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 س .ــخ وفمسفة عمم النفـتاري

التي اىتمت بمختمؼ السموؾ االنساني )السموؾ الفطري والسموؾ اقدـ العمـو  مف يعد عمـ النفس
يتـ بيا ىذا  ودراسة الشروط والعوامؿ التي المكتسب والسموؾ الشاذ والسموؾ السوي والسموؾ االجتماعي (

السموؾ وما ىي االستعدادات الكامنة والدوافع الشعورية والالشعورية التي تقؼ وراء ىذا السموؾ وما 
مدى  الظروؼ الخارجية المختمفة التي ينبعث فييا ىذا السموؾ وكذلؾ ةعالقتاثيرىا عمى االنساف ومدى 

 ة الجسـ بالعقؿ .عالق

العالـ المختمفة لمفالسفة اف تربية الفرد الجسمية والفكرية وقد اكدت الدراسات القديمة في حضارات 
عمـ  مجاالت وىي المساىمات االولى في تطوير والروحية تعتمد عمى مدى العالقة بيف الجسـ والعقؿ

اية القرف التاسع دالقرف الثامف عشر وبواصبح عممًا بحد ذاتو وانفصالو عف عمـ الفمسفة في نياية  النفس
عممًا كغيره مف  واصبح  والظواىر الروحية المتعمقة برجاؿ الديف االليياتصالو عف عشر وكذلؾ انف

ومرتكزات تتعمؽ بالتعمـ  ومبادئ الظواىر والتفسيرات والقوانيفالعموـ الطبيعية واالجتماعية ييتـ بدراسة 
 والتذكر والتفكير واالنفعاؿ وغيرىا .

 االولى لوواالسس التي تيتـ بعمـ النفس ورسـ البدايات العديد مف المدارس  تأسستومف ثـ 
ونظرية فرويد  ونظرية عمـ النفس التجريبي لػ )فونت(  ػ )داروف( لامثاؿ نظرية التطور ووضع نظريات 

  . )الشعورية( وغيرىا مثؿ المدرسة الترابطية والمدرسة السموكية

اخذت عمى عاتقيا دراسة السموؾ والنشاط اف جميع المدارس المختمفة االتجاىات والزوايا التي 
 -تضع التساءالت التالية : ؿ عمـ النفس الحديثااالنساني في مج

 .ما يصدر عف االنساف مف نشاط ظاىري اوداخمي .1

 كيؼ يحدث ىذا النشاط. .2

 ما سبب حدوث ىذا النشاط . .3
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 ي .ــوم عمم النفس الرياضـمفي

، وعمـ النفس الرياضي فرع مف ىذا العمـ االنساني عمـ النفس أىمية في مختمؼ مجاالت الحياة ل
بوصفو عممًا أجرائيًا يبحث في تنظيـ النشاط النفسي وحاالت صفات االنساف التي تعد كمؤىالت نفسية 
لمعالجة الرياضي مع بيئتو كما اف تغير االوضاع والحاالت النفسية تحصؿ عمى شكؿ توجيو نفسي وفؽ 

قة بيف الجسـ والنفس وثيقة مما ادى إلى عدـ الفصؿ بيف الجسـ والنفس النيما معايير مختمفة كثيرًا فالعال
 االساس التي تعتمد عمييما شخصية الرياضي .

( بانو العمـ الذي يدرس سموؾ الفرد في (sport PsycHlogy يعرؼ عمـ النفس الرياضيمف ىنا 
 الرياضة.

ت النفسية المرتبطة بالنشاط الرياضي في مختمؼ اأو ىو العمـ الذي ييتـ بدراسة الموضوع
 والبحث في الخصائص والسمات النفسية لمشخص التي تعد االساس لذاتي لمنشاطمجاالتو ومستوياتو 

 .كؿ لتي تواجيومية لمختمؼ المشاميجاد الحموؿ العالرياضي مف اجؿ تطوير ىذا النشاط وا

التي تحقؽ االىداؼ لمعمومات والمعارؼ والخبرات و مف العموـ االنسانية التي تقوـ باعطاء اأو ى
 والواجبات التي يسعى الييا عمـ التدريب الرياضي.

مثؿ فسيولوجيا الرياضة أو ىو العمـ الذي ييتـ بدراسة الحركة لالنساف مرتبطًا بعموـ الرياضة 
 التدريب الرياضي الخ ....،البايوميكانيؾ الرياضي،

السموؾ في الرياضة ىو محاولة اكتشاؼ العوامؿ النفسية التي تؤثر عمى اذ اف اليدؼ مف دراسة 
تاثير خبرة الممارسة الرياضية نفسيا عمى جوانب سموؾ الرياضي، ىذا مف ناحية مف ناحية اخرى 

ية ،االمر الذي يسيـ في تطوير األداء االقصى وتنمية الشخصية شخصية الرياضي مف ناح
(Maximum Performance ). 

            ىنا ظيرت العديد مف الموضوعات التي يقوـ بدراستيا عمـ النفس الرياضي منيا ومف
 خػػػالقمؽ ، خبرات الفشؿ والنجاح ،ال السموؾ ،الشخصية، الدوافع، العدوانية،االتجاىات، القيادة الرياضية،)

.....)..                                        
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ص تخصي تزايدًا ممحوظًا بالمجاؿ التطبيقي لعمـ النفس الرياضي واصبحوتشيد السنوات االخيرة 
يسير جنبًا إلى جنب مع تطوير الميارات ( ( logical skills trainingبرامج لتدريب الميارات النفسية 

 الحركية والنواحي الخططية والبدنية .

 -ياضي ىي :ومف امثمة الميارات النفسية التي يحتاجيا الرياضي في التدريب الر 

 .التصور الذىني .1

 .تنظيـ الطاقة النفسية.2

 توتر المنافسة الرياضية )التدريب عمى االسترخاء(..اساليب مواجية 3

 .بناء االىداؼ.4

 فيػ : ػ اىمية عمـ النفس الرياضيتبرز ومف ىنا 

لغرض دراسة السموؾ ميما كاف كظاىرة تقوـ عمى اساس المالحظة والقياس والتجريب نضع امامنا ثالثة 
 رئيسية لمسموؾ ىي .اوجو 

 .اتجاه سموؾ الفرد الرياضي -اواًل:

 كمية أو مقدار السموؾ لمفرد. -ثانيًا:

 دقة السموؾ الصادر مف الفرد الرياضي. -ثالثًا:

،فاتجاه سموؾ الفرد الرياضي يقصد بو  بعضيااف المظاىر الثالثة اعاله اليمكف فصميا عف 
اوالعكس ىؿ يعزى ىذا لماذا يسمؾ الفرد ىذا السموؾ مثاًل العب كرة القدـ يحتفظ بالكرة بدال مف تمريرىا 

 وؾ.واتجاىو إلى الحالة النفسية اـ إلى القدرات واالمكانيات وتفسير ذلؾ السم السموؾ

اي يقـو  اما المظير الثاني يمثؿ كمية ومقدار السموؾ اي الدرجة والشدة مع االستمرارية باالداء
 رياضي باتجاه معيف في منافسة محمية لكف في منافسة دولية نالحظ تغير السموؾ مف حيث الشدة والكـ

 وىذا ايضًا متعمؽ باالعداد النفسي لممنافسات الرياضية.

والذي يمثؿ دقة السموؾ الصادر مف الفرد الرياضي والذي يعبر عف الزمف اما المظير الثالث 
مثاؿ عمى ذلؾ االستجابة الصحيحة لحظة  الذي يستغرقو الفرد لصدور االستجابة المطموبة اي الصحيحة
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 الثالثة مرتبطة فيما بينيا اي زيادة اف المظاىر  انطالؽ الرياضي مف مكعبات البداية في العاب القوى
سموؾ وبالعكس وعميو يؤدي إلى اتماـ األداء مف غير دقة  جاهتاذ اف اختالؼ اال )الدقة( (الحجـية )الكم

 -اف االنسجاـ بينيما يتوقؼ عمى:

 . .اإلعداد العاـ لمرياضي1

 .ي لمرياضيعداد الميار .اال2

 .الخططي اإلعداد.3

 .النظري )المعمومات والمعارؼ التي يمتمكيا الرياضي( اإلعداد.4

 الرياضي تكمف فيػ :ػ عمـ النفس أىميةاليو فاف  اإلشارةومما تجدر 

 وتطويره. التعرؼ عمى دوافع االنجاز الرياضي.1

 الرياضي . باالنجازوالمشاكؿ الخاصة التعرؼ عمى المعوقات .2

 المساىمة في تطوير الشخصية ..3

 برمجة وتنظيـ وتحديث التماريف والتدريب الرياضي..4

 النفسية التي تجعؿ التحفيز لمسباقات وتنفيذىا ممبيًا لمتطمبات االنجاز الرياضي. اآلراء.معرفة 5

 رفع المستوى الرياضي والمحافظة عميو.6

 البدنية والنفسية المحافظة عمى الصحة.7

 .تطوير الرغبات والدوافع والميوؿ واالتجاىات8

 يجابيةالمواقؼ اال.االسياـ في اسس السموؾ االجتماعي لالنساف وتكويف 9
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 . ةــالمرتبطة بالرياض روع عمم النفسـف

 عمـ النفس التجريبي     .1

 عمـ النفس االكمينيكي واالرشادي .2

 )النمو(عمـ النفس االرتقائي  .3

 لشخصية واالجتماعياعمـ نفس  .4
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 ( النفسي الرياضيالشكؿ يبيف العالقات المتداخمة لتطوير الميارات النفسية في البرنامج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                         (5) 

 

                                                        (8) 

 

                                                    (9(           )11                   ) 

                  (2(            )6(                                               )7(         )4) 

 

                                                          

                                                          (3                              ) 

                                                             

 

 تنظٌم الطاقة النفسٌة

 بناء االهداف          اسالٌب مواجهة التوتر

 التصور الذهنً      تركٌز االنتباه     
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 اـيــالشخصية ومفيوم

تمؾ الجوانب التي  التي شاع استخداميا في حياتنا اليومية لوصؼ المصطمحاتتعد الشخصية مف        
لذلؾ نحب االفراد الذيف يوصفوف بأمتالكيـ تجعؿ الشخص جذابًا أو غير جذابًا بالنسبة لالخريف 

يكونوا عديمي اواالوصاؼ الجيدة أو العكس مف ذلؾ النحب مف  طؼػ المأو وصفيـ ب لشخصيةا
 .إلى اكثر مما ىو مطموبالشخصية أو مف ىـ متساىميف 

ي يممكو البعض وال يممكو شليست لذلؾ فمفيـو الشخصية ليس مف السيؿ والبسيط معرفتو فالشخصية 
 حقيقةظير طبيعة و اي شخص قويًا أو ضعيفًا الف ىذه التعابير قد التض االخر واليمكننا التكيف باف عالب

 االفراد.

ية لمفرد اكثر مف اىتماماتيا بطبيعة تكوينتاتو جىر الخار تعاريؼ لمشخصية تؤكد عمى المظافمثاًل ىناؾ 
مف ىنا اف  اذ انيا تيتـ بقدرة الفرد عمى استثارة استجابات اآلخريف االيجابية في مختمؼ المواقؼالداخمية 

ومف ابرز عيوب ىذا النوع مف التعاريؼ االىتماـ  الشخصية ينظر الييا مف حيث قيمتيا )) كمثير((
شخصية التي تتضمف المدركات واىماؿ المظاىر الداخمية لم الخارجية والسموؾ الظاىريالمظاىر ب

التي التظيرىا السموكيات الخارجية وىذا مايترؾ اآلخريف بالحكـ عمى  واالتجاىات والدوافع والرغبات
اي سموكو مما يؤدي إلى اختالؼ احكاميـ باختالؼ مايروه مف سموؾ وىذا اليعطي  سموكو الخارجي

 صادقًا لمشخصية . تعريفاً 

( اف 1924بانيا )) استجابة (( اذ يرى فمويد البورت)كما اف ىناؾ تعاريفًا اخرى لمشخصية تنظر الييا 
، وبالرغـ مف اف والبيئية أو الرياضية وغيرىا تكيفًا مع الموقؼالشخصية استجابة لممثيرات االجتماعية 

االاف الموضوعية في المواقؼ االجتماعية المختمفة  مفيوـ الشخصية يرتبط ببعض المظاىر السموكية
الكثير مف بعض العمماء يروف اف مفيوـ الشخصية كاستجابة  يثير بعض الصعوبات مثؿ تشابو 

 استجابات اآلخريف مما يؤدي إلى عدـ الدقة لممفيـو الشخصية .

