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  داءــــــهإلا
 الرحيمبسم اهللا الرحمن 

)نُونْؤمالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُِل اعو( 

 

مآذن وكنائس فلسطين في ظلمة  تهانإلى من اصطفاهم ربي وكرمهم بالشهادة إلى األسود التي أبت أن 

  شهداء فلسطين.... االحتالل 

إلى من أحمل أسمه بكل .. العطاء بدون انتظار علمني  إلى من.. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار 

في عمرك لترى ثماراً  قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك  أرجو من اهللا أن يمد.. افتخار 

 .. اليوم وفي الغد وإلى األبد أهتدي بها اًنجوم

  والدي العزيز

  الحياة وسر الوجود إلى بسمة.. ني إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفا.. إلى مالكي في الحياة 

  ها سر نجاحي ؤإلى من كان دعا

  أمي الحبيبة

 .. إلى من هم  شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي.. إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد 

  ..الحياة إلى من عرفت معهم معنى.. إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها

  أخوتي وأخواتي

ع الصدق إلى ينابي بالوفاء والعطاء نباإلخاء وتميز ينإلى من تحل.. ي لم تلدهن أمي إلى األخوات اللوات

معي على كن والحزينة سرت إلى من  ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوةالصافي إلى من معهم سعدت

  وعلموني أن ال أضيعهم  إلى من عرفت كيف أجدهم، طريق النجاح والخير

  صديقاتي 

  اوالسعادة في ضحكته..  اهيالتفاؤل بعينإلى من أرى 

  إلى شعلة الذكاء والنور

   شهد الرائعة
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  :إقرار

، وإنها نتيجة أبحاثي الخاصةقدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير،  أنهاأقر أنا مقدمة الرسالة 

ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو جزء منها لم تقدم لنيل أي درجة عليا  باستثناء

  .ألي جامعة أو معهد 

  

  

  : التوقيع 

  اهللا مرشد جمهور ـاء عبدهيفـ: االسم  

  

  20/   7/  2011:   التاريخ 
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  الشكر والتقدير

" كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بقَالَ رو    ـاهضرا تحـالـلَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت
نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدلك الحمد والشكر والصالة والسالم على من   اللهم  )19(النمل " و

  .بعثه بشيرا ونذيرا

تتبعثر األحرف  ، أن يخط الحروف ليجمعها في كلماتفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل 

ة إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيل شكري وتقديري ،وعبثاً أن يحاول تجميعها في سطور

ذي تكرم بإشرافه على هذه الدكتور أحمد فهيم جبر ال األستاذ ؛ فكره لينير دربي في دراستي هذه

، مما بذله من جهد ورعاية واهتمام طيلة فترة إنجاز الرسالة بير األثر في، فكان لتوجيهاته كالرسالة

األفاضل في  الدكاترةالذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ،إلى جميع وإلى  .إعداد هذه الرسالة 

  .محسن عدس والدكتور زياد قباجة الدكتورالدراسات العليا  وأخص بالذكر /قسم أساليب التدريس 

رة الدائرة تيوالتقدير إلى كامل الطاقم األكاديمي في دائرة التربية الرياضية وسكركما أتقدم بالشكر 

مشرف النشاط  وكذلك  لما قدموه لي من عون في تسهيل توزيع االستبانات على الالعبين،

  .جامعة القدسي في الرياض

عماد عبد  الدكتورواألستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر،  المتمثلة بـ األستاذ كما وأشكر لجنة المناقشة

     .والدكتور محسن عدس ،مؤيد شناعة والدكتور ، الحق

صديقتي العزيزة الدكتورة :  وتقديراً همومي تذكاراً يتنمن آنسني في دراستي وشارككما أشكر  

  . أميمة

وأخص كما وأشكر زمالئي في الجامعة والعمل لما قدموه لي من محبة ودعم في إنجاز هذه الرسالة 

  .، فاتن، ربابنداء. ، حنان، دمازن، يونس، أسماء، عبدالسالم . د :بالذكر

 الطريق تعندما ضلل يجانب إلى واالتفاؤل والمضي إلى األمام، إلى من وقف علمونيإلى من وأخيرا  

  .وأخواتي األعزاء وأخوتيوالداي العزيزان 

  واالحترامإليهم جميعا فائق التقدير 

  جمهورهيفاء :الباحثة 
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  مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي

  الملخص

العبي المنتخبات هدفت الدراسة التعرف إلى دافعية اإلنجاز الرياضي وعالقته بمفهوم الذات لدى 

، التخصص، الجنس: بالمتغيرات الديمغرافية التالية جامعة القدس، ومدى تأثرها الرياضية في

وتحددت مشكلة الدراسة  .الالعب إليهاالتي ينتمي التخصصية  اللعبة ، نوعمستوى الطالب الدراسي

لدى العبي المنتخبات الرياضية  مفهوم الذات ما مستوى : التالية ة الرئيس األسئلة في اإلجابة عن 

لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  دافعية اإلنجاز الرياضيفي جامعة القدس؟ ما مستوى 

دس؟ هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي الق

لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس؟ ولتحقق من ذلك قامت الباحثة بإجراء دراستها 

وذلك . العب والعبة) 130(ى مجتمع قوامه الوصفي باألسلوب المسحي عل على المنهج اعتماداً

 ،ورته الباحثة ليحقق أهداف البحثوقد ط) 1990(باستخدام مقياس صوالحه لمفهوم الذات 

 وعربه عالوي (Willis)أعده جو ولس مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي  والذي  واستخدمت الباحثة 

وبعد جمع البيانات تم استحدام برنامج الرزم اإلحصائية . الباحثةوالمطور من قبل  )1998(

(SPSS)  لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة  :لتحليل النتائج 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  أن ،  كما جاءت بدرجة متوسطة

دافع النجاح على متوسط حسابي  مجال ، وقد حصلأيضا بدرجة متوسطة جاء في جامعة القدس

وجد عالقة معنوية عند ي أنه ال وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى . أعلى من متوسط دافع تجنب الفشل

مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى بين ) α≤0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

اقتراح عدد  نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تم بناء على.ة في جامعة القدسالعبي المنتخبات الرياضي

اإلنجاز الرياضي دافعية إجراء دراسات عن  :، كان من أهمهامن التوصيات من قبل الباحثة

اس دافعية يواستخدام المدربين لمق،فهوم الذات كمفهوم الذات الجسميةوعالقته بأبعاد أخرى لم

  .ومعرفة واقعية اإلنجاز لدى الالعبيناإلنجاز الرياضي 
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 Self Concept of Athletic Teams Members of Al-Quds University and its 
Relation of their Achievement Motivation 

Abstract 

The study aimed at knowing the athletic achievement motivation and its 
relationship with self concept among athletic team’s players at Al-Quds 
University and the effects of the following variables: sex, major, educational 
level and major game of the student. 

 The study problem was limited to answering the following main questions: 
What is the level of self concept of the athletic team members at Al-Quds 
University? Is there a significant correlation between self concept and the 
level of achievement motivation among the team’s members at Al-Quds 
University? To verify this, the researcher conducted her research using the 
descriptive –survey- method on a population of (130) team members.  

The researcher used two instruments one for self concept, prepared by 
Sawalhah (1990) the other for athletic achievement motivation, prepared by 
Willis (1998). Results showed a moderate degree of self concept of the team 
members and also a moderate degree of achievement motivation, success 
motivation was higher than that of failure avoidance. 

 Results also showed no significant relationship (at α ≤ 0.05) between self 
concept and the level of achievement motivation among members of the 
athletic teams at Al-Quds University 
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  الفصل األول

_______________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  : المقـدمـــة 1.1
  

، فالتربية عملية تستهدف تحقيق بمفهوم التربية بوجه عام أساساًيرتبط تطوير التربية الرياضية 

وجه  فإذا، م خلقيةأم وجدانية أم عقلية أجسمية ي من جميع النواحي سواء أكانت نواح األمثلالنمو 

  . الشخصية المتزنة المتكاملة  إلىمكننا في النهاية الوصول أ، هذه النواحي إلىاالهتمام 
  

لنظريات الشخصية يالحظ أن هناك جدال طويال حول مسألة الوسيط النفسي  المستقرئحيث أن 

من الشخصية اإلنسانية الذي ينظم ويرشد ويضبط السلوك اإلنساني، حيث تحتل الذات مكان القلب 

، لذات خالل مراحل حياتها المختلفة، عايشته ابارها تمثل نسقا معاشا من الخبرة، باعتومحورا لها

براتي هو ما يعطي للحياة داللة بالنسبة للفرد حين يتخذ من مالمح خبرته الذاتية وهذا النسق الخ

، شريطة أن يعيش الخبرة متحررا من قيود ونهجا يتخذه في حياته المستقبليةالمعاشة طريقا أو دربا 

االنفعال من خالل تحقيق هدف يسعى إليه يستثير فيه الدافعية ويبعث فيه النشاط ويخلق لديه 

دي، خاصة وأن مفهوم الذات يحتل مركزا مرموقا في نظريات الشخصية ، ويعتبر من العوامل التح

، حيث يرتبط بالقدرة على المنافسة تمارس تأكيدا كبيرا على السلوك من العوامل الهامة التي

  .)1986طواب، ( ومستوى الطموح والتوافق والصحة النفسية

  

يمكن  شكل من خالل المتغيرات البيئية الكثيرة والتي الومفهوم الذات هو مفهوم افتراضي مدرك يت

إذ تؤثر كل منها في األخرى فأي  ،، فهي تشترك بدرجات متقاربة مع بعضهاالفصل بينها تماما

  .)2004الظاهر، (تحسن متغير من المتغيرات التي تشكله ستؤثر في مفهوم الذات العام 
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البدني اكتسى أهمية بالغة كون هذا البعد من بـين أهـم   وفي المجال الرياضي نجد أن مفهوم الذات 

  ، حيث أشـارت دراسـة بانـدورا   ييناألبعاد التي تؤثر على بناء مفهوم الذات الكلي لدى الرياض

)Bandura(  كما أكد أيضـا بـأن   يشارك في بناء تقدير الذات الكليإلى أن تقدير الذات الجسمي ،

يـؤدي إلـى  الشـعور اإليجـابي وتقبـل الـذات       ) البـدني الجانـب  ( اإلدراك اإليجابي للجسم 

)Bandura,1982(.  
  

الصـادر مـن    القيمة البدنية أو التقدير البدني الذي يشعر به الفرد يلعب دور الوسيط بين الشعورف

  ).Fox,2000(األنشطة البدنية ومختلف األبعاد النفسية األخرى بما فيها مفهوم الذات العام 
  

، إذ هم المدرب الرياضيهي من المواضيع التي تعد من أهم الموضوعات التي تأما عن الدافعية ف

يهمه أن يعرف لماذا يقبل بعض الالعبين على ممارسة النشاط الرياضي في حين يكتفي  اآلخر 

بالمشاهدة ؟ أو لماذا يمارس بعض الالعبين ألعابا أو أنشطة رياضية معينة دون سواها من األنشطة 

اظبة على التدريب ومحاولة الوصول ألعلى المستويات الرياضية، في حين الرياضية والمو

 أوالحوافز  أهميةوما ؟منتصف الطريقفي ينصرف البعض اآلخر عن الممارسة ويتركونها 

 .المستويات الرياضية ألعلىتثير الالعب للوصول  أوتحفز  أنالمثيرات التي يمكن  أوالبواعث 

 وطرق استثمارها تطبيقيا في عملهم التربوي وأهميتهاوهم بذلك كله يتساءلون عن الدافعية 

  ).1992عالوي، ( الرياضي
  

 أنالنهر ولكنك ال تستطيع  إلىتقود الحصان  أنيمكنك (يقول هناك قول مأثور في التراث الغربي 

تكون  ماأي عند،الماء إلى ء نفسه عند ما يكون في حاجةايشرب من تلقس ألنه) تجبره على الشرب

الملعب  إلىتقود الالعب  أنفانه يمكنك  ،وكذلك هو الحال في الرياضة .لديه الدافعية للشرب

الجهد  أقصىوبذل   اإلجادةتجبره على  أنتستطيع  لالشتراك في منافسة رياضية معينة ولكنك ال

لذلك تعرف ، )1992عالوي، ( لذلك ذلك من تلقاء نفسه عندما تتوفر لديه الدافعية بأداءسيقوم  ألنه

الالعبة على بذل جهد لتحقيق هدف معين نتيجة قوى / جنوح الالعب "  أنهاالدافعية رياضيا على 

  ).1992حمادة، ( داخلية
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من الموضوعات القليلة في علم النفس التي جذبت اهتمام عدد كبير  فهي  الدافعية لالنجازأما عن   

  . وحتى وقتنا الحاضر )1935(العديد من البحوث والتجارب حوله منذ عام  فأجريتمن الباحثين 

  

الدافعيـة   وأصـبحت  ،نظرية الدافعية لالنجـاز  تثين صيغونتيجة لهذا االهتمام المتزايد من الباح

فضال عـن البحـوث    ،وهدفا في برامج تعديل السلوك ،حجر الزاوية في النمو االقتصادي لالنجاز

ـ      ألقتالتي  ةالنفسي               والسـلوك  العقـل  أور الضوء على النمـو المعرفـي  والعالقـة بـين التفكي

 ).1988تركي، (
  

فسوف يتم في الصفحات القادمة التعرض لطبيعة ،ولمزيد من التوضيح ألهداف الدراسة ومراميها

الرياضي ونظرياته مفهوم الذات والعوامل المؤثرة عليه وأبعاده وكذلك لطبيعة مفهوم  دافع االنجاز 

   .تمهيدا لربط المفهومين معا

  

 مشكلة الدراسة 2.1
  

ال شك أن مفهوم الذات يعين العاملين في المجال الرياضي علـى فهـم أسـباب نجـاح أو فشـل      

ـ        الرياضيين، دان سـلوكه  دحيث أن مفهوم الفـرد لذاتـه ومفهومـه عـن فكـرة اآلخـرين يح

  .)2004الظاهر،(

  

يدركونه بما تؤثر  اآلخرين أنوالطريقة التي يشعر  أدائهن فكرة الفرد عن نفسه تؤثر على حيث أ

، مستوى ، روحه التنافسية، انجازاته، فشلهلآلخرينجاباته على عالقاته بهم وتحدد شخصيته واست

لديه ذات قوية تعمل  أنوان الفرد ذو المفهوم االيجابي للذات يشعر  .)1996عالوي، (طموحة 

  .)2010،فريد(الجيد  األداءفاءة ومثل هذا التفاعل ينتج عنه بك

  

قـد  همية مفهوم الذات  كمتغير له دور في بناء الشخصية وبالتالي تحديد الدور الذي أمن هنا تبرز 

ـ بيان  وتحاول الباحثة  في دراستها هذهثناء المنافسات الرياضية، أفي سلوكيات الفرد  يلعبه دور ال

 دافعية اإلنجاز الرياضـي  مستوى مفهوم الذات  لدى العبي المنتخبات الرياضية فيالذي قد يلعبه 

   .نتائج قد نتمكن من االعتماد عليها من اجل رفع مستوى الدافعية لديهم إلىالوصول و،  لديهم
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  أهداف الدراسـة 3.1
  

  :تهدف هذه الدراسة التعرف إلى 

  .المنتخبات الرياضية  في جامعة القدسالكشف عن مستوى مفهوم الذات لدى العبي . 1

مستوى مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية  فـي جامعـة القـدس بـاختالف     معرفة  .2

، اللعبة التخصصية لالعـب  )علوم طبيعية، علوم إنسانية(الجنس، التخصص: المتغيرات التالية

، ولى، ثانيـة، ثالثـة، رابعـة   سنة أ(مستوى الطالب األكاديمي  ،)ألعاب فردية، ألعاب جماعية

  ).خامسة

مستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعـة القـدس   معرفة  .3

  .باختالف الجنس

معرفة مستوى دافعية اإلنجاز الرياضي  لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعـة القـدس    .4

اللعبة التخصصية  ،)، علوم إنسانية علوم طبيعية( التخصصالجنس، : المتغيرات التاليةباختالف 

، سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة( مستوى الطالب األكاديمي ،)لالعب ألعاب فردية، ألعاب جماعية

  ).خامسة

العبي المنتخبـات   لدى  ودرجة دافعية االنجاز الرياضيمفهوم الذات  العالقة بين درجةمعرفة  .5

  .جامعة القدسالرياضية 

  

  أسئلـة الدراسـة 4.1
  

  : ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية

  ما مستوى مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس؟ :األول السؤال

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  توسطاتختلف متهل  :الثانيالسؤال 

 ،)ذكر، أنثى(الجنس  ،)علوم طبيعية، علوم إنسانية (التخصص :المتغيرات التالية باختالف  القدس 

     لالعبة ينوع اللعبة التخصص ،)، خامسة، ثالثة، رابعة، ثانيةسنة أولى(مستوى الطالب الدراسي 

  ؟)ألعاب فردية ، ألعاب جماعية(

جامعة  ما مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في: الثالثالسؤال 

  القدس؟
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دافعية لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس ال توسطاتختلف متهل : الرابعالسؤال 

مستوى  ،)ذكر، أنثى(الجنس  ،)، علوم إنسانيةعلوم طبيعية(التخصص المتغيرات التالية باختالف 

ألعاب ( لالعبتخصصة منوع اللعبة ال ،)، خامسةسنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(الالعب الدراسي 

  ؟)، ألعاب جماعيةفردية

دالة إحصائيا بين مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز  ارتباطيههل توجد عالقة :  الخامسالسؤال 

  الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس؟
  

  أهمية الدراسـة 5.1
  

  :بما يليتكمن أهمية هذه الدراسة 

دافعية بمفهوم الذات تكشف عن عالقة كونها  ادراسة حديثة تتناول جانبا مهم: أهمية نظرية -

لدى العبي المنتخبات  الرياضية في جامعة القدس وتأثير المتغيرات التالية  اإلنجاز الرياضي

، علوم علوم طبيعية(، والتخصص )ذكر، أنثى(افعية اإلنجاز الجنس على كل من مفهوم الذات ود

ومستوى الالعب  ،)األلعاب الجماعية، األلعاب الفردية( لعبة التخصصية لالعبالونوع ) إنسانية

  .)  ، خامسة سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة( الدراسي

الخروج بتوصيات تفيد في مجال التدريب الرياضي الخاص بالمنتخبات الجامعية :  أهمية عملية -

على افتراض أن مفهوم الذات لالعب الرياضي الجامعي يلعب دورا هاما في مستوى اإلنجاز 

  .الرياضي لالعب

 ي تتناول هذا الموضوععلى حد علم الباحثة هذه هي الدراسة المحلية األولى الت:  أهمية بحثية -

، لذا جاءت هذه الدراسة لتغطية بعض الجوانب التي أهملتها الدراسات ولتفتح المجال بشكل مباشر

  .إلجراء دراسات أخرى حول الموضوع من جوانب مختلفة 
  

  محددات الدراسة  6.1
  

  :الدراسة باألمور اآلتية حددت 

  . في جامعة القدس هذه الدراسة  تمت  حيث: حدود مكانية- 

  .م2012/ 2011العام الدراسي الفصل الثاني من   هذه الدراسة خالل  نفذت، زمانيةحدود  - 
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جامعة القدس المسجلين العبي المنتخبات  الرياضية هذه الدراسة  اقتصرت ، حيث حدود بشرية - 

  . م2012/ 2011عام الدراسي من ال في سجالت شؤون الطلبة الرياضية

  .أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة :  حدود مفاهيمية - 

نتائجها بأدوات القياس المستخدمة في الدراسة ومدى صدقها وثباتها  حددت ، حيثحدود منهجية- 

  .وبدرجة موضوعية أفراد الدراسة في االستجابة مع األداة
  

  مصطلحات الدراسة 7.1
  

بأنه تكوين معرفي للمدركات ) 1998بركات، (كما أشار إليها   :Self Concept  مفهوم الذات 

ويحدد إنجاز الفرد الفعلي ويظهر جزئيا في . تطورات والتعميمات الخاصة بالذاتالشعورية وال

ويتأثر تأثيرا كبيرا باألحكام التي يتلقاها من األشخاص ذوي . خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به

مفهوم الذات في علم النفس صورة الذات أو فكرة الشخص عن ذاته ."ته األهمية االنفعالية في حيا

واتجاهه نحو هذه الصورة  وإمكاناتهوما هي الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه في ضوء أهدافه 

  ).   745 ،، ص1993طه ، (   "ماره لها في عالقته بنفسه أو بالواقعثومدى است
  

هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب :  مفهوم الذات إجرائياوتعرف الباحثة في هذه الدراسة 

  .)1990( صوالحهالمطور من قبل مقياس تنسي لمفهوم  الذات على 
 

  :دافعية االنجاز الرياضي

استعداد الالعب الرياضي لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية ومحاولة التفوق واالمتياز في مستوى 

مستويات التفوق واالمتياز عن طريق أظهار قدر كبير من النشاط  أومعيار معين من معايير  أو

عالوي، ( .والفاعلية والمثابرة كتعبير عن الرغبة في الكفاح والنضال من اجل التفوق واالمتياز

هي :  إجرائيا دافعية اإلنجاز الرياضيوتعرف الباحثة في هذه الدراسة ).340- 336، ص 1998

  ).1998(عالوي تجيب على مقياس الدرجة التي يحصل عليها المس
  

  : الرياضية في جامعة القدس  تالمنتخباالعبي 

، في سجالت شؤون الطلبة الرياضية جميع الطالب المسجلين كالعبين  في منتخبات رياضية ،

  .والممثلين للجامعة في المنافسات الرياضية المختلفة 



 

 

  

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  المقـدمـــة 1.2 

  

  اإلطار النظـري .22

  

  الدراسات السابقة 3.2  

  

  التعليق على الدراسات السابقة 4.2
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  الفصل الثاني

________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 المقـدمـــة 1.2
  

، اإلنسانيالمختلفة لتفسير السلوك  وأساليبهمالنظرية المتعددة  وأطروحاتهمدراسات علماء النفس  إن

تتميز عن غيرها من موضوعات علم النفس  األخيرة أن إاللدراسة الشخصية  أساسياًتعد مدخالً 

تعقيداً داخل الفرد فهي تسعى لتغيير سلوك الفرد من خالل الفهم الجدي  األكثركيدها التنظيم أبت

لذاته وللمتغيرات البيئية  إدراكهمن خالل  آلخرلطبيعة بنائه الشخصي والذي بدوره يختلف من فرد 

   .أدائهتوى التي تحيط به وبالتالي تؤثر مجتمعه في مس
  

  اإلطار النظـري .22
  

  مفهوم الدافعيــة  1.2.2
  

لقد أتفق العديد من علماء النفس سواء األوائل أو المعاصرون على أهمية الدافعية وتحليل عناصرها 

على مجال البحث والدراسة  )Woodworth ,1980 ( ثومفاهيمها وطرق تنميتها فقد أطلق ودور

إلى أن يكون علماً مستقالً حيث أطلق  ىووصف المجال بأنه يرق) الدافعيةعلم نفس (في الدافعية 

قد تنبأ بأن الحقبة  ) 1960,  (Faynikiكما أن فاينكي ،)2001وباهي، . العنان (ة عليه علم الدافعي

  . )1997راتب، ( التالية من تطور علم النفس سوف تعرف بعصر الدافعية
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الدافعية على أنها سمات شخصية أو خصائص فردية فبعض األفراد أن بعض علماء النفس يفسرون 

لهذا يسلكون سلوكاً يتفق أو يتماشى مع تلك الحاجة لذلك  ،هم حاجة قوية للتحصيل أو اإلنجازلدي

في حين هناك علماء آخرون يفسرون الدافعية  ،يبذلون جهداً كبيراً في سبيل تحقيق ما يسعون إليه

البيلي، وآخرون، ( ي أنها ناتجة عن الموقف أو الظرف المؤقت الراهنعلى أنها حالة مؤقتة أ

أن للدافعية مصدرين األول يأتي من داخل الفرد ويطلق عليه نشاط ذاتي اإلثابة ويصدر . )1997

لذات واإلصرار على النجاح أما اعن األفراد من منطلق الرغبة  في الشعور باالقتدار وتأكيد 

لذلك توجد  )reinforcement( ي من خارج الفرد ويطلق عليه  التدعيمالمصدر الثاني فأنه يأت

وخاصة في المجال الرياضي حيث أن جميع الرياضيين يمارسون  ، عالقة وثيقة بين المصدرين

الرياضة بهدف الحصول على المصدرين كليهما لكن هنالك اختالف في درجة أهمية تأثير أي 

النفس الرياضي إلى أهمية الدافعية داخلية اإلثابة في مقابل منهما على الرياضي حيث أشار علماء 

الدافعية خارجية اإلثابة بسبب أن خارجية اإلثابة تفيد استمالة الفرد إلى ممارسة الرياضة أو تطوير 

  .)1997راتب، ( األداء لمرحلة معينة فهي ال تضمن استمرار الممارسة وتحقيق التفوق
  

الرياضة مكانه متقدمة في مجاالت الدراسة والبحث سواء في مجال  لهذا احتل موضوع الدافعية في

وشهد القرن الحالي عدة محاوالت جادة لتفسيرها لذا  ،علم النفس الرياضي أوسيكولوجية المنافسات 

أن دراسة الدافعية هي مفتاح الممارسة الرياضية على مختلف  فطن العديد من الباحثين إلى

المتغير األكثر أهمية الذي يحرك الالعب الرياضي لتحقيق اإلنجازات الرياضية مستوياتها كما أنها 

فالدافعية تلعب دوراً هاماً وبارزاً في تحديد مستوى .)2003 ،المقدادي، والعمايرة(  الدولية والعالمية

 أداء الرياضي للمهارات الحركية المختلفة كما تبين لماذا يسلك الرياضي سلوكاً معيناً وهنالك

  :مسؤوليات متعددة تلقى على الدافعية أهمها 

  .اختيار الفرد لرياضة معينة وتفضيله لها  -1

  .مدى استمرار الفرد في بذل الجهد في التدريب والمنافسات -2

  .مستوى الكفاءة الذي يحققه الفرد في أدائه -3
  

العالية لها تأثير ايجابي ومن هنا فالدافعية تعمل بشكل مختلف وفق اختالف الظروف حيث الدافعية 

فأن زيادتها قد ال تكون مفيدة لبعض  هفي الحاالت التي تتطلب من الفرد بذل جهد وفي الوقت نفس



 

10 
 

فطبيعة ومتطلبات المهارة هي التي تحدد مستوى الدافعية  ، المهارات الحركية الدقيقة والصعبة

   .)2003النقيب ، والعمايرة ، (    والشكل األتي يوضح ذلك

  

  دافعية               دافعية        دافعية 

                                متوسطة                مرتفعة              مرتفعة جداً                    

  

  مهارات السهلة     مهارات صعبة            مهارات متوسطة      
                     

  

  

  

  

من الدافعية ترتبط بالمراحل األساسية  اهنالك أنواع أنإلى ) Puniبوني (وأشارت دراسات 

  : للممارسة الرياضية وهي

  .مرحلة الممارسة األولية للنشاط الرياضي  .1

  .التخصصية للنشاط الرياضي مرحلة  .2

 ) مرحلة البطولة الرياضية(مرحلة المستويات الرياضية العالية  .3

  )1992عالوي، (  ذ إن دافعية الفرد تتطور من مرحلة إلى أخرىإ
  

  االتجاهات المختلفة في تفسير الدافعية 2.2.2
  

ومكونات أنماط  أسفر البحث في مجال الدافعية عن كثير من النظريات التي حاولت تفسير أسس

الدوافع التي تحرك السلوك اإلنساني وقد تباينت تفسيرات أصحاب النظريات على وفق تعدد 

مشاربهم الفلسفية من جهة وتعدد أنماط السلوك اإلنساني من جهة أخرى ولكون الدافعية مفهوماً 

اتجاهات واآلخر ينص  ةفهنالك من يقول توجد ثالث االتفاقاتوتقل  ، افتراضيا تكثر فيه االختالفات

  .على أربعة اتجاهات وسوف نذكرها جميعاً 

  

  

 )1(شكل

   المهارةيوضح مستوى الدافعية وعالقته بدرجة صعوبة 
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  االتجاه السلوكي - 1

يفسر السلوكيون الدافعية من خالل مفهومي المكافأة والحوافز فاألول يشير إلى تقديم شيء جذاب أو 

