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الحمد هللا الملك المحمود و المالك الودود مصور كل مولود و مال كل مطرود ساطع المهـاد                 
و موطد االطراد و مرسل األمطار و عالم اإلسرار ومدركها و مدمر األمالك و مملكها و مكور                 

يقه لي النجاز   سبحانه و تعالى على توف    الدهور و مكررها و مورد األمور و مصدرها له الشكر           
ـ ى وأ سـم أكما أوجه   .  ينفع به   اهللا أن  هذا العمل الذي اسأل     وأرقـى معـاني الـشكر       ىغل

  /والعرفان إلى أستاذي القدير 
 فـي كان معي في البحـث خطـوة بخطـوة و زرع            فوداته الطيبة و مالحظاته القيمة      هعلى مج 

   لك أستاذي االعزيمة و اإلرادة النجاز هذا العمل فشكر
  و ال كتب الحروف ذراعي          ................................  لوال المعلم ما قرأت كتابا يوما 

  و بعلمه شق الظالم شعاعي................................  بفضله جزت الفضاء محلقاً     
على مالحظاته القيمـة و      إلى أستاذي    الجزيل كما أتوجه بالشكر    

  وجيهاته التي ساهمت بشكل كبير في انجاز هذا العمل ت
 لمـا   بسيدي عبـد اهللا    كما أوجه جزيل الشكر و العرفان إلى أساتذة معهد التربية الرياضية          

 بالــشكر إلــى  متقــدأكمــا لوه مــن مجهــودات فــي ســبيل تكويننــا،     بــذ
و جميـع   عميد كلية التربية البدنية بجامعة الحديـدة        عميد كلية التربية البدنية بجامعة الحديـدة        عميد كلية التربية البدنية بجامعة الحديـدة        عميد كلية التربية البدنية بجامعة الحديـدة        

  /د./د. /د. /لكلية د التدريس باة هيئأعضاء

وجميع معيدي ومـوظفي    . /د.  د /د. /د .
  .  وطالب الكلية

                و و/  الجزيــل إلــى الــزمالء األعــزاءركمــا أتقــدم بالــشك

  وو و و و و 
اخـص طلبـة التربيـة البدنيـة و          في الجزائـر و    كما اشكر جميع الطلبة اليمنيين الدارسين     

  .2007-2006ا زمالئي في دفعة الماجستير  و كذالرياضية
كما أوجه تحية معطرة بنكهة البن اليمني إلى بلد األحرار والثوار إلى بلد المليون ونـصف                
المليون شهيد إلى بلدي الثاني الجزائر على حسن كرمهم و ضيافتهم كما أتمنى لهـا دوام                

  .التقدم واالزدهار
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ربي و جعال إلى النور الذي أضاء دل ا المولى عز وجمإلى من قال فيه
 إلى رجائي في شدتي و عزائي إلى من كرسا حياتهما في سبيل السعادة رمزا يحمله قلبي

إعدادي و إسعادي إلى من تعبا في حياتهما من اجل تربيتي و تعليمي و سأظل اعترف 
لى أول كلمة نطقها  ال يعرفان إال الحب و العطاء إين اللذبينبجميلهما مدى الحياة إلى القل

 اهللا العزيز القدير أن يتغمدها سأل التي ألساني إلى رمز العطف و الحنان إلى روح 
برحمته و يسكنها فسيح جناته و إلى الذي لبس ثوب التعب و ألبسني ثوب الراحة و الهناء 

، ، ،  ، إلى من أحبهم حبا جما إلى سندي إخوتيالعزيزإليك 

  . العزيزاتإليكن أخواتي ، 

   و و إليكن أبناء أختي األعزاء 
تي إلى جميع أفراد العائلة الكريمة إليكم جميعا اهدي هذا لإلى أعمامي و عماتي إلى خا

  .العمل 
  .ارة الجمهورية اليمنية بالجزائرية الثقافية بسفقكما اهدي هذا العمل إلى أعضاء الملح

  .جهود الذي بذله معيعلى المخ والصديق لألكما اهدي هذا العمل 

 من قريب أو وكذالك إلى جميع وكذالك إلى السند أبن عمي 
  .  بعيد والى كل شخص دعي لي حتى في ظهر الغيب لكم الشكر جميعا

كما اهدي هذا العمل إلى أغلى ما املك في هذه الدنيا إلى وطني الحبيب الغالي اليمن 
خر قطرة من دمي والذي أتمنى له دوام آلى  له إاًالسعيد بلد الحضارات و الذي سأظل وفي

  . وإلى كل من يعشق الحريةاالزدهار،التطور و 
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رقم اجلدول 

  والشكل
  א�����  موضوع اجلدول والشكل

 75  يوضح هرم ماسلو للحاجات  )1(الشكل رقم 

 90  يوضح العالقة بني الدافعية والتفوق عند الرياضي  )2(الشكل رقم 

 59  يف كرة اليدالنسب التقريبية ملستوي تطور اللياقة البدنية   )1(جدول رقم 

 80  ميثل مستوى احلاجة لالجناز ومستوى القلق من الفشل  )2(جدول رقم 
 121  ميثل الدرجة املقدرة والنسبة املئوية ألراء اخلرباء املناسبة والعبارات الستبيان احلالة البدنية   )3(جدول رقم 
 123  يف مناسبة احملاور والعبارات الستبيان دافعية االجناز ميثل الدرجة املقدرة والنسبة املئوية آلراء اخلرباء   )4(جدول رقم 

  )5(جدول رقم 
يوضح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت احملسوبة ومعامل االرتباط بني التطبيق األول 

  ).اللياقة البدنية (والثاين حملاور ومقياس احلالة البدنية 
125 

  )6(جدول رقم 
 واالحنراف املعياري  وقيمة ت احملسوبة ومعامل االرتباط بني التطبيق األول والثاين ميثل املتوسط احلسايب

  .حملاور ومقياس دافعية االجناز
126 

 128  ميثل توزيع الالعبني حسب السن  )07( جدول رقم
 128  )العائلية ( ميثل توزيع الالعبني حسب احلالة املدنية   )08(جدول رقم 
 129  زيع الالعبني حسب اخلربةميثل تو  )09(جدول رقم 
 129  .ميثل توزيع الالعبني حسب األقدمية يف الفريق احلايل  )10(جدول رقم 
 130  ميثل توزيع الالعبني حسب الطول  )11(جدول رقم 
 130  ميثل توزيع الالعبني حسب الوزن  )12( جدول رقم
 134  ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب قوم العضلية  )13(جدول رقم 

 135  ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب قدرم على التحمل  )14(جدول رقم 

 136  .ميثل  مستوي توزيع الالعبني حسب سرعتهم  )15(جدول رقم 

 137  .ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب مرونتهم  )16(جدول رقم 

 138  .ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب رشاقتهم  )17(اجلدول رقم 

 139  ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب حالتهم البدنية  )18(جدول رقم 

 140  ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب دافع إجنازهم للنجاح  )19(جدول رقم 

 141  ميثل مستوي توزيع الالعبني حسب دافع جتنبهم للفشل  )20(جدول رقم 

 142  اضيميثل مستوي توزيع الالعبني حسب دافعية إجنازهم الري  )21(جدول رقم 
 143  لدي العيب كرة اليد االجناز الرياضي يةدافع بالعضلية لقوةا  لعالقةةيوضح التكرار والنسبة املئوي  )22(جدول رقم 
 144   احملسوبة ومعامل االرتباط بني القوة العضلية ودافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد²كاثل قيمة مي  )23(جدول رقم 
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 145  االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد يةدافع لعالقة التحمل بةيوضح التكرار والنسبة املئوي  )24(رقم جدول 

 146   احملسوبة ومعامل االرتباط بني التحمل ودافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد²كاثل قيمة مي  )25 ( رقمجدول

 147  االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد يةدافعلسرعة بلعالقة ا  ةيوضح التكرار والنسبة املؤوي  )26( رقم جدول

 148   لدي العيب كرة اليد احملسوبة ومعامل االرتباط بني السرعة ودافعية االجناز الرياضي²كاثل قيمة مي  )27( رقم جدول

 149   كرة اليداالجناز الرياضي لدي العيب يةدافع لعالقة املرونة بةيوضح التكرار والنسبة املؤوي  )28(جدول رقم 

 150   احملسوبة ومعامل االرتباط بني املرونة ودافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد²كاثل قيمة مي  )29(جدول رقم 

 151  لدي العيب كرة اليداالجناز الرياضي  يةدافع لعالقة الرشاقة بةيوضح التكرار والنسبة املئوي  )30(جدول رقم 

 152   لدي العيب كرة اليد احملسوبة ومعامل االرتباط بني الرشاقة ودافعية االجناز الرياضي ²كامة ثل قيمي  )31 ( رقمجدول

 153  احلالة البدنية بدافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد يوضح التكرار والنسبة املئوية لعالقة  )32(جدول رقم 

 154  اط بني احلالة البدنية ودافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد احملسوبة ومعامل االرتب²كاثل قيمة مي  )33(رقم  جدول
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	ـــ�	�
	ـــ�	�
	ـــ�	�
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 ولعل االمتياز والتفوق الذي يظهر مـن دول العـامل           ،الرتقاء باملستوى الرياضي  يف ا ساهم التقدم العلمي           

وهذا يعود إىل اخلربات املكتـسبة   .)1(املون يف هذا االاملتقدم هو نتاج املعارف واملعلومات اليت توصل إليها الع        
         يف التطبيق العلمي والتدريب والبحوث والتجارب العلمية اليت تؤثر بدرجة كـبرية علـى املـستوى الرياضـي                  

  . من خالل املنافسات الرياضيةةمردودو
البطوالت الرياضية يف كل أقطار العامل أصبحت       ورغم االهتمام والشعبية الكبرية اليت اكتسبتها املنافسات و             

لغ االهتمام ذروتـه يف     ب حيث   ،الرياضة بصفة عامة ورياضة كرة اليد بصفة خاصة حتظى باهتمام وشغف كبريين           
  .وملبية اليت تكون معلقة على نتائجهااملسابقات واملنافسات الرمسية القارية منها والعاملية و األ

انب النفـسي   لكن مل يعطوا نفس االهتمام للج     انب التدريب الرياضي و   جب اهتم الباحثون    ةنظراً هلذه األمهي  و      
، ملا له من دور فعـال   يف حتقيق االجنازات الرياضية بشكل عام ويف كرة اليد بشكل خاص   مهماً اًالذي يعترب جانب  

  .ومؤثر يف عملية اإلعداد الشامل واملتوازن للرياضي
فسي عند العيب كرة اليد من أهم اجلوانب اليت جيب أن يهتم ا، وتعطى هلا أولوية عنـد        إذ يعترب اجلانب الن   

التحضري دون االهتمام فقط بالنواحي البدنية والتقنية والتكتيكية، خاصة وأن الشواهد الواقعية تأكـد علـى أن                 
تيجة، لذلك أصبح مـن الـضروري       الالعبني األكثر حتضرياً نفسياً هم الذين يقدمون ويفوزون يف امليدان أداًء ون           

  .والواجب على املدربني فهم شخصيات العبيهم حىت يتسىن هلم التنبؤ بأداء ومستقبل الالعبني
      وتعترب دافعية اإلجناز الرياضي من أهم العوامل النفسية اليت تؤثر تأثرياً مباشراً على أداء الرياضـيني بـشقيها        

  .همسلوكاجلوانب املهمة يف توجيه من ل، ودافع إجناز النجاح ودافع جتنب الفش
 ووظيفة التيقظ أو    ،ثر حلدثني حسيني مها الوظيفة املعرفية اليت توجه السلوك        أبأا   hebb" هب "      وقد عرفها 

   أساسياً  يف توجيه سلوك الفرد وتنشيطه، كما يعترب مكوناً         مهماً اً وبذلك يعترب الدافع أيض    ،االستثارة اليت متد الفرد   
  .)2(يف سعي الفرد جتاه  حتقيق ذاته وتوكيدها

 سواء لدى علمـاء     ،علم النفس خاصة يف     خمتلفة  يف ميادين  ة كبرية مكان أمهية و  الدافعية      لذلك أصبح لدراسة    
مشكالت النفس املفكرين أو احملدثني منهم باعتبارها من أهم املفاهيم اليت سبقت ووجدت من اجل فهم وحتديد                 

                                                 
 .184م، ص 1997دار الفكر العريب، : ، القاهرة1، ط) التطبيقات–املفاهيم ( علم النفس الرياضي أسامه كامل راتب،  )1(
   .69م، ص2000يب للطباعة والنشر، دار غر: ، القاهرةالدافعية لالجنازعبد اللطيف خليفة، )2(

                                                                                     

 أ
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  للتخطيط لظهور خمتلف مستويات األداء يف مجيع اـاالت         املبتغاة ومنوذجاً  فاألهداية الوصول إىل    متعلقة بكيف 
وكذا يف علم النفس الرياضي الذي يهتم بدراسة دافعية اإلجناز الرياضي لالعبني، هذه الدافعية اليت ختتلـف مـن           

  .العبني لاالجتماعيةو النفسية ولبدنيةاجلوانب االعب آلخر نظرا لتأثرها ب
عن سبب   و ،نفسها لالعبني رغم تلقيهم التدريبات    تفاوت يف املستويات الرياضية      مما ال شك فيه أنه يوجد     و      

 والنفـسية   )اللياقة البدنية  (م البدنية قدراعلى أنه يعود إىل تفاوت الالعبني يف        دربني  امل  يؤكد بعض  هذا التفاوت 
  ).دافعية اإلجناز الرياضي(

ل ذلك جاءت هذه الدراسة اليت تسعى إىل التعرف على العالقة املوجودة بني احلالة البدنية لالعيب                      ومن أج 
ـ الت وةنظريكرة اليد يف اجلمهورية اليمنية ودافعية إجنازهم الرياضي، حماولني من خالهلا اجلمع بني املعاجلة ال   ة طبيقي

   :كاآليتانب النظري ثالثة فصول وهي  اجلإىل جانبني نظري وتطبيقي، يتضمن للموضوع مقسمني إياها

�����::::א�����א��
���א�����א��
���א�����א��
���א�����א��
���:�:�:�:�א�����א�ول�א�����א�ول�א�����א�ول�א�����א�ول� �� �� �� �

ات احلالة البدنية، احلالة البدنية اجليـدة       ف إيل تعري  فقد تطرقنا فيه  كنا يف مضموا    دنية ر واليت تعد اللياقة الب         
 اللياقة البدنية، عناصر اللياقة البدنيـة  ات اللياقة البدنية، أمهية اللياقة البدنية، أنواع اللياقة البدنية، خصائص       فتعري

  .مفهوم الذات، أنواع الذات، الذات البدنية، الذات اجلسمية

��ز�א������:�:�:�:�א������א������א������א������א�����א�����א�����א��������ز�א������دא�����א���ز�א������دא�����א���ز�א������دא�����א��::::دא�����א �� �� �� �
 أنـواع   ،، خصائص الدافعية   الرياضي ، نظريات دافعية االجناز    مفهوم الدافعية لالجناز الرياضي    وي على ت       وحي

، العوامل املؤثرة يف دافعية االجناز الرياضي، العالقة بني الدافعية والتفوق الرياضـي، أهـم               دافعية أمهية ال  ،الدافعية
  .املقاييس اليت تقيس الدافعية

�::::#�"�א��
#�"�א��
#�"�א��
#�"�א��
:�:�:�:�א�����א����!א�����א����!א�����א����!א�����א����! �� �� �� �

، عداد البدين يف كرة اليـد     اإل تاريخ وتأسيس كرة اليد يف اليمن،      ،تطور كرة اليد يف العامل    و إىل تاريخ    تطرقنا فيه 
  . املنافسات الرياضية، بطوالت املستويات العالية املقاييس القانونية، ،رات كرة اليدمها
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�::::א�����א�ولא�����א�ولא�����א�ولא�����א�ول �� �� �� �
 إضـافة إىل    ؛ ومنهج الدراسة  ، فيه إىل كل من الدراسات االستطالعية      ناتطرق حيث   ؛يتناول املنهجية املتبعة        

ات اإلحـصائية    واألدو ؛ خـصائص أفـراد العينـة،         وجماالت الدراسة  ؛ والعينة الدراسةة يف   األدوات املستخدم 
   . الدراسة امليدانيةنتائجاملستخدمة لتحليل 

�::::א�����א�����א�����א�����א�����א�����א�����א����� �� �� �� �
 االقتراحات   العامة، االستنتاجاتمناقشتها يف ضوء الفرضيات،      مث   الدراسة نتائج   حتليل عرض و  إىليتطرق        

  .ية، وأخرياً اخلامتةوالفرضيات املستقبل
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�::::א01/����א01/����א01/����א01/���� �� �� �� �
حتت عناوين خمتلفة، حيث ها االجناز الرياضي من زاويا شيت كما تناولودافعية لقد تناول كثري من الباحثني ����������������������������

ات األخرية كأحد وقد برزت يف السنو،  يف نظام الدوافع اإلنسانيةاملهمة اجلوانب ىحدإمتثل دافعية االجناز 
�.البحث يف سيكولوجية الالعبني بصفة عامةواملعامل املميزة للدراسة  �� �� �� �

تأيت من بدايتها تلك احملاولة اليت استطاع ا كـال مـن            والعديد من األطوار    بوقد مرت دراسة دافعية االجناز      
  .زلقياس الفروق الفردية يف قوة االجنا )1953(الويلى ،كالرك ،أتكسون ،ماكيالند

عمـال  في اآلونة األخرية تركـزت األ     ف،   تأهيل التنظري يف هذا امليدان      قدر هائل من البحوث إىل     وتوجه      
ى خـر عالقتها باجلوانب األ دراسة وحماولة .)1( إجراء بعض التغري يف النظرية األولية لدافعية االجناز      علىالعلمية  

 تطبيقات وظيفيـة فعالـة يف    بل كانت له أيضاً؛مام البحث السيكولوجيأ هائلة ليس فحسب     فتحت أفاقاً  مما
ا األداء يف ضوء االمتياز أو جمرد الرغبـة         أ على   مواريقد عرفها   و ى أمهها علم النفس الرياضي،    ميادين أخر 

   .)2(يف النجاح
 وتعترب دافعيـة االجنـاز  األساس الذي يسعى الفرد من خالله جتاه حتقيق ذاته وتأكيدها، إذ بفـضلها                      

ميكن للرياضي أن يعرف ماذا يقرر عمله الختيار نوع الرياضة اليت سوف ميارسها، وما مقدار تكـرر هـذا                   
 أثناء التدريب، وكيفية إجادة وإتقان هذا العمـل ملعرفـة           هاالعمل لتحديد كمية الوقت واجلهد الذي يستغرق      

  .وى األمثل للدافعية يف املنافسةاملست
 هـرمرت  ار إليها على أا وحدة موحدة، ولكنها مركبة من عدة أبعـاد حـدده                   ودافعية االجناز مل ينظ   

(Hermans1970)              يف مستوى الطموح، السلوك املخاطر، املثابرة، توتر العمل، إدراك الـزمن، التوجـه
و  خليفة يف الشعور باملسؤولية، السعي حن      فاملستقبلي، اختيار الرفيق، سلوك االجناز، يف حني حددها عبد اللطي         

 حممد حسن عـالوي   التفوق وحتقيق مستوى الطموح، املثابرة، الشعور بأمهية الزمن، التخطيط للمستقبل، أما            
  .فقد حددها يف حمورين دافع اجناز النجاح، ودافع جتنب الفشل

ة       ومن خالل دافعية االجناز  يسعى الفرد إىل حتقيق ذاته اليت تتشكل من جتاربه واحتكاكه بواقعه من ناحي                 
ونتيجة للعالقات واألحكام والتقديرات اليت يتلقاها من اآلخرين احمليطني به من ناحية أحرى، أي أن الـذات                 

                                                 
  .21م، ص1979مكتبة االجنلو املصرية، : ، القاهرة1، طادافعية االجناز وقياسهإبراهيم قشقوش، طلعت منصور،  )1(
  .194 -193م، ص1988، دار الشروق، ةعال، ترمجة امحد عبد العزيز سالمالدافعية واالنفمواري، .ج.إدوارد )2(
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هي نتاج لعملية التفاعل االجتماعي، ومن مثة فهي تنمو يف إطار العالقات االجتماعية، وإذا ما اضطربت فـإن                  
  . الفرد ال يستطيع أن يكون مفهوماً سوياً عن ذاته

ا أن فهم الفرد لذاته وتقديره هلا ميثل مقوماً من مقومات السواء النفسي، فمن خالل الفهم يـتمكن                        كم
من تكوين بصرية أفضل عن أفكاره وأفعاله ومشاعره، وكذا بأفكار ومشاعر وأفعال اآلخرين، وبه أيضاً يكون                

ونسبة النجاح فيه، ويكون أكثـر      أكثر واقعية مع نفسه ومع اآلخرين، وأكثر إدراكاً ألسباب ودوافع السلوك            
  .قدرة على حل مشكالته

 الرياضي من حتقيق أفضل أداء ممكن يؤهله للوصول إىل حـد التنـافس يف املـستويات                 تمكنوحىت ي 
العاملية، جيب عليه أن ميارس خمتلف األنشطة الرياضية اليت يكتسب من خالهلا خمتلف عناصر اللياقـة البدنيـة                  

لف املهارات الفنية اليت تساعده على امليل حنو نشاط رياضي معني وحماولة التخـصص              واخلربات احلركية و خمت   
خاصة الالعـبني     ألعلى املستويات الرياضية   فيه واملواظبة عليه لتحسني مستواه حىت يستطيع الوصول تدرجيياً        

م للتـصرف يف كـل      تتسم باملالحظة املستمرة والتركيز واالستعداد الدائ     املتخصص يف رياضة كرة اليد ألا       
لية واختاذ القرارات السريعة أثنـاء  ؤواالعتماد على النفس وحتمل املسوموقف والطموح من أجل حتقيق الفوز،     

املباريات، واليت متتلئ بالتغيري املستمر لألحداث الفردية واجلماعية واللعب احلر واملقيد باإلضافة إىل االشـتراك               
  .د من أفراد الفريق يعمل من أجل اجلماعةيف املواقف املتغرية دائماً، فكل فر

حباجة إىل قدرة عالية يف خمتلف الصفات الـيت تـشكل يف                  ومن هذا املنطلق يصبح الالعب يف كرة اليد         
الوظائف العقلية والنفـسية    تؤثر يف مجيع    اليت   تنمية وتطوير مهارته وقدراته      وإىل ايتها عناصر اللياقة البدنية،   

 تتطلبه املنافسة الرياضية من استخدام تلك الوظـائف          التصور، وذلك ما   – التفكري   – االنتباه   –اإلدراك  : مثل
  . ممكن حىت يتم األداء بصورة مقبولة مقرونة باإلجناز املطلوب أو املتوقعىمدى ألقص
اً  ومباشـر  ياً قو اًؤثر تأثري ت اليتلذلك أصبح من الضروري تصور وشعور الالعبني بارتفاع قدرام البدنية                 
، ولكـن يف    وهنا يظهر تداخل اجلانب البدين واجلانب النفسي لإلعداد للمنافـسة          املهاري،   أدائهمثبات  على  

  . لكل جانب من هذه اجلوانب عوامل نفسية تدخل كلها يف إطار التكوين النفسي لالعب نفسهالوقت
عن ذام البدنية واليت تشكل يف جمموعها أهم        ومنها احلالة البدنية واليت تعين تصور ووصف الالعبني ملفهومهم          

  .عناصر اللياقة البدنية
ومن خالل خربة الباحث وقربه من لعبة كرة اليد كرئيس فرع حمافظة احلديدة وحضوره للعديد من املباريـات                  

ناك تفاوتاً  واملنافسات اليت تنظم على مستوى احملافظة أو تلك اليت ينظمها االحتاد اليمين لكرة اليد، لوحظ أن ه                
واختالفاً يف مستوى أداء الفرق الرياضية، وكذلك مستوى أداء الالعبني حيث كان املستوى الذي الحظنـاه                
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اليرتقى إىل مستوى الطموح املطلوب؛ والذي من خالله نستطيع أن نواكب التقدم الرياضي ذي املـستويات                
  .العالية حملياً ودولياً

 أدت إىل هذا التفاوت الالعبني منها اجلوانب البدنية واملهارية واخلططيـة            حيث أن هناك أسباباً وعوامل عديدة     
والنفسية، وكل هذه العوامل قد ختلق عالقة قوية فيما بينها مما ينعكس سلباً أو إجياباً على االجنـاز الرياضـي                    

  . املطلوب
لبدنية ودافعية االجناز الرياضـي     والدراسة الراهنة حتاول البحث والكشف عن طبيعة العالقة القائمة بني احلالة ا           

  . لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية
  :وصياغتها كما يليحتديد املشكلة ولذا ميكن 

  ::::א�34אل�א���مא�34אل�א���مא�34אل�א���مא�34אل�א���م

   العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية؟ىدافعية االجناز الرياضي لدوبني احلالة البدنية  هل توجد عالقة - 

�::::��א:����9א:����9א:����9א:������9א�78&א�78&א�78&א�78&و�+��ع�	�5א�34אل�א���م�و�+��ع�	�5א�34אل�א���م�و�+��ع�	�5א�34אل�א���م�و�+��ع�	�5א�34אل�א���م� �� �� �� �
   ؟العيب كرة اليد ىالقوة العضلية ودافعية االجناز الرياضي لد نيب توجد عالقة هل -         

   ؟ العيب كرة اليد ىدافعية االجناز الرياضي لدو التحمل بني توجد عالقةهل  -         
   ؟اليدالعيب كرة لدى السرعة ودافعية االجناز الرياضي  بني  توجد عالقةهل  -         

   ؟العيب كرة اليد ىدافعية االجناز الرياضي لدواملرونة  توجد عالقة بنيهل  -         
   ؟ العيب كرة اليد ىلد دافعية االجناز الرياضيوالرشاقة  توجد عالقة بنيهل  -         

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �



 26

 

�::::א������;א������;א������;א������; �� �� �� �

�	���::::א�������א���	�א�������א���	�א�������א���	�א�������א� �� �� �� �
  .  العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنيةىز الرياضي لددافعية االجناواحلالة البدنية  بني  عالقة توجد-       

�:�:�:�:�א������;�א.=>��א������;�א.=>��א������;�א.=>��א������;�א.=>�� �� �� �� �

  .العيب كرة اليد ى االجناز الرياضي لديةتوجد عالقة بني القوة العضلية ودافع -            
  .العيب كرة اليد ى االجناز الرياضي لديةدافعل والتحم توجد عالقة بني -            
  .العيب كرة اليدلدى  االجناز الرياضي يةدافعوالسرعة  عالقة بنيتوجد  -           
  .العيب كرة اليدلدى  االجناز الرياضي يةني املرونة ودافعبتوجد عالقة  -           
  . العيب كرة اليدلدى االجناز الرياضي يةالرشاقة و دافع نيبتوجد عالقة  -           
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@א�8
@א�8
@א�8
@א$�8?<���א�$?<���א�$?<���א�$?<���א�::::� �� �� �� �

� �� �� �� احلالة البدنية وعالقتها بدافعية االجناز الرياضي       يف   ني واملتمثل ني نفسي ملتغريين ا يف تناوهل  الدراسةن أمهية هذا    تكم�
�:من أجل �� �� �� �

  .إبراز أمهية التحضري النفسي لالعبني أثناء املنافسة، خاصة ما يتعلق بتصور الالعبني حلالتهم البدنية -1
 الالعبني يف كرة    ى دافعية االجناز لد   بدنية، واليت تؤثر سلباً أو إجياباً على      تصور الالعبني حلالتهم ال   أمهية   إبراز -2

 .اليد

3-  وذلك مـن خـالل   ،الاالرتقاء باحلركة الرياضية يف اجلمهورية اليمنية ملواكبة الدول اليت سبقتها يف هذا ا 
 .تطبيق نتائج هذه الدراسة وإدخاهلا يف برنامج احتاد كرة اليد اليمين


@א��8
@א��8
@א��8
@א�A�8א�Aא�Aא�Aא$?ـ
א$?ـ
א$?ـ
א$?ـ
א �::::  

  .احلالة البدنية لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية ى التعرف على مستو-1
  .دافعية االجناز الرياضي لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية ىالتعرف على مستو -2
، ودافعيـة االجنـاز   ]اقةالرش املرونة، التحمل، السرعة، القوة،:[ التعرف على العالقة بني حماور احلالة البدنية       -3

  ).دافع أجناز النجاح ودافع جتنب الفشل(الرياضي 
  .التعرف على العالقة بني احلالة البدنية ودافعية االجناز الرياضي لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية -4

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
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�?��Bא�?��Bא�?��Bא�?��Bא��א
�::::�Cא�
א���Cא�
א���Cא�
א���Cא� �� �� �� �

1DDDD�������
9����Eא�����א�����
9����Eא�����א�����
9����Eא�����א�����
9����Eא�����א��:   

تشري احلالة البدنية إىل تطور مستوي عناصر اللياقة البدنية األساسية والضرورية           "ا   بأ أمر اهللا أمحد  "        يعرفها
 لبلوغ املستويات العالية مـن االجنـاز يف النـشاط            أساسياً للرياضي، ويعد االرتقاء مبستوي هذه العناصر واجباً      

    .)1("الرياضي

لرياضي من حيث كفاءة حالته اجلـسمانية والـيت          احلالة السليمة للفرد ا    على أا " حممد رضا   " كما يشري إليها    

   .)2("متكنه من استخدامها مبهارة وكفاءة خالل األداء البدين واحلركي بأفضل درجة واقل جهد ممكن

  :א�+����Eא�F1א>�א�+����Eא�F1א>�א�+����Eא�F1א>�א�+����Eא�F1א>�

ـ   :       وتعين تصور وتقييم الالعبني ملستوى لياقتهم البدنية املتشكلة من العناصر التالية           ل، القوة العضلية، التحم
  .ذوام البدنية السرعة املرونة والرشاقة، انطالقا من مفهومهم عن

2DDDD�����E���9�E���9�E���9�E�����ز�א������9���ز�א������دא�����א���ز�א������دא�����א���ز�א������دא�����א��::::دא�����א �� �� �� �

 وتعين يدفع أو حيرك  وتشمل        "movere" إىل الالتينية، حيث جند جذورها يف كلمة        "        تعود كلمة الدافعية  

  .)3(عل أو السلوكدراستها على حماولة حتديد األسباب أو العوامل احملددة للف
تشري الدافعية لالجناز إىل طموح الفـرد املـستمرة أو    ،(Achievement Motivation) يلالجناز الرياضالدافعية 

  .)4(الثابتة عموما يف ختفيف هدف مماثل ملعايري معينة على أساس مستوي حمدد لالمتياز
ب ملواجهة مواقف املنافسة الرياضية وحماولة التفوق       بأا استعداد الالع  "يميكن تعريف دافعية االجناز الرياض          

واالمتياز يف ضوء مستوى أو معيار معني من معايري أو مستويات التفوق واالمتياز عن طريق إظهار قدر كبري من                   
النشاط والفاعلية واملثابرة كتعبري عن الرغبة يف الكفاح والنضال من اجل التفوق واالمتياز يف مواقـف املنافـسة                  

   .)5("رياضيةال

                                                 
 .19، صم1998 دار املعارف،: ، اإلسكندريةالتدريب الرياضي وتطبيقاتهأمر اهللا أمحد البساطى، ) 1(
 .143م، ص2003: ، القاهرة1، طالتخطيط احلديث يف كرة القدمحممد رضا الوقاد،  )2(
 .68، صمرجع سابقة، عبد اللطيف حممد خليق )3(

 )4(    
Bloch . H.etautres M Grand dictionnaire de psychologie .Larousse ,Paris ,1993,  p40.   

 .252م، ص2006مركز الكتاب للنشر، : ة، القاهر5،طمدخل يف علم النفس الرياضيحممد حسن عالوى،  )5(
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 3DDDD����
9����E#�"�א��
9����E#�"�א��
9����E#�"�א��
9����E#�"�א��::::   

      تعترب كرة اليد من أسرع األلعاب اجلماعية التنافسية واليت تعتمد على إحراز أكرب عدد من األهداف داخـل         
مرمى املنافس يف الزمن احملدد للمباراة لذلك فمهارات كرة اليد اهلجومية ذات األداء املتقن تعمل مجيعهـا علـى               

  .)1(اس الذي يسعى إليه الفريق إلحراز األهداف يف املرمىحتقيق اهلدف األس

م إن كرة اليد توفر وسائل ممتازة تساعد على تربيـة           2004 زكى حممد حسن وعماد أبو القاسم           ويذكر  
الالعبني على االعتماد على النفس وحتمل املسئولية واختاذ القرارات السريعة أثناء املباريات كمـا تعمـل علـى                  

لالعبني السمات اخللقية واإلرادية كما تعترب كرة اليد وسيلة ناجحة لتربيـة األفـراد علـى الـتفكري                  إكساب ا 

   .)2(والتصرف اجلماعي فكل فرد من أفراد الفريق يعمل من أجل اجلماعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .163م، ص 1998مركز الكتاب للنشر، : ، القاهرة"ة اليدحارس مرمى كر"، حسنني صبحيكمال عبد احلميد، حممد  )1(
  .78م، ص 2004املكتبة املصرية، : ، اإلسكندرية"مركز التحكم يف األلعاب اجلماعية"زكى حممد، حممد حسن، عماد أبو القاسم،  )2(
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 حتت عنوان أبعاد الدافعية الرياضية لدى العيب كـرة الـسلة            ، بدراسة )م1989( صاحل عام  مدحتقام          
ـ   ( جمموعة املتفوقني  وهدفت هذه الدراسة إىل املقارنة بني جمموعتني       وعالقتها مبستوى األداء،   ) ىاملـستوى األعل

املنـهج  ستخدم الباحث   او ،العبا) 64( عينة تتكون من     مشلت الدراسة و،  )املستوى األدىن ( جمموعة غري متفوقة  و
صائية بـني الالعـبني املتفـوقني       إحذات داللة    فروقا جوهرية    على وجود أسفرت هذه الدراسة      وقد ،الوصفي

    . املتفوقنيوالالعبني غري املتفوقني لصاحل جمموعة

�::::א�
@א��8א������א�
@א��8א������א�
@א��8א������א�
@א��8א������ �� �� �� �

الـسلوك القيـادي للمـدرب      حتت عنوان   ) م2000 ( عام نالسليماعبد العزيز بن علي بن امحد        ةسدرا      
هدفت الدراسـة   و ،اجلماعية باململكة العربية السعودية    بدافعية اإلجناز لدي العيب بعض األلعاب      ضي وعالقته الريا
وعالقته بدافعية اإلجناز لدي العـبني بعـض          التعرف علي السلوك القيادي لدي املدربني السعوديني والعرب        إىل
ململكة العربية السعودية، وكذلك التعرف علـي  يف ا بأندية املنطقة الشرقية لعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىلاأل

علي السلوك القيادي   ) املهنة اجلنسية، السن، سنوات اخلربة يف جمال التدريب، طبيعة        ( يةاملتغريات التال  مدي تأثري 
 لـدي  زاإلجنا علي دافعية)  اخلربة يف املمارسة الرياضية السن، سنوات : (للمدربني، ومدي تأثري املتغريات التالية

  .الالعبني
 سلوب املسحي، وجلمع بيانات الدراسـة وحتقيـق  معتمدا على األاستخدم الباحث املنهج الوصفي  وقد      

 ومقياس )م1990 (زيد أبو استخدم الباحث مقياس السلوك القيادي ملدريب األلعاب اجلماعية من أعداد أهدافها

مـن اقتبـاس    (Willis) سيملقياس ول إضافة) م1998( يعالوأمناط دافعية اإلجناز لالعب الرياضي من أعداد 

 من  تتكون عينة   أجريت الدراسة امليدانية على   و ،املرتبطة باملنافسة الرياضية   ز لقياس دافعية اإلجنا   )م1998(عالوي  
عربية الشرقية باململكة ال   ةندية املنطق أل لعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل    العبا من بعض األ   ) 622(مدرباً و ) 76(

  .السعودية
بني السلوك القيادي الذي ميارسه مدربو بعض األلعـاب    عالقة     وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة على وجود

 أن الـسلوك  ،الدرجة األويل بأندية املنطقة الشرقية وبني دافعية اإلجناز لالعبني اجلماعية السعوديون والعرب لفئة
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عض األبعاد اليت يرون أـا      لى ب بأبعاده املختلفة مع تركيزهم ع    وك القيادي   القيادي الذي ميارسه املدربني هو السل     
 .بعد االهتمام باجلوانب الصحية، وبعد التدريب واإلرشاد مهمة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخرى مثل

دية املنطقة الـشرقية  لفئة الدرجة األويل بأن األلعاب اجلماعية  دافعية اإلجناز لدي العيب بعضىأن مستوو     
عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنسية والسلوك القيـادي للمـدربني يف بعـد     وجود، وكذالك مرتفعا يعترب

املهنة والـسلوك   وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة ،واإلرشاد وذلك لصاحل املدربني العرب التدريب
وجـود عالقـة ذات   ، املدربني املتفرغني ميقراطي وذلك لصاحلالقيادي للمدربني يف بعد املشاركة والسلوك الد

دافعية اإلجناز لالعبني يف بعد دافع إجنـاز النجـاح،    داللة إحصائية بني سنوات اخلربة يف اال الرياضي وبني
 الالعبني ذوي اخلربة املنخفضة مـن مقارنة ب)  سنة فما فوق)16(العالية من  وذلك لصاحل الالعبني ذوي اخلربة

 وبني عالقة ذات داللة إحصائية بني السن وسنوات اخلربة يف جمال التدريب الرياضي ال توجد، )نواتس1-5(

د عالقة ذات داللة إحصائية بني السن ودافعية        ووجوأكدت الدراسة أيضا على عدم      ،  السلوك القيادي للمدربني  
 .)1(الالعبني اإلجناز الرياضي لدي

�::::א�
@א��8א������א�
@א��8א������א�
@א��8א������א�
@א��8א������ �� �� �� �
بدراسة حتت عنوان  تقدير الذات وعالقتها بدافعية االجناز عند العيب كرة            ،  )م2004( ويسي فريد مقام        

إىل إبراز العالقة املوجودة بني تقدير الذات ودافعية االجناز عند العـيب            هدفت هذه الدراسة    و ،القدم يف اجلزائر  
  .كرة القدم

  .التعرف على تقدير الذات عند الالعبني - 
 .ربني من اجل معرفة مستوي دافعية االجناز عند الالعبنيأعطاء صورة للمد - 

 .الوصول بالعب كما يراها هوة - 

 عبـد ، وستخدم الباحث مقياس تقدير الذات والذي أعد صورته النهائيـة             املنهج الوصفي  ستخدمأد  ق و      

ق، ومشلـت عينـة     ، ومقياس دافعية االجناز والذي أعد صورته النهائية عبد الرمحن صـاحل األزر             صاحل نالرمح
ن درجة التعديل   على أ نتائج هذه  الدراسة     كدت  وقد أ  العبا ومت اختيارها بطريقة العشوائية،    ) 55(البحث من   

جناز عال زادت معه درجة      كلما كان مستوى اال    ، أي الرياضي للسلوك العدواين ترتبط بدرجة االجناز الرياضي      

                                                 
، رسالة دكتوراه، اململكة اجلماعية  بعض األلعابوعالقته بدافعية اإلجناز لدي العيب السلوك القيادي للمدرب الرياضي ،عبد العزيز بن علي )1(

 .م2000: العربية السعودية
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ين هلا عالقة طردية مع درجة االحتكـاك البـدين للنـشاط      وأن درجة التعديل الرياضي للسلوك العدوا      التعديل

  .)1(الرياضي املمارس

��Gא��8א��א@
��א�Gא��8א��א@
��א�Gא��8א��א@
��א�Gא��8א��א@
  ����:�:�:�:�א�

اللياقة البدنية وتقدير الذات واالجتاهات     " بدراسة حتت عنوان     )م 1969( عام   دانيل نيل وآخرون         دراسة
ملدارس اإلعدادية والثانوية ذوى مستوي      وهدفت هذه الدراسة إىل حتديد الفروق بني تالميذ ا         ،حنو النشاط البدين  

  .اللياقة البدنية املرتفعة ومستوي اللياقة البدنية املنخفضة يف درجة مفهوم الذات العام والذات البدنية
قد استخدم اختبار الـشباب األمريكـي       فاألدوات اإلحصائية   ، أما    وقام الباحث باستخدام املنهج التجرييب         

  . لقياس تقدير الذات" مسون سترو"تخدم مقياس لقياس اللياقة كما اس
لى وجود فروق دالة بني اموعة ذات مستوي اللياقـة البدنيـة املرتفعـة              عأسفرت نتائج هذه الدراسة           و

  .)2(واموعة ذات املستوي اللياقة البدنية املنخفضة لصاحل اموعة ذات املستوي ذات اللياقة البدنية املرتفعة

 ::::א�K	�4א�K	�4א�K	�4א�K	�4א�
@א��8א�
@א��8א�
@א��8א�
@א��8

املقارنة بني اللياقة البدنية ومفهوم الـذات ومـستوي االجنـاز           "  بدراسة حتت عنوان   ليندا الراينا         دراسة
  :هدفت هذه الدراسة إىل إجياد العالقة بنيو "التعليمي لطالب مقيدين بربنامج إعداد ملهنة التربية البدنية

  . مفهوم الذات وبعض عناصر اللياقة-
  . الذات العام ومفهوم الذات البدنية بني مفهوم-
  .يف مفهوم الذات واللياقة البدنيةد اختالف بني الطالب والطالبات ووج -

 طالبا وطالبة مقيدين جبامعـة جنـوب فلوريـدا         )77( مشلت   على عينة  ، باستخدام املنهج التجرييب   توقام      
 وجود عالقة سالبة منخفضة بني مفهوم الـذات         وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن    ،  بالواليات املتحدة األمريكية  

  .)3(واللياقة البدنية

                                                 
�� ا����ز ��� ���� آ�ة، مويسي فريد )1(��  .م2004: اجلزائر، رسالة ماجستري،  ا'(�م*(�)� ا'&ات و�#"! � ��ا

 )2( Daniel Neal, Robert Sonstroem and Kenneth Metz, Physical Fitness Self Esteem and 

attitudes Toward Physical Activity, R.Q, Vol/40. 1969  
)3(  Bittner Linda Larina, Comparative Analysis of Physical Fitness, Self Concept and Students Teaching 

Performance of Selected Students in Physical Education Professional Preparation program, IDA, Vol/37. 1977. 
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 الدراسة األوىل  تناولت دافعية االجناز الرياضي على أـا           أن      من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة جند        
الدراسة الثانية والثالثة فتناولتها على أسـاس       ، أما   تابعمتغري مستقل وحاولت حتديد طبيعة عالقته باألداء كمتغري         

  . وتقدير الذاتأا متغري تابع لكل من السلوك القيادي للمدربني
أما الدراسة الرابعة واخلامسة فتناولت اللياقة البدنية لالعبني كمتغري مستقل يؤثر يف تـصور  التالميـذ لـذام                   

  .التعليميهم جنازإت لطالب ومستوي مفهوم الذا واجتاهام حنو النشاط الرياضي، أو يف
      إذن كل هذه الدراسات اهتمت جبانب من جوانب حبثنا هذا الذي يتناول عالقة احلالة البدنية الـيت تعـين                   
مفهوم الالعب لذاته البدنية كما يشعر ا كمتغري مستقل وبدافعية االجناز الرياضي كمتغري تابع، وهو مـايعين أن    

 تناولت احلالة البدنية مـن الناحيـة النفـسية عكـس         ا اجلوانب النفسية لالعبني، باعتباره    هذه الدراسة تناولت  
 .       الدراسات األخرى اليت تناولتها من الناحية البدنية
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عداد الفرد بدنيا ضرورة إزة للوقت احلاضر فلقد صار أصبحت مزاولة النشاط الرياضي من املتطلبات املمي������������������������
عمال، ويعترب تطوير احلالة تفرضها احلياة، وخاصة بعد أن قلت حركته وأعتمد على أآلله يف كثري من األ

البدنية للفرد من أهم الواجبات ملواجهة متطلبات احلياة بصورة عامة، إذ تعد تنمية القدرات البدنية لإلفراد 
 العمل واإلنتاج ىالقادر عل ا إلعداد املواطن صحيح اجلسم القوي البنية ليتمتع حبياة صحية سليمة،مطلبا قومي

املستعد للدفاع عن نفسه ووطنه بكفاءة تامة ولذا اهتمت األمم بأعداد مواطنيها بدنيا لتحقيق أهداف الدولة 
وفر له الكفاءة الالزمة للقيام بأعماله اليومية ، وحىت يتمتع حبياة تة حنو ذاته وحنو جمتمعهبقيام كل فرد مبسؤوليات

 وأن يئة الفرد بدنيا ملواجهة متطلبات النشاط الرياضي ؛واملهنية وجماة مواقف احلياة املختلفة حبيوية وفاعلية
إىل  هأحد الواجبات الرئيسية لعملية التدريب الرياضي، واليت تؤدي إىل التقدم باحلالة التدريبية للفرد للوصول ب

�.)1(املستويات العالية يف النشاط املمارس �� �� �� �

1.1�N�N�N�N���9���9���9���9EEEE���
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 الصحة الشخصية واحلالة الوظيفية ومستوى اإلعداد البدين واملهاري واخلططي واجلانب تعرف بأا تعين      

�.)2(الروحي للرياضي �� �� �� �
 ميكـن أن تـشكل يف       بدنية اليت  ملفهوم الذات لبعض الصفات ال     ف بأا وص  عالويحسن  حممد        ويعرفها  

  .)3(املرونة الرشاقة، السرعة، التحمل، القوة،" اللياقة البدنية" عناصرمجمموعها أه
 نفـسه   ي اليت تصف اخلصائص والصفات احلركية النوعية لألداء احلركي الرياض         ة بأا احلال  ثويعرفها الباح       

أوهي احلالة اليت تصف املظاهر احلركية وتعد ضرورية لألداء         ،  وتتضمن القوة والتحمل والسرعة واملرونة والرشاقة     
  .العام وتتضمن عناصر اللياقة البدنية

2.1NNNN"
�::::א�����א��
����א.�
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 البدين واملهاري واخلططي من أهم اجلوانب اليت تساعد الرياضي على بناء الثقة ويقصد هنا ديعترب األعدا����������������������������

تطوير مجيع الصفات البدنية الالزمة لتطوير احلالة البدنية للرياضي من قوة  البدين الشامل الذي يتضمن داألعدا

                                                 
   .83ص ،م1990 دار الفكر العريب، :القاهرة ،) تطبيقات-نظريات(التدريب الرياضيعصام عبد اخلالق،  )1(

)2 (  Геселевиу B.A, Медицинский справоуник Тренера, Москва, физкулъра и срорт,1976 
 .120ص ،م1998 ،بمركز الكتا :القاهرة ،1ط ،موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني حممد حسن عالوى، )3(
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 الصفات ىإضافة إىل اإلعداد البدين اخلاص الذي يتضمن التركيز عل اخل،..وسرعة وحتمل ومرونة ورشاقة،
 ملبدنية بانتظا إن الرياضي الذي لدية الثقة يف كفاءته البدنية، ميكنه توزيع طاقته ا؛البدنية اخلاصة لكل رياضة

� .)1(خالل املسابقة وسوف ينعكس دلك التوجيه لألداء �� �� �� �
1.2.1NNNN���
�::::א�+��7�Hא��
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 التغيري خالل فترات خمتلفة من حياته وخالل ساعات حمددة من ه علي اإلنسان يطرأنأكما هو معروف ������������������������
انه من الصعوبة مبكان  .خرىو ساعات  حمدده مقارنه بفترات أأاليوم حبيث يكون األداء أفضل يف فتره معينه 

 ولكن التذبذب وعدم االستقرار ؛ن يكون مستعد لألداء اجليد يف كل دقيقه لكل يومأن يستطيع أي إنسان أ
رتفاع املعينة اليت حيقق فيها الشخص ا تعين األوقات ةمن خصائص األداء اإلنساين، وبناء على دلك فان الدور

ة البدنية من أسهل الدورات اليت ميكن التعرف عليها، واليت ميكن ألغلب  وتعترب الدور؛خنفاض األداءااألداء و
� .)2( واملدربني مالحظتها،وتشمل االستعداد البدين لألداءالرياضيني �� �� �� �

2.2.1NNNNא���א���א���א���������@�HBوא����
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 يظهرون  ةاريهين يتمتعون بدرجة عاليه من حيث لياقتهم البدنية  أوامل         ذ البحوث أن الالعبني ال    ج نتائ تظهر      أ
 حباله جيدة مـن حيـث   ن الذين مل ينالوا تدريبا كافيا، وال يتمتعوممقارنة بأقرا قدرا أقل من السلوك العدواين،   
  . لياقتهم البدنية وقدرام املهارية

3.1�N�N�N�N��4א��������MBوא����
������א�����G��,�9�B;�א�����������א�����G��,�9�B;�א��
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اطا باالنفعاالت املتعددة، كما يتميز بقوة جاذبية االنفعالية مما يشكل األساس  ارتبةترتبط املنافسة الرياضي������������������������
سلبيه على  وأ تؤثر بصورة اجيابية ة واخلربات االنفعالية يف املنافسة الرياضي،للتأثري اهلام االجيايب على الفرد

عالية املرتبطة باملنافسة  والنواحي السلوكية للفرد، وميكن تلخيص أهم اخلربات االنفةالعمليات البيولوجي
�:  بااليتةالرياضي �� �� �� �

 والرشاقة  ل والسرعة والتحم  ةكالقوة العضلي ) اللياقة البدنية (اخلربات االنفعالية الناجتة من اكتساب الصفات البدنية      
 فمن املستحب أن يشعر الفرد بقدراته البدنية وقوته العضلية وسرعته ورشاقته وقدرته على التحمل، وان                ،واملرونة

                                                 
 .351، صم2000دار الفكر العريب،  :، حلوان3ط ،)التطبيقات-املفاهيم(علم نفس الرياضة أسامة كامل راتب،  )1(
 .352، صنفس املرجع السابقأسامة كامل راتب،  )2(
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حيس بقدر معني من التفوق واالمتياز لتوافر القدرة لدية على أداء األنشطة الرياضية اليت حتتاج إىل املزيـد مـن                    
 .االهتمام بتلك العناصر واليت اليستطيع الكثريون القيام ا

         م إليـه  وليس األمر مقصورا على إحساس املرء بقدراته البدنية،بل يتعدي ذلك إىل تقدير اآلخرين ونظـر
وعلى العكس من ذلك فان متيز الفرد بضعف اللياقة البدنية وعدم القـدرة علـى      .نظره ملؤها اإلعجاب والتقدير   

 كاخلوف والقلق وعدم    ةالتحمل أو الضعف العضلي من العوامل اليت تستدعي بعض اخلربات االنفعالية غري السار            
  .)1(الثقة يف النفس

4.1�N�N�N�N
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واللياقـة  ،  يستخدم اصطالح اللياقة البدنية كمؤشر عن إعداد الفرد بدنيا مبدى تطوير قدراته البدنية واحلركية             ������������������������
 وعند  ،البدنية تعبري كرس له العديد من الباحثني يف شيت جماالت احلياة جهودهم للبحث عن أمهيته للفرد واتمع                

 شيء بدنيا   يل إىل الصفة املقرونة ذه اللياقة، إذ يوضح ذلك الئقا أل          احلديث عن اللياقة البدنية جيب أن نسترس      
أو وظيفيا أو عقليا أو نفسيا، واللياقة البدنية كأحد أوجه اللياقة الكاملة وكمظهر من مظاهرهـا تعتـرب وسـيلة     

