
 ))الدافعية ومكافئة السلوك((

 

يعتبر موضوع الدافعية من  بني  م نل الموضنوالت التنى تاالنت بل  تمنلل البنلل  من  

العديند منن  العءمننلب والبننلاعي  فننى اءننل الننوفي بلننال اننلل وفننى اءننل الننوفي الريلضننى 

 بلال خلص.

 

لجمين  مونواع السنءو  البلنرن ومولنل السنءو   األسلسنىالدافعية  ى المانر   -

 ى.الريلض

امل م  الدافعية  ى مفتلح المملرسة الريلضية اءت مختءن  المسنتويلت و نى  -

الالاب الريلضنى لتايينا ا وجنل ات  وإعلرةالمتغير األاعر م مية فى تاري  

 الريلضية العللية الماءية مولل والعللمية .

ا دادت الباننوا المرتب ننة بللدافعيننة فننى الريلضننة ولننغءت  األ ميننةفننى ضننوب  نن   

واسعلً ومءموسلً فى المؤتمرات العللمية وفى المجل ت العءمية المتخصصنة فنى اي اً 

اءننل الننوفي الريلضننى مو اموضننوالت باننا فننى رسننلال الملجسننتير والننداتورا  فننى 

 اءيلت ومعل د التربية البدوية والتربية الريلضية.

مجمواة م  المصن ءالت والمفنل يل وامنل  (motivation)يدخل فى و لق الدافعية 

 -يأتى :

 ويص فسءجى مو وفسى مو اجتملاى .:  need الحاجة

 السءو  وتوجيله . إعلرةاللة م  التوتر الداخءى تعمل اءت :  motive الدافع

 معير بياى خلرجى يلب  الالجلت ويخف  الالرو  الدافعة .:  incentive الباعث

 البلاا خلرجى )معل العواب والعيلب( بيومل الداف  داخءى.

 سءو  متللبه لمعالل مفراد الجوي . إلتاللة ف رية تدف  :  instinct الغريزة

يسننتخدل مايلوننلً ابننديل لمصنن ءة الغرينن ة ايننا يعمننل اءننت إعننلرة :  drive الحااافز

 موواع معيوة م  السءو  لتاييا م دا  معيوة .

 اوج اب اإلوسل  واو معير معي  يجءب اوتبل ه مو يستعير  .:  interest الميل



ل واننو الريلضننة مو ا  تمننلل بللريلضننة   يعوننى داامننلً المملرسننة الريلضننية   م  المينن

أل  مملرسة الريلضة تت ءب لر لً آخر  و اليدرة مو اليلبءية )ا ستعداد( فيند يانو  

الميل واو الولل  الريلضى إيجلبيلً يوعاي فى مملرسة الفعءية لووع معني  من  مونواع 

ليلً من يستيبءه الفرد بللاواي الليرابة مو الملنل دة الريلضة   وقد ياو  الميل استيبل

مو اضور الملرجلولت والسبلقلت الريلضية وال مل ينرتب  بللولنل  الريلضنى الن ن 

  يميل إليه .

 نظريات الدافعية :

 

   هرم ماسلو )أبراهام ماسلو( – 1970 -نظرية ماسلو :

الجسننل والعيننل وقسننل  نن    ألوليننلتإ  األفننراد يلننيعو  الجننلتلل  بيننلً لوالننلل  بيعننى 

 -الت فاتي  : األولويلت

وتتضنننم  الجنننلت الضنننرورة  : (Deficiency needs)حاجاااات الااان    -

واإللاننلح )األسلسننية لءايننلة( الجننلت اسننتلال  ال لقننة معننل الالجننة لء عننلل 

واللننراب والوننول واللننعور بننلألم  واألمننل  والتننى للننل األولويننة فننى اينننلة 

 اإلوسل  .

تتضم  الالجنلت الوفسنية وا جتملاينة  : (Growth needs)حاجات النمو  -

معننل الالجننة لءاننب وا وتمننلب والصننداقة والالجننة الننت تينندير النن ات والالجننة 

  لتاييا ال ات وامل فى اللال :

 



 

  

 االستثارة –مفهوم التنشيط  إلى wittig 1992 –وتج  -نظرية الدافع أو الحافز :

active-Arousal : في مجال الدافعية ويفترض 

ا ستعلرة وم  السءو  ياو  موجللً لمالولة –م  لال فرد مستوى معي  م  التولي  

الوت معيرات بياية اللية ال  السءو  يتجه واو خفض  إ اا اتفلال بل ا المستوى )

                            والتولي  والعاي :-ا ستعلرة

 

                                                         

                                                                                     

 مستوى ا وجل 

 

 

 الذات تحقيق
 

 تقدير الذات
 

 حاجة المحبة 

 حاجة االنتماء

 الحاجة لألمن واالستقرار
 

 الحاجات أو الدوافع الفسلجية )الجسمية(



 لدة الالف  ) يلدة ا ستجلبة السلودة(

 

إ  والرة بسي ة إلت اللال ماال  تلنير إلنت م  مسنتوى ا وجنل  يتاسن  اءمنل  ادت 

ة الالف .قد ياو    ا صايال فى بعض الانل ت مو بعنض الفعللينلت الاراينة مو لد

. لانن  والريننة الننداف  تلننير إلننت م  لنندة الاننلف  تيتننر  ب يننلدة ا سننتجلبة الريلضننية 

 السلادة .