مرغوب فيه كمحصلة لسلوك ما أما الثاني فيشير إلى شيء أو حدث يؤدي إلى تشجيع سلوك 

وعندما يتم تعزيز سلوك ما باستمرار فانه يطور عادات أو نزعات للعمل بطرق معينة مرغوب فيه 

فهي استجابات مرهونة بتعزيز محدد وبذلك فانه .)1997البيلي ، وآخرون، (على وفق هذا التعزيز

هدف الحصول على التعزيز وانه يمكن تشكيل أي استجابة عن طريق بيكون محكوماً في تعلمه 

  )2003المقدادي، والعمايرة ، (  تقديم التعزيز
  

  االتجاه اإلنساني  - 2

 لقد برز االتجاه اإلنساني كرد فعل للمدرسة السلوكية والمدرسة التحليلية وذلك من خالل علماء منهم

حيث يرى إن كالً من المدرسة السلوكية والمدرسة التحليلية لم تقدما تفسيراً مقنعاً ) إبراهام ماسلو ( 

الفرد إلى القيام بسلوك ما حيث تفسر المدرسة اإلنسانية الدافعية بأنها حالـة تسـيطر   حول ما يدفع 

على أداء الفرد وأساسها الرغبة في السعي للتطور والنمو واستغالل أقصى طاقاتها ومن ثم يكـون  

 مدفوعاً لتحقيق ذاته والسعي نحو اإلبداع فهي تركز في تفسيرها على المصادر الداخلية مثل الحاجة

    .)1997البيلي ، وآخرون، ( لتحقيق الذات والنزعة الفطرية والحاجة إلى اإلصرار الذاتي
  

  اإلتجاه المعرفي  - 3

السلوكي حيث يعتقدون  لالتجاهالمعرفي نظرياتهم في الدافعية كرد فعل  االتجاهعالم ألقد طور 

بإمكان تحديد السلوك بواسطة التفكير والعمليات العقلية وليس بواسطة التعزيز والعقاب كما يعتقد 

المعرفي بأن الفرد يكون مدفوعاً بهدف الوصول إلى حالة  االتجاهالسلوكيون ويفترض أصحاب 

استيعابها وفهمها ومن ثم التوازن المعرفي من خالل الوصول إلى المعرفة المنظمة التي يسهل 

       ).2003المقدادي، والعمايرة ، (  المعرفي بنائهفي  اندماجها

 

  االجتماعينظرية التعلم  اتجاه-4

إن اتجاه هذه النظرية ينحصر بين اتجاه نظريات المدرسة المعرفية والمدرسة السلوكية إذ تأخذ 

على دور  ناهتمامات السلوكيين في توابع السلوك وكذلك المعرفيين الذين يؤكدو االعتباربعين 

  .والجدول التالي يوضح وجهات النظر في تفسير الدافعية.المعتقدات والتوقعات في السلوك 
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  وجهات النظر المختلفة في تفسير الدافعية )1(جدول

  

  :الدافعية وأسلوب التعلم  3.2.2
  

الدافعية دورا كمحدد أساسي ألسلوب تعلم الفرد، ومستوى فهمه والذي يصل إليه نتيجة استخدام تلعب 

  :عمليات معرفية متعددة عند تناوله المادة الدراسية كما يلي

أن دافعية الفرد تلعب دوراً رئيسياً في الوصـول إلـى مسـتوى فهـم المـادة المتعلمـة،       :   أوالً

وقد تكون تلك الدافعية داخلية وهو ما يـدفع الفـرد بحـرص علـي اسـتخدام العمليـات       

المعرفية المتمثلة في تركيز االنتباه علـى الجزئيـات مـن األدلـة وخطـوات البرهـان،       

لجديدة بالمعرفـة والخبـرة السـابقة لديـه بشـكل موضـوعي       ومحاولة ربط المعلومات ا

وناقد، وهو ما يشكل أسلوب التعلم العميق، أما الفرد الذي لديـه دافعيـة االسـتقالل فإنـه     

يستخدم عمليتي تذكر المعلومات الجديـدة لربطهـا بالمعرفـة والخبـرة السـابقة وتقيـيم       

مـا يشـكل أسـلوب     المعني الشخصي، وبناء وصف كلـي للمحتـوى الدراسـي، وهـو    

  . التعلم بالفهم، بما يؤدي إلى فهم غير كامل لعجزه عن استخدام األدلة المؤيدة

أن األفراد الذين يتبنون توجه إعادة اإلنتاجية يصـلون إلـى مسـتويين مـن الفهـم للمـادة       : ثانياً

المتعلمة وفقاً لدافعية الفرد، وقد تكون دافعية خارجيـة وخوفـاً مـن الفشـل بمـا يجعلـه       

على أجزاء األدلة وخطـوات البرهـان وكـذا الـربط بـين األدلـة        االنتباهيستخدم تركيز 

بالخاتمة والمحافظة علي الموقف الموضوعي الناقـد وهـو مـا يمثـل نمـوذج ألسـلوب       

التعلم بالعمليات الذي ينتج عنه فهم غير كامل يعـزي إلـى عـدم البصـيرة، أمـا الفـرد       

هج غير المحدد، فإنه يسـتخدم عمليـة الحفـظ وتـداخل     الذي تكون لديه دافعية القلق والمن

 االجتماعيالتعلم  المعرفية اإلنسانية السلوكية

 داخلي وخارجي داخليداخليخارجي الدافعيةمصدر 

المؤثرات 

  الهامة

  

المعززات والمكافآت

 والحوافز والعقاب  

الحاجة لتقدير

الذات وتحقيق 

 الذات

 االعتقادات

 والتوقعات

  توقع بلوغ األهداف

 قيمة الهدف 

 باندورا وولترز وينرماسلوسكنر المنظرون
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المعلومات، وهو ما يؤلف أسلوب التعلم السطحي والـذي ينـتج عنـه مسـتوى سـطحي      

  . من الفهم

أن األفراد الذين يتبنون توجه تحصيل الدرجات المرتفعـة فـإن دافعيـتهم هـي اإلصـرار      : ثالثاً

ألفـراد يسـتخدمون أسـلوب الـتعلم     على النجاح مع الثقة بالنفس والقـوة، وإن هـؤالء ا  

القائم على التنظيم والتوجه نحو التحصيل بما قد يـؤدي إلـى درجـات مرتفعـة بفهـم أو      

 .)(Hayes & Allinson,1997,p.172بدون فهم

 

  :الدافعية في المجال الرياضي  أهمية 4.2.2
  

احتل موضوع الدافعية في الرياضة مكانة متقدمة في مجاالت الدراسة والبحث سواء في مجال 

  .علم نفس الرياضة  أوسيكولوجية المنافسات 
  

يعرف  أنيهمه  إذالموضوعات التي تهم المدرب الرياضي،  أهموموضوع الدافعية يعد من بين  

بالمشاهدة ؟  اآلخرفي حين يكتفي البعض  لماذا يقبل بعض الالعبين على ممارسة النشاط الرياضي

الرياضية  األنشطةرياضية معينة دون سواها من  أنشطة أو العابألماذا يمارس بعض الالعبين  أو

لماذا يستمر البعض في ممارسة النشاط الرياضي والمواظبة على  يفهم أن، كما يهمه األخرى

عن  اآلخرالمستويات الرياضية ، في حين ينصرف البعض  ألعلىالتدريب ومحاولة الوصول 

المثيرات التي يمكن  أوالبواعث  أوالحوافز  أهميةالممارسة ويتركونها في منتصف الطريق ؟ وما 

وهم بذلك كله يتساءلون عن الدافعية . المستويات الرياضية ألعلىتثير الالعب للوصول  أوتحفز  أن

  .)1998عالوي،( قيا في عملهم التربوي الرياضيوطرق استثمارها تطبي وأهميتها

  

 أنالنهر ولكنك ال تستطيع  إلىتقود الحصان  آنيمكنك (هناك قول مأثور في التراث الغربي يقول 

عند ما ، أي الماء إلىسيشرب من تلقاء نفسه عند ما يكون في حاجة  ألنه) تجبره على الشرب

الملعب  إلىتقود الالعب  أنفي الرياضة ، فانه يمكنك وكذلك هو الحال . تكون لديه الدافعية للشرب

الجهد  أقصىوبذل   اإلجادةتجبره على  أنتستطيع  لالشتراك في منافسة رياضية معينة ولكنك ال

  .)1998عالوي،(ذلك من تلقاء نفسه عندما تتوفر لديه الدافعية لذلك  بأداءسيقوم  ألنه
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الالعبة على بذل جهد لتحقيق هدف معين / جنوح الالعب " أنهالذلك تعرف الدافعية رياضيا على  

  .)1998حمادة ، ("نتيجة قوى داخلية
  

  :مصادر الدافعية في المجال الرياضي 5.2.2 
  

يتفق أغلب الباحثين في علم النفس الرياضي على انه يمكن تقسيم الدافعية في المجال الرياضي من 

  : حيث مصدرها الى قسمين رئيسين هما

 :الدافعية الداخلية  

الدافعية الداخلية في المجال الرياضي هي الحاالت الداخلية المتأتية من داخل الالعب نفسه والتي 

اتجة عن الممارسة مثل الرضا والسرور والمتعة الن. تشبعها الممارسة الرياضية كهدف في حد ذاته

تتميز بصعوبتها او التي  يلبدنية الت، والشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات االرياضية

بسبب المتعة الجمالية الناجمة من رشاقة  أو، اإلرادةتتطلب المزيد من الشجاعة والجرأة وقوة 

 أووالتحدي في مواجهة بعض العقبات  اإلثارة، وكذلك الحركي الذاتي لالعب األداءوتناسق 

 األداء أواالشتراك الرياضي  أن إلى فكأن الدافعية الداخلية تشير. باألداءالصعاب المرتبطة 

   .قيمة في حد ذاته إالالرياضي ما هو 
  

 :الدافعية الخارجية  

تنبع من داخل الالعب  أما الدافعية الخارجية في المجال الرياضي فهي الحاالت الخارجية التي ال

 أوفالمدرب . من خارجه والتي تثير وتوجه السلوك نحو الممارسة الرياضية تأتي وإنمانفسه 

كما يدخل . يمكن اعتبارهم بمثابة دافعية خارجية لالعب األصدقاء أوالوالدين  أوالرياضي  اإلداري

 أوجوائز  أو مكافآتفي عداد الدافعية الخارجية المكاسب المادية والمعنوية كالحصول على 

  .)1998حمادة ، ( .التشجيع الخارجي أودعيم الحصول على الت
 

  ديناميكية العالقة بين الدافعية والتفوق الرياضي 6.2.2 
  

نموذجاً لدراسة العالقة الديناميكية بين دافعية اإلنجاز ومستقبليات التفوق  )singer( قدم سنجر

  . الرياضي من خالل عدة عوامل رئيسية يتضمنها النموذج في ضوء ثالث حقبات رئيسية
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القدرات والدوافع (راثية والبيئية التي تحدد نمط الشخصية لالعب والماضي ويشمل العوامل ال .1

  ) والمعارف والمفاهيم

  .شر إلتقان األداء وتضم الكفاءة والدوافعؤالحاضر ويتضمن المحددات البيئية الراهنة كم .2

مستوى األداء، (المستقبل ويشير إلى احتماالت التفوق في األداء من خالل مؤثرات األداء الناجح  .3

  )زمن االستمرار في األداء قوة الدافع إلظهار البدائل 
  

، )م1953(ح إلى االفتراضات األساسية التي قدمها ماكليلالند وقد استند سنجر في النموذج المقتر

وتأيدت نفس  )م1980(، وانكستون واكستدين )م1974(، انكستون )1966(، فيزر )1961 ( يونج

ويعد نموذج سنجر تطبيقاً للمفاهيم  )م1984(سبنمر  )م1983(األفكار في دراسات كيف بل 

        .  )1990، وحسين ،عبد الفتاح( )م1974(الرياضية في نموذج انكتسون 

                                                                                 

  :العوامل المساهمة في تحديد مستوى الدافعية لالعب7.2.2 
  

 أربعةهناك عوامل عديدة ومتنوعة تسهم في تحديد مستوى دافعية الالعب ، وتقسم هذه العوامل الى 

  ).1990النقيب، ( رئيسة هي  أقسام

مثل سمات شخصية الالعب، ومستوى طموحه، ورغباته الذاتية : عوامل متعلقة بالالعب: أوال 

  .وهذه جميعها تعد عوامل مستقلة للدافعية ال يستطيع المدرب  التأثير فيها بسهولة 

يجابي ، والتعزيز االح والفشلمثل خبرات النجا: الرياضي األداءعوامل متعلقة بنتائج : نياثا

تؤثر في  أن، وهذه العوامل جميعها تعد مصادر كامنة للدافعية يمكنها والسلبي والتهديد والعقاب

  .يؤثر في هذه العوامل بأساليب مختلفة  أنوباستطاعة المدرب . ى دافعية الالعبمستو

، ونظامها، ومكانها، وأهميتها، مثل مستوى المنافسة: عوامل متعلقة بالمنافسة الرياضية: ثالثا

 إذوهذه العوامل تعد مستقلة نسبيا عن ما يقوم به المدرب الرياضي  ،، وطبيعتهوحضور الجمهور

  . تأثير فيها  إحداثدور المدرب بسيط في  أن

، ، ومعلومات التغذية الراجعةبتهامثل سهولة المهارة وصعو: عوامل متعلقة بطبيعة المهارة: رابعا

يؤثر في عوامل الدافعية  أن، وباستطاعة المدرب المهارة أداءتباه الخاص الذي يتطلبه ودرجة االن

  .ب هذه من خالل عملية التدري
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  مفهوم دافعية اإلنجاز 8.2.2
  

يعد موضوع الدافعية لالنجاز من الموضوعات القليلة في علم النفس التي جذبت اهتمام عدد كبير 

  . وحتى وقتنا الحاضر) 1935(العديد من البحوث والتجارب حوله منذ عام  فأجريتمن الباحثين 

  

الدافعية  وأصبحت، ظرية الدافعية لالنجازن تونتيجة لهذا االهتمام المتزايد من الباحثين صيغ

، فضال عن البحوث ي، وهدفا في برامج تعديل السلوكلالنجاز حجر الزاوية في النمو االقتصاد

تركي، . (العقل والسلوك أوالضوء على النمو المعرفي  والعالقة بين التفكير  ألقتالنفسية التي 

1988(  
  

االنجاز من خالل نظريته عن الشخصية في  إلىمن قدم مفهوم الحاجة  أولويعد العالم موراي 

ظائف الو إحدىقدم من خالله الحاجات النفسية وعدها  إذ) استكشافات في الشخصية(كتابة 

) موراي(ويتحدد مفهوم الحاجة لالنجاز عند  .)Murray,1938(  ئيسة للشخصيةوالمتغيرات الر

، والتحكم على البيئة المادية واالجتماعية ، والسيطرةصعبة اآلخرونالتي يراها  األشياءتحقيق  بأنه

، والتغلب على الذات، ومنافسة ، واالستقالليةاألداء، وسرعة تناولها وتنظيمهاوحسن  األفكارفي 

 ،هول( ، واالعتزاز بالذات عن طريق الممارسة الناجحة للمقدرةخرين والتفوق عليهماآل

  .)1987وليندزي،
  

 أثرتراءه آ  أن إاللم يبحث في مفهوم دافع االنجاز بشكل مباشر، ) موراي( أنوعلى الرغم من 

وهو  )T.A.T(كثيرا في الدراسات التي جاءت من بعده من خالل تطويره الختبار تفهم الموضوع 

ومع ان تشخيص الحاجة  Klein,1982)( .اعتمد لقياس الحاجات الداخلية لدى الفرد إسقاطياختبار 

االهتمام الفعلي بها من الناحية النظرية والتطبيقية قد  أن إال ،1938الى االنجاز قد ظهر في عام  

الذي ) 1953(عام ) دافع االنجاز(كتابهم ) مكليالند واخرون(نشر  أنبدأ في بداية الخمسينات بعد 

قيام بحوث مكثفة حول دافع االنجاز حتى غدا من حيث الدراسة  إلى أدتاهتمامات واسعة  أثار

  .)1977الوقفي، ( مجاالت الشخصية التي تفاعلت فيها النظرية مع القياس أوضحوالتطبيق من 
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المزيد من  إلىبهدف التوصل  أصحابهاوالبحوث قام بها  وقد ظهرت العديد من الدراسات

وتحديد ما  ،المعلومات حول ماهية دافعية االنجاز وطبيعتها والجوانب او المتغيرات التي ترتبط بها

، ومن بينها دراسات تناولت خصائص شخصية وآثارعلى هذه الدافعية من نتائج يترتب  أنيمكن 

اذ تبين انهم يميلون الى السلوك والتصرف بطرق معينة . ذوي دافعية االنجاز المرتفعة راداألف

  .)1983األعسر، ( يتميزون بها عن غيرهم من االفراد
  

يتعلمون  بالحوافز والمكافأة  ان ذوي الحاجة لالنجاز العالي ال إلىكما تشير نتائج الدراسات  

نتيجة النجاز العمل انجازا  يحصلون بعض الرضا، فهم يؤدون افضل ما يؤدون حين يةالخارج

  ),Rayner, & Rubin 1971(  ، على ضوء محك معين من محكات التفوق او االمتياز جيدا
  

ن الدافعية لالنجاز خاصية متعلمة والبعض القليل منهم يقول ان لهذه أويؤكد اغلب العلماء على 

وتم الرد على . منفردة  بأشياءفي صغرهم للقيام  األطفالاعتمادا على ميل  افطري االخاصية دافع

ذاته  إدراكهذا الرأي بكون دافعية االنجاز ال تتم لدى الفرد اال عندما تتوفر لديه القدرة على 

ويرى بعض علماء  )1986العمر، (. يأتي اال في سن التعليم  وعالقتها بالمواقف المحيطة وهذا ال

موجود لدى الفرد  يءعبارة عن سمة ثابتة لدى الفرد ، فهي ش) االنجاز(النفس ان دافعية التحصيل 

وكذلك المجتمع الذي ينمو فيه  األسرةبقدر او بآخر، وان سمة دافعية التحصيل يرجعها البعض الى 

البيلي ، وآخرون، ( .في مستوى دافعية التحصيل لديهم األفرادومن هنا جاء التباين بين . الفرد 

هؤالء العلماء وغيرهم في هذا المجال يجد ان اوائل السبعينات من القرن والمتتبع لجهود  )1997

الكبير في ميادين البحث في دافعية  األثرالعشرين شهد ظهور علم النفس المعرفي مما كان له 

لطبيعة العمل المراد انجازه وتحديد موقفهم منه  األفرادالباحثون يهتمون بمعرفة  فأصبحاالنجاز، 

  .)1990الطواب، (  .يقهوهدفهم من تحق
  

 جـادوا، أبـو  ( لسلوك والمحافظة عليه لتحقيق هـدف عملية استثارة ا"على انه  زعرف دافع االنجا

الرغبة والسعي للتغلب علـى الصـعوبات والعوائـق    " بأنه) 2000رفقة سالم، (، وعرفته )2000

  .)2000سالم،(" لتحقيق النجاح في االداء
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حاجة لدى الفرد للتغلب على العقبات والنضال من اجل السيطرة على "بانه) جولدنسون(كما عرفه 

التحديات الصعبة، والميل الى وضع مستويات مرتفعة في االداء والسعي نحو تحقيقها، والعمل 

  .)1993زكري،( بمواظبة شديدة، ومثابرة مستمرة

  

  النظريات التي فسرت دافع اإلنجاز 9.2.2

  

  اإلنجازنظرية دافع 1.9.2.2 
 

الذي أكد بأن نظرة اإلنسان إلى ) 1890(يرجع األساس التاريخي لدافع اإلنجاز إلى وليم جيمس 

 نفسه إنما تحددها األهداف التي وضعها لنفسه وإن اإلنسان حينما يصل إلى أهدافه يصبح أكثر

أهدافه يكون هنالك اإلحباط واإلذالل وقد أكد وليم جيمس باألهداف وإذا لم يصل إلى  ارتباطاً

 )1993زكري،( وأن يكون ترتيب الفرد هو األول( تقدم إلى األمام بالنجاح وبالالمطلق  اإليمان

إذ كان أول ) 1938(ومن بين العلماء الذين ظهرت على أيديهم نظرية دافع اإلنجاز العالم موراي 

ويؤكد موري إن الحاجة ) استكشافات في الشخصية ( جاز في كتابه من قدم مفهوم الحاجة إلى اإلن

 دداإلنجاز تتحدد بالرغبة أو الميل إلى عمل األشياء بسرعة على نحو جيد وإلى هذا الجانب يحإلى 

الحاجة إلى اإلنجاز في ضوء مفاهيمه األخرى المعروفة في نظامه وهي الرغبات  )موراي(

  .والتأثيرات 
  

يتمم شيئاً صعباً بسرعة وباستقاللية بقدر اإلمكان أما األفعال فتتمثل في حرص الفرد رغبة الفرد أن 

على أن يقوم بجهود بدنية وعقلية كبيرة ومستمرة ومتكررة من أجل التوصل إلى هدف عالي وبعيد 

إن الحاجة إلى  )موراي (أي إنها تتضمن اإلصرار على التفوق أما االندماجات والتفرعات فيرى

از يمكن أن تندمج فعالً بأي حاجة أخرى فالبعض يعد الحاجة للسيطرة من الحاجات النفسية اإلنج

  .)1988باهي، وشلبي،( المنشأ
  

المنافسة الرياضية من أهم مواقف اإلنجاز فكأن نظرية الحاجة  اعتبارأما في مجال الرياضة فيمكن 

الالعب لإلقبال أو اإلحجام باتجاه موقف من  استعدادلإلنجاز في مجال دافع اإلنجاز تشير إلى 

حيث ان . )1992عالوي،( مواقف اإلنجاز الرياضي وبصفة خاصة مواقف المنافسة الرياضية
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أما  .دافع االنجاز العالي يتصفون بثقة عالية والقدرة على التحكم في المواقف المتعددة يذو األفراد

ون بعدم الثقة بالنفس وكثيرو القلق على فشلهم في أداء األفراد ذوو دافع اإلنجاز الواطئ فإنهم يتصف

بالنجاح لذا ينجذبون إلى المهمات السهلة جداً التي ال تتطلب المخاطرة أو إلى  االهتمامالمهمة وقليلو 

المهمات الصعبة جداً التي تتطلب درجة عالية من المخاطرة بسبب ضمان النجاح في المهمات 

  ).1981السعدي،(  شل في حالة المهمات الصعبةالسهلة وإمكانية تسويغ الف
  

وعند مقارنة ذوي دافع اإلنجاز العالي عند من هم في مستواهم من القدرة العقلية ولكن يتمتعون 

الفرص وأخذ المجازفات بعكس  انتهازبدافع منخفض وجد إن المجموعة األولى يحققون تقدماً مع 

 1970( Hosikوهوسيك   Venikكل من فينيك  اتفقلقد ) 2000وقطامي، عدس،( .المنخفضين

ن قوة دافع اإلنجاز لدى أعلى  Young1965ويونج Tatker وتاتكر  Ogilevieوأوجيليفي 

إلى إن  Gobger 1976الالعبين تزداد مع إرتفاع مستوى ممارسة الرياضة كما توصل جيلو 

العبي مستويات القمة الذين إستمروا في التدريب كان لديهم دافع إنجاز عالي بينما لم تظهر 

أي  Fodero 1980وفوديرو  Pyne 1965وباني  Jorsuch 1968دراسات كل من جورستس 

  .)1990وحسين ،  ،عبد الفتاح(فروق بين المستويات العالية والمنخفضة فيما يتعلق بدافع اإلنجاز 
  

  نظرية التوقع القيمة 2.9.2.2 
  

إن النجاح  من صياغة نظرية التوقع القيمة في اإلنجاز على أساس) 1966(تمكن أتكنسن وينفز 

والفشل يتبعه الشعور بالخيبة وأضاف أتكنسن لإلنجاز شيئاً جديداً حين تناوله ، يتبعه الشعور بالفخر

ولما كان نموذج أتكنسن لإلنجاز يمثل نموذجاً خصباً لهذا كانت اإلشارة إليه  ،بعالقات رياضية

الفرد للمجاهدة أو السعي في سبيل  استعدادإذ يشير بشكل عام إلى الدافع على إنه  ،باالهتمامجديرة 

ويرى إن مستوى الدافعية حاصل من مدى القيمة التي يعطيها الفرد  .تحقيق أو إشباع هدف معين

هتمامه للوصول إلى الهدف ويعتقد أتكنسن إن هنالك نوعين متصارعين من اومدى توقع  للهدف

الدوافع وهما في األصل الدافع للنجاح والخوف من الفشل إن دافع اإلنجاز من وجهة نظر أتكنسن 

 - الدافع للنجاح ( نسبياً عند الفرد ويرتبط بدافعية التحصيل على نحو وثيق  اثابت اًاستعداديمثل 

النجاح أو الفشل فضالً عن قيمة الحافز الخارجي للنجاح و الفشل  احتماالتمع ) الدافع لتجنب الفشل

  :ومعنى ذلك إن الدافع لإلنجاز يتكون من شقين رئيسيين 
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الدافع للنجاح (لفرد وال يكاد يتغير بتغيير المواقف المختلفة ثابت نسبياً عند ا استعدادالشق األول هو 

أما الشق الثاني فهو خاص باحتماالت النجاح والفشل وجاذبية الحافز ) الدافع لتجنب الفشل –

  .الخارجي الموجب للنجاح أو قيمة الحافز السالب للفشل 

  

حقيق النجاح وكما يختلف الفرد من تلبين األفراد في درجة الميل  اختالفاتويؤكد أتكنسن إن هنالك 

بين األفراد في قوة تجنب الفشل فاألفراد الذين  اختالفاتإن هنالك  افترض و داخله من موقف آلخر

يواجههم النجاح يضعون أهدافاً متوسطة الصعوبة في حين إن الفرد صاحب الدافع المنخفض 

الفشل في حالة  ة جداً وهو بذلك يتجنبلإلنجاز إما أن يضع أهدافاً عالية جداً أو أهدافاً منخفض

له أن يعزو الفشل في صعوبة الوصول إلى الهدف  ، وفي حالة األهداف العالية ،األهداف المنخفضة

  .)2001الرفوع ، (  وليس إلى الذات
                          

  دافع النجاح ودافع تجنب الفشل3.9.2.2 
  

األهمية من حيث تأثيرهما على مستوى الرياضي بإمكانيته في  يعد هذان الدافعان من الدوافع البالغة

وتشير الدراسات إن جانباً من الدافعين موجود  .)2001الويس، ( تحقيق الفوز وتحقيق أفضل النتائج

  :في كل فرد من األفراد وباإلمكان تصنيفهم بالنسبة إلى هذين الدافعين إلى صنفين هما 

  .تجنب الفشل أقوى من دافع النجاحبعض األفراد يكون دافع  -1 

 بعض األفراد يكون الدافع للنجاح أقوى من الدافع لتجنب الفشل -  2

   

إن أفراد النوع األول مدفوعون أكثر باألعمال السهلة جداً أو األعمال الصعبة جداً لهذا نجدهم  إذ

ل الصعبة فإنهم إذا غير واقعيين فهم باختيارهم األعمال السهلة جداً يضمنون النجاح وفي األعما

أما أفراد النوع الثاني فيتجهون إلى  ،شلهم بصعوبة العمل الذي يمارسونهف رروافشلوا يمكن أن يب

النجاح  إن ) Weiner )1972وقد وجد وينر  ،األعمال المتوسطة الصعوبة لهذا فهم أكثر واقعية

وذلك تبعاً لدرجة دافع النجاح أو دافع تجنب  ،والفشل في األعمال لهما أثر مختلف على قوة الدافع

حيث ينتج عن ذلك انخفاض الدافع  ،دافع النجاح المرتفع يمتازون بنجاح مستمر والفشل فاألفراد ذو

أما األفراد الذين يوصفون  ،لديهم وكذلك أيضاً عند زيادة الفشل بنسبة كبيرة فإنه يهبط الدافع لديهم
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في حين ان الفشل يؤدي  ،النجاح يؤدي إلى زيادة دافع العمل لديهمبارتفاع دافع تجنب الفشل فإن 

  .)2001، وآخرون، عبد المجيد(  إلى انخفاض هذا الدافع
  

  دوافع المستويات الرياضية العليا 4.9.2.2 
  

في هذه المرحلة تتميز دوافع النشاط الرياضي باالتجاهات االجتماعية الواضحة كما ترتبط أيضاً 