ياقـة البدنيـة    كامل، ولذا فقد تناول الكثريون الل     ت إذ دف إىل سالمه الفرد ككل م       ؛وليست غاية يف حد ذاا    
بالتعاريف لتوضيح معاملها ومكوناا املتعددة، وكان لتدخل اجلوانب الكثرية اليت تشكل الفرد خـالل اللياقـة                

عوامل "حيث يطلق على اللياقة البدنية مصطلح     ،  يف تضارب اآلراء فتنوعت التعاريف     رثله أ ) حمور احلديث (البدنية
  .  القدرة، التحمل، الرشاقة، االتزان، اإلحساس احلركي، التوافق متمثلة يف القوة، السرعة،،"األداء البدين

  :  وقد وضع حتليله ملكونات اللياقة البدنية على أسس طيبة فيحددها"كاريوفتش"ويرى

  . اجلانب الوظيفي-2.                اجلانب املورفولوجي-1

  .  اجلانب النفسي-3

 متعددة اجلوانب ومن الصعب حتديده وحصره ألن يشمل الفرد من           ومن ذالك جند أن مفهوم اللياقة البدنية            
 وجند استخدام املراجـع     ؛مجيع جوانبه اجلسمية واملرتبطة بالنواحي األخرى الصحية والبنائية والوظيفية والنفسية         

 واللياقـة    بني االصطالحني احلالة البدنيـة     فختالالنه  أو" احلالة البدنية " الشرقية وبعض املراجع الغربية ملصطلح    
القوة العـضلية   " بالقدرات البدنية األساسية وهي   " احلالة البدنية "البدنية وقد حدت مراجع أملانيا الشرقية ما حتت       

  .وهكذا" القوة املميزة بالسرعة"ويطلق عليها مصطلح "والتحمل والسرعة واملرونة

                                                 
 .367-366ص ،م1998 ر العريب،دار الفك :القاهرة ،2ط ،1ط ،مدخل يف علم النفس الرياضيحممد حسن عالوى،  )1(
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عت عليها اآلراء ملكونات احلالة البدنية حسب       وعند القيام مبسح ملكونات اللياقة البدنية جند أا املكونات اليت أمج          
  :أمهيتها وهي

   السرعة-3                  التحمل    -2              القوة العضلية    -1                     
  . )1( الرشاقة-5                  املرونة       -4                      

5.1 .���9���9���9���9EEEE��
   ::::�����א�&����Lא��
���א�&����Lא��
���א�&����Lא��
���א�&����Lא��

تناول العديد من الباحثني مصطلح اللياقة البدنية من جوانب ومظهر خمتلفة منها اجلوانـب الفـسيولوجية                      
 البدين واالنتقال بـة إىل حيـز        زواحلركية والنفسية، فتحت مصطلح اللياقة البدنية يفهم املرء قابلية حتديد االجنا          

  ).فعالكاإلرادة واالن(التنفيذ فضالً عن استخدام الصفات الشخصية
القدرة على مدى حتمل اجلسم يف جماة متطلبات العمل واحتياجاته والطرق           " بأا كمال عبد احلميد   وعرفها      

   .)2(املختلفة اليت يسلكها يف حياته، ومدي تكيفه الضروري ملالئمة الظروف واملواقف الطارئة
ضي تنميتها والعناية ا فالفـشل يف الوصـول إىل          لذلك تعد اللياقة البدنية واحلركية لإلنسان مهمة، وميكن للريا        

ط االجتماعية، ويؤثر على تفهم الفرد لذاته وصورته عن جسمه ومعلوماتـه عـن              واللياقة البدنية يعزي إىل الضغ    
  .اإلمكانات احلركية والبدنية املتاحة له خالل جسمه، ويظهر أن اللياقة البدنية بعدها االنفعايل الذي يتأثر به

 .)3()فيه من قدرات جسمية وعقلية وروحيـة       قدرة الشخص على العمل بفضل ما     ( بأا ماريو عرفهالقد  و      

كما تعين اللياقة البدنية قدرة الفرد على أداء الواجبات اليومية حبيوية ويقظة دون تعب مع توافر جهـد كـاف                    
ه على أداء عمل معني لفترة طويلة ملقاومة        للتمتع وايات وقت الفراغ وجماة الظروف غري املتوقعة وبالتايل قدرت         

  .التعب مع توافر جهد كاف يستخدمه يف مزاولة النشاط الرياضي
 بكوا الصفة الفطرية واملكتسبة اليت جتعـل الفـرد   )Hershey( هرشي عن اجلنرال   حنفي حممود وذكر        

اته العقلية بروح معنوية عالية، وأن يؤمن        إمكاناته وقدر  يقادراً على العمل ألقصي حدود قوته اجلسمية وبذل أقص        
  .)4(إميان كامالً بواجباته حنو األسرة واجلار واآلهل واحلي واحملافظة والوطن كله

                                                 
 .124، صم2003 منشات املعارف، :، اإلسكندرية11، طتطبيقاته-التدريب نظرياتهعصام عبد اخلالق،  )1(
 .332، صم1978 دار الفكر العريب، :القاهرة ،ياقة البدنية ومكوناا الفاخرةلالمال عبد احلميد، وآخرون، ك )2(
 .13، صم1980 دار املتنيب، :، القاهرة كوناا والعوامل املؤثرة عليهام اللياقة البدنية،حلمي حسني،  )3(
 .10، صم1988د ار زهران، : ، القاهرةريب الرياضيدأسس ختطيط برامج التحنفي حممود خمتار،  )4(



 40

 

احلالة السليمة للفرد من حيث تكوينه اجلسماين العضوية واليت متكنه مـن            ( فعرفها بأا    إبراهيم سالمة أما        
 اط اليت تتطلب القوة والقدرة احلركية والسرعة واملطاولة بأقل جهد ممكن          استخدام جسمه مبهارة يف نواحي النش     

  .)1(وتعترب الصحة أساساً للياقة البدنية
احلالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته اجلسمانية واليت متكنه من            ( بأامفيت إبراهيم         ويعرفها  

   .)2( واحلركي بأفضل وأقل جهد ممكناستخدامها مبهارة وكفاءة خالل األداء البدين

" أورجيون" من جامعة    "هارسون كالك "ومن أكثر التعريفات انتشارا يف الوقت الراهن ذالك التعريف الذي نشرة            

وأقره جملس الرئيس األمريكي للياقة البدنية والرياضية وكذالك اعتمدته األكادميية األمريكيـة للتربيـة البدنيـة                
اللياقة البدنية هي املقدرة على تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبـدون تعـب              "ن  ويتضمن التعرف على أ   

مفرط مع توافر قدر من الطاقة يسمح مبواصلة العمل واألداء خالل الوقت احلر، وملواجهة الـضغوط البدنيـة يف                  
  . )3("احلاالت الطارئة

6.1�N�N�N�N���
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لبدنية من ارتباطها الطردي من ااالت احليوية كالذكاء والتحصيل والنضج االجتماعي                  تظهر أمهية اللياقة ا   
   .)4(والقوام اجليد والصحة البدنية والعقلية والنمو ومواجهة الطوارئ غري املتوقعة

لة وليـست   واللياقة البدنية كمظهر من مظاهر اللياقة الكاملة جيب إن توضع يف املكان الالئق ا باعتبار أا وسي                
 اغاية يف حد ذاا، إما الغاية فهي سالمة الفرد ككل متكامل والتربية البدنية كمهنة قد قبلت وحتملت مسؤوليته                 

جتاه هذه الغاية منذ زمن بعيد يف أطار مبدأ تكامل الفرد، وبذلك جيب أال يستمر التركيز واالهتمام باللياقة البدنية                   
   .)5(كاملة أو بأا أكثر مسامهة من اجل حياة أفضل للفرد واجلماعةفقط على أا مظهر متميز للياقة ال

1.6.1�N�N�N�N"א����P����
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       حيث ترجع أمهية اللياقة البدنية يف معاجلتها للتشوهات واالحنرافات القومية لألفراد من خالل مالحظتـها               

  . والعمل على تقوميها

                                                 
 .10، صم1979نبع الفكر، : ، اإلسكندريةياقة البدنيةلالإبراهيم سالمة، ) 1(
 .18، صم2001دار الفكر العريب، : ، القاهرة2، طب الرياضي احلديثالتدريمفيت إبراهيم محادة،  )2(
 .14م، ص2003دار الفكر العريب، : ، القاهرةفسيولوجيا اللياقة البدنية، أمحد نصر الدين، أبو العالء امحد عبد الفتاح )3(
 .99م، ص1999، دار الفكر للطباعة: ردن، األاالختبارات والقياس والتقومي يف التربية الرياضيةمروان عبد ايد إبراهيم،  )4(
دار الفكـر                               :  القاهرة ،"طرق القياس - األعداد البدين  -اللياقة البدنية ومكوناا واألسس النظرية    "ال عبد احلميد، حممد صبحي حسنني،       كم )5(

 .40ص ،م1985العريب، 
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 . تزداد مقاومته لألمراض فهي أفضل دواء لإلنسانتعمل على سالمة جسم الفرد و

  . تعمل على أخراج الطاقة الكامنة داخل األفراد وقضاء أوقات الفراغ يف أنشطة هادفة لصاحل اتمع واألفراد
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ـ الفور"إىل فهي األساس لبناء الرياضة ووصـول        تلعب دورا أساسيا يف ممارسة األنشطة الرياضية وإجادا       ������������������������ ة م
 الفقري والقاعدة العريضة ملمارسة أي نشاط       دوتعترب العمو ؛   يف املباريات وتصرفه يف إثناء اللعب      وادائة" الرياضية

لك املهارات واخلطط وطرق    ة يف مجيع ألوان النشاط مث يلي ذ        اخلاص ةرياضي فهي األساس الذي تبين عليها اللياق      
 . ب وهي كلها مترتبة على لياقة الالعب البدنيةاللع

3.6.1NNNN���

א�Aא����GQא��?$�5	�A
H#����

א�Aא����GQא��
���א�&����Lא��?$�5	�A
H#����

א�Aא����GQא��
���א�&����Lא��?$�5	�A
H#����

א�Aא����GQא��
���א�&����Lא��?$�5	�A
H#����
�:�:�:�:�א�&����Lא�� �� �� �� �

تعترب اللياقة البدنية اهلدف األول للتربية البدنية حيث أن لياقة الفرد اجلسمية هي اهلدف الذي جيب أن حتققه                  . 1
  . التربية البدنية

ة وإمكانية احلصول على أقصي جهد ضروري من القوة العضلية واجللد العضلي            تعمل يف حتقيق اللياقة البدني    . 2 
  . واجللد الدوري التنفسي

  . )1(تساعد على التخلص من العيوب البدنية والنفسية. 3
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�::::$�*אع�א�&����Lא��
���$�*אع�א�&����Lא��
���$�*אع�א�&����Lא��
���$�*אع�א�&����Lא�� �� �� �� �

  : تتجلى أنواع اللياقة البدنية يف

  .  اللياقة البدنية العامة-أ

                                   .     صة اللياقة البدنية اخلا-ب

1.7.1�N�N�N�N�	���::::א�&����Lא��
����א���	�א�&����Lא��
����א���	�א�&����Lא��
����א���	�א�&����Lא��
����א� �� �� �� �

تعين اللياقة البدنية العامة كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات احلياة مبا حيقق له السعادة والصحة، ومبا يضمن قيام                  ������������������������
لبدنية العامة أن يسعي الفرد إيل تطـوير        الفرد بدور يف اتمع على أفضل صورة، وتعين مفهوم االرتقاء باللياقة ا           

�. مكوناا األساسية يف ضوء االجتاهات اآلتية �� �� �� �

                                                 
               .124 صم،2007 ، جامعة أسيوط،يب الرياضي نظريات يف التدر-مبادئامحد صالح قرعه،  )1(
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 تنمية مجيع املكونات األساسية للياقة البدنية مثل القوة والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة              وهو يعين  :الشمولية
  . اخل..

 . ن تفضيل مكون على األخر وهو يعين أن يكون تطوير هذه املكونات بصورة متزنة دو:االتزان

 اى أن تكون عملية التطور يف املكونات األساسية مبا يتناسب وإمكانات الفرد البدنية يف ضـوء                 :احلجم املناسب 
  . يتمتع بة من قدرات بدنية موروثة ومكتسبة ما

2.7.1�N�N�N�N�R�Kא����
�:�:�:�:�א�&����Lא��
����א�R�Kא�&����Lא��
����א�R�Kא�&����Lא��
����א�R�Kא�&����Lא�� �� �� �� �

مما يتطلب  " حتديد املستوي   "اليت حتقق تطور األلعاب الرياضية      ترتكز اللياقة البدنية اخلاصة على القواعد العامة        ������������������������
تكوينا جسميا وعضويا ميكنه من استخدام مهارته يف خمتلف النشاطات الرياضية بواسطة عناصر اللياقة اخلاصـة                

  .وتعد اللياقة البدنية اخلاصة تعد أساسا يتم ا بناء اللياقة البدنية العامة؛ بأقل جهد ممكن
 التدريب على تنمية اللياقة البدنية يف مراحله بناء التدريب، وتدريب املستوي يظهر يف اجلدول ويعـرض                 إن      

   .)1(ظواهر اللياقة البدنية وارتباطها باأللعاب الرياضية املختلفة

8.1�N�N�N�N���
�::::�S<��Tא�&����Lא��
����S<��Tא�&����Lא��
����S<��Tא�&����Lא��
����S<��Tא�&����Lא�� �� �� �� �

إن تعطي املفهوم املتكامل للياقة البدنية وان       من التعريفات السابقة للياقة البدنية ميكن مالحظة إن مجيعها ميكن           ������������������������
 ميكن اسـتخالص بعـض   ه، غري أنىكان كل فرد منا قد يركز على جانب أو أكثر منفصال عن اجلوانب األخر           

�:اخلصائص األساسية اليت تعطي يف جمملها املفهوم املتكامل للياقة البدنية وهذه اخلصائص هي �� �� �� �
 . النفسيةية بدنية تتأسس على عمليات فسيولوجية خمتلفة وتتأثر بالنواح أن اللياقة البدنية عبارة عن مقدر-1

 . أا مستوي معني من العمل الوظيفي ألجهزة اجلسم ميكن قياسه وكذلك ميكن تنميته-2

 حتسني قدرة اجلسم على مواجهة مع املتطلبات البدنية العاديـة الـيت             ة أن اهلدف األساسي للياقة البدنية هو      -3
ظروف احلياة اليومية، باإلضافة إىل إمكانية مواجهة حتديات بدنية أكثر صعوبة يف املواقف الطارئـة أو                 هاتستلزم

 .من خالل أداء جهد بدين مثل التدريب أو املنافسة الرياضية

 . حتقيق الوقاية الصحية وتوفري حياة أفضل للفرد من احد األهداف املهمة للياقة البدنية-4

 .ا ترتبط بدرجة كبرية بظاهرة الفروق الفرديةأياقة البدنية عملية فردية أي  فاللما سبقبناء على 

                                                 
  .16-17صم، 1998: عمان، 1ط، تعلم قواعد اللياقة البدنيةقاسم حسن حسني،  )1(



 43

 

اللياقة البدنية عملية نسبية مبعين أن الفرد الذي تقابله متطلبات بدنية عادية يتعامل معها يف حياته اليومية بنجـاح                   

   .)1(وبأقل درجة من التعب

9.1�N�N�N�N���
�::::)��R�Mא�&����Lא��
���)��R�Mא�&����Lא��
���)��R�Mא�&����Lא��
���)��R�Mא�&����Lא�� �� �� �� �

  : عشرة عناصر كما يليإىل وكيمالرسون وي   يقسمها 
   املرونة-2 مقاومة املرض              -1
   الرشاقة-4 اجللد الدوري التنفسي      -3
   القدرة-6 التوازن                      -5
   التوافق -8 السرعة                      -7
  . القوة العضلية واجللد العضلي-10 الدقة                       -9

  : أربع مكونات كما يليإىل افليشمانويقسمها 
   املرونة والسرعة -2 القوة العضلية               -1
   .)2( التوافق-4 التوازن                      -3

  : النحو التايلعلى   وتقسم من حيث كفاءة األداء احلركي 
 Agility الرشاقة                   -1

             Speed  السرعة          -2
  Balance التوازن                 -3
                 Coordination           التوافق      -4
   Reaction Time. سرعة رد الفعل   -5

 الرسـون وبعد التحليل الدقيق الختالف اآلراء حول هذه القضية توصلنا إيل شبه اتفاق بني كـال مـن                        

حممـد صـبحي    ،  عصام عبد اخلالق  ،  السيد عبد املقصود  ، املدرسة األملانية،    هارا،  هارسون كالرك   افليشمان

  .  واملدرسة السوفيتيةحسنني
  :يت كاألهيوعلي أن عناصر اللياقة البدنية 

  .       Endurance  التحمل-strength      .       2القوة العضلية -1

                                                 
 .122ص ،م1999للنشر، ، القاهرة، مركز الكتابالتدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيقعادل عبد البصري،  )1(
 .183 صم،1997 ،نظريات التدريب الرياضي اجلوانب األساسية العلمية التدريبيةالسيد عبد املقصود،  )2(
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   .Flexibility       املرونة-Speed      .        4السرعة          -2

 .)Balance           )1 التوازن -Agility.         6 ا لرشاقة        -5

، حيث تقتصر دراستنا على     حممد صبحي حسنني  وقد تناول الباحث يف دراسته أهم هذه العناصر اليت أشار إليها              
  :هذه العناصر وهي

  التحمل  -2القوة                             -1

  الرشاقة  - 5املرونة           -4   لسرعة                      ا -3

10.1�N�N�N�N��&U�      Muscular Strength א��*"�א��U&��א��*"�א��U&��א��*"�א��U&��א��*"�א�

وتوافرهـا   تعترب القوة العضلية أحد مكونات اللياقة البدنية،حيث يتوقف عليها أداء معظم األنشطة الرياضية،            ������������������������
 فهي األساس يف األداء البدين     ة يف كثري من األلعاب الرياضية،      للوصول بالفرد إيل أعلى مراتب البطول      ةيعد ضرور 

  .)2(فإن مل تكن فال أقل من أا من أهم الدعامات اليت تعتمد عليها احلركة واملمارسة الرياضية

1.10.1�N�N�N�N���9���9���9���9EEEE"*�*"�א��*"�א��*"�א��א��::::� �� �� �� �

�.)3(االقدرة العضلية يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهته"  بأا حممد عالويويعرفها ������������������������ �� �� �� �
  . هي قدرة الالعب يف التغلب على املقاومات املختلفة أو مواجهتها" وأيضا
وتعرف بأا هي قدرة بدنية أساسية ال ميكن مشاهدا ولكن وصفها والشعور ا وهلا مقدار واجتاه ونقطة                       
  ".تأثري

جلهاز العضلي العصيب يف التغلـب      قدرة ا " بأا اهار عن   عرفها حممد عثمان   كما   عصام عبد اخلالق  وأشار        

   .)4(على مقاومة عالية نسبيا أو مواجهتها من خالل استخدام عضالت اجلسم

أمكانية العضالت أو اموعة العـضلية يف التغلـب   " بأا 1973ستيلر نقال عن    دالسيد عبدا ملقصو  وذكر       

  .)5("على مقاومة أو عدة مقاومات خارجية

                                                 
  .124صم، 2003، مرجع سابقعصام عبد اخلالق،  )1(
 17م، ص1998مركز الكتاب للنشر،:، القاهرة 1، طموسوعة التدريب الرياضي التطبيقيحممد صبحي حسنني،أمحد كسرى معاين،  )2(
 .91، صم1994رف، ادار املع: ، القاهرة 3، طتدريب الرياضيعلم الحممد حسن عالوي،  )3(
  .129 صم،2003 ،مرجع سابقعصام عبد اخلالق،  )4(
 .113، صمرجع سابقالسيد عبد املقصود،  )5(
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قدرة العضلة يف التغلب    (، بأا   قاسم حسن وحممد عالوي وأبو العال عبد الفتاح       كال من        وكما أشار إليها    

  .)1("على مقاومة أو عدة مقاومات خارجية

2.10.1�N�N�N�N��&U��:�:�:�:�$?<���א��*"�א��U&��$?<���א��*"�א��U&��$?<���א��*"�א��U&��$?<���א��*"�א� �� �� �� �

 وتتفاوت نسبة مسامهتها طبقـا      تتسهم يف اجناز اى نوع من أنواع أداء اجلهد البدين يف كافة الرياضا             •
 .لنوع األداء

لذا فهي تشغل حيزا     األخرى مثل السرعة والتحمل والرشاقة،    )الصفات البدنية (م يف تقدير العناصر     تسه •
 .كبريا يف برامج التدريب الرياضي

�. تتعترب حمددا هاما يف حتقيق التفوق الرياضي يف معظم الرياضا • �� �� �� �
ـ        أن القوة ضرورية حلسن املظهر وتأدية املهارات بدرجة مم          إىل ماتيوزويشري          دتازة،كمـا أـا تعتـرب أح

  .)2(وهي أيضا أحد وسائل العالج من التشوهات البدنية املؤشرات اهلامة حلالة اللياقة البدنية،

3.10.1�N�N�N�N��&U��:�:�:�:�9��4<�;�א��*"�א��U&��9��4<�;�א��*"�א��U&��9��4<�;�א��*"�א��U&��9��4<�;�א��*"�א� �� �� �� �

  :اىل1964 ا فليشمانيقسمها
       Dynamic stretch)ديناميكية(قوة متحركة  .1

             static strength)ستاتيكيةإ(قوة ثابتة .2

           Explosive strength )انطالقية(قوة متفجرة .3

  : إىل 1971 نجاكسوويقسمها 
   Maximum strength                 قوة عظمي  .1
   Explosive Strength                قوة متفجرة .2
   static Strength       )ستاتيكيةإ(قوة ثابتة  .3
   Dynamic strength   )ديناميكية(قوة متحركة  .4
   stamina Endurance strength                حتمل القوة  .5

                                                 
 . 325، صم1998دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، : ، عمان1، طعلم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفةقاسم حسن حسني،  )1(
 .17، صمرجع سابقحممد صبحي حسنني، أمحد كسرى معاين،  )2(
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لقد تناول الكثري من الباحثني واملختصني تقسيم أشكال القوة العضلية إذا اختلف الكثري منهم على خمتلـف                       
 ىلإحثني  اختصاصام يف تقسيم وتوزيع أشكال القوة العضلية وهلذا تطرقنا إيل أمهها فقد قسمها الكثري من البـا                

   .)1(:ثالثة أشكال وهي

 .القوة املميزة بالسرعة. 2                                 .القوة القصوى. 1

 .حتمل القوة. 3

1.3.10.1�N�N�N�Nو$�V*��*"�א��وא�$�V*��*"�א��وא�$�V*��*"�א��وא�$�V*��*"�א��א������>W��::::א��W<�א��W<�א��W<�א� �� �� �� �

   .)2("قصى جهد أراديأهي اكرب قوة يتمكن الالعب بذهلا ب" بأا حممد إبراهيم شحاتة      ويعرفها 

اكرب قوة تنتجها العـضلة أو      "م بأا 1980 امحد خاطر وعلي ألبيك   ، نقال عن    طلحة حسام الدين  ليها   وأشار إ 
مقدار ما ميكن أن تنتجه العـضلة مـن   "وتعرف بأا " متري ثابت   عضلية عن طريق انقباض إرادي أيزو     جمموعة  

  .)3("عزم ضد مقاومة خالل أداء التمرين ملرة واحدة
  : مترية املختلفة كما يليا أجهزة القياس ألد ينامووتقاس هذه القوة من خالل

  ).جبهاز أملا نو متر أو الدينامومتر(قياس قوة القبضة 
 .مومتراقياس قوة عضالت الرجلني جبهاز والدين

 . عضالت الظهر جبهاز الدينامومترقياس

 .متر متعدد القياساتموقياس العضالت املختلفة بأجهزة  الدينا

1.1.3.10.1�N�N�N�N�S<��T�S<��T�S<��T�S<��TV*��*"�א��א�V*��*"�א��א�V*��*"�א��א�V*��*"�א��א�::::� �� �� �� �

يكون االنقباض احلادث خالهلا ناتج عن اكرب عدد ممكن من األلياف العضلية املستثارة يف العضلة أو اموعة                 . 1
 .العضلية

 .سرعة االنقباض العضلي تتسم بالبطء الشديد أو الثبات. 2

  .)4( ثانية15:1زمن استمرار االنقباض العضلي يتراوح مابني . 3

                                                 
 .591، صم1995مكتب نون للتحضري ألطباعي، : ، بغدادتطبيقات يف علم الفسيولوجي والتدريب الرياضيريسان خريبط جميد،  )1(
  .250م، ص2003دار الفكر املعاصر، : ، القاهرةتدريب اجلمباز املعاصرحممد إبراهيم شحاتة،  )2(
مركـز الكتـاب للنـشر،      : ، القاهرة 1، ط  املرونة – القدرة   – التحمل –املوسوعة العلمية يف التدريب القوة      طلحة حسام الدين، وآخرون،      )3(

  .15، صم1997
. 169، صاخلصائص النفسية للمنافسات الرياضية والعالجية اإلرشادي لقلق املنافسةومنوعات يف علم النفس واحلياة عمرو بدران،  )4(

www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/sportcompetition)- .(  
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 2.1.3.10.1�N�N�N�N��#��#��#��#V*��*"�א��9,*���א����V*��*"�א��9,*���א����V*��*"�א��9,*���א����V*��*"�א��9,*���א����::::  

كتساب القوة العـضلية القـصوى       أنة ال  إيلشري  نن  أ وهنا جيب    ،ثقالأل ا مكن تطوير ها عن طريق استخدا     مي������������������������
 من أقصي ثقل    %80-70نه من األمهية إن يتم تكرار احلركة بسرعة عن طريق ثقل مرتفع الشدة من               إاملطلوبة ف 

  . طبيعة احلركة املؤداي التغلب علية حسبأيستطيع الالعب قهره 
  . وجيب على املدرب تطبيق الشروط اآلتية عند تطوير القوة العظمي

 . خرى ساعة بني اجلرعة واأل48أن تعطي اجلرعات اخلاصة ا فارق  •

 . حتدث إصابة يد حىت الجأن يسبقها إمحاء  •

 . ة اليت قامت بالعمل للمجموعة العضليقصريةأن تعطي خالل تكرار اموعة املختلفة مترينات مرونة  •

 .)1(يبداء إعطائها إال بعد متهيد ملدة التقل عن أسبوع من مترينات حتمل القوة ال •

2.3.10.1�N�N�N�N�(�4��G�"=�>B*"�א��4)�א���G�"=�>B*"�א��4)�א���G�"=�>B*"�א��4)�א���G�"=�>B*"�א�א��:�:�:�:� �� �� �� �
  .)2("هي قدرة اجلهاز العضلي يف التغلب على مقاومة بسرعة انقباضية عالية" بأا حممد شحاتة      ويعرفها 

قـل  ه، وهناك تكون مقدار القوة أ     ملتكرر على مقاومات باستخدام سرعة حركية مرتفع      وهي القدرة على التغلب ا    
قل من القصوى ولو أنة مرتفع جدا حيث القوة املميزة بالسرعة تتمثـل  القصوى وأيضا مقدار السرعة يكون أ من  

  .)3(القوة، ومن أمثلتها اجلري السريعيف التكرار دون وجود برهة انتظار لتجمع 
ر إيل القوة املميزة بالسرعة على أا ارتباط القوة يف السرعة تساوي القوة املميزة بالسرعة واليت يسميها                 وينظ      

  .  أي القدرة كمصطلح فيزيقيPowerالكثري من املختصني يف اال الرياضي 
 أو  لب على مقاومـة   مقدرة اجلهازين العضلي والعصيب يف التغ     "وميكن تعريف القوة املميزة بالسرعة على أا            

   .)4(انقباض عضلي ممكنمقاومات  خارجية بأعلى سرعة ا

1.2.3.10.1�N�N�N�N�(�4��G�"=�>B*"�א�א��S<��T�(�4��G�"=�>B*"�א�א��S<��T�(�4��G�"=�>B*"�א�א��S<��T�(�4��G�"=�>B*"�א�א��S<��T��:��:��:��:� �� �� �� �
ويقل عن العدد الذي    دد كبري جدا من األلياف العضلية،       نقباض العضلي احلادث خالهلا يكون ناتج عن ع       اال. 1

  . ينقبض عادة يف القوة العضلية القصوى

                                                 
، م2005: ، القاهرة تطبيقات-التخطيط واألسس العلمية لبناء وإعداد الفريق من األلعاب اجلماعية نظرياتعماد الدين عباس أبو زيد،  )1(

 296ص
 .250، صمرجع سابقحممد إبراهيم شحاتة،  )2(
 .270 ص،نفس املرجع السابقعماد الدين عباس أبو زيد،  )3(
 .115، مرجع سابق السيد عبد املقصود، )4(
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 . و اموعة العضلية بأقصى سرعة هلااض العضلي تتسم بزيادا املفرطة، إذ تنقبض العضلة أنقبسرعة اال. 2

  .)1( ثانية واحدةالعضلي ما بني جزء من الثانية إىليتراوح زمن االنقباض . 3

2.2.3.10.1�N�N�N�N�(�4��G�"=�>B*"�א�א����>M9�����#�(�4��G�"=�>B*"�א�א����>M9�����#�(�4��G�"=�>B*"�א�א����>M9�����#�(�4��G�"=�>B*"�א�א����>M9�����#::::� �� �� �� �

سرعة عن طريق أداء العمل املطلوب نفسه تقريبا مع محل ثقل أو            ميكن التدريب على تنمية القوة املميزة بال             
لضمور العضلي يعين إن هناك تناقصا يف احلجم والقوة العضلية          فا. بري وتكرار أداء احلركات بسرعة    جر ثقل غري ك   

� .)2(نتيجة توقف احلركة كما يف حالة اإلصابة واملرض �� �� �� �

 3.3.10.1�N�N�N�N��&U�  :�:�:�:�X<��א��*"�א��X��&U<��א��*"�א��X��&U<��א��*"�א��X��&U<��א��*"�א�

 ."هي املقدرة على االستمرار يف أخراج القوة أمام مقاومات لفترة طويلـة " بأا حممد إبراهيم شحاتة  هاويعرف������������������������
   ات القوة اليت تستمر لفترة طويلةقدرة مقاومة اجلسم للتعب العضلي عند اجناز حرك" وتعرف أيضا بأا

اضـات العـضلية     إثنـاء االنقب   ويقصد بة مقدرة العضلة أو اموعات العضلية على الوقوف ضد التعـب                 
   .)3( أو الوقوف ضد مقاومات خارجية لفترة زمنية طويلةاملتكررة،

مقاومة التعب أثناء اهـود      قدرة اجلسم وأجهزته احليوية الداخلية على     "  بأا قاسم حسن حسني   فهاعريو      
مقدرة الفرد على   "وهي  "ستوى القوة العضلية  وبعالقته القوية مب   فيه) النسيب(املتواصل الذي يتميز بطول فترة األداء       

   .)4(متعاقب مع وجود مقاومة على اموعات العضلية املستخدمة االستمرار يف بذل جهد

1.3.3.10.1�N�N�N�N��&U��:�:�:�:�X�S<��T<��א��*"�א��X�S<��T��&U<��א��*"�א��X�S<��T��&U<��א��*"�א��X�S<��T��&U<��א��*"�א� �� �� �� �

نقباض العضلي احلادث خالهلا يكون ناتج عن عدد قليل من األلياف العضلية، ويقبل عن ذلـك العـدد                  اال. 1
  . نقبض عادة يف حالة القوة املميزة بالسعةامل
 . سرعة االنقباض العضلي تتسم بالتوسط. 2

   .)5( ثانية إىل عدد كبري من الدقائق45االنقباض العضلي يكون مستمر ا ولزمن يتراوح مابني . 3

                                                 
 .169، صمرجع سابقعمرو بدران،  )1(
 .270 صم،2005، مرجع السابقعماد الدين عباس أبو زيد،  )2(
 .250، مرجع سابق، صتدريب اجلمباز املعاصرحممد إبراهيم شحاتة،  )3(
 .20.، صم1998دار الفكر العريب، : ، عمان1، طعلم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفةقاسم حسن حسني،  )4(
 .170-168، صنفس املرجع السابق عمر وبدران، )5(
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4.10.1�N�N�N�N��&U��:�:�:�:�$0/�ل�א��*"�א��U&��$0/�ل�א��*"�א��U&��$0/�ل�א��*"�א��U&��$0/�ل�א��*"�א� �� �� �� �

 زمن ممكن، وبناء على ذلك فإنه       ولكن يف أسرع  هي القدرة على مقاومة اقل من القصوى        : القوة االنفجارية . 1
لـك الوثـب   بالنسبة إيل تكرار ذالك فأنة من حلظة زمنية بعد أداء احلركة جيمع الالعب فيها قوته، ومن أمثلة ذا               

� .)1(وتنقسم أيل.ستخدام القوة بأقل زمن إلنتاج احلركةاملتكرر، حيث يقصد ا ا �� �� �� �
 .  زيادة يف حجمهاة يؤدي إىلزيادة يف مقطع العضلهو : التضخم العضلي

يعين أن هناك تناقصا يف احلجم والقوة العضلية نتيجة توقف احلركة كما يف حالـة اإلصـابة                 : الضمور العضلي 
  واملرض

 ."ن خيرجها الفرد الرياضي نسبة إيل وزن جسمهالقوة اليت ميكن أ" هي:القوة العضلية النسبية. 2

  :  أهداف تنمية القوة العضلية -
  . ادة الكتلة العضلية النشيطةزي -
 .  واجلهاز العظميةتقوية األنسجة الضام -

 . خرى يف شكل متواز مثل السرعة واملرونة والتوافقاألتنمية الصفات البدنية  -

  .)2(رفع مقدرة الرياضي على االستخدام األفضل للقوة يف نشاط رياضي معني

11.1�N�N�N�N�>�+א�+�<�א�+�<�א�+�<�א�::::   Endurance   

 يف خمتلف األنشطة الرياضية وخاصـة        احد مكونات األداء البدين الذي له أمهية جلميع الرياضيني         يعترب التحمل ������������������������
   .)3(اليت تتطلب االستمرار يف بذل اجلهد

ويعترب مصطلح التحمل من املصطلحات الشائع استخدامها يف جماالت احلياة املختلفة، فقد يتحلـى الفـرد                      
 يف ااالت الرياضية فيعين اجللد الدوري التنفسي، وهو بذلك يعترب عنصرا بدنيا             بتحمل أعباء احلياة، أما التحمل    

فسيولوجيا هاما بني العناصر البدنية األساسية كالقوة والسرعة واملرونة والرشاقة، ولـه ارتبـاط كـبري بتلـك                  
 جمال تدريب كـثري     القدرات، سوء ارتباطه بعنصري القوة والسرعة، كصفتني هامتني حيث تلعبان دورا كبري يف            

  .من األلعاب والفعاليات الرياضية املختلفة

                                                 
 .28، صم1983: ، بغداد، مطبعة جامعة املوصلاملدخل إيل علم التدريب الرياضيسليمان علي حسن،  )1(
 .97، صم1997دار الفكر العريب، : ، القاهرة1، طالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجيةأبو العال امحد عبد الفتاح،  )2(
 .148صم، 2003، مرجع سابق عصام عبد اخلالق، )3(
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 وتقسيماته املتعددة بكل الفعاليات واأللعاب الرياضية وذلك بنـسب متفاوتـة            هشكال وبذالك يرتبط التحمل بأ   
   .)1(واليت تظهر أمهيته لكل منها

1.11.1�N�N�N�N���9���9���9���9EEEE�>�+א�+�<��א�+�<��א�+�<��א���:�:�:�:� �� �� �� �
جهة التعب واالستمرار يف بذل جمهود بشدة منخفضة نسبيا ألطـول   مواقدرة علىال"  بأاعماد الدينيعرفها  ������������������������

� .)2("فترة ممكنة �� �� �� �
ـ           " أيضا   عصام عبد اخلالق        ويعرفها   وط يف  مبقدرة الفرد الرياضي علي االستمرار يف األداء بفاعليـة دون هب

أكرب تكرار بإجيابية دون    قدرة الفرد يف االستمرار ألداء نشاط بدين ألطول فترة و          "، وميكن أن يفهم على    "كفاءته
   .)3(هبوط مستوي اإلجناز

 مقدرة الالعب على االستمرار يف األداء البدين العام بفاعلية، والذي له عالقة بـاألداء               بأا"وتعرف أيضا          
  ". اخلاص يف الرياضة التخصصية

 2.11.1�N�N�N�N�>�+א�+�<�$?<���א�+�<�$?<���א�+�<�$?<���א����>?$::::  

 . ساب عناصر اللياقة البدنية األخرىالتحمل هام لعديد من الرياضات كما يسهم يف إك������������������������

 أمهية التحمل الرتباطه باجلانب الصحي والبيولوجي والذي يؤثر علي كفاءة وحيوية الفـرد              وميكن أن ينظر إىل   
  :كما يلي

  . ومنع تراكم الدهون علي جدران األوردة والشراينيخفض نسبة الكولسترول يف الدم ،. 1
 .موية يف العضالت ونسبة هيموجلوبني الدمزيادة يف نسبة عدد الشعريات الد. 2

 ).الدين األكسوجيين(  يف العمل عند ظهور التعب  امتصاص أكسوجيينكفاءة أعلى. 3

  اخنفاض معدل النبض يف الراحة باإلضافة إيل حتسن يف الكفاءة العضوية للقلب والرئتني والكلى والكبد . 4

3.11.1�N�N�N�N�>�+אع�א�+�<�$�*אع�א�+�<�$�*אع�א�+�<�$�*אع�א�*�$��:��:��:��:� �� �� �� �

  :ي  يقسم التحمل كما يل
  .التحمل العام. 1
  .التحمل اخلاص. 2

                                                 
 .175، صمرجع سابق السيد عبد املقصود، )1(
 . 258ص ،مرجع سابقان، عماد الدين عباس أبو زيد )2(
 .149صم، 2003، مرجع سابق عصام عبد اخلالق، )3(
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   .Aerobicالتحمل اهلوائي 

  .)Anaerobic)1التحمل الالهوائي 

1.3.11.1�N�N�N�Nم���::::א�+�<��א���مא�+�<��א���مא�+�<��א���مא�+�<��א� �� �� �� �

املقدرة علي مواجهة التعب واالستمرار يف بذل جمهود بشدة منخفضة نـسبيا            " بأنه   عماد الدين عباس   يعرفه������������������������

� .)2(ألطول فترة ممكنة �� �� �� �
غـري  املقدرة علي االستمرار بفاعلية يف أداء عمـل بـدين           "  أيضا بأنه     العال امحد عبد الفتاح    أبو ه      ويعرف

 عمليات بناء املكونات اخلاصة بالنشاط الرياضي التخصصي نتيجة لرفع مـستوي            ختصصي له تأثريه اإلجيايب على    
   .)3(التكيف ألداء األمحال البدنية وانتقال تأثريها إيل النشاط الرياضي التخصصي

 والذي له عالقة باألداء اخلاص       يف األداء البدين العام بفاعلية،     هو مقدرة الالعب علي االستمرار    "أيضا        وهي  
التعريف السابق يعكس أن التحمل العام يرتبط بأداء بدين عام له عالقة بـاألداء البـدين                "يف الرياضة التخصصية    

  . الذي يتخصص فيه الفرد الرياضي
تحمل العام ميكن اعتباره قاعدة للتحمل اخلاص يف الرياضة التخصصية إذ يسهم يف إكـساب الفـرد                 أن ال       

ض النظر عن زمـن     أن التحمل العام يرتبط بالتحمل اخلاص يف الرياضة التخصصية بغ         ، و الرياضي التحمل اخلاص  
  .استمرارية األداء

 1.1.3.11.1�N�N�N�Nم��  ::::M9<���א�+�<��א���مM9<���א�+�<��א���مM9<���א�+�<��א���مM9<���א�+�<��א�

ولذا جيب أن يبادر املدربون بتنمية هذا العنصر        ,  وقت طويل لتنميتها   فسيولوجية حتتاج إىل  مل صفة بدنية    التح������������������������
كصفة بدنية عامة جيب تنميتها لتأخري التعب حيث يؤثر التعـب تـأثريا             سنوات التدريب األويل للناشئني ،    ومنذ  

ل األداء احلركـي بـصورة       بصورة عامة، حيث يؤثر التعب تأثري سلبيا على شك         سلبيا علي شكل األداء احلركي    
ة إىل الفعاليـات  هذا باإلضاف..  حيث نشاهد ذلك يف جمال األلعاب املختلفة كالقدم والسلة والطائرة واليد        عامة،

  .)4(الرياضية األخرى

                                                 
 .170-168، صمرجع سابقعمر وبدران، موقع االنتر نت،  )1(
 .258صم، 2003، مرجع سابقعماد الدين عباس أبو زيد،  )2(
 .162صم، 1997 ،مرجع سابقأبو العال امحد عبد الفتاح،  )3(
 .177، صمرجع سابق، السيد عبد املقصود )4(
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 النجاح يف حتقيق االرتفـاع التـدرجيي حلمـل          – ا حتقيق هدفني أساسني أحدمه          دف تنمية التحمل إىل   
  . التحمل العام النتقال تأثريه إىل نوع النشاط الرياضي التخصصي األخر هو رفع مستويالتدريب  واهلدف

دلة لفترة طويلـة     األداء بشدة معت    جمرد قدرة على   وبناء علي املفهوم السابق ذكره بأن التحمل العام ال يعترب               
وائيـة أو   رة قصرية أو قدرات ال ه      مواجهة التعب سواء كانت طبيعته تتطلب فترة طويلة أو فت          ولكنه القدرة على  

 هذا املفهوم فإننا حينما نناقش موضوع تنمية التحمل لن يقتصر املناقشة فقـط علـي                قدرات هوائية، وبناء على   
 ولكننا جيب أن نتعـرض ملناقـشة كافـة املتطلبـات            وحده أو علي نوع معني من التحمل،       يالتحمل الالهوائ 

 و طبيعة النشاط الرياضي التخصصي     ألن ما حيدد نوعية التحمل العام ه      واعه،  وجية لتنمية التحمل بكافة أن    الفسيول
   . قد يعترب حتمال عاما ألنشطة أخرىوأن ما قد يعترب حتمال خاصا يف نوع معني من األنشطة

2.3.11.1�N�N�N�Nص�Kصא�+�<��א�Kصא�+�<��א�Kصא�+�<��א�Kא�+�<��א�:�:�:�:� �� �� �� �

وف ضد التعب الذي    مقدرة الالعب على الوق   "  بكونه داتشوف نقال عن    حممد صبحي وأمحد كسري    ويعرفه������������������������

� .)1("ينمو يف حدود مزاولته لنشاط رياضي حمدد �� �� �� �
فاعلية ودومنـا ظهـور     مقدرة الالعب علي االستمرار يف أداء األمحال البدنية التخصصية ب         "ويعرف أيضا بأنه    ������������������������

� ." األداءهبوط يف مستوى �� �� �� �
لرياضات واليت  حلركي يف كل رياضة من ا      عدة أنواع طبقا ملتطلبات اجلهد البدين وا       ينقسم التحمل اخلاص إىل   ������������������������

، فاالختالف يف اجلهد البدين يتمثل يف اختالف معدل بذل اجلهد يف بعض الرياضات              ختتلف من رياضة إىل أخرى    
كية لمتطلبات احلركية والذي يتمثل يف تباين املهارات احلر       ل كما خيتلف طبقا     بينما يكون ثابت يف البعض األخر،     

�.ها مهارات ذات حركة متكررة وغريوحيدة إىلمن مهارات ذات حركة  �� �� �� �
  :   وينقسم التحمل اخلاص إيل ما يلي

  : حتمل األداء-1

  استمرار تكرارات املهارة احلركية بكفاءة وفاعلية لفترات طويلة دومنـا هبـوط            املقدرة على " يعرف بأنه         
  ."مستوى كفاءة األداء

  .ياضاتومن أمثلته تكرار أداء املهارات يف كافة الر
  

                                                 
 .196، صمرجع سابقحممد صبحي حسنني، أمحد كسري معاين،  )1(
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  :  حتمل السرعة-2

تتضمن قدرة الفرد على احملافظة على املعـدالت العاليـة مـن            "  بأا حممد صبحي وأمحد كسري   ويعرفها        

  .)1(السرعة ألكرب فترة زمنية ممكنة
فاعليـة  املقدرة علي استمرار أداء احلركات املتماثلة أو غري املتماثلة وتكرارها بكفاءة و           " ويعرف أيضا بأنه          

  " لفترات طويلة بسرعات عالية دومنا هبوط مستوى كفاءة األداء 

  . ن القصوى وحتمل السرعة املتوسطة حتمل السرعة القصوى وحتمل السرعة األقل مميكن تقسيم حتمل السرعة إىل

3.3.11.1�N�N�N�N�L�,م�]�+�ج�א��W���>X�L�,م�]�+�ج�א��W���>X�L�,م�]�+�ج�א��W���>X�L�,م�]�+�ج�א��W���>X::::� �� �� �� �

  : التحمل اهلوائي.1
اضـة  الستمرار يف األداء بفاعلية دومنا هبوط مـستوى األداء يف الري          املقدرة علي ا  "  بأنه    التحمل يعرف      

  "التخصصية باستخدام األكسجني
  : التحمل الالهوائي. 2

 االستمرار يف األداء بفاعلية دومنـا هبـوط يف مـستوى األداء يف              املقدرة على " بأنه  عمرو بدران    وعرفها      

  .)2(الرياضة التخصصية بدون استخدام األكسجني

   :التحمل الدوري التنفسي. 3
يعتمد أساسا علي مد اخلاليا باألكسجني واملواد الغذائية الالزمة هلا حىت تستمر يف العمل جبانـب سـرعة                        

التخلص من فضالت التعب تركيزا علي اشتراك أكرب عدد من اموعات العضلية الكبرية وسالمة عمل اجلهازين                
  . يالدوري والتنفس

 االستمرار يف عمل انقباضات عضلية      رة اموعات العضلية الكبرية على    مقد" بأنه عصام عبد اخلالق   هويعرف      

  .)3("متوسطة، ولفترات طويلة نسبيا واليت تطلب تكيف اجلهازين الدوري والتنفسي هلذا النشاط

  :   ويتميز الفرد الالئق بدنيا من حيث التحمل الدوري التنفسي مبا يلي
 وهلذا ميكن محل أكسجني أكثر إيل اخلاليا العضلية كما يستطيع أن خيلـصها              ،ة من دفعات الدم   كميات كبري . 1

 .من الفضالت

                                                 
 .75، صمرجع السابقحممد صبحي حسنني، أمحد كسري معاين،  )1(
 .149- 148، صمرجع سابقعمرو بدران، موقع االنترنت،  )2(
 .149 صم،1990 ،مرجع سابق، عصام عبد اخلالق )3(
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 .تقلل من التعب البدين ملواجهة متطلبات النشاط الرياضي واليومي. 2

 .أقل سرعة يف النبض. 3

 .اخنفاض مناسب يف ضغط الدم. 4

 .اإلقالل من اإلصابة بأمراض القلب. 4

 .ة أكرب لسطح الرئتني للسماح باستيعاب كمية كبرية من األكسجنيمساح. 5

1.3.3.11.1�N�N�N�N�<א�+�<��א\*א���>M9�<א�+�<��א\*א���>M9�<א�+�<��א\*א���>M9�<א�+�<��א\*א���>M9::::� �� �� �� �
  : اعتبارات عامة يف تنمية التحمل اهلوائي

  .التحمل اهلوائي هو القاعدة األساسية للتحمل اهلوائي . 1
 .ويقلل احتماالت اإلصابة  تقوية األربطة واألوتار واألنسجة املضادة يؤدي التحمل اهلوائي إىل. 2

 سرعة استعادة الشفاء خالل األداء املختلف، كما يسهم يف إطالة فتـرة             يساعد التحمل اهلوائي لالعبني على    . 3
 .األداء قبل أن حيل عليهم التعب 

ـ  للوصول إىل التوائيهاللا وقتا أطول يف التنمية من التحمل      ألن التحمل اهلوائي يقاوم التعب فإنه يأخذ      . 4 ل حم
 .الزائد

قصى الستهالك األكسجني لذا فهو يعترب أهم املؤشرات الدالة عليه فزيادة           أليرتبط التحمل اهلوائي باحلد ا          
  . مباشر كفاءة العضلة يف أنتاج الطاقةلاستهالك األكسجني تعكس بشك

  12.1�N�N�N�N�(א�4ـــ�)�א�4ـــ�)�א�4ـــ�)�א�4ـــ�::::    Speed  

ليت ترتبط بتتابع االنقباض العضلي عند األداء احلركي، وهـي     ألداء البدين وا  لالسرعة من العوامل الرئيسية           
  .ألداء احلركيامكون أساسي ملعظم األنشطة الرياضية وخاصة املرتبطة بزمن 

، فهي ترتبط بالقوة العضلية فيما يعرف بالقـدرة، وهلـا            يف مجيع املكونات البدنية األخرى      وتؤثر السرعة       
  .رونةأساسها يف الرشاقة والتحمل وامل

وتلعب السرعة دورا كبريا يف الكثري من ألوان النشاط املختلفة من ألعاب القـوي والـسباحة واملنـازالت               
  .والدراجات واأللعاب املنظمة

 Motorوأيضا من مكونات اللياقة احلركية  Physical Fitnessرب السرعة من مكونات اللياقة البدنية توتع      

Fitnessنات القدرة احلركية  وكذلك من مكوMotor Ability
)1( .  

