منيا لالتيرب  ارة غتر

 مميزة 1.129 3.192 1.793 3.553 1.848 3.898

 لالوحػػػػػػػدة اللػػػػػػػعور تنتالػػػػػػػؾ ىػػػػػػػل 8
 ؟ الناس رتف كنت لو حتح

 غير مميزة 1.395 3.153 1.851 3.827 1.878 3.131

 عادتػػؾ مػػف ىػػل أصػػحالؾ تنت ػػدؾ عنػػدما 9
 ؟ طتلا رروح ن دىـ تت رل أف

 غير مميزة 1.333 3.359 1.785 3.725 1.839 3.523

 غير مميزة 1.176 3.794 1.762 3.796 1.938 3.313 ؟ ل يولا عزيمتؾ تيل  ىل 31
 غير مميزة 1.372 3.312 1.633 3.573 1.826 3.725 ؟ الناس معظـ نحو لالود تلعر ىل 33

 الحيػػاة ىػػذه لػػاف تلػػعر مػػا كمتػػرا ىػػل 33
 ؟ ارن اف يعيليا أف ت تحم  

 مميزة 1.134 3.514 1.626 3.622 1.878 3.131
 مميزة 1.149 3.996 1.616 3.633 1.886 3.938 ؟ متفالل أنت ىل 32
 مميزة 1.111 4.646 1.487 3.267 1.889 3.143 ؟ عصريا لخصا نف ؾ تعترر ىل 34
 مميزة 1.117 3.727 1.623 3.247 1.896 3.776 ؟  عتد لخص أنت ىل 35
 غتػػػػر تكػػػػوف  أف ىلػػػػح تمتػػػػل ىػػػػل 36

 ؟ ؾنف  عف راضي
 مميزة 1.113 2.263 1.733 3.531 1.954 3.183

 مػػرة ألوؿ ااخػػريف مػػ  تمت ػػي عنػػدما 37
 لؾ؟ مودتيـ لعدـ تلعر ىل

 مميزة 1.111 2.678 1.765 3.553 1.938 3.384

 الم ػػػػػا يمكنػػػػػؾ ل نػػػػػو تلػػػػػعر ىػػػػػل 38
 ؟ الناس لمعظـ

 مميزة 1.124 3.356 1.767 3.491 1.932 3.857
 مميزة 1.144 3.141 1.569 3.365 1.731 3.523 ؟ العالـ ىذا يت نات  ل نؾ تلعر ىل 39
 مميزة 1.112 2.131 1.563 3.247 1.832 3.776 ؟ ااخريف م  عادة تن  ـ ىل 31
 لػػػال مم طػػػوي ً  وقتػػػاً  ت ضػػػي ىػػػل 33

 ؟ الم ت رل عمح
 مميزة 1.111 4.596 1.635 3.237 1.889 3.143

 عمح عرئ ل نؾ لعور لديؾ ىل 33
 ؟ ااخريف

 مميزة 1.111 5.454 1.626 3.267 1.896 3.334

 التعرتػػػػر تػػػػي صػػػػعولا ت ػػػػد ىػػػػل 32
 ؟ ملاعرؾ عف

 مميزة 1.111 2.743 1.729 3.531 1.832 3.313
 مميزة 1.111 5.632 1.481 3.345 1.865 3.143 ؟ ااخريف ل عادة تفرح ىل 34
 و  ميمػػػػػػػػل ل نػػػػػػػػؾ تلػػػػػػػػعر ىػػػػػػػػل 35

 ؟ ال ـز لا ىتماـ تحظح
 مميزة 1.113 2.399 1.843 3.734 1.833 3.365

 مميزة 1.113 2.264 1.843 3.573 1.898 3.362 ؟ لكاكا لخصا تكوف  أف تمتل ىل 36
 مكػػاف العػػالـ ىػػذا لػػاف تعت ػػد ىػػل 37

 ؟ تيو لمعيش  متل
 مميزة 1.113 2.512 1.626 3.267 1.848 3.898

 مميزة 1.111 6.286 1.468 3.334 1.833 3.183 ؟ نف ؾ تي تفكر ما كمترا ىل 38
 نف ػػػؾ عمػػػح واللػػػف ا لاأل ػػػ  تلػػػعر ىػػػل 39

 ؟ خاطئ للكل األمور ت تر عندما
 مميزة 1.111 6.261 1.499 3.314 1.979 3.314

 (4جدول )تابع 
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يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 
(t) االمن النفسيلمقياس  وقوة الفقرة التمييزية المحسوبة والجدولية 

ىاالمنىالنغدي

ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلواىالغػراتىت
قوةىالغػرةىىالداللظىالمحدوبظ

ىالتموزوظ  ع س ع س
 غير مميزة 1.193 3.699 1.737 3.622 1.935 3.247 ؟ عممؾ تي نا ا ل نؾ تلعر ىل 21

 ااخػريف تػدع أف العػادة مػف ىل 23
 ؟ ي تؾح  عمح ترونؾ

 مميزة 1.114 3.934 1.793 3.449 1.925 3.959
 غير مميزة 1.476 1.735 1.777 3.981 1.932 3.857 ؟ م تل عرئ الحياة لاف تلعر ىل 23
 مميزة 1.127 3.339 1.653 3.216 1.859 3.622 ؟ ااخر ال نس م  تن  ـ ىل 22
 أف مػف لػال مم لعور أنتالؾ أف حدث ىل 24

 ؟ تراقرونؾ اللارع تي الناس
 مميزة 1.111 5.661 1.537 3.384 1.975 3.183

 مميزة 1.132 3.541 1.717 3.439 1.874 3.827 ؟ ل يولا لعورؾ ت رح ىل 25
 مػػػػػػف مػػػػػػريـ خػػػػػػوؼ عنػػػػػػدؾ ىػػػػػػل 26

 ؟ الم ت رل
 مميزة 1.135 3.469 1.788 3.593 1.934 3.131

 مميزة 1.114 3.954 1.713 3.633 1.863 3.183 ؟  عتدة طفولتؾ كانت ىل 27
 األصػػػػػدقاي مػػػػػف كمتػػػػػر لػػػػػؾ ىػػػػػل 28

 ؟ المخمصتف
 غير مميزة 1.352 3.428 1.649 3.523 1.879 3.755

 معظػػـ ا رتيػػاح لعػػدـ تلػػعر ىػػل 29
 ؟ الناس

 غير مميزة 1.166 3.859 1.544 3.523 1.938 3.836

 مػػػػػػػف الخػػػػػػوؼ ىلػػػػػػػح تمتػػػػػػل ىػػػػػػل 41
 ؟ المنات ا

 زةممي 1.124 3.351 1.636 3.523 1.866 3.857
 مميزة 1.119 3.653 1.647 3.449 1.937 3.878 ؟  عتدة أ رتؾ ىل 43
 غير مميزة 1.187 3.721 1.583 3.491 1.913 3.755 ؟ الناس مف منزع ا تصلا ىل 43
 مميزة 1.137 3.343 1.563 3.247 1.853 3.672 ؟ لالرضا عادة تلعر ىل 42
 مميزة 1.127 3.336 1.543 3.449 1.855 3.755 ؟ المزاج مت مب أنت ىل 44
 مػػػػػػػ  العمػػػػػػػل لا ػػػػػػػتطاعتؾ ىػػػػػػػل 45

 ؟ ااخريف
 غير مميزة 1.154 3.954 1.497 3.418 1.895 3.694

 عمػػػح م ػػػيطر ل نػػػؾ تلػػػعر ىػػػل 46
 ؟ ملاعرؾ

 مميزة 1.142 3.155 1.626 3.267 1.836 3.672

 األحيػػػاف لعػػػض تػػػي تلػػػعر ىػػػل 47
 ؟ منؾ ي خروف  الناس لاف

 مميزة 1.111 8.384 1.613 3.267 1.836 3.573
 مميزة 1.111 5.116 1.645 3.439 1.974 3.365 ؟ متوتر غتر لخص أنت ىل 48
 حولػؾ مػف العػالـ لاف تلعر ىل 49

 ؟ عادلا معامما يعاممؾ
 مميزة 1.111 5.361 1.613 3.267 1.925 3.314

 مػػا كمتػػرا ااخػػريف أف تعت ػػد ىػػل 51
 ؟ طريعي غتر يعتررونؾ

 مميزة 1.111 6.779 1.641 3.288 1.928 3.491
 مميزة 1.111 2.994 1.493 3.365 1.932 3.857 ؟ ا  تماعيا لممواق  ترتاح ىل 53
 مميزة 1.111 5.321 1.443 3.384 1.968 3.981 ؟ طريعتؾ عمح تتصرؼ ىل 53

 (1.15( وم تو  د لا )96( عند در ا حريا )3.984ال دوليا )  tقيما 
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( المح ولا لمف ػرات الممتػزة تراوحػت tقيما ) ( اف4ترتف لنا مف ال دوؿ )
( ت رة مف 41( ادنح قيما و ذلؾ تـ قروؿ )3.996( اعمح قيما و)8.384رتف )
مح ػػولا اعمػػح مػػف قيمتيػػا ال دوليػػا  t)( ت ػػرة لحصػػوليا عمػػح قيمػػا )53اصػػل )
 (.1.15( وم تو  د لا )96( عند در ا حريا )3.984اللالنا )

( 3.859( المح ػػػولا رػػػػتف )tترػػػتف اف قيمػػػػا ) امػػػا الف ػػػػرات النتػػػر ممتػػػػزة 
( ت ػػػرات مػػػف اصػػػل 33( ادنػػػح قيمػػػا و ػػػذلؾ تػػػـ ا ػػػتلعاد )1.448اعمػػػح قيمػػػا و)

( مح ػػولا اقػػل مػػف قيمتيػػا ال دوليػػا اللالنػػا t( ت ػػرة لحصػػوليا عمػػح قيمػػا )53)
(, ت ػػػػػػاـ اللاحػػػػػػث 1.15( وم ػػػػػػتو  د لػػػػػػا )96( عنػػػػػػد در ػػػػػػا حريػػػػػػا )3.984)

, 33, 31, 9, 8, 6, 5متػػزة التػػػي تحمػػل الت م ػػػل )لا ػػتلعاد الف ػػرات النتػػػر م
 ( ت رة.41(, واصلا الم ياس تتكوف مف )45, 43, 29, 28, 23, 21

 ثالثا : القدرة التمييزية لمقياس السموك القيادي لمدربي كرة القدم:
قػػػاـ اللاحػػػث رت  ػػػـ الػػػدر ات الكميػػػا التػػػي حصػػػل عمتيػػػا ال عرػػػتف عمػػػح  

مػػوعتتف لحتػػث تلػػمل كػػل م موعػػا منيػػا عمػػح م يػػاس داتعيػػا ا ن ػػاز الػػح م 
%( مف عدد ا تمارات ا الات ال عرتف اذ تممل در ات الم موعتتف 37ن لا )

الطرتتتتف, وعمح ىذا ا  ػاس كػاف عػدد ال عرػتف تػي الم موعػا الطرتيػا العميػا 
(  علًا وممميا لمم معا الطرتيا الدنيا مف اصػل عتنػا اللحػث المتكونػا مػف 49)
( spssلػػػػًا وتػػػػـ ا ػػػػتخداـ الح تلػػػػا ا حصػػػػاليا لمعمػػػػوـ ا  تماعيػػػػػا )(  ع381)

 (.5  تخراج النتال  وكما مرتف لال دوؿ )
 (5جدول )

المحسوبة  (t)يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 
 القدمالسموك القيادي لمدربي كرة لمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية

ىلمدربيىكرةىالػدمىالدلوكىالػوادي

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلوا

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

1 
تتػػػػػػرؾ المػػػػػػػدرب 
الحريػػػػػا الكاتيػػػػػا 
ل عرػػػػػػػػػتف تػػػػػػػػػي 

 عمميـ.
 غير مميزة 1.134 1.513 1.649 2.511 1.548 2.694

 (5جدول )تابع 
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المحسوبة  (t)سط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة يبين الو 
 السموك القيادي لمدربي كرة القدملمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية

ىلمدربيىكرةىالػدمىالدلوكىالػوادي

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلوا

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

2 

تتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب 
كالمتحدث لا ػـ 
ال عرػػػػػػػػتف تػػػػػػػػي 
 لعلا كرة ال دـ.

 مميزة 1.111 4.228 1.652 2.316 1.422 2.776

3 

يحػػػػػػث المػػػػػػدرب 
ال عرػػػػتف عمػػػػػح 
رػػػذؿ  يػػػد أكرػػػر 
تػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػدريب 
 لتح تم الفوز.