الفردية الشخصية إن دافعية الالعب لإلنجاز في المستويات العليا إنما تعتمد على دوافع بالدوافع 

إلى جانب تنشيط  ،يعة المنافس واالهتمام بالمنافسةوكذلك على طب ،اإلنجاز والرغبة في التفوق

لحظة كما يمكن إن تتعارض معاً أو تتجمع لتحدد قوة الدافعية في  ،هالدوافع المختلفة في الوقت نفس

  .)1990عبد الفتاح وحسين ، (  معينة

 

    مرحلة تحسين المستوى  -1

الفرد الرياضي يسعى مواظباً على التدريب وبذل الجهد والقيام بتنظيم أوقاته بطريقة معينة  نإ

جل تحسين مستواه لبدني الذي بذله في التدريب الرياضي لهذا فهو يواكب ألاتتناسب مع المجهود 

  .المنافسات أو تسجيل األرقام القياسيةإلحراز الفوز في 

  

  محاولة الوصول إلى المستويات العالية  -2

بطال الرياضيون إلى الوصول إلى المستويات الرياضية العالية من اجل تحقيق المزيد من أليسعى ا

الفائزة لفوز الرياضي في السباقات العالمية دعاية هامة للدولة ااالنتصارات الرياضية الدولية ألن 

لما له من مردود عن تقدم النظم السياسية واالجتماعية للدولة التي استطاعت إن تخلق أبطاالً 

  .يتفوقون على أبطال العالم اجمع

  

  المكاسب الشخصية  -3

لذات والتفوق والوصول إلى اثبات إإن كل رياضي يسعى إلى تحقيق النجاح الشخصي والحاجة إلى 

التميز والشهرة ومحاولة تحقيق بعض الفوائد المادية لدفع الفرد مركز مرموق بين الجماعة و

لمستواه االجتماعي واالقتصادي والثقافي عن طريق رعاية األندية والمؤسسات أو الدول لإلبطال 

 .)2003والعمايرة ، . مقدادي ( الرياضيين
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  االرتقاء بمستوى النشاط التخصصي -4

 واألنشطةجميع الرياضيين يتجهون نحو االرتقاء بمختلف النواحي التكنيكية والتكنيكية للفعاليات ن إ

  . هانرسويماالرياضية التي 

  

  الحاجة إلى تعليم اآلخرين  -5

غالباً ما يسعى البطل الرياضي إلى إعطاء خبراته الشخصية للناشئين إذ نجد معظم أبطال العالم 

  )1990النقيب، (   ناشئين ويوجهونهم لكي يحتلوا مكانهم عندما يتقاعدونيحتضنون بعض األطفال ال
  

  الرياضيةأسس تطوير الدافعية لتحقيق اإلنجازات  5.9.2.2
  

  : يأتي ماأهم أسس تطوير الدافعية لالنجاز  إن

البرامج التدريبية  أغراضواالتصال والتفاهم بين المدرب والرياضي في  المنافسةيجب فتح محور  .1

  . اآلراءجل تبادل أمن 

على المدرب والرياضي العمل سوياً لوضع الخطط واألهداف قصيرة األمد حين يجب إن تساهم  .2

  .األهداف قصيرة األمد في تحقيق األهداف بعيدة األمد

إن يكون هنالك توافق بين األهداف والبرامج وان عملية اتخاذ القرارات بهذا الشأن يجب إن تتم  .3

  .ين المدرب والرياضيعن طريق المفاهمة ب

ن تكون هنالك مقارنة بين مستوى الفرد من مدة إلى أخرى من خالل سجالت التقدم أيجب  .4

  .الشخصي لألداء

يجب تعزيز الثقة بالنفس لدى الرياضي وتطوير نظرته نحو ذاته وهذا األمر يعتمد إلى حد كبير  .5

  .على طبيعة العالقة بين المدرب والرياضي

ن تتم بشكل مستمر وكذلك عملية التقويم أنجازات التي يحققها الرياضي يجب عملية تقييم اإل أن .6

 .)1990النقيب، ( التدريب  المستمر أمر ضروري لنجاح برنامج 
  

  .)1990النقيب، ( الرياضية  لتحقيق اإلنجازات الدافعية6.9.2.2 
  

وتوجد فروق أساسية  ،إن حاجة الرياضي للشعور باالقتدار واإلنجاز هي وراء مقدرته على النجاح

فالعديد ممن يتصفون باإلنجاز الواطئ ) والمنجز الواطئ ) ( المنجز العالي ( في خصائص كل من 
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 ،لديهم المقدرة الكامنة على اإلنجاز ولكنهم نظراً لعوامل بيئية وشخصية ال يستطيعون تحقيق ذلك

لإلنجاز التي اتفقت عليها ويمكن تلخيص الخصائص الشخصية لإلفراد الذين يمتلكون حاجة قوية 

  :بما يليالدراسات لهذه الفئة من الرياضيين تتمثل 

  يظهرون خصائص نوعية في األداء  .1

  يظهرون مقداراً عالياً من المثابرة على النشاط  .2

  .ينجزون النشاط بسرعة عالية .3

  .لذاتا نحو توجيههم يكون نحو المهارة وليس .4

  .ال يأبهون ببعض المخاطر ويتحملون الضغوط .5

                                                                                .هيتحملون مسؤولية ما يقومون ب .6

  .يرغبون في التعرف على نتائج أدائهم من أجل تطويره بشكل أفضل .7

و معايير أات يمستو بأيثر أيت ال إذ منفسهها ألوناالنجاز في ضوء معايير مستويات يضعب ونيهتم .8

                                                                                                  .مهيضعها غير

 .)1992عالوي، (  القدر الكبير من الدافعية الداخلية والثقة بالنفس ونيمتلك .9
  

 Self-Conceptمفهوم الذات  10.2.2
  

اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يعي ذاته من بين ما يزيد عن مليون نوع من الكائنات الحية التي 

وكان من نتائج هذا الوعي بالذات أن اإلنسان أصبح موضوعا للمالحظة من ،تعيش على األرض 

ها صورات التي يكونللسلوك في ضوء الت الموجهةوقد اعتبر مفهوم الذات من العوامل . قبل نفسه 

من الزمان ليعود ويبرز من جديد في  لفترةكان االهتمام بدراسة مفهوم الذات   ،الفرد عن نفسه

  ).1979، بكر(ح وبموضوعية أكبر من السابق الفترة المعاصرة وليدرس بشكل أوض
  

، فالطالب الذي كبيرا في توجيه السلوك وتحديده  دورا) فكرة المرء عن نفسه(يلعب مفهوم الذات 

هومه يعمل كقوة فلذا فم.، يميل تبعا لهذه الفكرةعن نفسه بأنه ذكي ومواظب ومجتهد كرةلديه ف

     ، وعليه فإن الكيفية التي يدرك بها الفرد ذاته تؤثر في طريقة سلوكه أو في كيفية إدراك ذاتهدافعة

  ).26،ص 1992عروق، ( 
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في كتابات   Selfوقد تطور مفهوم الذات خالل رحلة طويلة عبر السنين ، فكانت تعني الذات 

، انيففي كتابات سول   Self Esteemالذات  واعتبار، في مؤلفات فرويد  Ego، واألنا وليم جيمس

ي ، وكان مفهوم الذات يعني مفهوم الذات ، وأحيانا  يعنفي كتابات البورت   Proprium والذاتية

  ).2005، جوده(األنا 
  

، بل يتم تعلمه وتطوره خالل الحياة التي يعيشها الفرد ويمارس إن مفهوم الذات ليس أمرا موروثا

ه التي تتسع رقعتها يوما بعد خبرته فيها ، كما أن الوعي بالذات يبدأ بطيئا عند تفاعل الفرد مع بيئت

الذات : هيمن مجموعة المصادر المترابطة و، متأثرا بما فيها من عناصر، ومطورا مفهوم ذاته يوم

ي يتعرض ، وخبرات التنشئة الت، والتغذية الراجعة من اآلخرينة، واللغالجسمية أو صورة الجسم

؛ تعتمد في تكوينها وتشكيلها، ففكرة الفرد عن ذاته كشيء منفرد ،)18، ص1990يعقوب، (لها 

، بتأثير من الظروف عرضة للتعديل فيما بعد، ولكنها على البناء البيولوجي المنفرد الخاص به

مفهوم  أن ، أي)459- 444، ص 1981عدس، وتوق، (، واالجتماعية التي قد تحيط به البيئية

  .الذات ينمو تكوينيا كنتاج للتفاعل االجتماعي جنبا إلى جنب مع الدافع الداخلي لتأكيد الذات
  

، وكلما عمليات النضج، والتنشئة االجتماعيةيسير مفهوم الذات نحو االرتقاء، والتمايز، بفضل و

، معها محتويات مفهوم الذات، لتشمل الصفات الجسمية، والنفسية ازدادت اتسعت رقعة الفرد

الدور في ، وهداف، واألالمادية ، والعالقات االجتماعية، والقيم، واالهتمامات، والرغبات والممتلكات

  ).4، ص 2007، محافظة والزعبي(الحياة 
  

وي الكلي للشخصية يبرز مفهوم الذات في الدراسات النفسية كمحور مركزي للتنظيم البنوي

 االجتماعيوثيقا بالتوظيف الفعال للسلوك وبعمليات التوافق الشخصي  ارتباطا، ويرتبط اإلنسانية

، وهي النواة التي تقوم عليها الشخصية كوحدة الذات هي لب وجوهر شخصية اإلنسانف. لدى الفرد

عن  وتتبلور، لتفاعل مع البيئة وعوامل التنشئة، والتي تتكون بالتدرج نتيجة ادينامية وظيفية مركبة

  ).2005جوده ، . (طريق الخبرات والتجارب ونمط العالقات بين الفرد والمحيطين به
  

لذاته والحاجات يعتمد على تقويم الفرد  يويوصف مفهوم الذات من حيث تشكيله كتنظيم نفس

الفرد لخبرات جديدة يأخذ وعندما يتعرض . وهي تطوير لهذا التنظيم وصيانته ،ية لكل فرداألساس
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ويؤكد هذا المعنى . ، حسبما يتوافق مع ذاته لكي يحافظ عليها ويتجنب مواقف الصراع أو يرفض

على التوجيه الدافعي لمفهوم الذات عنده ، فلذلك يمكن القول بأن مفهوم الذات للفرد يؤثر بدرجة 

كبيرة على سلوكه في حياته اليومية سواء في البيت إو في المدرسة أو في المواقف الحياتية العامة 

  ).1996سرحان، (
  

، ويعد من العوامل المهمة والمؤثرة في مركزا مرموقا في نظريات الشخصية ويحتل مفهوم الذات

فهوم الذات كمتغير ويرى علماء النفس أن دراسة الشخصية وفهمها يتطلبان دراسة م. سلوكال

ويعد مفهوم الذات جانبا من جوانب الذات التي تمثل . اسي ومركزي من المتغيرات الشخصيةأس

ويشير مفهوم . بر عن وعي الكائن الوجودي لوجودهالتنظيم المعرفي والوجداني المستمر والمع

من ، وتتضوالقيمية واالجتماعية االنفعاليةوالذات إلى فكرة المرء عن ذاته بجوانبها الجسدية والعقلية 

وأن مفهوم . والتوقعات من الذات وتقييم الذات، الفكرة عن الذات أبعادا ثالثة،  هي معرفة الذات

يعرف الشخص حقيقة ، ويكون مفهوم الذات إيجابيا عندما د يكون إيجابيا، وقد يكون سلبياالذات ق

، وعندما يكون قابال لذاته ويخضع لثبات النسبيلذات لديه بقدر من ا، وعندما يتمتع مفهوم اإمكاناته

  )1995جبريل ، . (لها أهدافا واقعية 
  

  :التعاريف المختلفة لمفهوم الذات  1.10.2.2
  

  ) : 1975(تعريف جاجيز  . 1

ما يستجيب به الفرد عادة عن سؤال من أنا ؟ وبما يتضمنه هذا السؤال "يعرف مفهوم الذات بأنه 

، وبدوره بين المجموعة التي يعيش فيها لق بمكانة الفرد ووضعه االجتماعيمن تفاصيل واسعة تتع

، وعما يحبه ويكرهه، وعن تصرفاته اته الخاصة عن مظهره العام وشكلهأو ينتمي إليها، وبانطباع

  ).32، ص1983، دربها".( وأساليب تعامله مع اآلخرين 
  

  ):Spencer & Jeffery, 1980(تعريف سبنسر وجيفري . 2

ويشمل : نطباع الذي يكونه الفرد عن نفسه، أو إدراك الفرد لنفسهاال" يعرف مفهوم الذات بأنه 

، ويشمل ئص التي يعتبرها هامة بالنسبة له، وتقييمه لهذه السماتمفهوم الفرد عن السمات أو الخصا

  ."مفهوم الذات الهوية الذاتية وتقدير الذات والذات المثالية 
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  ):1984(ل تعريف عادل األشو. 3

تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشعورية " يعرف مفهوم الذات لفرد ما بأنه 

كما أنه يحدد  –والتطورات والتعميمات الخاصة بالذات ويبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته 

 باألحكامثرا كبيرا إنجاز المرء الفعلي ويظهر جزئيا في خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به، ويتأثر تأ

   ".، وبتفسيراته الستجاباتهم نحوهألهمية االنفعالية في حياة الفردالتي يتلقاها من األشخاص ذوي ا
  

  ):Rabertum Goldenson,1984(تعريف رابرتم جولدنسون  .4

، ويتضمن ذلك قيمه وقدراته وأهدافه إدراك الفرد لنفسه وتقييمه لها"يعرف مفهوم الذات بأنه 

  .ويسمى هذا تقدير الذات أو تقييم الذات ،لشخصيةا
 

  :)Nicholas Virinia,1984(تعريف فيرينيا نيكولس  .5

الصورة التي يحملها الشخص عن نفسه وتشمل آرائه أو معتقداته فيما " تعرف مفهوم الذات بأنه 

، ومدى تأثيره على اآلخرين ، ونواحي الضعف لديهتهيتعلق بصحته العامة ومظهره ونزعاته وقدرا

  ".، والذي قد ال يكون دقيقا بالضرورة رة تعتمد على حكم الشخص على نفسهوهذه الصو
  

  ):1986(تعريف فاتن عبد الفتاح  .6

الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه بإيجابياتها وسلبياتها من خالل معرفة " تعرف مفهوم الذات بأنه 

  ).27، ص 1986لفتاح ، عبد ا".( ما يستطيع أن يقوم به وما ال يستطيع أن يفعله 
  

  ):1986(تعريف برونو . 7

لتقييم الموضوعي ، وهو مستمد من اتقييم شامل عام للفرد عن شخصيته "يعرف مفهوم الذات بأنه 

  ).Bruno,1986,p 208.(، وبالتالي فإن يكون سلبيا أو إيجابياعن طبيعة سلوكنا
  

  ):Holter,1985( تعريف هولتر  .8

، 1992زمزم، مي ، "( مميزات فرد ما بغرض تحديد الذات الفردية " يعرف مفهوم الذات بأنه

  ).16ص

  



 

27 
 

  ):Corsini ,Roymond,1987( تعريف كورسيني رويموند . 9

السمات السلوكية للشخص والموصوفة والمحددة من وجهة نظره عن " يعرف مفهوم الذات بأنه 

 ).p.1013 Corsini ,Roymond,1987,( نفسه
 

 ):1990( نقوال تعريف نرمين . 10

الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه من خالل تعرضه لخبرات الحياة بكل " تعرف مفهوم الذات بأنه 

لم اوالقيم عن نفسه وعن عالقته بالع من خاللها يفهم الفرد كل المعانيسلبياتها وايجابياتها ، والتي 

  ).1990 نقوال،( "ايفعله ال شياء التيرد وكذلك األيفعلها الف التيالمحيط به وتتضمن نوعية األشياء 
  

  :)1990( تعريف ستيوارت سيزرالند . 11

 .Sutherland, Stuart(ريقة التي يرى بها شخص ما نفسه الط"يعرف مفهوم الذات بأنه 

1991.p.394 (.  
 

  ):Mwamwenda,1991( تعريف موامونيدا . 12

الطريقة التي يدرك بها الشخص لذاته وتكون هذه الطريقة إيجابية أو سلبية "يعرف مفهوم الذات بأنه 

لنفسه كشخص مستقل عن اآلخرين وما يعتقده في إدراك اآلخرين وما يعتقده في  إلدراكهوفقا 

  ).p441991,Mwamwenda,". ( إدراك اآلخرين له
  

 

  ) : 1998(تعريف شيرتل .13

المفهوم التقليدي حيث أنه الهدف الشامل لكل المعتقدات والنوايا :معنيين لمفهوم الذات همان هنالك إ

عرفة المالحظة، والقابلة ، فهو الممفهوم الذاتأما المعنى الجديد ل.التي يتحملها الشخص في نفسه

  Shertill, 1998,p .25).  ( ، التي يحملها الشخص عن نفسه للقياس
  

  ):2001(الشناويتعريف . 14

، وتفكيره بما ة ومؤلفة من تفكير الفرد عن نفسهبأنه هو المجموع إلدراكات الفرد وهو صورة مركب

  .)122، ص 2001، الشناوي، وآخرون( ا يفضل أن يكون عليهيفكر به اآلخرون عنه ، وبم
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  ):2002(تعريف بني جابر وآخرون.15

، حيث ه، وقدراته واتجاهاته، وشعوره، ووسائلهره ، وخلفيتبأنه تقييم الشخص ككل من حيث مظه

، 2002، وآخرون بني جابر،. ( ياء ذروتهايصبح مفهوم الذات موجها للسلوك عندما تبلغ هذه األش

  .)229ص 

  

  :تعقيب على تعريفات مفهوم الذات 2.10.2.2 
  

  :من خالل التعريفات السابقة لمفهوم الذات نالحظ ما يلي 

  باختصار على مفهوم الفرد لذاته من خالل فحص إجاباته عن السؤال من أنا؟يمكن التعرف . 1

 واتجاهات، وحيث يعبر عما لديه من أفكار ومشاعر ي إدراك الفرد لنفسهمفهوم الذات يتمثل ف. 2

  ). واالنفعاليةالجسمية والعقلية واالجتماعية ( ، وفي مختلف جوانب الشخصية نحو نفسه

  .يكون إيجابيا أو يكون سلبيا مفهوم الذات إما . 3

  .يتصف مفهوم الذات بالثبات النسبي عموما ، ولكنه قابل للتعديل والتغيير تحت شروط خاصة . 4

  .     مفهوم متعلم يكتسبه الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين. 5
  

  مصادر تكوين الذات 3.10.2.2
  

، التي يعيشها الفرد ويمارس عبر رحلة الحياة الطويلة م يتطور، ثإن مفهوم الذات مكتسب يتم تعلمه

ه التي تتسع رقعتها يوما بعد ، كما أن الوعي بالذات يبدأ بطيئا عند تفاعل الفرد مع بيئتته فيهاخبرا

، حيث يتأثر مفهوم الذات بمجموعة من المصادر المختلفة ، التي لها أثر كبير على مفهوم الذات يوم

  :ومنها

ومفهومه   ،الفرد عن ذاتهالجسم له أهمية كبيرة بالنسبة لصورة   إن صورة: مية الخصائص الجس

لذلك فأن بنية الجسم وما يشعر به نحو هذا الجسم يعتبر ) 21- 18ص  ،1998، رمضان(  عنها

ويبين  .)156، ص 1998عدس وتوق، (صة في السنوات األولى من حياته ، وخامحور ذاته

الخصائص الموضوعية مثل طول الشخص ووزنه ولون بشرته جسم بعض للأن ) 1983(زهران 

وسالمة حواسه وحجمه وسرعة الحركة والتناسق العضلي والجسمي كلها ترتبط  باتجاهه نحو نفسه 
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ولكن إذا كانت هذه الخصائص تعتمد عل معايير اجتماعية مثل نظرة اآلخرين إليه ، والتقييم الدائم 

  .ثابة خصائص اجتماعيةبين الحسن والرديء فإنها تكون بم
  

تلعب دورا هاما في التأثير على مفهوم الذات لدى الفرد، فقد يكتشف الطالب  :الخصائص العقلية

لي، لذلك وخاصة المراهق أن المدرسين في معظم المدارس ، يعطون أهمية بالغة للتحصيل العق

، 1998مضان، ر.(، من حيث ضعفه أو سرعة أو توسط فهمه وتحصيله ينظر المراهق إلى نفسه

 إن ،ا أثر كبير في تقييم الفرد لذاتهأن القدرة العقلية له) 61، ص 1983، زهران(ويؤكد ) 48ص

السن ينتقل من القدرة العقلية العامة إلى القدرات الطائفية مثل القدرة اللغوية  في التركيز مع التقدم

الحقيقية وبالتالي  قدراتهلفرد أن يفهم والقدرة الميكانيكية والقدرة الفنية وغيرها، وبذلك يستطيع ا

افي واالجتماعي السائد في يحفظ لمستقبله والمهنة التي تتفق مع ميوله واتجاهاته تبعا للمستوى الثق

، ويعتمد رضا الفرد عن ذاته في هذه الحالة على كيفية قياسه للمظاهر التي يكتشفها والتي البيئة

  )1998رمضان ، .(بها يساعد الكبار المحيطون به على إحاطته
  

رة الذات خالل التفاعل ، إذ تنمو صوالدور االجتماعي في مفهوم الذات يؤثر: الدور االجتماعي

 ، وأثناء تحرك الفرد في إطارد في سلسة من األدوار االجتماعيةوذلك أثناء وضع الفر، االجتماعي

األدوار  المختلفة، منذ طفولته ، فإنه عادة يوضع في أنماط من  .البناء االجتماعي الذي يعيش فيه

، ويتعلم أن يرى نفسه كما يرى زمالءه في هذه المواقف رتحركه خالل تلك األدوا وأثناء

يربطها ، يتعلم المعايير االجتماعية والتوقعات السلوكية التي جتماعية المختلفة، وفي كل منهااال

وزمالؤه في ) Kuhn,1967(هن وقد أكد كو). 102-87، ص 1987، أبو زيد( اآلخرون بالدور 

 .من أنا ؟ إن التصور للذات من خالل األدوار االجتماعية ينمو مع نمو الذات  اختباردراساتهم في 

  ).1998رمضان، (في 
  

، والعالقـات  ظهرت نتائج العديد من الدراسات أن التفاعل االجتماعي السـليم : التفاعل االجتماعي

، وأن نجاح التفاعل االجتماعي، السليمة الجيدة عن الذات الموجب ، تعزز الفكرةاالجتماعية الناجحة

  ، ويؤدي إلى زيادة نجاح ذلك التفاعل االجتماعيزيد من نجاح العالقات االجتماعيةي

  ).59 -49، ص 2001، أمين( 
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أن تطور اللغة يساعد في تطوير مفهوم الذات ، فعندما يستعمل الطفل صوته ويسمع نفسه : اللغة

، يستطيع التفاعل مع كلماته الخاصة، وبسبب ذلك آلخرينفانه يثيرها فضال عن إثارته امتحدثا 

، بواسطة لتي تعلمها، تسمع، ويستجاب لهاويبدأ التفكير بها وبهذا فانه يأخذ دور اآلخر كون اللغة ا

علم كل كما تساعده اللغة على أن يمتد بنفسه من الحاضر إلى الماضي كما يت. نفسه واآلخرين بالمثل

، 1987، أبو زيد(شيء عن المستقبل فهو يكون صورة كثيرة الوضوح أو قليلة عما يود أن  يكونه 

  ).37ص 
  

ر الرئيسة التي تشكل مفهوم الذات، حيث يمر الفرد تعتبر الخبرات المدرسية من المصاد: المدرسة

، راته الجسميةين صورة جديدة عن قد، فتبدأ بتكووظروف، ومواقف، وعالقات جديدة ،بخبرات

        التي يصفها اآلخرون لذاته باألوصافمتأثرا في ذلك ،والعقلية وسماته االجتماعية واالنفعالية

  ).17، ص1999وهيبي، ( 
  

أنه كلما توسعت بيئة الطفل االجتماعية دخلت عناصر جديدة من ذوي ) 1990(وأشار يعقوب 

فالمدرسة بعناصرها الجديدة يقارن فيها نفسه مع  ،ة الطفل كالمعلمين وجماعة الرفاقاألهمية في حيا

، حيث يمر الرئيسة التي تشكل مفهوم الذات اآلخرين له ، وتعتبر الخبرات المدرسية من المصادر

، متأثرا في فيبدأ بتكوين صورة جديدة عن ذاتهالفرد بخبرات وظروف ومواقف وعالقات جديدة 

يتأثر باألسلوب  ألنهن يقال له إنك ضعيف أو عنيد ذلك باألوصاف التي يصفها اآلخرون لذاته كأ

فقد أوضحت العديد من الدراسات أن النجاح أو . الذي يتعامل به ، فيستنتج أنه غير مرغوب فيه 

التحصيل المرتفع من  ووفالطالب ذ. الفشل يؤثر في الطريقة التي ينظر بها الطالب إلى أنفسهم 

  . ذواتهم والعكس صحيح لذوي التحصيل المنخفضالمحتمل أن يطوروا مشاعر إيجابية عن 
  

جاهات التي يكونها الفرد عن نفسه، ويصف بها ذاته، هي نتاج ، واالتإن األفكار والمشاعر: األسرة

  ).65، ص 1990يعقوب، ( وأساليب التنشئة األسرية ، أنماط التنشئة األسرية، والتفاعل االجتماعي

ي تكوين ، تلعبان دورا كبيرا ف، والمدرسةأن األسرةإلى ) 83، ص 1996، السرطاوي(ويشير 

، للطفل ،وتوفر الرعاية الشاملة له، حيث تقوم األسرة بالتنشئة االجتماعية مفهوم الذات لدى األفراد

  .من خاللها تنعكس نظرتها على سلوك الطفل وتصرفاته
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، فالطفل الذي ينشأ تأثر بالخصائص والمميزات األسريةأن مفهوم الذات ي) 1983(ويرى زهران 

وفي نفس الوقت يمكن  .ومهاراته واهتماماتهفي أسرة تحطه بالعناية والتقبل يرفع ذلك من قدراته 

ذلك تبعا ,أن يتسبب الوالدان في أن يدرك الطفل نفسه كشخص غبي أو مشاكس أو غير موثوق به 

 .ألساليب التنشئة االجتماعية داخل األسرة 
  

  .للعب واألصدقاء وزمالء المهنة جماعات الزمالء ورفاق ا

وتقديرهم  األقران، فنظرة تأثير على مفهوم الذات لدى الفردإن هذه الجماعات تلعب دورا هاما في ال

ها تؤدي ، إن كانت مقبولة فإنفسه وعليه فإن التقويمات العاكسةللفرد يحدد إلى درجة ما فكرته عن ن

، وتنمي مفهوما سلبيا لديه عن ه ينتقص من نفسهفان ، وإن كانت غير ذلكإلى استحسان الفرد لنفسه

  .ذاته

 

 Self –Concept Componentsمكونات مفهوم الذات   4.10.2.2
  

نظريات خاصة  االفتراضات التي تشرح على التوالي تطور ووظائف مفهوم الذات تعتبر تأييدإن 

فالمفهوم .تشرح مفهوم الذات وإن هذه العالقات الشخصية .باإلدراك الحسي والعالقات الشخصية 

 استنتاجه، حيث أن مفهوم الذات يمكن اك الذي ينشأ عنه التعلم والسلوكالذاتي يختار أو يحدد اإلدر

ها الفرد التي يكون واالتصاالت، وأن مفهوم الذات يتكون أو يتحقق من خالل الخبرات من السلوك

رف إزاء منغصات الحياة بطريقة فعالة والشخص الذي بمقدوره أن يتص .باآلخرين احتكاكهنتيجة 

، فعندما يوازن الفرد األمور يحس بأنه ههو الشخص الذي يتمتع في األصل بتنظيم إيجابي في حيات

تفع لمواجهة لديه القدرة الكافية على مواجهة تحديات الحياة وذلك لما يتوفر لديه من مفهوم ذات مر

  )2005، العمرية( واالحترامقدير ، مما يجعله جديرا بالتتحديات الحياة بنجاح

  

ها ومن عملية النمو التي ، أي ماذا يكونون من نوع الخبرات التي يكتسبويتعلم الناس ذاتيتهم

ويرجع سوليفان اكتساب وتطور النفس إلى مرآة األشخاص اآلخرين التي ينعكس عليها . تالزمهم

فما يعقد الشخص تجاه نفسه يتوقف إلى حد ما على الدور الذي يقوم  به بتفسيره لكيفية حكم .ذلك 