 

 

 

 الم لوب :       نظرية حرف 

 

 

 

 

 مستوى ا وجل 

 

 

 

 

 

 

 لدة الالف 

 

إلت اد معي  بعد ل   يتاس  مستوى ا وجنل  يتاس  مستوى ا وجل  ب يلدة الالف  

 ب يلدة لدة الالف    و من  يلدة إضلفية فى لدة الالف  تؤدن إلت  بو  ا وجل  .

 



 نظرية التعلم االجتماعي :

فننى مجننلل الدافعيننة إلننت م  الننتعءل السننلبا يعتبننر منن   ا جتمننلاىتلننير والريننة الننتعءل 

مو فلنل اسنتجلبة معيونة تنؤدن إلنت التعنر   المصلدر الرايسية لءدافعية . إ  إ  وجلح

اءت الجواوب التى يما  م  تؤدن إلت وتنلا  ايجلبينة مو وتنلا  سنءبية   وبللتنللى ولنأة 

الرغبننة والننداف  إلننت تاننرار السننءو  الوننلجة امننل م  الننتعءل بمالاالننة وجننلح مو فلننل 

 اآلخري  قد ياو  الفيلً إلوتلج الدافعية .

ملاى تتأسي اءت التعءل بللوم جة من النتعءل بللمالاالنة مو امل م  والرية التعءل ا جت

. فعءننت سننبيل المعننلل ييننول المنندرب الريلضننى بننأداب ومننو ج لملننلرة بتيءينند اآلخننري  

ارايننة معيوننة فننع  الالاننب بمالاالتننه للنن ا الومننو ج ياننو  منندفوالً لتعءمننه ومالولننة 

اننب وننلت  انن  مالاالتننه . فاننأ  الننداف  ألداب الال اإلماننل تيءينند  بصننورة دقييننة بينندر 

 ألداب المدرب ومالولة تيءيد  .

 

    تنمية الحاجة لالستمتاع :

ي ءنا اءيلنل الالجنة لرعنلرة  اإلعنلرةيولد ولديه الجة لمستوى معني  من   اإلوسل إ  

مو المتعننة  وم   وننل  مسننتوى معنني  منن  اللننة اإلعننلرة لنندى الفننرد . فعونندمل ياننو  

بللمءنل  ان ل  اوندمل ت يند اإلعنلرة بدرجنة اللينة مستوى اإلعلرة موخفضلً جنداً يلنعر 

 يصبة الفرد خلافلً مو قءيلً .

 

 مرتف                                                                    

 

 

 

 ا ستمتلع                        المتعة                                  

 

 

 



 مءل          موخفض                          قءا                         

 

 

 مرتف                 اإلعلرة المعءت           موخفض

تادا اودمل ينوغمي الالانب مو الفنرد فنى الولنل  اءينلً ويفيند إ  اللة اإلعلرة المعءت 

بلل م  ويلعر م  ال لىب يسنير اءنت الوانو الصناية ألونه   يلنعر فنى  اإلاسلي

 لمءل .اليءا مو ا

فلن   اإلعنلرة المعءننت تعمنل اننداف   اتنى ينندف  الفنرد    يلننلر  فنى الولننل  من  مجننل 

الاصول اءت الخبرة ا ستمتلع   و ول يأتى دور المدرب لجعل المملرسة الريلضية 

 خبرة ممتعة . 

 

 توجهات لجعل الممارسة الرياضية خبرة استمتاع :

د   وبدرجنة صنعوبة تسنتعير المللرات التى تاو  فى ادود قدرات الفنر ما  -1

 التادن .

اارص اءت  يلدة امية الولل  لال ريلضى وتجونب  ينلدة فتنرات ا وتالنلر  -2

 مو ادل المللراة .

التعءيمنننلت بلسنننتمرار معونننلب المملرسنننة مو الءعنننب   اينننا م   إصننندارتجونننب  -3

التعءيمننلت معوننلب المسننلبيلت يفينند الفننرد فرصننة الاصننول اءننت خبننرة  إصنندار

 لرة .المتعة مو اإلع

تجوننب المبللغننة فننى تييننيل سننءو  مو مداب الالاننب   ايننا م  خبننرة المتعننة    -4

تادا اودمل ياو  الالاب تات ضنغ  التيينيل المسنتمر .  ونل  وقتنلً مولسنبلً 

 يجب م  يخصص لءتيييل ولا  ليي معولب ا ودملج فى الولل  مو المسلبية .

للفرد يلنعر بللمتعنة فناارص اءت تدايل فرص التفلال ا جتملاى الممت     -5

والسعلدة فى وجود  من   مالانه . و ونل يجنب اندل  ينلدة روح المولفسنة بني  

ماضلب الفريا بايا يلنعر انل فنرد مونه ضند اآلخنر .. واألفضنل  نو تومينة 

 روح التعلو  والاب وا وتملب .