 مميزة 1.111 4.269 1.731 2.388 1.331 2.878

4 

يلػػػػ   المػػػػدرب 
ح ال عرػػػػتف عمػػػػػ

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
أ ػػػػػالتب  دتػػػػػدة 

 تي التدريب.

 مميزة 1.111 6.424 1.773 2.163 1.277 2.918

5 
يمػػارس المػػدرب 
عمميا التفػويض 
تػػػي تعاممػػػو مػػػ  

 ال عرتف.
 مميزة 1.111 8.128 1.645 2.111 1.354 2.857

6 
يحػػػػػػدد المػػػػػػدرب 
م ػػػػل ًا ل عرػػػػتف 
نػػػػػػػػػوع التػػػػػػػػػدريب 
 وطري ا تنفتذه.

 مميزة 1.111 9.167 1.539 1.796 1.456 2.714

7 

المػػػػػػػدرب قػػػػػػػادر 
عمػػػػػػػػػػػػػػح تفيػػػػػػػػػػػػػػـ 
ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ 
ال عرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 وىموميـ.

 مميزة 1.111 4.163 1.697 2.184 1.474 2.673

8 

يع ػػػػػػػػد المػػػػػػػػدرب 
ا تماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
دوريػػػػػػػػا للحػػػػػػػػػث 
ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت 
التػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػ  

 ال عرتف.

 مميزة 1.111 5.416 1.556 2.161 1.487 2.633

 (5جدول )تابع 
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المحسوبة  (t)عياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة يبين الوسط الحسابي واالنحراف الم
 السموك القيادي لمدربي كرة القدملمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية

ىلمدربيىكرةىالػدمىالدلوكىالػوادي

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلوا

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

9 
يح ف المدرب ىدارة 
الوقػػػػػػت تػػػػػػي أدالػػػػػػو 

 لميماتو. 
 مميزة 1.111 6.792 1.677 2.111 1.422 2.776

11 
يحػػػػػػػػػػػاوؿ المػػػػػػػػػػػدرب 
ت ػػديـ الم ػػاعدة تػػي 

 حل الملك ت.
 مميزة 1.111 6.757 1.612 2.143 1.373 2.837

11 
ي ػػعح المػػدرب ىلػػح 
ا رت ػػػػػػػػاي لم ػػػػػػػػتو  
تدريلػػػػػو قيا ػػػػػًا ىلػػػػػح 
 المدر تف ااخريف.

 مميزة 1.111 3.674 1.671 2.265 1.466 2.694

12 

يممػػػػػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػػػػػدرب 
ال عرػػػػػػػػػػػػػػػتف تػػػػػػػػػػػػػػػي 
ا  تماعػػػػػػات التػػػػػػي 
يع ػػػػدىا اتحػػػػاد كػػػػػرة 

 ال دـ.

 مميزة 1.111 5.696 1.677 2.111 1.474 2.673

13 
ي ػػعح المػػدرب ىلػػح 
اعتماد مردأ الحواتز 
والمكاتػػػػػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ال عرتف.

 مميزة 1.111 4.582 1.612 2.143 1.481 2.653

14 
عح المػػػػػػػػػػػػدرب ي ػػػػػػػػػػػػ

  ػػػػػػػػتممار قػػػػػػػػدرات 
وامكانيػات ال عرػػتف 

 ردر ا كرترة 

 مميزة 1.111 4.432 1.645 2.143 1.481 2.653

15 

ي ػػعح المػػدرب ىلػػح 
اعتماد مردأ الحواتز 
ىلػػػػػػح اعتمػػػػػػاد مرػػػػػػدأ 
الحػػػػػػػواتز والمكاتػػػػػػػ ة 

 رتف ال عرتف.

 مميزة 1.114 2.911 1.677 2.286 1.487 2.633

16 
يصػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػػدرب 

ممػػػػػػػػػا وقتػػػػػػػػػًا أكمػػػػػػػػػر 
تنلنػػػػػػػي تػػػػػػػي لػػػػػػػرح 

 عمميا التدريب.

 مميزة 1.111 3.289 1.638 2.265 1.522 2.653

 

 (5جدول )تابع 
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المحسوبة  (t)يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 
 السموك القيادي لمدربي كرة القدملمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية

ىلمدربيىكرةىالػدمىديالدلوكىالػوا

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلوا

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

17 
ت ػػػػػتر األمػػػػػور تػػػػػي 
التدريب كما تخط  

 ليا المدرب.
 مميزة 1.111 6.956 1.735 1.959 1.417 2.796

18 

ي ػػعح المػػدرب ىلػػح 
ى ػػػػػػػػػػػػػراي ل ػػػػػػػػػػػػػايات 
ؽ رياضػػػػػيا مػػػػػ  تػػػػػر 

أخػػػػػػػػػػػػػر  لتطػػػػػػػػػػػػػوير 
 ىمكانيات ال عرتف.

 مميزة 1.111 3.551 1.764 2.286 1.446 2.735

تنظـ المدرب العمل  19
 مميزة 1.111 6.174 1.743 2.112 1.373 2.837 المطموب ىن ازه.

21 
يلػػػػػػػػ   المػػػػػػػػدرب 
ال عرػػػػػػػػػتف عمػػػػػػػػػح 
ا ػػػػػػػتممار تػػػػػػػػرص 
 تح تم ارن از.

 مميزة 1.111 6.351 1.751 2.121 1.417 2.796

21 
يطمػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػدرب 
ىتلاع أ ػالتب م ننػا 
 موحدة تي التدريب.

 مميزة 1.111 3.761 1.693 2.245 1.466 2.694

يعامػػػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػػػدرب  22
 مميزة 1.111 3.372 1.717 2.286 1.466 2.694 ال عرتف لاحتراـ.

23 
يعطػػػػػػي المػػػػػػدرب وقتػػػػػػًا 
كاتيػػًا لم ارمػػا ال عرػػتف 

 كل عمح حده.
 مميزة 1.111 3.718 1.736 2.143 1.492 2.612

تمػػػػػػػػػػػػػم المػػػػػػػػػػػػػدرب  24
 غير مميزة 1.127 1.539 1.668 2.367 1.513 2.551 لال عرتف.

25 
تتحػػػػػػدث المػػػػػػدرب 
لا ػػػػػػػػػـ ال عرػػػػػػػػػتف 
لحضػػػػػػور الػػػػػػزوار 
 تي الم ال ت.

 غير مميزة 1.268 1.114 1.723 2.245 1.533 2.388

26 
يحػػػػػرص المػػػػػدرب 
عمػػػػح أف تخضػػػػ  
أتكػػػػػػػاره لممناقلػػػػػػػا 

 قرل تطري يا.
 غير مميزة 1.149 1.454 1.698 2.367 1.542 2.551

 (5جدول )تابع 
المحسوبة  (t)يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا وقيمة 

 السموك القيادي لمدربي كرة القدملمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

ىلمدربيىكرةىالػدمىالدلوكىالػوادي

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالطلواىالمجمورظ

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

27 
تت رػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػدرب 
لراي ال عرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 وم ترحاتيـ.
 مميزة 1.117 2.745 1.747 2.327 1.474 2.673

28 
تيتػػػػػػػػػػػػػػئ المػػػػػػػػػػػػػػدرب 
ل عرػػػػػػػػػػػتف ترصػػػػػػػػػػػًا 
 لتوظت  مياراتيـ.

 مميزة 1.114 2.955 1.778 2.245 1.487 2.633

يل   المدرب عمح  29
 مميزة 1.113 3.112 1.711 2.265 1.487 2.633 ا رتكار والتطور.

31 
تلػػػػػػػػػػػػػادر المػػػػػػػػػػػػػدرب 
لال ػػ اؿ عػػف أحػػواؿ 

 ال عرتف.
 مميزة 1.112 3.149 1.754 2.122 1.514 2.531

31 
ي ػػػػػػػػػػػػعح المػػػػػػػػػػػػدرب 
 اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
ا حتفػػػػػػػػاس لمعػػػػػػػػدؿ 

 عاؿ  تي األداي.

 مميزة 1.111 6.488 1.676 1.959 1.491 2.735

32 

تتػػػػردد المػػػػدرب تػػػػي 
ال ػػػماح أليػػػا حريػػػا 
ل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
التصػػػرؼ تػػػي أمنػػػاي 

 التدريب.

 مميزة 1.115 2.915 1.683 2.316 1.481 2.653

33 
يل   المدرب عمح 
الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
التصػػػػػػػػػػػػػػػرؼ تػػػػػػػػػػػػػػػي 

 مواق  التدريب.

 مميزة 1.111 3.993 1.667 2.184 1.481 2.653

34 

ي ػػػػػػػػػػػػعح المػػػػػػػػػػػػدرب 
 اىدًا ىلح ح ػـ مػا 
يظيػػر مػػف خ تػػات 
رػػػػتف ال عرػػػػتف تػػػػػي 
أمنػػػػػػػػػػػػػػاي التػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 والمنات ات.

 مميزة 1.114 2.911 1.698 2.367 1.456 2.714

35 
تػػػػػػػػػػرتض المػػػػػػػػػػدرب 
توضػػػػػػيا تصػػػػػػرتاتو 
تػػػػػػػي أمنػػػػػػػاي العمػػػػػػػل 

 التدريري.

 مميزة 1.111 3.827 1.657 2.163 1.492 2.612

 (5جدول )تابع 
المحسوبة  (t)تين العميا والدنيا وقيمة يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموع

 السموك القيادي لمدربي كرة القدملمقياس  وقوة الفقرة التمييزية والجدولية
ىلمدربيىكرةىالػدمىالدلوكىالػوادي
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

ىالغػراتىت
ىtقومظىىالمجمورظىالدنواىالمجمورظىالطلوا

ىالداللظىالمحدوبظ
قوةى

الغػرةى
ىالتموزوظ  ع س ع س

36 

ب ترصًا توتر المدر 
كاتيػػػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػػػراي 
اتصػػػػػػػػػػػا ت غتػػػػػػػػػػػر 
ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 ال عرتف.

 مميزة 1.112 3.154 1.696 2.122 1.515 2.511

37 
ي ػػػػػػػػػػػػـو المػػػػػػػػػػػػدرب 
رػػػػوع ـ ال عرػػػػتف 
لالم ت دات التي 

 تيميـ.
 مميزة 1.112 3.256 1.771 2.112 1.514 2.531

38 

يحػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػدرب 
عمػػػػػػػػػح ا ػػػػػػػػػتعماؿ 
األ يزة والت نيػات 
الحدتمػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػي 

 التدريب.

 مميزة 1.111 4.551 1.717 2.143 1.466 2.694

39 
تتصػػػرؼ المػػػدرب 
دوف ا تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 ال عرتف.
 مميزة 1.113 2.533 1.676 2.214 1.679 2.551

41 
يحػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػدرب 
عمػػػػػػػػػػح ا ػػػػػػػػػػتمرار 
 الت دـ تي األداي.

 مميزة 1.111 5.485 1.764 2.143 1.391 2.816

 (1.15وم تو  د لا )( 96( عند در ا حريا )3.984ال دوليا )  tقيما 
( المح ولا لمف ػرات الممتػزة تراوحػت t( اف قيما )5ترتف لنا مف ال دوؿ )

( ت رة مف 26( ادنح قيما و ذلؾ تـ قروؿ )3.522( اعمح قيما و)9.167رتف )
مح ػػولا اعمػػح مػػف قيمتيػػا ال دوليػػا  t)( ت ػػرة لحصػػوليا عمػػح قيمػػا )41اصػػل )
 (.1.15وم تو  د لا )( 96( عند در ا حريا )3.984اللالنا )

( 3.529( المح ػػػولا رػػػػتف )tامػػػا الف ػػػػرات النتػػػر ممتػػػػزة ترػػػتف اف قيمػػػػا ) 
( 41( ت رات مف اصل )4( ادنح قيما و ذلؾ تـ ا تلعاد )3.334اعمح قيما و)

( مح ػػػػػولا اقػػػػػل مػػػػػف قيمتيػػػػػا ال دوليػػػػػا اللالنػػػػػا tت ػػػػػرة لحصػػػػػوليا عمػػػػػح قيمػػػػػا )
(, ت ػػػػػػاـ اللاحػػػػػػث 1.15)( وم ػػػػػػتو  د لػػػػػػا 96( عنػػػػػػد در ػػػػػػا حريػػػػػػا )3.984)

(, واصلا 36, 35, 34, 3لا تلعاد الف رات النتر ممتزة التي تحمل الت م ل )
 ( ت رة.26الم ياس تتكوف مف )

 معامل االتساق الداخمي:
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

معامػػل ا ت ػػاؽ الػػداخمي لكونػػو ي ػػدـ الػػدلتل عمػػح قػػوة  اللاحػػث ا ػػتعماؿ
وا ػتعماً  تػي  ,انتلػاراً  كمػر ا نػواعأت اؽ الداخمي مػف وار, الف رات تي ت ان يا

حتػػث  ردنيػا وعمػـو الرياضػا,تحمتػل ت ػرات الم ػاتيس النف ػيا تػي م ػػاؿ التر يػا ال
 فَّ أو  اختيػػػارات,تكػػػوف الصػػػفا التػػػي ترغػػػب اللاحػػػث ل يا ػػػيا تلػػػتمل عمػػػح عػػػدة 

صل  مػ  در ػات تمػؾ ارختيػارات الفرعيػا يعطتنػا صػورة واضػحا عػف در ػا اح
الفرعيػػا مػػ   ا ختيػػاراتمػػل ا رتلػػا  لػػدر ات ككػػل, وعنػػدما يكػػوف معا ا ختيػػار

 لمم يػاسيكوف مػدلوً  عمػح و ػود ا ت ػاؽ الػداخمي  عالياً  ل ختيارالدر ا الكميا 
 ككل.

