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الفاعمية الذاتية وعالقتيا بدافعية االنجاز والسموك التنافسي لدى العبي المبارزة
م .فراس طالب حمادي م.م .ظافر ناموس خمف
جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية
 -1التعريف بالبحث

 1-1المقدمة واىمية البحث

اف التطور الرياضي في أي بمد يعتمد اساسا عمى التخطيط العممي الذي يستخدـ جميع العموـ ولمعارؼ إلرساء

البناء الرياضي وتقد مو عمى اسس قوية وصمبة ومف بيف العموـ االساسية عمـ النفس الرياضي فقد بدء العامموف في المجاؿ
الرياضي ومنذ بداية القرف الماضي االىتماـ بالناحية النفسية التي اخذت مكانيا بجانب النواحي الفسمجية والميارية
والخططية في اعداد الالعب اذ اف تطور الرياضة وارتقاء الالعبيف الى المستويات العميا جعميـ يصموف الى مستويات
متقاربة مف النواحي الميارية والخططية ,وجعؿ النواحي النفسية اىمية بالغة في فوز او خسارة الفريؽ في مختمؼ األلعاب

سيما لعبة المبارزة.

تعد لعبة المبارزة مف األلعاب الرياضية التي ليا تاريخ طويؿ في المجاؿ االولمبي والعالمي كمعبة رياضية اخذت
عمى عاتقيا احياء التاريخ بنكية الحاضر ,والتي تعتمد عمى الحالة النفسية لالعب والتي تعتبر مف الجوانب الميمة
واالساس في ايصاؿ الالعب الى المستويات العميا ,اف فاعمية الذات في المجاؿ الرياضي ىي توقعات الالعب حوؿ قدراتو
في مواجية التحديات والظروؼ المختمفة خالؿ التدريب والمنافسة ,ويرتبط مفيوـ فاعمية الذات في المجاؿ الرياضي بمتغير
دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي لدى الرياضييف ,إذ تعمؿ فاعمية الذات في تعزيز الدافعية او اعاقتيا نحو
االنجاز الرياضي وكذلؾ تعزيز السموؾ التنافسي لدييـ.
فالالعبيف ممف لدييـ مستوى عالي في فاعمية الذاتية ومستوى جيد مف دافعية االنجاز الرياضي والذي ينعكس عمى
السموؾ التنافسي لدييـ ,سوؼ يكونوف أفضؿ مف غيرىـ في مواقؼ المنافسة ,كما اف فاعمية الذات ودافعية االنجاز

الرياضي والسموؾ التنافسي ذو أىمية كبيرة لالعب بصورة عامة والعب المبارزة بصورة خاصة ,لذا تكمف أىمية البحث في
اف الالعبيف يتعرضوف لمواقؼ متغيرة مف خصـ وجميور ومالعب االمر الذي يتطمب امتالكيـ لفاعمية ذات تساعدىـ في
تطوير دافعيتيـ لإلنجاز الرياضي ,تكمف اىمية البحث في دراسة الفاعمية الذاتية وعالقتيا بدافعية االنجاز الرياضي
والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
 2-1مشكمة البحث

تعد لعبة المبارزة مف األلعاب الرياضية التي يعتمد الفرد عمى نفسو اثناء المباراة اذا ال يسمح لممدرب واي شخص

اخر التدخؿ اثناء المباراة اذ اف معرفة الرياضي بإمكانياتو ومستوى أداءه المياري ىو الذي يدفع الرياضي بالوصوؿ الى
االنجاز ,وتكمف مشكمة البحث في قمة اىتماـ المدربيف في تعزيز دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي لدى الالعبيف
مف خالؿ زيادة الفاعمية الذاتية لدييـ.
ارتأى الباحثاف دراسة الفاعمية الذاتية وعالقتيا بدافعية االنجاز والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
 3-1أىداف البحث

 - 1التعرؼ عمى العالقة بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المبارزة.
 - 2التعرؼ عمى العالقة بيف الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.

 - 3التعرؼ عمى العالقة بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنج از الرياضي والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
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 4-1فرضا البحث

 - 1توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز لدى العبي المبارزة.
 - 2توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
 5- 1مجاالت البحث
 1-5- 1المجاؿ البشري :عينة مف العبي اندية العراؽ المشاركوف في بطولة اندية العراؽ لمشباب
 2-5- 1المجاؿ الزمني :لمفترة  2211/2/22ولغاية 2211/3/12

 3-5- 1المجاؿ المكاني :قاعة المبارزة في كمية التربة الرياضية جامعة بغداد الجادرية
 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2ماىية الفاعمية الذاتية:

"إف موضوع فاعمية الفرد وقدرتو عمى التعامؿ مع أحداث الحياة قد احتؿ جانبًا ميماً مف كتابات الفالسفة والمفكريف

وعمماء النفس .وقد جاءت في كتاباتيـ عدة مصطمحات تعبر عف مفيوـ الفاعمية أو ماىية شخصية الفرد" ( .)1فقد عبر

الفيمسوؼ األلماني (فريدريؾ نيتشة) () Friedrich Nietsoheعاـ  1922-1844عف "مفيوـ الفاعمية بمفيومو الشيير
(إرادة القوة) التي رأى أنيا أكثر الدوافع اإلنسانية األساسية وما يريده الفرد فوؽ كؿ شيء آخر ,واف الفرد يسمو حيف يتغمب

عمى ضروب الخذالف التي تكتنؼ حالتو الحاضرة" ( .)2فالفرد يسعى لمتغمب عمى البيئة والتعامؿ معيا بشكؿ فعاؿ.