يم ويتأثر تطور مفهوم الذات وبصفة خاصة لدى الطفل ، بالدور الذي تقوم فيه مفاه .عليهاآلخرين 
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، تتمثل أهم هذه المفاهيم في الدور الذي يقوم به  الوالدان ويتضح خرى هامة في سني عمره األولىأ

  . لخبراته التي تؤثر عليه تأثيرا هائال  استجابتهم، وكيفية ألثر في كيفية مساعدته على النموهذا ا
  

 قانونياً التزاماً ، ويشعر أن عليهالقوى والتأثير من قبل األصدقاء ويبدأ بعد ذلك بالتعرف إلى

، فهم  االلتزامأما من قبل األصدقاء يعتبر أنهم ملزمون بمثل هذا . وأخالقيا لكي يحباه ويتقباله

ويجب أن ال نقلل من أهمية التأثيرات . أجله، وليس من قبيل الشعور بالواجبسيحبونه ويقبلونه من 

  .)1981، البين( ماعية والثقافية على مفهوم الذاتاالجت

  

وهو يشير إلى ما   Self-Conceptمفهوم الذات : ويوجد مكونان أساسيان لمفهوم الذات هما

، وهنالك عدد من كيف نشعر تجاه أنفسنا وهو يعني Self-Steam، وتقدير الذات نعرف عن أنفسنا

المصادر التي يستمد منها الفرد المعلومات لتكوين هذين المفهومين ، ومن المصادر التي يستمد 

  :رد المعلومات لتكوين هذا المفهومالف

  .مالحظة الفرد لسلوكه أثناء المواقف المختلفة ) 1

  .معتقدات الفرد ومشاعره ) 2

  .الفرد اتجاهردود فعل اآلخرين ) 3

  .)2009عبد الموجود، (مقارنة الفرد نفسه باآلخرين ) 4
  

  :النظريات التي تناولت مفهوم الذات 5.10.2.2 
  

إن علم النفس يتناول ذات اإلنسانية بطريقة علمية ، ويعتبر مفهوم الذات بمثابة كيان إفتراضي إلى 

حد يستدل عليه من سلوك اإلنسان ومن جهة أخرى يسلم علم النفس الخاص باإلدراك هذه اإليام 

افع لسلوكها ، بأن المشاعر والمعتقدات التي تتحكم في اإلنسان تكون بمثابة الد: بالفكرة التي تقول 

للفرد فهي مفهوم الذات ، وهناك عدة آراء لعلماء علم النفس عن  االستجاباتأما األشياء التي تسبق 

  :تفسيرهم للذات أهمها

هي األفراد كمعنى للذات ، وكانت له للذات " األنا " الذي يعتبر  )William James(وليام جيمس 

  ).1981، آلبين(علية والسببية ال بمبادئ واتجاهاتهالتي أدمجت شعور الفرد 
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إلى حد ما أن األنا تقوم بدور وظيفي وتنفيذي تجاه الشخصية التي تكون  )Freud( أما فرويد 

العقلية ويرى كذلك أن األنا تحدد الغرائز لتقوم بإشباعها وتحدد كيفية إشباعها ، وتملك  االختبارات

  .)1981آلبين ، (بالتوافق بين الدافع والضمير  االحتفاظاألنا القدرة على 
  

كان إسهامه في وضع مفهوم الذات مقيدا من الناحية العلمية ، ويطلق ) Allport(البورت أما 

إلى التفكير والمعرفة مالئمة للشخصية تكسب الشخص  باإلضافةالبورت على األنا أو الذات 

األنا  اصطالحمقاصد واالتجاهات ، ويرى البورت أن االستقرار والثبات بالنسبة لتقييمه لألمور وال

أنهما صفات وصفية ، لكي تدل على الوظائف المناسبة  اعتباروالذات يجب أن يستخدم على 

  .)1981آلبين، (للشخصية 
  

، وم الشخص لذاته وطبيعته الداخليةعن مفهوم  الشخصية إذ ترتكز على مفه )Adler(أدلر وتحدث 

االجتماعي الذي يعيش فيه اإلنسان، من حيث أن الفرد كائن مما يستلزم الكشف عن اإلطار 

ويشير أدلر إلى . واالجتماعية، وتتشكل ذاته من خالل المعايير األخالقية والثقافية اجتماعي

، سلوك اإلنسان وعلى تكوين تفكيره آثارا هامة على دافع واالقتصاديةلظروف االجتماعية ل

قادر على  اجتماعيبل هو كائن .سان ليس كائنا معزوال عن البيئة االجتماعية التي يعيش فيهافاإلن

ا بالقوة الخالقة والمبدعة وكان أدلر مؤمن. من خالل نشاطه الذاتي االجتماعي وذاتهته خلق شخصي

من أجل  وهذا ما يعكس فكرته بالرغبة االجتماعية واالعتقاد بأن الفرد قادرا على التعاون. للفرد

  .)2008الزيود، ( فتح الباب أمامه لتكوين مفاهيم إيجابية لذاته
  

، وتمثل دوافع الفرد الطليقة نين للذات أولهما الذات المفرودةميزت بين مكوفقد  )Med(ميد أما 

، وهي تمثل كون الثاني إسم الذات االجتماعية، وأطلقت على المجتماعيةغير المقيدة بالمعايير اال

بة الدافع للسلوك اإلنساني ، وهما مكونان متفاعالن يعدان بمثاالثقافية التي تشربها الفرد اييرالمع

  .)1987، جالل(

وأن الفرد يستجيب  ،النفس والذات عبارة عن شي مدرك وكانت متناقضة مع فرويد حين رأت أن

اعية دور في ولالتجاهات االجتم .ت معينة مثلما يستجيب اآلخرون لهلنفسه لشعور معين واتجاها

ك ، وتعتقد أن الذات شيء واضح ، ألنه يدرك بالحواس وأن الفرد ال يمتلتحديد النفس االجتماعية

قوم بها التي ي االجتماعية، وإنما للفرد عدة ذوات بحسب األدوار ذاتا واحدة تكون في كل األحوال

  .)1981، آلبين(ودور األخ، ودور الصديق  ،الفرد فدور األب له ذاته
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، فيرى أن الذات هي محتوى الوعي وليس تحديد مصطلحي الذات واألنا) Shein(شاين كما حاول 

، ألن ذلك س لها وجود واقعي خارج هذا الوعي، فهي ال تقوم بأي عملموضوعا له كالجسد، ولي

، فهي تدافع عن الذات وعندما يتعرض الذات األنا بناء واقعي يبنى حول الذاتف. األنا من نصيب

  .)2004الظاهر ، ( طر تقوم األنا لنجدتهاللخ
  

المثالية  ذاته و) Real Self(، ذاته الحقيقية أن لكل فردفترى  )Karin Horney(هورني أما كان 

 )Ideal Self(أما الذات المثاليةء الحقيقية عن أنفسنا في أي وقت، فالذات الحقيقية تتضمن األشيا ، 

، مستقبال هوهي هدف يسعى إليه الشخص السوي لتحقيق، فإنها تعكس ما يجب أن تكون عليه

، ولذلك تكون طموحات المثالية متقاربان وغير متباعدينوبالنسبة للفرد فإن كال من الذات الحقيقية و

  . )1998، عبد الرحمن(فرد واقعية ودينامية ال
  

بين النفس الذاتية والنفس الموضوعية ، ويرى أن النفس الذاتية  )Lundholm( هولم  لوند وفرق

أعماله  قادرة على التغيير بسبب الخبرات التي يتفاعل بها الفرد مع اآلخرين في سبيل مواصلة

ات ، وقد ميز هولم بين النظرة إلى الذات من خالل الذات والنظرة إلى الذ)1981آلبين، .(المختلفة 

رد ، وسميت األولى بالذات الذاتية وهي الرموز التي يدركها الفخرون إليهمن خالل ما يراه اآل

، أما الموضوعية فإنها تتكون من الرموز التي مات أي ما يعتقد الشخص تجاه نفسه، مثل الكلبنفسه

  .)1971هول، ( يكونها الشخص من خالل ما يراه اآلخرون
  

أن مفهوم الذات هو بمثابة المنطقة الروحية التي تحدد المعتقدات الحالية  فيرى )Lewin(ليفين  أما 

، ل عالم الفرد من الخبرات الشخصيةوهو مفهوم الذات يشم"فضاء الحياة "واصطالح .تجاه النفس 

، وكل المتغيرات التي تحدد إتجاه السلوك تكمن في داخلي معقد يصدر عنه سلوك الفرد وكجهاز

  .)1981، آلبين( فضاء حياة الفرد
  

جه سلوك الفرد أن الذات التي تعد بناء من النواهي والضوابط التي تو )Sullivan(سوليفان  ويرى

با للقلق ، ويجنبه القلق والتوتر منذ الطفولة حيث يمتثل لرغبات والديه تجنبما يحقق له األمن

، والذي "نظام الذات" لوكية  التي تشكل، فيصطنع لنفسه الضوابط السالناشىء من فقدان حبهما

ة لتفاعل مع الناس ذوي األهمياوقد أعطى سوليفان اهتماما كبيرا . يتماشى مع القيم االجتماعية

  .)1988، عبد الرحمن(الخاصة كاألم واألب
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أن كل السلوك بال إستثناء يحدد بشكل كامل  )Snygg & Combs(سنيج وكومبس أوضح 

، أي أن الكيفية التي للكائن الحي الذي يقوم بسلوكههر ووثيق الصلة بالمجال الخاص بالظوا

آلبين ، (يتصرف بها الشخص ما هي إال نتيجة إدراكه لنفسه في اللحظة التي يقوم بها بفعل معين 

1981(.  

كما يرى سينج وكومبس أن كل سلوك يتحدد بحاجته على ذاته ، ويعرفان مفهوم الذات بأنه تلك 

صائص لنفسه تتميز بالثبات الجزئي، وهما التي يميزها الفرد بأنها خاألجزاء في المجال الظاهري 

يتوقف على المجال  استثناء، فقد ذهبا إلى أن السلوك كله بدون من أنصار مذهب الظواهريات

غير الحاجات واألنشطة ، والمجال الظاهري يتغير بتفي لحظه ما هدييبالظاهري الذي هو الكون ما 

  .)2004الظاهر، ( ه المتصلة ب
  

دمج بين نظرية فرويد وبين الفلسفة االجتماعية ، فهو يرى األنا  فقد ) Symonds(سيموندس أما 

 أنها مجموعة  من العمليات المتعاقبة والطريقة أو الكيفية التي يتصرف بها الشخص مع نفسه

  .)1981آلبين، (
  

العمليات النفسية ، أما الذات  أن األنا هي مجموعة من" األنا والذات " وأوضح سيموندس في كتابه 

ية التي يتصرف بها الشخص فهي األساليب التي يستجيب بها الفرد لنفسه، أو هي الطريقة أو الكيف

، ويقوم سلوكه ،وكيف يحاول من ن أربعة جوانب هي كيف يدرك الفرد، وتتكون الذات ممع نفسه

، والذات طبقا لسيموندس أنه نفسه ، وما يعتقدلدفاع عنهاخالل مختلف اإلعمار تعزيز نفسه أو ا

نفسه غير مضبوط  ربما تكون شعورية أو غير شعورية فهو يحذر من أن إعتبار ما يقوله الفرد عن

  .)1971هول ، ( ، وأكد أن الشعور يختلف عن التقويم الالشعوري للذاتعن حقيقة مشاعره
  

يشتق هذا المعنى من مفهوم ، وهو عنى النفس بأنها وظائف دعم دفاعيم) Murphy(ميرفي وحدد 

، ومثل هذه النفسيات هي النفس المحيطة بالنفس فهوم الذات ولمدركات كيانه الكليالذات من م

  .)1981آلبين ،(المثالية 
  

، وقد فرق بين اإلدراك على اإلنسانعاطفة الذات أهم تأثير  أن  تأثير )Cattell(كاتيل ويعتبر 

الخاصة  لالصطالحات، وكان أكثر وضوحا في ذكره النفسلفكرة الذاتية وبين عاطفة الخاص با

  .)1981، آلبين( بتقدير الذات واالحتفاظ الختيارياباإلدراك 
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: إلى قسمين، وقد قسم الذات السلوك البشري وانتظامه انتظامويرى كاتيل أن الذات هي األساس في 

ذات الوهي الذات الحقيقية أو الذات العقلية والذات المثالية هي ) Real-Self(الذات الواقعية 

، أما الذات المثالية فهي د، كما يقر بهاتمثل حقيقة الفروأن الذات العقلية أو الحقيقية هي .الطموح 

  .)1975غنيم ، ( كما يود الفرد أن يرى نفسه
  

نظرية الذات " فالذات عنده مفهوم مركزي حتى أن نظريته يطلق عليها) Rogers(روجرز أما 

هي كل منظم ومنسق و، والذات أو مفهوم الذات مصطلحان متكافئان بالنسبة لروجرز "الشخصية

، والجوانب المتنوعة للحياة واآلخريننا األيتكون من إدراك خصائص األنا وإدراك العالقة بين 

ركات يتمايز ، ونتيجة التفاعل مع البيئة وجزء من هذه المداإلدراكاتلك بت سواء مع القيم المرتبطة

، أي تفسير م الذات تؤثر في اإلدراك والسلوكوالذات المدركة هي مفهو. تدريجيا ليكون الذات

الذات كونها قوية أو ضعيفة ، وإن مفهوم الذات هو فكرة الفرد عن نفسه أي الصورة التي يكونها 

إلى القيم  باإلضافة، ت وقدرات جسمية وعقلية وانفعاليةما تتسم به من صفاعن نفسه من خالل 

  ).2004الظاهر، ( التي ينتمي إليها  االجتماعيةوالمعايير 
  

  :جوانب مفهوم الذات 6.10.2.2 .
  

يعد مفهوم الذات من العوامل التي تمارس تـأثيرا كبيرا في السلوك وينظر إليه كجزء من البيئة 

  ).1999وهيبي، ( يؤثر فيها ويتأثر بها االجتماعية 

  

أن مفهوم الذات يتألف بشكل رئيسي من عناصر إيجابية أو سلبية ، ) 1989( وقد أوضح العارضة 

  :ولذلك فأن مفهوم الذات ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما 

  ) :Positive Self-Concept( المفهوم اإليجابي للذات -أوال

أن مفهوم الذات اإليجابي يطور الفرد إلى مستوى عال من  )Hurock,1974( أوضحت هريوك 

) 1989العارضة ، (الثقة بنفسه والتقدير لذاته مما يجعله أكثر تكيفا من الناحية النفسية واالجتماعية 

أن مفهوم الذات الموجب يعزز نجاح التفاعل الموجب ويزيد العالقات ) 1983(ويرى زهران 

؛ أي أن الفرد الذي يتمتع ) 1998رمضان ، .( التفاعل االجتماعياالجتماعية ويؤدي إلى زيادة 

جسميا وعاطفيا  بمفهوم موجب لذاته ، يميل عن الصورة الذاتية الواعية التي يكونها عن نفسه
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، إلى أن يسعى لتحقيق أقصى واجتماعيا وعقليا، وعبر إدراكه السليم لطموحاته، وإنجازاته وقدراته

من إمكانات وهذا األمر ال يتم التوصل إليه بسهوله ويسر، وال يحققه إال ذو ما تنتجه له تلك الذات 

  .)1987خطاب ، (حظ عظيم 
  

  : األساليب التي تعمل على تنمية مفهوم إيجابي نحو الذات 

، وبلورة الهوية الشخصية للفرد من الممكن العمل على تحقيقها إن الكشف الواقعي عن صورة الذات

، وبتمكينه من التعبير الصريح عن الرأي وبمساعدته طبيعي السوي مع الفردالتفاعل ال عن طريق

، وبإتاحة الفرصة أمامه للتدخل وبتعزيز الالزمة وبتدريبه وتوجيهه في ذلكالقرارات  اتخاذفي 

استجاباته الناجحة ومبادراته الصحيحة بالعمل على إشعاره باستمرار بالحب والعطف والحنان 

واالحترام والثقة المتبادلة وعن االستمتاع إليه وفهم تصرفاته وأفعاله وبتحديد دوره ومكانته في 

ص . 1983. بهادر، سعدية .( أفراد أسرته وذويهالحياة وبتعريفه بوضعه وبإشعاره بأهميته بين 

36 .( 

  

  :العوامل التي تعوق تنمية مفهوم الذات اإليجابي

  .القصور البدني أو التشوهات الجسمية أو النمو البطيء. 1

  .البيئة المنزلية المتشددة .2

  .االنتماء إلى الجماعة األقلية .3

  ).192 – 191ص . 1993.وآخرون ،سمارة ، عزيز( .البيئة المدرسية المتشددة . 4
  

  : المؤشرات التي تدل على مفهوم الذات اإليجابي كما يلي

مع القدرة على الدفاع عنها وعدم الخشية من تغيرها إذا اكتشف الفرد  والمبادئاإليمان بالقيم . 1

  .وجود خطأ ما فيها 

  .موافقة اآلخرين، وعدم الشعور بالذنب إذا لم يحظ على لقدرة على التصرف الذاتيا. 2

من الخبرات الحالية أو األخطاء التي ارتكبت  االنزعاجي غدا أم أتعدم اإلسراف بالقلق لما سي. 3

  .في الماضي

  .القدرة على استعادة الثقة بالنفس عند التعرض للفشل. 4
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  .، ال أقل منهم وال أعلى للفشل رينمع اآلخ بالمساواةالشعور . 5

  .التقليل من األداء وتقبل النقد دون الشعور بالذنب تقبل المديح دون محاولة. 6

  .م الرضوخ للسيطرة التامة لآلخرينعد. 7

ص .1990.رضا، محمد.( ، المرتبطة بالعملاالستمتاع بمدى واسع من األنشطة القدرة على.8

69 -70.( 

  

  )Negative Self – Concept (المفهوم السلبي للذات -ثانيا

مشاعر عدم  أن مفهوم الذات السلبي يجعل الفرد يعاني من) Hurock,1974( أوضحت هريوك 

 واالجتماعية  من الناحية النفسية  ، وهذا ما يجعله أقل تكيفاالثقة، ونقص الكفاءة، والدونية

  .)1989العارضة ، (
  

األفراد الذين يفتقدون الثقة بأنفسهم ويخشون دائما التعبيـر عـن   ) Smith,1967( ويصف سميث 

األفكار غير العادية أو غير المألوفة يفتقدون الثقة بأنفسهم ويخشون دائما التعبير عن األفكار غيـر  

العادية أو المألوفة ويميلون إلى الحياة في ظل الجماعات االجتماعية مستمعين أكثر منهم مشـاركين  

ومن بين الحقائق التي تفسر إنسحاب األفراد . على التغير والمشاركة  واالنسحابلعزله ويفضلون ا

ما يصرفهم عن وعيهم الواضح بأنفسهم وبمشكالتهم الداخلية السابقة ب ةالذات المنخفضمفهوم ذوي 

، وتحديد اتصاالتهم االجتماعية مما يقلل فرصهم في تكوين صداقات وعالقات الوقوف ندا لآلخرين

 ، كما أنهم ال يرغبـون فـي إغضـاب اآلخـرين    بأفعال تلفت النظر إليهم اإلتيانع اآلخرين أو م

  ).1998رمضان ، (
  

  :الذات السلبي من نوعين من السلبية هماو مفهوم يعاني األفراد ذو

القدرة على التوافق مع العالم الخارجي الذي يعيشون فيه ويعبر عن ذلك بأنه محمل  انعدام. 1

  .بالمشاكل والهموم ويشعر بعدم االستقرار النفسي وعدم االطمئنان في حياته 

ويظهر في شعور البعض منهم بالكراهية من اآلخرين ويعبر عن ذلك بأن يشعر بعدم قيمته أو . 2

  ).35- 34ص . 1983.دبهادر، سعا.( عدم أهميته
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  : األسباب التي تؤدي إلى تكوين المفهوم السلبي للذات هي 

  .الحماية الزائدة من المشرفين على تربية األطفال والقائمين على رعايتهم والعناية بهم. 1

  .السيطرة التامة على الطفل. 2

بهادر، (  أعماق الطفلاإلهمال وعدم االهتمام بالطفل وما يترتب على ذلك من مشاعر في داخل  .3

  . )1983.سعدية 
  

  :مفهوم الذات في المجال الرياضي وقياسه7.10.3.2
  

 ان مفهوم الذات في المجال الرياضي هو ما يكونه الرياضي من صورة عن نفسه من خـالل مـا  

ــه ــة ويعــدها مصــدرا  مهــارات مــن يؤدي ــأثيررياضــية مختلف ــة المحيطــة للت   فــي البيئ

ويعد مفهوم الذات من المفاهيم النفسية المهمة لكل شخص اذ يبذل كل شخص المزيد من الجهد من 

وتزداد هذه الدافعية ن قيمة الرياضي لذاته هي مفتاح الدافعية جل حماية ذاته وتدعيم قيمة الذات ألأ

والعكس . بالنفسكبيرة في تشكيل الثقة  أهميةن الخبرات الرياضية المبكرة ذات أكما . نحو االنجاز

، من نفسهمقل ألأنفسهم ويشعرون بقيمة أقل ثقة بأمن هذا للذين لديهم خبرات فشل مبكرة يصبحون 

          أدائـه هنا يجب التاكيد على نقطة مهمة هي ان يتعـرف الالعـب علـى نـواحي الخطـأ فـي       

  ).1998حسين ،(
  

مفهوم الذات في النشاط الرياضي ونظرا لتعدد محددات االنجاز فقد ظهر العديد من  وألهمية

يؤكد على الناحية البدنية بوصفها عامالً مستقالً ، ومنها ما يؤكد على البدن  منها ما: االختبارات 

ز ومن داء المهاري كصفة متكاملة لمحددات االنجاكونه يمثل الناحية الجسمية واللياقة البدنية واأل

بعاد الذات أهمية أدراك الصفحة النفسية إل ،)الذات البدنية إلدراكالصفحة النفسية (هذه االختبارات 

، لبدنية ، ومقياس نمط تقدير الذات، واختبار وصف الحالة انية ، واختبار وصف الذات البدنيةالبد

، ومقياس تقدير الطائرة ات البدنية لالعبي الكرة، ومقياس تقدير الذت الجسميةوقياس مفهوم الذا

  ) 1998عالوي ،(الذات المهارية لالعبي الكرة الطائرة ، فضال عن مفهوم الذات للمدرب الرياضي 
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  الدراسات السابقة 3.2 

 

  .فهوم الذات مالدراسات السابقة المتعلقة ب 1.3.2  
  

ولكن الدراسات التي ، تعددة بحثت في موضوع مفهوم الذاتهنالك عدة دراسات عربية وأجنبية م

، وفيما يلي بعض الدراسات دا ولم تتناول الموضوع بشكل كاملارتبطت بالدراسة الحالية قلية ج

التي توصلت  إليها  الباحثة من خالل مطالعاتها والتي تناولت عالقة مفهوم الذات والذات الجسمية  

  .  ومتغيرات أخرى

  

الرياضية معرفة أثر المشاركة في التربية ل (Shawver ,1979 )شاوفر في دراسة قام بها 

، اهتمت الدراسة بتحليل مفهوم الذات لدى مجموعة من الطالب الذين الخطرة على مفهوم الذات

تحديد فيما إذا كانت : في نشاط التربية الرياضية الخطرة، وكانت مشكلة الدراسة هييشاركون 

مجموعة التربية : الث مجموعات وهيفهوم الذات لدى ثهناك فروق ذات داللة إحصائية في م

وقد دلت .الرياضية الخطرة ، ومجموعة التربية الرياضية غير الخطرة وبين المجموعة الضابطة 

النتائج على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لدى المجموعتين التجريبيتن 

  .والضابطة 

  

طالبا وطالبة من  450ة قوامها ياء دراسة على عينبإجر )مبروكة ,  1984( مبروكة كذلك قامت 

، بهدف مقارنة بعض متغيرات الشخصية بين الطلبة الذين يمارسون األنشطة والطلبة جامعة القاهرة

، بهدف المقارنة بين الطلبة الذين يمارسون األنشطة ين ال يمارسون أي نوع من األنشطةالذ

رت النتائج بأن الطلبة الذين يمارسون النشاطات الرياضية أظه. الترويحية وبين الذين ال يمارسونها 

، طلبة الذين ال يمارسون أية أنشطةيتسمون بالسيطرة وأنهم أكثر إتزانا إنفعاليا وثقة بالنفس من ال

كما أشارت نتائج الدراسة بأن الطلبة الذين يمارسون النشاط الرياضي أكثر سيطرة وألفة اجتماعية 

  .رسون أنشطة ترويحية أخرى وأنهم يتسمون باالعتماد على النفس بشكل أكبرمن الطلبة الذين يما
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طالبا من طالب  472على عينة تكونت من McCallum), 1985(ماكلوم وفي دارسة قامت بها 

، الالمنهجية ومعدل عالمات الطلبة األنشطةلمعرفة العالقة بين المشاركة في  اإلعداديةالمرحلة 

أظهرت النتائج بأن الطلبة الذين لديهم . واالتجاه نحو المدرسة ومفهوم الذات وعدد حاالت الغياب 

مشاركة كبيرة في األنشطة لديهم معدل عالمات عالية ومفهوم ذات عال وعدد أيام غياب أقل 

اركون مطلقا في واتجاهات أفضل نحو المدرسة مقارنة بالطلبة الذين لديهم مشاركة قليلة أو ال يش

  .رسيةاألنشطة المد

 

ة طالب) 16(دراسة على عينة قوامها  Blackman et al,1988)(بالكمان وآخرون أجرى 

، وذلك لمعرفة أثر المشاركة في مجموعة رقص على اللياقة سنة تقريبا) 15(متوسط أعمارهن 

أظهرت النتائج بأن المشاركة في مجموعة . وم الذات لدى مجموعة من الطالباتالبدنية ومفه

 ا، أما بالنسبة لمفهوم الذات فقد كان تأثيره بسيطا وليس ذط باللياقة البدنية بدرجة عاليةبالرقص ترت

  .داللة إحصائية

  

المهاري في كرة  األداءمفهوم الذات وعالقته بمستوى "بدراسة بعنوان   )1990( محمدكما قامت  

بعاد أالتعرف على العالقة بين  إلىهدف البحث ، "باإلسكندريةاليد لطالبات كلية التربية الرياضية 

)  الرابعة -الثالثة -الثانية (المهاري بكرة اليد للمراحل الدراسية  األداءمفهوم الذات ومستوى 

، استخدمت بعاد مفهوم الذاتأية الثالثة في والتعرف على الفروق بين طالبات المراحل الدراس

ما وسائل جمع البيانات أطالبة ، ) 474(كلي الباحثة المنهج الوصفي المسحي وقد بلغ حجم العينة ال

، واستخدمت الباحثة الوسط الحسابي واالنحراف صرت على مقياس تنسي لمفهوم الذاتفقد اقت

، واستنتجت  إحصائيةالمعياري وتحليل التباين ذو االتجاه الواحد ومعامل االرتباط البسيط كوسائل 

توجد عالقة  ، وال أخرىات من مرحلة لمرحلة دراسية مفهوم الذ أبعادبين  اهناك اختالف أنالباحثة 

   .المهاري في كرة اليد لدى عينة الدراسة  األداءبعاد مفهوم الذات ومستوى أبين 

 

دراسة على النساء في البحرين بهدف التعرف على  )AL-Ansari,1995(األنصاري وأجرت 

الجسمي والنشاط الرياضي ومعرفة تأثير ، التكوين ن الصورة الجسمية، وتقدير الذاتالعالقة بي

رياضيا هوائيا يشمل المشي والجري  ابرنامجالباحثة طبقت  .لنشاط الرياضي على هذه المتغيراتا
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، بتكرار ثالث مرات في استمر البرنامج ثالثة أشهر. ةونمع تمرينات خاصة للتحمل العضلي والمر

وتدريب الباحثة، أجرت القياسات  ،تحت إشراففي اليوم كان البرنامج األسبوع لمدة ساعة واحدة 

حيث تم ) ، أثناء، وبعد البرنامجقبل(الث مرات خالل مدة البرنامج ، والنفسية بواقع ثالجسمية

، ومقياس كوبر لقياس تقدير الذات البدنية،عادذي األربعة أب) Fox,1987(تطبيق مقياس فوكس 