الحفيقية ليا كذلؾ تشابو التعطي الصورة )كمثير ( أو )كأستجابة(  وعميو نجد اف تعريؼ الشخصية 
   personlلتي تعبر عنو لذلؾ يرى البورت اف كممة شخصيةاآلخريف مف حيث وصفيـ بالشخصية ا

 وتعني القناع اوالوجو المستعار لمممثؿ  persoaبالغة االلمانية أو االنكميزية مشتقة مف الكممة الالتينية
وىذا يشبو مفيـو الشخصية كمثير أو  يةالذي كاف يستخدمو الخفاء وجو واظيار شخصية غير حقيق

 .بترؾ اآلخريف بالحكـ عميو مف خالؿ مايرونو وليس كما تظيره حقيقتواستجابة 
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اال اف كما اف ىناؾ تعاريؼ لمشخصية تؤكد عمى تكويف الفرد الداخمي وطبيعتو ومايظيره سموكو         
واخضاعو لمدراسة تيا ال يمكف تحميميا وفيما العمماء ينظروف اف ىذه التعاريؼ تمثؿ وحدة معقدة في طبيع

 مما يجعميا غامضة وتنسيبيا إلى عالـ الغيبيات .

 :_ نجد اف ىناؾ مالمح خاصة ينبغي اف تحدد مفيـو الشخصية وتميزىامف ىنا 

الشخصية تتميز بالتفرد ايتختمؼ مف فرد إلى فرد بالرغـ مف تشابو االفراد في بعض النواحي  .1
الفريد الذي تنتظـ فيو استعداداتنا االجتماعية اذ انيا تمثؿ الشكؿ  الثقافةبحكـ البيئة أو 

 الديناميكية لذلؾ يختمفوف فيما بينيـ.

وليست شي موجود الشخصية تمثؿ العالقة الديناميكية بيف االفراد والبيئة وىي بالتالي مكتسبة  .2
نفسنا شخصيات تختمؼ عند الطفؿ منذ الوالدة فيي نتاج تفاعؿ اجتماعي لذلؾ نحف نخمؽ ال

وىذا مايدؿ عمى الفيـ لحقيقي لمشخصية وادراؾ باختالؼ المواقؼ والمشاكؿ التي نواجييا 
 المواقؼ.

مثيرًا  والاستجابة  ولكنيا استعداد  الشخصية ليست سموؾ ظاىري لمفرد اي اف الشخصية ليست .3
 .لنوع معيف مف السموؾ يظيره الفرد في موقؼ معيف مف المواقؼ 

الشخصية تنظيـ أو نظاـ متكامؿ مف االجيزة المتعددة تتفاعؿ وتتعاوف معًا الداء الوظائؼ  .4
                                                                                                                                                والواجبات الحيوية.

 

جسمية التي تقرر  -ميكي لمفرد داخؿ االجيزة النفس" التنظيـ الدينا -:مى ىذا االساس ىيفالشخصية ع
 .والتفكير " الطابع الفريد لمشخص في السموؾ 

 .عبارة التنظيـ الديناميكي تؤكد حقيقة الطبيعة المتغيرة والمستمرة لمفرد -

 والسطحية. الخارجية عبارة داخؿ الفرد تشير إلى االىتمامات الداخمية اكثر مف المظاىر -

 جسمية تعني الترابط بيف العوامؿ النفسية والجسمية وعدـ االسقاللية.-عبارة االجيزة النفس -

 .عبارة تقرر بمعنى توجو وتحدد قرارات نحو سموؾ وتفكير معيف يتناسب مع امثيات المختمة -

 الشخصية. عبارة الفريد تعني الطابع الخاص لمفرد والمميز اذ اليوجد شخصاف ليما نفس -

السموؾ والتفكير تعني مايقوـ بو الفرد مف نشاط ظاىري اوغير ظاىري محاواًل التكيؼ  عبارة -
 البيئة ومحاواًل السيطرة عمييا.والتوافؽ مع 
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 . 6776ة ــ( لفيم وتحميل الشخصي (Hollanderنموذج ىوالندر 

 -لفيـ الشخصية اربعة محاور اساسية وىي:يتضمف نموذج ىوالندر 

 .psychological core/ .الجوىر النفسي1

 . Tyical responses.االستجابات النمطية/2

 . Role-related behaviors.السموكيات المرتبطةبالدور/ 3

 . Social environment.البيئة االجتماعية / 4

شخصية الفرد ويتضمف مفيومو عف نفسو وعف ذاتو وادراكاتو لمعالـ  ر.يعني الجوىر النفسي محو 1
 الخارجي واتجاىاتو وقيمو وميولو ودوافعو اي حقيقة الفرد نفسو.

بو الفرد لممواقؼ البيئية فمثاًل يتجيب الفرد جيبتيعني بػ االستجابات النمطية االسموب المعتاد الذي يس.2
النجاح وىذه االستجابات النمطية عبارة عف اساليب متعممة الحباط أو الخوؼ أو لبعض المثيرات كا

ليذا عند مالحظة شخص يتميز  لمتعامؿ مع البيئة ومثيراتيا وتكوف مؤشرًا صادقًا لمجوىر النفسي لمفرد
المستمرة بالتوتر واالضطراب فاننا يمكف اف نستنتج وبدرجة كبيرة مف الثقة اف ىذا الشخص باالستجابة 

 .النفسيجوىر ال اي اف االستجابات النمطية بمثابة سموؾ يمكف التنبؤ بو والذي ينبع مف قمؽ

يوميًا في  تعني الجانب الظاىري والسطحي اي السموؾ الذي يقوـ بو الفرد السموكيات المرتبطة بالدور.3
بتغير تفسير  لدوركما يتغير السموؾ المرتبط باضوء تاثيرات البيئة االجتماعية وادراكو لعوامؿ البيئة و 

 المواقؼ وادراكيا مما يؤدي إلى اختالؼ السموؾ.

 وفي ضوء ىذا النموذج يمكف القوؿ باف انواع السموؾ المرتبط بالدور بالنسبة لالعبيف يمكف توقع حدوثيا
المركبة مابيف خصائص الجوىر النفسي لالعب وطبيعة االستجابات النمطية والخصائص  كنتيجة لمعالقة

 لمبيئة أو المواقؼ المرتبطة بالحدث الرياضي.الفريدة 

 

 

 .Hollander (1976) نموذج لػ ىوالندر في الشخصية

 البٌئة االجتماعٌة                                                     
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 -: اأبعاد الشخصية ومكوناتيــ

 السلوكٌات المرتبطة بالدور                

 االستجابات النمطٌة     

 

 الجوهر النفسً
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 ( إلى اف لمشخصية ثالثة ابعاد ىي .Bloomأشار بمـو )

 البعد الوجداني ويتمثؿ باالىتمامات المحكومة باشباع الحاجات واالتجاىات والقيـ .      .1

 البعد العقمي ويتمثؿ بالذكاء والقدرات العقمية والقدرات المفظية والرياضية والميكانيكية . .2

 ويتمثؿ بالميارات النفسيةالمختمفة . البعد النفسي .3

 ناء الشخصية أيضًا تتمثؿ بثالثة أبعاد ىي.وىناؾ أدبيات نفسية تشير إلى اف ابعاد ب

نسجتو وخالياه وغدده البعد التكويني ويتمثؿ في بناء الكياف العضوي وكما يتمثؿ في اجيزتو وا .1
 فضاًل عف وظائؼ تمؾ المكونات.

تطبع شخصياتو بمجموعة مف خصائص وعادات البعد الثقافي ويتمثؿ في اف ثقافة المجتمع  .2
خصائص وعادات ومفاىيـ شخصيات اخرى وافكار وانماط مف السموؾ تغاير تمامًا  ـيومفاى

 تكونت في ثقافات اخرى .

( الذي يعتمد عمى التنشئة االجتماعية (Uniuenessويتمثؿ بما يسمى بالتفرد  البعد االجتماعي .3
 التي تكمؿ شخصية االنساف.داخؿ االسرة وعمى الخبرات الفردية 

 -:اما مكونات الشخصية فقد اختمفت بأختالؼ منطمقاتيـ النظرية والتطبيقية وىي 

 ( . Super Ego، االنا االعمى  Ego،االنا  ID)اليوفرويد تتمثؿ في ثالثة منظومات ىي .1

بيف الغرائز ومطالب  وىي منظومة شعوريةفي التناغـ والتوافؽ Egoتتمثؿ في االنا  Jungونؾي .2
 المجتمع .

 .ضد االرادة ( -تتمثؿ في مكوناف ىما ) االرادة    Otto Rankاوتورانؾ .3

 تتمثؿ في السمات . Eysenckوايزنؾ  Cattelوكاتيؿ  Allportاولبورت  .4

 تتمثؿ في الحاجات . Maslowوماسمو  Murrayموريو  .5

 تتمثؿ في الذات . Rpgers روجرز .6

 تتمثؿ في االستجابة . Skinnerسكنر  .7

 

 ة .ــنظريات الشخصي  
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وتطبيقاتيا بالنسبة ىناؾ العديد مف النظريات والنماذج التي قدميا العمماء والفالسفة في مجاؿ الشخصية 
 -لالعب الرياضي ومف ىذه النظريات :

  Psychodynamic theory                                     النظرية الدينامينفسية  .1

 Type(constutional tempermental) theories                    نظرية االنماط .2

                                                                       Trait theories       نظرية السمات .3

   social learnig theory                                      نظرية التعمـ االجتماعي .4

       Interction model                                           نظرية النموذج التفاعمي  .5
 -النظرية الدينامينفسية : -6

ىذه النظرية وقد خضعت إلى العديد مف التعديالت عمى يد  مؤسس   Freudيعد سيجموند فرويد 
(   Erickson،اريؾ اركسوف  Fromm،اريؾ فروـ  Jungيونج  الفرويديوف الجدد مف امثؿ ) كارؿ

ييف مف خالؿ العالج بالتحاليؿ النفسية واالساليب االكمينكينية وغيرىـ كنتيجة لمخبرات مع المرضى النفس
 النفسية .خمص مف ىذه االمراض والعيادات النفسية لمت

واصحاب ىذه النظرية ينسبوف السموؾ إلى القوى الدينامية المنبعثة مف الطاقة النفسية أو الغريزية 
وتتكوف  الغريزيةوالى الخبرات والرواسب الفردية المكتسبة المؤثرة في تمؾ الدوافع الشعور ومف محتويات ال

 -مف ثالثة مكونات :ىذه النظرية 

  -اليوواالناواالنا االعمى :-6

            ىي  الشخصية مف وجية نظر " فويد" منظومة متكاممة تتضمف ثالثة مكونات اساسية 
( وىذه النظـ االساسية الثالثة تتكامؿ معًا بصورة  Superego واالنا االعمى Ego، االنا ID) اليو 

ىو النظاـ االصمي   IDفي سموؾ االنساف فقد اشارة "فويد" إلى اف اليو يصعب معيا عزؿ اثر كؿ منيا 
نية كما انو ذلؾ الجزء مف النفس الذي يتضمف كؿ ماىو موروث لمشخصية كما انو اساس الحياة االنسا

ريزي لدى الطفؿ منذ الوالدة ويحتوي عمى العمميات العقمية المكبوتو في الالشعور كما انو مخزف لمطاقة وغ
ف الغرض كما انو يعبر ع النفسية ويتميز بالرغبة الجامحة في طمب االشباع وانكار كؿ عرؼ اخالقية

           األنا واألنا كؿ مف ائزه مف ناحية اخرى يزود العمميات التي يقوـ بيا ر البيولوجي لمبدف واشباع
" يمثؿ الجانب الشعوري والمنطقي  Egoوعمى النقيض مف ذلؾ فأف " األنا بالطاقة   االعمى 
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االداراؾ والواقعي لمشخصية والذي يستطيع االداراؾ والحكـ والتقييـ عف طريؽ االتصاؿ بالعالـ الخارجي " 
Peeception " . 

والحد مف جموحيا  الضمير ومف وظائفو رقابة " األنا " فيمثؿ   " Superegoاما " األنا االعمى 
يمثؿ االخالؽ والمجتمع وافترض " فرويد " اف األنا االعمى ومحاولة السيطرة عمييا كما اف األنا االعمى 

 .تسيـ في حؿ الصراعات بيف " اليو " وبيف " األنا "

 .الجانب الشعوري والالشعور -2

،ماقبؿ الشعور،الالشعور( واشار إلى اف فرؽ فرويد بيف ثالثة مظاىر لمعمميات العقمية وىي )الشعور 
ؿ الجميد واف الجزء الصغير الطافى منو عمى سطح الماء يمثؿ منطقة الشعور كما عقؿ االنساف اشبو بجب

الفرد إلى ىي التي ترشدلو و  وادراؾ بو انو ذلؾ الجانب مف الحياة العقمية لمفرد الذي يكوف عمى وعي
 مايدور حولو في العالـ الخارجي .