 اوال : االتساق الداخمي لمقياس دافعية االنجاز:
 عثقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: -

 ػػػا الف ػػػرة ودر ػػػا ا ػػػتطاع اللاحػػػث التح ػػػم مػػػف طريعػػػا الع قػػػا رػػػتف در 
(  علػػًا, وكمػػا مرػػتف 381م يػػاس داتعيػػا ا ن ػػاز لعتنػػا اللحػػث اللػػالغ عػػددىـ )

 (.6لال دوؿ )
 (6) جدول

 دافعية االنجازيبين معامثت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس 
ارتباطىالغػرةىىت

ارتباطىالغػرةىىتىالداللظى)ر(ىبالمػواس
ىظالداللى)ر(ىبالمػواس

 معنو   1.648 8 معنو   1.451 3
 معنو   1.451 9 معنو   1.445 3
 معنو   1.651 31 معنو   1.446 2
 معنو   1.446 33 معنو   1.466 4
 معنو   1.655 33 معنو   1.559 5
 معنو   1.578 32 معنو   1.689 6
 معنو   1.565 34 معنو   1.518 7

 (1.15) د لا وم تو   (378) حريا در ا عند( 1.328) ال دوليا )ر( قيما
 ميػػػ  ت ػػػرات م يػػػػاس  ف  أعػػػػ ه ن ػػػد أ ( 6) مػػػف خػػػ ؿ م حظػػػا ال ػػػدوؿ

كرػر عنػد أ( ذات د لا ارتلا  معنويا لكوف قيمػا )ر( المح ػولا )داتعيا ا ن از
( وم ػتو  378( عنػد در ػا حريػا )1.328واللالنا ) ,م ارنتيا لال يما ال دوليا

 (.1515د لا )
 خمي لمقياس االمن النفسي:االتساق الدا: ثانيا  
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

 عثقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: -

ا ػػػتطاع اللاحػػػث التح ػػػم مػػػف طريعػػػا الع قػػػا رػػػتف در ػػػا الف ػػػرة ودر ػػػا 
(  علػػػًا, وكمػػػا مرػػػتف 381م يػػػاس ا مػػػف النف ػػػي لعتنػػػا اللحػػػث اللػػػالغ عػػػددىـ )

 (.7لال دوؿ )

 (7) جدول
 االمن النفسي ة والدرجة الكمية لمقياسيبين معامثت االرتباط بين درجة كل فقر 

ارتباطىالغػرةىىت
ارتباطىالغػرةىىتىالداللظى)ر(ىبالمػواس

ىالداللظى)ر(ىبالمػواس
 معنو   1.519 33 معنو   1.559 3
 معنو   1.631 33 معنو   1.465 3
 معنو   1.269 32 معنو   1.567 2
 معنو   1.364 34 معنو   1.486 4
 عنو  م 1.423 35 معنو   1.434 5
 معنو   1.471 36 معنو   1.461 6
 معنو   1.297 37 معنو   1.452 7
 معنو   1.293 38 معنو   1.499 8
 معنو   1.493 39 معنو   1.539 9
 معنو   1.439 21 معنو   1.471 31
 معنو   1.426 23 معنو   1.445 33
 معنو   1.482 23 معنو   1.424 33
 معنو   1.462 22 معنو   1.457 32
 معنو   1.445 24 معنو   1.513 34
 معنو   1.551 25 معنو   1.531 35
 معنو   1.484 26 معنو   1.597 36
 معنو   1.564 27 معنو   1.533 37
 معنو   1.527 28 معنو   1.593 38
 معنو   1.632 29 معنو   1.418 39
 معنو   1.643 41 معنو   1.468 31

 (1.15) د لا وم تو  ( 378) حريا در ا عند( 1.328) ال دوليا  )ر( قيما
 ميػػػ  ت ػػػرات م يػػػػاس  ف  أعػػػػ ه ن ػػػد أ ( 7) مػػػف خػػػ ؿ م حظػػػا ال ػػػدوؿ

كرػر عنػد أ( ذات د لػا ارتلػا  معنويػا لكػوف قيمػا )ر( المح ػولا )ا مف النف ػي
( وم ػتو  378( عنػد در ػا حريػا )1.328واللالنا ) ,م ارنتيا لال يما ال دوليا

 (.1515د لا )
 :لمدربي كرة القدمالسموك القيادي  مي لمقياساالتساق الداخ: ثالثا  

 عثقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: -
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

ا ػػػتطاع اللاحػػػث التح ػػػم مػػػف طريعػػػا الع قػػػا رػػػتف در ػػػا الف ػػػرة ودر ػػػا 
(  علػػػًا, وكمػػػا مرػػػتف 381م يػػػاس ا مػػػف النف ػػػي لعتنػػػا اللحػػػث اللػػػالغ عػػػددىـ )

 (.8لال دوؿ )
 (8) جدول

السموك  اط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياسيبين معامثت االرتب
 لمدربي كرة القدمالقيادي 

ارتباطىالغػرةىىت
ارتباطىالغػرةىىتىالداللظى)ر(ىبالمػواس

ىالداللظى)ر(ىبالمػواس

 معنو   1.635 39 معنو   1.619 3

 معنو   1.576 31 معنو   1.643 3

 معنو   1.584 33 معنو   1.663 2

 معنو   1.516 33 معنو   1.654 4

 معنو   1.466 32 معنو   1.663 5

 معنو   1.513 34 معنو   1.582 6

 معنو   1.563 35 معنو   1.638 7

 معنو   1.541 36 معنو   1.616 8

 معنو   1.613 37 معنو   1.651 9

 معنو   1.521 38 معنو   1.592 31

 معنو   1.614 39 معنو   1.594 33

 معنو   1.577 21 معنو   1.583 33

 معنو   1.558 23 معنو   1.585 32

 معنو   1.532 23 معنو   1.522 34

 معنو   1.535 22 معنو   1.543 35

 معنو   1.559 24 معنو   1.613 36

 معنو   1.458 25 معنو   1.548 37

 معنو   1.591 26 معنو   1.623 38

 (1.15) د لا وم تو  ( 378) حريا در ا عند( 1.328) ال دوليا  )ر( قيما
 ميػػػ  ت ػػػرات م يػػػػاس  ف  أعػػػػ ه ن ػػػد أ ( 8) خػػػ ؿ م حظػػػا ال ػػػدوؿمػػػف 

كرػر عنػد أ( ذات د لػا ارتلػا  معنويػا لكػوف قيمػا )ر( المح ػولا )ا مف النف ػي
( وم ػتو  378( عنػد در ػا حريػا )1.328واللالنا ) ,م ارنتيا لال يما ال دوليا

 (.1515د لا )
)داتعيػػا  صػػلا م يػػاسأ تيسنتيػػاي مػػف عمميػػا تحمتػػل ت ػػرات الم ػػاولعػػد ار 

(, 5كمػػػا موضػػػا لػػػالممحم ) ( ت ػػػرة34لصػػػورتو النياليػػػا متكػػػوف مػػػف )ا ن ػػػاز( 
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

 ( ت ػرة41لصػورتو النياليػا متكػوف مػف ))م يػاس ا مػف النف ػي(  أصلا م ياسو 
م يػاس) ال ػموؾ ال يػاد  لمػدر ي كػرة  أصلا م يػاس(, و 6كما موضا لالممحم )

 (.7كما موضا لالممحم ) ت رة( 26لصورتو النياليا متكوف مف )ال دـ( 
الخصااائص السااكيومترية لمقاااييس )دافعيااة االنجاااز، االماان النفسااي، السااموك 

 القيادي لمدربي كرة القدم(:
 اوال : الصدق )صدق التكوين الفرضي(:

صدق التكوين الفرضي  لمقاييس )دافعية االنجاز، االمن النفساي، الساموك  -
 القيادي لمدربي كرة القدم(

حيانػًا لصػدؽ الرنػاي أو صػدؽ المفيػوـ, أدؽ التكػويف الفرضػي وي مح ص
خاصيا  الم ياس ي يس ف ن رر أفَّ أ و علارة عف المد  الذ  يمكف لمو لو  نَّ ى  أ

نػػػػواع م لمػػػػا كمػػػػر األأويعػػػػد ىػػػػذا الصػػػػدؽ مػػػػف  ,رنػػػػايًا نظريػػػػًا محػػػػدداً  او معتنػػػػا
رات عتمػػػػاده عمػػػػح التح ػػػػم الت ريرػػػػي مػػػػف مػػػػد  تطػػػػارم در ػػػػات ت ػػػػالم ػػػػاتيس ر

 الم يا تف م  الصفا أو المفيـو المراد قيا و.

وعتتتف مػػػػػالم مػػػػػف صػػػػػدؽ الرنػػػػػاي لا ػػػػػتخداـ ا ػػػػػموب  اللاحػػػػػث التح ػػػػػمو 
ا ت اؽ الداخمي الذ  يعد مػف اكمػر انػواع الصػدؽ لػتوعا تػي م ػاؿ الطرتتتتف و 
 .ردنيا وعمـو الرياضاالتر يا ال

 ثانيا : الثبات:
يكوف ل اف تتوتر تي الم اتيس النف يأ ا يا التي ت ب الملات مف األ فَّ ى 

تنتػػر ت   ال عػػبدر ػػا  ىفَّ  لم يػػاس, ويعنػػي ملػػات ال  ػػتخداـالم يػػاس صػػالحًا 
عتمػد ي لم يػاسا فَّ أ  أ ,نف ػيـأ ال عرػتفعمػح  ل يػاسعػادة تطرتػم اى  وىريًا لعد 

, النف ػي ا مػف, ا ن ػاز داتعيػاس )تيولمتح ػم مػف ملػات م ػا ,ومومػوؽ لػو وعمي
 تتتتف:ى تعمل اللاحث الطري تتف اا (ال دـ كرة لمدر ي ال ياد  ال موؾ

 طريقة التجزئة النصفية: -أ
كمػػػر طػػػرؽ الملػػػات أيػػػا مػػػف ألنَّ  ,اللاحػػػث طري ػػػا الت زلػػػا النصػػػفياأ ػػػتعمل       

لعػػػػض عتػػػػوب طري ػػػػا  حيػػػػا تت تػػػػس, وألنَّ تيتحدتػػػػد مػػػػد  ملػػػػات الم ػػػػالا ػػػػتعماً  
قػػد تتعػػذر عمػػح اللاحػػث ضػػل  ظػػروؼ  وُ نَّػػأ  انػػبمػػف  ا ختلػػارعػػادة ا  و  ا ختلػػار
لفػػػا أوتػػػي نفػػػس الوقػػػت تػػػ د  ىلػػػح  ,رػػػنفس الم ػػػتو   (والمػػػاني -األوؿ) ال يا ػػػتف
 .عمتيـعند تنفتذه لممرة المانيا  الم ياسعمح  )ال عرتف( المخترريف
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 الم يػاسعف طريم ت زلا  الم ياس تخراج ملات ىذه الطري ا  و وتعتمد 
تطري و عمح م موعا واحدة, تي ػتعمل النصػ  األوؿ  متكاتلتف لعد ف زلتتىلح 
يحتػػو  النصػػ  األوؿ عمػػح الف ػػرات  خػػر, وعػػادةً م ارػػل النصػػ  اا الم يػػاسمػػف 

رقػاـ رقاـ الفرديا م ارل النص  الماني الذ  يحتو  عمح الف رات ذات األذات األ
 الزو يا.