                                                 
  .161، صم2003، مرجع سابقعصام عبد اخلالق،  )1(
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 تلك االستجابات العضلية الناجتة     ال الرياضي يستخدم للداللة على    ويري البعض أن مصطلح السرعة يف ا            

   .)1(عن التبادل السريع ما بني حالة االنقباض العضلي وحالة االسترخاء العضلي

1.12.1�N�N�N�N�(�4א��E���9����Eא��4)�9����Eא��4)�9����Eא�9�(�4�:�:�:�:� �� �� �� �

قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة      "  بأا الرسون ويوكم  نقال عن    بحي وأمحد كسري  حممد ص       ويعرفها  

  .)2("من نوع واحد يف أقصي زمن

عرف السرعة  و ت "  سرعة لتبادل االستجابة العضلية ما بني االنقباض واالنبساط         أقصى بأا ""هارا  "      ويعرفها  
املقدرة علي أداء حركـات     "وميكن تعريفها   ".  فترة زمنية ممكنة    أداء حركة معينة يف اقصر     قدرة الفرد على  "بأا  

  ".معينة يف اقل زمن ممكن
   .)3(قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نفس النوع يف اقل زمن ممكن "اعرف أيضا بأت و

2.12.1�N�N�N�N�(�4א��4)�$?<���א��4)�$?<���א��4)�$?<���א����>?$::::� �� �� �� �

 .مكون هام للعديد من جوانب األداء البدين يف الرياضات املختلفة. 1

  .   أحد عوامل جناح العديد من املهارات احلركيةة وتعترب السرع.2

3.12.1�N�N�N�N�(�4אع�$و�$0/�ل�א��4)�$�*אع�$و�$0/�ل�א��4)�$�*אع�$و�$0/�ل�א��4)�$�*אع�$و�$0/�ل�א�*�$::::� �� �� �� �

  أداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة يف أقل زمن ممكـن،            عة مبفهومها البسيط هي القدرة على          السر
  : أشكال ة ثالثوهي تنقسم عادة إىل

ملسافة صغرية نسبيا   ( آخر   كات متماثلة لالنتقال من مكان إىل     رار أداء حر   واليت تتمثل يف تك    :سرعة االنتقال  -1
 .)م50 -10تصل يف اجلري من 

 واليت تتمثل يف انقباض عضلة أو جمموعة عضلية ألداء حركة معينة يف أقل زمن ممكن مثـل                  :سرعة احلركة  -2
  .ل الكرة أو تصويب الكرةرك
   ." االستجابة ملثري حبركة يف اقل زمن ممكنلىرة عاملقد" تعرف بأا :سرعة االستجابة -3

                                                 
 . 151، صم1994، مرجع سابقحممد حسن عالوي،  )1(
  .75، صمرجع سابقحممد صبحي حسنني،أمحد كسري معاين، ) 2(

)3 (  http://www.d-alyasmen.com/vb/reply.php?UserID=1&Quote=1. 
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 ويقصد ا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة لظهور موقف معني خالل                  ويطلق عليها أيضا سرعة رد الفعل،     
تغيري موقف مفـاجئ أثنـاء      املباراة، مثل سرعة صد الكرة بالنسبة حلارس املرمي، أو سرعة تغيري االجتاه نتيجة ل             

   .)1( رفع كفاءة كل من اجلهاز العصيب والعضليهدف تدريب السرعة إىليواملباراة، 

13.1�N�N�N�Nو���Bو��א�Bو��א�Bو��א�Bא�����:�����:�����:�����:Flexibility   

يستخدم مصطلح املرونة يف احلياة كصفة وخاصية يتميز ا كل من اإلنسان واحليوان وحـىت األجـسام                       
 والذي يظهر من خالل التغري الثابت يف طوهلا          هلا معامل مرونة   ا هلا مرونة، فاملعادن جبميع أنواعه     االصلبة ومجيعه 

  .أو حجمها
واملرونة يف جمال الكائنات احلية كاإلنسان مثال فتستخدم كمصطلح متعدد املعاين واألغراض،  فقد ينظـر                      

  .إليه كإمكانية يف مرونة الفكر
  .)2("صل أو عدة مفاصلمبدى احلركة يف مف"أما املرونة يف جمال التدريب الرياضي فتعرف بأبسط صورها 

اية العضالت واألربطـة مـن      ا عامل أمان لوق   ن األداء الفين، هذا باإلضافة إىل أ      تعترب املرونة أساس إلتقا        و
 اب اموعات العضلية العاملة على     حس حلركة يف مفصل بأقصى مدي ممكن على      فعندما يؤدي الالعب ا   التمزق  

 حساب قوة خارجيـة  ، أما إمكانية أداء أقصى مدى حلركة ما علىاإلجيابيةهذا املفصل فإن ذلك يعرب عن املرونة      
   .)3(يةسرتساعد يف زيادة املدى احلركي فإن ذلك يعرف باملرونة الق

وقد يستخدم املدربون ذوى اخلربة بعض مترينات اإلطالة املختلفة ألمهيتها وتأثريها اإلجيايب على إعادة استـشفاء                
  . ملباريات أو أثناء املنافسات الرياضيةعضالت الالعبني أثناء ا

1.13.1�N�N�N�N���9���9���9���9EEEEو���Bو���א�Bو���א�Bو���א�Bא��:�:�:�:� �� �� �� �

كفاءة الفـرد   "وميكن تعريفها   "  حركي ممكن ملفصل معني    هي أقصى مدى  "  بأا عصام عبد اخلالق   ويعرفها  ������������������������

� .)4(" أداء حركة ألوسع مديعلى �� �� �� �
 .)5(" واسـع ى أداء احلركات ملدىالقدرة عل" زاتسيوريسكى نقال عن   حممد صبحي وأمحد كسري        ويعرفها  

  ".  مدي احلركة يف مفصل أو سلسلة من املفاصل" ويعرفها أيضا بكوا 

                                                 
 .264، صرجع سابقمعماد الدين أبو زيد ،  )1(
     .219، صمرجع سابقالسيد عبد املقصود،  )2(
 .257، صنفس  املرجع السابقعماد الدين أبو زيد، )3(
 .173، صم2003، مرجع سابق, عصام عبد اخلالق )4(
 .164، صمرجع سابقحممد صبحي حسنني،أمحد كسري معاين،  )5(
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2.13.1�N�N�N�Nو���Bو��$?<���א�Bو��$?<���א�Bو��$?<���א�Bא���>?$:  

 .طيساب الالعب للمهارات احلركية املختلفة واألداء اخلطتسهل اكت. 1

 . الطاقة واإلقالل من زمن األداءتسهم يف االقتصاد يف. 2

 . احلركات بصورة أكثر انسيابية وفاعليةاملساعدة يف إظهار. 3

 .هلا دور فعال يف تأخري ظهور التعب واإلقالل من احتماالت التقلص العضلي.4

  .تسهم يف استعادة الشفاء. 5
  .  التقليل من األمل العضليتعمل على. 6 

3.13.1�N�N�N�Nو���B�4<�;�א�و��9�B�4<�;�א�و��9�B�4<�;�א�و��9�B�4<�;�א�9::::� �� �� �� �
  :دى احلركي للمفصلمرونة خاصة بالنسبة لطبيعة امل:    بالنسبة للمجال التخصصي

  .مرونة إجيابية. 1

 .ريهصمرونة ق. 2

  :   بالنسبة للعمل العضلي

 .مرونة ديناميكية. 1

 .مرونة إستاتيكية. 2

  :يلي تعريف كل نوع

  ".إمكانية املفصل أو عدة مفاصل يف احلركة يف الظروف الطبيعية: "املرونة العامة. 1

  ".ن أن يصل إليه املفصل عند أداء النشاط التخصصياملدى احلركي الذي ميك: "املرونة اخلاصة. 2

  "هي أقصي مدى ميكن أن يصل إليه املفصل مبساعدة خارجية ":املرونة القسرية. 3

   .)1( تكرار سرعة أداء حركات معينة تتضمن اإلطالة العضلية للمفصلقدرة الفرد على": املرونة الديناميكية. 4

 حركي ممكن يف مفصل ينفذه الالعب مستقال وبدون مساعدة خارجية من            هي أكرب مدى   ":املرونة االجيابية . 5
  ". خالل جمهوده العضلي

  ".املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة مث الثبات فيه ":املرونة االستاتيكية. 6

   .)2(فرق الزاوية أو املسافة بني املدى احلركي اإلجيايب والسليب"فائض املرونة 

                                                 
 .223-222 ص،مرجع سابق، السيد عبد املقصود )1(
 .253 ص،مرجع سابق ،حممد إبراهيم شحاتة )2(
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14.1�N�N�N�N�Lא��0ـــ��Lא��0ـــ��Lא��0ـــ��Lא��0ـــ�::::    Agility   

 حيث تتضمن العديد من الصفات البدنية األخرى مثل التـوازن           شاقة من الصفات البدنية املركبة،            تعترب الر 
كل هذه الصفات جممعة يف تداخل منسجم جتعل الالعب قادرا علـي اختـاذ              والدقة والسرعة والتوافق احلركي ،    

 وملا كانـت الرشـاقة      ؛ منه حىت يتحقق األداء اجليد املطلوب      األوضاع املختلفة جبسمه ككل أو األجزاء املختلفة      
عنصر مركب فإن التدريبات اخلاصة ا يتم التركيز عليها يف الفترات األخرية من مراحل اإلعداد بعد أن يكـون                   

  .الالعب قد اكتسب العديد من الصفات البدنية األخرى مثل القوة والسرعة
ه الصفة سوف تتضمن حركات خمتلفة يراعى فيها السرعة والقـوة وتغـري                 علي ذلك فالتدريبات اخلاصة ذ    

   .)1(االجتاه والتوافق والدقة واملرونة والعديد من الصفات البدنية

1.14.1�N�N�N�N���9���9���9���9EEEE�L�0א����L�0א����L�0א����L�0א�����:��:��:��:� �� �� �� �

القدرة علي سرعة التحكم يف أداء حركة جديدة والتعـديل          " الرشاقة هي     بأن قعصام عبد اخلال         ويعرفها  

   .)2(الصحيح للعمل احلركيالسريع 
 أداء حركات ناجحة يف اجتاهات خمتلفة بأقصى ما يستطيع الفرد مـن كفـاءة               القدرة على "      ويعرفها آخر   

    ".وسرعة
 إتقان احلركات التوافقية املعقـدة والـسرعة يف   القدرة على" بأا" هريتز" عن السيد عبد املقصودوعرفها        

املتغري بـسرعة   ويره وحتسينه وأيضا املقدرة علي استخدام املهارات وفق متطلبات املوقف           تعلم األداء احلركي وتط   
   .)3(" إعادة تشكيل األداء تبعا للموقف بسرعةوبدقة واملقدرة على

" ري أوضـاعه يف اهلـواء  ي تغقدرة الفرد على" أن الرشاقة تعين   يف الرسون ويوكم وببوكر  تفق كال من    أوقد        
  ."اجتاهه بسرعة وتوقيت سليم  تغيريقابلية الفرد على"وم الرشاقة علي اآلخر مفه البعض يقتصرو

 التوافق اجليد للحركات اليت يقوم ا الفرد سـواء          القدرة على " أن الرشاقة هي      عالوي  حسن حممد ويرى        

   .)4(بكل أجزاء جسمه أو جبزء معني

                                                 
 .273- 272 ص،مرجع سابق ،عماد الدين عباس أبو زيد )1(
 .179صم، 2003، مرجع سابق عبد اخلالق، عصام  )2(
 .257-256ص ،مرجع سابق ،السيد عبد املقصود )3(
 .201-200صم، 1994 ،مرجع سابق ،حممد حسن عالوي )4(
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 حد كبري لكلمة الرشاقة، ونود أن ننوه إيل أن الرباعة           رادف إىل لفظ م بينما ينظر إىل كلمة الرباعة على أا              
 بل أا تعترب مستوي متميز منها ولو أن التطوير اخلاص بكل من الرشاقة والرباعـة يـتم                  ؛ال تطابق الرشاقة متاما   

ة من خالل   بشكل مندمج، ومن املرجح أن املستوي العايل من الرباعة اخلاصة هو نتاج التراكمات احلركية املكتسب              
  . املمارسة يف الصغر لألنشطة الرياضية العديدة واملتنوعة

2.14.1�N�N�N�N�L�0�4م�א��L$�L�0�4م�א��L$�L�0�4م�א��L$�L�0�4م�א��L$::::� �� �� �� �

  ". مدى التوافق واإلجناز اجليد للمهارات احلركية العامة مقدرة الالعب على ":الرشاقة العامة. 1

  ."والتوازن والدقةإمكانية الالعب أداء مهارته التخصصية بأعلى قدر من التوافق :"الرشاقة اخلاصة . 2

15.1�N�N�N�N���
7*�������R�Mא�&����Lא��B4-�אMא����
7*�������R�Mא�&����Lא��B4-�אMא����
7*�������R�Mא�&����Lא��B4-�אMא����
7*�������R�Mא�&����Lא��B4-�אMא�::::� �� �� �� �

ختتلف توزيع نسب عناصر اللياقة البدنية باختالف نوع النشاط البدين املمارس ومـدي احتيـاج الفريـق                       
ـ      إىل بالنسبة لالعب كرة اليد حيتاج     هلا، و  وقدراته . ة قوة بدنية وحتمل عضلي حىت يرتفع مستوى كفاءتـه احليوي

 سرعة احلركة وينجح يف حسم الصراع الفردي لصاحلة، وباختصار فأنة البد وان ميتلك العب كـرة                 وتنمو لديه 
  .  يف كامل كفاءته احليوية وحىت ايتهايت تسمح له بان يؤدى املباراة هواليد الصفات البدنية ال

. اجلوانب املهارية واخلططية بالصورة املطلوبـة اخلاصة اليت متكنه من أداء      ) اللياقة البدنية (وكذالك الصفات البدنية  
     .)1(وهذا اجلدول يبني النسب التقريبية ملستوي عناصر اللياقة البدنية يف كرة اليد

  

  . اللياقة البدنية يف كرة اليدالنسب التقريبية ملستوي تطور) 1(جدول 

16.1�N�N�N�N;م�א�[א*H�	;م�א�[א*H�	;م�א�[א*H�	;م�א�[א*H�	��:��:��:��:� �� �� �� �
 يف الشخصية اإلنسانية وهو احد أهم عناصر التوجيه النفـسي،           ة      يعترب مفهوم الذات مبثابة الركيزة األساسي     

  .)2(ساعد على فهم السلوك اإلنساين وتفسريه وهو ناتج عن تفاعل الفرد يف بيئتهوي

                                                 
 للنشر، مركز الكتاب:  القاهرة،3ط،  تطبيقات-اإلعداد النفسي يف كرة اليد نظريات، وآخرون، محنكمال عبد الر،حممد حسن عالوي )1(

 .33-32م، ص2003
)2(  L Ecuyer (R) Lesneept  de  soi   pouf. Paris 1978. p27. 

  التوافق العضلي  الرشاقة  السرعة  املرونة  التحمل  القوة  العناصر

  15  15  20  10  20  20  النسبة املئوية
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 مـن العمليـات الـسيكولوجية الـيت حتكـم الـسلوك             ة تفسر جمموع  أخرىومشاعره عن نفسه ومن ناحية      
  ". الذات كموضوع"والتوافق،فاملعين األول ميكن أن نطلق علية

فالذات حسب هذا املعين هـي      " الذات كعملية أو سريورة      " عبد الفتاح دويدان  ه  أما املوضوع الثاين يعرف         

   .)1(ك واإلدرار كتفكري والتذكةالنشطجمموعة من العمليات السيكولوجية والعقلية 
       ويعترب الذات كبناء معريف يتكون من أفكار الفرد من مجيع نواحي وجودة وتكتـسب أو تتكـون هـذه                   

   .)2(الذوات اليت تعترب أبنية حتتية للبناء املعريف الكلى من خالل اخلربة
لتصور والشعور والتفكري كما أن الذات بناء       أن الذات معناها نشاط موحد مركب لإلحساس والتذكر وا               

معريف يتكون من أفكار اإلنسان عن خمتلف نواحي الشخصية فمفهومها عن جسده ميثل الذات البدنية ومفهومـة      
  . عن بنائه العقلي ميثل مفهوم الذات املعرفية أو العقلية عن سلوكه االجتماعي مثال لذات االجتماعية

ي شعور الفرد بكيانه املستمر وهي كما يدركها وهي اهلوية اخلاصة به وشخصيته فأن               وملا كانت الذات ه         
فهم الذات يكون عبارة عن تقيم الفرد لنفسه، أو بتعبري أخر هو جمموعة مدركات ومشاعر لدي كل فرد عـن                    

  . )3(هنفس

1.11.1�N�N�N�N;א�[א�E���9����Eא�[א;9����Eא�[א;9����Eא�[א;9::::� �� �� �� �

 على أن الذات تعين التقومي الذي يقوم بـه  "Smith"مسيث نقال عن    كناش خمتار        يقصد بالذات كما عرفها     

بأنة حكم ذايت على األمهية اليت يشعر ا الفرد          "Gilmore"جيلمورالفرد لذاته وحيافظ علية عادة، وأيضا عرفها        

  .)4(حنو ذاته

التـأثر   مصدرا للتأثري وه على أا املفهوم الذي يكونه الرياضي عن نفسه باعتبارقاسم حسن حسني وعرفها        

  .)5(يف البيئة احمليطة وعلى األخص بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه

                                                 
 .31ص ،م1992 بية،دار النهضة العر :بريوت ، العالقة بني مفهوم الذات واالجتاهاتةسيكولوجيالفتاح دويدان،  عبد )1(
جلزائر قسم علم ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امفهوم الذات لدي املعلم وأثرة على عملية التفاعل اللفظي، مكناش خمتار سلي )2(

  .100م، ص2001النفسن
)3(  http: /www. Ibtes ama.  Comivbishowthread –t 16064. him 
)4(  GILL. P. comptivess and comptive oriroenatio in research sport inr. Singeret al psychologies            

company new York.1993.p314. 
م، 1998العريب، دار الفكر : بغداد ،1،طاملوسوعة الرياضية والبدنية الشاملة يف األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضيةسم حسن حسني، اق )5(

 .  12ص
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ذات حركيـة تتميـز      أو  لدية نواة حقيقية،   ن على أن كل فرد يشعر بأ      "فرن" عن   زلوف منري وذكرها        
ـ                  نوتتباي ا  عما سواها من املوجودات وهي ذات حركية أي تتكون من أجزاء كثرية تتصارع فيما بينها غري أ

  .)1(متحدة وجيمعها اإلحساس باهلوية والكينونة

ـ          بأن الذات متثل ما    )Andronikev(وأضاف أيضا عن           النـواة   يهو موجود يف أعماق كل واحد منا فه
احلسية لكل واحد منا،وهو ما يضمن الشعور بالوجود واالستمرارية أي االحتفاظ بنفس اهلوية يف مجيع مراحـل                 

تنسيق يف تصرفات الفرد،الوقت واملكان فالذات حسب هذا األخري هي القاعدة األساسـية             احلياة مع التمسك وال   
  . هلوية الفرد

 الذات بأا التنظيم اإلدراكي االنفعايل الذي يتضمن استجابات الفـرد حنـو             " مشعون حممد العريب       وعرف  

   .)2(نفسه

1.16.1�N�N�N�N;א�[א���
�:�:�:�:�$�*אع�9�
���א�[א;$�*אع�9�
���א�[א;$�*אع�9�
���א�[א;$�*אع�9� �� �� �� �
1.1.16.1�N�N�N�N���
�::::א�[א;�א��
���א�[א;�א��
���א�[א;�א��
���א�[א;�א�� �� �� �� �

 األلعاب اجلماعية مثل كـرة اليـد           ملواصلة القوة والضعف يف كفائتة البدنية اخلاصة يف        ب الالع ك    هي إدرا   
 ملستواه البدين أيام التدريب وقدرات احلمل التدرييب الذي تلقاه خالل           بهذه الصفة تظهر من خالل أدراك الالع      

راته البدنية من قوة وسرعة ومطاولة ورشاقة ومرونة         لدية تصورات عن قد    بمراحل التدريب املتعددة إذ أن الالع     
وغريها من القدرات اليت تشكل األساس يف تطور االجنازات وبذلك فأا تسهل من تقييم الفرد لنفسه من خالل                  

  .)3(الشعور البدين ملستوي كفائتة سلبياً أو اجيابيا

2.1.16.1�N�N�N�N��>4.א�[א;�א.4<��א�[א;�א.4<��א�[א;�א.4<��א�[א;�א�:�:�:�:� �� �� �� �

مه، ويعد ذلك مؤشرا هاما جلوانب خمتلفة من شخصيه الفرد نتيجة شـعوره                   وتعين اجتاهات الفرد حنو جس    
 حممـد حـسن   " مرن أو غري مرن، كبري أو صغري، بـدينا أو حنيـف، ويؤكـد              بأن جسمه قوى أو ضعيف،    

شعور الفرد حنو جسمه يرتبط بثقته "  بان" helms and turners"نقال عن"حممد نصر الدين رضوان"و"عالوى

                                                 
قسم علم النفس  :جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري غري منشورة،قة الذات ومركز التحكم بسلوك املدخنني عند املراهقنيعالزلوف منرية،  )1(

 .70ص ،م1998 وعلوم التربية،
وان، كلية                                      جامعة حل :، رسالة دكتوراه غري منشورة، القاهرةالسمات االنفعالية وعالقتها مبفهوم الذات لدي الرياضينيحممد العريب مشعون،  )2(

 . 3ص ،م1979 التربية الرياضية للبنني،
 ،م1987دار الفكر العريب،: القاهرة ،2ط ،االختبارات املهارية والنفسية يف اال الرياضي، نحممد حسن عالوى، وحممد نصر الدي )3(

 .624ص
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ة تعامله مع البيئة احمليطة به ومن ناحية أخرى فأن األفراد الذين لديهم اجتاهـات أو تـصورات                  بنفسه ويف طريق  
إجيابية حنو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقدير ذام السيما يكونوا أكثر اجتماعية وإلفه مع اآلخرين وأكثر                

  ".  تصورات سلبية عن أجسامهم وذلك يعكس األفراد الذين لديهمةذكاء وأكثر قدرة على حتمل املسؤولي

2.16.1�N�N�N�N;م�א�[א*H�	د���G$;م�א�[א*H�	د���G$;م�א�[א*H�	د���G$;م�א�[א*H�	د���G$�:�:�:�:� �� �� �� �
  .وهي الطريقة اليت يصف فيها الفرد ذاته الواقعية، وماذا يكون كما يرى نفسه:  الذات الواقعية-1
  .وهي أدراك الفرد لسلوكه اخلاص أو الطريقة اليت يسلكها:  الذات اإلدراكية-2
  .رد شعوره عن ذاته ويعكس هذا البعد مستوى  الرضا الذايتوهي اليت يصف فيها الف:  تقبل الذات-3
 البدنية واملهاريـة    هوهي وجهة نظر الفرد عن جسمه، حالته الصحية، مظهره اخلارجي وحالت          :  الذات البدين  -4

  .وجنسه
وهي وصف الذات من وجهة نظر اإلطار املرجعي واألخالقي والعالقة مـع اهللا سـبحانه              :  الذات األخالقية  -5
  . عن دينهدعاىل وإحساس الفرد بأنه درئ أو جيد ورضا الروت
وهي إحساس الشخص بقيمته الشخصية وكفايته أو صالحيته كفرد وتقيمه لشخـصيته            :  الذات الشخصية  -6

  . بعيدا عن جسمه أو عالقته باآلخرين
  . وهي إحساس الفرد بصالحيته وقيمته وقدرته كعضو يف أسرته:  الذات األسرية-7
وهي عالقة الفرد باآلخرين وبطريقة أكثر عمومية تعكس الشعور بالصالحية وقيمه الفرد            : ت االجتماعية  الذا -8

  .يف تفاعله مع اآلخرين بشكل عام
وهي قدره الفرد على إدراك مواطن الضعف يف نفسه، وتقبله للتغيري سلوكه جتاه نقد اآلخـرين                :  نقد الذات  -9
   .)1(له

17.1�N�N�N�N��L��&א��%G��L^��:�:�:�:�א��
����وאB+`_א;�א��P���4�M#�"�א��
א��
����وאB+`_א;�א��P���4�M#�"�א��
א��
����وאB+`_א;�א��P���4�M#�"�א��
א��
����وאB+`_א;�א��P���4�M#�"�א��
א��^G��L%�א�&����Lא��^G��L%�א�&����Lא��^G��L%�א�&����Lא� �� �� �� �
قمة لياقته البدنية، وبدوا    رب ويتدرب عليها الالعب، ليصل إىل             يقصد هنا كل اإلجراءات اليت يضعها املد      

ويعترب األعـداد   . اليستطيع العب كرة اليد أن يقوم باألداء املهاري واخلططي املطلوب منه وفقا ملقتضيات العب             
 كرة اليد عملية تربوية موجهة لتحسني وتطوير الصفات البدنية لالعبني والوصول بقدرام إىل أفـضل                البدين يف 

  . النتائج املرجوة

                                                 
)1 (  Fits,w.annuel thé Tennessee self- concept scale, counselor, Recordings and Tests   ,     

    Nashville,Tennessee, 1965.P2-3. 
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دنية عالية، فقد أصـبحت الـصفات       وملا كانت كرة اليد احلديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة ب                 
 فكرة  ، خطط التدريب اليومية واألسبوعية والفترية والسنوية       الضرورية لالعب أحد أهم اجلوانب اهلامة يف       البدنية

اليد احلديثة تتصف بالسرعة والقوة يف الالعب واملهارة يف األداء الفين واخلططي، والقاعـدة األساسـية لبلـوغ          
ي  تنمية وتطوير الصفات البدنية، حيث يرجع هلا األثر املباشر على مـستو  لذلك هوالالعب للمميزات اليت تأهله  

حيث يهدف األعداد البدين العام إيل تنميـة        . األداء املهاري واخلطي للعبة، وهناك أعداد بدين عام، وأخر خاص         
ما يهدف األعداد البـدين     الصفات البدنية العامة اليت على أساسها بناء وتطوير الصفات البدنية اخلاصة باللعبة، بين            

  . ة لألداء يف كرة اليد تنمية الصفات البدنية اخلاصة والضرورياخلاص إىل
ويرتبط األعداد البدين ارتباط وثيقا بالعديد من الصفات واخلصائص النفسية اليت تتدخل لتحقيـق اى مـن               

والتحليل العلمي هلذه الصفات اثبت أن تنميتها يرتبط ارتباط وثيق بـصفات            . اراةالواجبات أثناء التدريب أو املب    
  .)1(واخلصائص النفسية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .22- 21م، ص1997دار الفكر العريب، : ، القاهرة"املمارسة التطبيقية يف كرة اليد"حممد حسن عالوى، كمال عبد احلميد،وآخرون،  )1(
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�R^T�R^T�R^T�R^T::::� �� �� �� �
 الصحة الشخصية واحلالـة الوظيفيـة              من خالل ما سبق ميكن القول أن احلالة البدنية هي تعرف بأا تعين            

ـ  حممد عـالوى ويعرفها . ومستوى اإلعداد البدين واملهاري واخلططي واجلانب الروحي للرياضي   ف بأـا وص
 التحمل القوة،" اللياقة البدنية " عناصر   م يف جمموعها أه    ميكن أن تشكل   ملفهوم الذات لبعض الصفات البدنية اليت     

اليت يتمتع ا واللياقـة     "  البدنية ةاللياق"نعكاس ملا يشعر به الفرد ذاتيا عن مقدار         ااملرونة، فهي    الرشاقة، السرعة،
     واعهـا املختلفـة    كما أشار إليها معظم علماء الغرب واملتمثلة يف مدارس أملانيا الغربية، حيث تصفها بأن              ؛البدنية

  . واللياقة البدنية اخلاصةةاملتمثلة يف اللياقة البدنية العامو
 سالمة الفرد ككل متكامـل يف األجهـزة العـصبية           هر اللياقة الشاملة اليت دف إىل           وهي مظهر من مظا   

ية بواسطتها ميكن احلصول    والعضلية واجلهاز التنفسي واألعضاء الداخلية، باعتبارها هدف من أهداف التربية البدن          
على أقصي جهد ضروري من القوة العضلية واجللد العضلي واجللد الدوري التنفسي، وذا املعىن فهـي عمليـة                  
نسبية مبعين أن الفرد الذي تقابله متطلبات بدنية عادية يتعامل معها يف حياته اليومية بنجاح وبأقل درجـة مـن                    

  .التعب
تها للتشوهات واالحنرافات القومية لألفراد من خالل مالحظتها والعمل على تقوميها           تكمن أمهيتها يف معاجل         و

من أجل سالمة جسم الفرد، وتعمل على إخراج الطاقة الكامنة داخل األفراد وقضاء أوقات الفـراغ يف أنـشطة     
دا فهي األساس لبنـاء     هادفة لصاحل اتمع واألفراد، كما تلعب دورا أساسيا يف ممارسة األنشطة الرياضية وإجا            

 نشاط رياضي فهي    ، وتعترب العمود الفقري والقاعدة العريضة ملمارسة أي       "الفورمة الرياضية "الرياضة ووصوله إيل  
ك املهارات واخلطط وطرق اللعب وهـي        يف مجيع ألوان النشاط مث يلي ذل        علية اللياقة اخلاصة   األساس الذي تبىن  

دنية، إذا هدفها األساسي هو حتسني قدرة اجلسم على مواجهة مـع املتطلبـات   كلها مترتبة على لياقة الالعب الب 
البدنية العادية وكذالك تنمية القدرة البدنية، وحتقيق الوقاية الصحية وتوفري حياة أفضل للفرد من احد األهـداف                 

  . املهمة للياقة البدنية
مقدرة بدنية تتأسس على عمليات فسيولوجية      من خصائصها أا ميكن قياسها وكذلك تنميتها وهي عبارة                و

  .  النفسية، فهي إذا عملية فردية أي أا ترتبط بدرجة كبرية بظاهرة الفروق الفرديةيخمتلفة وتتأثر بالنواح
وقد اختلف املختصني يف حتديد وتصنيف عناصرها، إال أننا يف هذه الدراسة نعتمد فقـط علـى العناصـر                  
 احلالـة البدنيـة لـديهم اى إن    ن حيث إن الالعبني هنا يصفو   ؛حمل، السرعة، املرونة والرشاقة   القوة، الت : التالية

ري املقياس  يالالعب هنا يعرب عن الذات لدية من خالل معرفته وشعوره الداخلي مبستوى لياقته البدنية يف ضوء معا                
  .قدم لهالذي ي
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ميكن حتديد جمال  شكل علم النفس أمهية كبرية،حيث أنة يبحث يف دخائل النفس وقواعد تطورها وال     ي
 وهلذا ينظر إىل ؛ العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعيةععلمي معني ينتمي إلية علم النفس، إذ أنة يسري متالزما م

 سلوك اإلنسان ويفسر نوعية وكمية علم النفس باعتباره أنة يبحث يف سلوك اإلنسان وعلى أنة علم قواعد
، التذكر،عملية التفكري، األحاسيس، اإلرادة، وأيضا يهتم علم كاإلدرا(الظواهر النفسية السائدة اليت تتمثل يف

   .)1( والصفات النفسية لدي اإلنسان، مث العمل على تقنيتهتالنفس العام مبظاهر العمليا

ن أكثر موضوعات علم النفس أمهية، فدراسة دوافع السلوك تزيد  م)motivation(ويعد موضوع الدافعية      
  الدوافع املختلفة اليتامن فهم اإلنسان لنفسه ولغرية من األشخاص،وذلك ألن معرفتنا تزداد كثرياً إذا عرفن

ن يوجد بعض األفراد الذي، و والظروفف إىل القيام بأنواع السلوك املتعددة يف سائر املواقاحتركنا أوتد فعن
لديهم دوافع قوية ويسعون لتحقيق النجاح بينما البعض األخر ليس لديهم دوافع قوية لتجنب الفشل أثناء 

ة اليت تساعد على ومن حسن احلظ أن علم نفس الرياضة والتمرين البدين قدم الكثري من املعلومات اهلم املنافسة
و الذي يساعد على اجل وخلق ،دفع بني األفرا املمارسني لألنشطة الرياضية، واختالف الدوافهم الدوافع لدى

  .حتسني الدافعية

1.2�N�N�N�Nא�������b�Mא��C&(�P�����:�:�:�:�א�
א������C&(�Pא��b�Mא������א�
א������C&(�Pא��b�Mא������א�
א������C&(�Pא��b�Mא������א�
א� �� �� �� �

 الدافعية هي تلك القوة اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر باحلاجة إليها وأمهيتها ������������������������
حاجته وخصائصه وميوله (وامل تنبع من الفرد نفسهوتستثار هذه القوة احملركة بع؛ )النفسية(  أو املعنويةةاملادي

�. )2()األشخاص، املوضوعات، األفكار، واألدوات( أو من البيئة املادية أو النفسية احمليطة به) واهتماماته  �� �� �� �
 ما خيص الفرد على القيام بنشاط سلوكي وظيفي، أي أن الفرد ميارس  الدافعية لإلشارة إىلمكما تستخد������������������������

 بسبب ما يتلو هذا السلوك من نتائج وعواقب تشجع بعض حاجاته أو رغباته، ورمبا كانت هذه سلوكا معينا
  أواحلقيقة، هي املسلمة اليت تكمن وراء مفهوم الدافعية حيث يشري هذا املفهوم إىل حالة شعورية داخلية،

�. )3(عمليات ختص هذا السلوك وتوجهه وتبقي علية �� �� �� �

                                                 
 . 14صم، 1986 ملعارف،دار ا: ، مصرعلم النفس الرياضي أبوعبية، نحممد حس )1(
 .84، صم1996دار الفرقان للنشر والتوزيع، : ، عمان2، طامليسر يف علم النفس التربويأمحد بلقيس، توفيق مرعي،  )2(
 .206ص ،م1996 دار الفرقان للنشر والتوزيع،: ، عمان3،طعلم النفس التربويعبد احلميد نشوان،  )3(
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وراء كل سلوك من هذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي النفسية أو وهناك سبب أو عدة أسباب ����������������������������
ننا ال نستطيع أن خلارجية من جهة أخرى، وهذا يعين أاجلسمية عند حدوث السلوك من جهة ومبثريات البيئة ا

 اجلهاز ثرها يفنتنبأ مبا ميكن أن يقوم به الفرد يف كل موقف من املواقف إذا عرفنا فقط منبهات البيئة وحدها وأ
 فن نعرف حاجاته وميوله واجتاهاته وعالقتها باملوقالعصيب، إذ البد أن نعرف شيئا عن حالته الداخلية كأ

  الباحثني مثلحياول البعض من. )1(باإلضافة إىل ما لدية من رغبات وما يسعي إىل حتقيقه من أهداف

  على أساس إن الدافع هوmotivation""ومفهوم الدافعية"motive" التميز بني مفهوم الدافع )تكنسونأ(
  الدافعية باعتبارها عملية نشطةعبارة عن استعداد أو امليل إىل حيز التحقيق الفعلي أو الصريح فأن ذالك يعين

ن مايربر مسألة الفصل بينهما  يوجد حىت أالوعلى الرغم من حماولة البعض التميز بني املفهومني، فأنة ال
. ساسية للسلوك املدفوعرادف ملفهوم الدافعية، حيث يعرب كالمها عن املالمح األويستخدم مفهوم الدافع كم

�. واحدالك فأنه عند استخدامنا ألي من املفهومني الدافع، الدافعية فأننا نقصد شيئويف ضوء ذ �� �� �� �

2.2�N�N�N�N���9����Eא�
א����9����Eא�
א����9����Eא�
א����9����Eא�
א���:��:��:��:� �� �� �� �

بارة عن حالة استثارة وتوتر بأا ع"الدافعية من خالل احملددات الداخلية " p.t.young يونج"يعرف        

  . )2(داخلي تثري السلوك وتدفعه إىل حتقيق هدف معني

 الدافعيـة بأا خاصية ثابتـة ومستمرة ومتغرية ومركبة وعامة متارس "Ah.maslow ماسلو "ويعرف      
 ترسم للكائن ويعرف الدكتور مصطفي زيدان،الدوافع بأا هي الطاقات اليت.تأثريا يف كل أحوال الكائن احلي

  . )3(احلي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي أو يئ له أحسن تكيف ممكن من البيئة اخلارجية

بأا حالة تساعد يف حتريك واستمرارية سلوك الكائن " الدافعية )"(arno-f.wittingأرنو ويتينغ" وعرفها       

وعلى الرغم من حماولة . )4("بالسلوك الذي سبق أن تعلمهاحلي، وبدون الدافعية قد يفشل الكائن يف اإلتيان 
ويستخدم مفهوم الدافع  لة الفصل بينهما،ن يربز مسأن مجد حىت اآلالبعض التميز بني املفهومني، فأنة اليو

 هي ةكمرادف ملفهوم الدافعية حيث يعرب كالمها عن املالمح األساسية للسلوك املدفوع، وان كانت الدافعي
   .)5(كثر عموميةاملفهوم األ

                                                 
 .292م، ص2005 ، والطباعةيع  للنشر والتوزاملسريةدار : ، عمان4ط ، التربويعلم النفس، صاحل حممد علي أبو مادو )1(
 69، صم1985 اهليئة املصرية العامة للكتاب،: ، القاهرة2، طالدافعية  لالجنازعبد اللطيف حممد خليفة،  )2(
 .72ص ،م1985 دار الشروق،: عوديةاململكة العربية الس جدة، ،2ط ،علم النفس التربويحممد مصطفي زيدان، نبيل السمالوطي،  )3(
 302، صم2004 للنشر والتوزيع، ةمكتبة دارا لثقاف :األردن ،1ط ،علم النفس التربوي وتطبيقاته حممد جاسم حممد، )4(
 .419ص، م1990 ، مكتبة غريب:، القاهرةعلم النفس العام وآخرون، عبد احلليم حممود السيد، معتز عبدا هللا )5(
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يعتقد البعض أنة من املمكن وضع الناس يف .        على الرغم من العوامل العديدة اليت تؤثر يف دافعية الفرد
 افترض الباحثون عند ،املتشاة) االجناز(أصناف متعددة على ضوء ما يدفعهم اعتياديا يف الرياضة يف حاالت 

د افر ينظرون إيل حاالت االجناز من األن هناك عدة أنواع من اإلفرادمثال أ) االجناز(  الوصوليةحلاالتدراستهم 
ن هذه احلاالت سوف الية لنجاح كذالك ميتلكون تصور بأ تظهر دوافع عنظرون إىل حاالت االجناز على أنهي

ختيار األهداف اليت ميكن هذا النوع من اإلفراد مييلون الاح وان النجاح يقوم بشكل عال جدا، تنتهي بنج
من أجراء احملاوالت غري الصحيحة وغري املؤكدة عند مواجهة واجب يتطلب حتدي إمكانيات  حتقيقها بدال

  .الفرد
فراد الذين يتجنبون الفشل فهم مييلون  الوصولية هم األت املشخص من قبل املهتمني باحلاجاالنوع الثاين      

لك األهداف ويقدمون احتمالية  كذء أو االجناز أو خيتارون خصومهم باعتناإما إىل جتنب احلاالت الوصولية
لك فهم يهيئون أنفسهم مقدما من اجل هداف يكون من الصعوبة حتقيقها لذعالية من النجاح ورمبا خيتارون أ

فشل صياغة أعذار حتافظ على ماء الوجه وعندما يتعاملون مع أفراد قلقني هلم خلفية واسعة من الفشل، وال
ن نساعدهم على التحدث به والتداول ذاتية حول أهداف ميكن حتقيقها ديد مكروه من قبلهم ومن املفيد أاجل

  .يساعدهم على احلصول على جناحات معقولة ومعتدلة يف الرياضة
 لدينا الفرصة إىل هزمية خصمنا القادم إذا عملنا(فراد يركزون على أهداف متوسطة       النوع اآلخر من األ

 تفراد املستقبلية جيدة قياسا باحلاجاوفرض هؤالء األ. عقولة يف الرياضةومييلون بعكس خلفية ناجحة وم) بقوة
  .واجلهود اليت تقترن ذه املعلومات

ن يعكس األسلوب الذي فيه احلاالت املتسمة يف الدرجة اليت حياول الفرد ا أهناك ثالثة متغريات تأثر       
  :ضمنوهذه تت. زباالجنا

 إىل االجناز، إظهار ميل عام حنو إما التطلع أو جتنب احلاالت الرياضية اليت يكون فيها ة ميل الفرد بالنسب:أوال 
  . الفشل خماطرة مؤكدة

  .  املكافئة واالقتناء املتصور كنتيجة ممكنة للحالة:ثانيا

  . تصوره يف احتمالية النجاح أو الفشل:ثالثا
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أن األفراد ذو حاجات االجناز العالية مييلون لبناء حاالت تشكل حتدي هلم لذلك ليس من املدهش       
لعب الزوجي من لك خيتارون رفاقهم يف الفيه حتدي هلم كذوخيتارون خصوصا لغرض احلصول على سباق 

   .)1(جل احلصول على مسابقات ممتعة مع اآلخرينأ

4.2�N�N�N�N����:�:�:�:�	��د@�א�
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  يقصد بالدافعية الداخلية املرتبطة بالرياضة احلاالت الداخلية النابعة من داخل الفرد نفسه، واليت تشبعها       

املتعة الناجتة عن املمارسة  يف حد ذاته مثل الرضا والسرور واملمارسة الرياضية أو األداء الرياضي كهدف
اليت تتطلب املزيد  لبدنية اليت تتميز بصعوبتها، أوالرياضية والشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات ا

من الشجاعة و اجلرأة وقوة اإلرادة، أو بسبب املتعة اجلمالية النامجة عن رشاقة وتناسق األداء احلركي الذايت 
   .وكذلك اإلثارة و التحدي يف مواجهة العقبات أو الصعاب املرتبطة باألداء، لالعب

2.4.2�N�N�N�N��F@�Kא�����::::א�
א�����א��F@�Kא�
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     يقصد بالدافعية اخلارجية املرتبطة بالرياضة احلاالت اخلارجية غري النابعة من داخل الفرد نفسه و اليت تثري  
وتوجه السلوك حنو املمارسة الرياضية، أو األداء الرياضي فعلى سبيل املثال ميكن اعتبار املدرب الرياضي أو 

كما يدخل يف عداد الدافعية . افعية خارجية لالعب الرياضياإلداري الرياضي أو الوالدين أو األصدقاء مبثابة د
كاسب  أو هدف خارجـي مثل احلصول علـى ماخلارجيـة خمتلف الوسائل اليت تعمل علـى حتقيق غايـة

ت أو اجلوائز أو احلصول على التدعيم اخلارجي أو اكتساب الصحة  أو معنوية، أو كاحلصول على مكافئامادية
  . )2(واللياقة وغريها

5.2�N�N�N�Nز��^�������ز	�H*م�א�
א�^�������ز	�H*م�א�
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       متثل دافعية االجناز أحد اجلوانب املهمة يف منظومة اإلنسانية واليت أهتم بدراستها الباحثون يف جمال علم 
النفس االجتماعي وحبوث الشخصية وكذلك املهتمون بالتحصيل الدراسي، واألداء املعملي يف أطار علم النفس 

ولكن أيضا يف تمام بدراسة الدافعية لالجناز نظرا ألمهيتها ليس فقط يف اال النفسي ويرجع االه؛ التربوي
 واال الدراسي واال التربوي واال يوااالت التطبيقية والعلمية كاال االقتصادالعديد من امليادين 

                                                 
 .135- 134ص ،م2005: ، عمان1، طعلم النفس الرياضيمي العزاوي، مروان عبد ايد إبراهيم، أياد عبد الكر )1(
  .215ص ، م2004 مركز الكتاب للنشر،: ، القاهرة4ط ،مدخل يف علم النفس الرياضيحممد حسن عالوي،  )2(
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 كما يعترب الدافع لالجناز مكونا حيث يعد الدافع لالجناز عامال مهما يف توجيه سلوك احمليطني به األكادميي
ينجزه وفيما  حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما وتوكيدها أساسيا يف سعي الفرد جتاه حتقيق ذاته،

 وقد أظهرت ؛عضم لوجوده اإلنساينأ ومستويات ،لوفيما يسعي إلية من أسلوب حياة أفض؛ حيققه من أهداف
 السائدة جناز خيتلف من جمتمع ألخر طبقا لنوع الثقافة واحلضارة اإلع لدافاسة اليت أجريت يف هذا اال أنالدر

  . يف اتمع

6.2�N�N�N�Nز�����ز9�����;�دא�����א���ز9�����;�دא�����א���ز9�����;�دא�����א�9�����;�دא�����א::::� �� �� �� �

 . به الدوافع اإلنسانية األخرىت       لقيت دراسة دافعية االجناز من علماء النفس اهتماما أكرب مما حظي
  تسخريا ناجحاً بأا السيادة االستقاللية على األشياء الذي قدمها ضمن قائمته للحاجات"ميوراي"فعرفها 

وهذه احلاجة خاصية ، وعلى اآلخرين، على األفكار وتقديرات الذات، وذلك بتسخري املوهبة تسخريا ناجحاً
من خصائص الشخصية الناجحة نسبيا واليت توضع جذورها بالتنشئة االجتماعية، وتتبلور يف الطفولة 

 بدراسة هذه احلاجة يف عدة شعوب وثقافات، فوجد أن الشعوب املتقدمة يتميز "الندماكي"وقام .املتوسطة
  االقتصادي مما أدي هذه احلاجة فيهم إذ يسعون إىل النجاح والسيطرة على بيئتهم املادية والتفوق أبناؤها بقوة

  .)1(إىل تفوق شعوم تقنيا واقتصاديا، على نقيض الشعوب املختلفة

الدافع لالجناز بأنه يشري إىل استعداد ثابت يف الشخصية حيدد مدى سعي "وزمالؤه" كليالندما "هاوعرف      
 الفرد و مثابرته يف سبيل حتقيق وبلوغ جناح يترتب عليه نوع من اإلرضاء، و ذلك يف املواقف اليت تتضمن األداء

 يقوم به الفرد ويتوقع أن يتم كما عرفوا النشاط املنجز بأنه النشاط الذييف ضوء مستوى حمدد من االمتياز،
بصورة ممتازة و انه حمصلة الصراع بني هدفني متعارضني عند الفرد حنو حتقيق النجاح، أو امليل إىل حتاشي 

  . )2(الفشل

هي األداء يف ضوء مستوي حمدد لالمتياز والتفوق والرغبة يف  أن دافعية االجناز م1961كيالند      ويري ما

 يري أا اجلهد الذي يبذله الرياضي من أجل النجاح يف أجناز املهام اليت م1997راتبامل كأسامة أما ، النجاح
 اليت ا يف التدريب أو النافسة كذلك املثابرة عند مواجهة الفشل والشعور بالفخر عند أجناز الواجبات يكلف
   .))3ايكلف 

                                                 
  .475، صم1985 دار الفكر العريب،:  القاهرةمدخل يف علم النفس، سعد جالل، )1(
 . 90-89ص م، 2000، مرجع سابقبد اللطيف حممد خليفة، ع )2(
 .157ص ،م1997،مرجع سابقأسامة كامل راتب،  )3(
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ركب الثالثي املشكل من قوة الدافع، ومدى  الدافعية لالجناز على أا ذلك امل"أتكنسون"هاكما عرف      
يشري هذا التصور إىل أن التوجه أَإلجنازي لدى و ؛ والباعث ذاته مبا ميثله من قيمة بالنسبة له؛احتمالية جناح الفرد

   :األفراد يف جمتمع ما يتحدد من الناحية النفسية على األقل بعدة عوامل هي
، واإلحساس بالفخر عند النجاح  بذل اجلهد يف سبيل حتقيق اهلدفتوى الدافعية أو اإلحساس للعمل و مس–أ 

  . واخلجل عند الفشل
  . توقعات الفرد املتعلقة باحتمالية حدوث النجاح أو الفشل- ب
  .  قيمة النجاح ذاته أو املترتبان النامجة عن النجاح و الفشل- ج

 تعين ما أاعلى هلا   جناز حتدد تناولناإل لالدافعية اليت قدمها الباحثون ملفهوم السابقةومن خالل التعريفات       
 للتغلب على العقبات واملثابرة معينه أهدافوالسعي حنو التفوق لتحقيق املسؤولية،استعداد الفرد لتحمل " :يأيت

   .  للمستقبل التخطيط  واملشكالت اليت قد تواجهه والشعور بأمهية الزمن و
   : األيت هي على النحوأساسية تتضمن مخسة مكونات جنازلإلن الدافعية أويف ضوء هذا التعريف ف         

 .باملسؤوليةالشعور  -1

 . حنو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفعالسعي -2

 .املثابرة -3

 . الزمنبأمهيةالشعور  -4

  .التخطيط للمستقبل -5
جناز إل لالدافعية األشخاص ذوي  بنياحملددة نتائج كثري من الدراسات عددا من االختالفات وأوضحت      

  : لتجنب الفشل ومنهااحلاجة   بعوامل نفسيه مثلأكثروبني اآلخرين الذين يكونون مدفوعني 
قدرام يف حني خيتار األفراد ذوو   خيتاروا املشاكل اليت تتحدى أن إىل مييلون العالية الدافعية األفراد ذوي أن

 .)املعقولةغري (الصعبة  املشكالت أو املشكالت السهلة املنخفضةالدافعية 

ويفضلون العمل مع  ،الصعبة العمل طويال حلل املشكالت إىل العالية الدافعية يمييل األشخاص ذو      
  يصادقوم  حيبوم وأشخاص العمل مع إىلجناز لإل ي الدافعضمنخفاألشخاص املثابرين بينما مييل األشخاص 

 يف أعلى فإن ذوي الدافعية حيصلون على درجات ،معدالت ذكائهماليت تتقارب  ويف مجاعات الطالب
خذ ما ميكن استخالصه من هذه التعريفات أن تعريف دافع اإلجناز خيتلف من باحث إىل أخر حبيث أ، واملدرسة

اد استعد" ماكليالند"، فدافعية اإلجناز عند  خالل إطار النظرية اليت يتبناها، ومنكأل يعرفه من خالل إطار عمله
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أن سلوك االجناز يعكس مشاعر " ماكليالند"لدى الفرد يتميز بالثبات النسيب للسعي للنجاح، كما يضيف 
   .خيتص بعضها باألمل يف النجاح، ويتعلق البعض األخر باخلوف من الفشل

1.6.2NNNNز�א�����������د�و	/*��;�دא�����אG$ز�א�����������د�و	/*��;�دא�����אG$ز�א�����������د�و	/*��;�دא�����אG$ز�א�����������د�و	/*��;�دא�����אG$�:�:�:�:� �� �� �� �

 أن أهم مكونات الشخصية الدافعية لدافع واالجناز اضي إىللباحثني يف علم النفس الري  أشار العديد من ا������������������������
�.دافع إجناز النجاح ودافع جتنب الفشل:الرياضي مها �� �� �� �

لإلقبال حنو أنشطة معينة ويدفعه حملاولة حتقيق  الدافعية الداخلية لالعب  وهذا الدافع ميثل:دافع إجناز النجاح
  .التفوق

وف الذي يتمثل يف االهتمام املعريف بعواقب ونتائج الفشل يف  وهو تكوين نفسي يرتبط باخل:دافع جتنب الفشل
  .األداء والوعي الشعوري بانفعاالته غري سارة مما يسهم يف حماولة جتنب وحتاشي مواقف االجناز الرياضي

أن أبعاد دافعية االجناز تتصل يف دافع القدرة، دافع "جولس" نقال عنم1998 حممد حسن عالويويضيف       
صرها يف مقياسه الذي ميثل دافعية االجناز الرياضي على البيئة املصرية تقأالنجاح ودافع جتنب الفشل لكنة إجناز 

         .)1(على بعدين دافع إجناز النجاح ودافع جتنب الفشل

 جمموعة من االستخالص للخصائص الشخصية اهلامة للرياضي الذي يتسم "مين خمتار املرسي"كما تقدم       
  :األيتة إجناز عالية على النحو بدافعي

 . يف التفوق واالمتيازةالرغب .1

 .امليل يف االشتراك يف املنافسات حيث يتميزون باألداء املرتفع .2

 .املثابرة على بذل اجلهد .3

 .الطموح وأداء املهام اليت تتطلب بعض املخاطرة .4

 .الثقة بالنفس والدافعية الداخلية .5

 .)2( حنو املدرب وزمالئه والقواننيمف ا،االلتزاااللتزام باملهام والواجبات اليت يكل .6

2.6.2�N�N�N�Nز�א�����������ز�א������$?<���دא�����א���ز�א������$?<���دא�����א���ز�א������$?<���دא�����א� ::::$?<���دא�����א

  : جوانب هية     يتعني السلوك أالجنازي بثالث
                                                 

 .181ص ،م1998، موسوعة االختبارات النفسية، مرجع سابق، حممد حسن عالوي )1(
كلية التربية   رسالة دكتوراه غري منشورة،،)نةدراسة حتليلية،مقار( بناء مقياس دافعية االجناز لدي الناشئني الرياضيني ،مين خمتار املرسي )2(

 105ـ101ص م،2000 جامعة حلوان،: القاهرة الرياضية للبنات،
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  ختيار السلوك    ا -1
  املثابرة   . 3الشدة                        -2

  :  اختيار السلوك-1

 االختيار من بني البدائل واالجتاه حنو سلوك معني مبعين أن        يقصد باختبار السلوك أالجنازي للمقدرة على
اختيار الالعب ملمارسة نشاط ما يتحدد عن طريق توقع الالعب للنجاح والقيمة العائدة من ممارسة هذا 

  . النشاط
  :  شدة السلوك-2

 بذل اجلهد يقصد بشدة السلوك مستوي درجة تنشيط السلوك ويعين قدرة الالعب على االستمرار يف      