توجد بيا الدوافع الغريزية  أما الجزء االكبر الذي ال يطفو عمى سطح الماء فيمثؿ منطقة الالشعور التي
واالفكار والمشاعر وغيرىا مف القوى الحيوية الغير مرئية والتي كانت شعورية ولكف نظرًا لعدـ انسجاميا 

فانو يتـ كبتيا في الالشعور فكاف الالشعور المخزف العقمي لخبرات الفرد الماضية  ة الشعوريةمع الشخصي
الرقابة فاف  رقابة عمى كؿ ماىو موجود في الالشعور حتى الينتقؿ إلى الشعور فاذا قمت ىذه وىناؾ

الشعورية وتاخذ  وتؤثربالتالي عمى سموكاالنساف وافعالوبعض محتويات الالشعور تظير إلى حيزالشعور 
 صورًا متعددة .

ويمكف  اما منطقة ما قبؿ الشعور فيي المنطقة التي تقع مابيف الحالة العقمية الشعورية والالشعورية
ظيور عف طريؽ الشعور ولكنيا إلى الالتي تسعى  تشبيييا بمنطقة تتجمع فييا االفكاروالذكريات الماضية

 .لـ تتمكف بعد ذلؾ 

 لألنا . العمميات الدفاعية-3

يحاوؿ اف  النفسي فانوكما اشار فرويد إلى العمميات العقمية ومف أمثمة ذلؾ اف الفرد عندما ينتابو الصراع 
يقـو بمحاوالت ايجابية لحؿ ىذا الصراع فاذا تعذر عميو وفشمت محاوالتو ظؿ الفرد في حالة صراع ويمجأ 

إلى محاولة      إلى طرؽ واساليب اخرى سمبية تعرؼ بالعمميات العقمية أو الحيؿ الدفاعية النيا تسعى 
قمية التنيي الصراع واالزمة النفسية التي مف تعرضو لمتوتر والقمؽ والصراع والعمميات العحماية الفرد 
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ىء مف الراحة محاولة تخميصو مؤقتًا مف التوتر والخوؼ وتسيـ في امداده بشيعاني منيا الفرد وانما 
ية واليمكف الرادة الفرد اف تتحكـ فييا ومف الوقتية وىي عمميات الشعورية يقوـ بيا الفرد دوف تفكير ورو 

 -:العمميات الدفاعية لألنا 

منطقيًا معقواًل ويختمؼ عممية الشعورية يحاوؿ فييا الفرد تفسير سموكو الخاطىء تفسيراً  /.التبرير6
يقوؿ ويفعؿ ومف امثمة فالكذب عممية شعورية ارادية يقـو بيا الفرد وىوعمى عمـ بما  الكذبالتبريرعف 

إلى التمرير الخاطىء أو ف يعزو الالعب خطأ كبس الكرة التبرير التي نصادفيا في المجاؿ الرياضي ا
 -،وىو نوعاف : اءة الكرة أو يرجع إلى ضعؼ مستواه لقمة التدريبإلى رد

لوف مف الواف السموؾ يحاوؿ الفرد تعويض السموؾ الخاطىء بالناجح أو الفشؿ بالنجاح  التعويض / -أ
ـ الالعب القصير القامة أو يقو مثؿ الفرد الذي يفشؿ بدراستو يتوجو إلى الممارسة الرياضية واالبداع فييا 

 بزيادة التدريب لغرض التعويض في لعبة الكرة الطائرة مثًؿ.

بوسائؿ اخرى يرتضييا المجتمع  محاولة التعبير عف بعض الدوافع التي ينتقدىا المجتمعب_االعالء/
والمشاجرة والعنؼ إلى التفوؽ الرياضي في رياضات المنافسة امثاؿ المصارعة  ويقرىا فقد يتحوؿ الميؿ

 والمبارزة .والمالكة 

مثًؿ لالخريف ويمكف اعتباره نوعًا ايضًا مف التبرير  يحاوؿ الفرد اف ينسب عيوبو ونقائصو .االسقاط /2
نظرة  إلى مضربو أو لمشبكةعندما يفشؿ العب تنس الطاولة أو التنس في التوجيو الصحيح لمكرة فينظر 
 أو بالتخصر .مموىا العجب واالستنكار أو العب كرة القدـ بعدـ التيديؼ فينظر إلى حذائو 

عكس االسقاط ففي ىذه الحالة يقوـ الفرد بامتصاص مايجد عند غيره مف الصفات . التقمص /3
الالعبيف الدولييف في باآلخريف فكثيرًا ما نرى محاولة الناشىء تقمص شخصية بعض والخصائص 

مما يؤدي إلى احتراـ  والشعور بانو اصبح في تصوره الشخصية المتقمصة مختمؼ االلعاب الرياضية
أو العكس اذا  يختمؼ التقمص باختالؼ الشخصية المتقمصة واعتبار النموذج اثر طيباً الذات كما انو 

 كاف المتقمص شخصية غير مرغوبة فييا.
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التي اليقرىا الفرد مع افكاره ولة نفي وابعاد بعض النزعات والدوافع والذكريات عبارة عف محا.الكبت/4
فانو يتجنب مف الصراعات ونسيانيا اي دفعيا إلى الجانب الألشعوري  فاذا نجح في ذلؾ  وتقاليد مجتمعو

 .واذا فشؿ في ذلؾ فاف الصراعات قد زادت في ظيورىا  والقبوؿ في المجتمع

االظيار باسموب مف األساليب البدائية  اي عبارة عف ذلؾ محاولة الفرد عنداالحباط والفشؿ النكوص /-5
مثاًل الذي يصيب الفرد فيرتد إلى مرحمة مف مراحؿ السابقة والقياـ باستجابات غير ناضجة التقيقر 

 الالعب الذي يفشؿ في شيء يقوـ بالبكاء أو عند اليزيمة .

مثاًل اف يقيـ  وافع والسموكيات خمؼ سموؾ مغاير بصورة مغاير ومبالغ فيواخفاء الد/ تكوين رد فعل  -6
الضعيؼ بداخمو أو الفرد  يخفي الرذيمة الفرد لمنفسو بالفضيمة ومحاربًا لمرذيمة وارتكابيا  وىو في الحقيقة

 ويتظاىر بالشجاعة والجرأة إلى حد التيور

  -:نظرية االنماط-2

س إلى انماط تبعًا لبعض الميزات السائدة لدى كؿ فرد وفي تقسيـ الناتحاوؿ ىذه النظرية         
منذ القدـ البحث عف االتماط  كما حاولوا صاحبو بصورة ما شخصية يحدد اعتقادىـ اف ىذا النمط

تبعًا ليا فقد قسموا الفراد إلى انماط مزاجية وانماط جسمانية وانماط  المختمفة التي ينقسـ االفراد فيما بينيـ
 فسية اجتماعية .ن

 .االنماط المزاجية :6

وعة مف الصفات التي تميزانفعاالت الفرد عف غيره مف االفراد كما انو ىو مجم المزاج         
 -ومف امثمة ذلؾ: عالية لمفردفالخصائص التي تميز ديناميكية العمميات االن

اي ىؿ تاثره سطحي اـ عميؽ سريع اـ  فعالوالدرجة التي يتاثر بيا الفرد اثناء المواقؼ التي تثير ان -*
 ؟ بطيء

اي ىؿ تتميز استجابة الفرد االنفعالية بالقوة اـ  نوع االستجابة االنفعالية أو نوع رد الفعؿ االنفعالي-*
 الضعؼ ؟ 

 باليدوء أو االستثارة الدائمة ؟  نوع الحالة المزاجية السائدة لدى الفرد اي ىؿ تتميز بالمرح اواالنقباض-*

 دائمة لمتقمب ؟مدى ثبات الحالة المزاجية لمفرد اي ىؿ يظير في حالة مزاجية ثابتة اـ -*
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 الناس إلى اربعة انماط طبقًا لنوع السائؿ السائد في الجسـ راط(ىيبوق)وقد قسـ الطبيب االغريقي       
النواع االجيزة العصبية المختمفة  (بافموؼ)الممفاوي(وىذا يتفؽ مع تقسيـ )الدموي ،السوداوي،الصفراوي،

مزاجية وعصبية تتطمبيا  انماط الجياز العصبي كما يتفؽ عمماء النفس اف ىناؾ انماط  التي تميزانواع
 المستويات الرياضية لتحقيؽ اعمى المستويات الرياضية.

واالنفعالية إلى  اساس صفاتيـ المزاجيةمما ينبغي عمى المدربيف مراعاة اختيار الالعبيف الناشئيف عمى 
كما اف مالحظ الالعب اثناء المنافسة تمكننا مف اصدار حكـ عمى  جانب قدراتيـ وامكانياتيـ ورغباتيـ

 .نمطو مما يعطي عمؿ تربويًا اكثر مزاجو ونوعية

 

 -.االنماط الجسمية:2

حاولوا ايجاد لممميزات الجسمية اي لكؿ فرد نمط جسمي يحدد شخصيتو كما ـ االفراد تبعًا محاولة تقسي
 -وىي نظريتاف اساسيتاف ىما : العالقة بيف االنماطالجسمية والصفات النفسية المرتبطة بيا

انو يمكف تقسيـ االفراد إلى ثالثة ( 1925/ اشار الطبيب االلماني كرتشمر) عاـنظرية كرتشمر - أ
 )النمط النحيؿ ،النمط الرياضي ،النمط السميف (انماط جسمانية 

نظرية شمدوف/قاـ بتصوير االفراد فوتوغرافيًا مف ثالثة جيات اماـ وخمؼ وجانب وقسـ االفراد  - ب
وىناؾ ثالثة مقاييس لكؿ نمط موزعة إلى سبعة )النمط البطني ،النمط العضمي، المط النحيؿ( 

  بحيث ياخذ اعمى درجة. فئات اودرجات لتحديد نمطو

 

 

 

 

 

 -ات :ـنظرية السم -3
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نظرية السمات في مجاؿ دراسة الشخصية مف بيف ابرز الظريات لدراسة وفيـ ابعاد وجوانب تعد         
( يشير إلى االتجاه المميز لمشخص لكي يسمؾ (Traitفي المجاؿ الرياضي ،تعرؼ السمة سموكالوالتنبؤ ب

 فرؽ عمى اساسيا بيف فرد واخر .،أو ىي صفة يمكف اف ن سموؾ بطريقة معينة

 -الجؿ فيـ ومعرفة السمات:ىناؾ ثالثة مراحؿ 

فنقوؿ انو يعمؿ بثقة أو انو  إلى السموؾ الذي يقوـ بو الفرد في العديد مف المواقؼ تنسبالسمة  .1
 عدواني. حذر أو انو

تنسب إلى الشخص الذي يقوـ بالسموؾ كاف نقوؿ اف الشخص واثؽ مف نفسو أو الشخص السمة  .2
 حذر أو الشخص عدواني.

لعدة مرات فنقوؿ اف الشخص لديو سمة الثقة بالنفس أو عدواني  تنسب إلى تكرار السموؾالسمة  .3
 أو كثير الحذر .

 انواع السمات...........

 السمات العامة والمسمات الخاصة. .1

 بعية.نالسمات السطحية والسمات الم .2

 السمات ثنائية البعد وكخط متصؿ. .3

 السمات كسمة وكحالة . .4

 

 

 

 

 

 

 -:يــاالجتماعنظرية التعمم -4
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تستند ىذه النظرية عمى العوامؿ البيئية والسموؾ المكتسب وتؤكد عمى العمميات االجتماعية            
(( اف ىذه النظرية تتاسس عمى Banduraوالمعرفية في تطوير الشخصية وقد اشار ))البورت بانديورا 

اي التعمـ مف خالؿ المالحظة والجانب وىي محاكاة السموؾ  Modelingجانبيف ىما "النمذجة أو القدوة" 
مرة  اي اف السموؾ الذي يعزز يميؿ إلى التكرار Social reinforcementاالخر "التعزيز االجتماعي" 

اتصاؿ لفظي أو غير لفظي بيف فرديف والتي يمكف اف تزيد مف قوة  عمميةويمكف تعريفو  أخرى
 االستجابة.

ياضي عف سموؾ العدواني لالعب فاف مثؿ ىذا االجراء يزيد وكمثاؿ رياضي عندما يتغاضى المدرب الر 
العدوانية في المواقؼ العدوانية وعمى العكس مف ذلؾ فاف تشجيع المدرب عمى  أظيارمف استمرارية 
لدى الالعب وعقاب الالعب المسيء فاف مثؿ ىذا السموؾ يدخؿ ضمف اطار  Fair playالمعب النظيؼ 

 التعمـ االجتماعي .

