
 

    
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 )146)م( )العدد السابع(2022( شهر يونيه لعام )30رقم اجمللد )

 "الدور النفس ى للمدرب وتاثيره على دافعية االنجاز لدى ناشئي السباحة   "

  حسنين    محمد هيثم / د.أ                                                        
 الفار محمود فكرى  / د..مأ                                                        

 أبوزيدحسن يوسف  /د .م.أ                                                         
 محمد عيد بسيونى الباحث /                                                          

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  البحثومشكلة مقدمة   -

بصفة       والسباحة  عامة  المائية  التي   الرياضات  الفردية  الرياضات  وأبرز  أهم  من  خاصة 
اآلونة   في  مسابقاتها  مختلف  في  القياسية  األرقام  تحطيم  لسرعة  نظرا  العلماء  باهتمام  تحظي 
األخيرة والتي جعلتهم يتسابقون في معرفة وتحديث تدريب رياضة السباحة بشتى الطرق للوصول  

   (2:  1إلى أفضل األزمنة في المسابقات المختلفة. )

قدرة        بمدى  مباشرًا  ارتباطًا  الرياضى  النشاط  فى  العالية  المستويات  إلى  الوصول  يرتبط 
المدرب على إدارة وتنفيذ عملية التدريب الرياضى ونجاحه فى االرتقاء بقدرات العبيه، أى مقدرته 

 (  35:  18) على تخطيط وتنفيذ وتقويم هذه العملية.

كانة عالية فى نفوس أفراد الفريق الرياضى الذى يدربه، وتظهر وغالبًا ما يحتل المدرب م      
أهمية الدور الذى يلعبه فى تحقيق الفوز واالنتصارات مع الفريق الذى بدء به وينعكس ذلك على  
من   يمكنهم  مما  المنافسات  فى  المعنوية  الروح  رفع  على  يساعد  مما  بمدربهم  الالعبين  عالقة 

 (15:  17. )ل على االنتصارات اجتياز المواقف الصعبة والحصو 

  أن   باعتبار  لالعبين،   النفسي  لإلعداد   اهتماما   حديثا  الرياضي  التدريب   برامج  تعطي  كما     
  القدرات   تدريب   مع  جنب   إلى  جنبا  وتسير  عليها  التدريب   إلى  تحتاج  مهارات   النفسي  اإلعداد 
  ومهارات   قدرات   يمتلكون   ينالالعب  بعض   أن  نالحظ  أننا  والنتيجة  الرياضية،   والمهارات   البدنية

  بصورة   ولكن  التحدي  تستثير  أهداف  ووضع  االنتباه،  وتركيز  الضغوط،  مواجهة  على  تساعدهم
  يتوقع   المثالية  الناحية  من  أنه  وبرغم.  بدقة  المنافسة  في  مهاراتهم  ألداء  العقلي  والتصور  واقعية،

 تعذر   عند   فإنه  النفسية  المهارات   تدريب   برنامج  تطبيق  الرياضي  النفسي  المتخصص   يتولى  أن
  أمثلة   ومن  المجال  هذا  في  نفسه  يؤهل  أن  مراعاة  مع  الرياضي  المدرب   بهذه  يقوم  أن  يمكن  ذلك

 الرياضية،  النافسة  ضغوط   مع  التعامل  لالعبين  التدريبي  البرنامج  في  الشائعة  النفسية  المهارات 
 ( 30:  3) .األهداف وبناء بالنفس الثقة االنتباه، تركيز العقلي، التصورودافعية االنجاز، 
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عداد النفسي هو احد المكونات الضرورية الحتمية في الوحدة التدريبية وبدونه يستحيل  واإل     
أهمية   للرياضيين  النفسية  العوامل  تكتسب  األخيرة  السنوات  وفي  الرياضة  في  النجاحات  إحراز 

جسمية وتكوين القابليات الحركية  متزايدة فأن ممارسة التدريبات الرياضية التعني تنمية الصفات ال
النشاط  يتطلب  نفسيا,وهكذا  المتدربين  قوة  وصقل  النفسية  الصفات  تحسين  تعني  بل  فحسب 
الرياضي من الرياضيين أبداء صفات نفسية لتحقيق نتائج عالية ومن جهة أخرى يعد هذا النشاط 

 (31 : 2وسيلة قوية وفعالة لتطوير وبناء هذه الصفات النفسية. )

      ( راتب  أسامة  الرياضيم(  2001وبعرف  النفسي  التي  بأنه    األعداد  التربوية  اإلجراءات 
مستوى   على  سلبا  تؤثر  التي  المنخفضة  او  الزائدة  الكف  او  االستثارة  عمليات  منع  على  تعمل 
االنجاز الرياضي ,كما تساعد على التكيف مع مواقف وظروف المنافسة الرياضية وما يرتبط بها  

ء نفسية مما يؤدي الى اإلقالل من اإلحساس بالخوف والتوتر والقلق النفسي وعدم الثقة  من أعبا
 ( 27:  2)  ,تلك العوامل التي تؤدي الى انخفاض مستوى االنجاز الرياضي.

)  كما       السيد  حسين    نطاق   تحت   تربوية  عمليةهو    النفسي  اإلعداد   أن  م(2001يرى 
  المعرفي  واإلدراك  بالنفس  والثقة  واالتجاهات   الدوافع  تنمية  قخل  بهدف  لالعبين  اإليجابية  الممارسة

 التربوي   واإلرشاد   التوجيه  إلى  باإلضافة    اإلرادية   السمات   وتطوير  تشكيل  على  والعمل  واالنفعالي
 (162:  5. )لالعبين والنفسي

  اللعبة   نحو  الرياضيين  دوافع  تطوير  هوالنفسى    عداد اإل  إليه  يهدف  ما اهمويرى الباحث أن        
 تساعد   الدوافع  وهذه ،  الجيد   األعداد   خالل  من  يحدث   وهذا  جديدة  قوية  دوافع  اكتساب و   المزاولة

 الى   تؤدي  ايجابية  اتجاهات   لديه  تتكون   ثم   ومن  الجهد   من  مزيد   وبذل  الكفاح  في  االستمرار  على
 .يزاولها  التي اللعبة نوع في نجاحه مستلزمات  من تكون  التي الشخصية مكونات  تثبيت 

الدافعيةو        من   Motivation يعتبر  البالغ  باالهتمام  تحظى  التي  الموضعات  أهم  بين  من 
أشارت   وقد  بخاصة.  الرياضي  النفس  وعلم  بعامة  النفس  علم  في  والباحثين  العلماء  من  العديد 

النفس منذ اوائل هذا القرن )ودرق  ( وغيره الى اهمية دراسة  Woodworth مجموعة من علماء 
من حيث انها المحرك االساسي لجميع انواع السلوك البشري كما ظهر الى حيز الوجود    الدافعية

الدافعي النفس  )علم  عليه  اطلق  النفس  علم  من  علم  Psychology Motivation فرع  او   )
الدافعية وارتبط ذلك بظهور عدد من النظريات والنماذج واالفتراضات التي حاولت تحديد مفهوم  

المختلفة وكيفية ظهورها واثارها المباشرة وغير المباشرة على السلوك االنساني    الدافعية وحاالتها
وكذلك طرق تفعيل دافعية الفرد النجاز وتحقيق االهداف في معظم المجاالت الحياتية ولم يتوقف 
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امام   اليدين  القرن مكتوف  هذا  الخمسينات من  اخر  او  الباكرة  بداياته  منذ  الرياضي  النفس  علم 
البالغ بموضوع الدافعية اذ فطن العديد من الباحثين الى ان الدافعية هي مفتاح الممارسة    االهتمام

الالعب   وتثير  تحرك  التي  اهمية  االكثر  المتغير  انها  المستويات.كما  مختلف  على  الرياضية 
 ( 37:  8) الرياضي لتحقيق االنجازات الدولية والعالمية.