       كذلك تم أخذ المقاييس الجسمية التالية  .؛ لقياس تقدير الذات)Coopersmith,1991(سميث 

قياس عرض  ،مك طية الجلد، قياس محيطات الجسم، مؤشر كتلة الجسم ، قياس سالطول، الوزن(

العظام في الجسم، حساب نسبة الشحوم  في الجسم، حساب الوزن الشحوم، وحساب وزن الكتلة 

دث تغيرات إيجابية دالة إحصائيا  في جميع دلت النتائج أن البرنامج الرياضي قد أح). الالدهنية

وفيما يخص المؤشرات النفسية فقد أثر النشاط البدني في تحسين تقدير النساء  .المؤشرات البدنية

، وأوضحت الباحثة أنه " جاذبية الجسم"المشاركات في البرنامج على ذاتهن البدنية في البعد الخاص 

إدراك المشاركات   قاييس الجسمية واللياقة البدنية فقد تحسننتيجة للتغيرات اإليجابية الخاصة بالم

، وأوصت الدراسة بفاعلية النشاط الرياضي في وبالتالي تقديرهن للذات الجسمية ؛لصورة أجسامهن

  .تحسين صورة الجسم ،وتقدير الذات البدنية وتقدير الذات بصفة عامة للنساء في البحرين

  

بدراسة مفهوم الذات األكاديمي حسب نموذج  )Byrne & Gavin,1996(بايرن وجافن وقامت 

، لبيان الثالث، والسابع، والحادي عشر: من طلبة الصفوف) 877(  شافلسون على عينة مكونة من

هقة المبكرة والمتوسطة الفروق في مفهوم الذات تبعا الختالف المستوى الدراسي في مراحل المرا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ، وأظهرت نتائج الدراسة عدم والمتأخرة

  .األكاديمي تعود للعمر بين هذه المراحل

  

دراسة بعنوان العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة  )1996(سرحان أجرت 

 133(منهم ) طالبا وطالبة269(بالنسبة لعينة الدراسة تكونت من .الجامعين في الضفة الغربية 

الباحثة مقياس كوبر سميث من تعريب  استخدمتبالنسبة ألدوات الدراسة . )طالبة 136و طالبا 

وأسفرت النتائج على وجود . تر للضبط الخارج والداخلي المعربخديجة الحباشنه ومقياس رو

فروق بين الطلبة في الضفة الغربية في مفهوم الذات وكان طلبة النجاح أعلى من الجامعات األخرى 

بين طلبة الجامعات الفلسطينية في مركز الضبط وأظهر طلبة جامعة بيرزيت ضبطا وجود فروق 
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وعدم وجود فروق بين الطلبة الذكور واإلناث في مركز . داخليا أعلى من طلبة جامعة النجاح

ووجود عالقة . الضبط تعزى إلى متغير التخصص ومستويات السنة الرابعة والثانية ومنطقة السكن

  .الذات ومركز الضبط سالبة بين مفهوم

 

بدراسة هدفت إلى إستكشاف صورة الجسم ومفهوم الذات وكذلك  )Beatus,1996(بيتوس قام 

نتهم بإصابات  رالعوامل المؤثرة في التكيف مع اإلعاقة لدى المعاقين بإصابات النخاع الشوكي ومقا

، تكونت عينة الدراسة العاديينراد النخاع ومقارنتهم مع األفراد المعاقين بإصابات أسفل الظهر واألف

معاق بالشلل ) 25(، سنة) 66- 18(تراوحت أعمارهم بين  معاق بالشلل النصفي السفلي) 21(من 

مرضى أسفل الظهر تراوحت أعمارهم ) 22(، سنة) 57 - 19(وحت أعمارهم ما بين الرباعي ترا

سنة طبق على ) 44- 20(شاب غير معاقين تراوحت أعمارهم بين ) 30(سنة و)  80 - 29(ما بين

مفهوم الذات وتصور الجسم ، وكذا / كل من األفراد المعوقين والعاديين مقياس صورة الجسم 

  .والتكيف  مع اإلعاقة االكتئابمقياس 

  

بين المعوقين بإصابات الحبل الشوكي المشاركين في هذه  اختالفأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود 

بين  اختالفالدراسة مع األفراد العاديين في تقديرهم لصورة الجسم ومفهوم الذات ، كما ال يوجد 

األفراد المعوقين المصابين بالشلل النصفي السفلي مع أقرانهم المصابين بالشلل الرباعي في تقديرهم 

ات ، كما أظهرت وجود عالقة دالة بين المتغيرات المستقلة والتكيف مع لصورة الجسم ومفهوم الذ

  .اإلعاقة ، كما أعتبر تقدير الذات وسنوات التعليم كمتغيرين هامين في التنبؤ للتكيف مع اإلعاقة 

  

التعرف  إلى  مفهوم  الذات لدى الطلبة وعالقته ببعض   )1999(وهيبي  وقد هدفت دراسة

وقد شملت عينة الدراسة ). والمستوى الدراسي والجنس والمعدل التراكميالتخصص (المتغيرات 

م الذات طالبا وطالبه من الجامعة األردنية واستخدام الباحث مقياس تنسي لمفهو) 500(على 

وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين . بصورته المعربة والمعدلة

بينما أوجد فروقا دالة إحصائيا على ثالثة أبعاد . نساني على ستة أبعادطلبة التخصص العلمي واإل

أما البعد . لصالح طلبة التخصصات اإلنسانية وهما بعدا الذات البدنية والسلوك  منها اثنانوكان 

كما أوضحت الدراسة عدم . الثالث فكانت الفروق لصالح طلبة التخصصات العلمية في بعد الهوية 
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، بينما أوجدت في العالمات الكلية وسبعة أبعاد ة إحصائيا ما بين الطلبة من الجنسينوجود فروق دال

لصالح  االجتماعيةفروق دالة إحصائيا في بعدين هما الذات الشخصية لصالح اإلناث والذات 

  .الذكور

  

الحركية لدى  االستجابةمفهوم الذات وعالقته بسرعة ( دراسة بعنوان  )2000( البدريكما أجرى 

ث           هدفت الدراسة إلى معرفة أبعاد مفهوم الذات بين  العبي األسلحة الثال) العبي المبارزة

 االستجابةوكذلك التعرف على الفروقات في مفهوم الذات وسرعة ) ، السيفالشيش، سيف المبارزة(

أهمها إن نظرة العبي  استنتاجاتقد خرج الباحث بعدة . حركية لدى العبي كل سالح لالعبينال

  .ألنفسهم هي نظرة عالية في معظم أبعاد مفهوم الذات ) عينة البحث(المبارزة 

  

تها بالتحصيل الدراسي بعض السمات النفسية وعالق"دراسة بعنوان  )2002(منصور كما أجرى  

 منباألوضع نموذج سببي للعالقة بين سمات مفهوم الذات والشعور  إلى، هدف البحث "بكرة اليد

والى معرفة العالقة بين سمات . ومركز التحكم والشعور بالوحدة بالتحصيل الدراسي بكرة اليد 

ومركز التحكم والشعور بالوحدة بالتحصيل الدراسي بكرة اليد على  باألمنمفهوم الذات والشعور 

الوصفي  ، استخدم الباحث المنهججامعة بغداد- ية التربية الرياضيةبعض طالب الصف الثالث في كل

، اما وسائل جمع البيانات فقد تكونت طالباً )24(، اما عينة البحث فقد تكونت من المسحي باألسلوب

، واستخدم الباحث معادالت االنحدار لقيم بيانات ات البحث واستمارة لجمع البياناتمن مقاييس سم

 %)9.42(باالمن ساهم بـير الشعور ن متغأ، واستنتج الباحث حصائيةإصلية كوسائل ألالمتغيرات ا

من %) 7.03(من التباين الحاصل في التحصيل الدراسي وساهم متغير الشعور بالوحدة بـ

التحصيل الدراسي وشعور طالب الصف الثالث بالوحدة معتدل وشعورهم باالمن متدني ومتغيرات 

   .ظهرت مشاركة ضئيلة بالتحصيل الدراسي في كرة اليد أمفهوم الذات ومركز التحكم 

  

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي على  )2003(الصمادي وفي دراسة أخرى قام 

تنمية المهارات الحركية ، ومفهوم الذات والكفاية االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم الملحقين 

ريبي على ، اعتمد الباحث المنهج التج)األردن(ي مديرية تربية الزرقاء في غرف مصادر التعلم ف

كمجموعة ضابطة ) 24(ة ويطالبا كمجموعة تجريب) 24(طالبا وطالبه منهم ) 48(عينة تكونت من 
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، أما مستوى مفهوم ، والمهارات الحركية الدقيقةيرةوتم الكشف عن مستوى المهارات الحركية الكب

الكفاية ، وتم الكشف عن مدركةللكفاية ال Harter ,1982)(الذات فتم من خالل مقياس هارتر 

وبعد تطبيق  Merril),1993(االجتماعية من خالل مقياس السلوك االجتماعي المدرسي ل ميريل 

، ة التجريبية لمدة فصل دراسي كاملاالختبارات القبلية تم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموع

ة للمجموعتين وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم إجراء القياس البعدي لكافة متغيرات الدراس

القياس البعدي تمت إعادة تطبيق االختبارات الثالثة  إجراء، وبعد شهر من الضابطة والتجريبية

للتعرف على درجة االحتفاظ بالمهارات التي تم تعليمها في البرنامج ،ومن أجل تحليل نتائج الدراسة 

  .تم استخدام تحليل التباين المشترك

  

، على مقياس حصائيا لصالح المجموعة التجريبيةدالة إ  فروق وقد توصلت الدراسة إلى وجود

المهارات الحركية الكبيرة والمهارات الحركية الدقيقة كذلك توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة 

  .إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية على متغيري مفهوم الذات والكفاية االجتماعية

  

بدراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي في السباحة ومعرفة أثره على  )2003(أبو عبيد قام 

، وقد شملت عينة الدراسة لدى ذوي أصحاب التحديات الحركية مستوى المهاري ومفهوم الذات

  .معاقا حركيا من المصابين بشلل أطفال في الجامعة الهاشمية ) 14(

  

قبلية وبعدية للمستوى  اختباراتاحدة وإجراء الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الو استخدم

، حيث تضمن لجمع البيانات) 1992ي والمومني، الربض(المهاري في السباحة ومفهوم الذات إعداد 

أبعاد السلوك، بعد المظهر الجسمي، بعد القلق، بعد ( عبارة وهي ) 70(المقياس ستة أبعاد بواقع 

الباحث برنامجا تعليميا من إعداده  استخدم، كما )الفكري ، السعادة والرضا، والبعدالشهرة، الشعبية

حة الزحف على البطن يهدف إلى تعليم أفراد العينة المهارات األساسية في السباحة وإتقان سبا

وحدات أسبوعيا وزمن الوحدة الواحة ) 3(وحدة تعليمية بواقع ) 24(، مدة البرنامج وسباحة الظهر

  . دقيقة) 75(
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القبلي والبعدي لمقياس مفهوم  االختبارينالدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين  وقد أظهرت نتائج

الذات لذوي التحديات الحركية لصالح القياس البعدي ، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة فروقا دالة 

  .إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي للمستوى المهاري في السباحة لذوي التحديات الحركية 

  

 واألداءمفهوم الذات وعالقته بالسلوك التنافسي "دراسة بعنوان  بإجراء )2004(رسول كما قام  

بناء مقياس لمفهوم الذات لدى عينة  إلى، هدفت الدراسة "المهاري الفني لدى العبي كرة القدم 

العالقة  قليم كردستان بكرة القدم والتعرف علىإندية أالبحث والتعرف على مفهوم الذات لدى العبي 

بين مفهوم الذات والسلوك التنافسي لدى عينة البحث والتعرف على التوافق بين مفهوم الذات 

  . البحث  داء المهاري لبعض المهارات االساسية لدى عينةألااليجابية والسلبية والنجاح والفشل في ا

  

العبي اندية  االرتباطي، وتكونت عينة البحث من باألسلوبواستخدم الباحث المنهج الوصفي 

ما وسائل جمع البيانات فقد أالعباً ) 75(القليم كردستان بكرة القدم والبالغ عددهم  األولىالدرجة 

للسلوك التنافسي فضال عن المقياس المعد لمفهوم الذات واختبارات ) هاريس (تكونت من مقياس 

واالنحراف المعياري  مكونة من الوسط الحسابي اإلحصائيةوكانت الوسائل  .األساسيةالمهارات 

واستنتج الباحث بانه يوجد ارتباط معنوي بين ) 2كا(واختبار ) T( ومعامل االرتباط البسيط واختبار

  .مفهوم الذات والسلوك التنافسي

 

لدى الطلبة في ضوء بدراسة بعنوان عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح ) 2008(بركات قام 

 181طالبة و  197(طالبا وطالبة ) 378(الدراسة تكونت من ، بالنسبة لعينة بعض المتغيرات

الباحث مقياس مفهوم الذات من تصميم الباحث بعد اطالعه  استخدمبالنسبة ألدوات الدراسة  ).طالبا

بالنسبة .على عدد من الدراسات ذات العالقة بالموضوع ومقياس مستوى الطموح من إعداد الباحث 

ي إن مفهوم الذات كان متوسطا لدى الطلبة ومستوى الطموح كان كذلك للنتائج كان على النحو التال

والنتيجة كانت كالتالي أن هنالك عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجتي مفهوم الذات 

، وجود فروق دالة إحصائيا في درجات الطالب على مقياسي مفهوم ومستوى الطموح لدى الطلبة

لمتغير التحصيل الدراسي لصالح فئة من الطالب ذوي التحصيل  الذات ومستوى الطموح تبعا

  .المرتفع  وعدم وجود فروق جوهرية في هذه الدرجات تبعا لمتغيري الجنس والتخصص
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دراسة بعنوان مفهوم الذات وعالقته باستخدام الحيل الدفاعية والنفسية  )2010(أحمد كما أجرى 

واستخدم الباحث مقياس تنسي لمفهوم ) طالبا وطالبه 433(وتكونت عينة الدراسة من .لدى الطلبة

الذات ومقياس الحيل الدفاعية ، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لمفهوم الذات كانت مرتفعة 

، ومتغير المعدل لكل متغير من الجنس لصالح اإلناثووجود فروق في درجات مفهوم الذات 

لتخصص والمتغيرات األخرى منها ا%) 85- %70(الدراسي لصالح الطلبة الذين معدالتهم 

أما بالنسبة . ، وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في درجة مفهوم الذات األكاديمي والسنة الدراسية

للحيل الدفاعية كانت الدرجة متوسطة، ووجود فروق لبعد حيلة التوحد ضمن اآلخرين لصالح 

ولبعد التحول العكسي % ) 85 - % 70(ت اإلناث ولبعد حيلة اإلسقاط لصالح الطلبة ذوي المعدال

  .لصالح طلبة السنة الثانية ، أما باقي المتغيرات فلم تظهر الدراسة أي فروق دالة
  

  :مناقشة الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم الذات  2.1.3.2
  

  :من خالل ما سبق عرضه من دراسات يمكن مالحظة األمور التالية 

عدة دراسات اتضح لها أن دراسة مفهوم الذات لدى العبي  من خالل رجوع الباحثة إلى - 

المنتخبات الرياضية لدى العبي المنتخبات الرياضية وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي تعد 

از الرياضي وعالقته التي تناولت دافعية اإلنج) على حد علم الباحثة(الدراسة األولى محليا 

  .دراسة أهميتها وقيمتها العلمية بين مثيالتها من الدراسات، ومن هنا اكتسبت هذه البمفهوم الذات

  .بينت الدراسات أن مفهوم الذات ذو طبيعة نفسية اجتماعية - 

من خالل استعراض الدراسات المشابهة ووفقا لعناوينها نجد ان قسما منها قد تناول مفهوم الذات  - 

      )2008بركات، (فني المهاري وعالقته ببعض المتغيرات ومن ضمنها التحصيل الدراسي او ال

  .McCallum), 1985( )1990محمد،( )2002منصور، (  )2003أبو عبيد، ( 

) 1999،وهيبي( البحث نجد ان بعض الدراسات تناولت العالقة منها أهدافمن خالل  - 

  ). 1990محمد،) (1995األنصاري،( )1996سرحان،(
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  .اإلنجاز الرياضي الدراسات السابقة المتعلقة بدافعية  2.3.2
  

هدفت الى تصميم مقياس نوعي  ،دراسة بعنوان قائمة االتجاهات الرياضية  )1982( ولسأجرى  

     قياس دافعية االنجاز المرتبطة بالمنافسة الرياضية تحت عنوان  خاص بالمجال الرياضي لمحاولة

، دافع القدرة، دافع انجاز النجاح( بعاد هيأويتضمن المقياس ثالثة ). قائمة االتجاهات الرياضية( 

عبارة ) 140(نجاز تمت صياغة إلوفي ضوء استعراض بعض مراجع دافعية ا). دافع تجنب الفشل

الثالثة للقائمة، وفي ضوء التحليل  العاملي  لنتائج تطبيق هذه العبارات على عينة  باألبعادمرتبطة 

نواع من النشاطات أيمارسون ثالثة طالبا رياضيا في المدارس الثانوية  ) 256(مكونة من 

الرياضية فضال عن استخدام الصدق المنطقي عن طريق ثالثة خبراء في مجال علم النفس 

يقوم الالعب باالستجابة على عبارات القائمة . عبارة فقط ) 40(الرياضي تم التوصل الى استبقاء 

ة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرج: على مقياس خماسي التدرج

  .على التوالي )  1 ،2 ،3 ،4 ،5(بدرجة قليلة جدا، وتعطى لكل فقرة الدرجات 

  

) 764(على عينات من الالعبين بلغت ) معامل الفا(وتم الحصول على ثبات المقياس باستخدام 

س تطبيقه الستخراج ثبات المقيا وإعادةوكذلك تم استخدام طريقة االختبار . العبة) 253(العبا، و

كما تم الحصول على صدق المقياس من خالل ايجاد الصدق . رياضيا) 46(على عينة مكونة من 

المرتبط بالمحك عن طريق ارتباط درجات بعد دافع الفشل مع درجات اختبار قلق المنافسة 

، )0.65(ي بلغت رياضيا والت) 158( بعد تطبيقها معا على عينة قوامها) SCAT(الرياضية 

والذي بلغ ) حاجة لالنجازمهربيان لل(وارتباط درجات بعد دافع انجاز النجاح مع درجات مقياس 

) مقياس السيطرة، وقائمة كاليفورنيا النفسية( القدرة مع درجات ، وارتباط درجات بعد دافع )0.33(

قدرتها على التمييز بين  رياضيا) 463(شارت نتائج تطبيق القائمة على أكما ) 0.32(والتي بلغت 

  %.71راء المدربين بنسبة ألقل تفوقا طبقا ألالالعبين المتفوقين والالعبين ا

 

التي إستهدفت معرفة أثر برنامج في  )Smith & Troutt,1988( سميث وتروثكما أجرى 

تنمية دافعية اإلنجاز لدى بعض الطلبة من مرحلة  المراهقة المتأخرة على خفض القلق ورفع 

، وقد أوضحت نتائج ط الداخلي لديهممستوى دائهم المدرسي وزيادة دافعية اإلنجاز األكاديمي والضب



 

49 
 

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من دافعية اإلنجاز 

حان وكذلك األكاديمي والضبط الداخلي بينما لم تظهر فروق الذين المجموعتين في خفض قلق االمت

  .في األداء المدرسي

 

اختبار فعالية برنامج للتدريب على دافعية اإلنجاز ( دراسة بعنوان )1990(هيوبس وأجرى 

               بحيث اعتمد على مجموعة من المفاهيم الخاصة بدافعية اإلنجاز األكاديمي) األكاديمي

وطبق ) ، اإلدراكات الذاتيةيم الذاتياإلختصاصات، المسؤوليات، وضع األهداف، التوقعات، التقو(

واستخدمت النتائج باالعتماد على التقويم المدرسي  .مرحلة اإلبتدائيةالبرنامج على عينة من تالميذ ال

تالميذ الذين الذي أظهر وجود فروق دالة إحصائيا لصالح التالميذ الذين تلقوا البرنامج في مقابل ال

  .نجاز األكاديمي يمكن أن ترتبط بالتدريب في هذه السن، وأن دافعية اإللم يتلقوا أي تدريب

 

في  فت إلى بحث أثر عدد من المتغيرات، ومنها دافعية اإلنجازفهد) 1990(الطواب أما دراسة 

) 80(طالبا و ) 60(تكونت عينة الدراسة من .التحصيل األكاديمي لدى طلبة جامعة اإلمارات 

ترجمة وتعريب ( اتر نجاز لألطفال والراشدين لهيرماستخدم الباحث مقياس الدافع لإل. طالبة

 .الفصل مقياسا للتحصيل األكاديمي واعتمد الباحث معدل عالمات الطلبة في نهاية .)1987موسى، 

 .التحصيل تعزى إلى دافعية اإلنجازوكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في 

تعزى للجنس لصالح اإلناث ـبينما لم تكشف النتائج  وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل

  .افعية االنجاز والمتغيرات األخرىعن وجود فروق في التحصيل الدراسي تعزى إلى التفاعل بين د

از لدى ، ودافعية اإلنجخرائط المفاهيمية في مفهوم الذاتأثر استخدام ال )1997( عبده واستقصى 

  .بأثر الطريقة التقليدية ، مقارنة طلبة الصف العاشر األساسي

  

طلبة الصف العاشر  طالبة من) 79(طالبا و) 62(طالبا وطالبه ) 141(وتكونت عينة الدراسة من 

، وحدة الوراثة بالخرائط المفاهيمية، وتعلمت واختيرت الشعب التجريبية عشوائيا. في مدينة جنين

قيذ التجربة تم التأكد من تكافؤ مقياس ، وقبل البدء بتنجوعة الضابطة بالطريقة التقليديةبينما الم

، تم قياس التجربة التي استمرت سبعة أسابيع، وبعد انتهاء م الذات ، ومقياس دافعية اإلنجازمفهو

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم بأنه  :وأظهرت الدراسة. دافعية اإلنجازمفهوم الذات و
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يوجد فروق وأنه  .السواء تعزى إلى طريقة التدريسالذات العام لدى الطلبة الذكور واإلناث على 

ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدى الطلية الذكور واإلناث على السواء تعزى إلى طريقة 

فروق ذات داللة إحصائية في أداء طلبة المجموعة التجريبية على مقياس  وأيضا وجود .التدريس

يوجد فروق ذات وتوصل إلى أنه   .ان الفارق لصالح البعدي، وكي والبعديمفهوم دافع اإلنجاز القبل

داللة إحصائية في أداء الطلبة على مقياس مفهوم الذات العام القبلي والبعدي وكان الفارق لصالح 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء المجموعتين وكذلك  .المجموعة الضابطة

موح، التحمل، المثابرة، توجه العمل، والنجاح والفشل، الط: على مقاييسالتجريبة والضابطة 

، في حين لم توجد فروق ذات داللة الفارق لصالح المجموعة التجريبية، وكان والدافعية األكاديمية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء  الو، صائية بين متوسط أداء المجموعتينإح

ال يوجد وتوصل إلى   .، الكفاءة والضغط الخارجي لإلنجازين على مقاييس االستقالليةالمجموعت

والضابطة على مقاييس مفهوم فروق ذات داللة إحصائية في أداء طلبة المجموعتين التجريبية 

  .، ودافعية اإلنجاز تعزى للجنسالذات

 

ئ المصارعة يبناء مقياس دافعية االنجاز لناش(دراسة بعنوان  ):2000(عليوه كما أجرى 

اجريت الدراسة في مصر وهدفت الى بناء مقياس دافعية االنجاز لناشئ ) رية مصر العربيةبجمهو

الدراسة المسحية  بأسلوبسنة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي ) 15- 14- 13(المصارعة مرحلة 

ناشئا ) 167(مصارعا، منهم ) 322(وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية فقد بلغت العينة 

في المصارعة الحرة ، واستخدم مقياس  اناشئا مشارك) 155(عة الرومانية وفي المصار امشارك

ما في المعالجة االحصائية فقد استخدم المتوسط الحسابي أ. دافعية االنجاز في صورته النهائية

هم أومن .براون لحساب ثبات المقياس– ومعامل ارتباط اسبيرمان ) t(نحراف المعياري واختبارإلوا

نجاز لناشئة المصارعة في مصر، ووضع مستويات إلالنتائج التى توصل اليها بناء مقياس لدافعية ا

  .معيارية للمقياس

  

عبي موقع الضبط وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى ال( بإجراء دراسة بعنوان )2004(الشمري وقام 

عرف على موقع الضبط لدى جريت الدراسة في العراق وهدفت إلى التأ ،)الساحة والميدان المتقدمين

ومستوى دافعية ) ، الوثبالرميالمتوسطة،  القصيرة، الطويلة،(العبي الساحة والميدان المتقدمين 
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، والتعرف على العالقة االرتباطية بين موقع الضبط ودافعية جاز لديهم تبعا للفعاليات الخمساإلن

أن  :وقد افترض الباحث .اليات الخمساالنجاز لدى العبي الساحة والميدان المتقدمين وتبعا للفع

عدم وجود فروق في وافترض  .موقع الضبط لدى العبي الساحة والميدان هو موقع الضبط الداخلي

ن العبي الساحة والميدان المتقدمين في جميع الفعاليات أو .مسموقع الضبط تبعا للفعاليات الخ

وقد  .ودافعية االنجاز تبعا للفعاليات الخمسوجود عالقة بين الضبط و.يتمتعون بدافعية االنجاز

، واستخدم ل عشرة أندية في الساحة والميدانالعب يمثلون أفض) 80(عينة الدراسة على  اشتملت

علي (أما عن أداوات فقد كانت أحداهما مقياس . سلوب المسحياألالباحث المنهج الوصفي ب

لدافعية االنجاز ) سن عالوي محمد ح( لـمـوقـع الضبـط واالخـر مـقـيـاس ) صـكـر 

بما يتالئم وطبيعة الدراسة ، وبعد تطبيق المقاييس على العينة  األولحيث تم تعديل فقرات المقياس 

المقصودة من العبي الساحة والميدان المتقدمين ومن خالل استخدام الوسائل االحصائية تم معالجة 

ن العبي الساحة والميدان أالى االستنتاجات ب تها حيث تم التوصلشالبيانات والوصول للنتائج ومناق

قوى بالنسبة لدافعية األن البعد أنجاز وإللالمتقدمين هم من ذوي موقع الضبط الداخلي ولديهم دافعية 

يجابية بين موقع الضبط ودافعية إن هنالك عالقة أنجاز هو بعد دافع تحقيق النجاح كما وجد باإل

لى صياغة بعض التوصيات من إاالنجاز تبعا للفعاليات الخمس وفي ضوء االستنتاجات تم التوصل 

  .جراء دراسة مماثلة على فئة الشباب والناشئين وكذلك على الفرق النسوية إهمها أ

  

از لدى العبي الكرة بناء وتقنين مقياس دافع االنج (دراسة بعنوان ) 2005(طراد  كما أجرى

 بأهميةتبلورت مشكلة البحث في ضعف تشخيص ومعرفة المدربين  )المتقدمين في العراق الطائرة

، مما يستدعي وجود طائرة المتقدمين بالشكل الموضوعينجاز لدى العبي الكرة الإلوأثر دافع ا

 :وقد هدف البحث الى همة في المجال الرياضي في العراقمقياس مقنن محلي لبيان هذه السمة الم

بناء مقياس دافع االنجاز لدى العبي الدرجتين األولى والممتازة للكرة الطائرة في العراق للموسم 

تقنين مقياس دافع االنجاز على العبي الدرجتين األولى والممتازة للكرة الطائرة و ،2004الرياضي 

مقياس دافع االنجاز المعني وضع مستويات معيارية ل مع . 2005في العراق للموسم الرياضي 

وقد استخدم .  2005والممتازة للكرة الطائرة في العراق للموسم الرياضي  األولىبالعبي الدرجتين 

واشتملت عينات البحث على . المسحي لمالئمته وطبيعة الدراسة باألسلوبالباحث المنهج الوصفي 

، )2004(االولى والممتازة للموسم  تينندية الدرجأالعبا من ) 140(عينة بناء المقياس المكونة من
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وقد ) 2005(والممتازة للموسم  األولىالدرجتين  أنديةالعبا من ) 470(وعينة التقنين المكونة من 

تحقيق هدف البحث االول تم تعريف دافع االنجاز وتحديد ثمان مكونات ول .تم اختيارهم عشوائيا

. وقد تم قبولها جميعا والمختصين اءخبرال ساسية له مع تعريفاتها ثم عرضت على مجموعة منأ