 ا ػػػتخراج ا  ػػػس العمميػػػالعتنػػػا  ال عرػػػتفاللاحػػػث عمػػػح ريانػػػات  أعتمػػػد
 (ال ػػدـ كػػرة لمػػدر ي ال يػػاد  ال ػػموؾ, النف ػػي ا مػػف, ا ن ػػاز داتعيػػا) ستيم ػػال

, 34) عمح التوالي س اللالناتيت رات الم ا ت م, وقُ  علاً ( 381اللالغ عددىـ )
وتػـ لعػد ذلػؾ ح ػاب  ,ت ػرات ترديػا وت ػرات زو يػا ,( ت رة ىلح نصػفتف26, 41

والنصػػػ   ,م يػػػاس ات كػػػلت ػػػر  رتلػػػا  رتر ػػػوف رػػػتف النصػػػ  األوؿ مػػػفىمعامػػػل 
وىػذه ال يمػا تممػل نصػ   ,لمعرتا )معامل ملات الت زلػا( لف رات الم ياس الماني

اللاحػػث  ى ػػتعململػػات الم يػػاس, ولكػػي تػػتـ الحصػػوؿ عمػػح ملػػات كامػػل لمم يػػاس 
والحصوؿ عمح قيما ملات  ,رتلا لتصحيا معامل ار (وف ارر  - رترماف)معادلا 
 (.9 دوؿ )وكما موضا لال م ياس لكل كامما

 (9جدول )
يبين معامل ثبات التجزئة النصفية لمقاييس )دافعية االنجاز، االمن النفسي، 

 السموك القيادي لمدربي كرة القدم(
ىالثباتىبطدىالتصحوحىالثباتىقبلىالتصحوحىالمػاووسىت
 1.911 1.837 دافعية االنجاز 3
 1.914 1.835 االمن النفسي 3
 1.839 1.694 السموك القيادي 2

عمػػػح ملػػػات  دا ً  اً م لػػػر و ػػػود ( اعػػػ ه, 9مػػػف خػػػ ؿ م حظػػػا ال ػػػدوؿ )
 (ال ػػدـ كػػرة لمػػدر ي ال يػػاد  ال ػػموؾ, النف ػػي ا مػػف, ا ن ػػاز داتعيػػاس )تيالم ػػا

عتمػػػػد اللاحػػػػث عمػػػػح الح تلػػػػا ا حصػػػػاليا لمعمػػػػوـ ار تماعيػػػػا ا  و , و در ػػػػا عاليػػػػا
(spss  تخراج النتال  التي دلت عمح تمت   )ردر ا ملات عاليا. ستيم اال 

 نباخ: معامل الفاكرو -ب
 ال ػػػػموؾ, النف ػػػػي ا مػػػػف, ا ن ػػػػاز داتعيػػػػاس )تيلمعرتػػػػا مػػػػد  ملػػػػات م ػػػػا      
(, ى ػػتعمل اللاحػػث ىػػذه الطري ػػا وىػػذا النػػوع مػػف ملػػات ال ػػدـ كػػرة لمػػدر ي ال يػػاد 
والػذ  تػدؿ عمػح  الم يػاس مػا رػتف ت ػرات (الت ػانس الػداخمي) ػػػي ػمح ر اتيسالم 
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 ميػػ  الف ػرات تعػً  ت ػػيس  افوتػي حػاؿ  ال يػػاس,رتلاطػات تيمػػا رتنيػا تػي ارقػوة 
رتلػػػػا  معػػػػدؿ ار فَّ ىىذ "ف تكػػػػوف مترالطػػػػا مػػػػ  لعضػػػػيا. أالصػػػػفا نف ػػػػيا تت ػػػػب 

 ."الداخمي رتف الف رات ىو الذ  يحدد معامل الفا
ا ػػػتخراج ا  ػػػس العمميػػػا لعتنػػػا  ال عرػػػتفاللاحػػػث عمػػػح ريانػػػات  ىعتمػػػد

الح تلػػػػػػػا   علػػػػػػػًا, وا ػػػػػػػتعممت (381) رتػػػػػػػم المعادلػػػػػػػا عمػػػػػػػحس وتػػػػػػػـ تطتيم ػػػػػػػالم
ترمػػغ معامػػل الملػػػات    ػػتخراج النتػػال , (spssا حصػػاليا لمعمػػوـ ار تماعيػػا )

كما  (ال دـ كرة لمدر ي ال ياد  ال موؾ, النف ي ا مف, ا ن از داتعيا) لم اتيس
 (.31موضا لال دوؿ )

 (11جدول )
دافعية االنجاز، االمن النفسي، السموك لمقاييس ) الفاكرونباخيبين معامل 

 القيادي لمدربي كرة القدم(
ىمطاملىالغاىكرونباخىالمػاووسىت
 1.764 دافعية االنجاز 3
 1.932 االمن النفسي 3
 1.942 السموك القيادي 2

عمػػح ملػػات  دا ً  اً م لػػر و ػػود ( اعػػ ه, 31مػػف خػػ ؿ م حظػػا ال ػػدوؿ )
 (ال ػػدـ كػػرة لمػػدر ي ال يػػاد  ال ػػموؾ, النف ػػي ا مػػف, ا ن ػػاز داتعيػػاس )تيالم ػػا

, وألػػػار )ليكػػػرت(" ىلػػػح أف معامػػػل الملػػػات الػػػذ  يمكػػػف ارعتمػػػاد و در ػػػا عاليػػػا
 .("1592 – 1563عميو يكوف مف )

 
 المقاييس بصورتيا النيائية:

اصػػلحت الم ػػاتيس لصػػورتيا النياليػػا مػػف م مػػوع الف ػػرات الصػػالحا لعػػد 
 وكما ي تي:ا تلعاد الف رات النتر صالحا 

( و ػػدالل 5( ت ػػرة تنظػػر ممحػػم )34م يػػاس داتعيػػا ا ن ػػاز تتكػػوف مػػف )
رػػػدالل وىػػػي  خمػػػستػػػتـ ار الػػػا عمػػػح الف ػػػرات لاختيػػػار رػػػدتل واحػػػد مػػػف ا الػػػا 

ردر ػػػا كرتػػػرة, ردر ػػػا متو ػػػطا, ردر ػػػا قمتمػػػا, ردر ػػػا قمتمػػػا ردر ػػػا كرتػػػرة  ػػػدًا, )
مػػػح التػػػوالي وتكػػػوف در ػػػا ( ع3-5( وتتػػػراوح اوزاف ا  الػػػا ليػػػذه الرػػػدالل ) ػػػداً 
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( ادنػح در ػا والو ػ  الفرضػػي 34( اعمػػح در ػا و)71الم يػاس تتػراوح مػا رػتف )
 (.43لمم ياس )

( و ػدالل 6( ت رة تنظػر ممحػم )41اما م ياس ا مف النف ي تتكوف مف )
نعػـ, رػدالل وىػي ) م مػاتتـ ار الا عمح الف ػرات لاختيػار رػدتل واحػد مػف ا الا 

( عمػح التػوالي وتكػوف 3-2ليػذه الرػدالل ) اوزاف ا  الاتراوح ( وتغتر متاكد,  
( ادنػػح در ػػا والو ػػ  41)در ػػا و اعمػػح (331در ػػا الم يػػاس تتػػراوح مػػا رػػتف )

 (.81الفرضي لمم ياس )
( ت ػػرة تنظػػر 26م يػػاس ال ػػموؾ ال يػػاد  لمػػدر ي كػػرة ال ػػدـ تتكػػوف مػػف )

 م مػايػار رػدتل واحػد مػف تتـ ار الا عمح الف رات لاخت( و دالل ا الا 7ممحم )
( 3-2ليػػػذه الرػػػدالل ) اوزاف ا  الػػػارػػػدالل وىػػػي )دالمػػػًا, أحيانػػػًا, نػػػادرًا( وتتػػػراوح 

( 26)در ػػا و اعمػػح (318عمػػح التػػوالي وتكػػوف در ػػا الم يػػاس تتػػراوح مػػا رػػتف )
 (.73ادنح در ا والو   الفرضي لمم ياس )

 :سييالتطبيق النيائي لممقا
س تيالم ػػػا تس أصػػػلحتيوا  ػػػرايات الم ػػػامتطملػػػات   ميػػػ لعػػػد ا ػػػتكماؿ 

 فوقػػاـ اللاحػػث رتطرتػػم الم يا ػػت(, 7( و)6( و)5تنظػػر ممحػػم ) لمتطرتػػم ة ػػاىز 
تػـ اختلػار و  علػًا, ( 381لصورتيما النياليا عمح عتنا التطرتػم اللػالغ عػددىا )

العتنػػا لكػػل تريػػم عمػػح حػػده تػػي تػػـو مخصػػص لػػو لعػػد التن ػػتم مػػ  كػػل تريػػم 
ا ػػتر اع  ميػػ   ومػػف مػػـ (,33وكمػػا موضػػا لال ػػدوؿ ) وتحدتػػد التػػـو المنا ػػب
 م  الريانات تي ا تمارة خاصا ىذ ل يـوتحمتل ا ت الات ,ا  تريانات مف العتنا

 .در ا خاصا لو  علاً أصلا لكل 
 (11جدول )

 بالترتيب عمى عينة البحث بصورتيا النيائية يوضح توزيع المقاييس
ىالتأروخىالوومىالغروقىت
 2/35 عاال م الكوت 3
 2/36 ال رت النيريف 3
 37/ 2 ا حد الليداي 2
 38/ 2 ا منتف وا   4
 39/ 2 الم ماي العزة 5
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 33/ 2 الخميس النعمانيا 6
 32/ 2 ال رت الحي 7
 35/ 2 ا منتف الموت يا 8
 36/ 2 الم ماي الد تمي 9

 الوسائل اإلحصائية :
      tاختلار  -
 الو   الح اري. -
    نحراؼ المعيار .ا  -
 الن لا الملويا. -
    معامل ارتلا  رتر وف. -
 .معادلا ا نحدار المتعدد  -

 : عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا
 ,عػػرض نتػػال  اللحػػث وتحمتميػػا ومناقلػػتياتتنػػاوؿ اللاحػػث تػػي ىػػذا الفصػػل      

ا التػي لعد أف ا ػتكمل اللاحػث  مػ  الريانػات النات ػا مػف ا ختلػارات الم ػتخدم
وألنيػا  ,وضعيا للكل  داوؿ لما تمممو مف  يولا تي ا تخ ص األدلا العمميا

تمكننػػا مػػف تح تػػم ترضػػيات وأىداتػػو اللحػػث تػػي أداة توضػػيحيا منا ػػلا لملحػػث 
  .ضوي ار رايات المتدانيا التي قاـ ريا

عػػػرض نتػػػال  داتعيػػػا ا ن ػػػاز وا مػػػف النف ػػػي لػػػد   عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ وال ػػػموؾ 
 -لمدر تيـ: ال ياد 
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 (12جدول )
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية 
لعينة البحث عمى متغيرات دافعية االنجاز واالمن النفسي لثعبي كرة القدم 

 والسموك القيادي لمدربييم
حجمىىالمتعورىت

ىالطونظ
الودطى
ىالحدابي

االنحرافى
ىالمطواري

الودطى
ىالغرضي

ػومظىال
ىالتائوظ

مدتوىى
ىالداللظ

داتعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3
 1.111 7.539 43 9.351 47.338 381 ا ن از

ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  3
 1.111 38.136 81 8.687 68.237 381 النف ي

ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ  2
 1.111 9.687 73 37.114 84.378 381 ال ياد 

لنػػرض تح تػػم ىػػذا اليػػدؼ طرػػم م يػػاس داتعيػػا ا ن ػػاز وا مػػف النف ػػي 
عمػػح اتػػراد عتنػػا اللحػػث ل عرػػي كػػرة ال ػػدـ  در ي كػػرة ال ػػدـلمػػوال ػػموؾ ال يػػاد  
ولعػد تحمتػل ا الػاتيـ ومعال تيػا احصػاليًا ترػتف اف  (  علاً 381واللالغ عددىـ )

( در ػػػػػػػا ولػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػار  47.338الو ػػػػػػػ  الح ػػػػػػػاري لداتعيػػػػػػػا ا ن ػػػػػػػاز )
والو ػػ  الح ػػاري  ,( در ػػا43رتنمػػا كػػاف الو ػػ  الفرضػػي  ) ,( در ػػا9.351)

واف  ,( در ػػػػػا8.687( در ػػػػػا ولػػػػػانحراؼ معيػػػػػار  )68.237النف ػػػػػي ) ل مػػػػػف
( 84.378أما الو   الح اري لم موؾ ال يػاد  رمػغ ) ,(81الو   الفرضي لو )

 .( در ػػػا73( وكػػػاف الو ػػػ  الفرضػػػي لػػػو )37.114در ػػػا ولػػػانحراؼ معيػػػار  )
لعتنػػػػا واحػػػػدة أظيػػػػرت اف ال يمػػػػا التاليػػػػا المح ػػػػولا  (t)وعنػػػػد ا ػػػػراي ا ختلػػػػار 

 ,1.111م ػػػػػػػػػػتو  د لػػػػػػػػػػا )و ( عمػػػػػػػػػػح التػػػػػػػػػػوالي 9.687 ,38.136 ,7.539)
 )ال عرػتف( مما تدؿ اف عتنا اللحث, (379( و در ا حريا )1.111 ,1.111
و د لػػػػا  , تػػػػدة وذات م ػػػػتو  عػػػػالي (داتعيػػػػا ان ػػػػاز و ػػػػموؾ قيػػػػاد ) يمتمكػػػػوف 
 .ف المتو   الح اري اكرر مف الو   الفرضي  , وذلؾىحصاليا

ل  اف عتنػا اللحػث )ال عرػتف(   يمتمكػوف )امػف نف ػي( كذلؾ دلػت النتػا
  تد وم تو  عالي, ذلؾ  ف الو   الح اري اقل مف الو   الفرضي.