 

 

 -الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية :

 

 -الدافعية الداخلية )الذاتية( :

بللدافعيننة الداخءيننة بللريلضننة الاننل ت الدافعيننة الولبعننة منن  داخننل الفننرد وفسننه  ييصنند

والتى تلبعلل المملرسة الريلضية مو األداب الريلضى الد  باد  اتنه   معنل الرضنل 

والسرور والمتعة الولتجة ا  المملرسة الريلضة واللعور بل رتينلح اوتيجنة لءتغءنب 

بصننعوبتلل مو التننى تت ءننب الم ينند منن  اللننجلاة  التننى تتمينن اءننت التنندريبلت البدويننة 

مو بسننبب المتعننة الجملليننة الولتجننة انن  رلننلقة وتولسننا األداب  اإلرادةوالجننرمة وقننوة 

والتادن فنى مواجلنلت العيبنلت مو الصنعلب  اإلعلرةالاراى ال اتى لالاب   وا ل  

لضنى مو األداب فانل  الدافعينة الداخءينة تلنير إلنت م  ا لنترا  الري بلألدابالمرتب ة 

 الريلضى مل  و إ  قيمة فى اد  اته .

 

 -الدافعية الخارجية :

ييصد بللدافعية الخلرجية الال ت الخلرجية غير الولبعة م  داخل الفنرد وفسنه والتنى 

فننيما  ااتبننلر تعيننر وتوجننه السننءو  واننو المملرسننة الريلضننية مو األداب الريلضننى 

صدقلب بمعلبة دافن  خنلرجى لالانب امنل يندخل المدرب مو اإلدارن مو الوالدي  مو األ

فى إاداد الدافعية الخلرجية مختءن  الوسنلال التنى تعمنل اءنت تايينا غلينة مو  ند  

خننلرجى معننل الاصننول اءننت مالسننب ملديننة مو معوويننة اللاصننول اءننت المالفنن ت 

   والجواا  .

لعمءننة  توجنند االقننة وعييننة بنني  النندواف  الداخءيننة والنندواف  الخلرجيننة و مننل اننوجلي 

وااننندة . اينننا م  جميننن  الريلضنننيي  يملرسنننو  الريلضنننة بلننند  الاصنننول اءنننت 

مصدرن الدافعية الداخءية والخلرجية   ولا   ول  اختالفلً م  ايا م مينة تنأعير من 

م    ي  الوواي  لءريلضى. و ول تاللر م مية دور المدرب فى معرفة وم  الدافعينة 

 الممي  لءريلضى .



 

 

التفلانل بني  الدافعينة الداخءينة )ال اتينة( والدافعينة الخلرجينة فنى  اللال التللى يوضة

 -األداب الريلضى :

 

  

 الدافعية الخلرجية                                                          

الجواا                                            والمدية        التلجي         

 والمالف ت

 

 األداب    

 

 

                                          

 الداخءية الدافعية                                              

 

                                           

 اللعور بللرضل                                              

 

 

 

 عور بللوجلح              اللعور بللافلبةالل                              

 

 

 

 



 -إجراءات يراعيها المدرب لتطوير الدافع الذاتي :

 تووي  التدريب . -1

 التدريب فى بياة مالامة . -2

 م مية م  يوالر الريلضى إلت التدريب اءت موه لىب ممت  . -3

 م مية م  يت ار الريلضى قيمة مملرسة الريلضة اءت ماضلب جسمه . -4

تننن ار الريلضنننى قيمنننة المملرسنننة الريلضنننية فنننى تايينننا مالونننة م مينننة م  ي -5

 اجتملاية مرموقة.

 التدريب . م دا تاديد  -6

 

 -توجهات لجعل الممارسة الرياضية مصدراً لت دير وقيمة الذات :

 

الملاءة م  قيمة ال ات لدى الوللئ تاتب التفسير الصحيح لخبرات الفشل :  -1

وتاييا الفو  يجب تغيير   ا م  خالل تاييا الماسب )  يمة اآلخري ( 

المفلول الماسب  لل ولا  يجب م  يييل الوللئ فى ضوب الجلد ال ن يب له 

 م  مجل تاييا األ دا  الخلصة به وليي فى ضوب مداب اآلخري  .

تعتمد خبرة الوجلح لدى الوللئ اءت وض  م دا  توفير خبرات النجاح :   -2

  ا المبدم ليي بللسلولة ت بييه  دافعية تافل تاييا درجة ميبولة م  الوجلح

 -ويرج  ألسبلب اديدة مولل :

  يلدة رغبة الوللئ فى الاصول اءت المالفأة والير الفو  ._

أل مية الفو  لدى المدرب والمجتم  فأ  المدربي  واآلبلب يضعو  م دا  _

 تفوق قلبءيلت الوللئ .

 يته.الوللئ يض  م دافلً فى بعض األايل  تيل اعيراً ا  قلبء_

يتوق  الوللئ استمرار تاييا الوتلا  فى المراال التللية لا   ل    يتايا ل بيعة _

 مرقلملخصلاص األداب الريلضى امل فى الريلضلت الرقمية الوللئ يايا فى البداية 

 مستوى التيدل مادوداً جداً وبج ب م  العلوية سريعة عل م  التيدل ياو  

 



 -في الدافعية :النظرية المعرفية االجتماعية 

 إ      الوالرية توالر إلت الدافعية بلتجل ي  :

 اتجل  الع و السببى . -1

 اتجل  م دا  ا وجل  . -2

 

 اتجل  الع و السببى 

 

 

 خلرجى                         

           مرا  التاال 

 مو             

 مرا  السببية

 داخءى                         

 

تاو  الدافعية لتاسي  المستوى ماءت اودمل ياو  الع و داخءى اينا يتامنل  -

الالاب مسؤولية الفنو  مو الخسنلرة  اينا م  بن ل الجلند وتاسني  المسنتوى 

  ى تات سي رته.