  .)1(ومزاولة التدريب الذي يتميز بشدة عالية وحجم مرتفع

  :  املثابرة على السلوك-3

 يقصد ا استمرار الالعب ملمارسة التدريب لفترات طويلة مبعين دوام السلوك بينما الالعب الذي يفتقر        
   .)2( اجنازات رياضيةإىل املثابرة ينسحب من ممارسة النشاط، وإذا أستمر فال يستطيع حتقيق

7.2�N�N�N�Nز�����ز����W;�دא�����א���ز����W;�دא�����א���ز����W;�دא�����א��:�:�:�:�����W;�دא�����א �� �� �� �

عدة نظريات عن دافعية االجناز مع بداية اخلمسينات وحىت منتصف السبعينات وقد عربت كل        ظهرت 
نظرية من وجهة نظر مؤسسيها ومن مث اختلفت وجهات النظر يف تبنيها ملفهوم دافعية االجناز الرياضي،حيث مت 

   .)3(فراد للعمل وهيات عديدة لشرح وتوضيح دوافع األنواستخدامها لس
  :نظريات احلاجات لدوافع. 1

       Need Achievement Theory     :نظرية حاجة االجناز. 2

    Attribution Theory          :نظرية الغزو. 3

   Achievement God Theory    :نظرية هدف االجناز. 4

  

                                                 
 .157صم، 1997 ،مرجع سابقأسامة كامل راتب،  )1(
 254-253ص ،م1998 ،2 ط،مدخل يف علم النفس الرياضي ،مرجع سابق حممد حسن عالوى، )2(
 م، ص2002،الدار العاملية للنشر: ، القاهرة1ط ،)تطبيقات-مبادئ( علم النفس الرياضي ،وآخرون أخالص حممد عبد احلفيظ، )3(
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1.7.2�N�N�N�N�;�Fא���;���W��;�Fא���;���W��;�Fא���;���W��;�Fא���;���W��NNN�NNN�NNN�NNNא�א�א�א�c�وא
c�وא
c�وא
c�وא
::::� �� �� �� �

يتميز السلوك اإلنساين عن احليواين بأنه متعدد اجلوانب،خمتلف املظاهر مما ينشأ عنه اختالف أساليب       
�وقد تناول العديد من علماء النفس احلاجات اإلنسانية. إشباع احلاجات وتعددها �� �� �� �

، وقد يكون االختالف من تصنيفات خمتلفة،على الرغم من وجود جمموعة حاجات تعترب عامة لدي مجيع األفراد
  .بينهم يف عدد احلاجات أو يف نوعها أو تعريف هذه احلاجات

احلاجة إىل عالقات األمن مع   احلاجات تصنيفا مخاسيا هو احلاجة إىل احلب،م1997كرونباخوقد صنف      
دير واحترام الذات احلاجة إىل التق وأخربا احلاجة إىل االستقالل الذايت، احلاجة إىل مرافقة األقران، السلطة،

 إىل أن هذه احلاجات هي أكثر احلاجات ارتباطا مبواقف التعلم ويشري كرونباخ ،)م1997الشرقاوي أنور(
  . وتظهر بصورة واضحة من خالل العمل مع اجلماعة،ألا تعترب مصادر للدافعية االجيابية

فرد يف إشباع رغباته، وقد افترض بأنه  نظاما هرميا سباعيا للحاجات معربا عنه بتاريخ الماسلوووضع       
تنمو رغبات اإلنسان تتابعيا حسب الترتيب التصاعدي التايل بادئا بالرغبات األدىن إىل .. حسب النظام األيت

كذلك فأن هذا النظام يقوم على أساس األمهية النسبية إلشباع احلاجات اليت يف املستوى  الرغبات األعلى،
 تتكون حىت يتم إشباع احلاجات اليت يف القاعدة حبد معني ميكن احلاجات وال تظهر أاألعلى من السلم اهلرمي 

  :لنظام يتكون من احلاجات التاليةوهذا ا اليت يف املستويات التالية من الظهور

1.1.7.2. ��F*�*�4א���;�Fא����F*�*�4א���;�Fא����F*�*�4א���;�Fא����F*�*�4א���;�Fא��::::  

ه وأعضاؤه بوظائف احلياة حيتاج اجلسم  للحفاظ على حياة الكائن احلي واستمرار بقاؤه أن تقوم أجهزت      
املختلفة،وعدم قيام اجلسم بأي وظيفة من هذه الوظائف يؤدي إىل عدم االتزان وعندما يتيسر للفرد إشباع هذه 

من سيطرة هذه احلاجات الفسيولوجية  تتحرردافعيةاحلاجات الفسيولوجية يف الوقت وبالشكل املناسب له فإن 
ون .خرى كلما تناقص تأثري احلاجات الفسيولوجية على دافعية الفردواخلضوع لسيطرة غريها من احلاجات األ

اجلدير بالذكر أن الذين تعودوا إشباع هذا النوع من احلاجات األساسية تتحرر دافعيتهم منها حىت ولو تعرضوا 
ىت لبعض احلرمان منها،بينما تسيطر هذه احلاجات دائما وحتجب معداها بالنسبة ملن تعودوا احلرمان منها ح

  .)1(عندما يتوافر هلم إشباعها
  

                                                 
 .19-18، صم2004، القاهرة، املدخل إىل االجتاهات احلديثة يف علم النفس الرياضيمصطفي باهي، مسري جاء،  )1(
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2.1.7.2NNNNن�	��G�@*�Iא��;�F�eن�	��G�@*�Iא��;�F�eن�	��G�@*�Iא��;�F�eن�	��G�@*�Iא��;�F�e::::� �� �� �� �

وتظهر حاجات األمن لدى األطفال بوضوح يف جتنبهم التعرض ملواقف اخلطر املدركة على اختالف ������������������������
 وكذلك ابتعادهم عن املواقف الغري املألوفة والغريبة بالنسبة هلم واليت ينشأ عنها استجابات الشعور؛ أشكاهلا

�. باخلطر واالضطراب �� �� �� �
�.إىل غري ذلك....يف الشعور باخلطر مثل احلروب واألمراض ر الكبانالحظ هذه احلاجات بوضوح عند �� �� �� �

3.1.7.2NNNNf�>+��  ::::�F�e;�א�-�وא��+<��F�ef;�א�-�وא��+<��F�ef;�א�-�وא��+<��F�ef;�א�-�وא

ميكن وصف حاجات احلب واالنتماء بأا الرغبة أو احلاجة إىل عالقات احلنان واحلب واالرتباط بالنـاس                 
وتتضح هذه احلاجة عندما يعرب الفرد عن افتقاده لألصـدقاء أو           . د الفرد تقبال من اجلماعة    وأن جي .أو اجلماعات 

الزوجة أو الزوج أو األطفال، ويؤثر عدم إشباع هذه احلاجة لدى البعض إىل الشعور بالعزلة والقلـق املـرتبط                   
  .                                   بالوحدة والتباعد بني الفرد والناس 

  
  حاجات النمو          

      
 
 

   
 
  حاجات الضعف  

 أو العجز       

 
  يوضح هرم ماسلو للحاجات) 1(شكل                                                

4.1.7.2NNNN;א�[א���
�9�;�F�e;א�[א���
�9�;�F�e;א�[א���
�9�;�F�e;א�[א���
�9�;�F�e::::  

الغري، وحصيلة ويقصد ا تلك احلاجات اليت يؤدي إشباع أيا منها لدي الفرد إىل الشعور بالتمايز عن 
                   . يصل إليه الفرد من جناح أو فشل خالل خربات حياته هي اليت حتدد شدة أو ضعف هذه احلاجات لديه ما

فتؤدي شدة الفاعلية . وتتخذ فاعلية هذه احلاجة يف توجيه سلوك الفرد مظاهر متفاوتة تبعا لدرجة تلك الفاعلية
 على ختطي ما أمامه ن عقبات للوصول إىل املستوي الذي ينشده لنفسه ويسعي هلذه احلاجة إىل أن يعمل الفرد

إىل أألعمال اليت تتطلب االبتكار والتجديد واملنافسة واليت تشكل حتديا مناسبا لقدراته، من جهة أخرى فإن 

 حاجات حتقيق الذات

 احلاجات اجلمالية      

 حاجات املعرفة والفهم      

            حاجات تقدير الذات 

 حاجات احلب واالنتماء             

 حاجات األمن                    

 ت الفسيولوجيةحاجات احلاجا               
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ة والشعور اإلحباط بالنسبة هلذه احلاجة يؤدي إىل عدم الثقة بالنفس والشعور بالضعف واهلوان وقلة احليل
  .بالنقص

5.1.7.2NNNN����Bوא�CHא���;�F�e����Bوא�CHא���;�F�e����Bوא�CHא���;�F�e����Bوא�CHא���;�F�e::::  

 أنه مل يكن متأكد أن حاجات املعرفة والفهم هلا أثره على ويؤكد ماسلو وهي أويل حاجات النمو،
استثارة السلوك لدي مجيع أفراد اجلنس اإلنساين شأا شأن حاجات العجز األربعة السابقة، وعلى هذا 

. كتاف والرغبة يف اكتساب وتعلم املعرفة ليست موجودة يف مجيع األفرادفحاجات مثل حب االستطالع واأل
وإن وجدت هذه احلاجة بصورة قوية فإنه تكون مصحوبة بالرغبة يف الترتيب والتصنيف والتنظيم والتحليل 

    .وإدراك العالقات

6.1.7.2NNNN����>.א�;�Fא.<����א���;�Fא.<����א���;�Fא.<����א���;�Fא��::::  

و، وهي توجد لدي بعض األفراد فتنبثق عن سعي وهي أقل احلاجات وضوحا يف التنظيم اهلرمي ملاسل      
   .الفرد وتشوقه للنواحي اجلمالية املتعلقة بذاته ويدلل ماسلو على ذلك بأن األطفال األصحاء يبدون أكثر مجاال

7.1.7.2NNNN;א�[א�g��X�;�F�e;א�[א�g��X�;�F�e;א�[א�g��X�;�F�e;א�[א�g��X�;�F�e::::  

رة أو بني األقران    و يف وسط األس   وتعين حاجة الفرد إىل إثبات وجودة يف وسط اجلماعة اليت يعمل معها أ                  
ــين  ــصورة   أنمبع ــارجي بال ــع اخل ــودة يف اتم ــرد وج ــق الف ــه  حيق ــا ذات ــرى فيه ــيت ي   ال

وما تتميز من خصائص معينة، وإشباع هذه احلاجات لدي األفراد يأخذ أساليب خمتلفة الختالف االهتمامـات           
يت تقوم عليها الـصحة النفـسية       وامليول لديهم ولذلك تعترب احلاجة إيل حتقيق الذات من احلاجات الرئيسية ال           

  .لألفراد

 يف هذا الترتيب ألتتابعي للحاجات أن املستويات املتتالية للحاجات تظهر تباعا وحتتل مكانه ويرى ماسلو      
فاملستوي األول من احلاجات الفسيولوجية يظهر مع بداية احلياة وحيتل . كلما تقدم الفرد يف النمو والنضج

دافعية مث ألتلبث املستويات التالية من احلاجات يف الظهور على التوايل وتكتسب الصدارة مكان الصدارة يف ال
واحدا بعد األخر حىت نصل إىل مستوي حتقيق الذات لدي الفرد الناضج متصدرا دوافعه بينما تكون املستويات 

   .)1(السابقة على التوايل أقل تأثريا يف دافعية الفرد

                                                 
 .23-20، صمرجع سابق مصطفي باهي، مسري جاء، )1(
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2.7.2�N�N�N�N������F�e����Wא�����F�e����Wא�����F�e����Wא��:��:��:��:���ز�ز�ز�ز���F�e����Wא �� �� �� �
 علم النفس يف هذا اال إذ يري كثري من ديستعرض الباحث مفهوم حاجة اإلجناز من وجهة نظر روا       

 ،دماكيالن"بدء التنظري للحاجة لالجناز مث تبعة كل منيف "ىهنري موار"الفضل يرجع إىل أن الباحثني
�: ومن هذه النماذج مايلى"اتكينسيون �� �� �� �
1.2.7.2�N�N�N�N)@א*	����W�)@א*	����W�)@א*	����W�)@א*	����W� Murray   1938 

ة يف قائمته  أن حاجة االجناز كأحد املتغريات الشخصية من أكثر احلاجات النفسية أمهي"موارى"فترض أ      
أن مفهوم حاجة االجناز يعتمد على حتقيق األشياء اليت يراها اآلخرون " موارى"ذ رأى حاجة، إ28واليت بلغت 

لتغلب على العقبات وبلوغ ل األداء واالستقاللية ةصعبة،والتحكم يف األفكار وحسن تناوهلا وتنظيمها وسرع
  .معنوية االمتياز

 وسيلة إسقاطيه يطلب فيها من املفحوص تأليف قصة اختبار تفهم املوضوع، وهو" موراي"وقد استخدم،      
نتيجة استجابته لصورة ما تعرض علية ومن خالل هذه االستجابات يتم الكشف عن رغبات وخماوف 

  . املفحوص

2.2.7.2NNNN����W�����W�����W�����W���^�#��	���^�#��	���^�#��	���^�#��	�



        Me cell and1953   

للحاجات النفسية وأطلقوا عليها الدافع لالجناز  )مواري( وزمالءه حاجة االجناز من قائمة"دماكيالن"      اختار
ثناء سعي الفرد لبذل أقصي جهده ري االمتياز أويعين الشعور املرتبط باألداء ألتقييمي حيث املنافسة لبلوغ معاي

امه على خر بأنه حاجة الفرد للقيام مبهأضافه تعريف وضيفي آ" دماكيال ن"فاحه من اجل النجاح وحاولوك

   .)1( وسرعة بأقل جهد وأفضل نتيجةوجه أفضل مما أجنز قبل ذلك بكفاءة

لك باجلمع بني لذي ميكن أن حتتويه قصص الذات وذ تقنيني منهج حتليل املضمون ا"دماكيال ن"وقد قام       
   .جنازي امليدانية ويف كفاية اتمع أإل وطرق املالحظةةلطرق التجريبيا

ه االجناز تتوقف على البيئة، يأظهرت أن الفروق الفردية يف قوة دافعوقدم أيضا العديد من الدراسات اليت       
وك وتعكس هذه كما أطلق على تصور الدافعية منوذج االستشارة االنفعالية، ويتضمن اخلاصية الوجدانية للسل

  .)2(الرغبة يف النجاح واخلوف من الفشل: اخلاصية مكونني مها

                                                 
 .18، صم1997دار الفكر العريب،: ، القاهرة1ط ،نفسي لتدريب الناشئنياألعداد الأسامة كامل راتب،  )1(
 .38ص ،م1979 ،مرجع سابق إبراهيم قشقوش، طلعت منصور، )2(
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:   يف الدافعية لإلجناز له أمهية كبرية لسببنيماكليالندأن تصور " "Kerman 1974 كورمانوقد أوضح 

راد األفأنه قدم لنا أساسا نظريا ميكن من خالله مناقشة وتفسري منو الدافعية لإلجناز لدى بعض : السبب األول
حيث تأثريها االجيايب أو  نتائج  اإلجناز أمهية كبرية من متثل خمرجات أوو اخنفاضها لدى البعض األخر حيث 

  . ا إذا كان سلبيا اخنفضت الدافعيةأم ،لدافعيةالسليب على األفراد، فإذا كان العائد اجيابيا ارتفعت ا
جناز والتنبؤ باألفراد الذين يؤدون أعماهلم بشكل جيد إللمن خالل  هذا التصور قد أمكن قياس دافعية األفراد و

  .يف مواقف االجناز باملقارنة بغريهم
النمو ويتمثل يف استخدام ماكيالند لفروض جتريبية أساسية لفهم وتفسري ازدهار وهبوط : السبب الثاين

  .حلاجة لإلجناز يف بعض اتمعاتاالقتصادي يف عالقته با
  :هذا اجلانب أمكن حتديده يف األيت  واملنطق األساسي خلف 

 . هناك اختالف بني األفراد فيما حيققه اإلجناز من خربات مرضية بالنسبة هلم

 احلاجة املرتفعة لإلجناز إىل العمل بدرجة كبرية يف املواقف التالية باملقارنة باألفراد مييل األفراد ذوي      و
  : مناملنخفضني يف هذه احلاجة، وخاصة يف كال

حيث تقل مشاعر اإلجناز يف حاالت املخاطرة احملدودة أو الضعيفة، كما حيتمل :  مواقف املخاطرة املتوسطة– أ
  . إال حيدث اإلجناز يف حاالت املخاطرة الكبرية

حيث انه مع ارتفاع الدافع لإلجناز يرغب : املواقف اليت تتوفر فيها املعرفة بالنتائج أو العائد من األداء- ب 
  .معرفة إمكانياته و قدرته على اإلجنازالشخص يف 

از يرغب يف تأكيد ومنطق ذلك أن الشخص املوجه حنو اإلجن:  يكون فيها الفرد مسئوال عن ذاتهاملواقف اليت- ج
  .ملمسؤوليته عن الع

ن الدور امللزم لعمل ما يتسم بعدد من اخلصائص كما يف العنصر السابق، فان األفراد ذوى احلاجة  نظرا أل-د
   .)1(رتفعة لإلجناز سوف ينجذبون إىل هذا الدور أكثر من غريهمامل

3.2.7.2NNNN�������W����W����W����W4*ن��M/9$4*ن��M/9$4*ن��M/9$4*ن��M/9$�Atkinson       1957   

من زمالئه الذين سبقوه يف هذا اال ماهية حمددات لسلوك حماوالت  ، Atkinson أتكنسون      أستخلص
كنسون أن الدافع لالجناز هو استعداد ثابت إجياد نوع من العالقة الرياضية بني مكونات النظرية ويفترض أت

  :نسبيا عند الفرد وينقسم لشقني مها
                                                 

  .110.109 صم،2000 ،مرجع سابقعبد اللطيف حممد خليفة،  )1(
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   .)1( للفشلاحتماالت النجاح أو الفشل،جلاذبية احلافز اخلارجي للنجاح، وقيمة احلافز السليب

  ديالنماكمح اليت متيزها عن نظرية  يف مسايرة الدافعية لإلجناز بعدد من املالنظرية أتكنسون واتسمت       
ومن أهم هذه املالمح أن أتكنسون أكثر توجها معمليا وتركيزا على املعاجلة التجريدية للمتغريات اليت ختتلف 

، كما متيز أتكنسون بأنه أسس نظريته يف دعن املتغريات االجتماعية املركبة ملواقف احلياة اليت تناوهلا ما كيال ن
 نظرية الدافعية لإلجناز يف إطار منحى أتكنسونوضع ، يبضوء كل من نظرية الشخصية وعلم النفس التجري

كورت ليفني وافترض دور الصراع بني احلاجة لإلجناز  متبعا يف توجهات كل من توملان و القيمة–التوقع 
واخلوف من الفشل، كما وقام بإلقاء الضوء على العوامل احملددة لإلجناز القائم على املخاطرة، حيث أشار إىل 

عامالن يتعلقان خبصال الفرد، وعامالن يتعلقان خبصائص : رة يف عمل ما حتددها أربعة عوامل منهاأن املخاط
  .  جنازهااملهمة أو العمل املراد 

  :   العوامل املرتبطة بصفات الفرد-1

  :  منطان من األفراد يعمالن بطريقة خمتلفة يف جمال التوجه حنو االجنازأتكنسون هناك على حد تعبري       

   األشخاص الذين يتسمون بارتفاع احلاجة لإلجناز بدرجة اكرب من اخلوف من الفشل  :النمط األول 

 . األشخاص الذين يتسمون بارتفاع اخلوف من الفشل باملقارنة باحلاجة لإلجناز:النمط الثاين

  :  العوامل املرتبطة خبصائص املهمة-2

  باملهمة جيب أخدمها يف االعتباريتعلقان موقفان أو متغريانية، هناك أيضا اإلضافة إىل هذين العاملني للشخص
  :مها

  .  هي احد حمددات املخاطرةري إىل الصعوبة املدركة للمهمة وتش احتمالية النجاح و:العامل األول

 .، حيث يتـأثر األداء يف مهمة ما بالباعث للنجاح يف هذه املهمة الباعث للنجـاح يف املهمة:العامل الثاين

 أن هذا أتكنسوني مهمة بالنسبة للشخص وافترض اح االهتمام الداخلي أو الذايت ألد بالباعث للنجويقص
  .  ن الفرد يعترب ذلك مهما الجنازها بنجاحتفعا عندما تزداد صعوبة املهمة، ألالباعث يكون مر

خفض عند حتقيقها أما األعمال السهلة فهـي تتضمن باعثـا منخفضا أو حمدودا، الن الرضـا أو اإلشباع من
  .)2(أو اجنازها

                                                 
 .11ص ،م1997 املصرية، مكتبة االجنلو :لقاهرةا ،دراستان يف دوافع االجناز وسيكولوجية التحديث للشباب اجلامعي ،حممود عبد القادر )1(
 . 114.113.112، صم2000 ،مرجع سابقعبد اللطيف حممد خليفة،  )2(
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ن من  ما قدمه علم نفس الرياضة حىت اآل       إما يف اال الرياضي فان هذا املوضوع له أمهية رئيسية يف كل
  :نظم وتطبيقات سيكولوجية، ويرجع ذلك إىل احلقيقة التالية

 يف 1982 ليون وبلوكرن أن كل سلوك وراءه دافع، أي تكمن وراءه قوى دافعة معينة  حيث أشار كل م
إىل أن البحوث اخلاصة مبوضوع الدافعية  متثل حوايل "سيكولوجية التدريب بني النظرية والتطبيق "كتاما 

 ومن وجهة نظر ، من إمجايل البحوث اليت أجريت يف جمال علم النفس الرياضة خالل العقدين األخريين30%
أن استثارت الدافع للرياضي " التــدريب والدافعيـة"ابـه كت يفأسامة راتب ، كما يشري1983 وليام وارن

من العملية التدريبية، ذلك أن التفوق فـي رياضة معينة يتطلب اكتساب النواحـي % 90 اىل% 70منميثل 
  : املهاريـة واخلططية، مث يأيت دور الدافع ليحث الرياضي على بذل اجلهد والطاقة الالزمني من حيث

  . ملهاراتلتعلم تلك ا:  أوال
  .)1(التدريب عليها بغرض صقلها وإتقاا: ثانيا

  ل مستوي احلاجة لالجناز ومستوي القلق من الفشلميث) 2(جدول

ن اهتمام علماء النفس وخاصة الباحثني منهم يف علم النفس الرياضي  بأحممد مصطفى زيدانويضيف       
بدراسة موضوع الدوافع هو من باب املعرفة العلمية لطبيعة السلوك اإلنساين، والوصول إىل صيغ لتعديله 

   .)2(وتوجيهه
جناز مكونا إل الدافع لبه ويعتربوسلوك احمليطني الفرد، جناز عامال مهما يف توجيه سلوك إل الدافع ليعدو      

 ينجزه وحيققه من حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما وتوكيدهاذاته، يف سعى الفرد جتاه حتقيق  أساسيا
ة حاجة االجناز حيث يتضح أن أهم ومن خالل االفتراضات السابقة وفقا لوجهة نظر مؤسسي نظري، األهداف

  :احملددات اليت تصيغها هذه النظرية فيما يلي

                                                 
 .71 صم،2000، مرجع سابقأسامة كامل راتب،  )1(
 .58ديوان املطبوعات اجلامعية، بدون سنة، ص : ، اجلزائرعلم النفس االجتماعي، حممد مصطفى )2(

  مستوي القلق من الفشل  مستوي احلاجة لالجناز  النمط
     نالدافع لالجناز والنجاح اكرب م

  الدافع لتحاشي الفشل
  منخفض  مرتفع

          نالدافع لتحاشي الفشل اكرب م
  الدافع لالجناز والنجاح

  مرتفع  منخفض
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  . العوامل الشخصية-1

  . التأثريات املوقفية -2

  . النتائج املتوقعة -3

  . احملصلة النهائية لدافعية االجناز-4

1.3.2.7.2�N�N�N�N���hIא���	א*��::::א��*א	��א����hIא��*א	��א����hIא��*א	��א����hIא� �� �� �� �

  : كل فرد مها لدى     تشري نظرية حاجة االجناز إىل وجود دافعني مستقلني
   .دافع جتنب الفشل - 2                       .دافع إجناز النجاح -1

 كل فرد بنسب ولكن بنسب  مواقف االجناز حيث يتواجدان لدىهذان الدافعان ميثالن الفروق يف الدافعية يف
  . خمتلفة وال يوجد ارتباط فيما بينهم،حيث توجد اختبارات ومقاييس عديدة لقياسهما

2.3.2.7.2�N�N�N�N���L*Bא;�א_ij+א����L*Bא;�א_ij+א����L*Bא;�א_ij+א����L*Bא;�א_ij+א�::::� �� �� �� �

  :      تشري نظرية حاجة االجناز إيل عدة تأثريات موقفية هي
  . االحتمال املدرك للنجاح .1
  . االحتمال املدرك للفشل .2
  . قيمة العائد من النجاح .3
  .قيمة العائد من الفشل .4

ن اشترك العب يف املنافسة فإال إذا  املوقفية السابقة وعلى سبيل املثتتوجد عالقة متبادلة بني التأثريا   
االحتمال املدرك للنجاح يكون قليل يف حني أن قيمة العائد من النجاح عند حدوثه يكون كبري جدا وعلى 

 املدرك للنجاح يكون كبري جدا فتكون قيمة العائد من النجاح لالعكس إذا تنافس العب حمترف فإن االحتما
  . منخفضة

3.3.2.7.2�N�N�N�N��L*+Bא�k<�+Mא���L*+Bא�k<�+Mא���L*+Bא�k<�+Mא���L*+Bא�k<�+Mא�::::� �� �� �� �

تعترب نظرية حاجة االجناز إىل إمكانية حتقيق نتائج متوقعة من خالل تفاعل كال من العوامل الشخصية ������������������������
 .امليل لالقتراب من هدف مرتبط باالجناز:التأثريات املوقفية وذلك من خاللو

  :ويتضمن حمصلة ضرب ثالث متغريات هي
  .عائد من النجاح قيمة الx االحتمال املدرك للنجاح x دافع إجناز النجاح 



 82

 

 استعداد فطرياً فهو ثابت يف مجيع مواقف االجناز أما العامالن اآلخران فهما حوميثل دافع إجناز النجا      
 ويتضمن حمصلة ضرب ثالثة ،مرتبطان بعوامل موقفية تتغري من موقف آلخر والعالقة بني العاملني عكسية

  :متغريات هي
  .قيمة العائد من الفشل x  رك للفشل  املدلاالحتما  x  دافع جتنب الفشل

وميثل دافع جتنب الفشل استعداد فطريا فهو ثابت يف مجيع املواقف أالجنازيه أما العامالن اآلخران فهما مرتبطان 
  .بعوامل موقفية

4.3.2.7.2�N�N�N�Nز���
א�����א����<�HMא���&�lزא���
א�����א����<�HMא���&�lزא���
א�����א����<�HMא���&�lزא���
א�����א����<�HMא���&�lא::::� �� �� �� �

  :مها أالجنازي من خالل متغريان      تشري نظرية حاجة االجناز إىل احملصلة النهائية للسلوك
  .امليل لالقتراب للهدف .1
 .امليل لتجنب هدف مرتبط باالجناز .2

وقد وجهة العديد من االنتقادات لنظرية حاجة االجناز مما أدي إىل أعادة النظر يف مفهومها، ومن هذه 
  :االنتقادات

 الجناز النجاح وبني الالعبني الذين يتميزن بدافعية عالية عدم وضوح السلوك أالجنازي بني الالعبني .1
  .الذين يتميزون بدافعية عالية لتجنب الفشل

 وعدم قدرا على التنبؤ بالنجاح يف األداء الرياضي وهو ما أشارت إلية عدد ةحتيزها للعوامل الشخصي .2
  .)1(من الدراسات

3.7.2�N�N�N�N���W����W����W����Wو�����=��:�:�:�:��א��=و�א��=و�א��=و�א� �� �� �� �

 توقد ظهره عدة افتراضاانب املتغريات الشخصية دراكية جبعتمدت نظرية العزو على إدخال املتغريات اإلا     
  : منها مايلى

1.3.7.2�N�N�N�N@
�?��9*�@
�?��9*�@
�?��9*�@
�?��9*���������������������Holder       1958    

يكون لدية القدرة على حداث اليومية لكي ن الفرد يسعي إىل التنبؤ وفهم األ يف منوذجه أ"هيدر"أفترض       
  إىل قوى شخصية فاعلة وهي قوى داخلية تتركز حصائل السلوك ترجعإىلويشري : حداث املستقبليةالتنبؤ باأل

                                                 
 .273ـ271ص ،م1998 مدخل يف علم النفس الرياضي، ، رجع سابقم حممد حسن عالوي، )1(



 83

 

 البيئية الفاعلة وهي قوي خارجية وتتركز يف والدافعية والقوى األخرى هي القوىيف عنصرين مها القدرة 

   .)1(عنصرين مها صعوبة املهمة واخلط الذي يعترب من املتغريات اليت يصعب التنبؤ ا

2.3.7.2�N�N�N�N��Mد�و�@���G��Mد�و�@���G��Mد�و�@���G��Mد�و�@���G��������������������Weiner      1966م   

بنموذجه وجود أسباب يرجع إليها جناح الفرد أو فشلة وتتركز يف عنصرين مها أسباب " وينر"فترضأ     
" هيدر"م، بإعادة تشكيل افتراضات1972 وقد قام وينر ،مستقرة أو ثابتة وأسباب غري مستقرة أو غري ثابتة

م على 1979  قام بتطوير هذا النموذج مثروصاغها من خالل متغريان مها وجهة التحكم،الثبات أو االستقرا
 م1989كم مث قام بتوسيع منوذجه املعدل أسس تقيم وجهت التحكم إىل متغريان وجهت السببية،وإمكانية التح

  .)2( يف إطار نظرية العزو لدافعية االجناز واالنفعالةالذي يتضمن ثالثة متغريات واد خال

3.3.7.2�N�N�N�N)
   مKukla1972    ���������������������������������������������#�*#^�#�*#^�#�*#^�#�*#^����א�
(א�
(א�
(א�

حمصلة السلوك أالجنازي وبني   بني ناتج أو يف افتراضاته على تفسري األداء حيث ساوى"كاليوك" د     أعتم
مفهوم القدرة املدركة،فاألفراد الذين يشريون بارتفاع دافع االجناز يؤدون بشكل أفضل من األفراد ذوي دافع 

أثبتت صدق تنبؤ ، م1974  أجريت دراسة جتريبيةاالجناز املنخفض وذلك يف حالة إدراك صعوبة األداء، وقد
يتطلبه هذا األداء من مثابرة  هذه االفتراضات كما أكدت على أمهية أدراك القدرة وأدراك صعوبة األداء وما

  .وحتمل كمظهرين أساسيني لدافع االجناز
  :وقد قام بعض الباحثني يف علم النفس بنقد نظرية العزو فيما يلي

 النظرية يف بداية التكوين حيث تفتقر إىل دقة التنبؤ حيث أن األفراد الذين يتميزون بدافعية مازالت هذه      
 ترجع وراء مسببات النجاح أو  القدرة وحدها بل هناك أسباب أخرىإجناز مرتفعة ليسوا يف حاجة إىل

  .)3(الفشل

ث أشاروا إىل إن بعض األسباب  حي"ويرت"كما قام بعض الباحثني يف علم النفس الرياضي بنقد نظرية       
  اليت حددها قد التتميز بقدر كبري من الصدق مثل صعوبة املهمة حيث ينطبق على بعض األنشطة الفردية من 

                                                 
 )1 ( Cox, R. Sport psychology: concepts and applications, (3rd) cd, Madiso: Brow, Bechmark  Publisher 

      1994, 53-78 
 314-308ص ،م1998 ،مدخل يف علم النفس الرياضي ،  مرجع سابق،حممد حسن عالوي )2(
 .25 - 24 ص،مرجع سابق ،د عبد القادرومحم )3(
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 قد ينطبق على اال العام بشكل أكرب من اال "ونز"وأشاروا إىل أن منوذج  ، بعد مستقر أو ثابتأنهحيث 
  .مبحاولة تعديله وتطويعه يف اال الرياضيلذلك قام بعض الباحثني  الرياضي،

م إىل حتيز نظرية العزو للعوامل الشخصية عند جناح الفرد يف 1995 "أستيفاين هاتراهات "وقد أشار       

  .)1(األداء بينما يرجع فشلة لعوامل خارجية

4.7.2�N�N�N�NA
��ز�א\[����W�A
��ز�א\[����W�A
��ز�א\[����W�A
��ز�א\[����W�::::� �� �� �� �

جديدة حملاولة تفسري السلوك أالجنازي يف ضوء هدف تعترب النظريات السابقة مقدمات منطقية لنظرية       
االجناز وتبنت هذه النظرية مفهوم دافعية االجناز كبناء متعدد األبعاد،وتتضح مواقف االجناز يف املواقف اليت 

 ي اظفتراضات يف نظرية هدف االجناز حياوهناك . تعتمد على الكفاءة الشخصية للفرد وكيفية مواجهة املوقف
األكادميي أو التعليمي حيث أشارت إىل وجود توجهات أو أهداف يف سلوك االجناز إال أن الباحثني اال 

�.اختلفوا فيما بينهم بالنسبة لتسمية هذان التوجهان �� �� �� �
مصطلح توجه الذات،بينما أطلقت علية ، م1984"نيكوالس"التوجه األول املرتبط باالجناز أطلق علية 

 أشارت إلية باهلدف املركز على القدرة،كما أطلق ،مAmes" 1984 يسأم" هدف األداء، "Dweekدويك "

�.مصطلح هدف تنافسي،وهذا اهلدف ميكن قياسه مبقاييس معيارية املرجع، مRoberts" 1992 روبتس"علية  �� �� �� �
 أميس" توجه املهمة فني حني أطلق علية ،م1984"نيكوالس"أما التوجه الثاين املرتبط باالجناز أطلق علية       

Ames" 1984ومن ، وهذا اهلدف ميكن قياسه مبقاييس ذاتية املرجع  مصطلح هدف التفوق أو التمكن،،م
  :االنتقادات اليت وجهة لنظرية هدف االجناز ما يلي

" ميهر ونيكوالس"فتراضاتام إىل أن الدراسات اليت حاولت تطبيق 1992"مورين وايس"أشارتو
مفهوم توجه القدرة وتوجه املهمة مع سلوك توجه القبول أسفرت عن نتائج متعرضة حيث تداخل كال من 

  :االجتماعي، كما أسفرت بعض الدراسات عن إمكانية تصنيف توجهات االجناز الثالثة إىل تصنيفني مها
i.توجه املهمة وتوجه القدرة.   

ii.توجه القبول االجتماعي.  
  . تأكيد صدقهاالزالت يف حاجة إىل" ميهر ونيكوالس"املقاييس املتاحة لقياس افتراضات

                                                 
 .316ص م،1998 ،مدخل يف علم النفس الرياضي  ،مرجع سابق،  حممد حسن عالوي) 1(
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من خالل العرض السابق لنظريات دافعية االجناز سواء كانت يف اال األكادميي أو التعليمي أو اليت ميكن       
يلي  ماال الرياضي، فقد أمكن التوصل إىلتطبيقها يف ا:  

مكون حيث  وجهات نظر مؤسسيها يف منظورهم لدافعية االجناز كمفهوم وفتعدد النظريات واختال      
تبين كل منهم فكرا خاصا به وقد يرجع ذلك االختالف إىل تفسري كل منهم لألسباب والكيفية اليت تؤدي إىل 

  .دافعية االجناز
وحيث أن دافعية االجناز كمكون متعدد األبعاد فقد أهتم بعض الباحثني مبكون معني على اعتبار أنة أهم       

 بالرغم من ،اا مقبولة وفقا لكيفية حتكمه يف دافعية االجناز ومعرفة أسباامكونات دافعية االجناز وتعترب تفسري
 فشل عند تطبيقها يف اال الرياضي  النظرياتوجود مناذج متعددة لنظريات دافعية االجناز إال أن بعض هذه

    .)1(خاصة املرتبطة بالسلوك أالجنازي

8.2�N�N�N�Nز�א����������ز�א�����א��*א	��א�P�"�i3Bدא�����א���ز�א�����א��*א	��א�P�"�i3Bدא�����א���ز�א�����א��*א	��א�P�"�i3Bدא�����א��::::����א��*א	��א�P�"�i3Bدא�����א �� �� �� �
 أداء ممكن، وقد يستخدم أحيانا مصطلح نافسة من اجل حتقيق أفضل مستوىيعرف دافع االجناز بأنة م

       فع االجناز، وذا يندرج دافع االجناز بشكل عام حتت حاجة جة لالجناز أو التوجهات أإلجنازيه ليعرب عن دوااحلا
 عامة متيز األشخاص الذين يتميزون بدرجة ن هناك خصائصللتفوق، ويبدو أ احلاجة كبرية امشل واعم هي

�.)2(عالية من االجناز يف منشط احلياة املختلفة ومنها النشاط الرياضي رمبا من املناسب إن نشري إليها كما يلي �� �� �� �
  .  يظهرون قدرا كبري من املثابرة يف أدائهم-1
  .   يظهرون نوعية متميزة يف األداء-2
  .  ينجزون األداء مبعدل مرتفع-3
يعرفون واجبام أكثر من اعتمادهم على توجيهات اآلخرين، يتسمون بالواقعية يف املواقف اليت تتطلب -4

  . املغامرة أو املخاطرة
  . أداء املواقف اليت تتطلب التحدي يتطلعون إىل-5
 حنو  فيما يقومون به من أعمال، حيبون معرفة نتائج أداءهم لتقيم قدرام وتطويرهاة يتحملون املسؤولي-6

  .  األفضل
  .طرةملخا يتسمون بالواقعية يف املواقف اليت تتطلب املغامرة أو ا-7

                                                 
 .291-290صم، 1998 ،مدخل يف علم النفس الرياضي، مرجع سابق حممد حسن عالوي، )1(
 .67، ص م1997 ،املفاهيم والتطبيقات –علم نفس الرياضة مرجع سابق، أسامة كامل راتب،  )2(
 



 86

 

  .  حيبون معرفة نتائج أداءهم لتقيم قدرام وتطويرها حنو األفضل-8

9.2�N�N�N�Nز��^��c�א
��ز�n=א;�א���אد�ذو�א�^��c�א
��ز�n=א;�א���אد�ذو�א�^��c�א
��ز�n=א;�א���אد�ذو�א�^��c�א
�:�������������������������:�������������������������:�������������������������:��������������������������n=א;�א���אد�ذو�א� �� �� �� �

  ."ن اجل حتقيق أفضل مستوى ممكنبأنة املنافسة م"     لقد سبق وان عرف دافع االجناز
جل التفوق أ من قيهتم باالمتياز والتفولفرد الذي يتميز ذه الصفة جنده ومن خالل هذا التعريف فان ا

  .   ما ميكن أن يترتب عليه من مكافئاتواالمتياز لذاته وليس من اجل
لك املواقف اليت يتحمل فيها مسؤولية مييل إىل املواقف اليت يستطيع التحكم فيها بنفسه، ويقصد بذلك ت      و

 يضع لنفسه أهداف مدروسة تتميز باملخاطرة احملسوبة واملثرية لالهتمام يف املستقبل وسلوكه ونشاطه وأدائه
أي اليت (ينجذب حنو املهام اليت تتميز بالصعوبة املعتدلةللدافعية الداخلية والثقة بالنفس وميلك القدر الكبري و

  .والتـي ال تنطوي علـى نتائج ترتبط حبتمية الفشل أو نتائج مضمونة النجاح )لبالغةتتميز بالصعوبة ا
  .مييل إىل زيادة شدة السلوك عقب خربة الفشل و ذلك بالنسبة لألداء الذي يرتبط بدرجة عالية من الصعوبة    

  .يسعى إىل حماولة فهم ذاته من خالل اشتراكه يف مواقف االجناز
  .صورة ذاتيةإصالح األخطاء بورة أسرع باملقارنة مع اآلخرين يف األداء وكفاءة وصمييل إىل التعلم ب

   .)1(يتسم مبستوى عال من فعالية الذات ودافعية الكفاءة و القدرة على إدراك قدراته واستطاعته

10.2�N�N�N�Nز�א��������o��c�א
��ز�א������	4+*��;�א�o��c�א
��ز�א������	4+*��;�א�o��c�א
��ز�א������	4+*��;�א�o��c�א
�::::	4+*��;�א� �� �� �� �

عرف على النمط الذي يتسم به  إىل إمكانية التScullery  1994 وسكلى Kramer كرميرأشار 

 والدافع لتفادي ح يف ضوء الدافع إلجناز النجا"أتكنسون- ماكليالند"الالعب يف دافعية اإلجناز طبقا لنموذج 

بالنسبة " كرمير وسكلى" باقتباس التصور الذي قدمه حممد حسن عالوي، وقد قام )اخلوف من الفشل(الفشل 
 أمناط ةعبني الريـاضيني طبقا هلذين البعدين وبصفة خاصة ألربعإلمكانيـة وجود العديد من أمناط الـال

� .)2(يرئيسية ه �� �� �� �
  .خوف مرتفع من الفشل+ دافعية مرتفعة إلجناز النجاح : النمط األول
 .خوف منخفض من الفشل+دافعية مرتفعة إلجناز النجاح :  النمط الثاين

 .ن الفشلخوف مرتفع م+دافعية منخفضة إلجناز النجاح : النمط الثالث

                                                 
 .256م، 1998، مرجع سابق، مدخل يف علم النفس الرياضيحممد حسن عالوي،  )1(
  .401، صم2003مركز الكتاب للنشر، : ، القاهرة1، طعلم النفس الرياضي و القياس النفسيحممد العريب مشعون،  )2(
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  . خوف منخفض من الفشل+دافعية منخفضة إلجناز النجاح: النمط الرابع 

11.2�N�N�N�Nل�א�������pא�Pز���^��c�א
��ز��Pא�pل�א������א�^��c�א
��ز��Pא�pل�א������א�^��c�א
��ز��Pא�pل�א������א�^��c�א
�:��:��:��:��א� �� �� �� �

�.انه املنافسة من اجل حتقيق أفضل أداء ممكن"لقد سبق و أن عرف الدافع لالجناز يف اال الرياضي على        �� �� �� �
، جيب د التنافس يف املستويات العاملية ممكن يؤهله للوصول إىل ححىت يستطيع الرياضي من حتقيق أفضل أداءو

عليه أن ميارس خمتلف األنشطة الرياضية اليت يكتسب من خالهلا خمتلف عناصر اللياقة البدنية واخلربات احلركية 
ة على بذل حماولة التخصص فيه واملواظبملهارات الفنية اليت تساعده على امليل حنو نشاط رياضي معني ووخمتلف ا

اجلهد والتدريب لتحسني مستواه حىت يستطيع الوصول تدرجييا ألعلى املستويات الرياضية دون أن يعترض 
  سبيله عائق أو مانع يقف حجر عثرة يف طريقه حنو التقدم مبستواه أو حيمله على السقوط يف منتصف الطريق 

  . يعوقه عن ممارسة الرياضةو
 إىل أن هناك أنواع و حاالت من الدافعية ترتبط باملراحل puni" 1980 بوين"ولقد أشارت دراسات       

  .)1(األساسية للممارسة الرياضية وهذه املراحل هي

1.11.2�N�N�N�N����h+��8א��������א�@�>Bא��&e�	�����::::دא�����	�e&��אB<�@��8א��������א�+����hدא�����	�e&��אB<�@��8א��������א�+����hدא�����	�e&��אB<�@��8א��������א�+����hدא� �� �� �� �

يف هذه املرحلة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية إذ يرغب الفرد 
كما ترتبط دوافعه أيضا مبحاولة الوصول  يف أن يكون العبا يف كرة اليد أو كرة القدم أو الكرة الطائرة مثال،

  .ملستوى رياضي معني كمحاولة متثيل الفريق لنادي معني
�  : ومن أهم تلك املرحل ما يلي �� �� �� �

1.1.11.2�N�N�N�N%��:��:��:��:��	����Tص��I��*rط�@�����	�%	����Tص��I��*rط�@�����	�%	����Tص��I��*rط�@�����	�%	����Tص��I��*rط�@�����	 �� �� �� �

يل اخلاص حنو نوع معني من النشاط يثري اهتمامه و يسعى إىل يف هذه املرحلة يتكون لدى الفرد امل
ممارسته،وقد ينتج هذا امليل عن نواح ذاتية لدى الفرد تدفعه ملمارسة نشاطه املختار احملب إىل نفسه نظرا لفائدته 
على صحته أوقد ينتج  بسبب وجود نوع  من العالقات بيت أصدقاء له ميارسون نفس النشاط أو قد يكون 

�. سبب توجيه معني من أفراد أسرته أو من املريب الرياضيب �� �� �� �
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2.1.11.2NNNN�R�T�;א@
L�s�4+#א�R�T�;א@
L�s�4+#א�R�T�;א@
L�s�4+#א�R�T�;א@
L�s�4+#א::::� �� �� �� �

قد يكتسب الفرد قدرات خاصة يف نوع معني من األنشطة الرياضية فيسعى إىل تنميتها وتطويرها عن 
ن أنواع النشاط إذ أن إتقان الفرد للمهارات احلركية الرياضية لنوع م طريق املثابرة على ممارسة هذا النشاط،

الرياضي جيذبه حنو املمارسة يدفعه إىل مواصلة التدريب للعمل على االرتقاء مبستوى قدراته إىل أقصى مدى 
هود  يصبح ااوعندئذ تصبح ممارسة هذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطلب من الفرد حماولة إشباعها كم

�. دها الفردالبدين املرتبط مبمارسة النشاط الرياضي عادة يعتا �� �� �� �

3.1.11.2�N�N�N�N"
�
F�A@��	�s�4+#א"
�
F�A@��	�s�4+#א"
�
F�A@��	�s�4+#א"
�
F�A@��	�s�4+#א::::� �� �� �� �

تدفعه اخلططية تعترب من النواحي اليت حتمس الفرد ومعرفة الفرد لقواعد لعبة معينة ونواحيها الفنية وإن 
�.لتطبيق هذه املعارف علميا �� �� �� �

4.1.11.2NNNN�;�4��MBא�P�tאQ0��v:v:v:v:א��B@��;א��B@��;א��B@��;א�u�u�u�u;��@��Bא�Q0א�P�tא�MB��4;�א�Q0א�P�tא�MB��4;�א�Q0א�P�tא�MB��4;�א �� �� �� �

لرياضي وبذل أقصى اجلهد يتأسس على حماولة الظهور  إن السبب املباشر ملواظبة الفرد على التدريب ا
مبظهر الئق وحتقيق أحسن النتائج باإلضافة إىل ذلك فان اخلربات االنفعالية املرتبطة باملنافسات الرياضية 

�.  كالنجاح والفشل أو الفوز واهلزمية تعترب من أهم حاالت الدافعية اليت تلعب دورا هاما يف هذه املرحلة �� �� �� �

  12.2�N�N�N�Nwوwوwوwل�א������و�pא�P����   ::::����א�
א������Pא�pل�א����������א�
א������Pא�pل�א����������א�
א������Pא�pل�א����������א�
א�

   .)1(       تتضمن وظيفة الدافعية يف اال الرياضي اإلجابة عن تساؤالت ثالثة
  . اختيار نوع الرياضة          ؟ن نعمل  ماذا نقرر أ- أ

  .       كمية الوقت واجلهد أثناء التدريب ؟ ما مقدار تكرر العمل- ب
  . املستوى األمثل للدافعية يف املنافسة         ؟ كيفية إجادة العمل - ج

وفترة   لنوع النشاط الرياضي،ب األول والثاين، فأما يتضمنان اختيار الالعوفيما يتعلق باإلجابة عن السؤالني
  . ومقدار املمارسة

ه  االهتمام ذو رياضة معينة،فان ذالك يعكس مدىوليس مثة شك إن الدافعية عندما تكون مرتفعة حن       
جابة على السؤال الثالث عن كيف إجادة العمل، فان وظيفة الستمرار يف املمارسة، إما خبصوص اإلالرياضة وا

                                                 
 .193صم، 1997، املفاهيم والتطبيقات –علم نفس الرياضة مرجع سابق،  أسامة كامل راتب، )1(
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ن املستوى األمثل للدافعية خاصية يف تتضح مستوى أداء الالعب،باعتبار أالدافعية يف مضمون هذا السؤال 
  ). االستثارة(طيةموقف االختبار أو املنافسة يتطلب مستوى معينا من احلالة التنشي

13.2NNNNط�א�������IM��8א�@�n�c�ط�א������دوא�IM��8א�@�n�c�ط�א������دوא�IM��8א�@�n�c�ط�א������دوא�IM��8א�@�n�c�دوא::::� �� �� �� �

خل الفرد ويطلق عليه الدافعية إىل النشاط ذاتية اإلثابة املصدر األول يأيت من دا: لدافعيةل      يوجد مصدران 
د الذين  وعادة فان األفرا،ما املصدر الثاين فيأيت من خارج الفرد ويطلق علية الدافعية إيل النشاط خارجي اإلثابةأ

يؤدون من منطلق الرغبة يف الشعور باالقتدار ) اإلثابة(يؤدون النشاط من خالل الدافعية إىل النشاط الذايت 
وتأكيد الذات واإلصرار والنجاح، وهذه الصفات عندما حيققها الفرد خالل املمارسة تعترب قيمة يف حد ذاا 

 جي اإلثابة، ذالك يأيت من أشخاص آخرين، وال ينبع منإما بالنسبة للمصدر الثاين للدافعية إىل النشاط خار
الفرد ذاته، ويتم ذالك عن طريق التدعيم سواء اجيايب أو سليب، وقد يكون ماديا مثل  املكافئات املالية واجلوائز 

   .)1(أو معنويا مثل التشجيع واإلطراء

14.2�N�N�N�Nل�א�������pא�P�����:�:�:�:�]�i@"�א�
א������Pא�pل�א������]�i@"�א�
א������Pא�pل�א������]�i@"�א�
א������Pא�pل�א������]�i@"�א�
א� �� �� �� �
لطالقة اليت تسببها حالة اإلثارة املثلى متثل نوع من اإلثابة واملكافئة الذاتية واألنشطة احلقيقة إن خربة ا������������������������

 الرياضي ألا تزيد من درجة اإلثارة إىل املستوي األمثل وذالك لناشئالرياضية تعترب منوذج فريدا وخاصة بنسبة 
�.مصدر املتعة �� �� �� �

 رة شيء غري ممتع، فهي ألتزيد درجة اإلثارة بالقدهذا وحيدث يف بعض األحيان إن تصبح ممارسة الرياض������������������������
 تتحول ممارسة الرياضة إىل مصدر إىل التوتر والشعور ئذاملالئم، وإمنا تزيد اإلثارة إىل درجة مبالغ فيها، وعند

�. بالقلق �� �� �� �

15.2�N�N�N�Nوא�+�*ق�אאאא����  ::::א������א������א������א��������^G��L%�א�
א�����وא�+�*ق���^G��L%�א�
א�����وא�+�*ق���^G��L%�א�
א�����وא�+�*ق���^G��L%�א�
א�

 من خالل الرياضيعية االجناز ومستقبالت التفوق  لدراسة العالقة بني دافامنوذجsinger  سنجرقدم       

  .)2(عدة عوامل رئيسية يتضمنها

 املعارف والدوافع ( حتدد الشخصية لالعب القدرة علىاليتويشمل العوامل الوراثية والبيئية  :املاضي - 1 
    ).ملفاهيموا