مفتوح تم الستبيان فضال عن االومن خالل مراجعة الدراسات السابقة والمقاييس ذات العالقة، 

، وفي للتحقق من صالحيتها والمختصين اءخبرفقرة عرضت على مجموعة من ال) 172(صياغة 

باستخدام مربع  والمختصين اءخبررية الفقرة لعدم نيلها موافقة اكث) 68( تاتهم استبعدظضوء مالح

) 20(وقد طبق المقياس على عينة من الالعبين قوامها  .صالحة فقرة) 104(وبذلك استبقيت  ،كاي

تحقيقا و .صبح المقياس جاهزا للتطبيقأتعليمات المقياس وفقراته وبذلك كد من وضوح أللتالعبا 

القوة التمييزية حسبت  ، فقدقه على عينة التقنينلهدف البحث الثاني تم تقنين المقياس من خالل تطبي

ن جميع الفقرات تمتلك أللفقرات باستخدام المجموعتين المتطرفتين، واالتساق الداخلي، وقد اتضح 

. رين للتمييزشرات صدق البناء فضال عن كونهما مؤشن يعدان من مؤءاجراإلن ااوهذ. تمييزية قوة

قنن مقياس دافع خيرا أ، و مستويات معيارية للمقياسحث ستة وضع الباوتحقيقا لهدف البحث الثالث 

كرة الطائرة في العراق من خالل اشتقاق لندية الدرجتين االولى والممتازة لأاالنجاز على العبي 

عدة توصيات بوصى الباحث أكما  ،لدرجات الالعبين على المقياسالدرجة التائية المعدلة معايير 

فضال عن  ،تعلق باستخدام المقياس الحالي من قبل المدربين والباحثينلى نتائج البحث تإاستنادا 

  .خرىأ مشابهة جراء دراساتإ

 

السلوك الرياضي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي (دراسة بعنوان  )2008( السلمان كما أجرى 

السلوك ، هدفت الدراسة إلى التعرف على )عية بالمملكة العربية السعوديةبعض األلعاب الجما

القيادي لدى المدربين السعوديين والعرب وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبين بعض األلعاب 

الجماعية لفئة الدرجة األولى بأندية المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك التعرف على 

على السلوك القيادي ) نة ، سنوات الخبرة ، طبيعة المهالجنسية، السن(مدى تأثير المتغيرات التالية 

على ) ، سنوات الخبرة في الممارسة الرياضية السن: (، ومدى تأثير المتغيرات التاليةللمدربين

ع بيانات ، ولجمخدم الباحث المنهج الوصفي المسحيوقد است. ية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبيندافع

أبو  إعدادبي األلعاب الجماعية من ، استخدم الباحث مقياس السلوك لمدرالدراسة وتحقيق أهدافها

) 1998(ومقياس أنماط دافعية االنجاز الرياضي لالعب الرياضي من اعداد عالوي  ،1990(زيد 
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من اقتباس ) Willis(إضافة لمقياس ولس ) ، ودافع تجنب الفشلويشتمل على بعدين دافع النجاح

  .ياضية لقياس دافعية اإلنجاز المرتبطة بالمنافسة الر) 1998(عالوي 

  

العبا من مدربي والعبي بعض األلعاب الجماعية ) 622(مدربا و) 76(وتكونت عينة الدراسة من 

لنتائج التي توصلت ، ومن أهم اشرقية بالمملكة العربية السعوديةلفئة الدرجة األولى بأندية المنطقة ال

األلعاب الجماعية  هنالك عالقة بين السلوك القيادي الذي يمارسه مدربو بعض: إليها الدراسة

وان . السعوديون والعرب لفئة الدرجة األولى بأندية المنطقة الشرقية وبين دافعية اإلنجاز لالعبين 

ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  ،السلوك القياديالسلوك القيادي الذي يمارسه المديرون، هو 

، ووجود عالقة لصالح المدربين  العربرشاد وذلك الجنسية والسلوك القيادي في بعد التدريب واإل

العبين في بعد ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة في المجال الرياضي وبين دافعية اإلنجاز ل

مقارنة ) سنة فما فوق  16(، وذلك لصالح الالعبين ذوي الخبرة العالية من دافع إنجاز النجاح

  ).سنوات  5- 1(بالالعبين ذوي الخبرة المنخفضة من 

  

  :السابقة المتعلقة بدافعية اإلنجاز مناقشة الدراسات2.2.3.2 
  

في  أخذتونتائج  وإجراءات وأساليب ألهدافكثيرة  وأمثلةلذكر نماذج سالفة اقدمت الدراسات ال

جملتها صيغا علمية لها في هذه الدراسة فوائد كبيرة وفي نواحي متعددة، ومن خالل استعراض 

  :لهذه الدراسات تمكن من استخالص المالحظات االتية ةالباحث

و أمفهوم دافع االنجاز نال الكثير من االهتمام والبحث سواء في مجال علم النفس الرياضي  إن -1

وكذلك في جميع المستويات المحلية والعربية والعالمية، نظرا . األخرىفروع علم النفس 

  .لمكانته المهمة في تطور ورقي المجتمع

نجاز والتعرف على مستوى هذا الدافع في لى بناء مقياس لدافع اإلإالدراسات  بعض هدفت -2

  .)2000(عليوه ( ، ودراسة )2005( طراد و  )1982( ولس كدراسة المجتمعات المبحوثة

فقد . تباينت الدراسات المشابهة في تحديد عيناتها من حيث نوعها وحجمها وطريقة اختيارها -3

) 2000عليوه،(في حين اتخذ . عينة لها الرياضيينالطلبة ) 1982جو ولس،(اتخذت دراسة 

غلب الدراسات اعتمدت أن أكما . عينة دراسته من الالعبين الناشئين في لعبة المصارعة
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ذ انحصر عدد إة في اختيار عيناتها، واختلفت العينات من حيث حجمها الطريقة العشوائي

  .فردا) 322- 256(بين  أفرادها

وهذا التباين في عدد المكونات نابع من . كما تباينت الدراسات في تحديد مكونات مقاييسها -4

 .جرائية لمفهوم دافع االنجاز الذي اعتمد في تلك الدراساتإلختالف في التعريفات االا
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  الفصل الثالث

_______________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات

  

 المقدمــــة 1.3
  

 ألداتي كما يعطي وصفا مفصال .من هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتهايتض

في  ةالباحث استخدمتها، وكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي الدراسة وصدقها وثباتها

  .استخالص نتائج الدراسة 

  

  منهج البحث  32.
  

بدر (المشكلة نفسها  ان اختيار المنهج الصحيح الذي يتبع في حل المشكالت يعتمد على طبيعة

مناهج مالءمة كونه أكثر ال المسحي باألسلوب، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )79، 1978،

أو أكثر  محاولة تحديد العالقة بين متغيرين إلىيسعى " األسلوب، إذ أن هذا لطبيعة مشكلة البحث

 ).103 ص ، 1999وراتب ،، عالوي" (قابلين للقياس

  

 :الدراسةمجتمع  3.3
  

جامعة القدس تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي المنتخبات الرياضية الفردية والجماعية  في 

العبا ) 81( ، منهمن الطلبة الرياضية في الجامعةالعب حسب سجالت شؤو) 130(والبالغ عددهم 

جماعية   )70(فردية ) 60(، موزعين في عدة منتخبات فردية وجماعية منهم العبه) 49(و

جدول موزعين على جميع المستويات الدراسية من السنة الدراسية األولى وحتى السنة الخامسة،وال
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، نوع اللعبة التي الجنس: ائص المجتمع الديمغرافيةيبين توزيع مجتمع الدراسة حسب خص) 2(رقم 

  .ينتمي إليها الالعب، المستوى الدراسي، والتخصص
 

  

  جدول يبين خصائص العينة الديمغرافية) 2(جدول رقم 
  

 العدد 
النسبة 

 يةئوالم

 62.3 81 ذكر الجنس

 37.7 49 أنثى 

 26.9 35 علوم طبيعية التخصص

 73.1 95 علوم إنسانية 

 46.2 60 ألعاب فردية العب

 53.8 70 ألعاب جماعية 

 6.2 8 سنة أولىالمستوى الدراسي

 34.6 45 سنة ثانية 

 47.7 62 سنة ثالثة 

 10.0 13 سنة رابعة 

 1.5 2 سنة خامسة 

 100.0 130 المجموع

 

  أدوات الدراسة  4.3
 

  أداة مفهوم الذات  1.4.3
  

، وقد )المدارس ، والجامعات(هنالك عدد من المقاييس تم تطويرها لقياس مفهوم الذات لدى طلبة 

فقرة توزعت على ) 90(المكون من  ).1990(اختارت الباحثة المقياس الذي طوره صوالحة 

، 25، 68، 22، 39، 49، 77(  الجسمي  وكانت فقراته: ربعة لمفهوم الذات وهيالمجاالت األ
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، 17، 76، 66، 27، 51، 86، 41(االجتماعي وكانت فقراته ) 58،  1، 19، 65، 74،11، 70

      النفسي وكانت فقراته)  26، 9، 56، 13، 54، 3، 64، 20، 89، 4، 80،37، 7، 40، 38

أما )  73، 14، 43، 6، 46، 47،69، 50، 12، 79، 28، 61، 57، 60، 23، 78، 75، 67( 

، 16، 18، 48، 8، 72، 35، 88، 44، 36، 30، 87(  ألكاديمي كانت فقراته كالتاليالمجال ا

يوضح  عدد الفقرات الخاص بكل مجال  ) 3(والملحق رقم  .)32،  59، 24، 33، 81، 5، 52

  .مع توضيح المجال الخاص بكل فقرة 
  

  :اختبار مفهوم الذات صدق 1.1.4.3
  

في  هعليه وعرضه على عشرة محكمين من حملة الدكتوراقامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت 

يوضح ) 4(لحق رقم والم)  ، والتربية الرياضيةأساليب التدريس، علم النفس(التربية في مجال 

فقرة كما في الملحق ) 90(، وقد أوصى المحكمون بتقليل عدد الفقرات البالغ عددها أسماء المحكمين

التي  تضاربت اآلراء حول انتمائها  ونصح يحذفها لعدم  ستثناةالم، بحيث بلغ عدد الفقرات )1(رقم 

فقرة  كما يوضح ) 71(حيث أصبح عدد الفقرات بعد التحكيم . فقرة ) 19(مالئمتها أو لتكرارها 

وعرضت الباحثة المقياس المطور على مختص في اللغة العربية إلجراء ). 2(الملحق رقم 

وقد توزعت عبارات المقياس على أربعة محاور وكانت . راتهالتصويبات اللغوية لكل عبارة من عبا

  :كالتالي

  13= عدد الفقرات للمجال الجسمي     

  22= عدد الفقرات للمجال االجتماعي  

  17= عدد الفقرات األكاديمي           

  19= عدد الفقرات للمجال النفسي      

  19= عدد الفقرات المستثناه            

  ــ____________________________

  90= مجموع الفقرات 

  .يوضح عبارات كل مجال ومفتاح تصحيحها  ) 3( والملحق رقم 
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  :ثبات مقياس مفهوم الذات العام2.1.4.3 
  

تم استخراج معامل الثبات باستخدام .بعد أن حددت الفقرات التي تتمتع بدرجة عالية من الصدق

تساق الداخلي لكل من مجاالت مفهوم كمؤشر لال) كرونباخ ألفا(معادلة معامل الثبات باستخدام 

وللمقياس ككل ، وقد دلت النتائج على تمتع المقياس عامة بمعامل ثبات مرتفع  .الذات األربعة 

 :كما يبين الجدول التالي)  0.87(
  

  امل الثبات لألداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفاعم) 3(جدول رقم 
  

 معامل كرونباخ ألفاعدد األسئلة المحور

 0.58 13 المحور الجسمي

  0.70 22 المحور االجتماعي

  0.72 18 المحور األكاديمي

  0.69 18 المحور النفسي

  0.87 71 مفهوم الذات
 

  أسلوب تصحيح مقياس مفهوم الذات  3.1.4.3
  

وانتمائها، كما هو موضح في إيجابيتها، وسلبيتها، :ات من حيث تم وضع نموذج لتصحيح الفقر

وصححت استجابات مجتمع الدراسة على مقياس مفهوم الذات العام على النحو . )3(الملحق رقم 

، وينطبق علي )1(بدا ال ينطبق علي أ: أعطيت االستجابات للفقرات الموجبة األوزان التالية : التالي

فقد أعطيت االستجابات عليها األوزان أما الفقرات السالبة ). 3(، وينطبق علي دائما )2(أحيانا 

 ).1(، وينطبق علي دائما ) 2(، ينطبق علي أحيانا ) 3(ال ينطبق علي أبدا : التالية 
  

 مقياس دافعية االنجاز الرياضي2.4.3 
  

استعانت الباحثة بمقياس دافعية اإلنجاز الذي يهدف إلى محاولة قياس دافعية اإلنجاز المرتبطة 

   والملحق رقم )1998 (والذي عربه عالوي (Willis)بالمنافسة الرياضية والذي أعده جو ولس 

  .يوضح ذلك ) 1(
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 :صدق مقياس دافعية اإلنجاز  1.2.4.3
  

وفي ضوء بعض التطبيقات األولية في البيئة المصرية على عينات من الالعبين الرياضيين فقد تم 

ومن اجل معرفة ما يتالءم مع البيئة ) دافع تجنب الفشل(و) دافع انجاز النجاح(االقتصار على بعدي 

عشر ،  تم توزيع المقياس ذو البعدين  على ةالفلسطينية وخصوصا العبي المنتخبات الجامعي

وقد ) . التدريس وأساليب، وعلم النفس، التربية الرياضية( في مجاالت  همحكمين من حملة الدكتورا

فقرات تضاربت آراء المحكمين حول انتمائها ، أو نصح بحذفها لعدم مالءمتها أو ) 3(تم حذف 

  .يوضح ذلك ) 2(والملحق رقم ) 2، 17، 11( لتكرارها وهي الفقرات 
 

  

 أداة دافعية االنجاز الرياضي  ثبات 2.2.4.3 
  

من بعدي   الداخلي لكل لالتساقكمؤشر ) كرونباخ ألفا(تم استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة 

وهي ) 84.0(، حيث كانت نسبة الثبات )4(كما يبين الجدول رقم  ،الفشلدافع النجاح و دافع تجنب 

  .نسبة مقبولة إحصائيا
  

 لألداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا امل الثباتعم) 4(جدول رقم 

  
  

 معامل كرونباخ ألفاعدد األسئلة المحور

  0.73  8 دافع النجاح

  0.78 7 دافع تجنب الفشل

  0.83 17 الرياضي دافعية اإلنجاز
  

 

  :أسلوب تصحيح المقياس   3.2.4.3
  

بعد على حدة حيث أن البعـد   يتكون مقياس دافعية االنجاز  من بعدين تم حساب الدرجة الكلية لكل

ـ  ) دافع النجاح(األول هو بعد  ) 1،3،5،7،9،11،13،15،17( ويشمل اإلعداد الفردية المتمثلـة بـ

 .وهي عكس اتجاه البعد) 1،5،11(وكلها عبارات ايجابية في اتجاه البعد فيما عدا العبارات 

  



 

61 
 

ــو  ــاني ه ــد الث ــل(البع ــب الفش ــع تجن ــة المت) داف ــداد الزوجي ــمل االع ـــويش ــة ب               : مثل

 )16،14،12،10،8،6،4،2. (  

وهي عكس اتجاه البعد والجدول أدناه ) 16(وكلها عبارات ايجابية في اتجاه البعد فيما عدا العبارة 

  .يمثل بدائل اإلجابة لكل من البعدين 

  

  بدائل االجابه وأوزان الفقرات لمقياس دافعية اإلنجاز)  5(جدول 

 اإلجابة بدائل

 وزن الفقرة

بدرجة

 كبيرة جداً

بدرجة

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة قليلة 

 جداً

 5 4 3 2 1 العبارات باتجاه البعد

 1 2 3 4 5 العبارات بعكس اتجاه البعد

  

 تطبيق الدراسة اتإجراء 5.3
  

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة 

تم حصر مجتمع الدراسة المتمثل بجميع العبي المنتخبات الرياضية،  بناء على سجالت شؤون  - 

الطلبة الخاصة بالشؤون الرياضية في جامعة القدس، وذلك باالتصال المباشر مع المشرف 

 .والفرق الممثلة للجامعة في المنافسات الرياضية المختلفة األعدادالرياضي في الجامعة لتحديد 

الباحثة على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه  إطالعاتي الدراسة بعد حصر أد - 

 .الدراسة 

، وذلك من خالل الحصول على موافقة لفنية والتي تسمح بتطبيق الدراسةالقيام باإلجراءات ا - 

، ول على إحصائيات أعداد الالعبين، وتوزيع أداتي الدراسةإدارة جامعة القدس، للحص

 .يوضح ذلك ) 5(والملحق رقم 

تم التـأكد من صالحية أدوات الدراسة من  خالل عرضها على مجموعة من المحكمين ،  - 

  ).كرونباخ ألفا(واستخدام معادلة 

باليد ) 2012-2010( ، في الفصل الثاني للعام الدراسي تطبيق أداتي الدراسة على العينة - 

على األداتين بوجود  ونعبالال وأجاب ينوبمرافقة مدرب كل فريق لتيسير التعرف على الالعب
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، وكان كل اختبار مزود بالتعليمات واإلرشادات الكافية لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الباحثة

 .الفقرات 

إال أن معظم الطلبة قد تمكنوا من اإلجابة على  األداتينلم تحدد الباحثة زمنا محددا لإلجابة عن  - 

 .يقة دق) 13-8(فقرات المقياسين في زمن قدره 

 .تم أعطاء االختبارات أرقاما متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوب - 

 .البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة  وتفريغتم تصحيح المقياسين  - 

 .  لتحليل البيانات واستخراج النتائج SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  - 

                                                

   متغيرات الدراسة 6.3
           

    المستقلة  المتغيرات 1.6.3
  

  ) ذكر، أنثى ( الجنس.1

  )سنة أولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة ، خامسة (مستوى الالعب الدراسي .2

  ) علوم طبيعية ، علوم إنسانية (التخصص .3

  ) .ألعاب فردية ، ألعاب جماعية ( اللعبة التخصصية .4
  

  التابعة المتغيرات 2.6.3
  

  مفهوم الذات.1

  .جاز الرياضيإلندافعية ا.2
  

  المعالجة اإلحصائية    7.3
  

باستخراج األعداد ، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي حصائية الالزمة للبياناتإلالجة اتمت المع 

، واإلنحرافات المعيارية لدى أفراد مجتمع الدراسة والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية

واستخدم معامل الثبات  .)دافعية اإلنجاز الرياضي ،مفهوم الذات( هم على االختبارات واستجابات

، وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لحساب ثبات األداة) كرونباخ ألفا(

 .)SPSS(للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع

________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وبيان 

أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية 

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد . عليهاالتي تم الحصول 

 :الدرجات التالية

  درجة متوسطات استجابة أفراد مجتمع الدراسة على مقياس مفهوم الذات :)6(جدول رقم 

  مدى متوسطها الحسابي الدرجة

  )1.50(أقل من منخفضة

  ).2.25–1.50( متوسطة

  .2.25أعلى من عالية

 
  

  درجة متوسطات أفراد مجتمع الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي ):7(جدول 
  

  مدى متوسطها الحسابي الدرجة

  فأقل2.33 منخفضة

  3.67 -2.34 متوسطة

  فأعلى3.68 عالية
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  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.4
  

  في جامعة القدس؟ما مستوى مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات استخدمت الباحثة عن هذا السؤال   لإلجابة

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  محاورهلمفهوم الذات وأفراد عينة الدراسة 

  .يوضح ذلك) 8(رقم الجدول  و .القدس

  

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات مرتبة تنازلياالمتوسطات ): 8(جدول رقم 

  الدرجة االنحراف المعياري الوسط الحسابي  المحور

 متوسطة 1.600.27المحور الجسمي

 متوسطة 1.540.32المحور االجتماعي

 متوسطة 1.840.27المحور األكاديمي

 متوسطة 1.700.37المحور النفسي

 متوسطة 1.680.26مفهوم الذات

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  محاورهمفهوم الذات وأفراد عينة الدراسة على 

أن وهذا يدل على ) 0.26(معياري وانحراف 1.68) (للمفهوم الذات المتوسط الحسابي  أن القدس

كما  .جاءت بدرجة متوسطة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات درجة 

جميع المحاور جاءت بدرجة متوسطة، وقد حصل المحور أن ) 7( وتشير النتائج في الجدول رقم

محور الجسمي، ومن ثم المحور األكاديمي على أعلى متوسط حسابي يليه المحور النفسي ومن  ثم ال

  .االجتماعي

  

وم الذات كان متوسطا  والتي أشارت  أن مستوى مفه) 2000(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة بركات 

بحيث ان الفئة المستهدفة في هذه الدراسة هم طلبة يمثلون الجامعة في المنافسات . لدى الطلبة

أن المحور األكاديمي قد حصل على أعلى متوسط كون الالعبين ما  يالحظو. الرياضية المختلفة
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، وترى الباحثة تأخر مركز المحور الجسمي وتقدم المحور طلبة على مقاعد الدراسة الجامعيةزالوا 

، واالعتماد على ميول الطالب مج التدريب بشكل دائم في الجامعةالنفسي عليه لعدم االهتمام ببرا

، وعدم وجود حوافز ج الجامعة بحيث قد ال يكون مناسباًتدريبه الخاص خارنحو اللعبة وبرنامج 

وبالتالي انعكاس ذلك على ذاته الجسمية  لالعب الطالب لتطوير مهاراته وااللتزام ببرنامج التدريب

  .بشكل خاص وبالتالي على الذات العام
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4
  

دس باختالف ات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القمفهوم الذ توسطهل يختلف م

  ؟ )، علوم إنسانية علوم طبيعية(التخصص 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات استخدمت الباحثة عن هذا السؤال  لإلجابة

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  محاورهلمفهوم الذات وأفراد عينة الدراسة 

  .يوضح ذلك) 9(ل رقم الجدو .متغير التخصصبحسب  القدس

  

حسب متغير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات: )9(جدول رقم 

  التخصص

  التخصص
 علوم إنسانيةعلوم طبيعية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابياالنحراف المعياري الوسط الحسابي

 0.30 1.620.261.57 المحور الجسمي

 0.32 1.590.331.49المحور االجتماعي

 0.31 1.860.261.82المحور األكاديمي

 0.38 1.700.391.71 المحور النفسي

 0.30  1.65 1.690.24 مفهوم الذات
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  ومحاورهمفهوم الذات أفراد عينة الدراسة على 

لمفهوم الذات لتخصص العلوم الطبيعية المتوسط الحسابي  أنيعزى لمتغير التخصص  القدس

وبانحراف معياري ) 1.65(ولتخصص العلوم اإلنسانية، ) 0.24(انحراف معياري بو) 1.69(

 لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة وهذا يدل على ، )0.30(

كما وتشير  .لكال التخصصين ولكن للتخصصات العلوم الطبيعية أعلى بقليل جاءت بدرجة متوسطة

جميع المحاور لكال التخصصين جاءت بدرجة متوسطة، وقد أن ) 9( ي الجدول رقمالنتائج ف

حصلت كافة المحاور ما عدا المحور النفسي على متوسط حسابي أعلى في تخصص العلوم 

  . الطبيعية

  

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 1999(وهذا يتعارض مع دراسة وهبي  

وتفسر الباحثة ارتفاع مفهوم الذات  لدى تخصصات العلوم  .لمي واإلنساني بين طلبة التخصص الع

، والمستقبل المهني يزيتمع لتلك التخصصات بنظرة من تمالطبيعية عن العلوم اإلنسانية لنظرة المج

  .الذين ينتظر تلك التخصصات والذي بدره ينعكس بدوره إيجابيا على مفهوم الذات العام 
  

  المتعلقة بالسؤال الثالثالنتائج  3.4
  

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس باختالف الجنس  توسطهل يختلف م

  ؟)ذكر، أنثى (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمتعن هذا السؤال  لإلجابة

 المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسلمفهوم الذات وأبعاده أفراد عينة الدراسة 

  .)10(رقم وذلك كما هو موضح في الجدول  .يعزى لمتغير الجنس
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حسب متغير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات: 10جدول رقم 

 الجنس

  الجنس
 انثىذكر

 االنحراف المعياري  الحسابي الوسطاالنحراف المعياري الوسط الحسابي

 0.30 1.57  0.26 1.62 المحور الجسمي

 0.32 1.49 0.33 1.59المحور االجتماعي

 0.31 1.82 0.26 1.86 المحور األكاديمي

 0.38 1.700.391.71 المحور النفسي

  0.30 1.65 0.24 1.69 مفهوم الذات

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  محاورهمفهوم الذات وأفراد عينة الدراسة على 

معياري انحراف بو) 1.69(لمفهوم الذات للذكور المتوسط الحسابي  أنيعزى لمتغير الجنس  القدس

لدى مفهوم الذات أن درجة وهذا يدل على ، )0.30(وبانحراف معياري ) 1.65(ولإلناث، ) 0.24(

عند لكال الجنسين، ولكن  جاءت بدرجة متوسطة العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس

جاءت  جميع المحاور لكال الجنسينأن ) 10( كما وتشير النتائج في الجدول رقم .أعلى بقليل الذكور

بدرجة متوسطة، وقد حصلت كافة المحاور ما عدا المحور النفسي على متوسط حسابي أعلى عند 

  . الذكور
  

لعام لصالح حيث أشارت إلى ارتفاع مستوى مفهوم الذات ا) 2010(وهذا يتعارض مع دراسة أحمد 

، كافة مناحي الحياةعلى اإلناث في كون مجتمعنا يفضل  الذكور  النتيجةتبرر الباحثة هذه و .اإلناث

، الفلسطينية التي تتعرض لها األنثى داخل األسر االجتماعيةوهذا يعكس صورة التربية والتنشئة 

أما الذكر فتعمل األسرة على إشباع حاجاته  .لى مفهوم الذات لكل طالبة العبةواألثر الذي تعكسه ع

، حيث تمنع الحرية أوسع من األنثى من ه مجاالً، وتعطيلة وبناء الثقة بينه وبين األسرةمنذ الطفو

تنظر نظره سلبية للمشاركات بعض األسر في مجتمعنا مشاركة فتياتهم في األنشطة الرياضية و
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أصحاب النظريات  ، وهذا يتوافق مع، األمر الذي ينعكس سلبا على مستوى مفهوم الذات لديهنفيها

أشار إلى حيث ) Rogers,C,R,1959,P:200(الظاهراتية بشكل عام ونظرية روجر بشكل خاص  

، منسق، منظم، يتألف من إدراكات خصائص األنا وإدراك عالقات األنا أن مفهوم الذات هو تصور

، وهذه الذات التي بالقيم المتعلقة بهذه اإلدراكات باآلخرين وبجوانب الحياة المختلفة وإرتباطها

ي لذات بالنسبة للفرد هو الذي يؤثر فيدركها الفرد هي التي تؤثر في اإلدراك والسلوك، وتفسير ا

نتيجة للخبرة ، وتصبح خبرات الذات محاطة بالقيم وهذه القيم هي كيفية إدراك الشخص لبقية عالمه

مستوى مفهوم الذات بين الذكور  بالرغم من ذلك تجد الباحثة أن الفرق بين. المباشرة مع البيئة

  .على تحدي الظروف التي يفرضها المجتمع  صرار األنثىإوهذا ينم على  اإلناث ليس كبيراًو
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.4
  

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس باختالف مستوى  توسطهل يختلف م

  ؟)، خامسة سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(  يالطالب الدراس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمتعن هذا السؤال   لإلجابة

المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  محاورهلمفهوم الذات وأفراد عينة الدراسة 

  .التاليوذلك كما هو موضح في الجدول  .يعزى لمتغير المستوى الدراسي القدس

  

حسب متغير  واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذاتالمتوسطات الحسابية : 11جدول رقم 

  الدراسي المستوى

 الدراسي المستوى

 سنة خامسة سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

الوسط 

  الحسابي

االنحراف

المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.09 2.00 0.27  1.60 0.26 1.59  0.25  1.58 0.24 1.77 المحور الجسمي