ممل إ ا ال  الع و خنلرجى )انللاال مو صنعوبة الملمنة( فنع  الدافعينة سنتاو   -

 لفو  والخسلرة  ى خلرج سي رة الريلضى .ضعيفة ايا م  اوامل ا

 -اتجاه أهداف االنجاز :

دو  غير نل .  اوجل ينهإ   بيعة مو  ياءية البياة يمان  م  تجعنل الفنرد يتبونت م ندافلً 

فيما  م  يعتمد الفرد مو الريلضى الواجب مو األداب الد  ويما  م  يعتمند الوتيجنة 

 الد  .

ألداب النند  فعوننه سننيختلر اسننتراتيجيلت الواجننب مو ا فننى اللننة ااتمننلد الفننرد -

اوجل  مولسبة والعمل الجنلد والبانا ان  التاندن ومواجلتنه والصنمود بوجنه 

 الصعوبلت ... الخ .

 صعوبة المهمة الحظ

 ال ابلية  الجهد



وفننى اللننة ااتمننلد الريلضننى الوتيجننة النند  فعوننه سننيختلر اسننتراتيجيلت غيننر  -

مولسبة اللباا ا  ال ريا السنلل لتايينا اللند   اندل بن ل الجلند الانلفى  

 لب م  المواق  الصعبة ... الخ .ا وسا

يتمينن  بللصننفلت التلليننة فننع  جننو ا وجننل  إ ا اننل  ماتننوى بروننلم  الولننل  البنندوى 

performance climate  :  سيسود وفى     الاللة سيتبوت األفراد م دا  الوتلا- 

 

 مسلبيلت بيت األلخلص . -1

 ميلرولت اجتملاية . -2

 التأايد اءت الوتلا  بلال اءوى . -3

    الوتلا  بلال اءوى . إا لب -4

 

ممل إ ا انل  ماتنوى برونلم  الولنل  البندوى يتمين  بللصنفلت التللينة فنع  جنو البراانة 

mastery climate   سيسننود وفننى  نن   الاللننة سننيتبوت األفننراد م نندا  الواجننب مو

 األداب :

 

 التأايد اءت إتيل  المللرة . -1

 الفردية .العمل الجلد لتاييا مفضل اوجل  ضم  ادود اليلبءية  -2

  إا لب المدرب مو المدري تغ ية راجعة لخصية غير اءوية . -3

 

 

 اهداف النتائج 

 

 البطولة أو المنافسة 

 

 



عادد ببيار مان                                            عدد قليل من الرياضيين       

 الرياضيين

يفشااال فاااي                                    يح ااال البطولاااة                            

 تح يل البطولة

 

 

 

 خبرة فشل 

 

 

 

الخوف من الفشل                        زياادة ال لال                  ضاعف الث اة     

 بالنفس

 

 

 ضعف الدافع الذاتي

 

 

 

 

 أهداف الواجب أو األداء 

 

 

 

 أهداف خاصة لبل رياضي يمبن تح ي ها بالتدريب

 



 

 

 

 

 

 نجاح خبرة

 

 

 

 تأثير ايجابي على متغيرات الشخصية

 

 

 

 الث ة بالنفس تحسين األداء
الشعور 

 بالرضا

الشعور 

 بالبفاءة

عة المت

 والسرور

 

 

 

 تنمية الدافع الذاتي

 

 

ألداء( والذي يؤبد على الذي يؤبد على أهداف الواجب )االرياضي صفات الفرد 

 أهداف النتيجة 

 

 

 



 

 

 التأبيد على أهداف النتيجة الواجبالتأبيد على أهداف 

ت وير المللرة وتاسي   -1

 األداب .

يب ل مقصت جلد لتاييا  -2

 مفضل اوجل .

 يسعت إلت التفوق الم ءا . -3

استخدال استراتيجيلت مالامة  -4

)ا لت ال بللتمري   العمل 

الجلد  العبلت بوجه 

 الخ(.الصعوبلت ... 

راٍض بمستوا  ويتمت   -5

 بللتمري  .

ضوب تاس   يييل وفسه فى -6

 األداب مو ا وجل  .

التأايد اءت مستوى اليلبءية ميلروة  -1

 بلآلخري  .

مالولة التغءب اءت اآلخري  بأقل  -2

 جلد .

الوجلح يتايا م  خالل التغءب اءت  -3

 اآلخري  .

استخدال استراتيجيلت غير مالامة  -4

)التلرب م  التمري   اختيلر 

الواجبلت السلءة  الميل إلت اسءوب 

الخل  لتاييا الماسب  الغش  الءعب

 ... الخ( .

غير راٍض بمستوا  مل لل يا   -5

 الرابة.

يييل وفسه فى ضوب مرا   مو  -6

 مو لته ميلروة بلآلخري  .