  تقف   التي  المحركات   هي  الدافعية  م( الى أن1999)   شلبي  امينة  باهي،  مصطفىويشير        
  الكائن   بحياة  ترتبط   األسباب   هذه  سلوك  كل  وراء  أسباب   عدة  أو  سبب   فهناك  الفرد   سلوك  وراء

 (48:  13) .أخرى  جهة من الخارجية والمثيرات  جهة من السلوك حدوث  عند  الداخلية الحي

 وشغلت   الرياضة  في  الدافعيةو   لنفسىا  االعداد ب  المرتبطة  البحوث   ازدادت   ذلك  ضوء  وفي      
  النفس   علم  في  المتخصصة  العلمية  المجاالت   وفي  العالمية  المؤتمرات   في  وملموساً   واضحاً   حيزاً 

 كليات   في  علمية  رسائل  في  بحث   كموضوعات   او  والرياضة  الرياضية  التربية  في  او  الرياضي
 .الرياضة وعلوم الرياضية التربيةو 

حث كمدرب سباحة بنادى مدينة نصر الرياضى وجد ان هناك أهتمام  ومن خالل عمل البا      
بمختلف   السباحين  مستوى  لرفع  االمكانيات  جميع  وتوفير  بالنادى  السباحة  مجال  بتطوير  كبير 
جانبًا   االهتمام  هذا  يشمل  ال  ولكن  بالنادى،  التعليمى  قطاع  او  البطولة  قطاع  سواء  القطاعات 

إعدادًا مهنيًا يتناسب مع    وتأهيل المدربينالبد من إعداد  احين، لذا  هامًا وهو االعداد النفسى للسب
المبكرة السنية  المراحل  فى  التدريب  مستوى    مهام  وتحقيق  النجاز  لدفعهم  العالية  والمستويات 

 افضل.

النفسى للمدرب الرياضى         تُكمن فى دراسة الدور  الباحث أن مشكلة البجث  ومن هنا رأى 
 ة االنجاز لدى ناشئين السباحة بنادى مدينة نصر الرياضى. وتاثيره على دافعي

 :  أهمية البحث -
  -تكمن أهمية البحث في :

في تطوير رياضة السباحة بصفة    مدرب السباحةالذي يمكن أن يؤديه  النفسى  تحقيق أهمية الدور   -
 عامة وسباحة مرحلة الناشئين بصفة خاصة. 

  . ن الناشئينالسباحي أداء على النفسي اإلعداد  اثر تبيان -
  ممكن   مدى  ألقصى  الستثمارها  وطاقاتهم  قواهم   كل  بتعبئة  المدرب   ومساعدة  الالعب،  سلوك  فهم -

 .االنجاز مستوى  وتحسين. المنافسة خالل
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 .نفسيا اعداده وحسن خططية، مهارية، بدنية، ت اقدر  من  الالعب  يمتلكهتوجيه ما  -
  إطار   في  الرياضية  الحركية  المهارات   أداء  نجاح   في  المساهمة   العقلية  القدرات   وتوظيف   تطوير -

 . الرياضية الممارسة مواقف

 هدف البحث : -
إلي         البحث  دافعية  يهدف  على  وتاثيره  الرياضى  المدرب  يلعبه  الذى  النفسى  الدور  دراسة 

 ويتحقق ذلك من خالل ما يلى :االنجاز لدى ناشئى السباحة بنادى مدينة نصر الرياضى 
 ى للمدرب وذلك للتعرف على مستوى الدور الذى يقوم به . بناء مقياس الدور النفس -
 التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى ناشئى السباحة . -
 على تأثير الدور النفسى للمدرب على مستوى دافعية اإلنجاز لدى ناشئى السباحة.التعرف  -

 البحث : فروض -
 نصـر مدينـة بنـادىسـباحة الرياضى فى االعداد النفسى لدى ناشـئين الدور المدرب    واقع  ما -1

 ؟ الرياضى
 نصــــر مدينــــة بنــــادى الســــباحة ناشــــئين لــــدىالرياضــــى  مســــتوى دافعيــــة االنجــــاز  واقــــع مــــا -2

 الرياضى؟
 الســـباحة ناشـــئين لـــدىاالنجـــاز  دافعيـــةو  لمـــدرب لنفســـى لا دورالـــ بـــين االرتباطيـــة العالقـــة مـــا -3

 ؟ الرياضى نصر مدينة بنادى

 : البحث تعريفات -
 )*(: النفسي الدور  -1

 والمهارات   والخصائص   والسمات،  القدرات   مختلف  الرياضي  الالعب   وإكساب   تعليمهو        
 وقدراته،   طاقاته  كل  إظهار   في  تسهم  بصورة  ورعايته  وإرشاده،  توجيهه،  وكذلك  وتنميتها،  النفسية 

  وتنمية   تشكيل  في  الرياضي  الالعب   مساعدة  إلى  باإلضافة  الرياضية،  المنافسات   في  واستعداداته
 . )تعريف إجرائى(الجيدة والبدنية النفسية الصحة يكتسب   لكي وشاملة متزنة يةشخص

 النفسى : االعداد -2
  بالشخصية   تعلقةموال  الفرد،  منها   يعاني   التي  النفسية   شاكلمال  لجمع  اإليجابية  الحلول  إيجاد       
 باريات مال  لقب  النفسي  اإلعداد   أن  يرى   كما  والتدريب،  اللعب   مساحة  داخل  كبالسلو   تتعلق  والتي

 (285:  16. )الالعب  لدى ناسب مال زاجمال إلثارة الضرورية  يرالتدابت  إيجاد  وه
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 دافعية االنجاز : -3
مواجهة مواقف المنافسة الرياضية ومحاولة التفوق والتميز فى ضوء هى أستعداد الالعب ل      

   (212:  10يز.)معيار معين وأظهار قدر كبير من المثابرة والفاعلية لتحقيق مثل هذا التم
 المدرب الرياضى -4

التنظيم    هو       قيادة  و  بتخطيط  تسمح  التي  هي  اإلنسان،  عاتقها  على  يقع  التي  الشخصية 
 ( 31:   15الخطوات التنفيذية لعمليات التدريب و توجيه الالعبين خالل المنافسة. )

 ناشئى السباحة :  -5
سنة ،   12ة وتوزيعهم كالتالي ) تحت  سن  16،    11هم السباحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين   

 ( 9:  12سنة (. ) 16،  15سنة ، ثم   14إلى   13ثم  
 الدراسات المرتبطة 

بدافعية    الضغوط النفسية وعالقتيابعنوان    (6)  (م2021)  عبدالرازق عبد هللا البونيدراسة   -1
التربية جا لدى طالب كمية  لاإلنجاز  السودان  والتكنولوجيالعلمعة  الدراو   وم  إلى هدفت  سة 

معرفة الضغوط النفسية وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى طالب كمية التربية بجامعة السودان 
( طالب 485وبلغ حجم العينة )  عتمدت الدراسة على المنهج الوصفيو   وم والتكنولوجيا لعلل

النتائج  استمارة استبيان  وطالبة وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية  أهم    أظهرت 
للعلوم  السودان  بجامعة  التربية  كلية  طالب  لدى  تتسم  النفسية  الضغوط  ان  الى  الدراسة 
والتكنولوجيا باإلنخفاض، كما ان دافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية بجامعة السودان ا 
النفسية   الضغوط  بين  إحصائية  داللة  ذات  سالبة  إرتباطية  عالقة  وتوجد  باإلرتفاع  يتسم 

جاز لدى طالب كلية التربية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وتوجد فروق  ودافعية اإلن
 ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير النوع لصالح النوع أنثى. 