 0.90  2.00 0.23  1.52 0.27  1.50 0.38  1.55 0.29  1.82 المحور االجتماعي

 0.75  2.03 0.23  1.88 0.28  1.83  0.26  1.81 0.34  2.04 المحور األكاديمي

 1.18 2.06 0.63  1.88 0.32  1.65  0.28  1.68 0.45  1.93 المحور النفسي

  0.98  2.02 0.27 1.72 0.22  1.64 0.25 1.66 0.26  1.89 مفهوم الذات
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة مفهوم الذات وأبعاده المختلفة أفراد عينة الدراسة على 

) 1.89(لمفهوم الذات لسنة أولى لمتوسط الحسابي يعزى لمتغير المستوى الدراسي أن ا القدس

) 1.64(، ولسنة ثالثة )0.25(وبانحراف معياري ) 1.66(ولسنة ثانية ) 0.26(انحراف معياري بو

، ولسنة خامسة )0.27(معياري وانحراف ) 1.72(، ولسنة رابعة )0.22(وانحراف معياري 

لدى العبي المنتخبات مفهوم الذات أن درجة وهذا يدل على ، )0.98(، وبانحراف معياري )2.02(

لكل المستويات الدراسية، ولكن لسنة خامسة  جاءت بدرجة متوسطة الرياضية في جامعة القدس

ور لكل المستويات الدراسية جميع المحاأن ) 11( كما وتشير النتائج في الجدول رقم .أكبر متوسط

  .جاءت بدرجة متوسطة
  

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 1996(وهذا يتعارض مع دراسة بايرن وجافن 

إحصائية في مفهوم الذات األكاديمي تبعا إلختالف المستوى الدراسي والعمر بين هذه المراحل حيث 

م الذات األكاديمي والذات العام تبعا إلختالف نالحظ أن هنالك فروقا دالة إحصائيا في مفهو

  .ول السابقدالمستوى الدراسي كما يوضح الج
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.4
  

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس باختالف نوع  توسطهل يختلف م

  ؟)ألعاب فردية ، ألعاب جماعية ( الالعب  اإليه اللعبة التخصصية التي ينتمي

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ةالباحث تعن هذا السؤال قام لإلجابة

لمفهوم الذات وأبعاده المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في الستجابات أفراد عينة الدراسة 

  .)12(رقم  وذلك كما هو موضح في الجدول .اللعبة التخصصية يعزى لمتغير  جامعة القدس
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حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات: )12( جدول رقم

  :متغير اللعبة التخصصية

  العب
 ألعاب جماعيةألعاب فردية

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابياالنحراف المعياري الوسط الحسابي

 0.27 1.63 0.28 1.58 المحور الجسمي

 0.36  1.61 0.27 1.47المحور االجتماعي

 0.29  0.261.88 1.81المحور األكاديمي

 0.34  1.73 0.43  1.67المحور النفسي

 0.26  1.71 1.630.26 مفهوم الذات

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مفهوم الذات وأبعاده المختلفة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة أفراد عينة الدراسة على 

ردية لمفهوم الذات لفريق ألعاب فالمتوسط الحسابي  أن اللعبة التخصصيةيعزى لمتغير  القدس

وبانحراف معياري ) 1.71(ولفريق األلعاب الجامعية، ) 0.26(انحراف معياري بو) 1.63(

 لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة وهذا يدل على ، )0.26(

ئج كما وتشير النتا .جماعية أعلى بقليلال األلعاب لفرقولكن  ، لكال الفريقين جاءت بدرجة متوسطة

جميع المحاور لكال الفريقين جاءت بدرجة متوسطة، وقد حصلت كافة أن ) 12( في الجدول رقم

  . المحاور على متوسط حسابي أعلى في العب ألعاب جماعية
  

تبرر الباحثة ذلك كون العب األلعاب الجماعية ينتمي لفريق وينمي مهارته بالتعاون مع جميع 

ق الذي ينتمي إليه والفرق الفري بأعضاءحتكاك نتيجة لالأعضاء الفريق ويبني عالقات مختلفة 

، عدا أن األلعاب الجماعية في مجتمعنا المحلي تلقى الكثير باالهتمام مقارنة بااللعاب األخرى

، وهذا خرى  كمنتخبات النوادي والبلدياتالفردية وذلك على صعيد الفرق الجامعية والفرق األ

  .المنتخبات  بدوره ينعكس مباشره على العب هذه
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  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 6.4
  

  ما مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدس؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمت عن هذا السؤال   لإلجابة

االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة لمستوى دافعية أفراد عينة الدراسة 

  .)13(رقم وذلك كما هو موضح في الجدول  .القدس
  

الرياضي  مفهوم دافعية اإلنجاز ألبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 13جدول رقم 

  مرتبة تنازليا

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي  البعد

 3.080.53دافع النجاح

 3.000.58دافع تجنب الفشل

 3.040.47الرياضيدافعية اإلنجاز
  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في أفراد عينة الدراسة على 

مستوى أن هذا يدل على  ،)0.47(انحراف معياري بو) 3.04(المتوسط الحسابي  أن جامعة القدس

 .بدرجة متوسطة جاء دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدس

دافع النجاح ومحور دافع تجنب الفشل جاءا بدرجة  بعدأن ) 13( كما وتشير النتائج في الجدول رقم

  . دافع النجاح على متوسط حسابي أعلى من متوسط دافع تجنب الفشل بعدقد حصل متوسطة، و
  

حيث أظهرت أن البعد األقوى لدى العبي الساحة ) 2004(وهذا يتوافق مع دراسة الشمري 

  .والميدان هو بعد دافع النجاح 
  

الخاصة بالجامعة وتبرر الباحثة بربط المستوى المتوسط لدافع النجاح لدى الالعبين في المنتخبات 

حيث الحظت الباحثة وهي عضو في اإلتحاد الرياضي للجامعات  ، بمستوى إنجازاتهم الرياضية

الرياضية في جامعة القدس  أن مستوى إنجازات المنتخبات 2010/2011الفلسطينية في دورته 

بعض األفراد يكون دافع تجنب حيث أورد أن  ) 2001(إلى  منصور وآخرون  باإلشارة، متوسطة
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اذ .الفشل أقوى من دافع النجاح  والصنف اآلخر يكون الدافع للنجاح أقوى من الدافع لتجنب الفشل

إن أفراد النوع األول مدفوعون أكثر باألعمال السهلة جداً أو األعمال الصعبة جداً لهذا نجدهم غير 

ن النجاح وفي األعمال الصعبة فإنهم إذا فشلوا واقعيين فهم باختيارهم األعمال السهلة جداً يضمنو

فشلهم بصعوبة العمل الذي يمارسونه  أما أفراد النوع الثاني فيتجهون إلى األعمال  يبرروايمكن أن 

ان النجاح والفشل في  ) Weiner ,1972 (المتوسطة الصعوبة لهذا فهم أكثر واقعية وقد وجد وينر

دافع وذلك تبعاً لدرجة دافع النجاح أو دافع تجنب الفشل فاألفراد األعمال لهما أثر مختلف على قوة ال

دافع النجاح المرتفع وأيضاً يمتازون بنجاح مستمر حيث ينتج عن ذلك انخفاض الدافع لديهم  وذو

وكذلك أيضاً عند زيادة الفشل بنسبة كبيرة فإنه يهبط الدافع لديهم أما األفراد الذين يوصفون بارتفاع 

لفشل فإن النجاح يؤدي إلى زيادة دافع العمل لديهم في حين ان الفشل يؤدي إلى دافع تجنب ا

  .انخفاض هذا الدافع
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  7.4
  

باختالف التخصص    دافعية  لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس توسطهل يختلف م

  ؟)، علوم إنسانية علوم طبيعية( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمت عن هذا السؤال  لإلجابة

نجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة إللمستوى دافعية اأفراد عينة الدراسة 

  .)14(رقم وذلك كما هو موضح في الجدول  .يعزى لمتغير التخصص القدس
  

  الرياضي دافعية اإلنجاز ألبعادالحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات : 14جدول رقم 

  :التخصصحسب متغير 

  التخصص
 علوم إنسانيةعلوم طبيعية

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 0.55 3.000.513.22 دافع النجاح

 0.52  2.95  0.61 3.02دافع تجنب الفشل

  0.45  3.010.493.08 الرياضي دافعية اإلنجاز
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في أفراد عينة الدراسة على 

 لدى مستوى دافعية االنجاز الرياضيلالمتوسط الحسابي  أنيعزى لمتغير التخصص  جامعة القدس

) 3.08(ولتخصص العلوم اإلنسانية، ) 0.49(انحراف معياري بو) 3.01(تخصص العلوم الطبيعية 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي أن وهذا يدل على ، )0.45(وبانحراف معياري 

لكال التخصصين، ولكن لتخصص  جة متوسطةجاءت بدر المنتخبات الرياضية  في جامعة القدس

جاءا بدرجة  البعدينأن ) 14( كما وتشير النتائج في الجدول رقم .العلوم اإلنسانية أعلى بقليل

دافع النجاح في تخصص العلوم اإلنسانية على متوسط  بعدمتوسطة لكال التخصصين، وقد حصل 

  . الطبيعية على متوسط حسابي أعلىدافع تجنب الفشل في تخصص العلوم  بعدأعلى، بينما حصل 
  

  

 الدراسي الذي يقع  على عاتق أي والعبءمن وجهة نظر الباحثة الميول  لذلك قد يكون المبرر 

، حيث نجد العب العلوم الطبيعية يشارك في النشاطات العب من تخصصات العلوم الطبيعية

الرياضية من باب ممارسة الهواية او من باب المحافظة على مهارات رياضية يمتلكها ، وال ننسى 

أن طالب العلوم الطبيعية يتحملون أعباء دراسية كبيرة نظرا لطبيعة تخصصاتهم التي تحتاج إلى 

زاما ببرامج التدريب من العبي التخصصات اإلنسانية وكذلك وهم بذلك غير أقل إلتمتابعة دائمة 

أوقات الفراغ الخاصة بهم أقصر حيث يقضون أوقاتهم بمتابعة متطلبات دراساتهم التي تتطلب جهد 

  .اإلنسانيةالعلوم من طبيعة المساقات في أكبر 

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن 8.4
  

العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس  لدىدافعية االنجاز الرياضي  توسطهل يختلف م

  ؟)ذكر، أنثى(باختالف الجنس 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمت عن هذا السؤال  لإلجابة

رياضية  في جامعة لمستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الأفراد عينة الدراسة 

  .)15(رقم  وذلك موضح في الجدول .يعزى لمتغير الجنس القدس
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  الرياضي دافعية اإلنجاز بعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل: )15(جدول رقم 

 الجنسحسب متغير 

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

لدى العبي المنتخبات الرياضية  في مستوى دافعية االنجاز الرياضي أفراد عينة الدراسة على 

 لدى مستوى دافعية االنجاز الرياضيلالمتوسط الحسابي  أنيعزى لمتغير الجنس  ،جامعة القدس

) 3.08(ولتخصص العلوم اإلنسانية، ) 0.49(انحراف معياري بو) 3.01(تخصص العلوم الطبيعية 

نجاز الرياضي لدى العبي إلمستوى دافعية اأن وهذا يدل على ، )0.45(وبانحراف معياري 

لكال الجنسين، ولكن لإلناث أعلى  جاءت بدرجة متوسطة المنتخبات الرياضية  في جامعة القدس

جاءا بدرجة متوسطة لكال الجنسين، وقد  البعدينأن ) 15( كما وتشير النتائج في الجدول رقم .بقليل

دافع تجنب  بعددافع النجاح عند اإلناث على متوسط أعلى من الذكور، بينما حصل  بعدحصل 

  . الفشل عند الذكور على متوسط حسابي أعلى
  

  

وتبرر الباحثة ذلك كون عدد الطالبات المشاركات بالمنتخبات أقل من عدد الذكور وقد يتكرر اسم 

اقة والتهيئة النفسية للمشاركة في الالعبة في عدة منتخبات األمر الذي يساعد على رفع اللي

  .المنافسات
  

  

  

  

  

  الجنس

 انثىذكر

الوسط

  الحسابي

االنحراف

 المعياري

الوسط 

  الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.55 3.22 0.51  3.00دافع النجاح

 0.52  2.95 0.61 3.02دافع تجنب الفشل

 0.45  3.08  0.49 3.01الرياضيدافعية اإلنجاز
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  النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع  9.4
  

دافعية االنجاز الرياضي  لدى العبي المنتخبات الرياضية في   متوسطهل يختلف : السؤال التاسع 

  ؟)سنة أولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة ، خامسة ( جامعة القدس باختالف مستوى الالعب الدراسي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمت عن هذا السؤال  لإلجابة

ستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة لمأفراد عينة الدراسة 

  .)16(رقم وذلك كما هو موضح في الجدول  .يعزى لمتغير المستوى الدراسي القدس

  

  الرياضي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور دافعية اإلنجاز: )16 (جدول رقم

  الدراسي المستوىحسب متغير 

 الدراسي المستوى

 سنة خامسة سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

الوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوسط

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

 160. 3.11 300. 3.17 3.01.4203.21.5402.98.580 دافع النجاح

 000. 3.13 480. 3.34 630. 3.02 490. 2.86 660. 2.94 دافع تجنب الفشل

 دافعية اإلنجاز

 الرياضي

2.98.4603.03.4403.00.530 3.25 .340 3.12 .080 

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في أفراد عينة الدراسة على 

مستوى دافعية االنجاز لالمتوسط الحسابي  أنيعزى لمتغير المستوى الدراسي  جامعة القدس

وبانحراف معياري ) 3.03(ولسنة ثانية ) 0.46(انحراف معياري بو) 2.98(لسنة أولى  الرياضي

وانحراف معياري ) 3.25(، ولسنة رابعة )0.53(وانحراف معياري ) 3.00(، ولسنة ثالثة )0.44(

مستوى دافعية أن وهذا يدل على ، )0.08(، وبانحراف معياري )3.12(، ولسنة خامسة )0.34(

لجميع  جاءت بدرجة متوسطة الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدساالنجاز 
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كما وتشير النتائج  .المستويات، ولكن حصل مستوى سنة رابعة على أعلى متوسط يليه سنة خامسة

  . المحورين جاءا بدرجة متوسطة لكل المستوياتأن ) 16( في الجدول رقم
  

تلكوا سنوات من الخبرة امقد  نوسنتين الرابعة والخامسة يكونوتبرر الباحثة ذلك أن طالب ال

فرقاً حيث أشار بأن هنالك  ) 2008(والتدريب طوال فترة الدراسة وهذا يتوافق مع دراسة السلمان 

داللة إحصائية بين سنوات الخبرة في المجال الرياضي وبين دافعية اإلنجاز لالعبين في بعد دافع ذا 

  .ك لصالح الالعبين ذوي الخبرة العاليةإنجاز النجاح ، وذل
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر 10.4
  

دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس  متوسطهل يختلف 

  ؟)، ألعاب جماعية ألعاب فردية(  اللعبة التخصصية لالعبباختالف 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  ةالباحث استخدمتعن هذا السؤال  لإلجابة

نجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة إللمستوى دافعية اأفراد عينة الدراسة 

  .)17(رقم وذلك كما هو موضح في الجدول   .اللعبة التخصصيةيعزى لمتغير  القدس

  

  الرياضي واالنحرافات المعيارية لمحاور دافعية اإلنجازالمتوسطات الحسابية : )17(جدول رقم 

  )، ألعاب جماعية ألعاب فردية(   اللعبة التخصصيةحسب 

  العب
 ألعاب جماعيةألعاب فردية

االنحراف المعياريالوسط الحسابياالنحراف المعياري الوسط الحسابي

  0.48 2.910.553.23دافع النجاح

 0.60 2.900.543.08دافع تجنب الفشل

 0.46 2.900.463.15الرياضي دافعية اإلنجاز
  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في أفراد عينة الدراسة على 

مستوى دافعية االنجاز لالمتوسط الحسابي  أن اللعبة التخصصية لالعبيعزى لمتغير  جامعة القدس



 

78 
 

واأللعاب جماعية، ) 0.46(انحراف معياري بو) 2.90(لعاب فردية األ العب لدى الرياضي

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى أن وهذا يدل على ، )0.46(وبانحراف معياري ) 3.15(

لدى  لكال النوعين، ولكن جاءت بدرجة متوسطة ،القدسالعبي المنتخبات الرياضية  في جامعة 

جاءا بدرجة  بعدينالأن ) 17( كما وتشير النتائج في الجدول رقم .أللعاب الجماعية أعلىالعبي ا

متوسطة لكال النوعين، وقد حصل محور دافع النجاح ومحور دافع تجنب الفشل في اللعب الجماعي 

  .على متوسط أعلى من اللعب الفردي
   

إلى كون األلعاب الجماعية أكثر شعبية في ، ن وجهة نظر الباحثةموربما يعزى السبب في ذلك 

حد ما مستوى  من الخبرة والمهارة التي  يعملون على  إلىيمتلكون  فأنهمالمجتمع المحلي  وبالتالي 

مستوى  وهذه النشاطات  انعكست على ،ندية رياضية خاصة أو حكوميةتنميتها من خالل إنتمائهم أل

  .انجازاتهم ودافعيتهم نحو تحقيق النجاح
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر 11.4
  

هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى 

  العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس؟

الستجابات أفراد عينة  والداللة اإلحصائية )ر( بيرسونحساب قيمة معامل االرتباط  وبذلك تم

مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية في بين  الدراسة

  :، والجدول التالي يبين ذلكجامعة القدس

  

للعالقة بين مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز ) Correlations(نتائج اختبار : )18(جدول رقم

  الرياضي

  دافعية االنجاز  المحور
 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون

 0.040.67المحور الجسمي
 0.070.44-المحور االجتماعي
 0.040.69-المحور األكاديمي
 0.030.71-المحور النفسي
 0.030.71-مفهوم الذات
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مستوى الداللة ، وبلغ )0.03-(للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسون أن ) 18(يالحظ من الجدول 

وجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة ي أي أنه ال، دالة إحصائياًغير وهي قيمة ) 0.71( اإلحصائية

مفهوم الذات ومستوى دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات بين ) α≤0.05(اإلحصائية 

  .الرياضية في جامعة القدس
  

  

رتباط مفهوم الذات واإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات في الالباحثة سبب عدم  معنوية اتعزو 

النشاطات الرياضية من باب الهواية   في ويشاركون ا، كون الالعبين ما زالوا طالبعة القدسجام

، بحيث أن الالعبين المحترفين كما ولم يصلوا لدرجة االحتراف والمحافظة على القدرات الرياضية

بالثقة حيث يتسم الالعب المحترف   اًمفهوم ذات إيجابي ملديهيكون  ) 1998(ؤكد عالوي ي

وال يبدو عليه القلق أو التردد أو الخوف في المواقف غير  ،ومهاراته ،وقدراته ،الواضحة في نفسه

ارات القر اتخاذ وباستطاعتهلإلنجاز والتفوق كما أنه يتقبل النقد من مدربه ولديه دافعية  ،المتوقعة

  .بسرعة وسهولة



 

 

  

  

 الفصل  الخامس

 

 

  

  االستنتاجات1.5 

  

 التوصيات 2.5
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  الفصل الخامس

_______________________________________________  

 االستنتاجات والتوصيات
 

  االستنتاجات   1.5
  

  : اآلتيةيمكن صياغة االستنتاجات  إليهافي ضوء النتائج التي تم التوصل  

بدرجة  تجاء لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة  .1

  .متوسطة

 جاءت بدرجة متوسطة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات درجة  .2

، حيث ن للتخصصات العلوم الطبيعية أعلى، ولك)، وعلوم إنسانيةعلوم طبيعية(لكال التخصصين 

جاءت محاور مفهوم الذات  لكال التخصصين بدرجة متوسطة، ما عدا المحور النفسي على 

  .خصص العلوم الطبيعيةمتوسط حسابي أعلى في ت

 جاءت بدرجة متوسطة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة  .3

  .لكال الجنسين، ولكن للذكور أعلى بقليل

 جاءت بدرجة متوسطة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة . 4

  .ن لسنة خامسة أعلى بقليللكل المستويات الدراسية، ولك

 جاءت بدرجة متوسطة لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدسمفهوم الذات أن درجة  .5

ولكن لالعبي األلعاب الجماعية بدرجة )  ، األلعاب الجماعيةاأللعاب الفردية(لكال الفريقين 

  .أعلى بقليل

 جاء المنتخبات الرياضية  في جامعة القدسمستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي أن  .6

وقد حصل محور دافع النجاح على متوسط حسابي أعلى من متوسط دافع تجنب  بدرجة متوسطة

  .من بعد دافع تجنب الفشل أقوىدافع تحقيق النجاح  وهذا يدل أن. الفشل
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جاءت  القدس مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعةأن  .7

بحيث حصل  .لى بقليللكال التخصصين، ولكن لتخصص العلوم اإلنسانية أع بدرجة متوسطة

محور دافع النجاح في تخصص العلوم اإلنسانية على متوسط أعلى، بينما حصل محور دافع 

  .تجنب الفشل في تخصص العلوم الطبيعية على متوسط حسابي أعلى

جاءت  الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدسمستوى دافعية االنجاز أن  .8

  .لكال الجنسين، ولكن لإلناث أعلى بقليل بدرجة متوسطة

 مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدسأن على  .9

لجميع المستويات، ولكن حصل مستوى سنة رابعة على أعلى متوسط  جاءت بدرجة متوسطة

  .يليه سنة خامسة

جاءت  مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية  في جامعة القدسأن . 10

  .لكال النوعين، ولكن لأللعاب الجماعية أعلى بدرجة متوسطة

مفهوم الذات ومستوى بين ) a≤0.05(ة اإلحصائية وجد عالقة معنوية عند مستوى الداللي ال. 11

  .دافعية اإلنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس

  

  التوصيات 2.5
  

، لكي فة واقعية اإلنجاز لدى الالعبينالمدربين لمقياس دافعية اإلنجاز الرياضي ومعر استخدام .1

، ات لالعبين بما يتالئم وتوجهاتهمالتوجيهات واإلرشاديتم األخذ بعين االعتبار كيفية إعطاء 

  .كل العب وإمكانياتفي رفعها إلى أقصى حد ممكن وبما يالئم  والمساهمة

  .إجراء دراسات حول مفهوم الذات البدنية وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي .2

الجهة المشرفة على لالعبين وعدم االكتفاء بتكريم الفائزين من قبل  إعطاء حوافز شخصية .3

  .المنافسات

العمل على رفع مستوى مفهوم الذات العام لدى الالعبين  من خالل اللقاءات النفسية الدورية  . 5

  .وبرامج الترويح

بالعبي األلعاب الفردية بشكل أكبر على الصعيد الجامعي والمجتمع المحلي من خالل  االهتمام. 6

  .م وتنميتهاتوفير مدربين وأندية لرعاية مهاراته
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 :المصادر والمراجع

 :قائمة المراجع العربية : أوال

 القرآن الكريم 

  

برنامج لتنمية دافعية  .دراسات في تنمية دافعية االنجاز .)1983( .وآخرونصفاء  ،االعسر

، مركز البحوث جامعة قطر، االنجاز لدى التالميذ والطالب القطريين في مختلف مراحل التعلم

  .2المجلد،  التربوية

  

على مفهوم لذواتهم وتقديرهم  اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم وأثر ذلك).1986( .أبو صباغ، فاتن

  .، جامعة الزقازيقاآلدابكلية .  رسالة ماجستير غير منشورة. لها

  

أثر برنامج في السباحة على تطور مفهوم الذات والمستوى  .)2004. (أبو عيد، فالح سلطان 

 ،جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة. األفراد ذوي التحديات الحركيةالمهاري لدى 

  .، األردناربد

  

العالقة بين مفهوم الذات واالتجاه نحو المدرسة والتحصيل الدراسي  .)2008.(، محمد أبو عياش

رسالة ماجستير  .لدى طلبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شمال الخليل

 .، جامعة القدسغير منشورة

 

مفهوم الذات وعالقته باستخدام الحيل الدفاعية النفسية  لدى طلبة جامعة ): 2010.(، محمدأحمد 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، القدسالقدس

 

نجلو مكتبة األ: القاهرة. مقياس الذات لألطفال كتيب التعليمات والتقنين). 1984.(، عادل األشول

  .المصرية
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 :القاهرة، الدافعية نظريات وتطبيقات ).1988( .أمينة إبراهيم، شبلي و مصطفى حسين، باهي 

  .29-28مركز الكتاب للنشر، ص

  

 .، وكالة المطبوعات4ط.  اصول البحث العلمي ومناهجه .)1978(.حمد أ، بدر

  

اإلستجابة الحركية لدى العبي مفهوم الذات وعالقته بسرعة ). 2000.(البدري، عمر فاضل 

  .جامعة بغداد. ، كلية التربية الرياضية رسالة ماجستير .المبارزة

  

 دكتوراهرسالة  ،لذات واالغتراب لدى طلبة الجامعةقياس مفهوم ا. ) 1979. (بكر، محمد الياس

  .جامعة بغداد، كلية التربية. غير منشورة 

  

عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في . )2008.(، زياد بركات

  .255- 219ص  ، )2(، 1، المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، ضوء بعض المتغيرات

  

. دار الثقافة والنشر والتوزيع .المدخل إلى علم النفس .)2002. (وزمالؤه . جودتوبني جابر 

  .، األردنعمان

  

؟ البرنامج التربوي النفسي لخبرة من أنا الموجهة لألطفال من أنا): 1983( .سعديةبهادر، 
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    بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )1(الملحق

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  برنامج أساليب التدريس / كلية العلوم التربوية 

  

  أدوات دراسةتحكيم 

  ة /المحترم.......................................................... ة /حضرة المحكم

  

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة القدس  "ة بدراسة بعنوان  قوم  الباحثت

الماجستير في  لحصول على درجةوذلك استكماالً لمتطلبات ا "وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي

  .ولتحقيق أهداف هذه  الدراسة يشرفني اختياركم عضواً لتحكيم األختبارين التاليين ,أساليب التدريس

ونظراً لمكانتكم العلمية وخبراتكم التربوية الرائدة ولما عرف عنكم من تعاون في هذا الميدان، فإنني 

 ).1998عالوي (قياسي دافعية اإلنجاز أتوجه إليكم بالتكرم بإبداء مالحظاتكم ومقترحاتكم حول  م

  .   )(1990صوالحه  وهو مقياس طوره واختبار مفهوم  الذات 

  .وشكراً لحسن تعاونكم

  

 ةالباحث                                                                                    

  هيفاء جمهور
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  ستبانة للرأيا

  

مفهوم الذات لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة  " دراسةجراء إب تقوم الباحثة  

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب "القدس وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي

  .التدريس من جامعة القدس

جاز  ومقياس مفهوم ي كل عبارة مما يلي بعناية في كل من مقياس دافعية اإلن/من فضلك أقرأ

ي إلى أي حد تعد مميزة لمشاعرك وسلوكك وتنطبق على صفاتك وقدراتك، /، وقررالبدنية الذات

  .في الخانة المناسبة لك )X(، وذلك بوضع عالمة انطباقها عليكي مدى /ثم بين

  هيفاء جمهور: الباحثة

  :القسم األول

  .في المكان الذي ينطبق على حالتك) X(الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة

  أنثى  □          ذكر      □           :جنس ال

          

                         علوم إنسانية    □علوم طبيعية            □:      التخصص

  

   ألعاب جماعية          □ألعاب فردية                    □:  العب  

  
  

  .خامسة □رابعة         □ثالثة     □ثانية         □سنة أولى           □: المستوى الدراسي 
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  مقياس مفهوم الذات

  مالحظات  غير مناسبة   مناسبة المجال العبارة الرقم

      جسمي جسمي سليم من أية أمراض 1

      جسمي أنا مغرور بشكلي 2

      اجتماعي أنا سعيد مع أفراد اسرتي 3

أعتدي على زمالئي في 4

  الجامعة
  اجتماعي

     

      أكاديمي أستطيع فهم التجارب العلمية 5

      نفسي أشعر بالغيرة من زمالئي 6

      اجتماعي لدي عدد كبير من األصدقاء 7

      أكاديمي أنسى ما أتعلم بسرعة 8

      اجتماعي  أحب أسرتي 9

أخجل من القراءة بصوت 10

  مرتفع أمام زمالئي
  نفسي

     