التوصيف اإلحصائي لتوزيعات متغيرات البحَث دافعية االنجاز واالمان النفساي 
 : لدى العبي كرة القدم والسموك القيادي لمدربييم لعينة البحث
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توقػػػ  متنتػػر مػػا )النتت ػػػا( اعتمػػادا عمػػح المتنتػػػر او ىذ ي ػػـو اللحػػث تػػي 
المتنتػػرات ا خػػر  )التنر يػػا( لا ػػتعماؿ )تحمتػػل الترا ػػ ( حتػػث  ػػيعرض نمػػاذج 
الت دتر, التي تػـ ا ػتنتا يا رنػاي عمػح عتنػا اللحػث والت كػد مػف مػد  دقتيػا, مػف 

 خ ؿ ا  الا عمح ال  التف ااتتتف: 
الملػػاىدة للػػكل  تػػد, أـ انيػػا تتػػ مر لعػػدد ىػػل تتواتػػم النمػػاذج مػػ  الرتنػػات  -3

 صنتر مف الحا ت.

 ىل يمكف تعميـ النماذج عمح عتنات أخر .    -3

وعػػػػػرض نتػػػػػال  المعػػػػػاد ت   ,كمػػػػػا ي ػػػػػـو اللاحػػػػػث رتوصػػػػػت  المتنتػػػػػرات   
مػػػ  تف ػػػتر النتػػػال  ومػػػ  اف ىنػػػاؾ طرالػػػم مختمفػػػا لتحدتػػػد المتنتػػػرات  ,التنر يػػػا

والتػػي   (Backwardلاحػػث الطري ػػا الترا عيػػا )الداخمػػا تػػي ا نمػػوذج, اعتمػػد ال
تتـ وض   مي  المتنترات التنر يا تي ا نموذج, مـ تح ب م اىما كػل متنتػر 

( لكل متنتر, وت ارف الد لا م  معيار ا زالا, وتي tتي ضوي الد لا  ختلار )
ىػػذه الطري ػػا تػػتـ ال ػػتر ىلػػح الخمػػ  لحتػػث تػػدخل المتنتػػرات  ميعيػػا مػػرة واحػػدة 

ح المعادلػػا الخطيػػا مػػـ يحػػذؼ المتنتػػر التنرػػ   الػػذ  يكػػوف لديػػو أدنػػح ارتلػػا  ىلػػ
 زلػػي مػػ  متنتػػر النتت ػػا وىكػػذا حتػػح تل ػػح تػػي المعادلػػا ت ػػ  المتنتػػرات المنرلػػا 

 .التي ليا د لا ىحصاليا
 (13جدول )

التوصيف االحصائي لمتغيرات البحث حسب اختبار )كولموجورف سميرنوف( 
 لعينة البحث

الودطىىوراتالمتعىت
ىالحدابي

االنحرافى
ىالمطواري

الخطأى
ىالمطواري

ى(k-sاختبارى)
 المحدوبظ

مدتوىى
 الداللظ

 15311 1.166 1.737 9.351 47.338 داتعيا ا ن از  3

 15334 1.323 1.638 8.687 68.237 ا مف النف ي  3

 15184 1.331 1.543 37.114 84.378 ال موؾ ال ياد  2

( ت لػػر ح ػػف انتلػػار در ػػات عتنػػا اللحػػث عنػػد 32وؿ )ىف نتػػال  ال ػػد
ال ػموؾ ال يػاد ( وعنػد  ,ا مف النف ي ,كل مف متنترات اللحث )داتعيا ا ن از

 ,15323 ,1.166( لممتنتػػػػرات الملحومػػػػا  ػػػػايت نتال يػػػػا )k-sح ػػػػاب قيمػػػػا )
واف قيـ م تو  الد لا المرات ػا لم ػيـ المح ػولا  ختلػار  ( عمح التوالي 1.331
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(k-s ( والتي  ايت )عمح التػوالي و ميعيػا أكرػر 1.184 ,15334 ,15311 )
 وقد ح  ت  مي  المتنترات المنحنح ا عتدالي. ( 1515مف )

ت يـ الخطػ  المعيػار  الصػنترة )الصػفريا(  ,ولـ ي   األمر عند ىذا الحد
( عمػػػػح التػػػػوالي وىػػػػي ت كػػػػد 1.543 ,15638 ,15737التػػػػي  ػػػػايت نتال يػػػػا )

وصحتيا تي تممتل الم تم  المدروس  عري كػرة ال ػدـ وال ػموؾ  ح ف اختيارىا
  .وا لكاؿ ال تيا توضا ذلؾ .ال ياد  لمدر تيـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 لدافعية االنجازيوضح التوزيع الطبيعي 

 

 

 

 
 
 

 (2شكل )
 لثمن النفسييوضح التوزيع الطبيعي 
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 (3شكل )
 ي لممدربينالسموك القياديوضح التوزيع الطبيعي 

بنااء انماوذج التنباؤ بدافعياة االنجااز بداللااة االمان النفساي لثعباي كارة القاادم 
 والسموك القيادي لمدربييم  :

ىف ا يفاي ريػذا الموضػوع ي ػتمـز قيػاس ا مػف النف ػي ل عرػي كػرة ال ػدـ 
 .وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ وداتعيا ا ن از ألتراد م تم  اللحث

  اط بين المتغيرات قيد البحث لعينة البحث :أيجاد عثقة االرتب
ىو الكل  عف قوة أو در ا الع قا رػتف  ,ىف اليدؼ مف درا ا ا رتلا 

 المتنترات,  تا رتلا  تدؿ عمح و ود ع قا رتف تمؾ المتنترات. 
ولتح تم عمميػا ا ػتخراج قػوة الع قػا رػتف در ػات المتنتػرات تػي الدرا ػا 

 .وذج, ا تعمل معامل ا رتلا  المتعددالحاليا لعتنا رناي ا نم
وعمػػح  ,و رػػد مػػف ا لػػارة ىنػػا ىلػػح أف الع قػػا )ا رتلػػا ( رػػتف المتنتػػرات

ولكنيػا   تخررنػا أ  لػيي عػف ال ػدرة التنر يػا   ,الرغـ مف أنيا أداة لحميا مفتػدة
تيي   تدؿ عمح و ود  ,لمعنح أنيا   تخررنا عمح ال رريا أو العميا ,لممتنترات

ر لممتنترات المنرلا ا مف النف ي ل عري كرة ال دـ وال موؾ ال يػاد  لمػدر تيـ أم
لػذا   يمكػف ا عتمػاد عمػح تمػؾ الع قػات  ,عمح متنتر النتت ا )داتعا ا ن ػاز(

عميػػو  ػػتم   اللاحػػث الػػح ا ػػتخراج  ,والركػػوف التيػػا عنػػد رنػػاي ا نمػػوذج التنرػػ   
 لمتعدد لرناي ا نموذج.م لرات أنموذج معادلا ا نحدار الخطي ا

 
 (14جدول )

يبين مصفوفة االرتباط بين االمن النفسي لثعبي كرة القدم والسموك القيادي 
 ة االنجازيلمدربييم ودافع

 الدلوكىالػواديىاالمنىالنغديىدافطوظىاالنجازىاالرتباط
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   35111 داتعيا ا ن از

    الد لا
  3.111 1.293 ا مف النف ي

   15111 الد لا

 3.111 1.261 1.294 ال موؾ ال ياد 
  1.111 1.111 الد لا

مؤشرات انموذج التنبؤ بدافعة االنجاز بداللة االمن النفسي لثعبي كارة القادم 
 والسموك القيادي لمدربييم :

أيجاد عثقاة االرتبااط باين دافعاة االنجااز و االمان النفساي لثعباي كارة القادم 
 يم :والسموك القيادي لمدربي

 (15جدول )
قيم معامل االرتباط بين دافعة االنجاز االمن النفسي لثعبي كرة القدم 

 والسموك القيادي لمدربييم لدى أفراد عينة البحث
طبوطظىىالمتعوراتىت

ىاالرتباط
الداللظىىمطاملىاالرتباط

ىاإلحصائوظ
ى

مدتوىىىالمحدوبظ
ىالمطنووظ

 معنو   15111 1.293 ل ي  ا مف النف ي 3
 معنو   1.111 1.294 ل ي  ال موؾ ال ياد  3

( ن ػػد أف قػػيـ معامػػل ا رتلػػا  رػػتف 35عنػػد ا ػػتعراض نتػػال  ال ػػدولتف )
متنتػػػر )داتعيػػػا ا ن ػػػاز( وا مػػػف النف ػػػي ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ وال ػػػموؾ ال يػػػاد  

( عمػػػح التػػػوالي واف قيمػػػا م ػػػتو  الد لػػػا 2.94 ,15293لمػػػدر تيـ  قػػػد رمنػػػت )
( وىػػذا 1515( وىػي أصػػنر مػف )1.111 ,15111ايت لم ػػدار )المرات ػا ليػػا  ػ

  .لـ ت تي عف طريم الصدتا ,ت لر اف ا رتلا  معنو  والع قا ح ي يا
 : استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد

لت تيـ دقا ا نمػوذج لمنتت ػا تػي عتنػا رنػاي ا نمػوذج, و مكانيػا تعميمػو, 
ذج قػػادرا عمػػح التوقػػ  رداتعيػػا ا ن ػػاز مػػف ا مػػف النف ػػي ت ػػب اف يكػػوف ا نمػػو 

ل عرػػي كػػرة ال ػػدـ وال ػػموؾ ال يػػاد  لمػػدر تيـ عنػػد تطري يػػا عمػػح عتنػػا مختمفػػا. 
 تاليرو  الحاد تي قوة ا نموذج التنر يا ت د  الح عدـ امكانيا تعميمو. 