                                                 
 .67، ص م1997،املفاهيم والتطبيقات –علم نفس الرياضة مرجع سابق، أسامة كامل راتب،  )1(
  .23، صم1998 ،ركز الكتاب للنشرم :املنصورة، ) وتطبيقات–نظريات (الدافعية ، مصطفى حسني باهى، أمينة إبراهيم شليب )2(
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  . وتضم الكفاءة والدوافعاألداء يف احتماالت التفوق إىلويشري  :احلاضر2- 

 زمن األداء الناجح مستوى األداء من خالل مؤشرات األداء احتماالت التفوق يف إىل ويشري :املستقبل -3
  .  البدائلإلظهارقوة الدافع ،  األداءاالستمرار يف 

                                  
                                             

  
  البيئة احلالية كمؤشر لألداء                                          

      
          
        
      

  
  
  

  يوضح العالقة بني الدافعية والتفوق عند الرياضي  )1(شكل 

16.2�N�N�N�N����������:v����:v����:v����:v	�e&��א��,*�;�א�������	�e&��א��,*�;�א�������	�e&��א��,*�;�א�������	�e&��א��,*�;�א�������uuuuدא�����א4B+*��;�א��������א������دא�����א4B+*��;�א��������א������دא�����א4B+*��;�א��������א������دא�����א4B+*��;�א��������א� �� �� �� �

ية كما ترتبط أيضا بالدافعماعية الواضحة االجتاهات االجت       يف هذه املرحلة تتميز دافعية املمارسة الرياضية ب
  :  يف هذه املرحلة ما يليالفردية الشخصية، ومن أهم الدوافع

1.16.2NNNNV*+4B�%4אXو����yV*+4B�%4אXو����yV*+4B�%4אXو����yV*+4B�%4אXو����y::::� �� �� �� �

إن مواظبة الالعب الرياضي على التدريب وبذل املزيد من اجلهد وحماولة تشكيل أسلوب حياته بطريقة 
 الفوز يف ىلبدين املبذول يف التدريب الرياضي مما يتأسس عليه حماولة حتسني مستومعينة تتناسب مع اهود ا

�.املنافسات أو تسجيل األرقام القياسية �� �� �� �

� �� �� �� �

 المستقبل الحاضر  الماضي

 التفوق في األداء الوراثة البيئية
  

الشخص

 ةي

قــدرا

ت 

الدافــ

مستوى 

األداء 

في 

موقف 

معين 

زمن 

 الكفاءة

قوة 

 الذات

 الباعث 
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2.16.2NNNN��B���::::�yو���א�*R*ل�]�Jא4B+*��;�א����y��Bو���א�*R*ل�]�Jא4B+*��;�א����y��Bو���א�*R*ل�]�Jא4B+*��;�א����y��Bو���א�*R*ل�]�Jא4B+*��;�א� �� �� �� �

ما  ووهنا يعمل الرياضي على حتقيق االنتصارات الرياضية الدولية اليت ترفع اسم الوطن يف احملافل العاملية
يرتبط بذلك من ترديد يف وسائل اإلعالم املختلفة، والفوز الرياضي هنا دعاية هامة للدولة الفائزة، جترب الدول 

�.األخرى على مراعاا وإكبارها �� �� �� �

3.16.2�N�N�N�N���hI8-�א��/Bא���hI8-�א��/Bא���hI8-�א��/Bא���hI8-�א��/Bא::::� �� �� �� �

 يسعى الالعب الرياضي إىل حتقيق النجاح الشخصي واحلاجة إىل إثبات الذات والتفوق  والوصول إىل      
وقد يسعى إىل حتقيق بعض الفوائد املادية يف حماولة للرفع من  ،وق بني اجلماعة والتميز والشهرةمركز مرم

�.مستواه االجتماعي أو االقتصادي عن طريق رعاية األندية أو الدولة �� �� �� �

4.16.2NNNN���h+ط�א��IMא��V*+4z�f��9@��:�:�:�:�א�@9���V*+4z�fא��IMط�א�+���hא�@9���V*+4z�fא��IMط�א�+���hא�@9���V*+4z�fא��IMط�א�+���hא �� �� �� �

البدنية واملهارية واخلططية والتدريبية للنشاط حي       حيث يسعى الالعب إىل حماولة االرتقاء مبختلف النوا
  .الرياضي الذي ميارسه مما قد يضيف إليه تقنيات جديدة تصبح فيما بعد ذات طابع عاملي

17.2NNNNز��^�������ز���Lس�א�
א�^�������ز���Lس�א�
א�^�������ز���Lس�א�
א�^������::::���Lس�א�
א� �� �� �� �

1.17.2NNNN��|��8��::::אB�����bא�8��|��אB�����bא�8��|��אB�����bא�8��|��אB�����bא �� �� �� �
 ض على املفحوصني متتاليةتتمثل املقاييس االسقاطية يف صور ألشخاص وملواقف اجتماعية خمتلفة تعر������������������������

 15و 10ويطلب منهم يف كل مرة تعرض عليهم بان يشاهدوا ويتمتعوا فيها ملدة ثوان معدودة تتراوح بني 

�. مث يطلب منهم كتابة قصة حول ما متثله الصور املعروضة عليهم،ثانية �� �� �� �
  .تلك القصص، يقوم الباحث بتحليلها وانطالقا من حمتوي 

2.17.2NNNN��9���9���9���9�������T:א�C��T:א�C��T:א�C��T:א�C5555::::� �� �� �� �

يعتمد هذا األسلوب لقياس الدفعية لالجناز على اللجوء إىل من لديهم خربة واحتكاك بالشخص       
�.)1(ز جمموعة من اخلصائص اليت يتضمنها الدافع لالجناصب منهم تقييم هذا األخري فيما خياملفحوص، ويطل �� �� �� �

                                                 
 :، اجلزائر اجتماعية يف املؤسسات االقتصادية، مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين–دراسات نفسية املديرون،عبد احلفيظ مقدم،  )1(

 .170، صم1997
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3.17.2NNNN8+���ن��::::א�8+���نא�8+���نא�8+���نא �� �� �� �

من  الدافعية لالجناز، أو أسئلة يطلب تدور حول تتمثل هذه التقنية يف جمموعة من العبارات اليت      
�:املفحوصني اإلجابة عليها وغالبا ما تكون �� �� �� �

 اجتاه البعد وتكون على النحو التايل بدرجة كبرية جدا، بدرجة كبرية، بدرجة كسوعباجتاه البعد       
  .متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا

  .)1( غري صحيح متاماأواما وغري املوافقة متاما أومن صحيح متاما أو يف سلم متدرج يتأرجح بني املوافقة مت

4.17.2NNNN�We^Bא�We^Bא�We^Bא�We^Bא::::� �� �� �� �

مالحظة الباحث  تعتمد املالحظة على حتديد قائمة ألنواع السلوك اليت تتضمن دافع االجناز، مث
� .ه احملددة يف القائمة وذلك يف فترة زمنية حمددتالسلوكياللمفحوصني، وحساب تكرار  �� �� �� �
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�R^T�R^T�R^T�R^T::::� �� �� �� �

 اهتم بدراستها الباحثون يف اإلنسانية لذلك اجلوانب املهمة يف منظومة الدوافع  االجنـاز احدةـدافعيعترب ت������������������������
ااالت وامليادين التطبيقية   نظراً ألمهيتها ليس فقط يف اال النفسي ولكن أيضا يف العديد منخمتلف ااالت،

 حيث يعد الدافع لالجناز رياضي،ال واال واال التربوي، ال الدراسي،وا كاال االقتصادي، والعلمية
�.كيدهاأوت  جتاه حتقيق ذاته من خالله الفردىسعيكما يعترب مكونا أساسيا  عامال مهما يف توجيه سلوك الفرد، �� �� �� �

 على أا تظهر وقد أظهرت الدراسات اليت أجريت يف هذا اال وجود أفرد ينظرون إىل حاالت االجناز      
 بنجاح وأن النجاح يقوم بشكل عال جدا لنجاح، فيمتلكون تصور بأن هذه احلاالت سوف تنتهيادوافع عالية 

جراء احملاوالت غري الصحيحة وغري داف اليت ميكن حتقيقها بدالن من إهذا النوع من اإلفراد مييلون الختيار األه
 تت الفرد، يف املقابل يوجد أفراد آخرين يهتمون باحلاجااملؤكدة عند مواجهة واجب يتطلب حتدي إمكانيا

 ءالوصولية فهم يتجنبون الفشل ومييلون إما إىل جتنب احلاالت الوصولية أو االجناز أو خيتارون خصومهم باعتنا
لك فهم  األهداف من الصعوبة حتقيقها، لذعلى أهدافهم، ويقدمون احتمالية عالية من النجاح ورمبا تكون تلك

ئون أنفسهم مقدما من أجل صياغة أعذار حتافظ على ماء الوجه، والفشل اجلديد مكروه من قبلهم ومن يهي
املفيد أن نساعدهم على التحدث به وحتديد أهداف ميكن حتقيقها يساعدهم على احلصول على جناحات معقولة 

إىل هزمية خصمنا القادم إذا لدينا الفرصة (ومعتدلة، والنوع اآلخر من األفراد يركزون على أهداف متوسطة 
 وفرض هؤالء األفراد املستقبلية جيدة قياسا خلفية ناجحة ومعقولة يف الرياضة،ومييلون بعكس ) عملنا بقوة 

  . واجلهود اليت تقترن ذه املعلوماتتباحلاجا
، إذ بفضلها لدافعية أمهية يف الرياضة  بشكل عام وعند الرياضي بشكل خاصلكما أكد علماء النفس أن       

ميكن للرياضي أن يعرف ماذا يقرر عمله الختيار نوع الرياضة اليت سوف ميارسها، وما مقدار تكرر هذا العمل 
لتحديد كمية الوقت واجلهد الذي يستغرقه أثناء التدريب، وكيفية إجادة وإتقان هذا العمل ملعرفة املستوى 

  . األمثل للدافعية يف املنافسة
ع الرياضي من حتقيق أفضل أداء ممكن يؤهله للوصول إىل حد التنافس يف املستويات العاملية ، وحىت يستطي       

اقة البدنية و اخلربات جيب عليه أن ميارس خمتلف األنشطة الرياضية اليت يكتسب من خالهلا خمتلف عناصر اللي
عني وحماولة التخصص فيه واملواظبة امليل حنو نشاط رياضي م"خمتلف املهارات الفنية اليت تساعده على احلركية و

على بذل اجلهد والتدريب لتحسني مستواه حىت يستطيع الوصول تدرجييا ألعلى املستويات الرياضية دون أن 
يعترض سبيله عائق أو مانع يقف حجر عثرة يف طريقه حنو التقدم مبستواه أو حيمله على السقوط يف منتصف 

   .الطريق و يعوقه عن ممارسة الرياضة
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              علـى إتبـاع     ا      تعترب كرة اليد كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة، واليت تعتمد يف إتقا 
 مدي إتقان أفـراده     ىأن جناح أي فريق وتقدمه يتوقف إىل حد كبري عل         ، و األسلوب السليم يف طرق التدريب    

ساسية للعبة،  أما كرة اليد، شاا شأن بعض األلعاب األخرى، فال ميكن لالعب أن يتخـصص يف                  للمبادئ األ 
م أو التوزيع ولذالك فأن كرة اليد تتطلب إعداد الالعـبني مـن مجيـع                سواء يف الدفاع أو اهلجو     مركز معني 

يل من اللياقة البدنية العامة     ، وميثل اجلانب البدين القاعدة العريضة للوصول بالعب كرة اليد ملستوي عا           باجلوان
  .واخلاصة لبلوغ أفضل املستويات يف املنافسات الرياضية
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  اليد احد أنواع األنشطة الرياضية اهلامة يف نظام ثقافتنا الرياضية، ملا هلا من أمهية كـبرية يف                 ة         تعترب كر 
ا تتطلبه من قدرات خالقة من الالعبني ويف غضون عشرات السنني القليلة           وترفية وظائفه احليوية وم    متنمية اجلس 

 حىت أصـبحت    تشمل بالدا عديدة يف مجيع إحناء العامل،      ة اليد اتسع نطاق انتشار اللعبة ل       كر ةاملاضية لتطور لعب  
ـ      متارس حاليا يف مجيع أرجاء العامل تقريبا، باإلضافة إىل         م 1972 لعـام    ة إدراجها ضمن برامج األلعاب االوملبي

 واكتسب االحتاد األملاين لكرة اليد عن طريق        ،1936 لعام   ةكانت هناك منافسات لكرة اليد يف الدورة االوملبي       (
  .)1(العبيه وإدارية مسعة طيبة لدي االحتاد الدويل لكرة اليد

 وضع انـسب    ىجماهلا عل إن لعبة كرة اليد هلا قضاياها ومشاكلها اليت حتث اخلرباء واملختصني العاملني يف                    
ومن واقع اهتمام املختصني العاملني يف جمال كرة اليد سواء يف اـال              وأفضل احللول هلذه املشاكل والقضايا،    

أو يف اال البدين التطبيقي كمدربني على املستوي القـومي أو مـستوي             يمي أو اال العلمي األكادميي      التعل
  .  )2(البطوالت

.  يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر       يثة بنسبة لأللعاب الكبرية األخرى واليت ظهرت       حد حيث أا تعترب      
احتلت مكانتها بـني  فقد خرجت كرة اليد إىل الوجود خالل احلرب العاملية األويل ومل ميضي وقت طويل حىت   

 الوسط الرياضي يف العـامل       هذه اللعبة من سرعة ومحاس، وبنظرة سريعة إىل        ه نظرا ملا تتميز ب    األلعاب األخرى، 

                                                 
 .2م ص1986 ،دار املعارف: القاهرة، 5ط ،كرة اليد، كمال عبد احلميد إمساعيل ،ننيمد صبحي حسحم )1(
مركز الكتاب : ، القاهرة)تطبيقات-نظريات(األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليدكمال درويش، عماد الدين أبو زيد، وآخرون،  )2(

 .7م، ص1998للنشر،
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العريب جند أن لعبة كرة اليد تسري خبطي حديثة لتصبح قبل مضي وقت طويل من أكثر األلعاب الشعبية، نظـرا                    
  .  اهلائل الذي حصلت علية خالل مدة قصرية من انتشارهامللتقد

العامل خاصة األوربيـة منـها            فقد تكونت هلا الكثري من االحتادات يف البالد العربية على غرار باقي دول              
كان هلا اثر كبري يف وضع هذه اللعبة وتعريفها للجمهور قصد اعتمادها رمسيا لعبة عاملية                دوارات،   ونظمت عدة 

   .)1(كباقي األلعاب الرياضية األخرى
هـا   الذي ظهرت فيه لعبة كرة اليد فمنهم من يرجع الفضل يف اختراع                  وخيتلف املؤرخون يف حتديد الوقت    

 وقد أطلـق    م1898وكان ذلك عام    "اورودروب" كان يعمل مبدينة     دمنركي وهو   لفرنسإيل مدرب اجلمباز    

 يف سـنة  تـشيكو سـلوفاكيا  ومنهم من حيزم بأا لعبة معدلة عن لعبة كانت متارسها         " هوند بول "عليها اسم 

بة كرة اليد إىل يومنا هـذا يف        ومازال هذا االسم يطلق على لع     " هازينا"  أو   "أزينا" طلق عليها اسم  م وي 1902
غلب املـؤرخني   أ إن   إال،  م1919 يف أوكرانيا سنة      من بلدان أوربا، ومنهم من يقرر أن هذه اللعبة ظهرت          كثري

خالل احلـرب العامليـة     " ماكس هيزر "يرجع فضل ظهور كرة اليد بشكلها احلديث إىل مدرس اجلمباز األملاين          
ثناء برنامج التدريب الشتوي سريعا وكاف، فاخرج هـذه         بات اجلمباز أ  تتضمن الع األوىل، عندما فكر يف لعبة      

 ان ذلـك  وك" شلينرتالربوفيسور  " لنياللعبة مبساعدة احد أساتذة معهد التربية البدنية والرياضية للمعلمني برب         
  .م1917سنة

ـ          " تشلينر" ويذكر البعض إن            ذاك ممارسـتها   نفسه هو الذي وضع هذه اللعبة وإخراجها، وقد اقتصر آن
فرق من الفتيات وكان ذالـك       بني مثان    م،1917مت عدة دورات كان أوهلا سنة       يعلى الفتيات يف البداية، وأق    

  .  قاعات اجلمباز مبدينة برلنييف إحدى
للذكور بني أملانيا والنمسا، فـاز ـا   ) العب11( أقيمت أول مباراة دولية لكرة اليد     م،1926      ويف سنة   

م، ظهرت إىل الوجود أول جلنـة دوليـة   1926بأملانيا، ويف سنة ) 3 مقابل 6( على خمترعي اللعبة    النمساويني  
عن املؤمتر الدويل أللعاب القوي واليت أخذت على عاتقها اإلشراف على لعبة كرة اليد وتنظيمها وذلك                 تانبثق
   .))2ولندي: ال هاى" يف
  
  

                                                 
)1(  R.Ricard et J.Pinturault ."le hand ball a 7";Edition Bornemann ;Paris;1971;p.7. 
)2(  M anfreesd Muller.'Manuel de la spécialisation en handball"office des publication universitaire 

Alger :1994 : p ; 25. 
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 عـضوا   ارتكرة اليد يف بداية السبعينات وص      الدول العربية املؤسسة لالحتاد العريب ل      لأوائتعترب اليمن من          
 االحتاد العام لكرة اليـد مل يـشكل         إن رمسي حيث    إطار اللحظة، ومل تزاول اللعبة يف       حىتمشاركا يف االحتاد    

  .م1990 بعد قيام الوحدة اليمنية الإويفعل 
 بعـض البطـوالت مبنتخبـات      وأقيمت املدارس مبختلف حمافظات اجلمهورية      إطاراللعبة يف   وكانت تقام        

 احتـادات رمسيـة     طار يف   طرينشالحمافظات فقط، وبعد قيام الوحدة اليمنية املباركة ودمج االحتاد الرياضي يف            
م، وقامت هـذه    1992،وقد شكلت جلنة للعبة يف عام        ووزارة الشباب والرياضة   ةاالوملبيحتت إشراف اللجنة    
م، وشارك فيها عـدد مـن األخـوة مـن حمافظـات      1993 وإقامة دورة تدريبية عامةاللجنة بالتعريف باللعب 

 مشاركا وكانت قد أقيمت بطولـة       )18(م، ومبشاركة   1996 عام هورية، مث أقيمت دورة التضامن األومليب     اجلم
  .على ملعب مدرسة ثانوية الكويتمسيت بالبطولة التأسيسية للعبة كرة اليد يف أمانة العاصمة و

1.2.3�N�N�N�N���/I9���/I9���/I9���/I9ول$ول$ول$ول$
�����::::�א�Xد��~��&����#�"�א��
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�א�Xد��~��&����#�"�א��
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م مت تشكيل االحتاد اليمين لكـرة اليـد   2000-1996حتادات الرياضية       عقب إجراء الدورة االنتخابية لال  
منصور ،  ليمصلح أمحد ع  ،  حممد أمحد نعمان  ،  خالد أملقطري ،  صائب سالم ،  حممد فضل أمحد  /برئاسة األستاذ 

  .غراد

م اعتمدت ميزانية لالحتاد من قبل اللجنة االوملبية و اإلدارة العامـة لالحتـادات              2000-1996وخالل الفترة   
 أب، لتسيري   -احلديدة-تعز-واألندية والنشاط الرياضي ومت تشكيل أربع جلان فرعية يف كل من حمافظات عدن            

   .)1(عبة يف هذه احملافظاتلنشاط ال

2.2.3�N�N�N�N�*,G�*,G�*,G�*,G�W��lא�P�;��h+MBא�;�W��lא�P�;��h+MBא�;�W��lא�P�;��h+MBא�;�W��lא�P�;��h+MBא�;;;;;::::   

      كون اللعبة جديدة وحديثة العهد باملمارسة فقد أقر االحتاد أن تقام بطوالت كرة اليد على شكل جتمعات                 
  . شاركة ومزاولة اللعبة من أجل نشر اللعبة والتعريف ابامل االخريللمنتخبات األربع والسماح لالعيب األلعاب 

 تعز  - عدن –احلديدة  ( م، مبشاركة منتخبات بعض احملافظات منها     1997يسية عام   وقد أقيمت أول بطولة تأس    
  .وفاز منتخب تعز بالبطولة واحلديدة ثانياً وعدن ثالثاً و أب رابعاً)  أب-

                                                 
)1(  http://www.yhfed.com/pages.php?id=1 
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يـة أو    سـواء الدفاع    درجة كفاءة الالعب ألداء املهارات األساسية      يعة األداء يف كرة اليد تعتمد على            طب
 وتوظيف تلك املهارات أثناء القيام بالعمل اخلططي، وختتلف طبيعة األداء يف كـرة              اهلجومية بالكرة أو بدوا،   

 ترجع عمليات التغري يف األداء إىل      اجلري والتوقف، و    إىل –اليد وتتنوع ما بني العدو السريع  بالكرة أو بدوا           
ة كرة اليد للمواقف احلركية املختلفة واملتغرية حبيث ال يوجد ظروف ثابتـة             طبيعة سري املباراة حيث ختضع لعب     

  .لألداء واملواقف الرتباطها حبركات املنافس ومواقفه
 عدة عوامل من بينـها معـدل         مباراة ما يف كرة اليد تعتمد عل       فاملتطلبات الفسيولوجية الضرورية ألداء         

املعدل خيتلف من مباراة ألخرى تبعاً ملستوي املنافس واملنافسة، كما  هلذه املباراة وهذا Worked Rateاللعب 
أن موقع الالعب ومركزه ضمن صفوف الفريق يلقي عليه متطلبات فسيولوجية معينة، ونظراً لتمييـز طبيعـة                 

هناك  حيث أداء الالعب وحركته تتغري وفقاً ملواقف اللعب وتغريها، فال يكون             األداء يف كرة اليد بعدم الثبات،     
إعداد سابق أو برجمة مسبقة لألداء، لذلك تزداد أمهية كفاءة اجلهاز العصيب يف استقبال املعلومات من أعـضاء                  

 البدنيـة أو  واحلس وسرعة العمليات العصبية يف أداء االستجابات املناسبة والدقيقة للقيام بالواجبات احلركيـة              
  .لفةواخلططية املطلوبة حسب مواقف اللعب املخت ةياملهار
هد الالعـب    فهي أفضل استثمار جل     املتنوعة واجلديدة تفيده كثرياً،    إن امتالك الالعب للعديد من املهارات           

أن املهارات احلركية املتنوعة    من  كريستوفيكوف   نقالً عن    ،1994 ،أبو العال وشعالن   ويؤكد ذلك    واملدرب،
بح من السهل إتقان املهارات احلركية اجلديدة، أي         منو الصفات البدنية، وبالتايل يص     لدى الالعب تنعكس على   

 وبني املهارات اجلديدة من جانب      أن هناك ارتباطاً بني املخزون من املهارات والصفات البدنية هذا من جانب،           
خر فمثالً تدريبات التصويب تفيد يف تطوير القوة املميزة بالسرعة، وتدريبات الدفاع واهلجوم اخلاطف تفيد يف                آ

صفة السرعة والتحمل كما أن أداء تدريبات اجلري املتعرج بالكرة وعمليات اخلداع املختلفة وحركات              تطوير  
 أن عنصر التحمل ذاته     ي الرشاقة والتوافق، باإلضافة إىل    الدفاع واهلجوم الفردي يسهم يف تنمية وتطوير عنصر       

  .ملهاري الدفاعي واهلجوميابأنواعه املختلفة يسهم يف إتقان العمل 
 دقيقة يتحرك خالهلا الالعب باستخدام العدو تارة، واجلـري تـارة            60كما أن زمن املباراة والذي يبلغ             

 عند أداء احلركات السريعة القويـة       ة تنوع نظم إنتاج الطاقة باجلسم ما بني الطاقة الالهوائي         أخرى، ويؤدي إىل  
 ة وهذا يلقي عبئاً فـسيولوجياً علـى       رة لفترة طويل  والطاقة اهلوائية عند أداء احلركات أو اجلمل احلركية املستم        

كسجني، والتعـب وسـرعة     و استهالك األ  سم على  وقدرة اجل  ؛اجلهاز العضلي، واجلهازين الدوري والتنفسي    
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عمليات استعادة االستشفاء واليت تتم خالل فترات اخنفاض معدل اللعب أثناء املباراة نفسها لتعد الالعب ألداء                
  . أي حلظة من مواقف اللعب السريعة املتغريةسريع وقوي متوقع يف

 وكـذلك بـني     ويتأثر إنتاج الطاقة أثناء املباراة بعدة عوامل هامة مثل نوعية تغذية الالعب قبل املباراة،                   
 تعويض املاء الذي يفقده اجلسم خالل املباراة عن طريق العرق الـذي يفـرزه اجلـسم    األشواط، باإلضافة إىل 

رارة الزائدة، وهكذا فإن طبيعة األداء البدين واملهاري واخلططي يف كرة اليد هي اليت حـددت                ليتخلص من احل  
 واختالفها تبعاً الختالف معدل اللعب خالل املباريات املختلفة واليت جيب أن تكـون              ،املتطلبات الفسيولوجية 

ل التدريبية، وإعادة االستشفاء مـن      أساساً لتدريب العيب كرة اليد، فنظم الطاقة، وتنظيم الراحة وتتابع األمحا          
 احملافل الدولية، حيث أصبحت يف املستويات العاملية من أهم          دريب احلديث للوصول بالالعبني إىل    أهم قضايا الت  

  . احللول إلجياد فروق يف مستوي األداء لفرق كرة اليد

  4.3��N��N��N��N
����#�"�א���
����#�"�א���
����#�"�א���
����#�"�א����:�:�:�:  

 اليت توجهت إليها األنظار واالهتمام ا حديثاً، من حيث عملية                  تعترب لعبة كرة اليد من األلعاب اجلماعية      
ا وتذليل العقبات اليت تواجهها يف عملية التعليم ومساعدة من هو قائم بعملية التعليم على االرتقاء                اتعليم مهار 

 هـو تـسجيل      العامل، وأن الغرض من املبـاراة      يف ثاين أسرع لعبة مجاعية      هيوكرة اليد   بنفسه واملتعلم معاً،    
  والفريق الفـائز   ، وسط امللعب  يف املرمى ويقل    ةاألهداف، وأغلب فترات املباراة يكون اللعب فيها حول منطق        

  .للمباراة الزمن احملدد يف يسجل أكرب عدد من األهداف الذيالفريق  هو
ة املـستمرة   باملالحظن رياضة كرة اليد تتسم      م أ 1997كمال عبداحلميد ،  حممد حسن عالوى        كما يشري   

 التغيري املستمر لألحداث الفرديـة واجلماعيـة        تتطلبوقف اليت   املستعداد الدائم للتصرف يف كل      والتركيز واال 
واللعب احلر واملقيد باإلضافة إىل االشتراك يف املواقف املتغرية دائماً، والطموح من أجل حتقيق الفوز، والعمـل                 

   .)1(لغايةعلى رفع مستوى األداء، مبثابة جمال حيوي ل

ن كرة اليد توفر وسائل ممتازة تساعد علـى         م أ 2004عماد أبو القاسم  ،  حممد حسن ،  زكى حممد       ويذكر  
كما تعمـل    تربية الالعبني على االعتماد على النفس وحتمل املسئولية واختاذ القرارات السريعة أثناء املباريات،            

تعترب كرة اليد وسيلة ناجحة لتربية األفراد على الـتفكري          على إكساب الالعبني السمات اخللقية واإلرادية كما        
  .)2(والتصرف اجلماعي فكل فرد من أفراد الفريق يعمل من أجل اجلماعة

                                                 
 .36م، ص1997،مرجع سابقرون، حممد حسن عالوى، كمال عبد احلميد، وآخ )1(
 .78م، ص2004، مرجع سابقزكي حممد، حممد حسن، وآخرون،  )2(
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5.3�N�N�N�N;א@�HBא;א@�HBא;א@�HBא;א@�HBא
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   .)1(:يحيث نكتفي هنا إىل اإلشارة إىل أهم تلك املبادئ األساسية وهي كما يل
 احملاورة بالكرة . 4استقبال الكرة   . 3رة   مترير الك. 2مسك الكرة     .1

  الرمية اجلانبية     . 8اخلداع        . 7التصويب    .6حركات القدمني   . 5
  . حراسة املرمي. 9

6.3�N�N�N�N��R�M��::::א�+����Mوא�+/+�/����P#�"�א��
א�+����Mوא�+/+�/����P#�"�א��
א�+����Mوא�+/+�/����P#�"�א��
א�+����Mوא�+/+�/����P#�"�א��
$?�Cא���C?$��R�Mא���C?$��R�Mא���C?$��R�Mא� �� �� �� �

1.6.3�N�N�N�Nع��
�:���:���:���:���א�
��عא�
��عא�
��عא� �� �� �� �

إذ أنة مهما يكن الفريق متمكنـا مـن          فوقه أمهية، فن الدفاع يساوي يف أمهيته فن اهلجوم إن مل يكون ي                
 و املرمـى قتراب حنتطع صد حماوالت الفريق املضاد لالفأن هذا سيكون عدمي اجلدوى إذ مل يس  أساليب اهلجوم، 

لـك يف   حوزة الفريق املضاد، سواء أكـان ذ      ويعترب الفريق يف حالة دفاع يف اللحظة اليت تنتقل فيها الكرة إىل             
  ومتينـاً  مية أو اخللفية، وحىت يكون دفاع الفريق ناجحا جيب أن يكون الدفاع الفردي لالعبيه قوياً              املنطقة األما 

وللدفاع أربـع طـرق      قتضيه ظروف اللعب،   والتغطية مبا ت   ويتميز بالقوة والسرعة والتحمل وحسن التصرف     
   .)2(:هي

  . اع املتقدم الدف.4  الدفاع املختلط  .3   دفاع املنطقة. 2 دفاع رجل لرجل   .1

2.6.3�N�N�N�Nא\�*مא\�*مא\�*مא\�*م��:��:��:��:� �� �� �� �

 فن اهلجوم يعتمد يف أساسة على اإلمكانيات الفردية لالعيب الفريق من جهة وعلى التفاهم من جهـة ثانيـة     ������������������������
 لتصويب وشدته، والالعب الناجح هـو  ما يعين قوة ا فالتقدير الصحيح والتصرف احلسن من قبل الالعب كثرياً       

يتفق والظروف اليت تقابله أثناء اللعب، والفريق الذي يتكون من أفراد يتقنـون             ف اللعبة مبا    يالذي يستطيع تكي  
وا املواقـف لـصاحلهم      أصول املسك واالستقبال والتمرير واحملاورة واخلداع، يستطيعون بسهولة أن يقلب          مجيعاً

�.وينتقل بسرعة من فريق مدافع إىل فريق مهاجم ذو معنويات مرتفعة وثقة كبرية �� �� �� �

� �� �� �� �
                                                 

 .27م، ص1982دار العلم للمالين، : ، بريوت4،طكرة اليدعبد اجلواد، حسن  )1(
)2(  R, Ricard et J, Pinturault: Le Hand-ball 'a 7. Edition bornemann ; paris 1971. page(19-38). 
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7.3�N�N�N�N��&,+	��&,+	��&,+	��&,+	
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عـداد   فالغرض هو كيفيـة اإل     ن يصل إلية الالعب   وضع تصور دقيق للمستوى الذي جيب أ            وحىت ميكن   
خـرى  ن اجلانب النفسي منفصل عن باقي اجلوانب األ       وض املباريات، فقد يتراءى للبعض أ     لالعيب كرة اليد خل   

 القـصور   ة، وهذه و جهة نظر خاطئة توضح مدى       املباراالضرورية ألداء الالعب أو الفريق خالل التدريب أو         
  من اللياقة البدنية يساعد على ثبـات األداء املهـاري           عالٍ ت األداء يف كرة اليد فوجود مستوى      املعريف ملتطلبا 

وكالمها يستخدمان يف تنفيذ اخلطط املوضوعية، ولكن يف نفس الوقت لكل جانب من هذه اجلوانب عوامـل                 
لك سوف نتطرق ألهم املتطلبات الـيت هلـا عالقـة            إطار التكوين النفسي لالعب، لذ     يفنفسية تدخل كلها    
  . بدراستنا لالستفادة

1.7.3�N�N�N�N���
�:�:�:�:�אB+,&��;�א��
���אB+,&��;�א��
���אB+,&��;�א��
���אB+,&��;�א�� �� �� �� �

 بلياقة بدنية عالية، فقد أصـبحت الـصفات         ن يكون الالعب متمتعاً   ما كانت كرة اليد احلديثة تتطلب أ      ك������������������������
الـشهرية   اجلوانب اهلامة يف خطة التدريب اليوميـة، واألسـبوعية، و          البدنية الضرورية لالعب كرة اليد احد     

واخلططي، والقاعدة األساسية يف     فكرة اليد احلديثة تتصف بالسرعة يف اللعب واملهارة يف األداء الفين             ،والسنوية
خلططـي  داء املهـاري وا    األ يرجع هلا األثر املباشر على مستوى      تنمية وتطوير الصفات البدنية، حيث       ذلك هو 

ن التدريب لتنمية وتطوير الصفات البدنية يكون أيـضا مـن خـالل             لالعب خاصة أثناء املباريات، لذلك فإ     
لك ترتبط اللياقة البدنية لالعيب كرة اليـد بـاألداء          األساسية والتدريبات اخلططية وبذ   التدريب على املهارات    
  .املهاري واخلططي للعبة

اء الالعب يف كرة اليد صفات بدنية لإلعداد البدين العام وصـفات بدنيـة              وتتضمن املتطلبات البدنية ألد         
 تنمية الصفات البدنية العامة الـيت ميكـن علـى           البدين العام إىل  حيث يهدف اإلعداد    . لإلعداد البدين اخلاص  

أساسها بناء وتطوير الصفات البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد، بينما يهدف اإلعداد البدين اخلـاص، إىل تنميـة                  
ن على أ الصفات البدنية اخلاصة الضرورية لألداء يف لعبة كرة اليد، وتزيد الالعب بالقدرات املهارية واخلططية،               

  .)1( يف مجيع فترات التدريبرتباطا وثيقاًط باإلعداد البدين العام اون مرتبيك
 عداد البدنية كل اإلجراءات والتمرينات املخططة اليت يضعها املدرب ويتدرب عليها الالعـب          ويقصد باإل       

          العـب    ال يستطيع  الينمي ويطور الصفات البدنية الضرورية لالرتقاء مبستوي األداء املهاري واخلططي وبدو 

                                                 
 .30-29 صم،1997 ،مرجع سابق،  وآخرون،نمد حسن عالوي، كمال الدين عبدا لرمححم  )1(
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 املطلوب منه وفقاً ملتطلبات اللعب وميكـن        – بالكرة أو بدوا     –كرة اليد أن يقوم باألداء املهاري واخلططي        
�:حصر املتطلبات البدنية الضرورية لكرة اليد فيما يلي �� �� �� �

 :نية لألعداد البدين العام وتتضمنصفات بد

 .الرشاقة -5   املرونة،- 4   السرعة،-3    القوة،-2   التحمل،  -1   

 تنمية الصفات البدنية العامة اليت ميكن علي أساسها بنـاء وتطـوير                   حيث يهدف األعداد البدين العام إىل     
الصفات البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد، وميكن تنمية الصفات البدنية العامة لالعب من خالل التمرينات البدنية                

  .  هزةسواء بأدوات أو بدون أدوات أو باستخدام األج

8.3�N�N�N�N
�::::א�)
אد�א��
����P#�"�א��
א�)
אد�א��
����P#�"�א��
א�)
אد�א��
����P#�"�א��
א�)
אد�א��
����P#�"�א�� �� �� �� �

      اإلعداد البدين هو أحد األركان املهمة يف عملية يئة الالعب للمشاركة يف املباريات ومن خالله ميكـن                 
النـشاط احلركـي   "حتقيق كثري من األهداف التربوية اليت ميكن غرسها يف نفوس وسلوك الالعب ويعرف بأنه              

الالعب عناصر اللياقة البدنية الشاملة اليت متكنه من األداء احلركي للنشاط الرياضـي             الذي يعمل علي إكساب     
 األجهزة احليوية والعضلية والعوامل النفسية      ة احلركة املتغرية اليت تعتمد على     بصورة متكاملة واليت تظهر يف كمي     

   .)1("املختلفة
ار النشاط احلركي يف صورة متكاملة ملا له من تأثري          يعترب اإلعداد البدين من أهم مقومات النجاح يف إظه        و      

 كما  ،فعال على تنمية الصفات والعناصر البدنية الالزمة ألي رياضي للقيام بأي نوع من أنواع النشاط احلركي               
  .)2(يعد اإلعداد البدين من أهم أركان التدريب اليت نعتمد عليها يف تنمية الالعب سواء كان مبتدئا أم متقدما

م أن الالعب غري املعد بدنيا على مستوى املنافسة يظهـر عليـه التعـب               1990 منري جرجس ؤكد  تو       
 على العكس الالعب املعد     نعدامها ضعف التفكري اخلططي أو      ذلك فقد الكرة بكثرة باإلضافة إىل     ويتسبب عن   

 يل خمتلـف األداء املهـار     بدنيا فإنه ينهي املباراة كما بدأها مع سيطرته على الكرة والتفكري الـسليم خـال              

  .)3(واخلططي

 تطوير اللياقة   يف أنه يعمل على     أنه ميكن إجياز أمهية اإلعداد البدين       إىل   م2003 عصام عبد اخلالق  ويشري        
 رفع اللياقة احلركية بزيـادة مـستوى األداء يف األنـشطة            ،رفع كفاءة اجلسم للقيام بوظائفه    ويالوظيفية للفرد   

                                                 
 .207،208م، ص1998إدارة املطبوعات والنشر، : ، جامعة الفاتح، القاهرةكرة اليد والعناصر األساسيةامحد عريب عودة،  )1(
 . 33م، ص1993مكتبة النهضة املصرية، : ة، القاهراألسس العلمية احلديثة يف األداء احلركيصالح السيد حسن قادوس،  )2(
 .43م،  ص1990دار الفكر العريب، : ، القاهرةكرة اليد للجميعمنري جرجس،  )3(
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 تطوير مسات الفرد الشخصية واإلرادية      ،القدرات العقلية بتنمية اإلدراك السليم والتفكري املنطقي      تطوير  ،  املختلفة
احملافظة علـى حالـة الفــرد      و مثل الثقة بالنفس واملثابرة واجلرأة واملخاطرة بدون ور واحلذر بدون تردد          

  . الفرد عن التدريبنقطاعاالتدريبيـة وخاصـة البدنيـة عند 
بط اإلعداد البدين بنوع النشاط الرياضي املمارس والذي يقرر درجة احلاجة إىل هذه التهيئـة البدنيـة                 ويرت

   :ولذا يقسم اإلعداد البدين إىل

1.8.3�N�N�N�Nم�������::::א1)
אد�א��
���א���مא1)
אد�א��
���א���مא1)
אد�א��
���א���مא1)
אد�א��
���א� �� �� �� �
هو العمل على رفع مستوى الفرد بدنيا وحركيا بصورة عامة متكاملة بالتنمية الـشاملة املتزنـة جلميـع                        
   .)1(ت الفرد البدنية واحلركيةقدرا

أسـابيع   6-4 الفترة من  ه من مرحلة يئة الالعب للمشاركة يف املنافسات وتستمر هذ              وهو املرحلة األوىل  
 الطرق لبناء قاعدة بدنيـة قويـة لـدى        ويقوم فيها املدرب بعملية بناء عامة جلسم الالعب واستخدام خمتلف           

 اهلدف مبا فيها استخدام األثقال مـثالً لتنميـة          اليت تساعد للوصول إىل   رق التدريب   الرياضي واستخدام كل ط   
ن اإلعداد البدين العام هو القاعدة األساسية اليت يرتكز عليهـا اإلعـداد             وة العضلية وغريها من األدوات، أل     الق

  .خرىالبدين اخلاص وكذلك بقية أنواع اإلعداد األ
 ب الالعب اللياقة البدنية اليت هي القوة والسرعة والتحمل واملرونـة  إكسام إىلويهدف اإلعداد البدين العا         

. والرشاقة وبصورة متزنة وشاملة وحبجم مناسب لالعب وقدراته البدنية واهلدف األساسي من عملية التدريب             
أن اإلعـداد   على  م  1999 كمال درويش  ،م1990 منري جرجس  ،م1999 عادل عبد البصري  ويتفق كل من    

  .)2(: يشتمل على العناصر البدنية التاليةالبدين العام
                     . اجللد–     . املرونة-         . السرعة–.              القوة العضلية-
  . التوازن–                    . الرشاقة-

2.8.3�N�N�N�Nص�Kא���
�::::א1)
אد�א��
���א�Kصא1)
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 أسابيع وهي تستند بـشكل      6-4 ذه املرحلة من  وهو املرحلة الثانية من مراحل إعداد الالعب وتستمر ه              
 تطـوير   ل اإلعداد ويتجه فيها التدريب إىل التخصص بكرة اليد والعمل على           املرحلة األويل من مراح    كبري على 

 تطـوير    هذه املرحلة يتم التركيز على     اللياقة اخلاصة مع مراعاة االهتمام بتطوير اللياقة العامة وعدم إمهاهلا، ويف          

                                                 
 .125م، ص2003، مرجع سابقعصام عبد اخلالق،  )1(
 .91، صمرجع سابقعادل عبد البصري،  )2(
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 ظروف املباريات    من خالل املباريات التجريبية على     لعضلية األكثر استخداماً يف اللعبة وتعويد الالعبني      ااميع ا 
 وملا كانت كرة اليد تتطلب أن يكون الالعب متمتعاً حبالة بدنية عالية فقد أصبحت تنمية الصفات                 ،ومصاعبها

اليومية واألسبوعية واملومسية، والـصفات      األركان األساسية يف خطة التدريب       كرة اليد أحدى  البدنية لالعب   
�.    البدنية اليت جيب تطويرها �� �� �� �

ى عايل مـن    على أن لعبة كرة اليد من األلعاب اليت حتتاج إىل مستو          م  1989 يليلالوحممد توفيق   ويؤكد        
 والعنايـة   ، ومستوى عايل من القوة البدنية وقوة السرعة وقوة التحمل وتغيري االجتـاه            القوة والتحمل والسرعة  

ر عايل من التحمل الدوري     بتدريبات القوة املمزوجة بالرشاقة احلركية وسرعة رد الفعل وأن يتمتع الالعبون بقد           
، وتلعب اللياقة البدنية العالية دوراً حيوياً يف جناح العمل الدفاعي لالعيب كرة اليد مع االهتمام باملرونة                 التنفسي

يل من القوة والسرعة والتحمل وخاصة حتمل الـسرعة جبانـب الرشـاقة             وأن لعبة كرة اليد حتتاج ملستوى عا      
  .)1(واملرونة

م إىل أن القوة العضلية هي السبب الرئيسي إلنتاج مجيع احلركات البدنية وهي تؤثر              1992 خمتار سامل ويشري      

  .)2(سي للقدرة احلركيةبشكل مباشر على درجة تنمية وتطوير مجيع عناصر اللياقة البدنية كما أا العنصر األسا
كما تظهر أمهيتها يف تأثريها على تنمية بعض الصفات البدنية األخرى فهي ترتبط بالسرعة إلنتاج احلركة                      

  .) حتمل القوة(وترتبط بالتحمل عند بذل قوة لفترات طويلة نسبياً ) القدرة(السريعة القوية 
 وهـي  رد على سرعة تغيري اجتاهه وتغيري أوضاع جسمه بـسرعة          قدرة الف  يفكما تربز أمهيتها يف تأثريها             

  .)3( كما أن القوة الزمة للتحكم يف وزن اجلــسم ضد القصور الذايت،مكونات أساسية لصفة الرشاقة

 أن القوة العضلية أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية وعنصر حركي بني            م1999بسطويسى أمحد   ويشري        
لفعاليـات الرياضـية علـى حـد        ى ولذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح للتقدم لكل ا        الصفات البدنية األخر  

  .)4(السواء
 أن القوة العضلية من أهم القدرات البدنية على اإلطالق          على م1997حممد صبحي حسنني    ويؤكد ذلك         

  ����.)5( تعتمد عليها احلركة واملمارسة الرياضية بل واحلياة العامةاليتفهي الدعامة 

                                                 
 .455-450م، ص1997املعارف، منشأة دار :  اإلسكندرية،التدريب باألثقالحممد إبراهيم شحاتة،  )1(

 .72م، ص1992مؤسسة املعارف للطباعة والنشر، : ، بريوترفع األثقال رياضة اجلبابرةخمتار سامل،  )2(
 .16م، ص2001 دار الفكر العريب،:  القاهرة،اختبارات األداء احلركي :، حممد نصر الدين رضوانوىحممد حسن عال )3(
 .113م، ص1999، دار الفـكر العريب: ، القاهرة1، ط التـدريب الـرياضـيأسـس ونظـريـاتبسطويسى امحد،  )4(
                .202م، ص1997دار الفكر العريب، : ، القاهرة1، ط2، جـالقياس والتقومي يف التربية البدنيةحممد صبحي حسنني،  )5(
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ن اإلجناز احلركي الشامل يعتمد بدرجة كبرية على مـستوى القـوة            أ ،مMathews 1978  سماتيويذكر  و

  .)1(العضلية

كما أن حتمل القوة خيتص بقدرة العضلة على إعادة احلركات ضد مقاومات أقل من احلد األقصى أو االحتفاظ                  
  .)2(بدرجة شدة معينة ألطول فترة ممكنة من الزمن

القـدرة فـي التغـلب على     " هوة تـحمل القـوة    نأ ،م2002  حييي السـيد احلـاوي   هاعـرفيو      
التــعب العـضلي أثنـاء بـذل الـمجهود يف وجـود مـقاومات بـدرجة عالية مـع االسـتمرار يف               

  .)3("األداء بفاعلية لفترة زمنية طويلة

السرعة من املكونـات األساسـية      ، يف أن    م1998 كمال عبد الرمحن درويش وآخرون          ويتفق كل من    

�.)4(لألداء احلركي يف لعبة كرة اليد �� �� �� �
، بل إن أي تطور نسمع عنه يف        ر بشكل مباشر على نتيجة املباراة           وتعد السرعة من العوامل احلامسة اليت تؤث      

املباراة يكـون  اللعب غالبا ما يكون عامل السرعة وراءه ، كما أن الكثري من املواقف الدفاعية واهلجومية طوال        
�.)5(لعامل السرعة احلد الفاصل يف ترجيح أحد الالعبني على غريه �� �� �� �

باإلضافة إىل أن توافر عنصر السرعة يف لعبة كرة اليد ميكن الالعب من أداء املهارات األساسية بسرعة مناسـبة                   

�NNNN)6(ة أو الدفاعيةكما ميكن من التحرك واالنتقال السريع داخل حدود امللعب سواء أثناء العمليات اهلجومي �� �� �� �

تلف األلعاب اجلماعيـة ككـرة      وتعترب الرشاقة من عناصر اللياقة البدنية اهلامة اليت حيتاج إليها الالعب يف خم            ������������������������
 إدماج الالعب لعدة مهارات حركية يف نسق واحـد ،           ةكرة السلة وكرة اليد ويتضح ذلك أثناء حماول       القدم و 

�����.)7(حركية إىل أخرى بصورة ناجحةكذلك أثناء حماولة التغيري من مهارة  �� �� �� �

                                                 

 )1( Mathews.D.K.,: Measurement in physical education, W.B,Saunders Co, London , 1978 ,36.    
، جملة مسامهة بعض القياسات اجلسمية والصفات البدنية يف مهارة الضربة الساحقة املستقيمة يف الكرة الطائرة، ليلى رياض حممد املسيدى )2(

 .م 1994، مايو ، الد السادس، العدد الثاين، جامعة حلوانعلوم وفنون الرياضة
 م2002ملركز العريب للنشر ا :، ا القاهرة1، ط الرياضي بني األسلوب التقليدي والتقنية احلديثة يف جمال التدريباملدرب حيىي السيد احلاوي، )3(

 .143ص
 .219م، ص1999مركز الكتاب للنشر، : كمال عبد الرمحن درويش، حممد صبحي حسنني، اجلديد يف التدريب الدائري، القاهرة )4(
 .45-44، صمرجع سابقمنري جرجس،  )5(
 .61م، ص1993كلية التربية الرياضية باجليزة، : ، القاهرةكرة اليدليلى لبيب حممود وآخرون،  )6(
 .149، صمرجع سابقعادل عبد البصري،  )7(
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 ودحرجات، كل هـذه     ت قا انزالوعب من دورانات    كما تظهر الرشاقة بوضوح أثناء كل ما يؤديه الال              

   .)1(احلركات حتدث أثناء اللعب متطلبة يف أدائها درجة عالية من الرشاقة

رتبط ارتباطـا وثيقـا بالناحيـة        حيث ذكر أن الرشاقة ت     ،م2003 عصام عبد اخلالق  ويؤكد على ذلك          
املهارية وكذلك بالقدرات البدنية وخاصة القوة العضلية والتحمل وكذلك تعترب أساساً مهما لتحسني املهارات              

  .)2(احلركية

����9.3�N�N�N�N
�:�:�:�:�א�)
אد�א��P��4�M#�"�א��
א�)
אد�א��P��4�M#�"�א��
א�)
אد�א��P��4�M#�"�א��
א�)
אد�א��P��4�M#�"�א�� �� �� �� �
  :      تتميز رياضة كرة اليد باخلصائص التالية

لك من الالعبني، على الفـرد      يجة االنفعاالت العصبية، ولتجنب ذ    باخلصم نت  إمكانية حدوث احتكاك حاد      -1
  . أن يستخدم األساليب النفسية اهلادفة لتهدئه وامتالك زمام األمور ورباطة اجلأش

 يف الفريق الواحد، األمر الذي يقتضي من املـدرب واألخـصائي            الالعبني) رغبات( تعارض اهتمامات أو   -2
  .ة لكيفية كبح جناح هذه الرغبات وتوجيهها يف اجتاه واحد لصاحل الفريقالنفسي توجيه أساليبهم التربوي

ن ، ولتحييد هذه اخلاصـية فـأ      )والبدائل(ختاذ قرار يف مواقف اللعب املتعددة االختيارات       صعوبة أو تعذر ا    -3
تكرار بعض  األخصائي النفسي علية أن ينمي صفة احلسم يف الالعبني باستخدام الوسيلة املناسبة واملعتمدة على               

  .لالعبارات أو الكلمات واملؤثرات النفسية واقتناعه مبا يقو
 مثـل  )كلها أو بعـضها   (  التدريب على السرعة اخلاطفة يف التصرف حنو جمموعة من األهداف املتحركة           -5
  ). الفريقالزمالء يف-املنافسني-الكرة(

 سرعة  ة يدرب الالعب يف نفسه كيفية تنمي      نأ سرعة رد الفعل العالية جتاه مواقف اللعب املختلفة، إذ جيب            -6
  .رد الفعل

، فالعب كرة اليد جيب علية أن ينمي يف نفسه ومبساعدة           )بسرعة وبقوة ودقة  ( ضرورة تنفيذ رمي الكرات    -7
  .الوسائل املتاحة كيفية حتقيق هذه التنمية

   .)3( ضرورة تدريب الالعب على عدم التصويب إذا احتاج الواجب التكتيكي ذلك-8
  

                                                 
 .448م، ص1985مطابع السالم، : كرة اليد، الكويتحممد توفيق الوليلي، ) 1(
 . 180م، ص2003 مرجع سابق،عصام عبد اخلالق،  )2(
 .185-184م، ص1991دار الفكر العريب،: ، القاهرة األعداد النفسي للرياضيني،فد كاشعزة حممو )3(
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10.3�N�N�N�N