 -ة:ـالنموذج التفاعمي مابين العوامل الشخصية والموقفينظرية -5

( اي بيف مدخؿ Environment )تبنى ىذه النظرية عمى التفاعؿ بيف الشخصية وبيف البيئة       
الشخصية مف ناحية السمات وفي ضوء ذلؾ فاف النظر إلى  وعوامؿ الموقفية العوامؿ الشخصية

فقط قد يؤدي إلى التوصؿ إلى نتائج غير دقيقة بؿ ينبغي الربط بيف  الشخصية فقط أو مف ناحية الموقؼ
كؿ مف العوامؿ الشخصية والسمة والموقؼ بصورة متفاعمة حتى يمكف التوصؿ إلى نتائج اكثر دقة لفيـ 

 الشخصية والتنبؤ بسموكيا .

ص عدوانيًا ولتدليؿ عمى مضموف ىذا التصور وخاصة في مجاؿ عمـ النفس الرياضي اذ قد يكوف الشخ
المواقؼ الحياتية العامة وكذلؾ بالنسبة لسمة القمؽ قد يكوف في موقؼ معيف لكف اليكوف كذلؾ في بعض 

 .االستجابةالحركية كذلؾ قمقًا ألداء امتحاف لكف اليكوف في المواقؼ 

وقؼ تقيـ النموذج التفاعمي مابيف العوامؿ الشخصية لالعب الرياضي وما بيف الم coxوقد حاوؿ كوكس 
اما النسبة الباقية والمتمثمة بػ القدرات % 55وىذه تشكؿ نسبة قدرىا  الرياضي الرياضي واثره عمى السموؾ

  .%55ومستوى المنافسة تمثؿ  البدنية والحركية والميارية ودرجة صعوبة األداء أو الميمة

 Cox كوكس نموذج التفاعؿ الشخصية والموقؼ  في السموؾ الكمي لالعب عف            
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 -:زـات والحوافـوالحاجالدوافــع 

موضوعات عمـ النفس أىمية واثارة ألىتماـ واحد مف اىـ    Motivationيعد موضوع الدافعية          
ييـ االب الذي يريد اف يعرؼ لماذا يميؿ طفمو إلى االنطواء عمى نفسو والعزوؼ عف الناس جميعًا لذى 

 عوامل الشخصٌة                             

 العوامل السلوكٌة                                    

 الموقف البٌئً                      مثل :

 * القدرات البدنٌة 

 التفاعل مابٌن                         والحركٌة

الشخص والموقف                  * مدى صعوبة   

 المهمة )مستوى               

 صعوبة المنافسة*                                
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وييـ المربي الرياضي في معرفة دوافع ممارسة االفراد لمرياضة حتى يتسنى لو اف المعب مع اصدقاه 
 ي دوافع الفرد.األداء اليكوف مثمرًا وجيدًا اال اذا كاف يرضتحفيزىـ عمى تطوير أدائيـ الف يستغميا في 

اف كؿ ما يقدمو عمـ النفس حتى االف مف نظـ وتطبيقات سيكولوجية نظريات يرجع إلى حقيقة وىي اف 
قود الحصاف إلى دوافع اي تكمف وراه قوى دافعية معينة  والقوؿ المأثور انؾ تستطيع اف تكؿ سموؾ وراه 

أو يستطيع االب اف يجبر ولده عمى ممارسة الرياضة   النير لكف التستطيع اف تجبره عمى شرب الماء
 .اليضمف انو سوؼ يبذؿ قصارى جيدهلكف 

 نحو تحقيؽ االىداؼ". محركات لمسموؾ" -: تعرؼ الدوافع

ومف اجؿ فيـ التعريؼ توجد ثالثة استعداد الرياضي لبذؿ المزيد مف الجيد مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ.أو " 
 -عناصر ىامة وىي :

 ظروؼ معينة وتوجيو وتؤثر عميو. ثير السموؾ فيحالة مف التوتر ت Motiveالدافع  .1

وينشطو ويتوقؼ ذلؾ عمى ما يمثمو  عبارة عف مثير خارجي يحرؾ الدافعIncentiveالباعث .2
 اليدؼ الذي يسعى الرياضي إلى تحقيقو .

 . مدى احتماؿ تحقيؽ اليدؼ Expectationالتوقع  .3

 

 

 

 

 

 األداء"تائج العناصر الثالثة لمفيـو الدافعية واىميتيا في التوقع االيجابي لنيبيف "                

 

 

 

 الدافع =                        التوقع                   *               الباعث ) الهدف(     

 

 

 توقع الرٌاضً لمقدار النجاح                         قٌمة تحقٌق الهدف                

 

 

 ٌحدد مقدار الدافع فً األداء                              ٌحدد مقدار الدافع  فً األداء        
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ىامًا لسموكو فالدافع يقوي وينشط اثناء  يبيف الشكؿ اف توقع الرياضي لنتائج ادائو يعتبر محدداً           
والحقيقة اف التوقع وحده ليس ىو المسؤؿ عف زيادة قوة  ولثقة لديادرجة  المنافسة عند تزايدالتدريب أو 

اذ كمما ازداد قيمة اليدؼ الذي يسعى  الدافع وانما قيمة الباعث اي اليدؼ الذي يسعى إلى تحقيقو
الرياضي إلى تحقيقو توقع المزيد مف الدافع ومف ثـ استعداد الرياضي لبذؿ المزيد مف الجيد مف اجؿ 

شيئًا نسبيًا مف حيث درجة تاثيره عمى االشارة اليو اف قيمة الباعث )اليدؼ( دؼ ومما تجدر تحقيؽ الي
 الرياضي فمثاًل الحصوؿ عمى المدالية الذىبية لبطولة محمية قد يمثؿ قيمة كبيرة لرياضي معيف ولكف ليس

 في معرفة حاجات ودوافع الممارسة الرياضية.لرياضي اخر مما يزيد مف دور المدرب الرياضي 

 

 

 

 

 -ات:ـلحاجـا

اف الحاجة تنتج مف جراء نقص في بعض العناصر االساسية عند االنساف وىذا النقص قد يكوف جسميَا 
... اوغيره....اما الدافع يمثؿ الرغبة في التغمب عمى النقص الحاصؿ واعادة التوازف أو نفسيَا أو اجتماعياَ 

وسد الحاجة تؤدي لمبحث عف ارة الدافع ، كما اف استثارة كؿ مف الدافع اذف الحاجة تؤدي إلى استث
 (.بالحافز)يكوف في البيئة عادَة وىذا المشبع يسمى )مشبع( 
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الظاىرة التي تخمؽ حاجات عند الشخص تؤدي إلى القياـ  ىو منشط لمعممية السابقة بمعنى -:فالحافـز
 . بسد تمؾ الحاجات

ىي المحركات لمسموؾ في المواقؼ المختمفة لضا فاف فيـ ىذه الدوافع وكيفية استخداميا  الدوافعوبما اف 
 يساعدنا في ضبط السموؾ والتحكـ فيو.

 -:تصنيف الدوافع

 لمدوافع. تصنيؼ ماسمو )ىـر ماسمو(-أواَل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوافع االولية )الفطرية ،الموروثة،الجسمية،الفسيولوجية( -أ -ثانيَا :

 الدوافع الثانوية)المكتسبة،النفسية ،االجتماعية(-ب       

 الدوافع الخارجية )بمعنى تفاعؿ االنساف مع البيئة مف اجؿ خمؽ تمؾ الدوافع(-أ -ثالثَا :

 الدوافع الداخمية)بمعنى انيا موجودة داخؿ الفرد نفسو اي ذاتية(-ب       

 

                                                        

 الحاجة                                                 

 الى تحقٌق الذات           

 الحاجة الى تقدٌر الذات                 

 الحاجة الى الحب                                          

 الحاجة الى االنتماء                                        

 الحاجة الى االمن واالستقرار

 الحاجات الفسٌولوجً                                       
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 الدوافع الفردية  -رابعَا :

الثقة،دافع الشيرة وتحقيؽ دافع الثقة بالنفس،دافع دافع االستطالع،المتعة والسرور،الحركة،دافع )
 .دافع الصمة االجتماعية(االنجاز،

 الدوافع االجتماعية-خامسَا:

 ،دوافع التكامؿ النفسي والبدني(.)الدوافع االخالقية االجتماعية،الدوافع التربوية،دافع الشعور بالمواطنة

 .المؤثراف/ ودوافع مؤقتة تزوؿ مع زواؿ ذ الوالدة وتستمر مع االنستنشئ من  دوافع دائمية-سادسَا:

 -أغراض التحفيز:

 الرياضي.االنجاز  مستوىتحسيف   -1

 الثبات في التدريب عمى الفعالية. -2

 والسباقات الرياضية. بذؿ المزيد مف الجيد اثناء التدريب -3

 اختيار وتفضيؿ فعالية دوف غيرىا. -4

 -:مصادر التحفيز الرياضي

 المتغيرات الشخصية.-أواَل:

 .المتغيرات االجتماعية-ثانيَا:

 المتغيرات المتعمقة بالفعالية.-ثالثَا:

 الظرفية. المتغيرات -رابعَا:

  

 -العوامل المؤثرة في تطوير الدوافع والرغبات:
 .تزيد مف تنمية الرغبات وتوجيييامعرفة الفرد بالفعاليات الرياضية المختمفة  -1

الدوافع بقات الرياضية المحمية والخارجية تولدخبرة مباشرة لتطوير المشاركة بالمسا -2
 واالىتمامات الرياضية المختمفة.

 تكويف وتقوية الرغبات.تطوير وتنمية الدوافع عند االطفاؿ في مختمؼ االنشطة لغرض  -3
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 .الموسيقى مشاىدة النموذج والصوروالرسوماتبااالنشطة األخرى مثؿ  ربط الدوافع والرغبات -4

 والدوافع مف قبؿ الوالديف. تطوير الرغبات -5

في تطويرالرغبات والدوافع مف خالؿ الخبرة التي يمتمكيا توجيو واساليب المربي الرياضي  -6
 وتوجيييا نحو االفضؿ.

 خمؽ مواقؼ ايجابية لمفرد تعمؿ عمى تطوير الدوافع والرغبات وبشكؿ مستمر. -7

 تكرار النجاح .اعتماد مبدأ المكافئة والتدعيـ لغرض  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attitude      -االتجاىات النفسيـة :

 لمفرد اتجاه مثير معيف.ىو مجموع الميوؿ والرغبات والمشاعر والقناعات -:يـاالتجاه النفس

 يحدد سموؾ الفرد وشعوره اتجاه مثير معيف.ىواستعداد وجداني ثابت نسبيًا -:االتجاه النفسـي

 -:مكونات االتجاه النفسـي
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الفرد حوؿ بعض االحكاـ المتعمقة بالمثير اي  المكوف المعرفي/ يمثؿ معتقدات وقناعات .1
 .هر بناًء عمى تحميالت فكرية وادراكية في الدماغ تحصؿ نتيجة الخبرات السابقة والمتكر  )تفسيرىا(

اتجاه مثير المكوف العاطفي/يمثؿ االستجابة االنفعالية والعاطفية )الحب والكره والبغض الخ(  .2
 معيف.

نوعية النزعة لممثير ىؿ ىي ايجابية اـ سمبية أو محايدة اتجاه  يمثؿالمكوف السموكي )النزوعي(/ .3
 ذلؾ المثير.

 -كيفية نمو االتجاىات:

 -وىي: ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في تكويف االتجاىات ونموىا

 تاثير الوالديف والعائمة واالقارب واالصدقاء. .1

 تاثير عممية التعمـ. .2

 تاثير البيئة ومايتعمؽ بيا مف مؤثرات. .3

 الخبرات السابقة لمفرد.تاثير  .4

 تاثير مدى ارتباط الفرد بموضوع االتجاه. .5

 -تغير االتجاىات النفسيـة:

وتطمؽ  تغير التجاه في نفس مسار االتجاه الحالي سواء كاف االتجاه سمبي أو ايجابي أو محايد . أ
 عادة ب)التعزيز،التدعيـ( في حالة تكراره بشكؿ ايجابي .

وىناؾ  االتجاه الحالي اي تغير االتجاه السمبي إلى ايجابي أو العكسر االتجاه بعكس مسار تغي . ب
 عدة عوامؿ تدخؿ في ىذا المحور مف تغير االتجاىات.