 (16جدول )
 دمؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعد
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ىذجالنمو
مطاملىىالمتعورات

ىاالرتباط
R 

ندبظىالمداهمظى
ى)مطاملىالتغدور(

R2 

ندبظىالمداهمظى
ىالمطدلظ
R

2 

الخطأى
المطواريى
ىللتػدور ىالنتوجظىالتنبؤوظ

ا مف النف ي,  3
 ال موؾ ال ياد 

داتعيا 
 8.189 1.338 1.337 1.477 ا ن از

دد  ػػايت لم ػػدار ( أف قيمػػا معامػػل ا رتلػػا  المتعػػ36يظيػػر مػػف ال ػػدوؿ )  
(, 15337( واف  قيمػػػا معامػػػل التف ػػػتر )ن ػػػلا الم ػػػاىما( قػػػد رمنػػػت )15477)

وىػػػذا يعنػػػػي أف  ا مػػػف النف ػػػػي ل عرػػػي كػػػػرة ال ػػػدـ وال ػػػػموؾ ال يػػػاد  لمػػػػدر تيـ 
  %( مف داتعيا ا ن از. 33.711يف راف ن لا م دارىا )

 ػػدـ(,   يعتمػػد ت ػػ  وىػػذا ت لػػر أف التنرػػ  رػػػ )داتعيػػا ا ن ػػاز ل عرػػي كػػرة ال    
عمػػح متنتػػرات ا مػػف النف ػػي ل عرػػي كػػرة ال ػػدـ وال ػػموؾ ال يػػاد  لمػػدر تيـ رػػل 

ومياريػا  ,أو نف ػيا ,قػد تكػوف ع ميػا ,عمح عوامػل اخػر  لػـ تتضػمنيا ا نمػوذج
 ... الخ,.أو ردنيا

Rعمومػا اف ن ػػلا الم ػاىما ) 
( وىػي ت لػػر م ػػدار 1.337واللالنػػا ) ( 2

التػػػال  ) داتعيػػػا ا ن ػػػاز ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ( الػػػذ  يف ػػػره  التلػػػاتف تػػػي المتنتػػػر
Rا نموذج والم تمد مػف العتنػا. امػا ن ػلا الم ػاىما المعدلػا )

( تت لػر م ػدار 2
( الػػػػذ  يف ػػػػره داتعيػػػػا ا ن ػػػػاز ل عرػػػػي كػػػػرة ال ػػػػدـالتلػػػػاتف تػػػػي المتنتػػػػر التػػػػال  )

  ا نموذج لو التم مف الم تم  الذ  أخذت منو العتنا.
 (17جدول )

 ( المحسوبة وقيمة مستوى المعنوية المرافقة ليا fيبين قيمة اختبار ) 

مصدرىىالنماذج
ىالتباون

مجموعى
ىالمربطات

درجاتى
ىالحروظ

متودطى
ىالمربطات

الداللظىى(fقومظى)
ىاإلحصائوظ مدتوىىىالمحدوبظ

ىالمطنووظ

3 

رتف 
 الم موعات

2414.424 3.111 3713.337 

 داخل معنو   1.111 36.135
 الم موعات

33583.637 377.111 65.422 

  379.111 34986.163 الكمي

( f( ىلػػػػػػح اف قيمػػػػػػا م ػػػػػػتو  الد لػػػػػػا المرات ػػػػػػا ل يمػػػػػػا )37يلػػػػػػتر ال ػػػػػػدوؿ )    
( وىػػػػػي أصػػػػػنر مػػػػػف 15111(  ػػػػػايت لم ػػػػػدار )36.135المح ػػػػػولا اللالنػػػػػا )

تػالي تػوف ولال ,( مما تدلل عمح معنويا أنموذج ا نحػدار الخطػي المتعػدد1515)
األنمػػوذج يممػػل الع قػػا رػػتف المتنتػػرات قتػػد اللحػػث )داتعيػػا ا ن ػػاز ل عرػػي كػػرة 
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ال ػػػدـ ( و ا مػػػف النف ػػػي ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ وال ػػػموؾ ال يػػػاد  لمػػػدر تيـ أتضػػػل 
 .تممتل

 استخراج قيم معامثت معادلة االنحدار الخطي المتعدد:
 (18جدول)

 ت األنموذجثماومعنوية مع القيم الخاصة بمعامثت معادلة االنحدار

ذج
مو
الن

ى
ى

الداللظىى(tقومظى)ىالمطامالت
ىاإلحصائوظ طبوطظى

ىالمطامل
مدتوىىىالمحدوبظىللمطادلظىقومظىالمطامل

ىالمطنووظ العورى
ىمطواروظ

الخطأى
ىالمطواري

ىالمطواروظ
ى)بوتا(

1 

الم دار 
 المارت

 أ
38.683 2.161  9.272 1.111 

 معنو  

ا مف 
 النف ي

 3ب
1.378 1.144 1.388 4.166 1.111 

 معنو  

ال موؾ 
 ال ياد 

 3ب
1.356 1.128 1.391 4.197 1.111 

 معنو  

( يلػػػػػتر ىلػػػػػح معنويػػػػػا معامػػػػػل الت ػػػػػاط  )أ( وكػػػػػذا معامػػػػػل 38ال ػػػػػدوؿ )
( t)( ىذ أف قػػػػيـ م ػػػػتو  الد لػػػػا المرات ػػػػا ل ػػػػيـ  3ب ,3)ب -المتػػػػل –ا نحػػػػدار
( عمػح التػوالي ممػا تػدؿ عمػح 1.111 ,15111و ايت أصنر مف ) ,المح ولا

 .( ألنموذج ا نحدار الخطي المتعدد3ب ,3ب ,معنويا المعممات ) أ
وا مػػف  ,اف الم ػدار المارػت يلػتر الػػح الع قػا رػتف در ػػا داتعيػا ا ن ػاز 

 النف ي ل عري كرة ال دـ وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ.
المتنترات التنر يا  ويلتر الم دار المارت )أ( ىنا أنو تي حالا كانت قيما

ا مػػف النف ػػي, وال ػػموؾ ال يػػاد  )صػػفر( تػػاف ا نمػػوذج تتوقػػ  أف تكػػوف در ػػا 
   .( ت  38.683داتعيا ا ن از )

( المح ػػولا لمم ػػدار المارػػت ولػػالعودة الػػح ذات ال ػػدوؿ ن ػػد اف قيمػػا )ت 
(  ػايت لم ػدار 3ب ,3)ب ,وال موؾ ال يػاد  ,لممتنترات التنر يا ا مف النف ي

ف م تو  الد لا المرات ا ليػا  ػايت لم ػدار 4.197 ,4.166) ( عمح التوالي وا 
( 3ب ,3( وىػػػذا يعنػػػي أف قيمػػػا )ب1515( وىػػػي أقػػػل مػػػف )1.111 ,15111)

تختمفاف عف الصفر للكل كرتر, واف المتنترات التنر يا ا مػف النف ػي وال ػموؾ 
 ال ياد  ت اىماف للكل تعاؿ تي ت دتر قيـ النتت ا. 
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اللاحػػػػث ىنػػػػا الػػػػح أنػػػػو ت ػػػػب أف ي خػػػػذ رنظػػػػر ا عتلػػػػار الخطػػػػ  ويلػػػػتر 
ىذ تخررنػا عػف عػدد قػيـ )الم ػدار المارػت( المختمفػا عنػد أخػذنا عتنػػات  ,المعيػار  

كرتػػرة مػػف الريانػػات تتعمػػم لػػالمتنترات الم ػػت ما )المتنرلػػا( والم حػػل مػػف ال ػػدوؿ 
ايت صنترة  دا, أع ه أف العتنات متلاريا ن ريا, ىذ اف قيـ الخط  المعيار   

وىذا يعني ىف معظـ العتنات تممؾ قيمًا )م دار مارت( ملاريا ل يميػا تػي العتنػا 
ممػػا  ػػاي لنفػػا  –ى  انػػو ىنػػاؾ اخػػت ؼ قمتػػل رػػتف العتنػػات المتلػػاريا –الم معػػا 

( قد ألر لنا ل ف قيـ )الم دار المارػت( كانػت مختمفػا tنمخص الح أنو ا ختلار )
  قػػيـ )الم ػػدار المارػػت( لمعتنػػات المتلػػاريا, عنػػدما عػػف الصػػفر عنػػد م ارنتيػػا مػػ

 ايت قيـ  الخط  المعيار  صنترة, ت   انحػراؼ صػنتر عػف الصػفر يمكػف أف 
 يعكس ترقا ميما ألف )الم دار المارت( مممما لنالريا العتنات المختمفا. 

وعمػػح الػػػرغـ مػػػف أف قػػػيـ )الم ػػػدار المارػػػت( وم ػػػتو  د لتيػػػا ىحصػػػاليات 
را ػػتيا, ولكػػف تف ػػتر الن ػػخ المعياريػػا مػػف قػػيـ )الم ػػدار المارػػت( ىامػػا تنلنػػي د
)  نيا م ت ما عف وحدات ال ياس لممتنترات( ت يما رتتا المعياريػا  ,يكوف أ يل

تخررنػػا عػػف عػػدد وحػػدات ا نحػػراؼ المعيػػار  التػػي  ػػتتنتر ريػػا النتت ػػا, ل ػػرب 
 تنتر المتنترات التنر يا لم دار انحراؼ معيار  واحد.

 ق االنموذج:تطبي
لعػػد أف تح ػػم اللاحػػث لػػ ف ا نمػػوذج قػػادر عمػػح التنرػػ  رداتعيػػا ا ن ػػاز   

للػػػكل  تػػػد, تونػػػو  ػػػي ـو رتطرتػػػم ا نمػػػوذج لم يػػػاـ رػػػلعض التوقعػػػات, ىذ  ػػػي خذ 
 ا نموذج اللكل ااتي:
 المعادلا النتر معياريا:

 3س× 3+ب 3س×  3ص م  أ + ب
 قيما النتت ا )داتعيا ا ن از(صم  ىذ أف:
 م الم دار المارت 3ب ,3أ, ب
 ال موؾ ال ياد     ,م قيما المتنترات التنر يا ا مف النف ي  3س ,3س

  3س×3+ ب3س×  3صم  أ + ب
 (    93×  1.356( + )37×  1.378+ ) 38.683صم  
 36.276+  3.653+  38.683صم  
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 47.719صم 
 مناقشة النتائج :

( وتحمتميػػا ترػػتف 38537535534مػػف خػػ ؿ عػػرض النتػػال  تػػي ال ػػداوؿ )      
أف ىنػػػػاؾ ع قػػػػا ح ي ػػػػا رػػػػتف متنتػػػػرات اللحػػػػث التػػػػي تمممػػػػت رداتعيػػػػا ارن ػػػػاز 
وع قتيا لاألمف النف ي ل عري كرة ال دـ, تفي األمف النف ي يعزو اللاحث ىذه 
الع قا ىلػح أف و ػالل ا تصػاؿ وع قػا المػدرب لال عػب ميمػا  ػدًا مػف حتػث 

وطري ػػا تعامػػل المػػدرب مػػ  ال عرػػتف وم ػػاعدتيـ تػػي  أف الع قػػات ا  تماعيػػا
حػل ملػك تيـ ا  تماعيػػا والعاطفيػا ت عميػػـ ذا أمػف نف ػي  تػػد تػنعكس ىت الػػًا 
عمح أداليـ  ويولد لػدتيـ داتعيػا ىن ػاز عاليػا, تتتح ػم ارن ػاز الرياضػي حتنمػا 
ي ػػػوـ ال عػػػب "لار ػػػياـ تػػػي خفػػػض م ػػػتو  ال مػػػم المعػػػوؽ لػػػ داي, تضػػػً  عػػػف 

ح ػاس واللػػعور لالرضػػا والم ػا لالنف ػػا وتاعميػػا الػذات وا نفعػػا ت ارت اريػػا ار
ارة وا رت اي لم تو  الطموح ل ن ػاز" وكػل ىػذه العوامػل تمػنا ال عػب أمػف  ال  
نف ػػػي تتكػػػوف لديػػػو داتعيػػػا ىن ػػػاز, تضػػػً  عػػػف أف األمػػػف النف ػػػي أحػػػد العوامػػػل 

ذاتي وت عمػػو يلػػعر لالراحػػا النف ػػيا التػػي تمػػنا اللػػخص أو ال عػػب التكامػػل الػػ
وا طملنػػاف و  تتػػ مر لعوامػػل خار يػػا تحػػل  وت مػػل مػػف ىن ػػازه والميػػاـ المن ػػولا 

تػػػر   رػػػتف األمػػػف النف ػػػي لػػػو لمػػػد  قدرتػػػو عمػػػح ىليػػػو, وذلػػػؾ ألنػػػو ي ػػػتطي  أف "
 تح تم التكتت  وال عادة تي ميادتف العمل والحب والم تم ,

اوز اللػعور لالعدوانيػا  ف أ  ويتـ ذلؾ مف خ ؿ قدرة ا ن اف عمح ت 
قصػػػور ا تمػػػاعي او معنػػػو  تنػػػت  عنػػػو عػػػدـ اللػػػعور لا طملنػػػاف, وىكػػػذا تػػػاف 
األمف النف ي لمفػرد تتوقػ  عمػح ادراؾ ح ي ػي لم ػ لا اللػعور لػالن ص وا ػموب 

" ,حياتو مدعومًا لم تو  طموح مع وؿ  وت ويـ ذات مرض 
د  تيػػػي ع قػػػا ح ي يػػػا أمػػػا الع قػػػا رػػػتف داتعيػػػا ا ن ػػػاز وال ػػػموؾ ال يػػػا

تامػػا, ويعػػزو اللاحػػث ىػػذه الع قػػا ىلػػح أف المػػدرب الػػذ  يمتمػػؾ لخصػػيا قياديػػا 
قويػػا تظيػػر مػػف خػػ ؿ ال ػػموؾ والتصػػرؼ مػػ  ال عرػػتف تػػي كيفيػػا قيػػادة الفريػػم 
و ػػػػػث روح التعػػػػػػاوف والمنات ػػػػػػا رػػػػػتف ال عرػػػػػػتف يكػػػػػػوف ذلػػػػػؾ أمنػػػػػػاي التػػػػػػدريب أو 