 

إ  معللل ا وجل  التى تاندد تبونى م ندا  التأايند اءنت األداب مو التأايند اءنت الوتيجنة 

   Targetتتءخص بارو  اءمة 

 

   T- Taskالواجب 

   A- Authorityالسء ة 

  R- Rewardالمالفأة 

  G- Groupingتلايل الجملاة 



  E- Evaluationالتيييل 

   T-Timingالتوقيت 

 

T –  الواجبTask :  التغيينر مو التووين  فنى الواجنب سنيومى لندى الفنرد اإلاسنلي

 بيلبءيته الخلصة التى   تعتمد اءت الميلرولت م  اآلخري  .

A-  السلطةAuthority  :فراد مو الالابني  فنى إانداد خ نة التندريب  مللراة األ

و لننن  اننن   رينننا إا نننلالل الارينننة فنننى اختينننلر الواجبنننلت التنننى يرغبو نننل والتنننى 

 ياتلجو  إليلل .

R-  المبافاااأةReward  : مالفنننأة الجلننند ومالفنننأة األداب ومننندى التيننندل اللخصنننى

 والجملاى بغض الوالر ا  الفو  مو الخسلرة .

G-  تشاابيل الجماعااةGrouping  : اننأ  يعمننل الالاننب اءننت لننال مسننلبيلت مو

 بلال تعلووى )العمل الجملاى فى السءو  ا جتملاى واألدااى( .

E-  الت ييمEvaluation  :  التيييل اءت الجلد واءت التيدل اللخصى وا بتعنلد ان

 الميلرولت ا جتملاية .

T-  التوقيااتTiming  :ت بننل انندل ال ءننب منن  الجمينن  اوجننل  الملننلرة بننوفي الوقنن

 إا لب ال  اب الوقت ال ن ياتلجه .

 

  ((مبادئ مبافأة السلوك بوسيلة تحفيز الرياضي))

 

يفضل إا لب المالفأة اءت مسنلي مندى وجنلح الريلضنى فنى مبافأة األداء :  -1

 تاييا م دا  األداب وليي الوتلا  في  .

ه اودمل يعر  الريلضى م  المدرب ييرر المجلود ال ن يب لن مبافأة الجهد : -2

 فأوه   يخل  م  المالولة .

م  الملل وض  م دا  قصيرة المدى توضة منل  مبافأة األهداف المرحلية : -3

 يما  م  يفصل الريلضى اتت يصل إلت األ دا  الوللاية .



إ  الجواوننب الوفسننية وا جتملايننة  واالجتماااعي : مبافااأة الساالوك االنفعااالي -4

والينندرات البدويننة واءننت لءريلضننى   تيننل م ميننة انن  الملننلرات الريلضننية 

دور المالفننأة فننى تعءننل المنندرب ا  تمننلل بلننل وتعءيملننل و وننل تاللننر م ميننة 

 السءو  المرغوب فيه .

ين داد تانرار المالفنأة اوندمل ينتعءل الريلضنى ملنلرة جديندة  تبرار المبافاأة : -5

 واودمل يتعءل الريلضى المللرة جيداً فعوه ياتلج إلت التدايل م  وقت آلخر .

ياننو  الننداف  قويننلً وولنن لً اءمننل الوننت المالفننأة مو التع ينن   المبافااأة : توقياات -6

 ألداب الريلضى قريب الادوا )من المالفأة العلجءة( .

ياننو  الننداف  قويننلً اءمننل الوننت المالفننأة مو التع ينن  ألداب  أنااواع المبافااأة : -7

الريلضننى تلننمل ماعننر منن  وننوع منن  موننواع المالفنن ت الداخءيننة والمالفنن ت 

 ية .الخلرج

 

 ))مبادئ ع اب السلوك((

 

 -يتل التعلمل م  السءو  غير المرغوب فيه بأسءوبي  للاعي   مل :

 

 تجل ل السءو  غير المرغوب فيه . -1

 ايلب السءو  غير المرغوب فيه . -2

 

 التجاهل : 

يصءة مسءوب التجل ل م  الريلضى ال ن يبانا ان  التيندير وا اتنرا  من  خنالل 

 لن  بغنرض م  يءفنت الوالنر وانو  . إ  معلقبنة السنءو  سءواه غير المرغوب فينه و

لل ا الريلضى قد تدفعه إلت الم يد م    ا الووع م  السنءو    اينا م  ايلبنه يؤاند 

اءت م مية دور  بيومل تجل ءه يعوى م   ل    يمعل م مية ل  و    ايوبة باند  اتلنل 

. 



اءت الريلضى وفسه  ممل اودمل ياو  مصدر السءو  غير المرغوب فيه يلال خ راً 

 مو اءت  مالاه   اودا  يجب التا ير اللديد   واودمل   يستجيب يجب معلقبته .

 

 الع اب :

 وننل  مبننلدم المننة وملمننة فننى التعلمننل منن  السننءو  غيننر المرغننوب فيننه واسننتخدال 

 العيلب   و    المبلدم  ى :

 تجوب المبللغة فى العيلب . -1

 تجوب العيلب بللولل  الريلضى . -2

 ب العيلب لءلخص وإومل لءسءو  .تجو -3

 تجوب العيلب وسيءة لالوتيلل . -4

 تجوب العيلب ال ن يلال مي ة لالاب . -5

 تجوب العيلب امصدر لءتلديد . -6

 تجوب الويد السءبى المستمر . -7

 

 -لال يوضة مبلدم ومالفأة السءو  لءوللئ الريلضى :

 

 ((مالفأة األداب))

 

 ((مالفأة الجلد))         

 

 األ دا  المرال((         مالفأة ))                 

 

 ))مالفأة السءو  ا وفعللى((                          

 

 ))تارار المالفأة((                                          

 



 ))توقيت المالفأة((                                                  

 

 ))موواع المالفأة((                                                           

 

  ل والفئ األداب لءوللئ مل الوتيجة . -

  ل والفئ جلد الوللئ فى التدريب مو المولفسة مل وتيجة الفريا . -

 نننل وانننلفئ تايينننا  ننند  مراءنننى وتعننن    فنننى مسنننيرة إانننداد الفرينننا فنننى  -

 الب و ت واو اللد  األابر .