 -العوامل االكثر شيوعًا )المؤثرة( في تغير االتجاىات:

يتاثر بالدعاية واساليب االعالـ  مستوى سيولة وصعوبة االتجاه وتكوينو مثاًل المستوى البسيط .1
 ودقائؽ جزئية توثر بتكوينيا.الحديثة اما المستوى المعقد يرتبط بمجموعة مواقؼ 

 درجة قناعات وميوؿ ورغبات الفرد بموضوع االتجاه نفسو. .2

 ،تاثير اف تغير االتجاىات مرتبط بكؿ العوامؿ التي تؤثر في تكويف االتجاىات ) تاثير الوالديف .3
 تعمـ،....(.عممية ال
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 عية وتأثيرىا في تكويف االتجاىات وتغيرىا.الداف .4

  ظيور حاجات جديدة تعمؿ عمى تكويف وتغير االتجاىات. .5

   

 

 -نظريات تكوين وتغير االتجاىات النفسيـة :

ح ىذه النظرية اف تعرض الفرد لمثير معيف وبشؿ متكرر واقتراف ذلؾ ر تقتنظرية التعرض لممثير/  .1
ومف ثـ تكويف اتجاه ايجابية يجعمو اف يكوف استجابة ايجابية لذلؾ الموقؼ، المثير بمشاعر

 .ايجابي نحو المثير ،والعكس صحيح لالتجاه السمبي

موقؼ نحو مثير معيف  نظرية التنافر المعرفي/ تقترح ىذه النظرية إلى اف الفرد الذي يدفع التخاذ .2
سيميؿ إلى تغير االتجاه النفسي نحو  عف االتجاه النفسي لذلؾ الفرد نحو ذلؾ المثيريختمؼ 

الذي اتخذه، وكذلؾ الشخص الذي يسمؾ سموؾ في مجاؿ معيف يتعارض  المثير باتجاه الموقؼ
مع االتجاه النفسي لو في نفس المجاؿ فانو سيعيش حالة مف الصراع النفسي وحالة عدـ التوازف 

مف التطابؽ بيف السموؾ وااتجاه لخمؽ حالة  تدفعو إلى تغير السموؾ أو تغير االتجاه النفسي
 والتخمص مف حالة التنافر الحاصمة.

 

 

 

 -االستعداد والميل الطبيعي لمرياضة والقابمية والموىبة الرياضـية:

/ يقصد باالستعداد القياـ بميارات معينة معتمدًا عمى عامميف اساسيف ومتداخميف مع االستعداد     
 -بعضيما:

درجة معينة مف التطور والتكامؿ الفسيولوجي والبني والعاطفي والعقمي / وصوؿ الفرد إلى النضج . أ
 ادراؾ واستيعاب ما يحصؿ عميو مف معمومات جديدة. لغرض
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مف خالؿ التمريف  / تغير ثابت نسبيًا في السموؾ اي زيادة قابمية الفرد لمقياـ بمياراتالتعمم . ب
 والممارسة.

ية ثابتة نسبيًا وموروثة في نفس الوقت تتعمؽ / صفة تعكس خصائص فردالميل الطبيعي لمرياضة
 .والجياز الحركي ونوعية العظاـ وموقع مركز ثقؿ الجسـ ....الخ  بالمواصفات الجسمية

/صفة مكتسبة )انجازية( وليست موروثة بؿ تتطور بشكؿ متدرجومرتبط باالنشطة القابمية الرياضية
 الرياضية.

 الرياضية./مجموع القابميات الموىبة الرياضية

عادة لوصؼ الشخص الذي يتصؼ بميزة تختمؼ عف غيره مف اآلخريف / يستخدـ اما مصطمح الموىوب
 رياضية أو ىندسية أو طبية أو فنية أو اكاديمية. في ميداف أو اكثر مف المياديف

 

 

 

 

 

 

 

 -ة :ــــالتالميذ ذوي المستويات الضعيف

التربيػػة الرياضػػية اليقػػؿ ألىميػػة عػػف تشػػجيع الطمبػػة اف عمميػػة تشػػجيع التالميػػذ الضػػعفاء فػػي درس 
والنفسػػية تؤكػػد تكػػريس الجيػػود لتشػػجيع الطمبػػة وبيف واالقويػػاء ،لػػذا نجػػد كثيػػرًا مػػف الكتابػػات التربويػػة الموىػػ

تسػػتحؽ مػػف المػػربيف والرياضػػيف واصػػحاب العمػػـ االىتمػػاـ بيػػا اذ يجػػب البحػػث عػػف الضػػعفاء وىػػذه مشػػكمة 
 سموكياتيـ وتطور مف شخصياتيـ.دي إلى فشؿ التالميذ وتؤثر في المؤثرات السمبية التي تؤ 
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مميػذ عػف مزازلػة الرياضػة اليكػوف الخطػر الوحيػد المػرتبط بالفشػؿ أو ضػعؼ مما الشؾ فيػو اف انصػراؼ الت
االنجاز بؿ يتعداه إلى تاثيرات سمبية فػي شخصػية التمميػذ فالفشػؿ المسػتمر فػي الرياضػة أو غيرىػا قػد يولػد 

ظيػور سػموكيات غيػر مرغػوب قص وقد يػؤدي إلػى اضػطراب فػي العالقػات االجتماعيػة أو حتػى شعورًا بالن
 فييا.

 -خواص التالميذ ذوي المستويات الضعيفة:

 لرغبة في الممارسة الرياضية.قمة ا .1

 .االتجاه السمبي نحو الممارسة والممارسيف لمرياضة .2

 ضعؼ العمميات العقمية)الفعؿ الكامف، الفعؿ الحركي(. .3

 االرادة واالصرار والعزيمة لدى الفرد.ضعؼ  .4

 ضعؼ الثقة بالنفس. .5

 والشعور بالوحدة. االنطوائية واالنعزاؿ النفسي واالجتماعي .6

 -المبادئ التربوية العامة في التعامل مع التالميذ الضعفاء:

عامػػػؿ مػػف عوامػػػؿ تطػػػوير تييئػػة الفرصػػػة لمتالميػػذ لمحصػػػوؿ عمػػػى خبػػرات نجػػػاح متعػػددة بصػػػفتيا  .1
اختيار وتخطيط الفعالية المناسػبة مػف جيػة والتنػوع الذات وتقوية الثقة بالنفس ويتـ ذلؾ مف خالؿ 

 باساليب التدريس مف جية اخرى.

 تنفيذ التماريف بشكؿ يدعو إلى المرح والسرور .2

الرياضػػي فػػي لالنجاز التػػدرج بالتػػدريب لتنميػػة المياقػػة البدنيػػة النيػػا تشػػكؿ المبنػػة االولػػى واالساسػػية  .3
 مختمؼ الفعاليات.

باسػػػػػاليب التمػػػػػاريف لغػػػػػرض تطػػػػػوير االرادة والرغبػػػػػة لػػػػػدى الفػػػػػرد فػػػػػي الممارسػػػػػة التنػػػػػوع والتغييػػػػػر  .4
 .واالستتمرارية باالداء

 تنمية روح االستقاللية لدى الفرد ويتـ مف خالؿ االعتماد عمى الذات في اداء الواجبات المختمفة. .5

ذ لغػػػػرض تطػػػػوير العالقػػػػة الرياضػػػػية فيمػػػػا بيػػػػنيـ) التمميػػػػذ، المربػػػػي تمميػػػػالتعامػػػػؿ الفػػػػردي مػػػػع كػػػػؿ  .6
 عند اعطاء المياره أو تصحيح االخطاء وبطريقة شفافة غير محرجة.الرياضي( 

األداء لػدى االفػراد ومػف ثػـ االسػتغناء عنيػا االستعانة باالدوات واالجيػزة المسػاعدة لغػرض تطػوير  .7
  لموصوؿ ألوتوماتيكية الحركة.
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 -في نمو الشخصية:تأثير ضعف مستوى التالميذ 

)تكػرار خبػرات الفشػؿ فػاف ىػذا  اف مف اسػباب ضػعؼ االنجػاز تشػمؿ مجموعػة مػف العوامػؿ أىميػا
وقمػػة الرغبػػة وبالتػػالي تقػػؿ طبيعػػة الممارسػػة الرياضػػية والمسػػاىمة فييػػا والػػذي  الفشػػؿ يسػػبب اىمػػاؿ الرياضػػة

 .اخرى وىكذا تكوف دائرة مغمقة مضيفًا خبرات فشؿ  بدوره يؤدي إلى أخفاقات جديدة في االنجاز

  ةيفرغبة ضع        

       

           ي العمؿ                            مساىمة غيركافية ف                          خبرات فشؿ                  

 

 

 قات في االنجازاالخفا                                

 

 

 

وكسػػرىا مػػف احػػدى حمقاتيػػا لحػػؿ المشػػكمة وباعتبػػار اف  طػػوؽ ىػػذه السمسػػمة أجتيػػازوىنػػا البػػد مػػف 
تمػاـ بيػذا في درس التربية الرياضية يشكؿ فػي الغالػب مشػكمة نفسػية وتربويػة لػذا فػاف االىضعؼ المستوى 

 الدرس احدى عوامؿ النجاح والتغمب عمى الفشؿ.

ذ مف غير تمايز وخاصة بالتالميذ الضػعفاء النيػـ جميع التالميمسؤوؿ عف  اذ اف مدرس التربية الرياضية
وعميػػػو ينبغػػػي تشػػػجيعيـ وتنميػػػة روح المثػػػابرة وتػػػدعيـ الثقػػػة بػػػالنفس ومراعػػػات يحتاجونػػػو اكثػػػر مػػػف غيػػػرىـ 

اذ اف معرفة الخصائص الفردية لكؿ فرد مسالة ميمو في  الفروؽ الفردية لدييـ وتكويف عالقات قوية معيـ
 يعمؿ عمى تنمية األداء لدييـ.معيـ والذي بدوره  كيفية التعامؿ

  -العوامل االجتماعية المؤثرة في المستوى الرياضي:

 عامؿ تحقيؽ الذات. .1
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 عامؿ تحقيؽ الشيرة والمكسب. .2

  .والمواصفات الجسمية المؤثرة في اختيار الفعالية الرياضيةعامؿ الموىبة  .3
 .عوامؿ متعمقة بالقناعات اتجاه الممارسة الرياضية  .4

 عوامؿ متعمقة بالرغبة في الممارسة الرياضية. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ة:ـــــــحاالت ماقبل البداي

 اماـ فريؽ أضعؼ منو ال لضعؼ في قابميتو الفنيػة أو لػنقصفي بعض االحياف نرى فريقًا قويًا يخسر ٍ  
وىناؾ عدة تفسيرات ليذه الظػاىرة  لياقتو البدنية بؿ لعوامؿ نفسية ترجع إلى عدـ االستعداد والتييئة النفسية

،كما توجد ثالثة  النفسي قبؿ المباراة لمحصوؿ عمى افضؿ النتائج االستعداديجب توفر درجة معينة مف اذ 
 -قبؿ المنافسة وىي : حاالت مختمفة يمر بيا الرياضي

 المثالية .حالة االستعداد والتييئة النفسية  .1

 . ػ )حمى البداية(حالة االستثارة العصبية العالية وتسمى ب .2

 حالة عدـ المباالة( .حالة االستثارة العصبية الواطئة وتسمى بػ ) .3
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رفينػػاؾ مػػف يحتػػاج إلػػى درجػػة مػػف المعػػروؼ اف درجػػة االسػػتثارة العصػػبية المثاليػػة تختمػػؼ مػػف شػػخص الخ
االسػػتثارة لكػػي يحصػػؿ عمػػى افضػػؿ النتػػائج والعكػػس ىنػػؾ مػػف يحتػػاج إلػػى اوطػػئ الػػدرجات مػػف  عاليػػة مػػف

نتػػائج مرضػػية كمػػا اف ىػػذه االسػتثارة أو مايسػػمى بػػالتوتر النفسػػي قػػد يسػػتمر اثنػػاء  االسػتثارة لمحصػػوؿ عمػػى 
لكابػػػػة،المـو اويؤخػػػػذ اشػػػػكاؿ متعػػػػددة منيػػػػا )العدوانيػػػػة ، االنطوائية، ولفتػػػػرات مختمفػػػػة وحتػػػػى بعػػػػدىا المبػػػػاراة

 النفسي....الخ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثارة العصبية العالية .حالة حمى البداية  -اواًل :

 االعراض الفسمجية لحالة حمى البداية.-أ

 زيادة سرعة التنفس. .1

 زيادة سرعة نبضات القمب . .2

 زيادة افراز العرؽ . .3

 كثرة التبوؿ وتكراره . .4

 االطراؼ العميا والسفمى . وضعؼ ارتعاش .5

 االعراض النفسية لحالة حمى البداية .-ب
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 االستثارة العالية . .1

 االضطراب واالرتباؾ وعدـ االستقرار . .2

 بالقدرات الذاتية .الشعور بالخوؼ مف المنافسة واالحساس بفقداف الثقة  .3

 ضعؼ التذكر اذ يشعر الفرد انو نسي خبراتو . .4

 الضياع والبصر الزائغ .تشتت االنتباه وعدـ القدرة عمى التركيز اذ يشعر الفرد ب .5

 االعراض الحركية والميارية لحالة حمى البداية .-ج

 منذ البداية .عدـ القدرة في التحكـ والسيطرة عمى الحركات واالرتباؾ الواضح  .1

 سرعة االستجابة التي تتميز بعدـ الدقة . .2

 بذؿ المزيد مف الجيد مما يؤدي إلى استنزاؼ الطاقة بشكؿ مبكر. .3

 االلتزاـ بالواجب الخططي وبالتالي تنفيذ الواجبات . عدـ القدرة عمى .4

 زمف .ضعؼ القدرة عمى االحساس بالمسافة وال .5

 ظيور العديد مف االخطاء الفنية خاصًة بالحركات والميارات المركبة والصعبة . .6

 