عػػي ملػػاعر  عريػػو تػػي الخ ػػارة والفػػوز المنات ػػات لػػذا تػػوف المػػدرب ت ػػب أف ترا 
تضػً  عػػف أنػو ي ػػاعدىـ تػي تخطػػي الع لػات والصػػعولات ويػدعميـ تػػي الن ػػاح 
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والتفوؽ تضً  عف أنو ت ب أف يكػوف واقعيػًا واضػحًا ويعمػل عمػح مػا ي ػوـ وتػم 
ملادلو الخاصا التي تزرعيا تي  عريػو لرنػاي الم ػا العاليػا مػ   عريػو, وىػذا مػا 

اي لو )س ح ف عػ و ( تػي أف "المػدرب ال الػد حتنمػا يعمػل مػ  تتفم م  ما  
 عريػػػو ىنمػػػا يعمػػػل عمػػػح م ػػػاعدتيـ  كت ػػػاب الميػػػارات وال ػػػمات وا ت اىػػػات 
ف مرػػدأ الت ر ػػا  ال ػػموكيا, وتػػ تي ىػػذه العوامػػل عػػف طريػػم ممار ػػتيا وت ر تيػػا وا 

رػتف تػوازف والممار ا لػو أىمتتػو الخاصػا تػي العمػل مػ  الرياضػتتف, ألنػو تػرتل  
ال ػػػػموؾ رػػػػتف المػػػػدرب وال عػػػػب ىذ أنػػػػو لػػػػيس مػػػػف المع ػػػػوؿ أف تػػػػدعو المػػػػدرب 
الرياضي  عريو ىلح العمل ر ػد والحضػور روقػت ملكػر لموحػدات التدريريػا وىػو 

 .  يفعل ذلؾ أو يفعل ما ىو مخال  تمامًا"
وتلتر مصادر أخر  ىلح "أف المدر تف أعطوا اىتمامػًا لػاألداي والع قػات 

ال عرػػػػتف وتػػػػوتتر ا مكانػػػػات ليػػػػـ وا عػػػػدادىـ ال تػػػػد مػػػػ  المحاتظػػػػا عمػػػػح لػػػػ داي 
لاعا روح األلفا والمحلا رتػنيـ وال ػدرة عمػح  ملاعرىـ وتوطتد الع قات معيـ وا 
حػػل الملػػك ت التػػي تػػوا ييـ تػػي أمنػػاي المنات ػػات تضػػً  عػػف وعػػتيـ لاليػػدؼ 

ف الع قات واألداي كػل وا مكانيات والروح المعنويا ال الدة رتنيـ أ  الموازنا رت
ذلؾ ت د  ىلح تح تم أتضل النتال ", ويتفم ذلؾ أيضًا م  )س ح ػف عػ و ( 
الػػػذ  يلػػػتر ىلػػػح أنػػػو "ت ػػػب أف ترنػػػح ع قػػػا المػػػدرب لػػػال عرتف عمػػػح الصػػػداقا 
وا حتراـ والعط  والم ا المتلادلا حتث أف ىذه الع قا ت مر عمح رت  الم ػتو  

ف ت عػػػػل ال عرػػػتف تت رمػػػػوف التحمتػػػػل العػػػػالي تػػػػي والعمػػػل ال مػػػػاعي مػػػػ  ااخػػػػري
التػػػدريب" و ػػػذلؾ تػػػوف  ميػػػ  ىػػػذه العوامػػػل ليػػػا ع قػػػا تػػػي أداي ال عرػػػتف وتػػػ مر 

 للكل كرتر تي م تو  ىن ازىـ.
( تونػػػػو ترػػػػتف ن ػػػػلا م ػػػػاىما األمػػػػف النف ػػػػي وال ػػػػموؾ 36أمػػػػا ال ػػػػدوؿ )
عمػػػح أف ( مػػػف داتعيػػػا ارن ػػػاز, وىػػػذا مػػػا تػػػدؿ 33.711ال يػػػاد  التػػػي كانػػػت )

داتعيا ارن از لد   عري كرة ال ػدـ   تعتمػد ت ػ  عمػح متنتػر  ا مػف النف ػي 
وال ػػموؾ ال يػػاد  رػػل عمػػح عوامػػل أخػػر  لػػـ تتناوليػػا اللاحػػث تػػي درا ػػتو, وذلػػؾ 
ألف داتعيػػػا ارن ػػػاز الرياضػػػي تػػػ مر ريػػػا عوامػػػل كمتػػػرة وأحػػػد ىػػػذه العوامػػػل ىػػػو 

مف ممار ا النلاطات الرياضيا اليدؼ مف ممار ا النلا  الرياضي تاألىداؼ 
تختم  مف ترد ىلح لخر تيناؾ مف يمارس النلا  الرياضػي لمتػرويا ولخػر مػف 
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يمارس النلا  الرياضي ل م  الماؿ وغترىا مف يمارس النلا  الرياضػي أل ػل 
الليرة وىػذا مػا أكػده )س ح ػف عػ و ( تػي أف "ىنػاؾ العدتػد مػف الػدوات  التػي 

 ا الرياضا أو النلػا  الرػدني, لػذا ت ػب عمػح المػدرب أف تدت  األتراد ىلح ممار 
 يعرؼ  تدًا دوات  الرياضتتف حتح تتمكف مف تو تييـ وم اعدتيـ"

"كما ىف أتضل األ التب ال ياديػا التػي يمار ػيا ال ػادة ذلػؾ ال ػموؾ الػذ  
 توازف ا ىتماـ رتف األداي والع قات دوف أف نطني ا موب عمح لخر.

 الستنتاجات :ا
تػػي ضػػوي النتػػال  التػػي حصػػل عمتيػػا اللاحػػث مػػف خػػ ؿ تطرتػػم الم ػػاتيس      

عمح عتنػا اللحػث وا ػتخدامو لمو ػالل ارحصػاليا المنا ػلا ليػا ت ػد توصػل ىلػح 
 ا  تنتا ات ااتيا:

 .اف ا رت اي رداتعيا ا ن از تتـ رو ود در ا عاليا مف ا مف النف ي -3
د در ا عالػا مػف ال ػموؾ ال يػاد  اف ا رت اي رداتعيا ا ن از تنـ عف و و  -3

 لممدر تف.
 امرتت الدرا ا كفايا العتنا وصدؽ تممتميا لمم تم  الم خوذ منو. -2

تو ػػػد ع قػػػا ارتلػػػا  معنويػػػا طرديػػػا رػػػتف ا مػػػف النف ػػػي وال ػػػموؾ ال يػػػاد   -4
 رداتعيا ا ن از.

امرتػػػت النتػػػال  دقػػػا وكفايػػػا ا نمػػػوذج لمترػػػ  رداتعيػػػا ا ن ػػػاز رد لػػػا ا مػػػف  -5
  ي وال موؾ ال ياد  لمدر تيـ.النف 

 
 التوصيات :

  -مف خ ؿ ما توصل ىليو اللاحث مف ا تنتا ات تونو توصي لما ي تي:
ت كتػػد ا ػػتخداـ الم ػػاتيس المطل ػػا مػػف قرػػل اللاحػػث تػػي درا ػػتو عمػػح  عرػػي  -3

  .كرة ال دـ لمختم  الدر ات تي العراؽ
لكػػػػرة ال ػػػػدـ ولمختمػػػػ   ى ػػػػراي الدرا ػػػػات وا لحػػػػاث العمميػػػػا عمػػػػح ال عرػػػػتف -3

 الدر ات لنرض تطوير داتعيا ا ن از لدتيـ.
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تعميـ النتال  التي توصل ىلتيا اللاحث عند تطرتم الم اتيس عمح ال عرتف  -2
العػػػراقتتف كاتػػػا ولمختمػػػ  الػػػػدر ات مػػػف قرػػػل ا تحػػػػاد العراقػػػي لكػػػرة ال ػػػػدـ 

 وا تحادات الفرعيا.  

رياضػػػيا مختمفػػػا كاتػػػا مػػػف ا ػػػتخداـ  ىمكانيػػػا ا ػػػتفادة المػػػدر تف تػػػي ألعػػػاب -4
الم ػػاتيس تػػي حػػل الملػػك ت النف ػػيا, التػػي تصػػادتيـ أمنػػاي قيػػادتيـ لمفػػرؽ 

 الرياضيا.
تل ي  ال عرػتف لكػرة ال ػدـ تػي العػراؽ عمػح تنميػا وتطػوير داتعيػا ا ن ػاز  -5

درا و ضمف معاتر الت تيـ ليـ.  وا 
نتػػرات نف ػػيا أخػػر , ممػػل ى ػػراي درا ػػا األمػػف النف ػػي وال ػػموؾ ال يػػاد  ومت -6

ال ػػموؾ الرياضػػي وا  تمػػاعي والػػذات ال  ػػميا والمػػزاج وال مػػم التػػي تراىػػا 
 اللاحموف ت مر تي داتعيا ا ن از.

حث ا تحاد العراقي لكرة ال دـ رت ديـ محاضرات تم يفيا حػوؿ مفيػـو األمػف  -7
راؽ النف ػػي وال ػػموؾ ال يػػاد  لزيػػادة الػػوعي لػػد   عرػػي كػػرة ال ػػدـ تػػي العػػ

 لمختم  الدر ات.   
 ى راي درا ات ممامما لمختم  األلعاب الرياضيا المنظما.  -8

ىـدى((ـــــــــــــ))ىالمراجـــــ
ىالمراجدىالطربوظىىأواًل:ى
رػػراىيـ قلػػ وش وطمعػػت منصػػور: داتعيػػا ا ن ػػاز وقيا ػػيا, ال ػػاىرة, مكتلػػا ى -3

 .3979ا ن مو المصريا, 
وتنظػػػيـ النلػػػا  الرياضػػػي الخػػػار ي لطاللػػػات  ادارة باااراىيم ياااونس وكااااع:إ -2

 امعػػا لنػػداد, لحػػث منلػػور, م مػػا المػػ تمر العممػػي, كميػػا 
 .3111(, 3التر يا الرياضيا,  امعا لارل, العدد)

أ ػػػالتب ال ػػػموؾ ال يػػػاد  إباااراىيم ياااونس وكااااع وساااممان نصااايف جاسااام:  -3
لممػػػػدر تف وع قتيػػػػا رنتػػػػال  مػػػػف و يػػػػا نظػػػػر  عرػػػػي أنديػػػػا 

تػػػاز تػػػي كػػػرة ال ػػػما تػػػي العػػػراؽ, لحػػػث منلػػػور, الػػػدور  المم
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, 42, عػػػػػدد 32م مػػػػػا الراتػػػػػدتف لمعمػػػػػـو الرياضػػػػػيا , م مػػػػػد 
3117.  

 .3117مصدر  رم ذكره,  إبراىيم يونس وكاع وسممان نصيف جاسم: -4
أ ػػػالتب ال ػػػموؾ ال يػػػاد   إباااراىيم ياااونس وكااااع وساااممان نصااايف جاسااام: -5

عرػػػي انديػػػا لممػػػدر تف وع قػػػتيـ لالنتػػػال  مػػػف و يػػػا نظػػػر  
الػػػدور  الممتػػػاز لكػػػرة ال ػػػما لػػػالعراؽ, م مػػػا الراتػػػدتف لمعمػػػوـ 

 .3117, 42,العدد32الرياضيا, الم مد 
, ال اىرة, مكتلا النيضا العر يا 3عمـ النفس التر و ,   احمد زكي صالح: -6

3111. 
, ال اىرة, 2عمـ النفس الرياضي المفاىيـ والتطري ات,   اسامة كامل راتب: -7

 .3999لفكر العر ي, دار ا
النمػػػو والداتعيػػػا تػػػي تو يػػػو  اباااراىيم عبدرباااو خميفاااة:، أساااامة كامااال راتاااب -8

النلػػػػا  الحركػػػػي لمطفػػػػل واألنلػػػػطا الرياضػػػػيا, ال ػػػػاىرة, دار 
 .3117الفكر العر ي, 

, رتػػػػػػروت, المو ػػػػػػوعا العر يػػػػػػا 3مو ػػػػػػوعا عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس,   :سااااااعد رزق أ -9
 . 3979لمدرا ات والنلر, 

يػػػارات تطػػػوير اللخصػػػيا الذاتيػػػا,,حمب, كتارنػػػا لمنلػػػر, م أناااس شكشاااك: -11
3118. 