عنننللى ا يجنننلبى للننن ا الريلضنننى ووعلقنننب السنننءو   نننل وانننلفئ السنننءو  ا وف -

 لع له والسي رة اءيه .ا وفعللى السءبى 

 ل وارر المالفأة ب ريية صاياة لالستجلبلت والسءوايلت ا يجلبينة واألداب  -

والجلد الجيد لءوللنئ ب ريينة بولاينة تعن   النداف  الن اتى لءوللنئ فنى التندريب 

 والمولفسة .

 وقيت الصاية )قبل معولب وبعد( المولفسة . ل وع ى المالفأة فى الت -

مل  ى المالفأة التى تولسب اجل الفو  ومستوى الوللئ اتت   يتاول النداف   -

 ال اتى إلت داف  خلرجى مستمر ويعبت .

 من اي  ووا   فى المالفأة بي  الداف  ال اتى والداف  الخلرجى .

 ))التحفيز ومبافأة السلوك الرياضي((

المتعءل م  المسنلال الاسلسنة فنى دال مبلدم تافي  الريلضى مو اتت تعد مسألة استخ

الجلوننب الوفسننى فلننى فننى اننل ملننالللل سننالح  و انندي  فننع ا مننل اسننتخدمت وفننا  داننل

معرفة اءمية وفى الوقت والايفية المولسبة فعولل بللتأايد سنياو  للنل منردوداً ايجلبينلً 

  مستوا  وإ ا مل استخدمت ب ريينة اءت مداب الريلضى بلتجل  ب ل ال مل لديه لتاسي

الوااية تول ا  مبلدرة  اتية دو  الرجنوع إلنت المندرب مو ا ختصلصنى مو اخن ت 

لنناالً مابننر منن  الم ءننوب مو اقننل منن  الم ءننوب سننياو  للننل مننردوداً سننءبيلً واألمعءننة 

اعيننرة فننى المجننلل الريلضننى ففننى اعيننر منن  األايننل  مالفننأة الريلضننى قبننل المولفسننة 

ة ابيرة جداً   يتوقعلل وفى اللة الفنو  ين  ب بتفاينر  بلتجنل  الاصنول اءنت وبمالفأ



 نن   المالفننأة بعيننداً انن  التفايننر بمت ءبننلت مداب  وقنند ياننو  العانني منن   لنن  يصننلب 

الريلضى بخيبة ممل تيود  إلت اللة الالمبل ة ... وم  خالل  ل  وتعر  اءت م مية 

 ب  .  ا الجلوب فى دال الريلضى لتاسي  مدا

 أهداف التحفيز :

 -تتءخص م دا  التافي  بمل يأتى :

ا وجل  الريلضى   يتوقن  اوند اند معني  التافين   رفع مستوى الرياضي : -

    . ه و المار  لدف  ا وجل  إلت األملل واستمرار يت

مابلب التندريب اعينرة قند تسنبب اوعالسنلت وفسنية سنءبية  الثبات في التدريب : -

ريلضى     األابلب مو ادل معرفته ايفية التعلمل معلنل .. وتيجة ادل تامل ال

 التافي  المالً دافعلً لتامل     األابلب .

تاييا ا وجل  يت ءب بن ل مابنر  زيادة بذل الجهد أثناء التدريب والمنافسة : -

الجلود فى التدريب والمولفسة والريلضى   يما  م  يع ى انل  ن   الجلنود 

 غبلً فيلل و ل  يتل م  استمرار التافي  .إ ا لل يا  مودفعلً ورا

% من  80الفرد يست ي  م  يستاضر استغالل استحضار أعلى اإلمبانيات :  -

% البلقينة يمانن  م  يستاضنر ل لخدمنة اوجنل   انن  20وم   اإلرادينة قدراتنه

 ريننا التافيننن  اأاننند العوامنننل الملمنننة خلصننة فنننى العنننلب الينننوة والسنننراة 

   والتامل .

وجود بعض اولصر التافين  فنى فعللينة دو  مخنرى يندف   ات :اختيار الفعالي -

إلننت التوجننه واننو  نن   الفعلليننلت .  وننل دور المربننى ملننل فننى ا ختيننلر اسننب 

 م ايل وقلبءيلت  ل  الفرد )المردود المللى  المردود ا جتملاى  اإلانالل ...(

. 