بدافعية  بعنوان   (4م( )2020دراسة بصيري حسام الدين )  -2 وعالقته  النفسي  اإلعداد 
القدم صنف أكابراإل الدراسة إلى التعرف على نوع العالقة بين    هدفت و   نجاز العبي كرة 

 جاز لدى العبي كرة القدم اكابر ومعرفة مدى مساهمة االعداد ن االعداد النفسي ودافعية اال 
،  جاز ننفسي في الرفع من دافعية االمدى تأثير الجانب الو   جازن النفسي في زيادة دافعية اال

الوصفي و  المنهج  على  الدراسة  العينة    عتمدت  حجم  العينة  60)وبلغ  اختيار  وتم  العب   )
االعداد  استمارة استبيان  بالطريقة العمدية. عالقة  أن  الى  الدراسة  نتائج  أهم  أظهرت 

حيث  موجبة،  إرتباطية  عالقة  هي  اكابر  القدم  كرة  العبي  لدى  إالنجاز  بدافعية  النفسي 
جاز أفضل، نالالعبين وتحقيق إ   يعتبر االعداد النفسي من أهم العوامل المساعدة في آداء

التحضير   ضرورة  على  المدربين  وتأكيد  نفسيا،  الالعب  بتحضير  االهتمام  الددرب  وعلى 
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النفسي، لما له من دور كبير في تحسن المهارات لدى الالعبين أثناء التدريب والمنافسات. 
على   والقدرة  الالعب  لدى  بالنفس  الثقة  تنمية  هو  النفسي  التحضير  من  الحقيقي  والهدف 

ي إنفعاالتة السلبية وايجاد الحلول المناسبة في مواجهة بعض المشاكل والضغوط التحكم ف
 النفسية التي يتعرض لها الالعب.

( بعنوان العالقة بين بعض السمات النفسية  14)(م2016) وعبد الكريم مخادمةدراسة مازن  -3
المساف عدائي  لدى  اإلنجاز  األردنيةومستوى  الجامعات  في  القصيرة  الد و   ات  راسة هدفت 

التعرف إلى مستوى السمات النفسية ومستوى اإلنجاز والعالقة بينهما لدى عدائي المسافات 
مستوى   على  )الجنس(  متغير  أثر  إلى  التعرف  وكذلك  األردنية  الجامعات  في  القصيرة 

اإلنجاز. مستوى  وعلى  النفسية  المنهج  و   السمات  الباحثون  بصورته  أستخدم  الوصفي 
وع  المسحية مجتمع  )وتكون  من  الدراسة  العمدية 49ينة  بالطريقة  اختيارهم  تم  عداًء   )

المتوسط  استمارة استبيان  وبأسلوب الحصر الشامل. أن  الى  الدراسة  نتائج  أهم  أظهرت 
أعطى   اإلنجاز  مستوى  وأن  الدراسة،  مجاالت  ولجميع  مرتفعًا  كان  النفسية  للسمات  العام 

يع الفعاليات، كما أظهرت النتائج وجود عالقة  مؤشرًا عاليًا على توزيع البيانات طبيعيًا ولجم
بين مستوى السمات النفسية ومستوى اإلنجاز في جميع سمات الدراسة ما عدا سمة القلق 
)سمة  المجاالت  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وأيضًا  معتدلة.  كانت  التي 

 القلق، وسمة الثقة بالنفس، واألداة ككل( تبعًا لمتغير )الجنس(.

أحمد دراسة   -4 االنجاز    (7)  (م2018)  لقوقي  دافعية  مستوى  رفع  في  المدرب  دور  بعنوان 
ل ميدانية(الرياضي  الجمباز)دراسة  العبي  و دى  على  ،  التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

مستوى دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي الجمباز، والتعرف على دور المدرب في رفع 
  ع تجنب الفشل لدى العبي الجمباز. جمباز، ودوره في خفض دافدافع النجاح لدى العبي ال

( العب  24تكونت عينة الدراسة من )، و دراسة الحالةالوضفى    اعتمد الباحث على منهجو 
النتائج الدراسة الى أنه يوجد مستوى    استمارة استبيان  اختيروا بطريقة قصدية أظهرت أهم 

ال العبي  لدى  الرياضي  االنجاز  لدافعية  دافع مرتفع  رفع  في  دور  للمدرب  وأن  جمباز، 
العبي   لدى  الفشل  تجنب  دافع  رفع  في  دور  للمدرب  وكذا  الجمباز،  العبي  لدى  النجاح 

 الجمباز.

عالقة الصمود  ( بعنوان  20م()2010) Hosseini, Beshart حسينى ، بشارت  دراسة   -5
سة الى التعرف هدفت الدراز الرياضى على عينة من الرياضيين، و النفسى والصالبة باألنجا

الرياضى واإلنجاز  النفسى  الصمود  بين  العالقة  المسحى  على  المنهج  واستخدم  اشتمل ، 
( العب مقياس  69( العبة و)34( رياضى مقسمين الى )139الدراسة على عينة قوامها)
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المرونة.  التفاؤل،  للذات،  االيجابية  الرؤية  الواقعى،  التخطيط  سون  ديفيد  لكونر  الصمود 
أهم    واإلنجاز  أظهرت  النفسى  الصمود  بين  موجبة  عالقة  وجود  الى  الدراسة  نتائج 

 الرياضى .
( بعنوان تأثير التدخل النفسي  19)(م 2005)   Bhambri , Dhillonدراسة بامبري ، ديلون   -6

  وهدفت هذه الدراسة إلي فحص التأثير ،  في زيادة أبعاد الصالبة العقلية للشخص الرياضي
مثل االسترخاء العام، والصور والربط بين كل من  األبعاد    الخاص بأنواع التدخل النفسي

هذه    نفذت و   المنهج الوصفى واستخدم  ،الخاصة بالصالبة العقلية لالعبي تنس الطاولة
وتم   ، ( سنة17  – 12( العب تنس طاولة تتراوح أعمارهم ما بين )32الدراسة علي )

ب ااالستعانة  أن  ،  ستبيانالاستمارة  النتائج علي  الثالثة  أسفرت  النفسي  التدخل  أنواع  جميع 
 السابقة زادت من الصالبة العقلية وأبعادها لالعبين لرياضيين. 

      إجراءات البحث
    منهج البحث:  -

أستخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث يقوم المنهج بدراسة متغيرات البحث كما هي لدى        
 موضوع البحث.   أفراد العينة دون ان يكون للباحث دور في متغيرات 

      البحث: عينة و مجتمع  -
( 42قــام الباحــث بأختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة وبلــغ عــدد أفــراد العينــة األساســية )     

( سـباحين 8( من مجتمع البحث وبلغ عدد أفراد العينة اإلسـتطالعية )%84سباح وسباحة بنسبة )
هم مــن داخــل مجتمــع البحــث ومــن خــارج ( مــن مجتمــع البحــث تــم إختيــار %16وســباحات بنســبة )

 العينة األساسية البحث.

  : أدوات جمع البيانات -
استند الباحث لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمتغيرات البحث والتي تحقق هدفه علي النحو  

 التالي :
 المراجع العلمية والدراسات السابقة.  أوال :

 المقابلة الشخصية.ثانيا : 
 . دافعية اإلنجاز لناشئى السباحة(  –ييس الخاصة بالمتغيرات ) الدور النفسى للمدرب المقا ثالثًا : 

والمراجـع العلميـة المتخصصـة فـى  المرجعيـةاعتمد الباحث في جمع البيانات على الدراسـات       
بناء مقياس دور المدرب الرياضى فى االعداد النفسـى )أعـداد الباحـث(، وكـذلك االسـتعانة بمقيـاس 

ة اإلنجاز الرياضى والذي صـمم مـن قبـل جـو ولـس وتـم تعريبـه مـن قبـل محمـد حسـن عـالوي دافعي
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بنـــــادي مدينــــة نصـــــر  2006لتطبيقــــه علــــى ناشـــــئين ســــباحين وســـــباحات فريــــق  (11) م(1998)
 الرياضى كوسيله لجمع البيانات والمعلومات في البحث بعد التأكد من صدقها وثباتها.