ل�א�&�-��P#�"�א���	

ل�א�&�-��P#�"�א���	

ل�א�&�-��P#�"�א���	

ل�א�&�-��P#�"�א���	::::  

يقصد مبعدل اللعب تلك األمناط املختلفة من األنشطة احلركية، البدنية واملهارية واخلططية اليت يقوم ـا                      
ديد معدل اللعـب    الالعب خالل مباراة كرة اليد أثناء الدفاع أو اهلجوم واليت تستمر طوال شوطي املباراة، وحت              

 الالعـب   والضغوط الفسيولوجية اليت تقع على    هم طبيعة األداء الفسيولوجي يف كرة اليد         ف وطبيعته يساعد على  
خالل املباراة، وكذلك املتطلبات الفسيولوجية اليت قد ختتلف يف مستوياا وطبيعتها تبعاً لنظام اللعب أو خطط                

 توجد ظـروف ثابتـة لـألداء         وكرة اليد ختضع للمواقف احلركية املختلفة واملتغرية، حبيث ال         ؛اللعب املطبقة 
   .)1(واملواقف الرتباطها حبركات املنافس ومواقفه

11.3�N�N�N�N
�:�:�:�:�אB*א��R;�א����*�����P#�"�א��
אB*א��R;�א����*�����P#�"�א��
אB*א��R;�א����*�����P#�"�א��
אB*א��R;�א����*�����P#�"�א�� �� �� �� �

1.11.3�N�N�N�N
�:�:�:�:�א����*ن�א�
و����/�"�א��
א����*ن�א�
و����/�"�א��
א����*ن�א�
و����/�"�א��
א����*ن�א�
و����/�"�א�� �� �� �� �

  .  قسمني منطقة املرمي منطقة اللعبم ينقسم إىل20عرضة-م40 طولة- ملعب كرة اليد مستطيل: امللعب-1

 أمتار عن اهلدف ويرسم خط الرمية احلرة على بعد سبعة أمتار            ة ست بعد خط منطقة املرمى    ي : منطقة املرمي  -2
 . سم15من املرمي ويرسم خط طوله متر واحد على سبعة أمتار من منتصف خط املنتصف طول كل منهما 

 .كروية الشكل مصنوعة من اجللد الطبيعي أو الصناعي :الكرة -3

-جـرام 400:جرام325كرة السيدات وزا  .سم60:سم57حميطها بني    –جرام  475: جرام425 وزا بني   
  .سم56:54 حميطها بني

 - ارتفاعه متـرين   -طوله ثالثة أمتار  .  تثبيت املرمى على األرض يف منتصف كل من خطي املرمى         : املرمى -4
ـ . العارضة والقائمان من اخلشب أو أي مادة صناعية مماثلة      رة مباشـرة  يزود بشبكة حبيث ألتسمح بارتداد الك

  . عند التصويب
 ل بينهما استراحة ملدة عشر دقـائق  مدة كل منهما ثالثون دقيقة ويفص      تتكون من شوطني  :  أشواط املباراة  -5

 أما الشوط اإلضايف فمدته مخس دقائق       -إذا انتهت بالتعادل يلعب شوطان إضافيان بعد راحة مدا مخس دقائق          

  . أيضا

                                                 
 .20-19، صمرجع سابقكمال درويش، عماد الدين أبو زيد، وآخرون،  )1(
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جيب أن يستخدم الفريق حـارس      ) عشرة العبني وحارس مرمى    (ر العباً  عش يتكون من أثىن  :  عدد الفريق  -6

) ستة العبني وحارس مرمى   (بعة العبني   يتجاوز س   يف مجيع األوقات إما عدد الفريق على ارض امللعب ال          مرمى

 . ثناء املباراةأيف وقت واحد 

 -رها يتم باليد بدال من القـدم      ن نقل الكرة وضرا ومتري    أتلعب كرة اليد ككرة القدم إال       :  طريقة اللعب  -7

 .  املنافس ف يف مرمىفسجيل اكرب عدد من األهداهدف الفريق ت

 حيق لالعـب اسـتالم ومتريـر      ؛ بداية للفريق يف بداية الشوط من على خط منتصف امللعب          ةتبدأ البداية بضرب  

ن يتقـدم    تكون معه أ   ب التحرك بالكرة عندما   وتصويب الكرة جبميع أجزاء جسمه ماعدا القدم وال حيق لالع         

  .  اخلصممن ثالث خطوات فقط، واهلدف حيتسب عندما تدخل الكرة بكاملها مرمىباملشي أو اجلري أكثر 

ء ارتكاب احد الالعبني خطا   فعند  ثناء املباريات قد تكون متعمدة أو غري متعمدة،         حتدث أ :  أخطاء اللعب  -8

  . ربه حرةطاء ضالذي أرتكب ضده اخل الالعب  يعطي فريق-على العب أخر

 الفريق املنـافس    خطاء متعمد ضد العب يصوب الكرة إىل مرمى        إذا ارتكب الالعب     تعطى:  ضربة جزاء  -9

 . ومنعة من حماولة تسجيل هدف

 .  جبانب املرمىذا خرجت الكرة عن طريق الفريق املدافع إىل اخلارجإ:  ضربة ركنية-10

  . دود اجلانبية للملعب عن طريق اجلسمذا خرجت الكرة خارج احل إ: الرمية اجلانبية-11

   .)1( يدير مباراة كرة اليد حكمان متساويان يف احلقوق يساعدمها ميقايت ومسجل: التحكيم-12

12.3�N�N�N�N
�-�א�
�!��P#�"�א��&���R�Kא;�א=�>Bא
�-�א�
�!��P#�"�א��&���R�Kא;�א=�>Bא
�-�א�
�!��P#�"�א��&���R�Kא;�א=�>Bא
�-�א�
�!��P#�"�א��&���R�Kא;�א=�>Bא::::  

للعب توىل  هو لعب هجومي سريع، ونشيط وعنيف، يف اهلجوم ويف الدفاع، وطريقة التدريب يف حتضري ا                     
أمهية كربى قصد تنمية وتطوير القاعدة البدنية كشرط أساسي، ولذلك جيب االهتمام ا بشدة عالية الستعمال                

  .احلركات التقنية والتكتيكية الفردية منها واجلماعية لالعبني بشكل جيد
) لرجـل  ،رجـل (ب  تعمال اجلسم يف اللع   سه وذلك با   حبت يث تتسم بكوا رياضه   ن مميزات اللعب احلد         إ

وهناك ميل يف تفضيل بعض الالعبني ذو البنية الصلبة والقامة الطويلة بكوم ميتازون بتحضري بدين جيد وهلـم                  
   .مستوى تقين تكتيكي مثني يؤهلهم لنيل مناصب هامه يف الفريق

  

                                                 
 .36- 35، صم1998منشاة املعارف، :  القاهرةتاريخ التربية البدنية،حسن امحد الشافعي،  )1(
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1.12.3�N�N�N�N
�)��#�"�א���
M(�������)��#�"�א��
אB<�=א;�א���������&<4+*��;�א��
M(�������)��#�"�א��
אB<�=א;�א���������&<4+*��;�א��
M(�������)��#�"�א��
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M(�������:�:�:�:�אB<�=א;�א���������&<4+*��;�א� �� �� �� �

  :وفر يف العب كرة اليد وهي كما يليت اليت جيب أن تتأن من أهم املميزا
 .بنية عضلية جيدة، أكتاف عريضة •

 . تربطهم عالقة ممتازة يف قوة اخلطفجاهزية يف الساعدين والذراعني معاً •

 .كلغ90سم،190إمكانية وجود قيمة متوسطة من حيث القامة والوزن تنحصر بني  •

 . الكتلة العضلية والشحمهي القيمة اليت متثل العالقة بني % 10نسبة •

 .وكقاعدة عامة جيب أن يكون الالعبني اخللفيني ذوي انفراج واسع للذراعني •

 مح باستغالل أكـرب للقـدرات     تس إن سهولة فهم اللعب بسرعة ومبرونة مجاعيا يف الدفاع واهلجوم،          •
 .الفردية لالعبني

اة يف اهلجوم ويف الدفاع وكـذا أثنـاء         التركيز الكبري لالعبني أثناء كل األحداث اليت تدور يف املبار          •
               .)1(اهلجمات املعاكسة

13.3�N�N�N�N������::::א�+
@�-�א���م��&<4+*��;�א������א�+
@�-�א���م��&<4+*��;�א������א�+
@�-�א���م��&<4+*��;�א������א�+
@�-�א���م��&<4+*��;�א� �� �� �� �
يعترب التدريب العام للمستويات العالية املرحلة النهائية من مراحل التدريب الطويلة، لذا يالحظ تنفيـذ                 

 على الوصـول    كون هدف البناء يف هذا القسم منصباً      التركيز الرياضي على رفع مستواه بصورة فردية، حبيث ي        
إىل حتقيق املستوى الرياضي قدر اإلمكان، ولقد اعترب التدريب العام للمستويات العالية جزء من التخطيط اهلام                
لضمان العمل على رفع املستوى الرياضي، ذلك أن الوصول إىل املستويات الرياضية العالية ال يتحقق جزافا بل                 

 التدريب املنتظم لفترة طويلة، وهذا ما حيقق أمهية التدريب العام الذي يلعبـه يف عمليـة التـدريب                   من جراء 
الرياضي ولذلك دف مرحلة التدريب العام للمستويات العالية حماولة االرتقاء ألقـصى درجـة مـن نـوع                  

  . واألرقامالتخصص يف فعالية أو لعبة رياضية بطرائق مباشرة إلمكان إظهار أحسن املستويات 

14.3�N�N�N�N�����
@�-�א4B+*��;�א�+G�S+א;�א����=�>Bא�����
@�-�א4B+*��;�א�+G�S+א;�א����=�>Bא�����
@�-�א4B+*��;�א�+G�S+א;�א����=�>Bא�����
@�-�א4B+*��;�א�+G�S+א;�א����=�>Bא::::  
�:من أهم املميزات هي �� �� �� �

 استخدام التمرينات العامة يف عملية اإلعداد اجلسمي بصورة قليلة، وكناحية تعويضية ومكملة أحيانـا، يف                -1
  .ل فترة ممكنةحني يوجه تدريب املستويات العالية إىل رفع املستوى دائما، واحملافظة عليه ألطو

                                                 
 )1( Manfred Muller. De  la   Spécialisation    en  Hand   Ball: office  des  publications universitaires – Alger:1978. 

Pagc  (9).         
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  . استخدام املهارات اخلاصة مع زيادة كمية محل التدريب بصورة قصوى-2
  . االستعانة بنوع التمرينات املستهدفة يف تنفيذ وإجناز الواجبات املختلفة-3
 أثناء التدريب ألي فعالية، يكون اهلدف تعلم وتثبيت القابلية التكتيكية للرياضي، وبذلك تصبح لديه قاعدة                -4

كية واسعة، أما خالل تدريب املستويات العالية فيكون حجم التبادل على التكتيـك الرياضـي بالزيـادة                 حر
  .  )1(للوصول به إىل مرحلة الكمال والثبات

15.3�N�N�N�N
�::::א�MB���4وא��,*�;��P#�"�א��
א�MB���4وא��,*�;��P#�"�א��
א�MB���4وא��,*�;��P#�"�א��
א�MB���4وא��,*�;��P#�"�א�� �� �� �� �

ك على الـدوافع    وال يتأسس ذل   هي إال نشاط حياول فيه الرياضي إحراز الفوز،               إن املنافسة الرياضية ما   
لـوطن، إذ أن    رفع شأن الفريق، مسعة النادي، ا     : الدوافع االجتماعية مثل   لذاتية للرياضي فحسب، بل أيضا على     ا

  .)2( أعلى املستويات الرياضيةذلك يعد من أهم القوى اليت حتفز الرياضي للوصول إىل
 حمكات ميكنه من خالهلا احلكـم       درب من وغالبا ما يتم اختيار الالعبني ملنافسة ما على ضوء ما ميلك امل                 

 ى أداء العبيه، وإمكام القيام بتنفيذ الواجبات امللقاة عليهم، وقد يكون حمك االختيار هو مـستو على مستوى 
اصـة التـدريب   أداء الالعب ملباراة سابقة أو من خالل أدائه يف الفترات التدريبية اليت تسبق كل منافـسة وخ          

ارية املناسبة إذا ما توفرت لديه ونظرا ألن اهلدف الرئيـسي مـن              امله تبارات البدنية و  خاألخري، واستخدام اال  
 أداء ممكن يف نوع النشاط الذي ميارسه مبـا يؤهلـه            ى أعلى مستو  يب الرياضي هو الوصول بالالعب إىل     التدر

رزه الالعب وذلـك     التقدم الذي حي   ى املدرب استمرار متابعة مد    ىلالشتراك يف املنافسات، فقد أصبح لزاما عل      
 الربنامج مبا يتالءم ومستوي     ى النواحي اإلجيابية والسلبية لالستمرار أو إدخال تعديالت عل        ىبغرض التعرف عل  

الالعبني، مستخدما يف ذلك الوسائل املختلفة للقياس، واليت تتناسب وتفي مبتطلبات اللعبة، وخاصة تلك الـيت                
اقف مشاة ملواقف املنافسة، وذلك ألمهيتها سواء من الناحية التربويـة           تقيس املهارات أو العناصر البدنية يف مو      

  .)3(أو التعليمية لكل من املدرب والالعب
وتسهم املنافسة الرياضية باالرتقاء يف شخصية الرياضي من خالل تنمية وتطوير مهارته وقدراته وتشكيل                    

 – الـتفكري    – االنتبـاه    –اإلدراك  :  قلية والنفسية، مثـل    وتؤثر يف مجيع الوظائف الع     ،مساته اخللقية واإلرادية  

                                                 
 .12-11م، ص1980دار الكتاب للطباعة والنشر، : ، بغداد1، ط)املراحل الرابعة(علم التدريبعبده علي نصيف، قاسم حسن،  )1(
  .15صم، 1997 ،ع سابقمرجأبو العالء أمحد عبد الفتاح،  )2(
 356، صمرجع سابقعماد الدين عباس أبو زيد،  )3(
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 ممكن حىت يـتم األداء      ىالتصور، وذلك ما مل تتطلبه املنافسة الرياضية من استخدام تلك الوظائف ألقصي مد            
  .بصورة مقبولة مقرونة باإلجناز املطلوب أو املتوقع

  .  الواحدةاملتغرية يف أثناء املنافسة لكثري من املواقف االنفعالية وتعد املنافسة الرياضية مصدراً

16.3�N�N�N�N�4��M>&��-�@
�::::א��,*�;�وא�+
@�-��&<�M��4א��,*�;�وא�+
@�-��&<�M��4א��,*�;�وא�+
@�-��&<�M��4א��,*�;�وא�+ �� �� �� �

هنا جيب أن ندرك ملاذا جيب أن تشمل املنافسات أي شيء إضايف تقدمه للتدريب أكثر من جمرد احملاولـة يف              ������������������������
 يف املنافـسة يظهـر      الدورة التدريبية، واإلجابة هي أنه يف التدريب ميكن فقد التقليد ملواقف املنافسة، ولكـن             

الالعب أكثر إرهاقا من التدريب بسبب خربة املنافسة ومتطلباا النفسية والعاطفية، وبالتايل فإن عامل التكيف               
�. محل يكون أكثر فاعلية يف املنافسة عما حيدث يف التدريبىمع أعل �� �� �� �

اإلثـارة العاطفيـة    ى  ستو م    وبالتايل فإنه من الضروري أن تكون املنافسات هي أفضل تدريب للوصول إىل           
  .والنفسية

 هذا العامل الذي جيعل املنافسة وسيلة للتدريب، هو أن تعرض الالعب موعة خمتلفة من مواقف                   وإضافة إىل 

   .)1(املنافسة تقلل من احتمال تعرض الالعب ملوقف غري معتاد عليه

17.3�N�N�N�N��4א���������MB��4א�������$�*אع�א��MB��4א�������$�*אع�א��MB��4א�������$�*אع�א��MBאع�א*�$::::� �� �� �� �

سة، فهناك املنافسات التمهيدية واملنافسات التجريبية واملنافسات لالنتقاء واملنافسات        هناك أنواع خمتلفة للمناف   ������������������������
�.   الرئيسية �� �� �� �

1.17.3NNNN��
�H>+��4א���MBא��
�H>+��4א���MBא��
�H>+��4א���MBא��
�H>+��4א���MBא�:�:�:�: 

ـ              الـشكل املبـدئي     ى      ويعترب هذا النوع من املنافسات نوعا جتريبيا يستخدمه املدرب لتعويد الرياضي عل
  .ططية معينة كما يعترب وسيلة لإلعداد املتكامل اخل أو ةاملهاري أوة للمنافسة وجتربة حتقيق واجباته البدني

2.17.3�N�N�N�N��@��+T��::::א�MB���4א�T+��@��א�MB���4א�T+��@��א�MB���4א�T+��@��א�MB���4א �� �� �� �

 إعداد الرياضي ودراسة تـأثري مراحـل التـدريب          ى وتستخدم املنافسات االختيارية بغرض اختبار مستو     ������������������������
 ىسة تركيب النشاط التنافسي، وبناء عل      نقاط الضعف والقوة، ودرا    ى احلالة التدريبية، والتعرف عل    ىاملختلفة عل 

�. حتليل نتائج هذه املنافسة يتم التخطيط للربنامج التدرييب للمرحلة التالية �� �� �� �

                                                 
 .386ص ،م2006 املكتبة املصرية للنشر،: ، اإلسكندريةأساسيات التدريب الرياضيحممد إبراهيم شحاتة،  )1(
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3.17.3�N�N�N�N������+��4א���MB��4א�+������א��MB��4א�+������א��MB��4א�+������א��MBא:::: 

 ى منوذج املنافسة الرئيسية اليت يشارك فيها الرياضي، وبصفة خاصة عل          ى      يتم خالل هذه املنافسة التركيز عل     
نه خالل هذه املنافسة، ويف هذه احلالة جيب توفري كافة الظروف املشاة للمنافـسة الرئيـسية            الدور املطلوب م  

  . بأقصى درجة ممكنة

4.17.3�N�N�N�Nf��+�^���4��MBאf��+�^���4��MBאf��+�^���4��MBאf��+�^���4��MBא:::: 

  .  هذه املنافسة انتقاء الرياضيني وتشكيل الفريق يف املنافسات الرئيسية والرمسيةى      يتم بناء عل

5.17.3�N�N�N�N��4�<��4א����MB��4א��>���4א��MB��4א��>���4א��MB��4א��>���4א��MBא�:�:�:�:� �� �� �� �

� ممكن حيققه الفرد الرياضي ىيعترب اهلدف الرئيسي من املشاركة يف املنافسة الرئيسية هو حتقيق أعلى مستو������������������������ �� �� �� �

18.3�N�N�N�N��4א��������MBد�א��G$��4א��������MBد�א��G$��4א��������MBد�א��G$��4א��������MBد�א��G$����::::� �� �� �� �

 ممكن دف القوة أو حتقيق      ى أقصى مستو         حتقق املنافسة حتريك دوافع الالعب أو الفريق حنو الوصول إىل         
   .)1(أفضل نتيجة

1.18.3�N�N�N�NEL*>#��4��MBאEL*>#��4��MBאEL*>#��4��MBאEL*>#��4��MBא::::� �� �� �� �
       تعترب املنافسة دائما موقف حمدد األبعاد وتتجمع فيه الفرص املتاحة لألداء والتفوق يف وقت معني، وكما                

تمع فيه جمموعة من العقبات والصعوبات اليت قد تعترض هذا التقدم والتفوق، وبذلك فإن أي منافسة البـد                  جت
 النجاح والتفوق، وكذلك حتديد العناصر السالبة اليت        ى الفعالة واملعينة عل   من حتقيق واكتشاف العناصر اإلجيابية    

 املدرب حتليل املوقف التنافسي، والتخطيط للتدريب مـن  ىقد تعوق العمل واألداء مع التغلب عليها، وجيب عل  
بيعة املواقف   العناصر اإلجيابية والسلبية لوضع أنسب اخلطط للمنافسة، والتغري والتحول يف ط           ىأجل الكشف عل  

 حد كبري من املرونة والقابليـة للتغـيري،         ىضرورة أن تكون اخلطط عل      التنافسية وتركيب عناصرها يؤدي إىل    
 خارج السيطرة، وكلما أمكن     ى عناصر ومعلومات بعضها حتت السيطرة وأخر      ىوتشمل املنافسة كموقف عل   

  . كلما أمكن وضع أنسب اخلطط للمنافسةالتحويل والسيطرة على العناصر واملعلومات اليت خارج املنافسة
  

                                                 
 .25صم، 1997،مرجع سابقأبو العالء أمحد عبد الفتاح،  )1(
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2.18.3�N�N�N�N;�	*&�Bא;�	*&�Bא;�	*&�Bא;�	*&�Bא::::� �� �� �� �

 يف مجيع عمليات اإلعداد واالشتراك واختيار املنافسات، وهي ضـرورية           متثل املعلومات عنصرا هاما ومؤثراً    ������������������������
أيضا يف مجيع أجزاء التدريب، ويقصد باملعلومات كل الصور واألشكال واملعارف اليت حيصل عليهـا خـالل                 

صال والبحوث والتعليم وغريها، وتلعب املعلومات دورا رئيسيا وهاما يف اختاذ القرارات املناسبة للمواقـف               االت
�:املختلفة، حيث تسهم دقة وحداثة املعلومات يف توفري املتطلبات التالية �� �� �� �

 . اختاذ القراراتىوصف املوقف العام واملواقف التنافسية املؤثرة عل -1

 العوامل واحملددات املطلوب التدريب عليهـا لتحقيـق   تنافسية وتفسريها للوصول إىلحتليل لكل املواقف ال    -2
  .األهداف احملددة

تخدمة لكل موقف أو     اختاذ القرارات يؤثر يف املفاضلة بني العديد من األساليب والطرق املس           ىاملساعدة عل  -3
 .التخطيط ملواجهتهاتوفري تنبؤات عن املواقف املستقبلية واإلعداد هلا وشكل أو منافسة و

  . تقومي العمل واإلجناز وإظهار جوانب الضعف والقوة لتحقيق النتائج املستهدفةىاملساعدة عل -4
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�R^T�R^T�R^T�R^T::::� �� �� �� �

 تنميـة    اليد احد أنواع األنشطة الرياضية اهلامة يف نظام ثقافتنا الرياضية، ملا هلا من أمهية كبرية يف                ةتعترب كر ������������������������
ظائفه احليوية وما تتطلبه من قدرات خالقة من الالعبني ويف غضون عشرات الـسنني القليلـة                 وترفية و  ماجلس

 حىت أصـبحت    تشمل بالدا عديدة يف مجيع إحناء العامل،      ة اليد اتسع نطاق انتشار اللعبة ل       كر ةاملاضية لتطور لعب  
�.م1972 لعام ةاأللعاب االوملبي إدراجها ضمن برامج متارس حاليا يف مجيع أرجاء العامل تقريبا، باإلضافة إىل �� �� �� �

 عـضوا   ارتكرة اليد يف بداية السبعينات وص      الدول العربية املؤسسة لالحتاد العريب ل      لأوائتعترب اليمن من    و������������������������
 االحتاد العام لكرة اليـد مل يـشكل         إن رمسي حيث    إطار اللحظة، ومل تزاول اللعبة يف       حىتمشاركا يف االحتاد    

حتـادات الرياضـية    ، وبالضبط عقب إجراء الدورة االنتخابيـة لال       م1990حدة اليمنية    بعد قيام الو   الإويفعل  
�.م1996-2000 �� �� �� �

وأغلـب    العامل، وأن الغرض من املباراة هو تسجيل األهداف        يف ثاين أسرع لعبة مجاعية      هياليد  وتعد كرة   ������������������������
 الـذي الفريـق    هو الفريق الفائز  و ، وسط امللعب  يف املرمى ويقل    ةفترات املباراة يكون اللعب فيها حول منطق      

مـن  الالعب   عالية يكتسبها    بدنيةللمباراة، لذلك تتطلب لياقة      الزمن احملدد    يفيسجل أكرب عدد من األهداف      
، أمهها امتالك الالعب لبنية عضلية جيدة، أكتـاف عريـضة            البدين اخلاص  اإلعدادإلعداد البدين العام و   ا خالل

إمكانية وجود قيمة متوسـطة مـن       ربطهم عالقة ممتازة يف قوة اخلطف،        ت عاًجهزيه يف الساعدين والذراعني م    و
هي القيمة اليت متثل العالقة بني الكتلة العضلية         % 10نسبةكلغ،  90سم،190حيث القامة والوزن تنحصر بني      

، وكل هذه الـصفات     نفراج واسع للذراعني  اوكقاعدة عامة جيب أن يكون الالعبني اخللفيني ذوي         ،  والشحم
 .صبحت من خصائص العب كرة اليد احلديثةأ

� �� �� �� �
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1.1NNNN��(^,+8� ::::א�
@א�8;�א�8+,^)��א�
@א�8;�א�8+,^)��א�
@א�8;�א�8+,^)��א�
@א�8;�א

 الرياضي فقد قام الباحث     ز      نظرا لطبيعة الدراسة واليت تتطلب مقياس للحالة البدنية وآخر لقياس دافعية االجنا           
 وهو متعدد اإلبعاد ملفهوم الذات لبعض       حممد حسن عالوى  الذي صممه    للحالة البدنية و   ع استمارة مقياس  وزيبت

  . توفري أداة قياس صادقة وثابتة إىلعناصر اللياقة البدنية، ويهدف الصفات البدنية اليت يف جمملها أهم
تنطبق على بدرجـة     (قياس مخاسي التدرج    االختبار طبقا مل    على مجيع عبارات   باإلجابةقوم الالعب   وفيه ي       

 وذلك يف ضوء تعليمات املقيـاس      ،ة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا     بدرجة متوسط ،   بدرجة كبرية  ،كبرية جدا 
: اقتصر على بعدين مها    وقد   ،حممد حسن عالوى  واليت أعدها    س دافعية االجناز الرياضي   تقيواالستمارة األخرى   

على العيب نادي واحد من أندية حمافظة        الدراسة االستطالعية    ق ومت تطبي  ، جتنب الفشل   ودافع ،دافع أجناز النجاح  
ميثل إىل حد كبري مفردات العينة       و األصليع  تمااحلديدة وهو نادي شباب اجليل الرياضي، حيث يعترب عينة من           

  .اليت ستجرى عليها الدراسة امليدانية

2.1�N�N�N�Nא��kHM	א��kHM	א��kHM	א��kHM	�8א@

@א�8
@א�8
@א�8::::� �� �� �� �

ن العناصر األساسية والوسائل اهلامة اليت ينبغي أن تتوفر يف أية دراسة، ومن غري املعقـول أن                       يعترب املنهج م  
 وملـا كـان   ،خيلو أي حبث علمي من منهج عن طريقه يصل الباحث إىل التحقق من صحة الفرضيات أو بطالا       

 الدراسة، فإنه من العـسري      املنهج الذي يتبعه أي باحث يف دراسته ألي ظاهرة ال بد وأن يرتبط بطبيعة موضوع              
اختيار منهج معني لدراسة ما، وانطالقا من طبيعة املوضوع وفرضياته وأهدافه فقد اعتمدت الدراسة على املنـهج        

  .يصنف ضمن مناهج البحث املتبعة"ي الوصفي الذ
يـد  ويعتمد على التحديد الكمي وهو يهدف إىل اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر وصفا دقيقـا وحتد                    

خصائصها حتديدا كيفيا وكميا، وهي بذلك تقوم بكشف احلالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إىل صـورا                
  .)1(ي الظاهرة وحاضرها وكذا مستقبلهااحلالية، وحتاول التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل، فهي تم مباض

ـ                    ستلزم الوصـف والتحليـل     وقد أعتمد كمنهج أساسي يف هذا البحث وذلك لطبيعة املوضوع الـذي ي
العيب كرة اليد اليمنية أنديـة      لدى  ة االجناز الرياضي    دافعيباحلالة البدنية   عالقة  والتشخيص للعالقة املوجودة بني     

  .الدرجة األويل
  

                                                 
  .19ص م،1983 سنة ،4ط للطباعة، والتوزيع الشروق دار ،االجتماعية األحباث كتابه يف رشدامل ،صاحل الرمحن عبد فؤاد، حممد حلمي )1(
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3.1NNNNא���8$دوא;�א��$دوא;�א��$دوא;�א��$دوא;�א�@

@א��8
@א��8
@א��8::::� �� �� �� �

 يـتم  ام رج بقدمبجموعة من األدوات واملناهيؤكد علماء املنهجية على أنه بقدر ما ميكن للباحث االستعانة           
التوصل إىل نتائج موضوعية ودقيقة، ومبا أنّ طبيعة املوضوع هي اليت تفرض على الباحث نوع املنهج وتبعا لذلك                  

والدراسـة تتطلـب إىل     تفرض عليه نوع األدوات الواجب استخدامها جلمع احلقائق واملعطيات من امليـدان،             
  :اختبارين مها

  :االختبار األول

 كمقياس متعدد األبعاد ملفهوم الذات لـبعض الـصفات   جممد حسن عالوى صممه    البدنية احلالةاختبار وصف   

)1(البدنية اليت ميكن أن تشكل يف جمموعها أهم عناصر اللياقة البدنية
.
  : اليت يقيسها االختبار هي دبعاواأل 

جلسم القـوي، والعـضالت      التميز بالقوة العضلية وا    إىلالدرجة العالية على هذا البعد تشري       : القوة العضلية  –
    .الواضحة يف اجلسم

 عدم التعب عقب بذل جهد بدين لفترة طويلة وسرعة العودة           إىلالدرجة العالية على هذا البعد تشري       : التحمل  -
  .للحالة الطبيعية عقب أداء جمهود بدين عنيف

وإجادة احلركات الـيت أو     ) العدو (تشري اىل التميز بالسرعة يف اجلري      الدرجة العالية على هذا البعد     :السرعة – 
      .األنشطة اليت تتطلب عامل السرعة

 القدرة على أداء احلركات اليت تتطلب درجة كبرية من مرونة           إىلالدرجة العالية على هذا البعد تشري       : املرونة – 
  .اجلسم والشعور بالرضا من ناحية مرونة اجلسم

 أجادة احلركات اليت تتطلب الرشاقة بدرجة كبرية وسـهولة          إىل تشري   الدرجة العالية على هذا البعد     :الرشاقة – 
  .تغري أوضاع اجلسم عند أداء بعض املهارات احلركية

نصفها يف اجتاه البعـد والنـصف        ،عبارات 6 وكل بعد من اإلبعاد اخلمسة تقيسه        ،عبارة 30 ويتضمن االختبار 
  .األخر يف عكس اجتاه البعد

 تنطبق على بدرجة كـبرية جـدا      (ة على عبارات االختبار على مقياس مخاسي التدريج         ويقوموا الالعبني باإلجاب  
  :كاآليتويتم تصحيح هذا االختبار ، )، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدابدرجة كبرية، بدرجة متوسطة

  :عبارات بعد القوة العضلية أرقامها كما يلي

                                                 
    .120ص، 1998  موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني،،مرجع سابقحممد حسن عالوي،   )1(
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  . 6/16/26: ـ عبارات يف االجتاه البعد و أرقامها هي

   .1/11/21 : عبارات عكس اجتاه العد و أرقامها هيـ
  :عبارات بعد التحمل  أرقامها كما يلي  

   .2/12/22 :ـ عبارات يف االجتاه البعد و أرقامها هي
   .7/17/27 :ـ عبارات عكس اجتاه العد و أرقامها هي

  :عبارات بعد السرعة  أرقامها كما يلي  
   .8/18/28 : هي  عبارات يف االجتاه البعد و أرقامها-

   .3/13/23: ـ عبارات عكس اجتاه العد و أرقامها هي 
  :عبارات بعد املرونة  أرقامها كما يلي   
   .4/14/24 : عبارات يف االجتاه البعد و أرقامها هي-

   .9/19/29 :ـ عبارات عكس اجتاه العد و أرقامها هي
  :عبارات بعد الرشاقة  أرقامها كما يلي   
   .10/20/30 :الجتاه البعد و أرقامها هي  عبارات يف ا-

   .5/15/25: ـ عبارات عكس اجتاه العد و أرقامها هي 
وعند تصحيح االختبار يتم منح الدرجة اليت حددها املفحوص بالنسبة للعبارات اليت يف اجتاه البعد، أما بالنـسبة                  

  :ايلللعبارات اليت يف عكس اجتاه البعد فيتم عكس  الدرجات على النحو الت
  .5 = 1 ، 4 = 2، ) كما هي  ( 3 = 3 ، 2 = 4 ، 1تصبح  5

كمـا ميكـن مجـع      . ويتم مجع درجات كل بعد على حدة وبالتايل ميكن مقارنة اإلبعاد بعضها بالبعض األخر               
  .للفرد) اللياقة البدنية(درجات مجيع إبعاد االختبار للحصول على الدرجة الكلية لوصف احلالة البدنية 

   :الثايناالختبار 

بتصم مقياس نوعي خاص باال الرياضي حملاولة قياس دافعية االجنـاز الرياضـي             ) wills) 1982" ولس"قام  
  .املرتبط باملنافسة الرياضية

ض التطبيقات األولية يف البيئة املصرية على عينات        بعضوء  يف  و بتعريب القائمة  حممد حسن عالوى        وقد قام 
 20ويتـضمن   )  دافع جتنب الفـشل    –دافع اجناز النجاح    :( بعدين هي     االقتصار على   مث من الالعبني الرياضيني  

  .)1(عبارة فقط

                                                 
  .181-180صم، 1998 موسوعة االختبارات النفسية للرياضيني،، مرجع سابقحممد حسن عالوي،  )1(
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  : عبارات بعد دافع اجناز النجاح  هي-
فهـى  4/8/14وكلها عبارات اجيابية يف اجتاه البعد فيما عدا العبارات رقم .18/20/ 16/14/12/10/8/6/4/2
  . عبارات يف عكس اجتاه البعد

  :هي)الفشل اخلوف من (بعد جتنب الفشل عبارات  -
فهى 11/17/19عبارات اجيابية يف اجتاه البعد فيما عدا العبارات رقم           وكلها 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19

  .عبارات يف عكس اجتاه البعد
  :ويتم تصحيح عبارات كل بعد على حدة طبقا ملا يلي

  :العبارات يف اجتاه البعد تصحح كما يلي
 =درجات، بدرجـة قليلـة       3 = درجات بدرجة متوسطة   4 =درجات، بدرجة كبرية     5 =دا  بدرجة كبرية ج  

  : عكس اجتاه البعد فيتم تصحيحها كما يلي اليت هيما العباراتأدرجة واحدة،  =درجتان، بدرجة قليلة جدا 
 4 =لة  درجات، بدرجة قلي   3 =درجتان، بدرجة متوسطة     =درجة واحدة، بدرجة كبرية      =بدرجة كبرية جدا    

  .درجات 5 =درجات، بدرجة قليلة جدا 
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يتوقف على االختبار الصحيح للعينة أو االختبـار الرشـيد           ه البحث من اجلودة ال    غإن املستوى الذي يبل         
تـرب  ألنسب مناهج البحث مع كل ذلك على كفاءة األدوات اليت يستخدمها الباحث جلمـع البيانـات، وتع                

مقاييس الصدق من أهم املقاييس اليت حيرص البحث على مراعاا عند القيام بالبحث ضمانا لعامل املوضـوعية                 
  .حىت ميكن التحكم يف اجلوانب الذاتية

  .هو قياسه األداة لقياس ما يقصد بالصدق صحة االختبار لقياس ما وضع لقياسه أو صالحية األسلوب أو      
من قبل علماء وخمتـصني       موجهة ومقننه  )استمارات استبيان   ( اين هي عبارة عن اختبارات    فاالختبار األول والث  

ميثل بينما   )اللياقة البدنية ( حيث ميثل االختبار األول مقياس احلالة البدنية         ،مشهود هلم يف اال وقد مت اعتمادها      
ت موجهة ومقننة من قبل خرباء وخمتصني       عبارة عن اختبارا   وهي دافعية االجناز الرياضي،     االختبار الثاين مقياس  

يف اال السيكولوجي ومت ضبطها وتعديلها مبا يناسب بيئة اتمع العريب من قبل حممد حسن عـالوى وهـو                   
   ).issp ( اجلمعية الدولية لعلم النفس الرياضيإدارةنائب جملس وأستاذ علم النفس 

 مـع كـل      مبا يتناسب  ) صدق حمتويهما    (د التأكد من  كما مت عرض املقياسني على مخسة أساتذة خمتصني  قص         
  .)1(ملحق رقم(  البيئة اليمنيةحمور ليتم تطبيقه يف

  :     وكانت نتائجه كما يلي

احلالة  ميثل الدرجة املقدرة والنسبة املئوية ألراء اخلرباء يف مناسبة احملاور والعبارات الستبيان )03(جدول

 )5= ن ( البدنية

  


	� القوة العضلية: احملور األول�� ���ان ا
 

 1 3 5 العــــبارات


ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا��رة ا��� ا�  

 مقبولة 92 23  1 4 .قيلة بسهولةاستطيع محل األشياء الث 1

 مقبولة 92 23  1 4 .معظم زمالئي يصفونين باين قوي بدنيا  2

 مقبولة 100 25   5 .اشعر بالقوة يف معظم عضالت جسمي  3

 مقبولة 92 23  1 4 .اشعر بالضعف  يف بعض عضالت جسمي  4

 مقبولة 100 25   5 .جسمي ليس قويا بدرجة كافية 5

 مقبولة 100 25   5 .مي ال تظهر بصورة واضحة عضالت جس 6

 مقبولة 96 144  3 27 اموع الكلي للمحور
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 والعبارات احملاور مناسبة يف اخلرباء ألراء املئوية والنسبة املقدرة ميثل الدرجة :)03(  رقمدولاجل تابع

 )5=ن( البدنية احلالة الستبيان


	� التحمل: احملور الثاين �� ���ان ا

 1 3 5 العــــبارات 


ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا��رة ا��� ا�  

� 100 25   5 استطيع أن أعود حلاليت الطبيعية بسرعة بعد أداء جمهود بدين عنيف 7���� 

� 100 25   5 .استطيع أداء جهد بدين عنيف دون أن أتوقف اللتقط أنفاسي  8���� 

� 100 25   5 بعض زمالئي يصفونين بأنين ال اتعب بسرعة أثناء ممارسة بعض األنشطة 9���� 

� 92 23  1 4 اتعب بسرعة عند بذل جهد بدين لفترة طويلة 10���� 

� 92 23  1 4  .داء البدين املتواصل بدون فترة راحة طويلة ال استطيع حتمل األ 11���� 

� 100 25   5 .احتاج للوقت الطويل حىت استرد أنفاسي عقب بذيل هود بدين عنيف 12���� 

� 97.333333 146 0 2 28 اموع الكلي للمحمور���� 


	� السرعة: احملور الثالث �� ���ان ا

 1 3 5 العــــبارات 


ر�� ا

رة�� ا

�����رة  ا���	�ا��� ا�  

� 100 25   5 أجيد أداء احلركات اليت تتطلب السرعة 13���� 

� 100 25   5 .قدرايت جيدة يف األنشطة اليت تتطلب سرعة احلركة  14���� 

� 100 25   5 .أنا أسرع من معظم زمالئي يف اجلري  15���� 

� 100 25   5 يف اجلريمعظم زمالئي أسرع مين  16���� 

� 100 25   5 ) .العدو (احتاج إىل تنمية قدرايت يف اجلري السريع  17���� 

� 100 25   5 .ال استطيع أداء بعض احلركات اليت تتطلب السرعة يف األداء  18���� 

� 100 150 0 0 30 اموع الكلي للمحمور���� 


	����ان ا املرونة: احملور الرابع �� 

 1 3 5 العــــبارات 


ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا��رة ا��� ا�  

� 100 25   5 استطيع أداء احلركات اليت تتطلب مين درجة كبرية من املرونة 19���� 

� 100 25   5 .بعض زمالئي يصفونين بان جسمي يتميز باملرونة اجليدة  20���� 

� 100 25   5 . اشعر بالرضاء من مرونة جسمي 21���� 

� 100 25   5 مرونة جسمي ال تساعدين على أداء معظم  احلركات بصورة جيدة 22���� 

� 100 25   5 .اشعر بان جسمي غري مرنا بدرجة كافية  23���� 

� 92 23  1 4 .ال استطيع بسهولة أداء احلركات اليت تطلب درجة كبرية من 24���� 

� 98.666667 148 0 1 29 اموع الكلي للمحور����  


	� الرشاقة: احملور اخلامس �� ���ان ا

ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا��رة ا��� ا�   

    1 3 5 العــــبارات

� 100 25   5 ستطيع بسهولة تغري أوضاع جسمي  عند أداء بعض املهارات احلركية               اا25���� 

� 100 25   5 .ئي يصفونين بأنين أجيد احلركات اليت تتطلب درجة كبرية من الرشاقة معظم زمال            26���� 

� 100 25   5 .استطيع بسهولة أداء احلركات اليت تطلب الرشاقة                             27���� 

� 100 25   5 اقة استطيع بسهولة أداء احلركات اليت تتطلب الرشال                            28���� 

� 100 25   5 .ضعيف يف أداء احلركات اليت تطلب الرشاقة                          أنا  29���� 

� 100 25   5 .ال استطيع بسهولة تغري اجتاهات جسمي عند أداء بعض املهارات احلركية            30���� 

� 100 150 0 0 30 المجموع الكلي للمحور���� 

� 82 738    مجموع كافة المحاور���� 
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 والعبـارات  احملـاور  مناسبة يف اخلرباء ألراء املئوية والنسبة املقدرة الدرجة ميثل والذي )03( من يتضح       
 الكلي للمجموع املقدرة الدرجة بلغت عبارات، )6( مثل والذي العضلية القوة حمور أن البدنية، احلالة الستبيان
   .مقبولة العبارة حالة وكانت )%96( مئوية وبنسبة) 144(للمحور

 مئويـة  وبنـسبة  )146( املقدرة الدرجة فبلغت أيضا عبارات) 6 (ميثل والذي) التحمل حمور (الثاين احملور أما
  .مقبولة العبارات حالة أصبحت لذلك ونتيجة )97.33%(

) 150 (املقـدرة  الدرجـة  فكانت عبارات) 6 (لميث والذي) السرعة حمور (الثالث باحملور يتعلق فيما أما      
 حمـور  (الرابع للمحور املقدرة الدرجة وبلغت،  مقبولة العبارات حالة أصبحت وبذالك )%100( مئوية وبنسبة
 املقـدرة  الدرجة بلغت وكذلك ،مقبولة العبارات حالة وأصبحت )%92( مئوية وبنسبة) 23 (فبلغت) املرونة

  .مت قبول كل عبارات املقياس ولذلك )%98.66( مئوية وبنسبة) 148) (ةالرشاق حمور (اخلامس للمحور
  

  الستبيان والعبارات احملاور مناسبة يف اخلرباء ألراء املئوية والنسبة املقدرة ثل الدرجةمي :)04(  رقمدولاجل

 )5 = ن( الرياضي االجناز دافعية


	� دافع اجناز النجاح: احملور األول  �� ���ان ا

 1 3 5 العــــبارات 


ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا�� ا�� ا��رة  

� 76 19 1 1 3 .يعجبين الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسني مستواه 1���� 

� 92 23  1 4 .استمتع بتحمل أية مهمة واليت يرى بعض الالعبني اآلخرين أا مهمة صعبة  2���� 

� 100 25   5 .ضيت لدى استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي اجنح يف ريا 3���� 

� 100 25   5 .الفوز يف املنافسة مينحين درجة كبرية من الرضا  4���� 

� 100 25   5 .لدى رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا يف رياضيت  5���� 

� 100 25   5 .أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب  6���� 

� 100 25   5 .هديف هو أن أكون مميزا يف رياضيت  7���� 

� 84 21  2 3 .يعترب من اهداىف األساسية  االمتياز يف الرياضة ال 8���� 

� 92 23  1 4 .احلظ يؤدى إىل الفوز بدرجة اكرب من بذل اجلهد  9���� 

� 92 23  1 4 .أفضل أن أستريح من التدريب يف فترة ما بعد االنتهاء من املنافسة الرمسية 10���� 

� 93.6 234 1 6 43 كلياموع ال���� 


	� دافع جتنب الفشل : احملور الثاين �� ���ان ا

 1 3 5 العــــبارات 


ر�� ا

رة�� ا

�	������ ا��رة ا��� ا�  

� 92 23  1 4 .أجد صعوبة يف حماولة النوم عقب هزمييت يف منافسة  1���� 

� 92 23  1 4 .فانىن احتاج لبعض الوقت لكي انسي هذا اخلطأعندما ارتكب خطا يف األداء أثناء املنافسة  2���� 

� 84 21  2 3 .أحس غالبا باخلوف قبل اشتراكي يف املنافسة مباشرة  3���� 

� 100 25   5 .اخشي اهلزمية يف املنافسة  4���� 

� 84 21  2 3 .يف بعض األحيان عندما ازم يف منافسة فان ذلك يضايقين لعدة أيام  5���� 

� 100 25   5 .اشعر بالتوتر قبل املنافسة الرياضية  6���� 

� 100 25   5 .عندما ارتكب خطا يف األداء فان ذلك يرهقين طوال فترة املنافسة  7���� 
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 الستبيان والعبارات احملاور مناسبة يف اخلرباء ألراء املئوية والنسبة املقدرة ميثل الدرجة: )04( رقمدولاجلتابع 

  )5 =ن( الرياضي االجناز دافعية

 

 احملـاور  مناسـبة  يف اخلـرباء  ألراء املئويـة  والنسبة  املقدرة الدرجة ميثل الذي) 04( اجلدول من يتضح      
 علـى  بلغـت  املقـدرة  الدرجة أن يتضح خرباء، )5( عددهم وبلغ الرياضي االجناز دافعية ستبيانال والعبارات

 حالـة  تكون وبذلك )%93.6( مئوية وبنسبة )232) (النجاح إجناز دافع حمور (األول للمحور الكلي اموع
 . مقبولة العبارات

 )%92.8( مئويـة  وبنـسبة  )232( فبلغت) شلالف جتنب دافع حمور (الثاين للمحور املقدرة الدرجة       أما
 )466( املقـدرة  الدرجـة  فكانت احملورين جمموع على االستجابة أما مقبولة، العبارات حالت كانت وبذلك

   .مت قبول كل عبارات املقياس لذلك ونتيجة )%93.2( مئوية وبنسبة

5.1NNNN;א���ـ�;�א���ـ�;�א���ـ�;�א���ـ��::::� �� �� �� �

 لالعـبني ) للياقـة البدنيـة   ا(االستبيان احلالة البدنية أو    اخلاص باستمارة    األولللتأكد من ثبات االختبار           
قمنا بتوزيع االستمارات اخلاصـة      وكذلك االختبار الثاين اخلاص باستمارة االستبيان لدافعية االجناز الرياضي،        

وهـم  ) نادي اجليل  الرياضـي    (ألحد أندية حمافظة احلديدة     ن على جمموعة من العيب كرة اليد        ذين االختباري 
، مث قمنا جبمع االستمارات بعد إجابام كلها واعـدنا          )العب 12(لون جزء من أفراد عينة اتمع احلقيقي        ميث

  .توزيع هذه االستمارات يف اية األسبوع الثاين على نفس العينة
، وكانـت   اختباروقيمة ثبات كل    مث مجعت هذه االستمارات حيث قمنا بعدها حبساب معامل االرتباط                 

  :ائج احملصل عليها كما هي مبينة يف اجلدولني التالينيالنت
  
  
  

� 92 23  1 4 .منافسة يف اشتراكي ليلة النوم يف صعوبة أجد ال 8���� 

� 92 23  1 4  .نتائجها عن أو املنافسة يف حيدث أن ميكن عما التفكري يف الانشغل املنافسة يف اشتراكي قبل 9���� 

� 92 23  1 4  .مباشرة املنافسة تسبق اليت اللحظات يف هادئا ونأك أن استطيع 10���� 

� 92.8 232 0 9 41 اموع الكلي���� 

� 93.2 466    جمموع كافة احملاور���� 
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  :احلالة البدنيةب بالنسبة لالختبار اخلاص

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت احملسوبة ومعامل االرتباط بني التطبيق ميثل : )05(  رقمدولاجل

  )12=ن ( )اللياقة البدنية(األول والثاين حملاور مقياس احلالة البدنية

   ).0.05(  و مستوى اخلطأ  )22(  عند درجات احلرية  )2.07(  = ةقيمة ت اجلد ولي
 ف املعياري وقيمه ت احملسوبة ومعامـل       والذي يوضح املتوسط احلسايب واالحنرا     )05(يتضح من اجلدول        

االرتباط بني التطبيق األول والثاين حملاور احلالة البدنية، ظهر أن التطبيق أألول لقيمة القوة العضلية بلغ املتوسط                 
 وبـاحنراف   )2.65(إما يف التطبيق الثاين بلغ املتوسـط احلـسايب         )0.98(  وباحنراف معياري  )2.66(احلسايب
 إما التطبيق األول لقيمـة      )0.90( ومعامل االرتباط    )0.005(حني كانت قيمة ت احملسوبة       يف   )0.96(معياري

يف حني بلـغ املتوسـط       )1.15( وباحنراف معياري    )2.66(فبلغ التوسط احلسايب  ) حمور التحمل (احملور الثاين   
ومعامـل   )0.032( وكانت قيمة ت احملـسوبة       )1.05 (وباحنراف معياري  )2.75(احلسايب يف التطبيق الثاين     

 يف  )1.16( وباحنراف معياري    )2.91() حمور السرعة ( وبلغ املتوسط احلسايب للمحور الثالث     )0.82(االرتباط  
وبلغـت قيمـة ت      )1.3( وباحنراف معيـاري     )2.89(التطبيق األول وبلغ املتوسط احلسايب يف التطبيق الثاين         

وبلغ املتوسط احلسايب للتطبيـق     ) حمور املرونة (ور الرابع    أما يف احمل   )0.93(  ومعامل االرتباط  )0.007(احملسوبة  
وباحنراف معياري   )2.75(أما يف التطبيق الثاين فبلغ املتوسط احلسايب         )0.99(  وباحنراف معياري  )2.41(األول

إما يف التطبيـق األول علـى احملـور          )0.93(  االرتباط ومعامل )-0.151( وبلغت قيمة ت احملسوبة      )1.28(

 الصدق معامل التطبيق الثاين التطبيق األول
 احملاور

 احنراف متوسط احنراف متوسط

قيمة ت 

 االرتباط احملسوبة
 الثبات

 الذايت

 0.90 0.005 0.96 2.65 0.98 2.66 احملور األول

 0.82 0.032- 1.05 2.75 1.15 2.66 احملور الثاين

 0.93 0.007 1.3 2.89 1.16  2.91 احملور الثالث

 0.93 0.151- 1.28 2.75 0.99 2.41 احملور الرابع

احملور 

 اخلامس
2.66 1.23 2.83 1.26 -0.051 0.83 

0.91 0.95 
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وبلغ املتوسـط يف التطبيـق       )1.23( وباحنراف معياري  )2.66(فبلغ املتوسط احلسايب  ) حمور الرشاقة (اخلامس  
وبلغ  )0.83(  ومعامل االرتباط  )0.051( وبلغت قيمت ت احملسوبة      )1.26( وباحنراف معياري    )2.83(الثاين  

  .)0.95(والصدق الذايت بلغ  )0.91(معامل الثبات 
هذا اجلدول يوضح معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاين         :  عية االجناز الرياضي  بالنسبة لالختبار اخلاص بداف   

  . وثبات االختبار
 بني االرتباط ومعامل احملسوبة ت وقيمة املعياري واالحنراف احلسايب املتوسطميثل : )06( رقم لدواجل

 )12=ن ( الرياضي االجناز دافعية مقياس حملاور والثاين األول التطبيق

  ).0.05( و مستوى اخلطأ )22(د درجات احلرية  عن)2.07( = ةقيمة ت اجلد ولي* 
 والذي ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت احملسوبة ومعامل االرتبـاط  )06(يتضح من اجلدول   

بني التطبيق األول والثاين حملاور اختيار دافعية االجناز الرياضي ، حيث بلغ املتوسط احلسايب يف التطبيـق األول                  
، أما يف التطبيق الثاين فبلغ املتوسـط احلـسايب          )0.99( وباحنراف معياري    )2.83()  اجناز النجاح  عحمور داف (
   .)0.91( ومعامل االرتباط )0.043(، وبلغت قيمة ت احملسوبة )0.79( وباحنراف معياري )2.49(

 يف  )0.98( معيـاري     وبـاحنراف  )2.66(، فبلغ  املتوسط احلسايب      )حمور دافع جتنب الفشل     (أما احملور الثاين    
 يف حني بلغـت     )1.02( وباحنراف معياري    )2.83(التطبيق األول،أما يف التطبيق الثاين فبلغ املتوسط احلسايب         

  ومعامل الصدق الذايت)084( ، وكانت درجة الثبات )0.74( وقيمة معامل االرتباط     )0.40(قيمة ت احملسوبة    

)0.91(.  
  