 

 )) العالقة بين التحفيز واالنجاز الرياضي((

 

تخدمت ب رييننة موضننواية ولانن  سنن ننى اولننل ايجلبيننة  للمننل اايييننة  نن   الريلضننة 

 المعتمدة اءميلً لتاسي  ا وجل  مو فى امءية التعءل وا اتسلب ...  مسسلل



 - ول  والريتي  مسلسيتي  لءتعبير ا      العالقة :

 

 نظرية الدافع :-1

 مستوى ا وجل  )لدة التافي (         ءمل م داد التافي  ا داد معه ا

                     % 

 

 

 

 لدة التافي                                                                 

 

 

 

 مستوى ا وجل  %

 

 ( الم لوب :      )نظرية -2

ا وجل  يرتف  م  ارتفلع التافي  ولا  إلت اد معي  يتوق  ويعبت ويبدم 

 %      تافي ( .                      بل وخفلض م   يلدة لدة التافي  )لدة ال

                                                       

 

 

 

 مستوى ا وجل                                                            

 

 

              % 

 لدة التافي                              



 

  ردية بي  لدة الالف  ومستوى ا وجل  .العالقة في نظرية الدافع :  -

  مسءوب التافي  مولسب لريلضلت الينوة والسنراة والتامنل )الريلضنلت التنى

ل المنلرعو  1000 –ل 5000 –ل 100  تت ءب جلد تاتياى فانرن انللى( 

 . األعيلل  المصلراة  

 يلضنى مفيدة فى فترات اإلاداد العلل معولب البرام  التدريبية لت وير قلبءينة الر

 اءت تامل مابلب التدريب العييءة .

  الفرقينة والتنى  األلعلبيما  ا ستفلدة م  لدة التافي  فى بعض الال ت فى

تت ءب  يلدة فى اللا  الوفسى وبن ل جلند بندوى مابنر )الضنغ  الندفلاى فنى 

  ارة السءة الدقلاا األخيرة فى المبلريلت ...( . 

لعالقة  ردية بي  لندة التافين  ومسنتوى ا وجنل  تبدم انظرية )       ( الم لوب :  -

 عل توعاي م  ا ستمرار مو تصلاد لدة التافي  .

 * التافي  ياو  دقييلً فى اختيلر الوقت وال ريية والموق  .

* مفينندة فننى األلعننلب التننى تت ءننب فاننر تاتياننى )خ  ننى( الءعننلب الفرقيننة   األلعننلب 

 ا لمسلرات الارالت )دقة التافي ( .الفردية التى تت ءب استرجلع )تصور( دقي

* مفيدة اءمل تيرب الريلضى وانو اإلانداد الخنلص )الخ  نى( فنى التندريب )خ ن  

فى انرة اليندل والسنءة واليند وال نلارة( ملعنلب فردينة تاتنلج إلنت تيسنيل الجلنود اءنت 

 مسلفلت الفعللية وارتبل لل بلألم  .

فى التافين  فنى فعللينلت معيونة  وبي األسءم  المما  م  ياو   ول  م مية  ستخدال 

وال ت معيوة فى التدريب ..)ال ت الت بيا الخ  نى فنى األلعنلب الفرقينة و ينلدة 

اللننا  لءلجننول مو النندفلع فننى النندقلاا األخيننرة مو ا وتيننلل السننري  و توالننيل السننراة 

معوننلب الننراض مو السننبلاة فننى المسننلفة والنن م  عننل  يننلدة اللننا  فننى ولليننة السننبلق 

 ( .finishالفوش )

المولسب لتافي  الريلضى فى معولب التدريب والمولفسة دليل اءت  األسءوباستخدال * 

فى إدارة الفريا . آخ اً بوالنر ا اتبنلر الفنروق الفردينة الجيد  ومسءوبهواى المدرب 

لال  اب من  اينا خصوصنية لخصنية وم اجنه الوفسنى)الالد  الالمبنللى( فلونل  



 إلا نلبيعتنه الانلدة )اسنتعلرة اللينة( و نى مولسنبة للنل بللن ات  ابي  يمتنل و  ب ب

مفضننننل مسننننتوى .. واءننننت العانننني  وننننل   ابنننني  يمتننننل و  بلللنننندوب وا رتخننننلب 

)الالمبل ة(  ل  بللعمل بلتجل  استخدال استراتيجيلت التلياة الوفسية )رفن  ا سنتعلرة( 

 -ا   ريا :

 توضية م مية اللد  ووضعه . -

 التى تأخ  لال رف  اإلعلرة لءريلضى . األالديا الايوية -

 التولي  ال اتى لءريلضى . -

 مسؤولية الفو  والخسلرة . -

ممل فى اللة اودمل ياو  الريلضى فى اللة استعلرة اللية غير م ءوبة لألداب )امت 

البداية( فيتوجب اءت المدرب معرفة مل  و سبب     ا ستعلرة العللية  ل  و سنبب 

فاننلر السننءبية معننل الخننو  منن  الخصننل والماننل  ومسننؤولية فسننءجى مل معرفننى )األ

الخسننلرة ..( وفننى  نن   الاللننة فننأ  المنندرب يعمننل بلسننتراتيجيلت خفننض ا سننتعلرة 

الال مننة لعننودة الريلضننى إلننت اللننة اإلعننلرة المعءننت )ا سننتعداد لءتانندن( ومنن   نن   

 -ا ستراتيجيلت :

 ا سترخلب التتلبعى . -

   لال خفض اإلعلرة .األالديا الايوية التى تأخ -

 التدلي  . -

 التأمل . -

 التوويل المغول يسى وغير ل .  -

نموذج مبسط للبناء النفسي للرياضي خالل مراحل التدريب والمنافسة يعرض 

أساليب استخدام التحفيز لضمان استمرار الدافعية باستخدام أسلوب المبافأة 

 )األداء ، النتيجة(

 

 الفترة ا وتيللية



رار الوفسى بعد إالدة ا ستي -

 تراال التوترات .