 (:2)مرفق  النفسى عداداال فى الرياضى المدرب دورمقياس  -1
عــن طريــق اإلطــالع  النفســى االعــداد  فــى الرياضــى المــدرب  دور مقيــاسقــام الباحــث ببنــاء       

المتخصصـــة، وقـــام بتحديـــد المحـــاور الرئيســـية والعبـــارات  العلميـــة علـــى الدراســـات العلميـــة والمراجـــع
ع رأيهــم العلمــى المســتخدمة ووضــعهم فــى إســتمارة وعرضــهم علــى مجموعــة مــن الخبــراء الســتطال

 الرياضــية التربيــة كليــةعلــم الــنفس الرياضــى ومجــال الســباحة ب مجــال فــي خبــراء (5) همعــدد وبلــغ 
 .(1  مرفق)
 (:3مقياس دافعية االنجاز الرياضى )مرفق  -2

استخدم الباحث مقياس دافعيـة اإلنجـاز الرياضـى الـذي صـمم مـن قبـل جـو ولـس وتـم تعريبـه       
( فقـرة حيـث يـتم تصـحيح 20وقـد تضـمن المقيـاس )( 11)م( 1998من قبل محمد حسن عـالوي )

، (درجــات  4) ، وبدرجــة كبيــرة (درجــة 5)بدرجــة كبيــرة جــدا ) ميــزان خماســى التقــديرالعبــارات وفــق 
، حيـث إن (درجة واحدة)، وبدرجة قليلة جدا (درجتان)، وبدرجة قليلة  رجات(د   3)وبدرجة متوسطة  

( مــن خــالل 60( والوســط الفرضــي )20) للمقيــاسدرجــة ( واقــل 100)للمقيــاسعلــي درجــة تكــون أ 
ــة،  ــة الالعـــب ) عاليـ ــتم التعـــرف علـــى دافعيـ ــا يـ ــن خلهـ ــة التـــي مـ ــد الدرجـ ــذه الـــدرجات يكـــون تحديـ هـ

  (.منخفضة
 ( 1جدول ) 

 توصيف المقاييس المستحدمة بعد اجراء المعامالت العلمية 

 النسبة المئوية  عدد العبارات المحاور م

 المدرب الرياضى فى االعداد النفسى أوالً : مقياس دور 

المحوو ا ال : ا الووا ا ال للوور لفمووااي  وور  حلوو    1
   ائج  اشئ   اللباحة

9 50 % 

المحوو ا النووا ر ا ا ا الةلووادر ال اا ب ووة لفمووااي  وور  2
   م ة الج ا ي ال لل ة لفلباح  

9 50 % 

 % 100 18 االجمالى

 ثانياً : مقياس دافعية االنجاز الرياضى 

 % 50 10 لبعا ال : ا الاا ع لف جاحا 1

 % 50 10 البعا النا ى ا  ج ي اللش:  2

 % 100 20 االجمالى
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 الدراسة االساسية : -
البحث واهدافه وتسـاؤالته واختيـار عينـه البحـث وفقـا لشـروط اختيـار عينـه   ةبعد تحديد مشكل      

  -: البحث قام الباحث باالتي
لالزمــة مــن الجهــات المختصــة لتنفيــذ اجــراءات البحــث فــي الحصـول علــى الموافقــات االداريــة ا -1

 م.11/8/2021م الى 7/8/2021الفتره من 
 م. 31/12/2021م الى 1/10/2021في الفتره من  المقاييس المستخدمةتطيبق  -2
 ثنــائىم بأســتخدام ميــزان تقــدير 5/1/2022م الــى 3/1/2022تفريــغ النتــائج فــي الفتــره مــن  -3

ــم) ــة )ال – نعـ ــاسل( 1 -2( ودرجاتـ ــدرب  دور مقيـ ــى المـ ــى الرياضـ ــداد  فـ ــى االعـ ــزان، النفسـ  ميـ
 بدرجـة - قليلـة بدرجـة - متوسـطة بدرجـة - كبيـرة بدرجـة - جـدا  كبيـرة  بدرجة)  خماسى  تقدير
حيـث ارتضـى  الرياضـى االنجـاز دافعيـة لمقيـاس( 1 -2 -3 – 4 – 5) ودرجاتـة (جـدا  قليلة

ما ارتضى بقبول النتائج التي تتجاوز ( لقبول وتفسير نتائج البحث، ك0.05الباحث بمستوى )
 (.%80نسبه )

 :المستخدمة المعالجات اإلحصائية االساليب و  3/6
المعالجات اإلحصائية المالئمة لطبيعـة بيانـات البحـث وذلـك مـن و   االساليب استخدم الباحث        

 -وهى : Excel – Spssاالحصائي ية خالل البرامج االحصائ
 ف المعيارى.المتوسط الحسابى واالنحرا -
 معامل اإلرتباط لحساب صدق االتساق الداخلي. -
  (.كرونباخ الفا)الثبات معامل  -
 .التكرارات والنسب المئوية  -
 المرجح الحسابي الوسط -
 الوزن النسبى. -
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  النتائجومناقشة وتفسير عرض 
فــى والبيانــات الخاصـة بعينــة البحــث األساسـية وتبويبهــا  التهوتســاؤ مـن خــالل هــدف البحـث        

 -ظهرت نتائج البحث كما يلى : حصائياً إجداول ومعالجتها 
  :التسأول االول  نتائج وتفسيرومناقشة  عرضأوال : 
الرياضـى فـى االعــداد النفسـى لـدى ناشـئين الســباحة دور المـدرب  واقــع مـاالـذى يـنص علـى        
  .؟ الرياضى نصر مدينة بنادى

 ( 2جدول ) 
المعياري والوزن النسبى الستجابات عينة   واالنحراف المرجح الحسابي التكرار والوسط 

 ( 42البحث على المحور االول )الدور النفسي للمدرب في تحسين نتائج ناشئين السباحة()ن=

 العبارات  م
 الوسط ال نعم

 المرجح
 االنحراف
 المعياري 

الوزن  
 الترتيب  النسبى % 

 % ك % ك

 1 97.6 0.051 1.95 2.4 1 97.6 41 ه:  شعا بالااحة ل ج ا المااي؟ 1

2 
ه: ال حض ا ال للر الذي  ق م به المااي لووه 

 أنا  ر   م ة قااا ك؟
33 78.6 9 21.4 1.57 0.044 78.6 3 

 4 69.0 0.032 1.38 31.0 13 69.0 29 ه:  شعا بالمف: ح    قت الخطة ال اا ب ة؟ 3

4 
هووو: أاائوووك  ووور ال ووواا ي أ ضووو: م وووه  ووور 

 الملابقات؟
20 47.6 22 52.4 0.95 0.025 47.6 6 

5 
ع ا  غ ات الخطة ال اا ب ووة هوو:  جووا لوو  لة 

  ر   ل ذها؟
19 45.2 23 54.8 0.90 0.026 45.2 7 

 9 26.2 0.015 0.52 73.8 31 26.2 11 ه:   حةم  ر ا لعالك ع ا الغضي؟ 6

 2 81.0 0.045 1.62 19.0 8 81.0 34 ه:  ؤنا قفقك لفبا عفى أاائك أن اد الم ا لة؟ 7

8 
ه: الفعي ضا م ا س عالر الملوو  ي  ابةووك 

 أن اد الم ا لة؟
24 57.1 18 42.9 1.14 0.039 57.1 5 

9 
ه: اا ةابك لألخطاد أن اد اللباق  لقاك نق ووك 

 ب للك؟
12 28.6 30 71.4 0.57 0.018 28.6 8 

  59.0 0.035 1.18 المجموع الكلى للمحور 

 االول المحــــــــور علــــــــىابات عينــــــــة البحــــــــث تجاســــــــأن درجــــــــة  (2يتضـــــــح مــــــــن الجــــــــدول )      
 المــــــدرب  دورلمقيــــــاس  (الســــــباحة ناشــــــئين نتــــــائج تحســــــين فــــــي للمــــــدرب  النفســــــي اإلعــــــداد  دور)