      جسمي أسمع األصوات بشكل مناسب 11

      نفسي أنا شخص حزين 12

      اجتماعي أحترم الكبار في السن 13

      نفسي لدي صعوبة في نطق الكالم 14

      جسمي أنا غير راض عن حجم جسمي 15

      أكاديمي أنا مجتهد في دروسي 16

      اجتماعي أميل إلى عدم االختالط بالناس 17

      أكاديمي أستطيع فهم الخرائط الجغرافية 18

أشعر بضعف في رؤيتي 19

  لألشياء
  جسمي

     

      اجتماعي أعطف على صغار السن 20

      نفسي أشعر أنني بحاجة إلى اإلرشاد 21

      جسمي عيناي جميلتان 22
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  مالحظات  غير مناسبة مناسبة المجال الفقرة الرقم

      نفسي أغضب ألبسط األمور 23

أتقن المهارات األساسية  في 24

  الرياضيات
  أكاديمي

     

      جسمي أنا غير راض عن طول قامتي 25

      اجتماعي أفتخر بأفراد أسرتي 26

      اجتماعي أقلد أبي في كل ما يفعل 27

      نفسي أشعر باألستقرار النفسي 28

      جسمي أشعر أنني مريض 29

      أكاديمي أقوم بتحضير يومي لدروسي 30

      جسميأتضايق من أداء تمارين جسمية 31

      أكاديمي أستطيع التفاهم مع اآلخرين 32

33 

  

أجد صعوبة في فهمم األشكال

  الهندسية 
  أكاديمي

     

      اجتماعي لدي شخصية جريئة وقوية 34

أشعر بضعف في بعض 35

  الدروس
  أكاديمي

     

لدي مهارة في الرسم واألعمال 36

  .الفنية 
  أكاديمي

     

      اجتماعي أكره أن يزورني أحد 37

      اجتماعي أتحدث بلطف مع اآلخرين 38

      جسمي جسمي يتعب بسرعة 39

      اجتماعي أنا شخص صريح 40

      اجتماعي أذكر زمالئي بأخطائهم 41

      أكاديمي أعتبر نفسي واسع المعرفة 42

      نفسي أنا شخص مغرور 43

      أكاديمي أتذكر األرقام والكلمات بسرعة 44
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  مالحظات  غير مناسبة مناسبة المجال الفقرة الرقم

      اجتماعي أحس بعدم أهميتي بين أهلي 45

يثير وجهي السرور عند 46

  اآلخرين 
  نفسي

     

      نفسي أبكي بسبب وبدون سبب 47

أستطيع إجراء العلمليات 48

  الحسابية بسهولة 
  أكاديمي

     

أتمنى أن يكون وجهي أكثر 49

 جماال
  

  جسمي
     

      نفسي أستطيع التحكم برغباتي 50

      اجتماعي أتشاجر مع أفراد أسرتي 51

      أكاديمي أكتب بدون أخطاء إمالئية 52

أرغب أن يكون شكل جسمي 53

  .أفضل
  جسمي

     

أسعى لبناء عالقة إيجابية مع 54

  .اآلخرين 
  اجتماعي

     

أشعر بضعف في تطبيق قواعد 55

  .اللغة العربية 
  اكاديمي

     

      اجتماعي .أنا محبوب من قبل أهلي 56

      نفسي .أنا غير مطمئن على مستقبلي 57

      جسمي .أهتم بنظافة  شعري 58

أجد صعوبة في فهم القصص 59

  والروايات 
  أكاديمي

     

      نفسي أنا شخص صبور 60

      نفسي يغارون منيأحس أن زمالئي 61

أستطيع تكوين كلمات من 62

  أحرف متنافرة 
  أكاديمي
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  مالحظات  غير مناسبة   مناسبة المجال الفقراتالرقم

      اجتماعي  أشعر أني أكره أقاربي  63

  أشارك في االحتفاالت العامة  64

  
  اجتماعي

     

لون شعري ليس جميال كما  65

  ارغب
  جسمي

     

      اجتماعي  أشارك في اإلحتفاالت الجامعية  66

      نفسي  أكره جميع المواد الدراسية  67

      جسمي  مظهر جميل كما أرغب 68

      نفسي  أنا متشائم في حياتي  69

      جسمي  لون عيني جميل كما أرغب  70

      أجتماعي  أكره أن أجلس مع اآلخرين 71

      أكاديمي  أستطيع فهم التعبيرات اللغوية  72

      نفسي  أعتبر نفسي فاشال في حياتي 73

      جسمي  أتذوق الطعام جيدا 74

      نفسي  تصيبني حالة قلق أثناء النوم  75

      اجتماعي  أتعاون مع زمالئي في الدراسة  76

      جسميتبدو أعضاء جسمي غير متناسقة  77

      نفسي  أشعر براحة البال  78

أنادي اآلخرين بما يكرهون من  79

  ألقابهم 
  نفسي

     

      اجتماعي أنا شخص مطيع لوالدي 80

أجد صعوبة في التعبير عن 81

  أفكاري
  أكاديمي

     

      اجتماعي يعتبرني زمالئي صادقا وأمينا 82

أشارك في إعداد مجالت 83

  الحائط 
  اكاديمي
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      اجتماعييعتدي علي زمالئي في الجامعة 84

      جسمي لون وجهي كما أرغب 85

أهتم بالبحث عن أخطاء 86

  اآلخرين
  اجتماعي

     

أدائي لوجباتي الدراسية غير 87

  مناسب
  اكاديمي

     

      اكاديمي أمارس الغش في األمتحانات 88

      اجتماعي أتعاون مع أفراد أسرتي 89

أنا شخص واثق من أفعالي 90

  وتصرفاتي
  نفسي

     

  

مفهوم الذات بدائل االجابه لمقياس   

 ينطبق علي دائماينطبق علي أحيانا ال ينطبق علي أبدابدائل اإلجابة
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  الرياضي مقياس دافعية اإلنجاز

  :تحت الدرجة التي تنطبق عليك مقابل كل عبارة من العبارات اآلتية ) X(ضع إشارة       

  مالحظاتغير مناسبة مناسبة  البعد الفقرات الرقم

1 
أجد صعوبة في النوم عقب هزيمتي في

 المنافسة
   تجنب الفشل

 

2 
يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات

 إضافية لتحسين مستواه
   دافع النجاح

 

3 

المنافسةأثناءاألداءعندما ارتكب خطأ في

فأنني احتاج لبعض الوقت لكي أنسى هذا 

 الخطأ

   تجنب الفشل

 

4 
في الرياضة ال يعتبر من أهدافي التميز

 األساسية
   دافع النجاح

 

5 
أحس بالخوف قبل إشراكي في المنافسة

 مباشرة
   تجنب الفشل

 

6 
أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعض

 الالعبين اآلخرين إنها مهمة صعبة
   دافع النجاح

 

    تجنب الفشل .أخشى الهزيمة في المنافسة 7

8 
إلى الفوز بدرجة أكبر من بذلالحظ يؤدي 

 الجهد
   دافع النجاح

 

9 
فسةاعندما أنهزم في مناألحيانفي بعض 

 أيامفان ذلك يضايقني لعدة 
   تجنب الفشل

 

10 
لدي استعداد للتدريب طول العام بدون

 رياضتيي انقطاع لكي انجح ف
   دافع النجاح

 

11  
ال أجد صعوبة في النوم ليلة إشتراكي في

  المنافسة
    دافع النجاح

 

12  
الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من

  الرضا
    دافع النجاح

 

    تجنب الفشل اشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية 13

14  
أن أستريح من التدريب في فترة ما أفضل

  من المنافسة الرسمية االنتهاءبعد 
    دافع النجاح
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مقياس دافعية اإلنجاز فقراتلبدائل االجابه   

بدرجة قليلة جدًابدرجة قليلةبدرجة متوسطةبدرجة آبيرةبدرجة آبيرة جدًا بدائل اإلجابة

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  مالحظاتغير مناسبة مناسبة  البعد    الفقرات           الرقم

15 
عندما ارتكب خطأ في األداء فان ذلك

 يرهقني طوال فترة المنافسة 

دافع تجنب

 الفشل
  

 

16 
ناجحا فيأكونلدي رغبة عالية جدا لكي

 رياضتي
   دافع النجاح

 

17 

في المنافسة ال أشتغل في اشتراكيقبل 

التفكير عما يمكن أن يحدث في المنافسة أو 

 عن نتائجها

   دافع النجاح

 

    دافع النجاح بكل جهدي أن أكون أفضل العب أحاول 18

19 
هادئاً في اللحظات التيأكونأن  أستطيعال 

 تسبق المنافسة مباشر 
   دافع النجاح

 

    دافع النجاح مميز في رياضتيأكون أنهدفي هو  20
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  )2(الملحق

  أستبانة للرأي

  

المنتخبات الرياضية في  مفهوم الذات لدى العبي ""بعنوان  جراء دراسةإب تقوم الباحثة  

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير  "جامعة القدس وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي

  .في أساليب التدريس من جامعة القدس

ي كل عبارة مما يلي بعناية في كل من مقياس مفهوم الذات ومقياس دافعية اإلنجاز  /من فضلك أقرأ

عد مميزة لمشاعرك وسلوكك وتنطبق على صفاتك وقدراتك، ثم ي إلى أي حد ت/الرياضي، وقرر

  .في الخانة المناسبة لك )X(ي مدى إنطباقها عليك ، وذلك بوضع عالمة /بين

  هيفاء جمهور: الباحثة

  

  :القسم األول

  .في المكان الذي ينطبق على حالتك) X(الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة

         أنثى   □          ذكر      □           :الجنس 

                               علوم إنسانية    □علوم طبيعية            □:      التخصص

  

   ألعاب جماعية          □ألعاب فردية                    □:  العب  

  
  

  .خامسة □رابعة         □ثالثة     □ثانية         □سنة أولى           □: المستوى الدراسي 
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  :تحت الدرجة التي تنطبق عليك مقابل كل عبارة من العبارات اآلتية ) X(ضع إشارة 

  العبارات الرقم
ال ينطبق علي 

  أبدا

ينطبق علي 

  أحيانا

ينطبق علي 

  دائما

      جسمي سليم من أية أمراض  1

      أنا سعيد مع أفراد اسرتي  2

      الجامعةأعتدي على زمالئي في  3

      أستطيع فهم التجارب العلمية  4

      أشعر بالغيرة من زمالئي  5

      لدي عدد كبير من األصدقاء  6

      أنسى ما أتعلم بسرعة  7

      أحب أسرتي  8

      أسمع األصوات بشكل مناسب  9

      أنا شخص حزين  10

      أحترم الكبار في السن  11

      لدي صعوبة في نطق الكالم  12

      أنا مجتهد في دروسي  13

      أميل إلى عدم االختالط بالناس  14

      أستطيع فهم الخرائط الجغرافية  15

      أشعر بضعف في رؤيتي لألشياء  16

      أعطف على صغار السن  17

      عيناي جميلتان  18

      أغضب ألبسط األمور  19

        أتقن المهارات األساسية  في الرياضيات  20

      أنا غير راض عن طول قامتي  21

      أفتخر بأفراد أسرتي  22
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  العبارات الرقم
ال ينطبق علي 

  أبدا

ينطبق علي 

  أحيانا

ينطبق علي 

  دائما

      أقلد أبي في كل ما يفعل  23

      أشعر باألستقرار النفسي  24

      أقوم بتحضير يومي لدروسي  25

      أستطيع التفاهم مع اآلخرين  26

      أجد صعوبة في فهمم األشكال الهندسية  27

      أشعر بضعف في بعض الدروس  28

      .لدي مهارة في الرسم واألعمال الفنية  29

      أكره أن يزورني أحد  30

      أتحدث بلطف مع اآلخرين  31

      جسمي يتعب بسرعة  32

      أنا شخص صريح  33

      أذكر زمالئي بأخطائهم  34

      مغرورأنا شخص  35

      أتذكر األرقام والكلمات بسرعة  36

      يثير وجهي السرور عند اآلخرين  37

      أبكي بسبب وبدون سبب  38

أستطيع إجراء العلمليات الحسابية  39

  بسهولة 

     

      أتمنى أن يكون وجهي أكثر جماال  40

      أستطيع التحكم برغباتي  41

      أتشاجر مع أفراد أسرتي  42

      أكتب بدون أخطاء إمالئية  43

      .أسعى لبناء عالقة إيجابية مع اآلخرين  44



 

108 
 

  العبارات الرقم
ال ينطبق علي 

  أبدا

ينطبق علي 

  أحيانا

ينطبق علي 

  دائما

      .أنا محبوب من قبل أهلي  45

      .أنا غير مطمئن على مستقبلي  46

      .أهتم بنظافة  شعري  47

      أجد صعوبة في فهم القصص والروايات  48

      أنا شخص صبور  49

      أحس أن زمالئي يغارون مني  50

      أشارك في االحتفاالت المدرسية  51

      لون شعري ليس جميال كما ارغب  52

      أشارك في اإلحتفاالت المدرسية  53

      أكره جميع المواد الدراسية  54

      مظهر جميل كما أرغب  55

      أنا متشائم في حياتي  56

      لون عيني جميل كما أرغب  57

      أستطيع فهم التعبيرات اللغوية  58

      أعتبر نفسي فاشال في حياتي  59

      أتذوق الطعام جيدا  60

      تصيبني حالة قلق أثناء النوم  61

      أتعاون مع زمالئي في الدراسة  62

      تبدو أعضاء جسمي غير متناسقة  63

64  
  

      أشعر براحة البال

      أنادي اآلخرين بما يكرهون من ألقابهم  65

      أنا شخص مطيع لوالدي  66

      أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري  67
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  العبارات الرقم
ال ينطبق علي 

  أبدا

ينطبق علي 

  أحيانا

ينطبق علي 

  دائما

      أخطاء اآلخرينأهتم بالبحث عن  68

      أدائي لوجباتي الدراسية غير مناسب  69

      أمارس الغش في األمتحانات  70

      أتعاون مع أفراد أسرتي  71
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  :تحت الدرجة التي تنطبق عليك مقابل كل عبارة من العبارات اآلتية ) X(ضع إشارة 

 الفقرات الرقم
بدرجة كبيرة

 جداً

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جداً

األمتياز في الرياضة ال يعد من1

 أهدافي األساسية

          

أجد صعوبة في محاولة النوم عقب2

 هزيمتي في المنافسة

          

أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى3

بعض الالعبين اآلخرين إنها مهمة 

 صعبة

          

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء4

المنافسة فإنني أحتاج لبعض الوقت 

لكي أنسى هذا الخطأ

          

الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر5

 من بذل الجهد

          

أحس غالباً بالخوف قبل إشراكي في6

المنافسة مباشرة

          

لدي استعداد للتدريب طول العام7

بدون انقطاع لكي انجح في رياضتي

          

          المنافسةأخشى الهزيمة في8

الفوز في المنافسة يمنحني درجة9

 كبيرة من الرضا

          

عندما أنهزم في منافسة فإن ذلك10

 يضايقني لعدة أيام

          

افضل أن أستريح من التدريب في11

فترة ما بعد اإلنتهاء من المنافسة 

 الرسمية

          

          اشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية12
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  انتهت االستبانه

                 

   

 الفقرات الرقم
بدرجة كبيرة

 جداً

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جداً

لدي رغبة عالية جداً لكي أكون13

 ناجحاً في رياضتي

          

عندما ارتكب خطأ في األداء فان ذلك14

 يرهقني طوال فترة المنافسة 

          

أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل15

 العب

          

عندما ارتكب خطأ في األداء فان ذلك 16

 يرهقني طوال فترة المنافسة 

          

استطيع أن اكون هادئاً في اللحظات 17

 التي تسبق المنافسة مباشرة
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  )3(الملحق           الخاص لكل فقرةحاور وتوضيح الم  لمقياس مفهوم الذات اإلجابةنموذج 

  المجال  )-أو (+العبارة   العبارة الرقم

  جسمي  + جسمي سليم من أية أمراض  1

  اجتماعي+ أنا سعيد مع أفراد اسرتي  2

  اجتماعي  -  أعتدي على زمالئي في الجامعة  3

  أكاديمي  + أستطيع فهم التجارب العلمية  4

  نفسي  -  أشعر بالغيرة من زمالئي  5

  اجتماعي  + لدي عدد كبير من األصدقاء  6

  أكاديمي  -  أنسى ما أتعلم بسرعة  7

  اجتماعي  + أحب أسرتي  8

  جسمي  + أسمع األصوات بشكل مناسب  9

  نفسي  -  أنا شخص حزين  10

  اجتماعي  + أحترم الكبار في السن  11

  نفسي  -  لدي صعوبة في نطق الكالم  12

  أكاديمي  + أنا مجتهد في دروسي  13

  اجتماعي  -  بالناسأميل إلى عدم االختالط  14

  أكاديمي  + أستطيع فهم الخرائط الجغرافية  15

  جسمي  -  أشعر بضعف في رؤيتي لألشياء  16

  اجتماعي  + أعطف على صغار السن  17

  جسمي  + عيناي جميلتان  18

  نفسي  -  أغضب ألبسط األمور  19

  أكاديمي  +  أتقن المهارات األساسية  في الرياضيات  20

  جسمي  -  طول قامتيأنا غير راض عن  21

  اجتماعي  + أفتخر بأفراد أسرتي  22

  اجتماعي  -  أقلد أبي في كل ما يفعل  23
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  المجال  )-أو (+العبارة العبارة الرقم

  نفسي  + أشعر باألستقرار النفسي  24

  أكاديمي  + أقوم بتحضير يومي لدروسي  25

  أكاديمي  + أستطيع التفاهم مع اآلخرين  26

  أكاديمي  _ أجد صعوبة في فهمم األشكال الهندسية  27

  أكاديمي  -  أشعر بضعف في بعض الدروس  28

  أكاديمي  + .لدي مهارة في الرسم واألعمال الفنية  29

  اجتماعي  -  أكره أن يزورني أحد  30

  اجتماعي  + أتحدث بلطف مع اآلخرين  31

  جسمي  -  جسمي يتعب بسرعة  32

  اجتماعي  + أنا شخص صريح  33

  اجتماعي  -  أذكر زمالئي بأخطائهم  34

  نفسي  -  أنا شخص مغرور  35

  أكاديمي  + أتذكر األرقام والكلمات بسرعة  36

  نفسي  + يثير وجهي السرور عند اآلخرين  37

  نفسي  -  أبكي بسبب وبدون سبب  38

  أكاديمي  + أستطيع إجراء العلمليات الحسابية بسهولة  39

  جسمي  -  وجهي أكثر جماالأتمنى أن يكون  40

  نفسي  + أستطيع التحكم برغباتي  41

  اجتماعي  -  أتشاجر مع أفراد أسرتي  42

  أكاديمي  + أكتب بدون أخطاء إمالئية  43

  اجتماعي  + .أسعى لبناء عالقة إيجابية مع اآلخرين  44

  اجتماعي  + .أنا محبوب من قبل أهلي  45

  نفسي  -  .أنا غير مطمئن على مستقبلي  46

  جسمي  + .أهتم بنظافة  شعري  47
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  المجال  )-أو (+العبارة العبارة الرقم

  أكاديمي  -  أجد صعوبة في فهم القصص والروايات  48

  نفسي  + أنا شخص صبور  49

  نفسي  -  أحس أن زمالئي يغارون مني  50

  اجتماعي  + أشارك في االحتفاالت المدرسية  51

  جسمي  -  لون شعري ليس جميال كما ارغب  52

  اجتماعي  + أشارك في اإلحتفاالت المدرسية  53

  نفسي  -  أكره جميع المواد الدراسية  54

  جسمي  + مظهر جميل كما أرغب  55

  نفسي  -  أنا متشائم في حياتي  56

  جسمي  + لون عيني جميل كما أرغب  57

  أكاديمي  + أستطيع فهم التعبيرات اللغوية  58

  نفسي  -  حياتيأعتبر نفسي فاشال في  59

  جسمي  + أتذوق الطعام جيدا  60

  نفسي  -  تصيبني حالة قلق أثناء النوم  61

  اجتماعي  + أتعاون مع زمالئي في الدراسة  62

  جسمي  -  تبدو أعضاء جسمي غير متناسقة  63

  نفسي  + أشعر براحة البال  64

  نفسي  -  أنادي اآلخرين بما يكرهون من ألقابهم  65

  اجتماعي  + أنا شخص مطيع لوالدي  66

  أكاديمي  -  أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري  67

  اجتماعي  -  أهتم بالبحث عن أخطاء اآلخرين  68

  اكاديمي  -  أدائي لوجباتي الدراسية غير مناسب  69

  اكاديمي  -  أمارس الغش في األمتحانات  70

  اجتماعي  + أتعاون مع أفراد أسرتي  71
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  46:(+)               = عدد الفقرات 

  44)                = - (عدد الفقرات 

  13= عدد الفقرات للمجال الجسمي     

  22= عدد الفقرات للمجال االجتماعي  

  17= عدد الفقرات األكاديمي           

  19= عدد الفقرات للمجال النفسي      

  19= عدد الفقرات المستثناه            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    90= مجموع الفقرات 
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  )دافعية اإلنجاز الرياضي(جابة نموذج اإل

  

 

 البعد )- أو (+ العبارة الفقرات ت

 دافع النجاح -األمتياز في الرياضة ال يعد من أهدافي األساسية 1

أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في 2

 المنافسة

 دافع تجنب الفشل +

أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعض الالعبين 3

 اآلخرين إنها مهمة صعبة

 دافع النجاح +

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فإنني  4

 أحتاج لبعض الوقت لكي أنسى هذا الخطأ

 دافع تجنب الفشل +

 دافع النجاح -الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل الجهد 5

غالباً بالخوف قبل إشراكي في المنافسةأحس  6

 مباشرة

 دافع تجنب الفشل +

لدي استعداد للتدريب طول العام بدون انقطاع لكي 7

 انجح في رياضتي

  دافع النجاح +
  
 

 دافع تجنب الفشل +أخشى الهزيمة في المنافسة 8

 دافع النجاح + الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا 9

 دافع تجنب الفشل +عندما أنهزم في منافسة فإن ذلك يضايقني لعدة أيام 10

افضل أن أستريح من التدريب في فترة ما بعد 11

 اإلنتهاء من المنافسة الرسمية

 دافع النجاح -

 دافع تجنب الفشل +اشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية 12

 دافع النجاح + رياضتيلدي رغبة عالية جداً لكي أكون ناجحاً في  13

عندما ارتكب خطأ في األداء فان ذلك يرهقني 14

 طوال فترة المنافسة 

 دافع تجنب الفشل _

 دافع النجاح +أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب 15

عندما ارتكب خطأ في األداء فان ذلك يرهقني 16

 طوال فترة المنافسة 

 دافع تجنب الفشل _

هادئاً في اللحظات التي تسبقأكوناستطيع أن  17

 المنافسة مباشرة

 دافع تجنب الفشل -
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  )أدوات الدراسة (المقياسين  قائمة بأسماء محكمين   )4(ملحق     

 اسم الدكتور مكان العمل/ الجامعة 

 محسن عدس.د جامعة القدس

  فدوى حلبية . د جامعة القدس

 عبدالسالم حمارشة.د جامعة القدس

 مؤيد شناعة. د القدسجامعة 

 وليد شاهين.د جامعة القدس

 أحمد خواجه. د جامعة القدس

 ابراهيم عرمان. د جامعة القدس

 غسان السرحان. د جامعة القدس

 رائد فريحات. د رام اهللا للبنات–كلية فلسطين التقنية 

 نداء فرهود. د رام اهللا للبنات–كلية فلسطين التقنية 

 أميمه انعيرات. د والتعليم العاليوزارة التربية 
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  تسهيل مهمة) 5(ملحق 
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 فهرس المحتويات

  الصفحة المحتوى الرقم

    اإلهداء   1

  أ  اإلقرار  2

  ب الشكر  والتقدير  3

  ج الملخص باللغة العربية  4

5  Abstractد  

  6-1 مشكلة الدراسة وأهميتها:الفصل األول  6

  1  المقدمة   7

  3 مشكلة الدراسة  8

  4 أهداف الدراسة  9

  4 أسئلة الدراسة  10

  5 أهمية الدراسة  11

  5 محددات الدراسة  12

  6 مصطلحات الدراسة  13

  53- 7 اإلطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني  14

  8  المقدمة   15

  9 مفهوم الدافعية  16

  10 االتجاهات في تفسير الدافعية  17

  12 الدافعية وأسلوب التعلم  18

  13 أهمية الدافعية في المجال الرياضي  19

  14 مصادر الدافعية في المجال الرياضي  20

  14 ديناميكية العالقة بين الدافعية والتفوق الرياضي  21

  15 العوامل المساهمة في تحديد مستوى الدافعية لالعب  22

  16 مفهوم دافعية اإلنجاز  23

  18 التي فسرت دافع اإلنجازالنظريات   24
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  الصفحة المحتوى الرقم

  22 أسس تطوير الدافعية لتحقيق اإلنجازات الرياضية  25

  22 الدافعية لتحقيق اإلنجازات الرياضية  26

  23 مفهوم الذات  27

  25 التعاريف المختلفة لمفهوم الذات  28

  28 تعقيب على تعريفات مفهوم الذات  29

  28 مصادر تكوين الذات  30

  31 مكونات مفهوم الذات  31

  32 لذاتاالنظريات التي تناولت مفهوم  32

  36 جوانب مفهوم الذات  33

  39 مفهوم الذات في المجال الرياضي  34

  40 الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم الذات  35

  47 مناقشة الدراسات المتعلقة بمفهوم الذات  36

  48 المتعلقة بدافعية اإلنجاز الرياضي الدراسات  37

  53  مناقشة الدراسات السابقة المتعلقة بدافعية اإلنجاز الرياضي  38

  63- 54 الطريقة واإلجراءات:الفصل الثالث  39

  56  المقدمة   40

  56 منهج الدراسة  41

  56 مجتمع الدراسة  42

  57 أداة مفهوم الذات  43

  58 صدق اختبار مفهوم الذات  44

  59 ثبات مقياس مفهوم الذات  45

  59 أسلوب تصحيح مقياس مفهوم الذات  46

  59 مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي  47
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  60 صدق مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي  49

  60 ثبات أداة دافعية اإلنجاز الرياضي  50

  60 أسلوب تصحيح مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي  51

  64 إجراء تطبيق الدراسة  52

  62 متغيرات الدراسة  53

  62 المعالجة اإلحصائية  54

  79- 63  نتائج الدراسة ومناقشة النتائج الخاصة بكل سؤال:الفصل الرابع  55

  65 النتائج المتعلقة بالسؤال األول  56

  66 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  57

  67 بالسؤال الثالثالنتائج المتعلقة  58

  69 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  59

  70 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  60

  72 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  61

  73 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  62

  74 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن  63

  76 النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع  64

  77 النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر  65

  78 النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر  66

  83- 80 االستنتاجات والتوصيات:الفصل الخامس  67

  81 االستنتاجات  68

  82 التوصيات   69

  83 المصادر والمراجع  70
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  فهرس الجداول

 رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة

 المختلفة في تفسير الدافعيةوجهات النظر 12 1 

 خصائص العينة الديمغرافية 57 2 

 3 امل الثبات ألداة مفهوم الذات باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفاعم 59

 4 امل الثبات لألداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفاعم 60

 وأوزان الفقرات لمقياس دافعية اإلنجازاإلجابةبدائل  61 5 

 درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس مفهوم الذات  64 6 

  7  درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي  64

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات مرتبة تنازليا 65 8 

 التخصصحسب متغير  واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذاتالمتوسطات الحسابية 66 9 

 10 حسب متغير الجنس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات 68

 المستوىحسب متغير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذات 69

 الدراسي

11 

اللعبة حسب متغير  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مفهوم الذاتلمتوسطات ا 71

  التخصصية

12 

الرياضي مرتبة  مفهوم دافعية اإلنجازبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل 72

 تنازليا

13 

حسب متغير   الرياضي دافعية اإلنجازبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل 73

 التخصص

14 

حسب متغير   الرياضي دافعية اإلنجازبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل 75

 الجنس

15 

حسب متغير  الرياضي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور دافعية اإلنجاز 76

 الدراسي المستوى

16 

حسب متغير   الرياضي المعيارية لمحاور دافعية اإلنجازالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 77

 )ألعاب فردية ، ألعاب جماعية (  اللعبة التخصصية

17 

 18 (Correlations)نتائج اختبار بين مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز الرياضيالعالقة  78
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 فهرس المالحق
 

 الملحق الصفحة
رقم 

 الملحق

96 
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1 
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 4 قائمة بأسماء المحكمين 117
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