اقتراح م دا  تادن جديد  -

مفضل م  السلبا وياو  ململً 

بللوسبة لءريلضى ويتولسب 

وقلبءيلته لضمل  استمرارية 

 الدافعية لالوجل  .

 

 

 

 فترة المولفسلت

الريلضى يواجه الرو  المولفسة  -

بعيداً ا  المدرب فى بعض األايل  

. 

تت توسيا ا تصلل الوفسى )ا -

التعءيملت( بي  الجلل  التدريبى 

واإلدارن م  الالاب )دقة اللية فى 

 التافي ( .

المراقبة الدقيية لسءو  الالاب قبل  -

ومعولب المولفسة والتعلمل معلل اءت 

وفا استراتيجيلت التلياة وا سترخلب 

. 

 

 مراءة اإلاداد الخلص 

الت ور فى  -

الجواوب الفوية 

 يلدة فى لال التافي  م   -



 

 

 

 

مالفأة  -1

 األداب .

 

مالفأة  -2

 الوتيجة .

 

 

 

 

مالفأة 

 األداب 

 

 

 

 

 

 

 

والتاتياية 

 لءفلاءية.

داب وفا األ -

الالرو  

المختءفة لبياة 

 الفعللية .

ايا دقته )والرية

 الميءوب( .

فرص لت وير عية الالاب  -

 بوفسه .

إا لب فرص لءريلضة  -

لمواجلة مواق  المولفسة 

وت وير قدرته اءت تاءيءلل 

وتوجيه اوفعلل لخدمة 

 المواق .

توى المبلريلت التدرج فى مس -

 التجريبية . 

 مراءة اإلاداد العلل 

  ريية اإلاداد الوفسى اإلاداد

 اجل اللى فى التدريب . -

تدرج فى اللدة م  ت ور  -

 فى التايي  التدريبى .

مابلب تدريبية اللية تاتلج  -

إلت دافعية اللية لمواصءة 

 التدريب .

اللية فى تافي   لدة -

 بأابلبالريلضى م  التيدل 

 التدريب )والرية الداف ( .

 قولاة الريلضى بللتدريب . -

 م مية اللد  . -

 المدرب . مسءوب -

الرالية ا جتملاية   -

 ال بية  الملدية .



 

 ))الدافعية والتحفيز لالعب المحترف((

 

 ليلب مداب  .الالاب الماتر  يتءيت مجراً مادداً  -

   ا األجر يرتب  بمستوا  واوجل   فى المولفسلت وسءواه . -

مت ءبننلت ا وجننل  اعيننرة )بدويننة  مللريننة  تاتيايننة  سننءواية  وفسننية ... الننخ(  -

لنن ل  يت ءننب العمننل الاعيننر المتواصننل لءافننلال اءننت المسننتوى والت ننور أل  

 الت ور معول  مردود ملدن مابر.

التافي  تبيت مرتب ة بعوابت ولرو  امل مسني ر اءيه فع  مسألة الدافعية و -

اءيلل فى العيود الريلضية التى توا   بي  العنواب والعينلب )مالفنأة السنءو   

مالفننأة الوتيجننة( وتتضننم  اننل الجواوننب الريلضننية وا جتملايننة والسننءواية 

واننو العمننل النندبوب والمسننتمر فننى اسااتمرار دافعيتاا ( لالاننب التننى تضننم  )

 فسة .التدريب والمول

الالاننب الماتننر  ياتننلج ميضننلً إلننت التافينن  بأووااننه وياتننلج إلننت تع ينن   -

 استجلبلته الصاياة امل الالاب الللون .

الالاننب الماتننر  )اننللى المسننتوى( معنند إاننداداً وفسننيلً جيننداً ومنندربلً اءننت  -

الملنننلرات الوفسنننية ولدينننه عبنننلت اوفعنننللى مننن  تغيينننر الالنننرو  الماي نننة فنننى 

 المولفسة .

ءننت المنندرب م    يرانن  ا تملمننه اءننت الالاننب الماتننر  اءننت يتوجننب ا -

اسلب الالابي  اآلخري  أل   لن  سنيؤدن إلنت )تصندع الجملانة الريلضنية( 

)تصدع الفريا( فللالاب الللون ياتلج إلت مسنتوى اتصنلل وفسنى مابنر من  

الالاب الماتر  .. فللمدرب م  الالاب فى خبرات الوجلح وخبرات الفلنل 

 يب والمولفسة وخلرجلمل ... فى التدر

المالفننأة الملدينننة خ ننرة اوننندمل تاننو  غينننر مدروسننة من   تتولسنننب واجنننل  -

ا وجل  لالاب الماتر  والللون و  تاو  فنى وقتلنل وتارار نل ينؤعر سنءبلً 



اءت الداف  ال اتى )اإلعلبة الداخءية( ويتاول إلنت إعلبنة خلرجينة تنرتب  بلنر  

    و ا وجل  .المالفأة الملدية لب ل الجلد وا

 