وتعني الفاعمية الذاتية ()" Self-Efficacyبأنيا قناعات الفرد بقدرتو الشخصية عمى القياـ بسموؾ معيف الذي يوصمو

إلى نتائج محددة" ( .)3ويعرفيا () Shererوآخروف بأنيا "مجموعة عامة مف التوقعات الذاتية لدى الفرد بشأف قابميتو حوؿ
أداء السموؾ وتحقيؽ الغايات والتغمب عمى العقبات في مواقؼ الحياة اليومية" ( .)4أما ىوالند وآخروف فيعرفونيا "بأنيا

مجموعة التوقعات التي تجعؿ شخصاً ما يعتقد اف المسار الذي سيتخذه سموكاً ما سيحظى بالنجاح" (.)5

ويعرفيا ()" Schwurzerبأنيا توقعات النتيجة النيائية المتحققة مف إدراؾ النتائج المحتممة عمى نشاط الفرد وتشير

إلى السيطرة عمى النشاط الشخصي لمفرد أو قوتو" ( ,)6كما يعرفيا ()" Regehrبأنيا تشير إلى عممية معرفية عاممة تحدث
توقعات يتمكف الفرد بموجبيا مف حؿ المشكالت ومواجية التحديات الجديدة" ( .)7ويعرفيا () " Maviesبأنيا حكـ شخصي

لمفرد حوؿ قدراتو في أداء ميمة معينة بنجاح" (.)8

( )1قاسـ حسيف صالح؛ الشخصية بين النظرية والتنظير والقياس ,جامعة بغداد ,مطبعة التعميـ العالي ,1988 ,ص.266

( ) 2الموسوعة الفمسفية؛ ترجمة فؤاد كامؿ وآخروف ,مصدر سبؽ ذكره ,1983 ,ص.486
(3) Maddux-et,al, Self – Efficacy theory and research, Applications in clinical and
counseling psychology, NY, 1987, p39.
4
( ) Shere et al, Self – evaution soial, construction and validation. Psychological reports,
1982 , p664.
( )5ىوالند وآخروف؛ التعمم بالمالحظة ,باندورا في نظريات التعمم ,ترجمة عمي حسيف حجاج( :الكويت ,المجمس الػوطني
لمثقافة والفنوف واآلداب ,سمسمة عالـ المعرفة ,العدد  ,128ج ,)1986 ,2ص.143
( ) Schwarzer. Ralf, General perccived Self – Efficacy in (14) cultures – http: 11.
www.Yorku.co 1 foulty acoelmic 1 schwarzer 1 word 14.htm. 1998.
7
( ) Regeh. C. Hill, J & Glancy,.G. Individual predictors of traumatic placations in fire
fighters, Journal of Nervous and Mental Diseuse, Vol (188) No6. 2000, p.p333-339.
(8) Mavis, B, Self-efficacy and OSCE, performance among Second Year Medical
students, Journal of Advances in Health science Education, Vol. (6), 2001, p.p 93-102.
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ومف ىنا نستطيع اف نعرؼ الفاعمية الذاتية وىي "اف لمشخص القدرة القميمة أو الكثيرة الثبات باإليماف الشخصي

والشعور الواسع لمتعامؿ بكفاءة مع مختمؼ المواقؼ الشديدة" (.)1

وفي المجاؿ الرياضي ىناؾ دراسات تطرقت إلى موضوع الفاعمية الذاتية فيعرفيا () Mcauieyوآخروف "بأنيا

ميكانزمات إدراكية عامة ألجؿ تأثيرات المعالجات النفسية المتنوعة عمى األداء وأنيا تعد قناعة فردية بمقدرتو أو مقدرتيا

عمى إنجاز سموؾ ضروري لتقديـ ناتج مرغوب فيو" ( .)2وتحت مصطمح (التغير السموكي) فيعرفيا باندو ار ( )1977بأنيا
"قوة إيماف الالعب بأنو يستطيع تنفيذ متطمبات األداء بنجاح إلحداث نتيجة محددة" ( ,)3وطبقاً لباندو ار فإف مستويات فاعمية

فاعمية الذات تعزز أو تعوؽ التحفيز إلى العمؿ وىذا ما يمكف دراستو طبقاً لممراحؿ التي يمر بيا الفرد ,ففي مرحمة
(الطفولة المبكرة) "يميؿ األطفاؿ إلى النظر الذي يشترؾ فيو المتعة والقيمة ويكوف النظر اختياري وىذا ما يرفع الفاعمية