 

 

 حالة عدم المباالة االستثارة الواطئة . -ثانيًا :

 -االعراض الفسمجية لحالة عدم المباالة:-أ

 االرتخاء في معظـ عضالت الجسـ خاصًة العضالت الكبيرة منيا . .1

 الخموؿ والكسؿ والميؿ إلى التثاؤب . .2

 انخفاض في سرعة التنفس . .3

 عدد ضربات القب . انخفاض في .4

 عدـ قدرة الفرد عمى تعبئة كؿ القوة والطاقة الجسمية . .5

 -ب_االعراض النفسية لحالة عدم المباالة :
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 وفقداف الرغبة بالممشاركة الرياضية . االكتراثعدـ المباالة وعدـ  .1

 انخفاض درجة االستثارة لدرجة الخموؿ . .2

 حالة انفعالية سمبية مصخوبة بالضجر وعدـ المباالة . .3

 انخفاض في مستوى االدراؾ واالنتباه والتذكر والتفكير . .4

 ضعؼ االثقة بالنفس وقمة االرادة . .5

 لمباالة.االعراض الحركية والميارية لحالة عدم -ج

 بدء المباراة بحالة يغمب عمييا طابع التراخي والكسؿ والخموؿ . .1

 قداف الميؿ لمكفاح وبذؿ المزيد مف الجيد وتجنب المواخية المباشرة مع المنافس . .2

 تميز األداء الحركي بالبطء واالفتقار لمقوة والسرعة المطموبة . .3

 طموب .عدـ القدرة عمى تنفيذ الواجبات الخططية في وقتيا الم .4

 السمبية وعدـ القدرة عمى المواجية وااللتجاء لمدفاع بدؿ اليجوـ . .5

 

 

 

 

 -حالة االستعداد االستثارة المعتدلة : -ثالثاً 

 االعراض الفسمجية لحالة االستعداد .-أ

تكوف معظـ العمميات الفسمجية في اتـ حالتيا الطبيعية وعمى اىبة االستعداد لمعمؿ االرادي وعمى  .1
 واحسف المستويات . اكمؿ وجو

 .االعراض النفسية لحالة االستعاد-ب

 سرعة تعبئة الفرد لجمع قوتو وطاقتو زاستثارة معتدلة بسيطة تسيـ في القدرة عمى  .1

 حالة انفعالية سارة . .2
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 تركيز االنتباه في المباراة واالنتظار بتميؼ . .3

 . التي ينبغي تنفيذىاارتفاع درجة القوة لعمميات االدراؾ واالنتباه والتذكرلمواجبات  .4

 تصور الفرد لما يجري في المباراة مف مواقؼ وتصور استجابات المتفرجيف . .5

 االعراض الحركية والميارية لحالة االستعداد . -ج

 بصورة صحيحة .وتنظيميا وتوجيييا وحركاتفي التحكـ في القدرة  .1

 ابية المواقؼ المختمفة .ًة تنفيذ الواجبات الخططية السابقة لمجبذؿ المزيد مف الجيد محاول .2

 استخداـ الفرد اقصى مايمكنو مف قوى وطاقة . .3

 سرعة ادراؾ المواقؼ المختمفة واالستجابة السريعة بصورة دقيقة . .4

 الكفاح الدائـ حتى نياية المباراة . .5

 

 

 

 

 

 

 -العوامل المؤثرة في حاالت ماقبل البداية :

الناجح فيـ مثؿ ىذه العوامػؿ وكيفيػة التعامػؿ  المدربىنؾ عدة عوامؿ تؤثر في حاالت ماقبؿ البداية عمى 
ىذه العوامػؿ مايػاتي والتييئة الصحيحة لممشاركة في مختمؼ المنافسات ومف اىـ  معيا ولمختمؼ الالعبيف

:-  

 اإلعداد الرياضي . .1
 النمط العصبي لمرياضي . .2

 الخبرة السابقة لمرياضي . .3
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 الحالة التدريبية لمرياضي . .4

 مستوى المنافسة . .5

 اىمية المنافسة . .6

 مكاف المنافسة . .7

 نظاـ المنافسة . .8

 المتفرجيفاستجابات  .9

  .الحالة المناخية .15

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ل:ـــــخبرات النجاح والفش

يجػػب التميػػز بػػيف الفػػوز الػػذي يحققػػو الرياضػػي فػػي السػػاحة وخبػػرات النجػػاح الحقيقيػػة الناتجػػة عػػف 
الػذي يحققػو ى النجػاح والفشػؿ تعتمػد عمػى العالقػة بػيف مسػتو اف خبرات الفوز وبيف الخسارة وخبرات الفشؿ 

مسػتوى  أكثػر مػف اعتمادىػا عمػى الفػوز والخسػارة نفسػيا ، فػأذا كػاف الرياضي يوـ السباؽ ومسػتوى طموحػو
الرياضػػػي يػػػـو السػػػباؽ يعػػػادؿ أو يفػػػوؽ مسػػػتوى طموحػػػو فانػػػو سػػػوؼ يشػػػعر بالنجػػػاح ومػػػا يػػػرتبط بػػػذلؾ مػػػف 

اذا كاف مستوى الرياضي اقؿ مف مستوى الطموح فاف ذلػؾ سػيؤدي إلػى شػعور أما ،وسارةانفعاالت أيجابية 
 رضية .ذلؾ بالرياضي إلى الفشؿ وماير تب طبو مف اثار سمبية وانفعاالت غير م
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 -:االثار االيجابية والسمبية لخبرات النجاح

 االثار السمبية لخبرات النجاح -ثانيًا:                      االثار االيجابية لخبرات النجاح-اواًل:

 .االحساس باالحباط نتيجة عدـ تحقيؽ االىداؼ1          نتيجة لتحقيؽ االىداؼ بالفرح.االحساس 1

 .التكاسؿ والممؿ وضعؼ الدافعية نحو االداء2                         زيادة الدافعية نحو العمؿ.2

 االستيزاء بالخصـ .3                       المثابرة والجدية في العمؿ.3

 االفتقار إلى تحقيؽ الذات .4                                    .الثقة بالنفس 4

عػػدـ تناسػػب مسػػتوى الطمػػوح مػػع المسػػتوى الحقيقػػي .5                         ارتفػػاع مسػػتوى الطمػػوح.5
 لمرياضي

 

 

 

 

 

 -لخبرات الفشل:االثار االيجابية والسمبية 

 السمبية لخبرات الفشلاالثار  -ثانيًا:           االثار االيجابية لخبرات الفشل          -اًل:أو 

 االبتعاد عف الرياضة أو العمؿ الممارس.1    .المساعدة في تقيـ مستوى الرياضي بشكؿ  صحيح1

 عمى االستمرار                                         .الممؿ والتكاسؿ وعدـ القدرة 2                        .االبتعاد عف الغرور والعجرفة2

 . عدـ الثقة بالنفس3   االبداع والتنوع بالتمريف مف اجؿ تحسيف المستوى.3 

 دراسة المنافس واحتراـ اآلخريف .4                 بالخصـواالستيزاء .عدع االستخفاؼ 4
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   .االخفػػاؽ فػػي تحقيػػؽ مسػػتوى الطمػػوح واالىػػداؼ5                     الطمػػوح المتوقػػع.تحقيػػؽ مسػػتوى 5
 الحقيقيومالئمتو مع المستوى

 

 -النصائح واالرشادات لخمق خبرات النجاح وتالفي خبرات الفشل:

 عدـ القدرة عمى تكميؼ الرياضيف )االفراد( بمياـ وواجبات اعمى أو تقؿ بقميؿ عف مستوياتيـ. .1

 النجاح والتقدـ وتحقيؽ االىداؼ.مسايرة الرياضي بتقدـ مستواه واطالعو عميو والثناء عمى  .2

اذ انػػو يمثػػؿ الحكػػـ الصػػادؽ  اإلعػػداد الصػػحيح لمرياضػػيف مػػف اىػػـ خطػػوات خمػػؽ خبػػرات النجػػاح .3
 لممستوى المتوقع لمفرد.

 . التربوي التقويـ المستمر والدقيؽ لنتائج األداء والسموؾ لالعبيف جزء ميـ مف العمؿ .4

الراحػػػػػػػػة( ومواكبػػػػػػػػة التنػػػػػػػػوع بالتػػػػػػػػدريب التػػػػػػػػدرج بالتػػػػػػػػدريب ومكوناتػػػػػػػػو )الشػػػػػػػػدة، الحمػػػػػػػػؿ، التكرارات، .5
 الدائري،المستمر،الفتري( .وطرائقو)

 االىتماـ بالرياضيف وحؿ مشكالتيـ الرياضية واالجتماعية المؤثرة عمى المستوى الرياضي . .6

 

 

 

 

 -ي :ــــــمستوى الطموح الرياض

النجاح والفشؿ تعد مف العوامؿ الميمة التي تؤثر في مستوى الطموح الذي يضعو الفرد أف خبرات 
والفشػؿ فػي  لنفسو ، وكذلؾ فاف مستوى الطموح يعد مػف اىػـ العوامػؿ المػؤثرة فػي شػعور الرياضػي بالنجػاح

ؾ نتيجػػة المبػػاراة التػػي يخوضػػيا، اـ مسػػتوى الطمػػوح قػػد يػػؤثر سػػمبيًا أو ايجابيػػًا عمػػى الرياضػػي، ويػػأتي ذلػػ
الرياضي الحقيقي ومستوى طموحو الموضوع مف قبمو فاذا كاف مستوى الطموح مطابقًا  لمعالقة بيف مستوى

لمستوى الرياضي أو اقؿ منػو بقميػؿ فػاف ذلػؾ سػيقترف بػبعض المظػاىر السػمبية كعػدـ المبػاالة أو عػدـ بػذؿ 
بحيػػث  الػػذي يضػػعو الفػػرد لنفسػػواألداء كػػذلؾ نجػػد اف مسػػتوى الطمػػوح المزيػػد مػػف الجيػػد لتحسػػيف مسػػتوى 
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االسػػػتيزاء بػػػاآلخريف يفػػػوؽ قدراتػػػو الحقيقيػػػة وبدرجػػػة عاليػػػة وكبيػػػرة سػػػوؼ يقتػػػرف بمظػػػاىر سػػػمبية كػػػالغرور و 
، اف كؿ ماذكر مف حاالت تػدخؿ ضػمف مايسػمى وبالتالي الفشؿ لعدـ تمكنو مف تحقيؽ اىدافو الموضوعة
فيػػو ذلػػؾ المسػػتوى الػػذي يضػػعو الفػػرد لنفسػػو بي( بػػػ )مسػػتوى الطمػػوح السػػمبي( أو )مسػػتوى الطمػػوح االيجػػا
مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ وبػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد والمثػػابرة بحيػػث يكػػوف اعمػػى مػػف مسػػتواه الحقيقػػي وبشػػكؿ معقػػوؿ 

فمستوى الطموح لمفرد يتمثؿ باليدؼ الذي يضعو لنفسو فكممػا و واالستمرار بمستوى األداء حاتو وطمو اىداف
 لديو قويًا .وسيؿ التحقيؽ كاف الحافز  ستوى الرياضيكاف اليدؼ عاليًا وقريبًا مف م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -العدوان الرياضي مفيومو وأنواعو ونظرياتو:

 ((Aggression           -دوان:ـــــمفيوم الع

وقوؿ العرب  العدواف في المغة العربية يعني الظمـ الصارخ أو )التعدي( اي مجاوزة الشي إلى غيره
والعػدو ىنػا اليعنػي بػو )الجري()الػركض( عمػى فالف عدو فالف بمعنى فالف يعدو عمى فالف بػالكره والظمػـ 

 . 2آية )والتعاونوا عمى االثـ والعدواف( سورة المائدة /الرجميف وكما ذكر في قولو تعالى 
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يسػػتثيره االحبػػاط أو  حػػافز وفػػي عمػػـ الػػنفس الرياضػػي يػػراد بالعػػدواف االفعػػاؿ والمشػػاعر العدوانيػػة وىػػو
غريزيػػػػة وىػػػػو فعػػػػؿ معػػػػاًد موجػػػػو نحػػػػو شػػػػخص اوشػػػػيء ، ومػػػػف ىنػػػػا يجػػػػب اف نفػػػػرؽ بػػػػيف يسػػػػببو االثػػػػارة ال