ــى ــداد  فـــــــى الرياضـــــ ــدى النفســـــــى االعـــــ ــئين لـــــ ــباحة ناشـــــ ــرجح  الســـــ ــط حســـــــابى مـــــ ــاءت بموســـــ جـــــ
 ( %59( وبوزن نسبى )0.035) بانحراف معياري ( و 1.18)
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 ( 3جدول )
المعياري والوزن النسبى الستجابات عينة البحث على   واالنحراف  المرجح ابيالحس التكرار والوسط 

 ( 42()ن =  للسباحين  النفسية الجوانب تنمية  في   للمدرب التدريبية  الكفاءة دور ) الثاني المحور

 العبارات  م
 الوسط ال نعم

 المرجح
 االنحراف
 المعياري 

الوزن  
 الترتيب  النسبى % 

 % ك % ك

 1 85.7 0.042 1.71 14.3 6 85.7 36 الشخص ّة؟ بااح ك ماايال    م ه: 1

2 
 العمف وووة أن ووواد  شووو طا الموووااي لوووك  ظ وووا هووو:

 ال اا ب ّة؟
33 78.6 9 21.4 1.57 0.047 78.6 5 

3 
 أن وواد ال صووا  حا ووة المووااي لووك   وواك هوو:

 ال اا ي؟
15 35.7 28 66.7 0.71 0.025 35.7 9 

 7 73.8 0.042 1.48 26.2 11 73.8 31  ا ةب ا؟ ل را لألخطاد حف ل المااي  عطر ه: 4

5 
  جوواح   وور   لوواهم  المووااي  قوواااات  هوو:  اأ ك   ر

 ال اا ي؟ عمف ة
36 85.7 6 14.3 1.71 0.046 85.7 2 

 3 83.3 0.043 1.67 16.7 7 83.3 35  ضعله؟ ق  ه  قاط لعي لة: المااي  ب   ه: 6

7 
  ووؤاي الووذي الالعووي ب شووج ع المووااي  قوو م هوو:

 الج ا؟ األااد
32 76.2 10 23.8 1.52 0.046 76.2 6 

8 
ال اا ب ووة   عمف ووة  أن وواد  المااي  معامالت  ه:   م ز
 بالفط ؟

22 52.4 20 47.6 1.05 0.025 52.4 8 

 4 81.0 0.044 1.62 19.0 8 81.0 34 الالعب   ؟ المااي  ل م  م ز ما أ ض: ه: 9

  72.5 0.032 1.45 المجم ع الةفى لفمح ا

ــدول )       ــن الجـــ  الثـــــاني المحـــــور علـــــىابات عينـــــة البحـــــث اســـــتجأن درجـــــة  (3يتضـــــح مـــ
 دورلمقيـــــــــاس ( للســـــــــباحين النفســـــــــية الجوانـــــــــب  تنميـــــــــة فـــــــــي للمـــــــــدرب  التدريبيـــــــــة الكفـــــــــاءة دور)

جـــــــاءت بموســـــــط حســـــــابى  الســـــــباحة ناشـــــــئين لـــــــدى النفســـــــى االعـــــــداد  فـــــــى الرياضـــــــى المـــــــدرب 
  .(%72.5نسبى )( وبوزن 0.032) بانحراف معياري ( و 1.45مرجح )

 ( 4جدول )
المعياري والوزن النسبى الستجابات عينة   واالنحراف  المرجح الحسابي التكرار والوسط 

 ( 42)ن =  السباحة ناشئين   لدى النفسى االعداد  فى  الرياضى المدرب دور  قياسالبحث على م 

 الوسط المحاور  م
 المرجح

 االنحراف
 المعياري 

الوزن  
 الترتيب  النسبى % 

 2 59.0 0.035 1.18 الا ا ال للر لفمااي  ر  حل     ائج  اشئ   اللباحة 1

 1 72.5 0.032 1.45 ا ا الةلادر ال اا ب ة لفمااي  ر   م ة الج ا ي ال لل ة لفلباح   2

  65.75 0.0335 1.315 المجموع الكلى للمقياس 

 دور يـــــــــاسمق علـــــــــىابات عينـــــــــة البحـــــــــث اســـــــــتجأن درجـــــــــة  (4يتضـــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول )      
جـــــــاءت بموســـــــط حســـــــابى  الســـــــباحة ناشـــــــئين لـــــــدى النفســـــــى االعـــــــداد  فـــــــى الرياضـــــــى المـــــــدرب 

( ممـــــــــا يـــــــــدل %65.75( وبـــــــــوزن نســـــــــبى )0.0335) بـــــــــانحراف معيـــــــــاري ( و 1.315مـــــــــرجح )
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 بنــــــادى الســــــباحة ناشــــــئين لــــــدى النفســــــى االعــــــداد  فــــــى الرياضــــــى المــــــدرب  دور واقــــــععلــــــى أن 
 جاء بدرجة عالية. الرياضى نصر مدينة

ــامذلــــك  ويرجععععع الباحععععث       ــدور ألهــ ــيرل الــــى الــ ــه يقــــوم الــــذي النفســــي لتحضــ ــا  المــــدرب  بــ ممــ
معهــــــم  المــــــدرب  لوجــــــود الســــــباحين الناشــــــئين وشــــــعورهم بالراحــــــة  قــــــدرات  تنميــــــة فــــــي ثــــــرالأ لــــــه

 فــــي تحكم، ممــــا يجعــــل الســــباح يــــتنفيــــذها ســــهولةو  التدريبيــــة العمليــــة وقــــت  بالملــــل شــــعروعــــدم ال
ــذا يعـــــود علـــــى الســـــباح بقلـــــة وتقليـــــل  الغضـــــب  عنـــــد  هانفعالـــــ القلـــــق قبـــــل وأثنـــــاء المنافســـــات، وهـــ

ــة  ــة التدريبيـــــــ ــاء العمليـــــــ ــز أثنـــــــ ــتوى مميـــــــ ــالنفس وأداء مســـــــ ــة بـــــــ ــع الثقـــــــ ــاء ورفـــــــ ــاب االخطـــــــ أرتكـــــــ
 المـــــدرب  امهتمـــــالـــــى أ كمـــــا يرجـــــع ذلـــــك  والمنافســـــات ومواجهـــــة المنافســـــين مهمـــــا كـــــان مســـــتواهم.