  
  
  
  

    التطبيق الثاين  التطبيق األول

  احنراف  متوسط  احنراف  متوسط  احملاور

ــة ت  قيم

  احملسوبة

ــل  معامــ

  االرتباط
  الثبات

الصدق 

  الذايت

  0.91 0.043 0.79 2.49  0.99 2.58  احملور األول

  0.74 0.40 - 1.02 2.83 0.98 2.66  احملور الثاين

0.84  0.91 
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6.1NNNNא���M�(א����M�(א����M�(א����M�(��8א@

@א�8
@א�8
@א�8����::::� �� �� �� �

 الذي صلياألتعترب العينة جيدة إال إذا كانت ممثلة جلميع اتمع  ال اختيار العينة بطريقة العمدية؛ ومت       
عينة وهذه الدراسة تضم  منه حىت يصبح استنتاجا صحيحا، وإال أخطانا يف حكمنا على صفات األصل، نبثقتا

وهم ، )108(ية اليمنية البالغ عددهم من حمافظات اجلمهور)أندية الدرجة األوىل(العيب كرة اليد كل متثل 
  .  بذلك ميثلون اتمع األصلي للبحث أي عبارة عن مسح شامل

7.1NNNNא��;�
@א�8
@א�8
@א�8
@א���8�;�א����;�א����;�א���::::� �� �� �� �

1.7.1NNNNال البشري للدراسةا :  

 العـب   108 ينشطون مع الفرق املشاركة والبـالغ عـددهم          اعتمدت هذه الدراسة على الالعبني الذين          
 الفرق التسعة، ما عاد فريق اجليل الـذي أجريـت عليـة الدراسـة                فريق من   العب لكل  12موزعني مبعدل   

  .االستطالعية

2.7.1NNNNال املكاين للدراسةا:  

التجمـع  يف    والذين شاركوا  اليمنيةللعبة كرة اليد     أندية الدرجة األويل   لدراسةا  هلذه اال املكاين مت حتديد        
   : وهمالذي أقيم يف العاصمة صنعاء

   احلسيين  -2قر                              الص-1
   وحدة ترمي -4                             الشعلة -3
   شباب رمخه  -6                             حسان -5
   شعب أب -8                        إحتاد أب  -7
  إحتاد سيئون -9
   :ألزمايناال  .3.7.1 

 جتمع صنعاء الـذي     ل وبالضبط خال  ،م 2009 – 2008 :يدانية خالل املوسم الرياضي   متت الدراسة امل         
    . م2008 / 7 /28  إىل 2008 /7 /20من  املمتدة يف الفترة نظم 
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8.1NNNNS<��TS<��TS<��TS<��Tאد������אد$��אد$��אد$��$�����M�� ::::א����Mא����Mא����Mא�

  .السن حسب الالعبني توزيع ميثل :)07( رقم دولاجل

 
 
 
 
 

         
  

ـ            سـنة إىل    20 يتراوح سنهم من     )%54.6 (يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من الالعبني واملقدرة ب
 املمثلة لالعبني   )%13.9(سنة، مث نسبة   20ل من    من الالعبني الذين سنهم أق     )%27.8( سنة، وتليها نسبة     24

  سنة فال ميثلون إال نـسبة      30 سنة، أما الالعبني الذين يفوق سنهم        29سنة إىل    25الذين ي تراوح سنهم من      
، وهذا ما يؤكد على أن معظم الالعبني املمثلني ألفراد عينة البحث هم يف السن املناسب ملمارسـة                  )03.7%(

  . رياضة كرة اليد
   )العائلية ( املدنية احلالة حسب الالعبني توزيع ميثل: )08( رقم دولجلا

  

   

  

  
  

مقابـل  ، )%89.8(يبني لنا هذا اجلدول أن أكرب عدد من الالعـبني عـزاب وتقـدر نـسبتهم بــ                    
سنة، وهو ما    25 ال يتجاوز سنهم     العبني املتزوجني، ويعود هذا إىل كون أغلبية الالعبني       من ال  %)10.2(نسبة

  .يساعد الالعبني على تقدمي أداء أفضل
  

 
 

  النسبة  التكرارات  السن

  27.8  30   سنة20أقل من 

  54.6  59   سنة24سنة إىل  20من 

  13.9  15  سنة 29 سنة إىل 25من 

  03.7  40   سنة30أكثر من 

  100  108  اموع

  النسبة  التكرارات  احلالة املدنية

  89.8  97  أعزب

  10.2  11  متزوج

  100  108  اموع
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  اخلربة حسب الالعبني توزيع ميثل: )09( رقم اجلدول

   ).األوىل الدرجة أندية يف اليد كرة ممارسة بداية مدة( 

  

  

  

  

  

  
يتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من الالعبني ال تتجاوز مدة ممارستهم لرياضة كرة اليد                  

 من الالعبني تتراوح خـربم  )%36.1( نسبة وأن)%54.6(سنوات واملقدرة بـ     05يف أندية الدرجة األوىل     
 تتجاوز مدة ممارستهم لرياضة     )%09.3( سنوات، وأصغر نسبة منهم واليت ال تتعدى         10سنوات إىل    05من  

 سنوات، وهذا ما يشري إىل أن معظم الالعبني ليس لديهم خربة طويلـة يف    10كرة اليد يف أندية الدرجة األوىل       
  . يدفعهم الرتكاب األخطاء األوىل وهذا يعترب عائقا أمام الالعبنيممارسة هذه الرياضة مع أندية الدرجة

  
  .احلايل الفريق يف األقدمية حسب الالعبني توزيع ميثل: )10( رقم اجلدول

  

  

  

  

  

          
 حاليا من   ا هل ون يلعب اليت قيبين لنا هذا اجلدول أن أكرب نسبة من الالعبني تتراوح مدة انضمامهم إىل الفر                   

 من الالعبني الذين ال تتجاوز مدة       )%29.6(وتليها نسبة   ،  )%42.6( سنوات وتقدر بـ     05 سنوات إىل    02
 من لالعبني الذين تتجاوز مـدة انـضمامهم         )%27.8(جند نسبة   انضمامهم لفريقهم احلايل سنتني، يف حني       

 بصفة عامة ليس لديهم أقدميه كافيـة لالنـدماج مـع            سنوات، وهذا ما يعين أن الالعبني      05لفريقهم احلايل   
  .فريقهم احلايل ما هو ما يشكل صعوبة يف التنسيق بينهم

  النسبة  التكرارات  اخلربة

  54.6  59  سنوات 05أقل من 

  36.1  39   سنوات10 سنوات إىل 05من 

  09.3  10   سنوات10أكثر من 

  100  108  اموع

  النسبة  التكرارات  األقدمية

  29.6  32   سنوات02أقل من 

  42.6  46   سنوات05 سنوات إىل 02من 

  27.8  30  سنوات 05أكثر من 

  100  108  اموع
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  الطول حسب الالعبني توزيع ميثل: )11( رقم اجلدول

  النسبة  تكراراتال  الطول

  33.3  36   م170أقل من 

  50.9  55   م180 م إىل 170من 

  15.8  17  سنوات 05أكثر من 

  100  108  اموع

        
) م180 إىل   م170 (نالحظ من خالل هذا اجلدول أن نصف عدد الالعبني تقريبـا متوسـطي القامـة                    

، يف حـني  )م170أقل من (ي القامة   ريعبني قص من الال  )%33.3( وأن نسبة    ،)%50.9( نسبتهم بـ    ةقدراملو
وهذا ما يؤكد على أن أطوال       ،)سنوات 05أكثر من   (15.8ال تتعدي نسبة الالعبني الذين ميلكون قامة طويلة         

  .الالعبني بصفة عامة مناسبة ملمارسة رياضة كرة اليد
  

  الوزن حسب الالعبني توزيع ميثل):  12 (رقم اجلدول

  بةالنس  التكرارات  الوزن

  48.1 52  65أقل من  كغ 

  38.9  42   كغ75 كغ إىل 65من 

  13  14   كغ75أكثر من 

  100  108  اموع

       
  وأن نسبة، )%48.1(وتقدر نسبتهم بـ 65يوضح هذا اجلدول أن أغلبية الالعبني وزم أقل من كغ        

ـ  )%13( جند نـسبة  ، يف حني    ك 75ىل  ا  ك 65 من الالعبني الذين يتراوح وزم من      %)38.9(   مـن  ط فق
 كغ، وهذا يشري إىل أن نصف الالعبني تقريبا ضعفي الوزن وهو ما يؤثر سلبا               75الالعبني الذين تفوق أوزام     

  . على أدائهم
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ة الـربامج   حزمللقد مت إخضاع النتائج املتحصل عليها يف شكلها الكمي، هذا قصد التحليل إىل املعاجلة باستعما  
  :وهذا حلساب كال من. )spss(اإلحصائية  

  : املتوسط احلسـايب .1

 : االحنراف املعياري  .2

 : لداللة الفروقTاختبار  .3

 :التكرارات والنسب املؤوية .4

 :)الكيدو (لداللة الفروق 2kاختبار  .5

  .)1(: بريسونمعامل االرتباط .6

  :المعالجة اإلحصائية

، وهي 5 -1سة حماور وكل حمور حيتوي على  ستة بنود منقطة من حتتوي على مخ : مقياس احلالة البدنية-أ
  :كالتايل

، قوي )18 -12(  متوسط القوة،)12 - 6(  قسم إىل أربعة مستويات ضعيف القوة:  القوةل احملور األو    
  .)30 - 24( ، قوي جدا)24 -18(

 )18 -12(، متوسط التحمل )12 -6( قسم إىل أربعة مستويات ضعيف التحمل:احملور الثاين التحمل    
  .)30 -24(، حتمل قوي جدا)24 -18(قوي التحمل 

 )18 -12(، متوسط السرعة )12 - 6( السرعةبطيء قسم إىل أربعة مستويات :احملور الثالث السرعة      
  . )30 - 24(ة قصوىعسر، )24 -18(سريع 
 -18(، عالية)18 -12(، متوسطة )12 - 6(قسم إىل أربعة مستويات منخفضة: احملور الرابع املرونة     

  .)30-24( عالية جدا)24

-18( عايل ،)18-12(، متوسط )12-6( قسم إىل أربعة مستويات منخفضة :احملور اخلامس الرشاقة      

  .)30 - 24( ، عايل جدا)24

                                                 
  .334م، ص2002دار الفكر العريب، : ، القاهرة1، طاإلحصاء الوصفي يف علوم التربية البدنية والرياضيةمد نصر الدين رضوان، حم  )1(
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   ية، عال)90 - 60( متوسطة ،)60 -30(ككل قسمت إىل أربعة مستويات منخفضة : أما احلالة البدنية
  .)150 -120( ، عالية جدا)90-120(

ـ 1حتتوي على حمورين وكل حمور حيتوي على عشرة بنود منقطة من :دافعية االجناز الرياضي  مقياس-ب

  : وهي كالتايل5
 )30 -20(، متوسط )20-10(منخفض قسم إىل أربعة مستويات  دافع أجناز النجاح :لاحملور األو      
  .)50 - 40( جداعايل، )40 -30( عايل

 )30 - 20(، متوسط )20 -10(منخفض  قسم إىل أربعة مستويات احملور الثاين دافع جتنب الفشل      
  .)50 - 40( جداعايل، )40 -30( عايل

 -40(، متوسط)40 -20(منخفض  قسمت إىل أربعة مستويات:ككل أما دافعية االجناز الرياضي      

 .)100 -80( جداعايل، )80 -60( عايل )60
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   توزيع الالعبني حسب قوم العضلية مستويميثل: )13(دول رقم اجل                   

  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  العضليةالقوة 
االحنراف 

  املعياري
  املتوسط النظري

  38.9  42  قوي جدا

  36.1  39  قوي

  21.3  23  متوسط

  03.7  04  ضعيف

  100  108  اموع

24.6  

  

  

5.16  
  

  

18  

  
 ويـة جـدا    العب لديهم قوة بدنية بدرجة ق      )42(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )13(اجلدوليتضح من          

 العب لديهم قوة بدنية بدرجة قويـة واملقـدرة نـسبتهم            )39( جند أن    حني يف،  %)38.9(نسبتهم  واملقدرة  
 العـب واملقـدر نـسبتهم       )23(أما الالعبني الذين لديهم قوة بدنية بدرجة متوسطة وعددهم           ،)36.1%(
  .)%03.7(نسبتهم بـ  العب يشعرون بضعف يف قوم العضلية حيث بلغت )4(، كما جند أن )21.3%(

      إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون بقوة بدنية قوية جدا، وهي صفة أساسية البد أن تتوفر يف العـيب                   
كرة اليد من أجل أداء دورهم بفعالية وكفاءة ويتوقف عليها أداء معظم األنشطة الرياضية، وما يؤكد ذلك هي                  

ـ   قيمة املتوسط احلسايب   ـ          )24.6(نسبة  للمحور املقدر ب  )18(وهي أكرب من املتوسط الفرضـي املقـدر بـ

وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية كبرية بني الالعبني من             )5.16(وباحنراف معياري يقدر بـنسبة     
  . حيث قوم البدنية
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   توزيع الالعبني حسب قدرم على التحمل مستوي ميثل)14(دول رقم اجل

   
هم نسبتواملقدرة   العب لديهم حتمل بدرجة قوية       )49(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )14(اجلدوليتضح من       

  ).%25( العب لديهم حتمل بدرجة قوية جدا واملقدرة نسبتهم )27( جند أن حني يف، )45.4%(

، )%21.3( العب واملقدر نسبتهم بــ       )23(أما الالعبني الذين لديهم حتمل بدرجة متوسطة وعددهم               
  .)%08.3( العب يشعرون بضعف حتملهم حيث بلغت نسبتهم بـ )09(كما جند أن 

نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون بصفة التحمل بشكل قوي، وهي ضرورية لالعيب كرة اليد لكوا                     إذن  
هي اليت جتعل الالعب له قدر على مواجهة التعب واالستمرار يف األداء لفترة طويلة، وما يؤكد ذلك هي قيمـة     

 وباحنراف  )18(ضي املقدر بـ    وهي أكرب من املتوسط الفر     )23.22(للمحور املقدر بـنسبة     املتوسط احلسايب 
  . وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية كبرية بني الالعبني من حيث حتملهم )5.22(معياري يقدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املتوسط النظري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  تالتكرارا  التحمل

  25  27  قوي جدا

  45.4  49  قوي

  21.3  23  متوسط

  08.3  09  ضعيف

  100  108  اموع

23.22  

  

  

5.22  
  

18  
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  توزيع الالعبني حسب سرعتهم مستوي  ميثل :)15(دول رقم اجل

  
نـسبتهم   واملقـدرة   العب لديهم سرعة عالية)53(أغلب الالعبني وعددهم  أن   )15(اجلدوليتضح من          

أمـا الالعـبني    ) %33.3(عب لديهم سرعة عالية جدا واملقدرة نسبتهم         ال )36( جند أن    حني يف،  )49.1%(
 كما جند أن    )%13.9( العب واملقدر نسبتهم بـنسبة    )15( بان لديهم سرعة متوسطة وعددهم       االذين صرحو 

  .)%03.7( العب يشعرون بببطئ يف سرعتهم حيث بلغت نسبتهم بـنسبة )04(
عون بصفة السرعة بدرجة عالية، وهي من العوامل األساسية لنجـاح                 إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمت     

أألداء البدين خاصة  لالعيب كرة اليد فهي مرتبطة بالقوة وهلا أساسها يف التحمل واملرونة والرشاقة، وما يؤكـد      
 وهي أكرب من املتوسـط الفرضـي املقـدر    )24.72(ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب للمحور املقدر بـنسبة         

 وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فرديـة كـبرية بـني              )5.16(، باحنراف معياري يقدر     )18(نسبة  بـ
  .   البدنيةسرعتهمالالعبني من حيث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظرياملتوسط الن  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  السرعة

  33.3  36  سريع جدا

  49.1 53  عة عاليةسر

  13.9 15  متوسط سرعة 

  03.7  04  ة سرعة بطيئ

  100  108  اموع

24.72  

    

  

  5.16  
  

18  
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    توزيع الالعبني حسب مرونتهم مستوي ميثل:)16(دول رقم اجل

  

نـسبتهم  واملقـدرة    العب لديهم مرونة عالية      )51(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )16(اجلدوليتضح من         
أمـا الالعـبني    ،)%36.1(عالية جدا واملقدرة نسبتهم  العب لديهم سرعة )39( جند أن حني يف،  %)47.2(

 العبني  )06(، كما جند أن     )%11.1( العب واملقدر نسبتهم بـ      )12(الذين لديهم سرعة متوسطة وعددهم      
  .)%05.6(يشعرون بان لديهم مرونة منخفضة حيث بلغت نسبتهم بـنسبة 

بدرجة عالية، وهي صفة هامة بالنسبة لالعيب كـرة               إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون بصفة املرونة         
اليد متكنهم من أداء حركام ألوسع مدى ممكن، وتساعدهم على االقتصاد يف الطاقة والزمن وجتعل حركام                

) 24.84( للمحور واملقدر بنسبة   تظهر بصورة أكثر انسيابية وفعالية، وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب           

 وهو ما يعين أن     )4.92(، باحنراف معياري يقدر بـنسبة      )18( توسط الفرضي املقدر بـنسبة   وهي أكرب من امل   
  .  هناك فروق واختالفات فردية كبرية بني الالعبني من حيث مرونتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  لنظرياملتوسط ا  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  املرونة

  36.1  39  عالية جدا

  47.2  51  عالية

  11.1  12  متوسطة

  05.6  06  منخفضة

  100  108  اموع

  24.84  4.92  18  
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  . توزيع الالعبني حسب رشاقتهم مستويميثل: )17(اجلدول رقم 

   
 واملقدرة   العب صرحوا بأن لديهم رشاقة عالية      )53(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )17(اجلدوليتضح من         

أمـا   ،)%34.3(العب لديهم رشاقة عالية جدا واملقدرة نـسبتهم          )37( جند أن    حني يف،  %)49.1(نسبتهم  
 العب واملقدر نـسبتهم بـنـسبة       )11( بان لديهم رشاقة  بدرجة متوسطة وعددهم         االالعبني الذين صرحو  

  .)%06.5( العبني يشعرون برشاقة منخفضة حيث بلغت نسبتهم بـ )07(، كما جند أن )10.2%(
عبني يتمتعون بصفة الرشاقة عالية، وتعترب من الصفات البدنية املركبة الضرورية                 إذن نستنتج أن معظم الال    

لالعيب كرة اليد نظرا الحتوائها لصفات بدنية أخرى كالتوازن، الدقة، التوافق احلركي، القوة والسرعة جتعـل                
 ذلـك هـي قيمـة       الالعب قادرا على اختاذ األوضاع املختلفة حىت يتحقق األداء اجليد واملطلوب، وما يؤكد            

 وبـاحنراف   )18( وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـنسبة         )24.66(للمحور املقدرة    املتوسط احلسايب 
  .  وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية كبرية بني الالعبني من حيث رشاقتهم )4.98(معياري يقدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

    اف املعيارياالحنر  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  الرشاقة

  34.3  37  عالية جدا

  49.1  53  عالية

  10.2  11  متوسطة

  06.5  07  منخفضة

  100  108  اموع

24.66  4.98  18  
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  سب حالتهم البدنية توزيع الالعبني ح مستوي ميثل:)18(دول رقم اجل

  
 العب صرحوا بأن لديهم حالة بدنيـة عاليـة          )52( أغلب الالعبني وعددهم   أن   )18(اجلدوليتضح من         

 بأن لديهم حالة بدنية عالية جدا واملقـدرة         ا العب صرحو  )37( جند أن    حني يف،  %)48.1(نسبتهم  واملقدرة  
 العب واملقـدر    )13( بأن لديهم حالة بدنية متوسطة وعددهم        اأما الالعبني الذين صرحو    ،)%34.3(نسبتهم  

 العبني ممن صرحوا بأن لديهم حالة بدنية  منخفضة حيـث بلغـت              )06(د أن   ، كما جن  )%12(نسبتهم بـ   
  .)03.7(نسبتهم بـ 

      إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون حبالة بدنية قوية جدا، وهي صفة أساسية البد أن تتوفر يف العـيب                   
لفوز بأكرب فارق ممكن، ومـا           كرة اليد من أجل أداء دورهم بفعالية وكفاءة تسمح هلم بتحقيق أهدافهم وهو ا             

 وهي أكـرب مـن      )123.3(جلميع حماور احلالة البدنية واملقدر بـنسبة        يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب     
ـ    وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفـات         )24.6(باحنراف معياري يقدر    و) 90( املتوسط الفرضي املقدرة ب

  .  هم البدنيةفردية كبرية بني الالعبني من حيث حالت

  

  

  

  

  

  

  

  املتوسط النظري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  احلالة البدنية

  34.3 37   جداعالية

  48.1  52  عالية

  12 13  متوسطة

  05.6  06  منخفضة

  100  108  اموع

123.3 24.6  90  
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2.2NNNN وووو����)�ض)�ض)�ض)�ض���&X���&X���&X���&Xk<�+�k<�+�k<�+�k<�+������8א@
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@א�8א��Bא�R�Kא����א
�Bא�R�Kא����א
�Bא�R�Kא����א
�Bز�א������א��
א�����א1Gز�א���������
א�����א1Gز�א���������
א�����א1Gز�א���������
א�����א1G�::::� �� �� �� �
  . توزيع الالعبني حسب دافع إجنازهم للنجاحمستويميثل : )19(اجلدول رقم 

  
واملقـدرة   عايل   دافع إجناز النجاح  لديهم    العب )63(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )19(جدولضح من         يت

  نسبتهم واملقدرة بدرجة عالية جدا     جاحدافع إجناز الن  لديهم    العب )24( جند أن    حني يف،  %)58.3(نسبتهم  
  العـب  )17(وعددهم  بدرجة متوسط    دافع إجناز النجاح   بأن لديهم    اأما الالعبني الذين  صرحو     ،%)22.2(

 )04(املقابل جنـد أن       يف ، متوسطة دافع إجناز النجاح  لديهم   املمثلة لالعبني الذين     %)15.8( نسبتهم   واملقدرة
  .فقط %)03.7( نسبتهم  واملقدرة منخفضدافع إجناز النجاحم لديه  صرحوا بأنعبني الذينال

 عايل، وهو الدافع الداخلي الذي جيعـل العـيب    دافع إجناز النجاح     إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون ب      
مة كرة اليد يقبلون على أداء أدورهم وتدفعهم حملاولة حتقيق التفوق والفوز يف املباريات، وما يؤكد ذلك هي قي                 

، وبـاحنراف   )30( وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بــ          )39.9(املتوسط احلسايب للمحور املقدر بـ      
دافـع  وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية كبرية بني الالعبني من حيث               )7.3(معياري يقدر بـنسبة  

  .  لنجاحل همإجناز

  

  

  

  

  

  املتوسط النظري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  دافع إجناز النجاح

  22.2 24  عايل جدا

  58.3  63  عايل 

  15.8  17  متوسط

  03.7  04  منخفض 

  100  108  اموع

39.9      7.3  30  
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   حسب دافع جتنبهم للفشل توزيع الالعبنيمستوي ميثل )20(اجلدول رقم 

  
واملقـدرة  جتنب الفشل عايل    دافع  لديهم    العب )46(عددهم  أغلب الالعبني و   أن   )20(جدولضح من         يت

  نـسبتهم واملقدرةجتنب الفشل بدرجة عالية جدا دافع لديهم   العب)38( جند أن حني يف،  %)42.6(نسبتهم  
  العـب )21(وعـددهم  بدرجة متوسط جتنب الفشل دافع  بأن لديهم   اأما الالعبني الذين صرحو    ،%)35.2(

جتنـب الفـشل    دافـع   لديهم    صرحوا بأن  عبني الذين  ال )03(املقابل جند أن      يف ،%)19.4( نسبتهم   واملقدرة
  .فقط %)02.8( نسبتهم  واملقدرةمنخفض

 عايل، وهو تكوين نفسي مرتبط باخلوف مـن         دافع جتنب الفشل      إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون ب      
  .ون لتجنب وحتاشي الفشل واخلسارةعواقب نتائج الفشل يف األداء، جيعل من العيب كرة اليد يسع

وهي أكرب من املتوسـط الفرضـي       )40.5(للمحور املقدر بـنسبة     وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب      
وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فرديـة          )0.77( وباحنراف معياري يقدر بـنسبة      )30(املقدر بـنسبة   

  .  لفشلل همدافع جتنبكبرية بني الالعبني من حيث 

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرارات  دافع جتنب الفشل
املتوسط 

  حلسايبا
  املتوسط النظري  االحنراف املعياري

  35.2 38  عايل جدا

  42.6  46  عايل 

  19.4  21  متوسط

  02.8  03  منخفض 

  100  108  اموع

40.5 

  
  
7.7  
  

  

30  
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  .افعية إجنازهم الرياضي توزيع الالعبني حسب دمستويميثل : )21(دول رقم اجل

   
االجنـاز الرياضـي عـايل     يةدافعلديهم    العب )54(أغلب الالعبني وعددهم     أن   )21(جدولضح من         يت

االجناز الرياضي بدرجـة عاليـة جـدا         يةدافعلديهم    العب )31( جند أن    حني يف،  %)50(نسبتهم  واملقدرة  
بدرجـة متوسـط    االجناز الرياضي    يةدافع بأن لديهم    اأما الالعبني الذين صرحو    ،%)28.7(  نسبتهم واملقدرة

لـديهم    صرحوا بأن  عبني الذين  ال )03(املقابل جند أن      يف ،%)18.5( نسبتهم    واملقدرة  العب )20(وعددهم  
  .فقط %)02.8( نسبتهم  واملقدرةاالجناز الرياضي منخفض يةدافع

 عايل، وهي أهم مكون جيـب أن يتـوفر يف           ياضيدافعية إجناز ر        إذن نستنتج أن معظم الالعبني يتمتعون ب      
العيب كرة اليد لكي حيققون ذوام من خالل ما ينجزونه وما حيققونه من أهدا ف جتعلهم يسعون دائمـا إىل                    

 وهي  )82(جلميع حماور دافعية االجناز الرياضي املقدر بـ         األفضل، وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب       
ـ  أكرب من املتوسط الفر    ـ    )60(ضي املقدر ب  وهو ما يعين أن هنـاك فـروق         )17.2( وباحنراف معياري يقدر ب

  .   الرياضيهمدافعية إجنازواختالفات فردية كبرية بني الالعبني من حيث 

  املتوسط النظري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة  التكرارات  دافعية اإلجناز الرياضي

  28.7 31  عايل جدا

  50  54  عايل 

  18.5  20  متوسط

  02.8  03  منخفض 

  100  108  المجموع

82 17.2  60  
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 3.2NNNN وووو����)�ض)�ض)�ض)�ض���&X���&X���&X���&X����k<�+�k<�+�k<�+�k<�+������8א@
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1.3.2NNNN وووو����)�ض)�ض)�ض)�ض���&X���&X���&X���&Xk<�+�k<�+�k<�+�k<�+������8א@

א����א�����R�Kא�
@א�8א�
@א�8א�
@א�8א��Bא�R�Kא����א
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لدي العيب كرة  االجناز الرياضي يةدافع بالعضلية لقوةا  لعالقةةوي يوضح التكرار والنسبة املئ)22(جدول

  )108= ن ( اليد 

  
 %)50( الذي يوضح العالقة بني القوة العضلية ودافعية االجناز الرياضي أن نسبة           )22(      نالحظ من اجلدول    

لديهم دافعيـة االجنـاز      )%28.7(نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب   الذين الالعبنيمن  
 مقابل نسبة   ة،متوسط ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%(18.5نسبة  درجة عالية جدا، مقابل     الرياضي ب 

  .منخفضة  الرياضي بدرجةجنازإل ايةلديهم دافع  كانتنمم فقط )%(02.8
 يـة  دافع بدرجة قوية جـدا تكـون   الذين لديهم قوة عضليةالعبنيالأغلبية ن إ ف،ما حسب القوة العضلية أ       

  اجنـازهم الرياضـي    يةدافعكانت   و )%23.8( ونسبة )%71.4(عالية جدا وتقدر نسبتهم بـ      االجناز الرياضي   
 )%89.7(تهم   جند نـسب   قويةيف حني الالعبني الذين لديهم قوة عضلية        فقط متوسطة،    )%(04.8عالية، ونسبة 

   .عالية جدا) %(02.6ونسبة  ةمتوسط بدرجة )%07.7(نسبة وعالية ية اإلجناز الرياضيدافعمن  لديهم منهم 

  المجموع  منخفضة  متوسطة  عالية   جداعالية
االنجاز                  يةدافع   

  يالرياض

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  القوة العضلية

 100 42 00 00 04.8 02 23.8 10 71.4 30  جداقوي 
 100 39 00 00 07.7 03 89.7 35 02.6 01  قوي

 100 23 00 00 60.9 14 39.1 09 00 00  متوسطة

 100 04 75 03 25 01 00 00 00 00  ضعيف 
 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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  الرياضـي  زية االجنـا  دافع منهم لديهم    )%60.9(ن نسبة   إفمتوسطة  الالعبني الذين لديهم قوة عضلية            أما  
 لديهم الذين   من الالعبني ) % (75أكرب نسبة واملقدرة بـ     ن  يف املقابل جند أ    ،عالية )% 39.1(ونسبة  ،  متوسطة

  .متوسطة )%25(نسبة  و،منخفضة االجناز الرياضي لديهم دافعية ضعيفةقوة عضلية 
الذين يشعرون بأن لديهم قوة عضلية قوية جدا لديهم دافعية االجناز الرياضي             الالعبني   ةغلبيأ نستنتج أن    نإذ      

بدرجة عالية جدا، ومعظم الالعبني الذين لديهم قوة عضلية بدرجة قوية لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجـة                 
، يف حني جند أن بعض من الالعبني الذين يشعرون بأن قوم العضلية متوسطة لديهم دافعية االجناز الرياضي                  عالية

  . بدرجة متوسطة، أما الالعبني الذين يشعرون بضعف يف قوم العضلية لديهم دافعية االجناز الرياضي منخفضة
  

دافعية االجناز الرياضي لدي ولقوة العضلية ا  بني احملسوبة ومعامل االرتباط²كاثل قيمة مي) 23( جدول

  )108= ن ( العيب كرة اليد 

  

ـ   ²من خالل هذا اجلدول أن كا         نالحظ    ادولـة عنـد     ² من كا  كرب أ هيو (171.50) احملسوبة تقدر ب
ـ  و )0.05( ومستوى اخلطأ    )16(ت احلرية   درجا جود فروق ذات داللة    وهو ما يعين و    )26.30(نسبة  املقدرة ب

  . الرياضيبني القوة العضلية ودافعية اجنازهم) حسب إجابات الالعبني( إحصائية
ـ                إذا ميكن   ،قوي جدا  رتباطا وهو   )0.78( ةنسبوما يؤكد ذالك هي قيمة االرتباط بينهما واملقدرة فقط ب

  . لالعبني ودافعية اجنازهم الرياضيالقوة بني  طرديةتوجد عالقةالقول أنه 

  
  
  
  
  
  

        ²كاكاكاكا
        المحسوبةالمحسوبةالمحسوبةالمحسوبة

        درجاتدرجاتدرجاتدرجات
        الحريةالحريةالحريةالحرية

        مستويمستويمستويمستوي
        الخطأالخطأالخطأالخطأ

        ²كاكاكاكا
        المجدولةالمجدولةالمجدولةالمجدولة

        
        راررارراررارا لقا لقا لقا لق

        
قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل 

        االرتباطاالرتباطاالرتباطاالرتباط

  0.78  توجد داللة  26.30  0.05  16  171.50
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  االجناز الرياضي يةدافعب لعالقة التحمل ةوي يوضح التكرار والنسبة املئ)24(جدول 

  )108= ن ( لدي العيب كرة اليد

   
مـن  %)50(حمل ودافعية االجناز الرياضي أن نسبة      والذي يوضح العالقة بني الت     )24(      نالحظ من اجلدول  

لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%28.7(نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب الالعبني  
 فقط  )%02.8( مقابل نسبة    ة،متوسط ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة     ) %(18.5نسبة  عالية جدا، مقابل    

  .منخفضة  الرياضي بدرجةجنازإل ايةيهم دافعلد  كانتنمم
 االجناز الرياضـي    ية دافع حتمل بدرجة قوية جداً تكون     الذين لديهم    العبنيالأغلبية  ن  إ ف التحمل،ما حسب         أ

 عاليـة جـدا    اجنـازهم الرياضـي    يـة دافعكانـت    )%18.4( ونـسبة  )%71.4(عالية وتقدر نسبتهم بـ     
من   منهم   )%71.4(تهم  جند نسب قوي   حتملالالعبني الذين لديهم    جند    يف حني فقط متوسطة،    )%10.2(ونسبة
   .متوسطة )%10.2(ونسبة عالية جداً،  بدرجة )%18.4( نسبة وعالية ية اإلجناز الرياضيدافعلديهم 
عاليـة    الرياضـي  زية االجنـا  دافع منهم لديهم    )%60.9(ن نسبة   إفمتوسط   حتملالالعبني الذين لديهم     أما  

 حتمل الذين   من الالعبني  )% 66.7(أكرب نسبة واملقدرة بـنسبة     ن  يف املقابل جند أ    ،متوسط )% 39.1(ونسبة
  .منخفضة )%33.3(نسبة  و،متوسطة االجناز الرياضي لديهم دافعية ضعيف

  

  عالي جدا

  

  عالي

  

  منخفض  متوسطة
  

  المجموع

االنجاز              دافعية        

  الرياضي            

  التحمل   

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 100 27 00 00 00 00 18.5 05 81.5 22  قوي جدا

 100 49 00 00 10.2 05 71.4 35 18.4 09  قوي

  100 23 00 00 39.1 09 60.9 14 00 00  متوسط

 100 09 33.3 03 66.7 06 00 00 00 00  ضعيف

 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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الذين يشعرون بأن لديهم حتمل قوي جداً لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجـة              نستنتج أن الالعبني     نإذ      
لية، ومعظم الالعبني الذين لديهم حتمل بدرجة قوية لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، يف حني جند                 عا

أن الالعبني الذين يشعرون بأن لديهم حتمل متوسطة لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، أما الالعـبني                 
  . اضي متوسطةالذين يشعرون بضعف يف التحمل لديهم دافعية االجناز الري

  
لتحمل ودافعية االجناز الرياضي لدي العيب كرة  بني ا احملسوبة ومعامل االرتباط ²كاثل قيمة مي )25(جدول

  )108= ن ( اليد 

  
 ادولة عند ² من كاكرب وهي أ)108.48(نسبةبـ  احملسوبة تقدر²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا      

يعين وجود فروق ذات داللة  ، وهوما)26.30( نسبةاملقدرة بـو )0.05(اخلطأ  ومستوى)16(درجات احلرية 
  .لرياضيبني حتمل الالعبني ودافع اجنازهم ا) حسب إجابات الالعبني(ائيةإحص

إذا ميكن ، قوي جداًوهو ارتباط  )0.77( نسبةقدر بـامل قيمة معامل االرتباط بينهما       وما يؤكد ذلك هي
   . اجنازهم الرياضيية بني حتمل الالعبني ودافعقوية جداً  طرديةة عالقتوجد القول أنه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ²كا

  المحسوبة

  درجات

  الحرية

  مستوي

  الخطأ

  ²كا

  المجدولة

  

  القرار

قيمة معامل 

  االرتباط

  

108.48  
  

  

16  

  

0.05  

  

26.30  

  

  توجد داللة

  

0.77  
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لدي العيب كرة االجناز الرياضي  يةدافعلعالقة السرعة ب  ةالتكرار والنسبة املؤوي يوضح )26 (رقمجدول 

  )108= ن ( اليد

  
مـن  %)50( والذي يوضح العالقة بني السرعة ودافعية االجناز الرياضي أن نسبة          )26(      نالحظ من اجلدول  

لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%28.7(نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب الالعبني  
 فقط  )%02.8( مقابل نسبة    ة،متوسط  ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%(18.5نسبة  عالية جداً، مقابل    

  .منخفضة  الرياضي بدرجةجنازإل ايةلديهم دافع  كانتنمم
 االجنـاز الرياضـي     ية دافع بأن لديهم سرعة قصوى تكون     يشعرون الذين   العبنيال نإ ف السرعة،ما حسب         أ

 )%5.6( عالية ونـسبة    اجنازهم الرياضي  يةدافعكانت  )%27.8(ونسبة )%66.7(عالية جدا وتقدر نسبتهم بـ      
يـة  دافعمن  لـديهم   منهم )%71.6(تهم جند نسبسرعة عالية الالعبني الذين لديهم جند يف حني  فقط متوسطة،   
الالعبني الذين لديهم   أما   ،عالية جدا  )%13.2(ونسبة  متوسطة،   بدرجة )%15.5(نسبة و عالية اإلجناز الرياضي 

يف املقابل   ،عالية )% 40(ونسبة  ،  متوسطة  الرياضي زية االجنا دافع منهم لديهم    )%60(ن نسبة   إفرعة متوسط   س

  

  ي جداعال

  

  عالي

  

  منخفض  متوسطة
  

  المجموع

       االنجاز  يةدافع        

  الرياضي

  السرعة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 100 36 00 00 05.6 02 27.8 10 66.7 24  قصوى سرعه

 100 53 00 00 15.5 08 71.6 38 13.2 07  سرية عالية

 100 15 00 00 60 09 40 06 00 00   متوسطةسرعة

 100 04 75 03 25 01 00 00 00 00  سرعة بطيئة

 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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 ضـعيفة  لالجناز الرياضي  فعهمداسرعة بطيئة    الذين لديهم    من الالعبني ) % 75(أكرب نسبة واملقدرة بـ     ن  جند أ 
  .متوسطة )%25(نسبة و

عرون بأن لديهم سرعة قصوى لديهم دافعية االجناز الرياضـي بدرجـة            الذين يش نستنتج أن الالعبني    ن  إذ       
عالية جداً، ومعظم الالعبني الذين لديهم سرعة لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، يف حـني جنـد أن                   

ـ                بني الالعبني الذين يشعرون بأن لديهم سرعة متوسطة لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة متوسطة، أما الالع
  . الذين يشعرون ببطئ يف السرعة لديهم دافعية االجناز الرياضي منخفضة

  
لدي العيب  ودافعية االجناز الرياضي  السرعة بنيتباطومعامل االر احملسوبة ²كاثل قيمة مي )27 (رقم جدول

  )108= ن (كرة اليد

   
 ادولة عند ²كا  منكربأ وهي )134.44(  احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا      

، وهو ما يعين وجود فروق ذات داللة )26.30( املقدرة بـو )0.05( ومستوى اخلطأ )16(درجات احلرية 
  .اجنازهم الرياضيعبني ودافع اللا سرعةبني ) حسب إجابات الالعبني(صائية إح

 إذا ميكن القول أنه ،قوي رتباطا  وهو)0.69(بـ  قيمة االرتباط بينهما واملقدرة وما يؤكد ذالك هي      
    .اجنازهم الرياضي يةودافعلالعبني اسرعة  بني  قوية طرديةتوجد عالقة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ²كا

  المحسوبة

  

  درجات

  الحرية

  

  مستوي

  الخطأ

  

  ²كا

  المجدولة

  

  القرار

  

قيمة معامل 

  االرتباط

  

134.44 
  

  

16  

  

0.05  

  

26.30  

  

  توجد داللة

  

0.69  
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   لدي العيب كرة اليداالجناز الرياضي  يةدافع لعالقة املرونة بة التكرار والنسبة املؤوي ميثل)28( رقم جدول

  )108= ن ( 

  
مـن  %)50( والذي يوضح العالقة بني املرونة ودافعية االجناز الرياضي أن نسبة          )28(      نالحظ من اجلدول  

لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%28.7(نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب الالعبني  
 فقط  )%02.8( مقابل نسبة    ة،متوسط  ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%(18.5نسبة  عالية جدا، مقابل    

  .منخفضة  الرياضي بدرجةجنازإل ايةلديهم دافع  كانتنمم
 االجناز الرياضـي    ية دافع ديهم مرونة عالية جداً تكون    بان ل  يشعرون الذين   العبنيال نإ ف املرونة،ما حسب         أ

 )%5.1( عالية ونـسبة    اجنازهم الرياضي  يةدافعكانت  )%25.6(ونسبة )%69.2(عالية جداً وتقدر نسبتهم بـ      
يـة  دافعمن لـديهم     منهم   )%74.5(تهم  جند نسب مرونة عالية   الالعبني الذين لديهم    جند  يف حني   فقط متوسطة،   
   .عالية جداً )%07.8(ونسبة متوسطة،  بدرجة )%17.6(نسبة واليةع اإلجناز الرياضي

عاليـة    الرياضـي  زية االجنـا  دافعمنهم لديهم    )%50(ن نسبة   إفمرونة متوسط   الالعبني الذين لديهم           أما  
مرونـة   الذين لـديهم    من الالعبني  )% 50(أكرب نسبة واملقدرة بـ     ن  يف املقابل جند أ    ،متوسطة )% 50(ةونسب

  .منخفضة )%50(نسبة  و،متوسطة لالجناز الرياضي فعهمدانخفضة م

  

  عالي جدا

  

  عالي

  

  منخفض  متوسطة
  

  المجموع

                                                    زدافعية االنجا     

  الرياضي

  المرونة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 100  39  00  00 05.1  02 25.6 10 69.2 27  عالية جدا

 100  51  00  00 17.6  09 74.5  38 07.8  04  عالية 

 100  12  00  00 50  06 50  06 00  00  متوسطة

 100  06  50  03 50  03 00  00 00  00  منخفضة

 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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الذين يشعرون بأن لديهم مرونة عالية جداً لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجـة             نستنتج أن الالعبني    ن  إذ      
حني جند أن   عالية جدا، ومعظم الالعبني الذين لديهم مرونة عالية لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، يف                

الالعبني الذين يشعرون بأن لديهم مرونة متوسطة لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة متوسطة، أمـا الالعـبني    
  . الذين يشعرون بضعف يف املرونة لديهم دافعية االجناز الرياضي منخفضة

  
 لدي جناز الرياضيملرونة ودافعية االبني اومعامل االرتباط  احملسوبة ²كاثل قيمة مي )29 (رقم جدول

  )108= ن  ( العيب كرة اليد

        2كاكاكاكا
        المحسوبةالمحسوبةالمحسوبةالمحسوبة

        درجاتدرجاتدرجاتدرجات
        الحريةالحريةالحريةالحرية

        مستويمستويمستويمستوي
        الخطأالخطأالخطأالخطأ

        2كاكاكاكا
        المجدولةالمجدولةالمجدولةالمجدولة

        
        القرارالقرارالقرارالقرار

        
قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل 

        االرتباطاالرتباطاالرتباطاالرتباط
  

133.40  

  

16  

  

0.05  

  

26.30  

  

  توجد داللة

 
0.71  

  
ـ   ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا              ادولة عنـد    ²اك  من كربأوهي   133.40)(نسبةاحملسوبة تقدر ب

ـ  )0.05(  ومستوى اخلطأ  )16(درجات احلرية    وهو ما يعين وجود فروق ذات داللـة         )26.30(نسبة واملقدرة ب
  .اجنازهم الرياضي يةعبني ودافعاللا  مرونةبني) حسب إجابات الالعبني (إحصائية 

ـ                قوي، إذا ميكن القول أنه     ارتباط   وهو )0.71( نسبةوما يؤكد ذالك هي قيمة االرتباط بينهما واملقدرة  ب
   .اجنازهم الرياضي يةودافعقوية بني مرونة الالعبني طردية توجد عالقة 
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لدي العيب االجناز الرياضي  يةدافع لعالقة الرشاقة بةالتكرار والنسبة املئوي يوضح )30(جدول رقم 

  )108= ن (كرة اليد 

  
 من  %)50( از الرياضي أن نسبة    والذي يوضح العالقة بني الرشاقة ودافعية االجن       )30(      نالحظ من اجلدول  

لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%(28.7نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب الالعبني  
 فقط %)02.8( مقابل نسبةة،متوسط ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجـة  )%(18.5نسبة عالية جدا، مقابل  

  .منخفضة  الرياضي بدرجةازجنإل ايةلديهم دافع  كانتنمم
 االجنـاز   يـة  دافع بان لديهم رشاقة عالية جداً تكـون       يشعرون الذين   العبنيال نإ ف  الرشاقة، ما حسب        أ

 عاليـة    اجنـازهم الرياضـي    يـة دافعكانـت    )%27( ونسبة )%67.6(عالية جداً وتقدر نسبتهم     الرياضي  
 منـهم   )%71.7(تهم  جند نسب  رشاقة عالية    ين لديهم الالعبني الذ جند  يف حني   فقط متوسطة،    )%05.4(ونسبة

   .عالية جداً )%11.3(ونسبة متوسطة،  بدرجة )%17( نسبة وعالية، ية اإلجناز الرياضيدافعمن  لديهم 
 عاليـة   الرياضـي  زية االجنا دافع منهم لديهم    )%54.5(ن نسبة إفرشاقة متوسط   الالعبني الذين لديهم           أما  

أكـرب نـسبة    ن   لديهم دافعية االجناز منخفضة، يف املقابل جنـد أ         )%09.1(ونسبة   ،طةمتوس )% 36.4(ونسبة

  

  عالي جدا

  

  عالي

  

  منخفض  متوسطة

  

  المجموع

         ز  دافعية االنجا

  الرياضي

   الرشاقة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 100  37 00 00 05.4  02 27  10 67.6  25  عالية جدا

 100  53 00 00 17  09 71.7  38 11.3  06  عالية 

 100  11 09.1 01 36.4  04 54.5  06 00  00  متوسطة

 100  07 28.6 02 71.4  05 00  00 00  00  منخفضة

 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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نسبة  و متوسطة لالجناز الرياضي  رشاقة منخفضة ودافعهم   الذين لديهم    من الالعبني  )%71.4( واملقدرة بـنسبة 
  .منخفضة )28.6%(

 لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجـة       الذين يشعرون بأن لديهم رشاقة عالية جداً      نستنتج أن الالعبني    ن  إذ     
عالية جداً، ومعظم الالعبني الذين لديهم رشاقة عالية لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، يف حني جنـد           
أن الالعبني الذين يشعرون بأن  لديهم رشاقة متوسطة لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية، أما الالعبني                 

  . بضعف يف الرشاقة لديهم دافعية االجناز الرياضي متوسطالذين يشعرون

  

لدي العيب دافعية االجناز الرياضي والرشاقة بني  احملسوبة ومعامل االرتباط ²كاثل قيمة مي )31 (رقم جدول

  )108= ن ( كرة اليد 

  
ـ   ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا               ادولة عند   ²كا  من كربوهي  أ   )79.48( نسبةاحملسوبة تقدر ب

ـ  )0.05( ومستوى اخلطأ    )16(درجات احلرية     وهو ما يعين وجود فروق ذات داللة        )26.30(نسبة  واملقدرة ب
  .اجنازهم الرياضي يةعبني ودافعاللا  رشاقةبني) ابات الالعبنيحسب إج( إحصائية

قوي، إذا ميكن القول أنه     وهو ارتباط    )0.68(نسبة  بـ قيمة االرتباط بينهما واملقدرة      وما يؤكد ذالك هي         
  .اجنازهم الرياضي يةودافعقوية بني رشاقة الالعبني طردية توجد عالقة 

        2كاكاكاكا
        المحسوبةالمحسوبةالمحسوبةالمحسوبة

        درجاتدرجاتدرجاتدرجات
        الحريةالحريةالحريةالحرية

        مستويمستويمستويمستوي
        الخطأالخطأالخطأالخطأ

        2كاكاكاكا
        المجدولةالمجدولةالمجدولةالمجدولة

        
        القرارالقرارالقرارالقرار

        
قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل قيمة معامل 

        االرتباطاالرتباطاالرتباطاالرتباط
  

79.48  

  

16  

  

0.05  

  

26.30  

  

  توجد داللة

  

0.68  
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دافعية االجناز الرياضي لدي العيب باحلالة البدنية   لعالقةةالتكرار والنسبة املؤوي  يوضح)32(  رقمجدول

  )108 =ن (كرة اليد 

  
 %)50( والذي يوضح العالقة بني احلالة البدنية ودافعية االجناز الرياضي أن نسبة           )32(      نالحظ من اجلدول  

الرياضـي  لديهم دافعية االجناز     )%(28.7نسبة  و بدرجة عالية،   الرياضي  االجناز يةدافعيشعرون ب الالعبني  من  
 مقابـل نـسبة   ة  متوسط ممن لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة      )%(18.5نسبة  بدرجة عالية جدا، مقابل     

  .منخفضة  الرياضي بدرجةجنازإل ايةلديهم دافع  كانتنمم فقط )02.8%(
 يـة  دافع نبأن لديهم حالة بدنية عالية جدا تكـو        يشعرون الذين   العبنيال نإ ف احلالة البدنية، ما حسب    أ      

 عاليـة     اجنازهم الرياضـي   يةدافعكانت   )%27( ونسبة %)67.6(عالية جدا وتقدر نسبتهم     االجناز الرياضي   
 )%73.1(تهم  جند نـسب  حالة بدنية عالية    الالعبني الذين لديهم    جند  يف حني   فقط متوسطة،    )%05.4(ونسبة
   .عالية جداً )%11.5(ونسبة متوسطة،  جةبدر )%15.4(نسبة وعالية ية اإلجناز الرياضيدافعمن  لديهم منهم 

  الرياضـي  زية االجنـا  دافع منهم لديهم    )%53.8(ن نسبة   إفحالة بدنية متوسط    الالعبني الذين لديهم          أما  
ـ   ن  يف املقابل جند أ    ،عالية )% 46.2(ونسبة،  متوسطة  الذين لـديهم    من الالعبني  )% 50(أكرب نسبة واملقدرة ب

  .منخفضة )%50(نسبة  و،متوسطة لالجناز الرياضي همافعدحالة بدنية منخفضة و

  

  عالي جدا

  

  عالي

  

  منخفض  متوسطة

  