 آتي )الغضب ،العنؼ ،العداء ( .مصطمحات اخرى مرتبطة بالعدوانية وىي ك

الحاالت الداخمية التي تتصػؼ بجوانػب المعرفػة الخاصػة باالحساسػات / تعني  (Angerالغضب ) .1
 ىو سموؾ تعبيري معيف تنزع لمظيور فجأة يصعب التحكـ فيو .دود االفعاؿ الفسيولوجية و ور 

يتعػػػدى ظػػػواىر العػػػدواف والشػػػغب حتػػػى يصػػػؿ أحيانػػػًا إلػػػى القتػػػؿ ( / مصػػػطمح Violenceالعنػػػؼ ) .2
لمقوانيف المدنية وبػذلؾ نػرى اف الغضػب قػد يػؤدي إلػى والحرؽ والتدمير والتحطيـ التي تشكؿ خرقًا 

 العدواف بينما العنؼ ىو اعمى درجة يصؿ الييا الكائف الحي في العدواف .سموؾ 

و عمػى الػرغـ مػف تعني النزوع إلى تمني ايقاع االذى بػاآلخريف  ( (Hostillityالعداء أو العدائية  .3
دافعػػًا  التقػػارب الكبيػػر بػػيف مصػػطمحي العدوانيػػة والعدائيػػة اذ لػػـ يفػػرؽ البػػاحثوف بينيمػػا واعتبارىمػػا

لألشارة نجد باحثيف آخريف قد فرقوا بيف ىذيف المصطمحيف اذ يراد بمصطمح العدائية   انناواحد اال
إلػػى الميػػوؿ المدعمػػة تػػدعيمًا جوىريػػًا بينمػػا يػػراد بمصػػطمح العدوانيػػة لألشػػارة إلػػى الميػػوؿ المدعمػػة 

المثيػر  وىذا يعني اف العدواف ىو السموؾ اآلني والذي ينتيي بعػد ظيػوره أو بػزواؿ تدعيمًا عرضياً 
أبعػػد مػػف الوقػػت الحاضػػر ، مػػف ىنػػا لػػو، بينمػػا العػػداء ىػػو الميػػؿ لمعػػدواف بمشػػاعر قػػد تسػػتمر إلػػى 

 يوجد لمعدوانية عدة تعاريؼ منيا .

 الشخص نفسو )الذات( اآلخريف ./ سموؾ ينتج عنو أيذاء  العدوانية .1

أو اآلخػػريف أو كػػؿ فعػػؿ يقصػػد بػػو األذى البػػدني والنفسػػي أو المػػادي الموجػػو لمػػذات العدوانيػػة / .2
 ومرتبط بطبيعة المنافسة الرياضية . لكمييما معاً 

العدوانية / السموؾ الذي يقـو بو العب أو أكثر مف افراد الفريػؽ الرياضػي لمحاولػة أصػابة أو  .3
 لالعب مف افراد الفريؽ المنافس . احداث ضرر أو أيذاء

 -دوان :ـــــالعأشكال 

البدني لمشخص نفسو أو الغير أو كالىما  االذى كؿ انواع بألحاؽ يتصؼ العدواف البدني / سموؾ .1
 الدفع ،النطح بالراس ، الرفس ( اي كؿ التجاوزات البدنية .مثؿ ) الضرب ، الكـ ،

بالحػػػاؽ كػػػؿ انػػػواع االذى المفظػػػي لمشػػػخص نفسػػػو أو الغيػػػر أو  فظػػػي / سػػػموؾ يتصػػػؼالعػػػدواف الم .2
 ب بيا ( اي كؿ التجاوزات المفظية .ذيئو وغير المرغو كالىما مثؿ ) الشتـ ، االلفاظ الب
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العدواف النفسي / سموؾ يتصؼ بألحػاؽ كػؿ االذى النفسػي لمشػخص نفسػو أو لالخػريف أو كالىمػا  .3
  ، السموكيات النفسية األخرى .االحباط النفسي ، القمؽ ، المحاربة النفسية والمعنوية مثؿ 

 -:دوان ــــانواع الع

( / ىو السػموؾ الػذي يحػاوؿ فيػو الفػرد اصػابة كػائف حػي (Hostile Aggessionالعدواف العدائي  .1
ألحداث االلـ أو االذى أو المعانات لمشخص االخر بيدؼ التمتع والرضا بمشاىدة االذى أو آخر 

االلػػـ أو المعانػػػات التػػػي الحقػػت بػػػالفرد المعتػػػدي عميػػو كنتيجػػػة ليػػػذا السػػموؾ العػػػدواني ويالحػػػظ اف 
وقد يحدث مثؿ ىذا العدواف في المجاؿ  ،لحالة يكوف غاية في حد ذاتو ذه االسموؾ العدواني في ى

في العديد مػف المواقػؼ التنافسػية مثػؿ ضػرب الالعػب الػذي يتخطػى زميمػو فػي لعبػة كػرة  الرياضي
القػػدـ أو دفػػع العػػب كػػرة اليػػد لزميمػػو اثنػػاء القفػػز لمتصػػويب عمػػى اليػػدؼ واسػػقاطو وىكػػذا فػػي بقيػػة 

 االلعاب .

ىػو السػموؾ الػذي يحػاوؿ اصػابة كػائف حػي  ( /(Instrumental Aggressionمي العدواف الوسػي .2
ألحػػداث االلػػـ واالذى أو المعانػػات لمشػػخص االخػػر بيػػدؼ الحصػػوؿ عمػػى تعزيػػز أو تػػدعيـ آخػػر 

رضػػػا الػػػزمالء أو اعجػػػاب المػػػدرب ولػػػيس بيػػػدؼ مشػػػاىدة مػػػدى خػػػارجي مثػػػؿ تشػػػجيع الجميػػػور أو 
معانػاة المعتػدى عميػػو ، فػي ىػذه الحالػػة يكػوف السػموؾ العػػدواني وسػيمة لغايػة معينػػة مثػؿ الحصػػوؿ 

، ومػػف امثمػػة ىػػذا النػػوع مػػف العػػدواف العػػب كػػرة عمػػى ثػػواب أو حػػافز أو رضػػا أو تشػػجيع خػػارجي 
كػػرة المرتػػدة مػػف الموحػػة مػػع قيامػػو برفػػع المػػرفقيف فػػي السػػمة الػػذي يقفػػز لمحاولػػة االسػػتحواذ عمػػى ال

 وجو المنافس أو قياـ العب كرة اليد باعاقة عنيفة لمنافسو ومنعو مف التصويب عمى اليدؼ اتجاه
 كي يحصؿ عمى تشجيع الجميور لو .

 

يكػػػوف الغضػػػب واالنفعػػػاؿ مصػػػاحبًا لمسػػػموؾ فػػػي اف االوؿ  العػػػدواني يتمميػػػز النػػػوعيف مػػػف السػػػموؾ
                 واليشػػػػػترط وجػػػػػود االنفعػػػػػاؿ والغضػػػػػب فػػػػػي السػػػػػموؾ العػػػػػدواني الوسػػػػػيمي ويشػػػػػتركاف ني العػػػػػدائي العػػػػػدوا
سػػموؾ غيػػر سػػوي يجػػب الحػػد منػػو ومحاربتػػو واعتبػػاره جريمػػو فػػي المجػػاؿ الرياضػػي الػػذي يتميػػز  بانيمػػا

فػػي ظػػؿ قػػوانيف ولػػوائح ثابتػػة ومعروفػػة تػػديف السػػموؾ العػػدواني الػػذي يتسػػـ  بالمنافسػػة الشػػريفة والعادلػػة
 . ساءةبالخطورة واال



 
 

43 

نػػوع مػػف السػػموؾ البػػدني أو المفظػػي الػػذي يقػػوـ بػػو  ( / Assertive Behaviorلسػػموؾ السػػوي )ا .3
فػي والذي يتميز بالقوة والشدة والحـز والتصػميـ والكفػاح  الالعب الرياضي اثناء المنافسة الرياضية

اطػػار االلػػوائح والقػػوانيف المعتػػرؼ بيػػا محاولػػًة لتحقيػػؽ الفػػوز وتسػػجيؿ افضػػؿ النتػػائج ولػػيس بيػػدؼ 
محاولة اصابة منافس أو الحاؽ االذى وااللـ أو المعانػات لػو أو محاولػة الحصػوؿ عمػى تعزيػز أو 

تشػػػجيع خػػػارجي فػػػاذا حصػػػؿ اف اصػػػيب العػػػب بيػػػذا النػػػوع مػػػف السػػػموؾ فاليعػػػد سػػػموًؾ تػػػدعيـ أو 
ة فػػػي حالػػػة التمػػػد الصػػػابة انيًا متعمػػػدًا الف معظػػػـ االنشػػػطة الرياضػػػية تتضػػػمف عقوبػػػات رادعػػػعػػػدو 

المنػافس ، وىػذا النػوع يتميػز بػو الالعبػيف الػذيف يبػذلوف اقصػى الجيػود والميػؿ لمعمميػات اليجوميػة 
بالمعػػػػب الرجػػػػولي والنضػػػػالي وتػػػػاخر حػػػػاالت بػػػػدؿ الميػػػػارات الدفاعيػػػػة واالحتكػػػػاؾ البػػػػدني والميػػػػؿ 

والتراجػػػع ويحػػػدث فػػػي ظػػػؿ قواعػػػد المعػػػب الصػػػحيح وااللػػػوائح المتعػػػارؼ عمييػػػا  سػػػالـ واليػػػاساالست
أو الوجػػؿ والرغبػػة فػػي التحػػدي وعػػدـ الخػػوؼ مػػف احتمػػاؿ محاولػػًة اختػػراؽ المػػدافعيف دوف الخػػوؼ 

 . االصابة وزيادة الدافعية وتعبئة الطاقة النفسية والبدنية

 

 

 

 

 

 

 

 ((Silva) 6776كما اشار) سيمفا(التداخل بين االنواع الثالثة من السموك ))

 

 

 
 السلوك الجازم

عدم وجود نٌة اٌقاع  -

 االذى

اللعب النضٌف حسب  -

 القوانٌن والللوائح

 الهدف المنافسة الشرٌفة -

 بذل المزٌد من الجهد -

 سلوك سوي مرغوب -
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 -نوعان ىما:انواع العدوان في ضوء عامل الموقف إلى 
كسمة / عندما يكوف السموؾ العدواني سمة أو صفة مرتبطػة بػالفرد اي ف السػموؾ العػدواني العدواف  .1

جزء مف شخصية الفػرد اي اف الشػخص يتصػؼ بالعدوانيػة كسػمة ظػاىرة فػي سػموكو فػي العديػد مػف 
 المواقؼ .

شػػدتيا وتتغيػػر مػػف وقػػت العػػدواف كحالػػة / اي عنػػدما يكػػوف سػػموؾ العػػدواني حالػػة وقتيػػة تختمػػؼ فػػي  .2
 آلخر وىنا تزوؿ بزواؿ المؤثر لمعدواف .