ــالب ــي ة ةراحــــــ ــباجين و  الشخصــــــ ــرف حريــــــــةللســــــ ــاء التصــــــ ــدر  أثنــــــ ــل  يب التــــــ ــاركتهم فــــــــى حــــــ والمشــــــ
 ســـــباح لكـــــل والضـــــعف ةقـــــو ال نقـــــاطوأظهـــــار ترتكبهـــــا  التـــــي لألخطـــــاء حلـــــوالالمشـــــكالت ووضـــــع 

ة العمليـــــة أثنـــــاء  ســـــهمممـــــا ي ،الجيـــــد  األداء يـــــؤدي الـــــذي الالعـــــب  تشـــــجيعو  والمنافســـــات  التدريبيـــــ 
 بة.التدريب عمليةال نجاح في

يؤكده         ما  مع  يتفق  )وهذا  راتب  كامل  الطاقة   اإلعداد   إن  (م2001أسامة  هو    النفسي 
 االنفعاالت   في  والتحكم  االنتباه،  تركيز  أي  أفكاره  على  السيطرة  في  الالعب   التى تساعد   النفسية 

  التأثير   هذا  يكون   وقد   الناشئ،  سلوك  في  ؤثر كما ي  المنافسة.   عند   الزائد   الخوف  أو  التوتر  عدم  أي
  والتعاون   واالستقاللية  المسؤولية   وتحمل  لتزامواال  الرياضية   والروح  بالنف،   الثقة  فيكسبه  إيجابيا

 ( 24:  2. )الضغوط مواجهة على والمقدرة
ــة كـــاًل مـــن        سعععبنا موسعععى الطيعععب ز عبعععدالرازن عبعععد   البعععوني وهـــذا  مـــا يتفـــق مـــع دراسـ

(، أن اإلعــداد 19()م2005) Bhambri , Dhillonبععامبري ز ديلععون ، ( 6م( )2021)
مســاعدة الالعــب فــي الســيطرة علــى أفكــاره وانفعاالتــه بمــا يحقــق أفضــل النفســي الجيــد يهــدف إلــى 

 مستوى أداء مع اختالف ظروف المنافسة.
 فـى الرياضى المدرب  دور واقع ما وبهذا يتم االجابة على التسأول االول والذى ينص على       

   .؟ الرياضى نصر مدينة بنادى السباحة ناشئين لدى النفسى االعداد 
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  :التسأول الثانى  نتائجومناقشة وتفسير  رضع:  ثانيا
 مدينـة بنادى السباحة ناشئين لدىالرياضى  االنجاز دافعية مستوى  واقع ماالذى ينص على       
 الرياضى؟ نصر

 ( 5جدول )
 ن النسبى الستجابات عينة  المعياري والوز واالنحراف المرجح الحسابي التكرار والوسط 

 ( 42)ن =   (                    للنجاح الدافع) االول  البعدعلى البحث                              

 العبارات م

بدرجة كبيرة  
 جدا

 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة 
بدرجة قليلة 

 الوسط جدا
 المرجح 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ى

الوزن 
النسبى

 % 

الترتي 
 ب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
 عجب وووور الالعووووي الووووذي 

اي للووواعات فضوووا  ة   وووا
 ل حل   مل  اه.

13 31.0 19 45.2 5 11.9 4 9.5 1 2.4 3.93 0.09 78.6 2 

2 
الوو م ع ب حموو: أ ووة م مووة 
 ال ر  اي بعض الالعبوو   

 اآلخا   أ  ا م مة صعبة.

9 21.4 7 16.7 14 33.3 9 21.4 3 7.1 3.24 0.08 64.8 8 

3 
لاي ال عااا لف اا ي ط ا: 

ر العووام بووا   ا قطوواع لةوو 
 أ جح  ر ا اض ر.

17 40.5 11 26.2 8 19.0 4 9.5 2 4.8 3.88 0.09 77.6 3 

الل ز  ر الم ا لووة  م ح وور  4
 ااجة ةب ار م  الاضا.

26 61.9 11 26.2 3 7.1 2 4.8 0 0.0 4.45 0.11 89.0 1 

لاي اغبة عال ووة جوواا لةوور  5
 أة    اجحا  ر ا اض ر.

11 26.2 17 40.5 7 16.7 5 11.9 2 4.8 3.71 0.09 74.3 5 

أحا : بة: ج اي أ  أة    6
 أ ض: لعي.

7 16.7 22 52.4 5 11.9 7 16.7 1 2.4 3.64 0.09 72.9 6 

هووا ر هوو  أ  أةوو   مم ووز  7
  ر ا اض ر.

17 40.5 10 23.8 9 21.4 4 9.5 2 4.8 3.86 0.09 77.1 4 

الم  ووواز  ووور الا اضوووة ل  8
  ع با م  أهاا ر األلال ة.

1 2.4 1 2.4 6 14.3 16 38.1 18 42.9 1.83 0.04 36.7 10 

9 
الحوووظ  وووؤاي فلوووى اللووو ز 
بااجوووة ةب وووار مووو  بوووذ: 

 الج ا.

0 0.0 1 2.4 15 35.7 12 28.6 14 33.3 2.07 0.05 41.4 9 

10 
أ ضوووو: أ  ألوووو ا ح موووو  
ال وواا ي  وور   ووار مووا بعووا 
ال   وووواد موووو  الم ا لووووة 

 الالم ة.

9 21.4 10 23.8 15 35.7 5 11.9 3 7.1 3.40 0.08 68.1 7 

  .68 0.08 3.40 المجموع الكلى للبعد 

ــة  (5يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )       ــث اســــــتجأن درجــــ  االول البعــــــد  علــــــىابات عينــــــة البحــــ
جـــــاءت بموســـــط  الســـــباحة ناشـــــئين لـــــدى لمقيـــــاس دافعيـــــة االنجـــــاز  الرياضـــــى( للنجـــــاح الـــــدافع)

 .( %68.05( وبوزن نسبى )0.08) بانحراف معياري ( و 3.40حسابى مرجح )
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 ( 6دول )ج
      زن النسبى الستجابات عينة  المعياري والو المرجح واالنحراف الحسابي التكرار والوسط 

 ( 42)ن =            على البعد الثاني )تجنب الفشل(        البحث                        

 العبارات م

  كبيرة بدرجة
 جدا

 قليلة بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  بدرجة
 يلةقل بدرجة

 جدا
الوس 

 ط
المرج 

 ح

االنحراف  
 المعيارى 

الوزن 
النسبى

 % 

الترتي 
 ب

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

1 

 محا لووة  وور صووع بة أجووا
  وور هز م وور عقووي ال وو م

 م ا لة.

12 28.6 17 40.5 7 16.7 3 7.1 3 7.1 
3.76 0.09 75.2 3 

2 

  ووور خطووو  اا ةوووي ع ووواما
  وون  ر الم ا لووة أن وواد األااد

 ل قووتبعووض ا فلووى اح ووا 
 .الخط  هذا أ لى لةر

4 9.5 8 19.0 13 31.0 12 28.6 5 11.9 
2.86 0.07 57.1 9 

3 

 قبوو: بووالخ   غالبووا أحووس
 الم ا لووووة  وووور اشوووو ااةر

 .مباشار

6 14.3 7 16.7 8 19.0 13 31.0 8 19.0 
2.76 0.07 55.2 10 

4 
  ووووور ال ز موووووة أخشوووووى
 .الم ا لة

19 45.2 10 23.8 7 16.7 5 11.9 1 2.4 
3.98 0.09 79.5 1 

5 

 ع وواما األح ووا  بعووض  وور
 ذلووك   وون   م ا لووة   ر  أ  زم

 .أ ام لعار   ضا ق ر

10 23.8 14 33.3 9 21.4 6 14.3 3 7.1 
3.52 0.08 70.5 5 

6 
 الم ا لووة  قبوو:  بال   ا  اشعا

 .الا اض ة
16 38.1 11 26.2 8 19.0 5 11.9 2 4.8 

3.81 0.09 76.2 2 

7 

  ووور خطووو  اا ةوووي ع ووواما
  اهق ووور لوووكذ  ووون  األااد
 .الم ا لة   ار ط ا:

11 26.2 12 28.6 10 23.8 5 11.9 4 9.5 
3.50 0.08 70.0 6 

8 
 ال وو م  وور صووع بة أجووا ل

 .الم ا لة  ر اش ااةر ل فة
7 16.7 5 11.9 15 35.7 10 23.8 5 11.9 

2.98 0.07 59.5 8 

9 

 الم ا لووة   وور  اشوو ااةر  قب:
 عمووا ال لة ووا  وور أ شووغ: ل

 الم ا لة ر     حاث  أ    مة 
 .  ائج ا ع  أ 

11 26.2 14 33.3 8 19.0 6 14.3 3 7.1 
3.57 0.09 71.4 4 

10 

  وور  هاائووا  أة    أ   أل ط ع
  لوووووب  ال ووووور الفحظوووووات

 .مباشار الم ا لة

9 21.4 8 19.0 16 38.1 5 11.9 4 9.5 
3.31 0.08 66.2 7 

  68.1 0.082 3.4 المجموع الكلى للبعد 

ــدول )       ــن الجــــ ــح مــــ  الثــــــانى البعــــــد  علــــــىابات عينــــــة البحــــــث اســــــتجن درجــــــة أ (6يتضــــ
جــــــاءت بموســــــط  الســــــباحة ناشــــــئين لــــــدى الرياضــــــى لمقيــــــاس دافعيــــــة االنجــــــاز( الفشــــــل تجنــــــب )

 (.%68.1( وبوزن نسبى )0.082) بانحراف معياري ( و 3.42حسابى مرجح )
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 ( 7جدول )
    ستجابات عينة  المعياري والوزن النسبى ال المرجح واالنحراف الحسابي التكرار والوسط 

 ( 42البحث على مقياس دافعية االنجاز الرياضى                  )ن =                           

 الوسط البعد  م
 المرجح

 االنحراف
 المعياري 

الوزن  
 النسبى % 

 الترتيب 

 2 68.05 0.081 3.40 البعد االول )الدافع للنجاح( 1
 1 68.1 0.082 3.42 ( الفشل تجنب ) الثاني البعد  2

  68.075 0.0815 3.41 المجموع الكلى للمقياس 

 مقيـــــــاس مقيـــــــاس علـــــــىابات عينـــــــة البحـــــــث اســـــــتجأن درجـــــــة  (7يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )      
( 3.41جــــــاءت بموســــــط حســــــابى مــــــرجح ) الســــــباحة ناشــــــئين لــــــدى الرياضــــــى االنجــــــاز دافعيــــــة

ــدل علـــــــــ%68.075( وبـــــــــوزن نســـــــــبى )0.0815) بـــــــــانحراف معيـــــــــاري و  ــا يـــــــ  واقـــــــــعى أن ( ممـــــــ
جــــاء بدرجـــــة  الرياضــــى نصــــر مدينــــة بنــــادى الســـــباحة ناشــــئين لــــدى الرياضــــى االنجــــاز دافعيــــة
 عالية. 

الــــــى اســــــتعداد الســــــباحين للتــــــدريب طــــــوال العــــــام بــــــدون انقطــــــاع  يرجععععععع الباحععععععث  لعععععع       
مـــــدرب فـــــى مـــــنح الوتـــــدربهم لســـــاعات إضـــــافية لتحســـــين مســـــتواه وتحملهـــــم أي مهمـــــة ومســـــاعدة 

رغبـــــة عاليـــــة لكـــــي يكـــــون ناجحـــــا وبـــــذل أقصـــــى جهـــــد أن يكـــــون و مـــــن الرضـــــاالعبـــــين درجـــــة لا
ــل ومميــــز فــــي العمليــــة التدريبيــــة، ممــــا يــــؤدى الــــى رفــــع مســــتوى دافــــع الالعبــــين للنجــــاح.  أفضــ

ــام المــــدرب بالطاقــــة النفســــية للســــباحين وتعــــود الســــباحين علــــى تقبــــل كمــــا يرجــــع ذلــــك  الــــى أهتمــ
ــي األدا ــأ فــ ــدم ارتكــــب خطــ ــز لعــ ــة والتركيــ ــوتر الهزيمــ ــة والتــ ــع الثقــ ــة ورفــ ــدريب والمنافســ ــاء التــ ء أثنــ

 هادئا في اللحظات التي تسبق المنافسة مباشرة.والقلق المنافسات لكى يكون السباح 
  الممارسة   مفتاح  هي  الدافعية  أن  م(1997)  عالوي   حسن  محمدوهذا يتفق مع ما يؤكده        

 الالعب   وتثير  تحرك  التي  أهمية  األكثر  المتغير  أنها  كما  مستوياتها،  مختلف  على  الرياضية
 ( 207:  10). العالمية و الدولية الرياضية  اإلنجازات  لتحقيق الرياضي

 الكامنـة، الحيويـة الطاقـةهـى  الدافعيـةأن  (م2009)وأخعرون   عرب  حسام  محمدكما يؤكـد        
 حتـــى نتهـــيي ال متواصـــالً  مســـتمراً  ســـلوكاً  الفـــرد  فـــي يثيـــر الـــذي النفســـي الفســـيولوجي االســـتعداد  او

 مشاهدته  يمكن  ال  خفياً  او  مشاهدته  يمكن  ظاهراً   السلوك  ذلك  كان سواء  المحددة اهدافه الى  يصل
 (162:  8) .ومالحظته
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حسعينى ز بشعارت  ز ( 4م( )2020بصيري حسام الدين )وهذا  ما يتفق مع دراسة كاًل مـن       
Hosseini, Beshart  (2010)سـباب المحركـة للســلوك أن دافعيـة االنجـاز هــى األ ( 20)م

والحاجــات واالهتمامــات والغرائــز والبواعــث التــي تنشــط وتصــبح مــؤثرة وفاعلــة عنــد معرفــة امكانــات 
 .االختبار المتوفرة او القائمة أي انها الجاهزية واالستعداد للقيام بفعل ما

 االنجــاز يـةدافع مسـتوى  واقـع مــا  وبهـذا يـتم االجابـة علـى التســأول الثـانى والـذى يـنص علـى       
   .الرياضى؟ نصر مدينة بنادى السباحة ناشئين لدى الرياضى

  :التسأول الثالث  نتائجومناقشة وتفسير  عرضثالثا :  
 الرياضى  االنجاز دافعيةو  لمدرب لنفسى لا دورال بين  االرتباطية  العالقة  ماالذى ينص على         

 .الرياضى؟ نصر مدينة بنادى السباحة ناشئين لدى
 ( 8)  جدول

 لدى ناشئين  بين الدور النفسى للمدرب ودافعية االنجاز الرياضى  معامل االرتباط
 ( 42السباحة بنادى مدينة نصر الرياضى               )ن =                    

 دور المدرب الرياضى فى االعداد النفسى 

 دافعية االنجاز الرياضى 
 معمل االرتباط 

 )ر( 
 البعد االول

 جاح( )الدافع للن
 البعد الثاني 

 )تجنب الفشل( 

الدور النفسي للمدرب في تحسين نتائج ناشئين 
 السباحة

0.645 0.719 0.682 

دور الكفاءة التدريبية للمدرب في تنمية  
 الجوانب النفسية للسباحين 

0.872 0.648 0.760 

 0.287( تساوى  41ودرجة حرية )   0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى   

 الرياضـى المـدرب  دور( ان هناك عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـين مقيـاس 8ول )يتضح من جد 
 نصــر مدينــة بنــادى الســباحة ناشــئين لــدى الرياضــى االنجــاز دافعيــةومقيــاس  النفســى االعــداد  فــى

معامـــل االرتبـــاط المحســـوبة لجمبـــع محـــاور المقياســـين  اكبـــر مـــن قـــيم  قـــيمجـــاء  ، حيـــث الرياضـــى
النفسـى  دوروذلـك يـدل علـى وجـود عالقـة ايجابيـة بـين الـ 0.05 ى مسـتو الجدوليـة  االرتبـاط  معامل