ىعػػداد م يػػاس نف ػػي لمداتعيػػا قرػػل الملػػاراة وع قتػػو  أيماان صااارم شااكيب: -11
 امعا ديالح,  لالنتت ا ل عرتف كرة ال ما, ر الا ما  تتر,

 .3115 كميا التر يا الرياضيا,
المي ػػػػػػرة لمنلػػػػػػر  لػػػػػ ؿ خمػػػػػػ  ال ػػػػػكارنا: اررػػػػػػداع اردار , )عمػػػػػاف, دار -12

 .3133والتوزي (, 
رناي ررنام  ىرلاد   معي ل مف النف ي وأمػره تػي  تغريد خميل التتنجي: -13

التفكتر أ رتكار  لد  طملا ال امعا, أطروحا دكتوراه, كميا 
 .39, ص3997التر يا الرياضيا,  امعا لنداد, 
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ال ػاىرة  -رػد الفتػاحتػف ال يػادة والتو يػو )تر مػا( س ع أي:تيد اور دولر  -14
 .3995العر يا لمنلر  دار النيضا

 تػػي والتلػػخيص ال يػػاس وأ ػػالتب والت تػػيـ ال يػػاس :كوافحااة مفمااح تيسااير -15
 والتوزيػػػ  لمنلػػػر الم ػػػترة دار, عمػػػاف, 3 , الخاصػػػا التر يػػا

 .3115, والطلاعا
األ ػس النف ػيا اراي المػاورد  التر ويػا, لنػداد,  :جمال حساين األلوساي -16

 .3988لعا لنداد, مط
عمػػـ الػػنفس األمنػػي,  :غسااان حسااين سااالم، الحااارث عبااد الحميااد حساان -17

 .3116, رتروت, الدار العر يا لمعموـ, 3 
عمػػـ الػػنفس الرياضػػي,العراؽ, دار الضػػياي لمطلاعػػا  حامااد سااميمان حمااد: -18

 .3133والنلر 
ل ػػومي األمػػف النف ػػي دعامػػا أ ا ػػيا ل مػػف احامااد عبااد السااثم زىااران:  -19

 . 3989(, 39(,  زي )4العر ي, درا ات تر ويا, الم مد )
,عمػػػاف, دار الفكػػػر 2الصػػػحا النف ػػػيا,   حناااان عباااد الحمياااد العنااااني: -21

 لمطلاعا والنلر والتوزي .
 ,3ا رلػاد النف ػي والصػحا النف ػيا,   حيدر حسن اليعقوبي واخرون(: -21

 كر  ي, مطلعا   امعا كر  ي. 
, دار الضػػػياي 3  عمػػػـ الػػػنفس الرياضػػػي, حااابش الشااااوي:حيااادر نااااجي  -22

 .3136لمطلاعا, العراؽ, 
ال ػػػمات اللخصػػػيا لمػػػدر ي المنتخلػػػات الوطنيػػػا  خالاااد فيصااال الشااايخو: -23

العراقيػػا وع قتيػػػا رػػػنم  ال يػػػادة تػػي ان ػػػاز ال ػػػرار, اطروحػػػا 
دكتػػػػػػوراه, كميػػػػػػا التر يػػػػػػا الرياضػػػػػػيا تػػػػػػي  امعػػػػػػا الموصػػػػػػل, 

3997. 
ال يمػػا التنر يػػا لم ػػدرة الحركيػػا رد لػػا لعػػض  ي حسااين:دراسااة حساان عماا -24

( 33-31ال ػػػمات اللخصػػػيا ل عرػػػي كػػػرة ال ػػػدـ ل عمػػػار )
 .3117 نا, ر الا ما  تتر,  امعا لارل, 
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, عمػػػػاف, دار اللػػػػروؽ, 2م دمػػػػا تػػػػي عمػػػػـ الػػػػنفس,  راضااااي الااااوقفي:  -25
3998. 

 ا ن مػػو مكتلػػا, ةال ػػاىر , التر ػػو   النف ػػي وال يػػاس الت ػػويـ: الغريااب رمزيااة -26
 .3985, المصريا

, ا ردف, دار ا ػاما, 3عمػـ الػنفس الرياضػي,   رمضان حسين ياساين: -27
3117. 

األمػػػف النف ػػػي واللػػػعور لالوحػػػدة النف ػػػيا لػػػد   زىاااور عباااد هللا باشاااماخ: -28
عتنػػػػػا مػػػػػف المرضػػػػػح المرتوضػػػػػتف ا ػػػػػريا والم رػػػػػولتف ا ػػػػػريا 

ا أـ ال ػػػر , ر ػػػالا ما  ػػػتتر,  امعػػػلمنط ػػػا مكػػػا المكرمػػػا, 
 .3113ال عوديا, 

, عمػػػاف, التر ػػػو   والت ػػػويـ النف ػػػي ال يػػػاس ملػػػادئ :لبااادة اباااو دمحم سااابع -29
 .3985, التعاونيا المطال   معيا

 دار, ال ػاىرة, التر ػو   النف ي والت ويـ ال ياس: عثم محمود الدين صثح -31
 .3111, العر ي الفكر

ال ػػػاىرة, مكتلػػػا ا ن مػػػو أ ػػػس عمػػػـ الػػػنفس, طمعااات منصاااور و خااارون:  -31
 .3111المصريا, 

, 6,  3ا دارة العامػا رػتف النظريػا والتطرتػم, ج عامر خضار الكبيساي: -32
3999. 

المػػو ز تػػي الصػػحا النف ػػيا, )ا  ػػكندريا, دار عباااس محمااود عااوض:  -33
 (.3986المعرتا ال امعيا, 

مف والحياة, ار  ـ واألمف النف ي ل تراد, م ما األ :عبد الرحمن عدس -34
 .3997(, 369العدد )

عمػـ الػنفس الرياضػي, عمي حسين ىاشم الزامماي: ، عبدهللا ىزاع الشافي -35
 .3135, العراؽ, دار الضياي لمطلاعا والتصميـ, 3 

ال ػػموؾ ال يػػاد  لمػػدر ي كػػرة ال ػػدـ مػػف و يػػا نظػػر  عاادي غااانم محمااود: -36
ح, ر ػػالا ال عرػػتف وت ػػًا لمركػػز الػػتحكـ ألنػػد  الدر ػػا األولػػ
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ما  ػػػػػتتر غتػػػػػر منلػػػػػورة, كميػػػػػا التر يػػػػػا الرياضػػػػػيا,  امعػػػػػا 
 .3111الموصل, 

األمػف النف ػي وع قتػو لم ػتو  ا  ػتمارة  :عصام دمحم عبد الرضا الناىي -37
ا نفعاليػػا لػػد   عرػػي كػػرة ال ػػما, ر ػػالا ما  ػػتتر,  امعػػا 

 . 3113الموصل كميا التر يا الرياضيا, 
مف النف ي لد  الللاب ال ػامعي )درا ػا م ارنػا م تويات ا عمي سعد:  -38

ادنرػػره(: )م مػػا  امعػػػا  –كويػػت –رػػتف طملػػا  امعػػا دملػػم
 (.3999(, العدد ا وؿ, 35دملم ل داب, الم مد )

األمػف النف ػي وع قتػو لمركػز ال ػيطرة لػد   عمي صاكر جاابر الخزاعاي: -39
, ر ػػػػػػالا ما  ػػػػػػػتتر ,  امعػػػػػػػا أعضػػػػػػاي اليتلػػػػػػػات التعميميػػػػػػػا

 .3113ا, عمـ النفس التر و , ال اد ي
ال ػيـ وع قتيػا لػاألمف النف ػي, م مػا كميػا التر يػا,,  :فاروق عبد الساثم -41

 .3979(, 3مكا,  امعا أـ ال ر , العدد )
 الكفػػاية لتطػػوير ىرلػػاد  ررنػػام  تاعميػػا :القريشااي خمااف عبااد عمااي فااواز -41

 يالفنػػ ال منا ػػتؾ درس تػػي النف ػػي والتػػدتم المدركػػا الذاتيػػا
, ما  ػتتر ر ػالا, )الرياضػا وعمػوـ التر يػا كميا ط ب لد 
(, وا ػػػػػػ   امعػػػػػػا -الرياضػػػػػػا وعمػػػػػػوـ الردنيػػػػػػا التر يػػػػػػا كميػػػػػػا
3139. 

نظريػػػػات اللخصػػػػيا, تر مػػػػا تػػػػرج احمػػػػد  كااااالفين ىااااول وجاردنرليناااادزي: -42
 .3987, ال اىرة, اليتلا العاما لمكتاب, 3ولخروف,  

, 3المدتنػػػا, دار الفكػػػر العر ػػػي,   تنظػػػيـ تعمػػػـ الت متػػػذ, لطفاااي ساااوريا: -43
3111. 

مػػدخل عمػػـ الػػنفس, تر مػػا  ػػتد طػػواب, الريػػاض, دار  ليناادال دافياادوف: -44
 .3982المريخ لمنلر, 

درا ػػػػات  ػػػػموؾ ال ماعػػػػا الصػػػػنترة,  –نامػػػػات ال ماعػػػػاتد مااااارفن شااااو : -45
)تر ما( ضرورة مصر  ومحي الدتف احمد ح تف, ال اىرة, 

 .3986دار المعارؼ, 
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

, عمػػػػاف, دار 3مػػػػدخل الػػػػح عمػػػػـ الػػػػنفس العػػػػاـ,   دمحم جاساااام العبياااادي: -46
 .3119الم اتا, 

, 3عمػػػـ الػػػنفس الرياضػػػي,    حساااين عماااي كااااظم:، دمحم جاسااام عااادي -47
3119. 

, دار 3عمػػـ الػػنفس الرياضػػي,   حسااين عمااي كاااظم:، دمحم جاساام عاارب -48
 .3119الضياي لمطلاعا, الن   ا لرؼ, 

المدخل الح ارت اىات الحدتمػا تػي  ين عمي كاظم:حس، دمحم جاسم عرب -49
 .3118عمـ النفس الرياضي, ال اىرة, 

 ػػػػػيكولو يا التػػػػػدريب والمنات ػػػػػات, ال ػػػػػاىرة , دار  دمحم حسااااان عاااااثوي: -51
 .3987المعارؼ, 

, ال ػػػاىرة, مركػػػػز 3 ػػػػيكولو يا ال ػػػادة الرياضػػػػيا,   دمحم حسااان عااااثوي: -51
 .3115الكتاب لمنلر,

ال ػاىرة, , 3عمـ النفس الرياضي والممار ا الردنيػا,   ثوي:دمحم حسن ع -52
 .3138مركز الكتاب الحدتث, 

مو ػػوعا ا ختلػػارات النف ػػيا: ال ػػاىرة, مركػػز الكتػػاب  :دمحم حساان عااثوي  -53
 .3998لمنلر, 

 .3984ال اىرة, مكتلا عتف لمس, نظريا المنظما, محمود زىران: -54
, 3 , والتطرتػم النظريػا رتف والعمميا االعممي المعام ت :باىي مصطفى -55

 .3999, لمنلر الكتاب مركز, ال اىرة
, عمػػاف, دار 4الػػتعمـ والتعمػػيـ الصػػفي,   نااادر حقااي الزيااود و خاارون: -56

 .3999الفكر, 
عمـ النفس الرياضي تي التػدريب والمنات ػا الرياضػيا, ناىده رسن سكر:  -57

 .3113عماف, دار الم اتا, 
, العػػػراؽ, دار 3عمػػػـ الػػنفس الرياضػػي,    ب وكامااال لااويس:ناازار الطالاا -58

 .3111الكتب لمطلاعا و النلر,
–عمػػػـ الػػػنفس الرياضػػػي تػػػي الػػػتعمـ ىاااثل عباااد الكاااريم:، ناااوري بركاااات -59

 .3116ال ياس النف ي,  وريا,  امعا تلريف,  -ا ن از
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ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

اصػػػوؿ اللحػػػث العممػػػي ومناى ػػػو:  لنػػػداد, مدتريػػػا دار  :وجياااو محجاااوب -61
 .3112لمطلاعا والنلر,  الكتب

عمػػػـ الػػػػنفس الرياضػػػػي, الريػػػػاض, مطلعػػػػا رعايػػػػا  يحيااااى كاااااظم النقيااااب: -61
 . 3991الللاب, 

, دار المعػػػػارؼ, 4ملػػػػادئ عمػػػػـ الػػػػنفس العػػػػاـ, ال ػػػػاىرة,  يوسااااف مااااراد: -62
3999. 

, 2ملػػػادئ عمػػػـ الػػػنفس العػػػاـ, مصػػػر, دار المعػػػارؼ,    يوساااف ماااراد: -63
3957. 
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