  المجموع

  االنجازدافعية    

  الرياضي      

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  ة البدنيالحالة

 100 37 00  00 05.4 02 27 10 67.6 25  جداعالية 

 100 52 00  00 15.4 08 73.1 38 11.5 06  عالية

 100 13 00  00 53.8 07 46.2 06 00 00  متوسطة

 100 06 50  03 50  03 00  00 00  00  منخفضة

 100 108 02.8 03 18.5 20 50 54 28.7 31  المجموع
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الذين يشعرون بأن لديهم حالة بدنية عالية جداً لديهم دافعية االجنـاز الرياضـي               نستنتج أن الالعبني     نإذ      
 يف  بدرجة عالية جداً، ومعظم الالعبني الذين لديهم حالة بدنية عالية لديهم دافعية االجناز الرياضي بدرجة عالية،               

حني جند أن الالعبني الذين يشعرون بأن لديهم حالة بدنية متوسطة لديهم دافعيـة االجنـاز الرياضـي بدرجـة        
  . متوسطة، أما الالعبني الذين يشعرون بضعف يف حالتهم البدنية لديهم دافعية االجناز الرياضي متوسطة

  

 لدي دافعية االجناز الرياضيوالة البدنية احلبني ومعامل االرتباط  احملسوبة ²كاثل قيمة  مي)33(  رقمجدول

  )108 = ن (العيب كرة اليد

  
ـ  ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن كا              ادولة عند   ²كا  من كربوهي  أ   )109.42( نسبةاحملسوبة تقدر ب

ـ  )0.05( ومستوى اخلطأ  )16(درجات احلرية     وهو ما يعين وجود فروق ذات داللة        )26.30( نسبةواملقدرة ب
  .اجنازهم الرياضي يةعبني ودافعالل احلالة البدنية بني) حسب إجابات الالعبني(إحصائية 

قوي، إذا ميكن القول أنه توجد      وهو ارتباط    )0.70(نسبة  بـ قيمة االرتباط بينهما واملقدرة      وما يؤكد ذالك هي   
   .اجنازهم الرياضي يةعبني ودافعاللقوية بني احلالة البدنية طردية عالقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ²كا

  المحسوبة

  درجات

  الحرية

  مستوي

  الخطأ

  ²كا

  المجدولة

  

  القرار
  قيمة معامل االرتباط

  0.70  توجد داللة  26.30  0.05  16  109.43
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�::::��f*��Pא������;��f*��Pא������;��f*��Pא������;��f*��Pא������;����	�k<�+���IL�Mא� �� �� �� �
اسة، مث حماولة تفسري ذلك     ة سوف نناقش مدى حتقق أو عدم حتقق فرضيات الدر         نطالقا من نتائج الدراس   ا      

��:ومقارنتها بنتائج خمتلف الدراسات اليت أجريت حول جانب من جوانب هذا املوضوع �
1.4.2NNNNJא�������א�و�k<�+���IL�M	4�9_�وJא�������א�و�k<�+���IL�M	4�9_�وJא�������א�و�k<�+���IL�M	4�9_�وJא�������א�و�k<�+���IL�M	4�9_�و::::� �� �� �� �

دافعية االجناز الرياضي لدى    و   القوة العضلية    توجد عالقة بني  " : اليت مفادها لفرضية األوىل   ا      أما فيما خيص    
ني القوة العـضلية     ب دالة إحصائياً   ارتباط معنوية قوية    عالقة أن هناك ) 23(اجلدولتشري نتائج   :  "رة اليد ك العيب

  . لدى العيب كرة اليد اجنازهم الرياضييةدافعو
     وما يفسر ذلك التصور الصحيح لالعبني جتاه قوم البدنية، حيث ظهرت نتائج القوة العضلية عالية، وأيضاً                

از الرياضي مرتفعة، أي كلما كانت نظرة الالعبني باالجتاه االجيايب حنو قوم العضلية كلمـا ارتفـع                 دافعية االجن 
مستوى دافعية االجناز الرياضي لديهم؛ وهذا ما يؤكد مدى العالقة االرتباطية بني القوة العضلية ودافعية االجنـاز                 

  .الرياضي

 القوة العضلية من أهم القدرات البدنية على اإلطـالق          " بأن   جممد صبحي حسنني       ويف السياق نفسه يشري     

  .)1("فهي الدعامة اليت تبىن عليها احلركات واملمارسات الرياضية واحلياة العامة

القوة العضلية تؤثر بدرجة كبرية على بعض الصفات البدنية األخـرى           "  أن   حممد حسن عالوي         ويذكر  
بة لألنشطة الرياضية اليت يرتبط فيها استخدام القوة العضلية جبانـب           كالسرعة والتحمل و الرشاقة، خاص بالنس     

قوى الفرد وطاقاته النفسية اليت يستهلكها يف الـتفكري الـدائم يف            " وذكر أيضا أن    " الصفات البدنية األخرى  
نواحي القوة والضعف بالنسبة للمنافسني ولتصوره للمنافسة وما سيجري فيها من أحداث، وغري ذلـك مـن                 

 تفكري الفرد الرياضي وتؤدي إىل استثارته وقلقه، وأيضاً للرياضي القدرة على التصور اجليـد               لنواحي اليت تثق  ال
   .)2("لقوته الناجتة عن طريق األبعاد والشحن اجليد أثناء املنافسة

ملختلفة منـها   مستوى القوة العضلية ترتبط بكثري من العوامل ا       " إىل أن    أبو العالء عبد الفتاح         ويشري أيضا   
 املختلفة، وخاصة قوانني الروافع، ومنها العوامل النفسية      ةعوامل امليكانيكا احليوية، ومتطلبات القوانني امليكانيكي     

  . )3 ("اليت تشمل االنفعاالت املختلفة وتأثريها على زيادة إنتاج القوة

                                                 
   .81م، ص1992دار املعارف، : ، القاهرة12، طعلم التدريب حممد حسن عالوي، )1(
   .371- 370، صم1997دار املعارف، : ، القاهرة1ط ،علم النفس املدرب والتدريب الرياضيحممد حسن عالوي،  )2(
  .98، صم1997، مرجع سابقأبو العالء أمحد عبد الفتاح،  )3(
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عضلية ودافعية االجناز الرياضي لدى العيب      وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة يف انه توجد عالقة بني القوة ال             

  . هذه الفرضيةقبول مت لذاو كرة اليد،

2.4.2NNNNא��������k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�����א�����א�����א�����4�9_�و::::� �� �� �� �
 دافعية االجناز الرياضي لدى العيب     و    التحمل توجد عالقة بني  : "  اليت مفادها  لفرضية الثانية ا      أما فيما خيص    

 يـة دافعوالتحمل  ني   ب دالة إحصائياً   معنوية قوية جداً   ارتباط  عالقة أن هناك ) 25(اجلدول  تشري نتائج   . "كرة اليد 
 كـان  قوية جـدا  عن حتملهم البدين    تصور الالعبني أنه كلما كانت     لدى العيب كرة اليد، أي       جناز الرياضي اال

  . جداًهم لالجناز الرياضي عالياًدافع
از الرياضي مرتفعة، وهو ما يفسر التصور الصحيح لالعـبني                كما ظهرت نتائج التحمل عالية ودافعية االجن      

جتاه حتملهم البدين ودافعهم لالجناز، أي كلما كانت نظرة الالعبني باالجتاه االجيايب حنو حتملهم كلمـا ارتفـع                  
  .رياضيمستوى دافعية االجناز الرياضي لديهم؛ هذا ما يؤكد مدى العالقة االرتباطية بني التحمل ودافعية االجناز ال

 التحمل يف ااالت الرياضية يعين اجللـد الـدوري          "  إىل أن  السيد عبد املقصود  يف السياق نفسه يشري            و
 مهماً بني العناصر األخرى، وله ارتباط كبري للقـدرات البدنيـة سـواء              اًالتنفسي يعترب عنصراً بدنياً فسيولوجي    

ـ         لعنصري القوة والسرعة ويكون تأثريمها كبرياً يف          ةجماالت يف األلعاب الرياضية املختلفة، ومردودة علـى دافعي
  .)1 ("االجناز الرياضي

التحمل يعمل على االستمرار بفاعلية يف أداء عمـل بـدين غـري             "أن   أبو العالء امحد عبد الفتاح           ويرى  
فع مـستوى التكيـف   ختصصي، وله تأثري اجيايب على عمليات بناء املكونات اخلاصة بالنشاط الرياضي، وذلك لر      

  .)2 ("الرياضي ألداء أفضل اجناز رياضي

 الالعبني ذوي الدافعية متوسطة املستوى ينتجون أفضل مـستويات األداء           "أن  على   حممود عنان       كما أكد 
على املهارات املعقدة، وكلما ازدادت صعوبة املهارة تقل مستوى الدافعية املطلوبة ألدائها، فاملهارات البـسيطة               

   ".يت تتطلب عناصر القوة أو التحمل تؤدى بشكل أفضل حتت درجات عالية من الدافعيةال
يظهر أثر دافع االجناز على سلوك األفراد الذين يتمتعـون بـه يف             " هأن ممدوح ألكنايت وآخرون  "        وذكر

  .)3()"ل اآلخرينإما بنفسه أو من خال( املواقف اليت حتتوي على مهام ميكن تقييم نتائج أداء الفرد فيها

                                                 
   .58، صمرجع سابقالسيد عبد املقصود،  )1(
   .162، ص1997، مرجع سابقأبو العالء أمحد عبد الفتاح،  )2(
)3( http://phy-edu.net/vb/showthread.php?=705.  
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) دافعية االجناز  ( ومنها التأثريات النفسية تعمل على ترقية السمات اإلرادية      " إىل أن بسطويسي أمحد         ويشري  
 وخاصة األنواع اليت تتطلب توافر صفة التحمـل بـصفة           ،اليت يتأسس عليها التفوق بأنواع األنشطة الرياضية      

    .)1("أساسية مثل العزمية واإلرادة والصرب
      وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة يف انه توجد عالقة بني التحمل ودافعية االجناز الرياضي لدى العـيب     

  . هذه الفرضيةقبول مت لذاو كرة اليد،

3.4.2NNNNא��������k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א������א������א������א������4�9_�و::::� �� �� �� �
 دافعية االجناز الرياضي لدى العـيب     ة و سرع ال توجد عالقة بني  : " مفادها اليت   لفرضية الثالثة       أما فيما خيص ا   

 يـة دافعو  السرعة ني ب دالة إحصائياً   ارتباطيه معنوية قوية جداً     عالقة أن هناك ) 27(اجلدول تشري نتائج    "كرة اليد 
هـم   كان دافع  عن سرعتهم عالية    تصورات الالعبني أنه كلما كانت     لدى العيب كرة اليد، أي       جناز الرياضي اال

  .لياًلالجناز الرياضي عا
      حيث ظهرت نتائج السرعة عالية، ودافعية االجناز الرياضي مرتفعة، وهو ما يفسر التصور الصحيح لالعبني               
جتاه سرعتهم ودافعهم لالجناز، أي كلما كانت نظرة الالعبني باالجتاه االجيايب حنو سرعتهم كلما ارتفع مـستوي            

  .لعالقة االرتباطية بني السرعة ودافعية االجناز الرياضيهذا ما يؤكد مدي ا. دافعية االجناز الرياضي لديهم
صفة السرعة إحدى مكونات اإلعداد البدين وإحدى الركائز        "  أن عادل عبد البصري        ويذكر يف هذا السياق     

اهلامة للوصول إىل املستويات العالية كما أن صفة السرعة تلعب دوراً مهماً يف معظم األنشطة الرياضـية أو أداء                   
مهارة معينة تتطلب سرعة انقباض عضلية معينة لتحقيق هدف احلركة، وجممل القول أن السرعة تعترب من أهـم                  
الصفات اليت تؤدي إىل االرتقاء مبستوى األداء احلركي أثناء املنافسة الرياضية واليت تسهم يف حتقيـق االجنـازات                  

  .)2("الرياضية

 السرعة تعد احد عوامل األداء الناجح يف كثري مـن            "أنإىل   Mcgeeماك جي    و "Barrow كباروكما يشري   

  .)3("األنشطة الرياضية

استخدام األساليب النفسية تزيد من دافعية األداء       "  بأن   أبو العالء أمحد عبد الفتاح          ويف السياق نفسه يذكر     

 بالتوفاو بالتونفوقد أشار   ،  على زيادة األداء بسرعة عالية، ويساعد على ذلك إحاطة الرياضي باألزمنة املطلوبة           

                                                 
  .24ص ،مرجع سابقح، بسطويسي أمحد عبد الفتا )1(
  .105-104، ص مرجع سابق عادل عبد البصري،  )2(
    .168، ص م1997،مرجع سابقحممد صبحي حسنني، كمال عبد احلميد،  )3(
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، كما أن له تأثرياً كبرياً على فاعليـة عمليـات           %10-5إىل أن ذلك يؤدي إىل حتسني مستوى السرعة بنسبة          

    .)1 (")كرة اليد( التدريب، وميكن لذلك استخدام بعض األلعاب التنافسية 
سرعة ودافعية االجناز الرياضي لدى العـيب  الهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة يف انه توجد عالقة بني                   و

  . هذه الفرضيةقبول مت لذاو كرة اليد،

4.4.2NNNNא��������k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	4�9_�و��Gא��א��Gא��א��Gא��א��Gא��א::::� �� �� �� �
 دافعية االجناز الرياضي لدى العيب    رونة و  امل توجد عالقة بني  : " مفادها اليت   الرابعةالفرضية         أما فيما خيص  

 يةدافعو  املرونة ني ب دالة إحصائياً   ارتباطيه معنوية قوية جداً     عالقة أن هناك ) 29(اجلدول تشري نتائج    ".كرة اليد 
هـم   كان دافع  عن مرونتهم عالية    تصورات الالعبني أنه كلما كانت     لدي العيب كرة اليد، أي       جناز الرياضي اال

  .لالجناز الرياضي عالياً
اضي مرتفعة، وهو ما يفسر التصور الصحيح لالعـبني               حيث ظهرت نتائج املرونة عالية، ودافعية االجناز الري       

جتاه مرونتهم ودافعهم لالجناز، أي كلما كانت نظرة الالعبني باالجتاه االجيايب حنو مرونتهم كلما ارتفع مـستوى                
  .دافعية االجناز الرياضي لديهم، هذا ما يؤكد مدى العالقة االرتباطية بني املرونة ودافعية االجناز الرياضي

املرونة تسهم بكثري يف التأثري على      "  إىل أن    حممد صبحي حسنني   و كمال عبد احلميد    ويشري يف هذا السياق         
، وذكـرا   )دافعية االجناز الرياضي  (تطوير السمات اإلرادية كالشجاعة والثقة بالنفس، وغريها من السمات منها           

 شخص مرن؛ واملرونة تعترب مظهر مـن مظـاهر          أيضاً بأن الشخص القادر على االستجابة للمواقف املتباينة انه        
   .)2 ("الشخصية تدخل حتت  نطاق الدراسات النفسية

الطاقة البدنية تؤثر على الطاقة النفسية باعتبار أن لياقة اجلسم تعترب جزءاً            "  إىل أن    أسامه كامل راتب         ويشري
تحقق املكسب، ومن ناحية أخرى فان الطاقة       هاما من الصحة النفسية وأن التعب اجلسمي قد يوهن من الفريق لي           

النفسية تؤثر بدورها يف الطاقة البدنية فالذهن عندما يكون يقضاً أو هادئاً فإن ذلك ينعكس على أعضاء اجلـسم                   
ومن هنا تتضح أمهية التكامل بني الطاقة البدنية والنفسية لتحقيق مستوى األداء األمثل، أو ما يـسمى باحلالـة                   

  .)3 ("ية املثلىالنفسية البدن
رونة ودافعية االجناز الرياضي لدى العـيب       امل      وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة يف انه توجد عالقة بني             

  . هذه الفرضيةقبول مت لذاو كرة اليد،

                                                 
  .198، صم1997،مرجع سابق أبو العالء امحد عبد الفتاح،  )1(
  .80، صم1997، مرجع سابق،  كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني )2(
  .213ص ،م1997دار الفكر العريب،: ، القاهرة1، ط احتراق الرياضي–قلق املنافسة، ضغوط التدريب كامل راتب، أسامة  )3(
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5.4.2NNNNא��������k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	א�������4�9_�و�k<�+���IL�M	4�9�4_�و	�K�4א	�K�4א	�K�4א	�Kא::::        

 دافعية االجناز الرياضي لدى العيب    الرشاقة و  جد عالقة بني  تو: " مفادها اليت   لفرضية اخلامسة ا     أما فيما خيص  
ـ دالة إحصائياً   ارتباطيه معنوية قوية جداً     عالقة إىل أن هناك  ) 31(اجلدولتشري نتائج   ". كرة اليد   الرشـاقة  ني ب

  كان عن رشاقتهم عالية    تصورات الالعبني  تأنه كلما كان   لدى العيب كرة اليد، أي       جناز الرياضي اال يةدافعو
�.هم لالجناز الرياضي عالياًدافع �� �� �� �

     حيث ظهرت نتائج الرشاقة عالية، ودافعية االجناز الرياضي مرتفعة ، وهو ما يفسر التصور الصحيح لالعبني                
جتاه رشاقتهم ودافعهم لالجناز، أي كلما كانت نظرة الالعبني باالجتاه االجيايب حنو رشاقتهم كلما ارتفع مستوى                

  .ياضي لديهم، هذا ما يؤكد مدى العالقة االرتباطية بني الرشاقة ودافعية االجناز الرياضيدافعية االجناز الر
 الدافعية الداخلية املرتبطة بالرياضة هي احلاالت النابعة مـن          "أن حممد حسن عالوى        ويف السياق نفسه يري   

 رف يف حد ذاته، مثل الرضا والسرو      داخل الفرد نفسه، واليت يشبعها املمارسة الرياضية، أو األداء الرياضي كهد          
واملتعة الناجتة عن املمارسة الرياضية والشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التـدريبات البدنيـة الـيت تتميـز                  

اليت تتطلب املزيد من الشجاعة، واجلرأة، وقوة اإلرادة، أو بسبب املتعة اجلمالية النامجة عن رشـاقة              بصعوبتها، أو 

  .)1("حلركي الذايت لالعب وكذلك اإلثارة والتحدي يف مواجهة العقبات والصعاب املرتبطة باألداءوتناسق األداء ا
      وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة يف انه توجد عالقة بني الرشاقة ودافعية االجناز الرياضي لدى العـيب           

  . هذه الفرضيةقبول مت لذاو كرة اليد،

6.4.2NNNN�k<�+���IL�M	4�9_�و�k<�+���IL�M	4�9_�و�k<�+���IL�M	4�9_�و�k<�+���IL�M	א������א������א������א������4�9_�و �	���::::א���	�א���	�א���	�א� �� �� �� �
دافعية االجناز الرياضي لدى    الة البدنية و   احل توجد عالقة بني  "  :مفادها واليت   لفرضية العامة ا       أما فيما خيص  

 ىة البدنية لالعبني ومستو   ال قوية بني احل   ارتباطيه أنه توجد عالقة      إىل )33(اجلدول  تشري نتائج   ف" كرة اليد  العيب
يرجع ذلك إىل مفهوم الالعبني حنو أجسامهم ولياقتهم البدنية كما يشعرون ا مـن              و ،دافعية اجنازهم الرياضي  

ـ                   ةقوة ،وحتمل، وسرعة، ومرونة، ورشاقة، واليت أظهرت النتائج أا عالية اى أم يتمتعون حبالة بدنيـة مرتفع
ـ           اجنـاز عاليـة                  أي أـم يتمتعـون بدافعيـة       ةكما أظهرت نتائج دافعية اإلجناز الرياضي بأا أيضا مرتفع

وهذا ما يؤكد مدى العالقة االرتباطية، أي كلما كانت احلالة البدنية لالعبني مرتفعة كلما ارتفعـت دافعيـة                  
  .االجناز الرياضي لديهم

لعبة كرة اليد من األلعاب اليت حتتاج إىل مستوى عايل من القـوة      "  أن    على يتوفيق الو ليل          ويرى حممد   
 بقدرات بدنية عالية وتلعب اللياقـة البدنيـة        ن، و الرشاقة، و أن يتمتع الالعبو      ةل، و السرعة، و املرون    و التحم 

                                                 
    .15م، ص2004، مرجع سابقحممد حسن عالوي،  )1(
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العالية دورا حيويا يف جناح العمل الدفاعي لالعيب كرة اليد مع االهتمام باملرونة وان لعبة كـرة اليـد حتتـاج                     
   .)1 ("ملستوى عاٍل من اللياقة البدنية

اللياقة البدنية تعمل على تطوير اللياقة الوظيفية للفـرد         "  أن   إىل عصام عبد اخلالق   أشار        ويف السياق نفسه  
برفع كفاءة اجلسم للقيام بوظائفه، ورفع اللياقة احلركية بزيادة مستوى األداء يف األنشطة املختلفـة، و تطـوير           

 الفرد الشخصية واإلرادية مثل الثقـة       القدرات العقلية، بتنمية اإلدراك السليم والتفكري املنطقي، وتطوير مسات        
  .)2 ("بالنفس، واملثابرة، واجلرأة، واملخاطرة بدون ور، واحلذر بدون تردد، واحملافظة على الفرد وخاصة البدنية

التدريب الرياضي يهدف إيل األعداد "  حيث ذكر أن عصام عبد اخلالق      ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
ناحية البدنية واملهارية والفسيولوجية والنفسية، وذلك للوصول إىل أعلى مستوى ممكن يف املتكامل لالعب من ال

   .)3 ("النشاط املمارس
هناك عالقة وثيقة بني اجلسم والعقل وأن كال منهما يؤثر يف اآلخر "  بأنأسامة كامل راتبكما أشار       

دعم حالته النفسية، وأن االهتمام باحلالة النفسية ويف ضوء ذلك فأن احتفاظ الالعب باحلالة البدنية اجليدة ي
  .)4 ("لالعب قبل املنافسة يلعب دوراً هاما يف األداء

النجاح والفشل جزء من الرياضة، فالرياضيون الذين يتمتعون بدرجة عالية من "  أنأسامة كامل راتبويري 
يق التفوق والنجاح يف مجيع املواقف أثناء الثقة يتعامل ذه احلقيقة بقدر كبري من الواقعية تؤهلهم إىل حتق

  .)5 ("املنافسة الرياضية
  .)6( "الذات البدنية هي إحدى األبعاد اليت تلعب دوراً مهماً يف اال الرياضي" إىل أن ) Kane( كان ويشري

ـ     "إىل أن    حممد حسن عالوي        ويرى   حة يف الرياضي الذي لديه مفهوم إجيايب عن ذاته يتسم بالثقـة الواض
نفسه ويف قدرته ومهاراته وال يبدو عليه القلق والتردد واخلوف يف املواقف  غري املتوقعة كما أنه يتقبل النقد من                    

  .)7 ("مدربه ولديه واقعية عالية لإلجناز والتفوق وباستطاعته أحتاذ القرارات بسرعة وسهولة
شعور " بأن Helms AND turners نقالً عن حممد نصر الدين رضوانو حممد حسن عالوي      ويرى 

 الفرد حنو جسمه يرتبط بثقته بنفسه ويف طريقة تعامله مع البيئة احمليطة به ومن ناحية أخرى فإن األفراد الذين

                                                 
     .455 -450، صم1997، مرجع سابق شحاتة، محممد إبراهي )1(
   .125، صم2003، مرجع سابقعصام عبد اخلالق،  )2(
  .35ص ،م1992دار املعارف، :  القاهرة،) تطبيقات-نظريات( ، التدريب الرياضيبد اخلالقعصام ع )3(
  .208، صم1997دار الفكر العريب،: ، القاهرة1، ط احترق الرياضي– ضغوط التدريب -قلق املنافسةأسامة كامل راتب،  )4(
  .338، صم1995 دار الفكر العريب، :، القاهرة) التطبيقات-املفاهيم(علم نفس الرياضة أسامة كامل راتب،  )5(
)6( Kane, F, Psychological  aspects of physical  education,  2ad. London, rout ledge and  kagan  Paul,1972,p.129. 
  .168ص ،م1998، مدخل يف علم النفس ،مرجع سابق حممد حسن عالوى، )7(
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 وتصورات إجيابية حنو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقدير ذام السيما يكونوا أكثر تلديهم اجتاها
  . )1 ("ثر ذكاء وأكثر قدرة على حتمل املسؤوليةاجتماعية وألفه مع اآلخرين وأك

 االستعداد لدافع أجناز النجاح ودافع جتنب الفشل موجودان لدي كل " إىل أن حممد حسن عالوى     ويشري 
   .)2 (" متفاوتة وخمتلفةتفرد لكن بدرجا

 ارتفـع  ه كلما  أي أن  ،لرياضيلالعبني و دافعية اجنازهم ا    الة البدنية   احل هذا ما يؤكد وجود عالقة بني     ن  إذ     
ولذا مت قبول الفرضـية العامـة       التهم البدنية ارتفع مستوى دافعية االجناز الرياضي لديهم،         حلتصور الالعبني   

  .للدراسة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .207م، ص1987، مرجع سابقحممد حسن عالوي، حممد نصر الدين،  )1(
   .209م، ص2001 مركز الكتاب للنشر،: ، القاهرةمدخل يف علم النفس حممد حسن عالوى، )2(
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5.2NNNN F�+M+8��::::�;�א���	��;�א���	��;�א���	��;�א���	�א�F�+M+8א�F�+M+8א�F�+M+8א �� �� �� �
 احلالة البدنيـة  مليدانية مت الوصول إىل جمموع من احلقائق املتعلقة بعالقة            بعد عرض وحتليل بيانات الدراسة ا           

   : يف ما يليبدافعية االجناز الرياضي لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية واملتمثلة أساساً
 العيب  ىضي لد بني القوة العضلية ودافعية االجناز الريا     موجبة   وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -1

 .كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية

 العيب كرة   ى ودافعية االجناز الرياضي لد    التحملبني  موجبة  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -2
   .اليد يف اجلمهورية اليمنية

 العيب كرة   ىاضي لد  ودافعية االجناز الري   السرعةبني  موجبة  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -3
   .اليد يف اجلمهورية اليمنية

 العيب كـرة  ى ودافعية االجناز الرياضي لد   املرونةبني  موجبة  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -4
   .اليد يف اجلمهورية اليمنية

 العيب كرة   ىالرياضي لد  ودافعية االجناز    الرشاقةبني  موجبة  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -5
   .اليد يف اجلمهورية اليمنية

 العيب  ى ودافعية االجناز الرياضي لد    احلالة البدنية بني  موجبة  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية         -6
   .كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية
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6.2�N�N�N�N��&��+4Bوא������;��א��;�eאQL��::::א�QLא�e;��وא������;��א4B+��&��א�QLא�e;��وא������;��א4B+��&��א�QLא�e;��وא������;��א4B+��&��א �� �� �� �
من هذه الدراسة ومجع البيانات وحتليلها واخلروج بنتائج واستنتاجات ختص عالقـة احلالـة              االنتهاء        بعد  

البدنية بدافعية االجناز الرياضي لدى العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية،  ميكننـا اخلـروج مبجموعـة مـن         
ة الرياضية واالحتاد العام لكرة اليد      االقتراحات والفرضيات املستقبلية اليت نقدمها إىل الباحثني والعاملني يف األندي         

  :اليمنية وهي

;�eאQL��::::א�QLא�e;א�QLא�e;א�QLא�e;א �� �� �� �
ضرورة االهتمام باالجتاهات النفسية لالعبني خاصة ما يتعلق حبالتهم البدنية ودافعية إجنازهم الرياضـي               •

 .لتأثريها الكبري على حتديد حالتهم النفسية وتعزيز ثقتهم بقدرام البدنية

 .من كوادر التدريب ألثره امللموس يف حتقيق االجنازات الرياضيةضرورة إشراك املختص النفسي ض •

ضرورة تفعيل العالقة بني املدرب والالعبني من أجل إعداد متطلبات املستوى البدين مبا خيدم لعبة كرة                 •
 .اليد

إجراء اختبارات مماثلة وبصورة دورية لالعبني للوقوف على سريورة تكامـل متطلبـات مـستواهم                •
  .الرياضي

�::::����;�א4B+��&������;�א4B+��&������;�א4B+��&������;�א4B+��&��א��א��א��א�� • �� �� �� �
   . لدي العيب كرة اليدتوجد عالقة بني اإلعداد النفسي ودافعية االجناز الرياضي •

   .لدي العيب كرة اليد  ودافعية االجناز الرياضياملهارات النفسيةتوجد عالقة بني  •

   .لدي العيب كرة اليد  ودافعية االجناز الرياضياللياقة البدنيةتوجد عالقة بني  •

   .لدي العيب كرة اليد  ودافعية االجناز الرياضياخلططي بني اإلعداد توجد عالقة •

  .   لدي العيب كرة اليد  ودافعية االجناز الرياضياألمناط اجلسميةتوجد عالقة بني  •
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�a�Kא�a�Kא�a�Kא�a�Kא::::� �� �� �� �
م النفس أمهية، فدراسة دوافع السلوك تزيد        من أكثر موضوعات عل    )motivation( ويعد موضوع الدافعية       

  الدوافع املختلفـة الـيت     اعرفنلك ألن معرفتنا تزداد كثرياً ما       وذ من فهم اإلنسان لنفسه ولغرية من األشخاص،      
�. والظروفف إىل القيام بأنواع السلوك املتعددة يف سائر املواقاحتركنا أوتد فعن �

 ة اليت تساعد على فهم الدوافع لـدى       هم من املعلومات امل   اًكثري قدم   النفس الرياضي والتمرين البدين   علم  و     
و الذي يساعد على حتـسني الدافعيـة،        اجل وخلق   ،داملمارسني لألنشطة الرياضية، واختالف الدوافع بني األفرا      

بشكل عام وعند الرياضي بشكل خاص، إذ بفـضلها ميكـن           للدافعية أمهية يف الرياضة     أكد علماء النفس أن     ف
رياضي أن يعرف ماذا يقرر عمله الختيار نوع الرياضة اليت سوف ميارسها، وما مقدار تكرر هـذا العمـل                   لل

لتحديد كمية الوقت واجلهد الذي يستغرقه أثناء التدريب، وكيفية إجادة وإتقان هذا العمل ملعرفـة املـستوى                 
  . األمثل للدافعية يف املنافسة

، جيب  د التنافس يف املستويات العاملية    أداء ممكن يؤهله للوصول إىل ح     وحىت يستطيع الرياضي حتقيق أفضل           
اقة البدنية و اخلربات احلركية     عليه أن ميارس خمتلف األنشطة الرياضية اليت يكتسب من خالهلا خمتلف عناصر اللي            

ـ            و ـ    خمتلف املهارات الفنية اليت تساعده على حتسني مستواه حىت يستطيع الوصول ت ستويات درجيياً ألعلـى امل
  .الرياضية

 فـال ميكـن لالعـب أن        عبني يف األلعاب اجلماعية األخرى،     عن معظم الال   والعب كرة اليد خيتلف متاماً    �����
اً  عالي اً وخططي لذلك تطلب إعداداً بدنياً ومهارياً     ، التوزيع م اهلجوم أ  م سواء يف الدفاع أ    يتخصص يف مركز معني   

وعلى هـذا   خمتلف الصفات اليت تشكل يف ايتها عناصر اللياقة البدنية،           إىل قدرة عالية يف      جداً، فهم  حيتاجون   
 يف رفـع مـستوى      اً ومباشر اً قوي اًيؤثر تأثري  بدنياً واليت قد     تنمية قدرات الالعبني  أصبح من الضروري    األساس  

�.، سلباً أو إجياباًدافعية إجنازهم الرياضي �
عة العالقة القائمة بني احلالة البدنية والـيت تعـين تـصور    ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لتحدد طبي          

جناز الوشعور الالعبني بعناصر اللياقة البدنية املكونة من القوة، التحمل، السرعة، املرونة والرشاقة وبني دافعية أ              
  .لدى العيب كرة اليدالرياضي 

دافعيـة اجنـازهم    وقوة العضلية لالعبني    بني ال   قوية طرديةد عالقة   ووجإىل  الدراسة امليدانية   وقد توصلت        
  . االجناز الرياضي لالعبنييةودافع الالعبني بني القدرة على حتملطردية  عالقة  ووجودالرياضي

ودافعيـة إجنـازهم      الالعبني  بني سرعة   قوية وجود عالقة طردية  أيضاً على   أكدت نتائج الدراسة امليدانية          و
  . إجنازهم الرياضيية بني مرونة الالعبني ودافع  وعلى وجود عالقة طردية؛الرياضي
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  . دافعية اجنازهم الرياضيىعلى وجود عالقة قوية بني رشاقة الالعبني ومستوأيضاً  أكدتكما     
وبصفة عامة تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل أنه توجد عالقة طردية قوية بني احلالة البدنية لالعبني ودافعية                      

  .  اضيإجنازهم الري
الدراسة امليدانيـة، ويف الوقـت نفـسه        حسب ما أكدته نتائج      عاليةعظم الالعبني   ومبا أن احلالة البدنية مل         

 فهذا يعين أن مستوى دافعية االجناز الرياضي لـدى الالعـبني مـرتبط          ،اجنازهم الرياضي عالية   يةدافعمستوى  
  .حبالتهم البدنية

 العالقة القوية املوجودة بني احلالة البدنية لالعيب الدرجة األوىل لكرة اليـد             فرغم تأكيد نتائج الدراسة على         
 إال أننا نتساءل يف األخري هل دافعية االجناز الرياضي لالعبني مـرتبط فقـط               ،اليمنية ودافعية اجنازهم الرياضي   

اضي لالعيب كرة اليد كاإلعـداد  تأثر يف دافعية اإلجناز الريقد خرى اً أ  أم أن هناك عوامل وأسباب     حبالتهم البدنية؛ 
ونوعية  واخلططي، واملهارات النفسية، وكذالك األمناط اجلسمية        النفسي، واإلعداد املهاري واإلعداد التكتيكي    

 اجلمهورية  مما تؤدي إىل تدين مستوي لعبة كرة اليد يف         ،  اليت يتلقاها الالعبني  ) املادية واملعنوية ( وكمية احلوافز   
  .  ثري من الباحثني تناوهلا لإلجياد احللول املناسبةاليمنية ميكن للك

      وأخريا نذكر أن هذا البحث يبقي مفتوحا للبحث فيه والتعمق يف دراسته من جوانب أخري مل نتطـرق                  
  . إليها كانطالقة لدراسات أخري من زوايا شيت
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  )عراقي الجنسية(جامعة الحديدة
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أستاذ كلية التربية البدنية جامعة 

  )عراقي الجنسية(الحديدة

  حسين العرسان. د  3
أستاذ كلية التربية البدنية جامعة 

  )عراقي الجنسية(الحديدة
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أستاذ التربية البدنية والرياضية جامعة 

  الجزائر
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  جامعة اجلزائر
  ............:          األستاذ الفاضل        كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  :.....................           الوظيفة        معهد التربية البدنية والرياضية
   سيدي عبد اهللا

  استمارة استطالع رأي األساتذة احملكمني
  .تحية طيبة وبعد                                    /السيد األستاذ الدكتور

ع رأيكم في تحكيم عبارات استطالعلى سيادتكم بشأن  المعروضة االستمارة -
  :المقياسين التاليين

   دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة اليد -2 الحالة البدنية       -1 -
أننا نشكركم مسبقاً تفضلكم بالتعاون العلمي في بناء القائمة المنشودة وإثراء  -

  .البحث في مجال التدريب الرياضي
فعية االنجاز الرياضي لدى العبي كرة اليد في عالقة الحالة البدنية بدا:عنوان البحث

  ).أندية الدرجة األولى(الجمهورية اليمنية 
  ماجستري:الدرجة العلمية

  .بن عكي آكلي محمد: األستاذ الدكتور:المشرف
 الدكتور محمد حسن عـالوي      متحكيم المقياسين الذي أستعمله    :الهدف من استطالع الرأي   

ونأمل من  ومن استخدامه في البيئة اليمنية،      من تطبيقه أ  في جمهورية مصر العربية لنتمكن      
  :سيادتكم التفضل بالمساعدة في استكمال خطوات وإجراءات بناء القائمة المنشودة من حيث

  .مدى مناسبة البنود المقترحة للمقياسين -
 . والبنود التي ترونها تثري المقياسينتإضافة بعض العبارا -
 .نود غير المناسبةحذف أو تعديل بعض العبارات والب -

مع العلم أننا نستخدم أمام كل عبارة ميزان تقدير خماسي عند تطبيق االستمارة على عينة 
 :البحث كما في الجدول التالي

  درجة انطبـــــــــــــــــــــــاق  

  بدرجة قليلة جدا  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبرية  بدرجة كبرية جدا 

  .اة بشكل محاور الحالة البدنية ودافعية االنجاز الرياضيوتم توزيع فقرات األد
  عدد عبارات احملور  أسم احملور  احملور
  06  القوة العضلية  01

  06  التحمل  02

  06  السرعة  03

  06  املرونة  04

  06  الرشاقة  05

  10  دافع أجناز النجاح  06

  10  دافع جتنب الفشل  07
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  احملاور مع بنود القائمة املقترحة

  
مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة

  باحملور
    لعباراتا

  

  :احملور األول

  القوة العضليــة

  

  

  مناسب

  

أرى 

  التعديل

  

غري 

  مناسب

  

  مرتبطة

  

غري 

  مرتبطة

            أستطيع محل األشياء الثقيلة بسهولة  01
01              
            معظم زمالئي يصفونين بأنين قوي بدنياً  02
02              
            أشعر بالقوة يف معظم عضالت جسمي  03
03              
            أشعر بالضعف يف بعض عضالت جسمي  04
04              
            جسمي ليس قوياً بدرجة كافية  05
05              
            عضالت جسمي التظهر بصورة واضحة  06
06              
  :احملور الثاين  

  التحمــل
          

ية بسرعة بعد أداء جمهود بدين أستطيع أن أعود حلاليت الطبيع  07
  .عنيف

          

07              
أستطيع أداء جمهود بدين عنيف دون أن أتوقف اللتقط   08

  أنفاسي
          

08              
أتعب بسرعة أثناء ممارسة  بعض زمالئي يصفونين بأنين ال  09

  .بعض األنشطة الرياضية
          

09              
            ويلة أتعب بسرعة عند بذل جهد بدين لفترة ط  10
10              
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أستطيع حتمل األداء البدين املتواصل بدون فترة راحة  ال  11
  طويلة

          

11              
أحتاج لوقت طويل حىت استرد أنفاسي عقب بذيل هود   12

  .بدين عنيف
          

12              
  :احملور الثالث  

  السرعة
          

            أجيد أداء احلركات اليت تتطلب السرعة  13
13              
            قدريت جيدة يف األنشطة اليت تتطلب سرعة احلركة  14
14              
            أنا أسرع من معظم زمالئي يف اجلري  15
15              
            معظم زمالئي أسرع مين يف اجلري  16
16              
            أحتاج إىل تنمية قدرايت يف اجلري السريع  17
17              
ركات اليت تتطلب السرعة يف أستطيع أداء بعض احل ال  18

  األداء
          

18              
  :احملور الرابع  

  املرونة
          

أستطيع جيدا أداء احلركات اليت تتطلب درجة كبرية من   19
  مرونة اجلسم

          

19              
            بعض زمالئي يصفونين بأن جسمي يتميز باملرونة اجليدة  20
20              
            رونة جسميأشعر بالرضاء من ناحية م  21
21              
مرونة جسمي ال تساعدين على أداء معظم احلركات   22

  بصورة جيدة
          

22              
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            أشعر بأن جسمي ليس مرناً بدرجة كافية   23
23              
أستطيع بسهولة أداء احلركات اليت تتطلب درجة كبرية  ال  24

  من مرونة اجلسم
          

24              
  :مساحملور اخلا  

  الرشاقة
          

أستطيع بسهولة تغيري أوضاع جسمي عند أداء بعض   25
  املهارات احلركية

          

25              
معظم زمالئي يصفونين بأنين أجيد احلركات اليت تتطلب   26

  درجة كبرية من الرشاقة 
          

26              
            أستطيع بسهولة أداء احلركات اليت تتطلب الرشاقة  27
27              
            أستطيع بسهولة أداء احلركات اليت تتطلب الرشاقة ال  28
28              
            أنا ضعيف يف أداء احلركات اليت تتطلب الرشاقة  29
29              
أستطيع بسهولة تغيري اجتاهات جسمي عند أداء املهارات  ال  30

  احلركية
          

30              
  :احملور السادس  

  دافع أجناز النجاح
          

جبين الالعب الذي يتدرب لساعات أضافية لتحسني يع  31
  .مستواه

          

31              
            يعترب من أهدايف األساسية االمتياز يف الرياضة ال  32
32              
أستمتع لتحمل أية مهمة واليت يرى بعض الالعبني اآلخرين   33

  أا مهمة صعبة  
          

33              
            وز بدرجة أكرب من بذل اجلهداحلظ يؤدي إىل الف  34
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34              
لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي أجنح   35

  يف رياضيت 
          

35              
            الفوز يف املنافسة مينحين درجة كبرية من الرضاء  36
36              
أفضل أن أستريح من التدريب يف فترة ما بعد االنتهاء من   37

  لرمسية املنافسة ا
          

37              
            لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجح يف رياضيت  38
38              
            أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب  39
39              
            هديف هو ان أكون مميز يف رياضيت   40
40              
  :احملور السابع  

  دافع جتنب الفشل
          

            عقب هزمييت يف منافسة أجد صعوبة يف حماولة النوم   41
41              
عندما أرتكب خطاء يف األداء أثناء املنافسة فأنين احتاج   42

  لبعض الوقت لكي أنسى هذا اخلطى
          

42              
            أحس غالبا باخلوف قبل اشتراكي يف املنافسة مباشرة  43
43              
            أخشى اهلزمية يف املنافسة  44
44              
خشى يف بعض األحيان عندما أزم يف منافسة فان ذلك أ  45

  يضايقين لعدة أيام 
          

45              
            ال أجد صعوبة يف النوم ليلة اشتراكي يف منافسة  46
46              
            أشعر بالتوتر قبل املنافسة الرياضية   47
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47              
 فترة عندما ارتكب خطاء يف األداء فأن ذلك يرهقين طوال  48

  املنافسة
          

48              
قبل اشتراكي يف املنافسة ال أنشغل يف التفكري عما ميكن أن   49

  حيدث يف املنافسة أو عن نتائجها
          

  
49  

            

أستطيع أن أكون هادئا يف اللحظات اليت تسبق املنافسة   50
  مباشرة
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 جامــــعة اجلزائر

  معهد التربية البدنية والرياضية

  - سيدي عبد اهللا–

  استمارة حبث ميداين لنيل شهادة املاجستري يف التربية البدنية والرياضية

            -:عنوان البحث

  .عالقة احلالة البدنية بدافعية اإلجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد يف اجلمهورية اليمنية      

  -:ية طيبة وبعد حت

الرجاء مساعدتنا يف اجناز هذه الدراسة باإلجابة على قائمة العبارات اليت ميكن أن ترتبط بسلوكك        
  .واجتاهاتك حنو بعض مواقف املنافسة الرياضية والتدريب الرياضي وكذالك بالنسبة للرياضة بصفة عامة

   :وحتتوي هذه االستمارة أو املقياس على ثالثني عبارة
  .احلالة البدنية لدى الالعب وتأثريها على األداء/ املقياس األول 

  . فيما يلي بعض العبارات اليت ميكن لكل فرد أن يصف ا حالته البدنية أو لياقته البدنية- 
 اقرأ كل عبارة بعناية تامة وارسم دائرة حول الدرجة اليت ترى أنك تستحقها بالنسبة لكل عبارة يف ضوء - 

 .سك ومعرفتك حبالتك البدنية أو لياقتك البدنيةوصفك لنف

 ). 5( إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية جدا، ارسم دائرة حول الرقم - 

 ).4( أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية فارسم دائرة حول الرقم - 

 ).3 (إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة فارسم دائرة حول الرقم - 
 ). 2( وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية جدا فارسم دائرة حول الرقم - 
 ).1( وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة قليلة جدا فارسم دائرة حول الرقم - 
 . رجاء مراعاة أنة التوجد إجابات صحيحة وأخري خاطئة ألن كل فرد خيتلف عن األخر يف لياقته البدنية - 

م دائرة واحدة أمام كل عبارة وحاول أن تصف حالتك أو لياقتك البدنية كما تراها أنت يف الوقت رس أ- 
                        .    احلايل وليس كما تتمين أن تكون

  :سنوات اخلربة):                    العائلية(احلالة املدنية:                                     السن

  :الطول:                ميةحسب األقد

 الباحث:                                                                        الوزن

                                                                                  علي امحد حسني علي
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  وصف الحالة البدنية : المقياس األول
  

  م 5 4 3 2 1
 

  

 ــباراتالعــ
بدرجة 

قليلة 

 جدا

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

على 

بدرجة 

 كبيرة جدا
اشعر بالضعف  في بعض عضالت  1

 .جسمي 
1 2 3 4 5 

استطيع أن أعود لحالتي الطبيعية  2

 بسرعة بعد أداء مجهود بدني عنيف 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 معظم زمالئي أسرع مني في الجري  3

استطيع أداء الحركات التي تتطلب  4

 مني درجة كبيرة من المرونة 
1 2 3 4 5 

ال استطيع بسهولة أداء الحركات التي  5

 تتطلب الرشاقة 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 استطيع حمل األشياء الثقيلة بسهولة  6

اتعب بسرعة عند بذل جهد بدني  7

 لفترة طويلة 
1 2 3 4 5 

اء الحركات التي تتطلب أجيد أد 8

 السرعة 
1 2 3 4 5 

مرونة جسمي ال تساعدني على أداء  9

 معظم  الحركات بصورة جيدة   
1 2 3 4 5 

استطيع بسهولة تغير أوضاع جسمي   10

 عند أداء بعض المهارات الحركية 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 جسمي ليس قويا بدرجة كافية  11
يف دون أن استطيع أداء جهد بدني عن 12

 . أتوقف اللتقط أنفاسي

1 
2 3 4 5 
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احتاج إلى تنمية قدراتي في الجري  13

 ) .العدو (السريع 
1 2 3 4 5 

بعض زمالئي يصفونني بان جسمي  14

 .يتميز بالمرونة الجيدة 
1 2 3 4 5 

أنا ضعيف في أداء الحركات التي  15

 .تطلب الرشاقة 
1 2 3 4 5 

باني قوي معظم زمالئي يصفونني  16

 .بدنيا 
1 2 3 4 5 

ال استطيع تحمل األداء البدني  17

 .المتواصل بدون فترة راحة طويلة 
1 2 3 4 5 

قدراتي جيدة في األنشطة التي تتطلب  18

 .سرعة الحركة 
1 2 3 4 5 

اشعر بان جسمي غير مرنا بدرجة  19

 .كافية 
1 2 3 4 5 

معظم زمالئي يصفونني بأنني أجيد  20

ت التي تتطلب درجة كبيرة الحركا

 .من الرشاقة 

1 2 3 4 5 

عضالت جسمي ال تظهر بصورة  21

 .واضحة 
1 2 3 4 5 

بعض زمالئي يصفونني بأنني ال  22

اتعب بسرعة أثناء ممارسة بعض 

 .األنشطة الرياضية 

1 2 3 4 5 

ال استطيع أداء بعض الحركات التي  23

 .تتطلب السرعة في األداء 
1 2 3 4 5 
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 5 4 3 2 1 .اشعر بالرضاء من مرونة جسمي  24

ال استطيع بسهولة تغير اتجاهات جسمي  25

 .عند أداء بعض المهارات الحركية 
1 2 3 4 5 

اشعر بالقوة في معظم عضالت جسمي  26

. 
1 2 3 4 5 

احتاج للوقت الطويل حتى استرد أنفاسي  27

 .عقب بذلي لمجهود بدني عنيف
1 2 3 4 5 

 أسرع من معظم زمالئي في الجري أنا 28

. 
1 2 3 4 5 

 ال استطيع بسهولة أداء الحركات التي  29

 .تطلب درجة كبيرة من مرونة الجسم 
1 2 3 4 5 

استطيع بسهولة أداء الحركات التي  30

 .تطلب الرشاقة 
1 2 3 4 5 
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  جامــــعة اجلزائر

  د التربية البدنية والرياضيةمعه

   -سيدي عبد اهللا –

  

  استمارة حبث ميداين لنيل شهادة املاجستري يف التربية البدنية والرياضية

   -:عنوان البحث

عالقة احلالة البدنية بدافعية اإلجناز الرياضي لدي العيب كرة اليد يف اجلمهورية 

  .اليمنية
  -:حتية طيبة وبعد 

يف اجناز هذه الدراسة باإلجابة على قائمة العبارات اليت ميكن أن ترتبط بسلوكك الرجاء مساعدتنا        
  .واجتاهاتك حنو بعض مواقف  املنافسة الرياضية والتدريب الرياضي وكذالك بالنسبة للرياضة بصفة عامة

  : وحتتوي هذه االستمارة أو املقياس على عشرين عبارة
  .ي لدى الالعب وتأثريها على األداءدافعية االجناز الرياض/ املقياس الثاين

إقراء كل عبارة جيدا وحاول أن حتدد عما إذا العبارات تنطبق عليك بدرجة كبرية جدا أو بدرجة  - 
  .أمام كل عبارة تري أا مناسبة حلالتك ) √(كبرية أو متوسطة أو قليلة أو قليلة جدا وضع عالمة 

  .هذا ليس اختبارا لقدراتك أو مستواك الرياضي - 
ما أنة ال توجد إجابة صحيحة وأخري خاطئة الن كل العب خيتلف عن الالعب األخر يف اجتاهاته ك - 

 .وسلوكه يف اال الرياضي، واملهم صدق إجابتك مع حالتك

  .ال تترك أي عبارة بدون إجابة - 

  

  

  

                                                               الباحث

                                                          علي امحد حسني علي                 
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  دافعية االنجاز الرياضي/المقياس الثاني   
  

 م
  العبـــارات

 

  

بدرجة قليلة 

 جدا

  

بدرجة 

 قليلة

  

بدرجة 

 متوسطة

  

بدرجة 

 كبيرة

  

بدرجة 

 كبيرة جدا

      .ة أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في منافس -1

يعجبني الالعب الذي يتدرب لـساعات إضـافية لتحـسين           -2

 .مستواه

     

عندما ارتكب خطا في األداء أثناء المنافسة فأنني احتـاج           -3

 .لبعض الوقت لكي انسي هذا الخطأ

     

      .االمتياز في الرياضة ال يعتبر من أهدافي األساسية  -4

      . في المنافسة مباشرة أحس غالبا بالخوف قبل اشتراكي -5

استمتع بتحمل أية مهمة والتـي يـرى بعـض الالعبـين             -6

 .اآلخرين أنها مهمة صعبة 

     

      .اخشي الهزيمة في المنافسة  -7

      .الحظ يؤدى إلى الفوز بدرجة اكبر من بذل الجهد  -8

في بعض األحيان عندما انهزم فـي منافـسة فـان ذلـك              -9

 .دة أيام يضايقني لع

     

لدى استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي انجـح           -10

 .في رياضتي 

     

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

      .الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا  -12

      .اشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية  -13

ضل أن أستريح من التدريب في فترة ما بعد االنتهاء من           أف -14

 .المنافسة الرسمية

     

عندما ارتكب خطا في األداء فان ذلك يرهقني طوال فتـرة            -15

 .المنافسة 

     

      .لدى رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا في رياضتي  -16

مكـن  قبل اشتراكي في المنافسة ال أنشغل في التفكير عما ي      -17

 .أن يحدث في المنافسة أو عن نتائجها 

     

      .أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب  -18

استطيع أن أكون هادئا في اللحظات التي تسبق المنافـسة           -19

 .مباشرة 

     

      .هدفي هو أن أكون مميزا في رياضتي  -20
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