 . الرياضى االنجاز دافعيةو  فى  مدرب لل
 كمــا ،ونتائجهــا بالمنافســة كبيــر ارتبــاط لــه النفســي الجانــب  أن النتيجــة هــذه الباحععث ويععع و

 واقعيــة ولديــه مدربــه طــرف مــن النقــد  يتقبــل الــذي الرياضــي إن  عععالوي  حسععن محمععد  إليــه يشــير
 عناصـر مـن المـدرب  عـد يُ  وكـذلك وسـرعة، بسـهولة القـرار اتخـاذ  باستطاعته والتفوق  لإلنجاز  ليةعا

  لالنجـاز الحاجـة نظريـة فـي مـواري  إليـه أشار كما العبيه، على كبير  تأثير  وله  الخارجية  الدافعية
 فــي والــتحكم صــعبة، اآلخــرون  يراهــا التــي األشــياء تحقيــق علــى يعتمــد  االنجــاز حاجــة مفهــوم إن

 معنويــة وبلــغ العقبــات  علــى للتغلــب  واالســتقاللية األداء وســرعة وتنظيمهــا تناولهــا وحســن األفكــار



 

    
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 )162)م( )العدد السابع(2022( شهر يونيه لعام )30رقم اجمللد )

 فــي يتجلــى الــذي أنفســهم فــي الثقــة وإعطــائهم لالعبيــه المــدرب  بشــحن إال يــأتى ال وهــذا  االمتيــاز
 .الفشل تجنب النجاح و  دافع رفع في دور للمدرب  أن نستخلص  وعليه الفشل، وتجنب  تحاشي

 ما بعمل الفرد  ارتباط عند  ان واينرم( نقال عن 1999)  شلبي  امينة باهيز  مصطفى  ويرى 
 داخليـة ضـبط بوجهـة يتسـم الفـرد  هـذا فـإن العمل،  إلنجاز  ضروريان  والجهد   القدرة  بأن  اعتقاده  فان

 التعامـل يقبـل ثـم ومـن ذاتـه داخـل يكمـن الفشـل أو  النجـاح  مصـدر  أن  مـؤداه   باعتقـاده  يحتفظ  حيث 
 أن مـؤداه  باعتقـاد  الخارجية الضبط وجهة ذو يتسم حين في واإلنجاز،  التنافس  المواقفو   البيئة  مع

 تسـيير فـي ويخضـع والصـدفة بالحظ االيمان إلى فيركن ذاته خارج تكمن والنجاح التعزيز  مصادر
 تــؤثر تربويــة شخصــية الرياضــي المــدرب  عــد ويُ  .لآلخــرين أو بيئيــة ظــروف أو خارجيــة لقــوى  أمــوره
 فقــط مســؤوال لــيس فهــو الرياضــي، التــدريب  لعمليــات  وانجــازه الالعبــين شخصــية فــي رامباشــ تــأثيرا
 وأخالقهـم سـلوكهم إلـى ذلـك يتعـدى بـل وفنيا، مهاريا لديه  المتدربين  مستوى   ارتفاع  مع  العمل  على

 المختلفــة التعليمــة المواقــف جميــع فــي يــدربهم الــذين األفــراد  فــي كبيــر تــأثير لديــه ألنــه وتصــرفاتهم،
 (49:  13) .العبيه لدى الرياضي االنجاز عملية في وخاصة

واخرون  مقابلة معا (، 4م()2020) الدين حسام بصيري وهذا  ما يتفق مع دراسة كاًل مـن       
 لـدى إالنجـاز بدافعية النفسي االعداد  عالقة أن الى (،7م()2018)لقوقي أحمد (،  14م()2016)

 فـي المسـاعدة العوامـل أهـم من النفسي االعداد  يعتبر حيث  موجبة، إرتباطية عالقة  هي  الرياضيين
 وتأكيـــد  نفســـيا، الالعـــب  بتحضـــير االهتمـــام المـــدرب  وعلـــى أفضـــل، انجـــاز وتحقيـــق الالعبـــين آداء

 الالعبـين لـدى المهـارات  تحسـن فـي كبيـر دور من له  لما  النفسي،  التحضير  ضرورة  على  المدربين
ــالنفس الثقــة تنميــة هــو النفســي التحضــير نمــ الحقيقــي والهــدف. والمنافســات  التــدريب  أثنــاء  لــدى ب

ــتحكم علـــى والقـــدرة الالعـــب  ــلبية إنفعاالتـــة فـــي الـ ــبة الحلـــول وايجـــاد  السـ ــة فـــي المناسـ  بعـــض  مواجهـ
 .الالعب  لها يتعرض  التي النفسية والضغوط المشاكل

 الـدور ينبـ االرتباطيـة العالقـة مـا  وبهذا يتم االجابة على التسأول الثالث والـذى يـنص علـى       
   .الرياضى؟ نصر مدينة بنادى السباحة ناشئين لدى الرياضى االنجاز ودافعية للمدرب  النفسى

 والتوصيات   االستنتاجات
 : االستنتاجات أواًل :

وطبيعـة العينـة وفـي  تسـاوالتهو  هـدف البحـث في حدود مشكلة البحث وأهميته، وفي ضـوء  
لتوصـل إلـي االسـتنتاجات للباحـث  امكـن  تناقشـتها،  إطار المعالجات اإلحصائية وتفسير النتـائج وم

 -اآلتية :
 االنجــــاز ودافعيــــة للمــــدرب  النفســــى الــــدور بــــين بــــينطرديــــة ايجابيــــة  ارتباطيــــة عالقــــة وجــــود  -1

 .الرياضى نصر مدينة بنادى السباحة ناشئين لدى الرياضى
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 بنــادى الســباحة ناشــئين لــدى النفســى االعــداد  فــى الرياضــى المــدرب  دور مقيــاس مســتوى  جــاء -2
 .  (%65.75) نسبية بأهمية عالى الرياضى نصر مدينة

 عالى  الرياضى  نصر  مدينة  بنادى  السباحة  ناشئين الرياضى لدى  االنجاز دافعية  مستوى  جاء -3
 (.  %68.075) نسبية بأهمية
 التوصيات : ثانيا : 
وإستنا       الباحث  اليه  توصل  التي  النتائج  ضوء  وفي  البحث  مشكلة  من  إلى أنطالقًا  دًا 

 -، فان الباحث تقدم بالتوصيات االتية :االستنتاجات 
 . االنجازدافعية  مستوى  على  تهااومدى تأثير باهمية االعداد النفسى   المدربين وعي ضرورة -1
 ضرورة ادراج الجانب النفسى الى الجانب البدنى والمهارى والخططى اثناء العملية التدريبية.  -2
لما له اهمية تهيئة السباح    السباحة  ناشئينقير المدى لدى  االهتمام باالعداد النفسى طويل و  -3

 نفسيًا لمواقف المنافسة الرياضية واحراز البطوالت.
اهتمام مدربى السباحة بزيادة فترة التدريب لمدة اطول قبل بدء المنافسات الرياضية    ضرورة -4

يوثر الرياضى بشكل متوازى النه  النفسى  ودافعية االنجاز  كل منهما على    لزيادة االعداد 
 االخر.

 بمدربى السباحة.  النفسى الدورباالستفادة من النتائج المستخلصة من هذا البحث والخاصة  -5
 لمدربين فى رياضات اخرى. ل الدور النفسىإجراء أبحاث مماثلة باستخدام  -6
 للمدربين. النفسى  الدورتوفير االمكانيات الالزمة الخاصة بتطبيق  -7
 . السباحة ناشئين لدى أخرى  نفسية ت امتغير  على البحوث  ءااجر  -8
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