 

 -ني :ـــسموك العدوانظريات ال

نظرًا لوجود العدواف ضمف سموؾ االنساف ولما لمعػدواف مػف نتػائج كبيػرة االثػر يمكػف رؤيتيػا بشػكؿ 
الوصػػػوؿ إلػػػى التربويػػػوف والنفسػػػانيف والفالسػػػفة بتفسػػػيرومحاولة مباشػػػر وبوضػػػوح فػػػي المجتمػػػع ،لػػػذا اىػػػتـ 

، والنظريػػة ىػػي مبػػدأ عػػاـ لصػػيغ تفسػػير عػػدد مػػف الظػػواىر مسػػبباتو واىدافػػو مػػف خػػالؿ وضػػع النظريػػات لػػو

 العدوان الوسيلي

 وجود نٌة االٌذاء -

 الفوزالهدف هو  -

الٌرتبط بالغضب  -

 واالنفعال

مخالفة القوانٌن  -

 وااللوائح

 سلوك غٌر سوي -

 العدوان العدائي

 وجود نٌة االٌذاء -

الهدف اٌقاع الضرر  -

 بالمنافس

ٌرتبط بالغضب  -

 واالنفعال

خالف القوانٌن  -

 وااللوائح

 سلوك غٌر سوي -

 

-  



 
 

45 

والتحكـ لمظػػػاىرة أو الظػػػواىر موضػػػوع والحػػػاالت المتصػػػمة والعمػػػـ وسػػػيمة لتحقيػػػؽ الوصػػػؼ والتفسػػػير والتنبػػػؤ 
  -البحث يعني اف اليدؼ النيائي لمعمـ ىو التوصؿ إلى النظرية ومف اىـ تمؾ النظريات كآتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (yInstinct Theor) نظرية الغرائز .6

اف االنسػاف يولػد ولديػو ))تستند ىذه النظرية إلػى اف العػدواف غريػزة فطريػة حيػث يفتػرض اصػحابيا 
اليامو لغريزة الحياة الغريزة الجنسية ، اما غريػزة العػدواف  مشتقاتالصراع بيف غريزتي الحياة والموت ومف 
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.....ونظػرًا لكػوف غريػزة العػدواف فطريػة فانػو اليمكػف اليػرب منيػا  فتعد مف المشػتقات اليامػة لغريػزة المػوت
 . ((ا عف طريؽ اشباعيا أو تغيرىا ولكف يمكف محاولة تعديميا والسطرة عميي

، اي اف ىذه النظرية تعني اف العدواف ولفيـ معنى الغريزة ىي صفة لنمط مف السموؾ غير متعمـ 
يحػػرص فطريػػة تولػػد بػػوالدة االنسػػاف وتكػػوف عامػػة عنػػد البشػػر جميعػػًا والبػػد مػػف اشػػباعيا كػػاي غريػػزة غريػػزة 

ذكر اصػػحاب النظريػػة اف فػػي داخػػؿ الفػػرد طاقػػة عدوانيػػة الفػػرد عمػػى اشػػباعيا أو محاولػػة السػػيطرة عمييػػا ويػػ
مولػػودة خػػالؿ الجسػػـ ويجػػب اف تتحػػرر ىػػذه الطاقػػة بكميػػات وبطرائػػؽ اجتماعيػػة مقبولػػة واال سػػتتراكـ اخيػػرًا  

وعمى اساس تصػريؼ العػدواف الكػامف  بطريقة متطرفة غير مرغوب فييا اجتماعيًا تتمثؿ بالسموؾ العدواني
بػؿ اف بعػػض العممػػاء  التنفيس(بػػػ)رج مقبػػوؿ اجتماعيػا لػػو وقػد سػػمي ىػػذا التصػريؼ فػي االنسػػاف وايجػاد مخػػ

وىنػا يوكػد عمػى اف التنفػيس ياخػذ  (Catharsis Theoryنظريػة التنفػيسبػػ )جعموه نظرية بحد ذاتو وسمية 
 شكؿ الممارسة الرياضية في المجاؿ الرياضي والعمؿ في المجاالت األخرى.

الممارسػة الرياضػية والتنافسػػية تسػيـ فػي اشػباع اوتعػديؿ أو السػيطرة عمػػى ومػف الجػدير بالػذكر اف 
باعتبار اف الرياضة مف القنوات المقبولة في المجتمع كوسيمة لمتنفػيس وىػي تقمػؿ السػموؾ  السموؾ العدواني

ف الممارسػػػة تػػػؤدي إلػػػى االسػػػترخاء امػػػا عػػػف نوعيػػػة الرياضػػػة الممارسػػػة فيؤكػػػد العممػػػاء المضػػػاد لممجتمػػػع وا
لمختصػػيف اف الرياضػػات التنافسػػية التػػي تشػػمؿ عمػػى االحتكػػاؾ بػػيف الالعبػػيف يمكنيػػا مػػف تعمػػؿ بمثابػػة وا

تنفيس وتخفؼ السموؾ العدواني لمفرد في اوجو الحياة األخرى اال انو ال تتوفر إلى حد االف االدلة القطعية 
ؼ الرغبػػة فػػي التعبيػػر عػػف العنيػػؼ اليػػؤدي إلػػى تخفيػػالتػػي تسػػتند إلػػى فكػػرة اف النشػػاط الرياضػػي والبػػدني 

السػػػػموؾ العػػػػدواني اي نسػػػػتنتج اف النشػػػػاط البػػػػدني العنيػػػػؼ أو الممارسػػػػة الرياضػػػػية العنيفػػػػة ال تخفػػػػؼ مػػػػف 
 . العدوانية بؿ عمى العكس تؤدي إلى زيادة في درجة العدوانية

وفي نياية خالصة النظرية يؤكد العمماء عمػى ضػرورة التنفػيس عػف غريػزة العػدواف بطريقػة مقبولػة 
 .واجتماعية سواء كانت الممارسة الرياضية أو اية ممارسة حياتية احرى 

 

 ( . Aggression Theory- Frustrationالعدوان ) -نظرية االحباط .2
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تستند ىذه النظريػة إلػى اف العػدواف يحػدث دائمػًا نتيجػة لالحبػاط كمػا اف االحبػاط يػؤدي دائمػًا إلػى 
العػػدواف حيػػث اف السػػموؾ العػػدواني يسػػبقو حػػدوث احبػػاط عنػػد الفػػرد والعكػػس صػػحيح بمعنػػى اف االحبػػاط 

 .سيؤدي إلى سموؾ عدواني

دة ودرجػة االحبػاط الػذي يتعػرض كما اف ىذه النظريػة تفتػرض اف قػوة اسػتثارة العػدواف خاضػعة لشػ
، فاالحبػػاط عنػػدما يتواجػػد انمػػا يوجػػد بػػدرجات مختمفػػة  لػػو الفػػرد ولكميػػة العقػػاب المتوقعػػة كنتيجػػة لمعػػدواف

لعدواف يكوف موجيًا نحو مصدر االحبػاط فػاذا لػـ وقتي واحباط صعب مستمر كما اف  فيناؾ احباط بسيط
العدواف بػ )دؼ ثاني واليجوـ عمى مصدر االحباط يسمى ينجح أو يتـ ادراؾ عدـ نجاحو فانو يتجو نحو ى

 احػػي(العػػدواف المز ػ )امػػا اليجػػـو عمػػى شػػخص أو شػػي لػػيس سػػبب االحبػػاط أو مصػػدره يسػػمى بػػ (المباشػػر
،  يظيػػر عنػدما تنشػػأ عقبػػة تحػػوؿ بػػيف االنسػاف وبػػيف ىػػدؼ يسػػعى إلػػى تحقيقػػو فالعػدواف وفقػػًا ليػػذه النظريػػة

والتػي  ((Drive  Theoryواستنادًا ليذا المبدأ حاولت نظرية اخػرى تفسػير العػدواف سػميت بػػ نظريػة الػدافع 
وكػػاف مػػف اىػػـ فرضػػياتيا اف العػػدواف يحػػؿ محػػؿ االحبػػاط وتػػذكر ىػػذه  حظيػػت باىتمػػاـ العديػػد مػػف العممػػاء

 Aggressiveع العػػدواني النظريػػة اف االحبػػاط يػػودي إلػػى تحػػريض الفػػرد عمػػى العػػدواف أو مايسػػمى بالػػداف

Drive)ومف اراء ىذه النظرية . ( الذي يعزز بدوره السموؾ العدواني 

 العدواف نتيجة طبيعية لالحباط اي اف االحباط يؤدي دائمًا إلى القياـ بسموؾ عدواني . .1

 ترتبط قوة الميؿ إلى العدواف بمدى قوة ودرجة عدد االحباطات . .2

 التنفيس أو التخمص ضد المزيد مف العدواف .يعمؿ العدواف الظاىر كنوع مف  .3

ممػػا سػػبؽ نجػػد اف نظريػػة االحبػػاط تؤكػػد اف العػػدواف ىػػو اسػػتجابة لالحبػػاط ولػػيس غريزيػػًا حيػػث يػػزداد 
تبعػػًا لزيػػادة االحبػػاط وتكػػراره وقػػد يكػػوف باتجػػاه مصػػدر االحبػػاط الرئيسػػي أو نحػػو مصػػد اخػػر اقػػؿ العػػدواف 

عنػػدما يقػوـ العػػب مػػثاًل باعاقػػة منافسػػو عػػف تحقيقػػو ليدفػػو فػػاف  ومػػف ىنػػا نجػػد فػػي المجػػاؿ الرياضػػي خطػراً 
وقػػد تتحػػوؿ  ذلػػؾ سػػببًا الحبػػاط الالعػػب المنػػافس الػػذي قػػد يدفعػػو لسػػموؾ عػػدواني نحػػو الالعػػب الػػذي اعاقػػو

ى العدواف)مصػػدر االحبػػاط االصػػمي( ومػػف االنتقػػادات التػػي عدوانيتػػو إلػػى بػػديؿ اخػػر عنػػد عػػدـ قدرتػػو عمػػ
و اف المصػػػػدر الوحيػػػػد لمعػػػػدواف ىػػػػو االحبػػػػاط والػػػػذي ياخػػػػذ اشػػػػكاؿ متعػػػػددة مثػػػػؿ واجيػػػػة ىػػػػذه النظريػػػػو ىػػػػ

االنسحاب،الغضػػب،الياس، االكتئاب،الفشػػؿ والخسػػارة ( اذ اف العػػدواف قػػد يحػػدث نتيجػػة دوف تحػػريض أو )
 استثارة احباط .

 ( .(Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتماعي . 3
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( مف ابرز العمماء الذيف اكدو وايدوا نظرية التعمـ االجتمػاعي (Aibert Bandura يعد )البرت بانديورا
عمى العكس مف نظرية )الغرائػز( ونظريػة )االحبػاط( فيػي تنظػر إلػى  كتفسير لظاىرة العدواف وىذه النظرية

 السموؾ العدواني عمى انو سموؾ متعمـ وليذا فاالفراد يسمكوف بطريقة عدوانية النيـ تعممو مثؿ ىذا السموؾ
وليس امتالكيـ لغريزة معينة أو كنتيجة لالحبػاط ومػف االفتراضػات االساسػية لنظريػة الػتعمـ االجتمػاعي اف 
انماط السػموؾ االجتمػاعي كميػا مكتسػبة وتعػد ىػذه النظريػة االكثػر قبػواًل فػي تفسػير السػموؾ العػدواني فمػثاًل 

نشػئتو اسػاليب عديػدة لكػؼ العػدواف في حصوؿ العدواف الف الفرد يتعمـ مف خالؿ ت الغضب اليتسبب دوماً 
بػػو فضػػاًل عػػف طبيعػػة الموقػػؼ الػػذي سػػبب  فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ االجتماعيػػة مراعػػاًة لالخػػريف المحيطػػيف

 -الغضب وقد اشار )البرت بانديورا( إلى اف نظرية التعمـ االجتماعي تستند عمى جانبيف رئيسييف ىما :

 ( .( Modelingالنمذجة أو القدوة  .6

محاكاة السموؾ اي التعمـ مف خالؿ المالحظة حيث يتاثر السموؾ العػدواني فػي نشػاتو وفػي ويقصد بو 
اسػموبيـ العػدواني اي اف ضعفو وقوتو بعوامؿ متعددة منيا التقميد الذي يمارسو الطفػؿ وىػو يػتعمـ مػف الكبار 

ظػػػػة مػػػػف السػػػػموؾ مكتسػػػػب مػػػػف اآلخػػػػريف واالدلػػػػة متػػػػوفرة مػػػػف خػػػػالؿ محاكػػػػاة االطفػػػػاؿ لمسػػػػموكيات المالح
وىنػا يسػمى تػدعيـ السػموؾ  فالسموؾ الذي يثاب الفرد عميػو يميػؿ إلػى التقميػد والمحاكػاة اكثػر مػف غيػرهالكبار 

اي عػدـ وجػود  والعكس عندما اليجد مايثاب عميى اليقمد أو يحاكػا وعنػد اذا يحػدث انطفػاء تبػادلي لمسػموؾ
التطبػػع( وغيرىػػا مػػف ،مشػػاىدة االفػػالـ ،طػػرؽ لػػتعمـ السػػموؾ )المالحظػػة المباشرةمػػايعزز االسػػتجابة ومػػف ال

 طرؽ تعمـ السموكيات مف الكبار ومحاكاتيا.
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 الذي يتـ تعزيزه أو تدعيمو يميؿ إلى اف يتكػرر مػرة اخػرى وىو ما تاسس عمى فرضية ىي اف السموؾ
ويوضح )البرت بانديورا( اف المبدأ االساس لنظرية التعمـ بالوسائؿ يبينانو اذا تـ دعـ ومكافأة سػموؾ معػيف 

يعني انو اذا سمؾ فرد معيف سموكًا عدوانيًا  فاف ذلؾ السموؾ ىو الذي سيتكرر احتماؿ ظيوره في المستقبؿ
رر ىػذا السػموؾ متػى مػا اتيحػت الفرصػة ىػذا سػواء ماديػة أو معنويػة فانػو سػيك وكانت ىناؾ مكافأة لسػموكو

فػػػي ظػػػروؼ مشػػػابو لتكػػػراره ،فمػػػثال اذا قػػػاـ احػػػد الالعبػػػيف بسػػػموؾ عػػػدواني ضػػػد خصػػػمو لمنػػػع االخيػػػر مػػػف 
سػوؼ يتكػرر ثانيػة عنػد اتاحػة استخداـ مياراتو ووجد لذلؾ مديحًا ثناءًا مف مدربو فاف ىػذا السػموؾ المػدعـ 

 .الفرصة 
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