الذاتية باتجاىات المتعة المتبادلة تاركاً بقية االختيارات تحت التطوير ,وبنمو الطفؿ سوؼ يتزايد نمو النظر ويصبح ميماً
في تطوير المعرفة الذاتية لفاعمية األطفاؿ" (.)4

وفي المدة التعميمية وىي مرحمة دخوؿ المدرسة سوؼ تتطور الفاعمية الذاتية المدركة" ,فالمدرسة ىي المكاف الذي

يطور االطفاؿ كفاءاتيـ بصورة فعمية في المجتمع األكبر" ( ,)5فالسيطرة عمى الميارات االداركية سوؼ يطور شعورىـ
النامي لفاعميتيـ الفكرية ,وىذه الفاعمية الذاتية الفكرية تعتمد بصورة كبيرة عمى المواىب الذاتية لممعمميف" ,فالمعمموف الذيف

يمتمكوف إحساس عالي مف الفاعمية حوؿ قدراتيـ في التعميـ يستطيعوف اف يزيدوا مف دافعية تالميذىـ في النمو االدراكي"

(.)6

وفي مرحمة المراىقة يصؿ ىؤالء المراىقوف إلى متطمبات البموغ فيـ يفرضوف مسؤوليات كاممة ألنفسيـ تقريباً في كؿ

اتجاىات الحياة "فالمراىؽ يوسع ويقوي شعوره لمفاعمية الذاتية بتعميمو كيفية تعاممو بنجاح مع المصاعب التي لـ يتمرف
عمييا ,المراىؽ سوؼ يتماشى مع متطمبات جديدة المتمثمة باألبوة – العالقات المتعمقة بالزواج – الحرؼ الوظيفية فعند
وجود سيطرة مبكرة عمى ىذه الميمات يعني ىذا وجود شعور ثابت مف الفاعمية الذاتي يسيـ في الحصوؿ عمى منافسات

ونجاحات اكثر" ( . )7أما الفاعمية الذاتي في األعمار المتقدمة فيناؾ قابميات جسدية تتناقض ليذا يتطمب زيادة في الفعالية
الذاتي لمفعاليات التي فييا الوظائؼ الحيوية التي تتأثر بصورة أساسية.

"فعندما ينتقؿ األشخاص إلى مراحؿ العمر المتقدمة يعانوف مف بعض الفعاليات اإلنتاجية – الفكرية وىذا يتطمب

شعور قوي لمفاعمية الشخصية إلعادة العمؿ والحصوؿ عمى حياة منتجة وىادفة" (.)8

(1) Ralf. S & Mathias. J, General perceived Self – Efficacy , 1993, Inc, fu-herlin. de/
gesund/…/ hauptteil.. general – perceived – self. Htm-22k-cached-mor from this site.
2
( ) Mcauley et al, Modeling and Self – Efficacy atest of Bandura s Model, Journal of
sport psychology, 1985, p283-295.
(3) David Yukelson & Allen. J, The effect of preexisting and manipulated Self-Efficacy oon
a competitive muscular and urance task, North Taxas stuts University, 1981, p321.
(4) Bandura, Efficacting change theory partlctacal modeling, Inc, J. D, krum Bolts & C,
E, (eds) cannseling methods, New York, 1976, p205.
(5) Bandura, Social foundation of thought and action: Asocial cognitive theory, Engwood
Engwood cliffs, N.J, prentice Hill, 1986.
(6) Bandura. A, Self – efficacy mechanism in physiological actibation and health
promoting behavior, N.J, prentice Raven, 1991, p10.
(7) Bandura. B, Self-regulation of motivation through anticipatory and self-regulatory
mechanism Lincoln, University of Nebroske press, 1991, p69.
8
( ) Lent. R, Career, self-efficacy: Empirical status and future directions, Jordan, 1987, p11.
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 2-1-2مصادر الفاعمية الذاتية

"يدرؾ الناس فاعميتيـ عمى أساس تطويرىا بأربعة مصادر رئيسة ,واف أىـ طريقة مؤثرة لخمؽ الشعور القوي لمفاعمية

ىو مف خالؿ السيطرة عمى التجارب ومتغيرات الحياة وىذه المصادر ىي:
 .1التجارب والنجاحات.
 .2التجارب البديمة المأخوذة مف النماذج.
 .3االقناع المفظي.

 .4االستثارة الفسيولوجية.
 .1التجارب والنجاحات :اف النجاحات التي يحققيا الفرد إيمانًا قوياً بالفاعمية الذاتية واف تجارب الفشؿ التي يتعرض ليا

الفرد تيبط مف فاعميتو الذاتية خاصة إذا حدث الفشؿ قبؿ اف يكوف ىناؾ شعور بالفاعمية" ( .)1ولخبرات النجاح أىمية
في الممارسة الرياضية وىو األمر ليس بالبسيط حيث اف "المنافسة الرياضية تتضمف في خصائصيا خبرات الفوز

والخسارة ويعتمد األمر عمى أسموب الرياضييف في تفسير خبرات الفشؿ ما دامت ىي جزءاً أساسياً ضمف خصائص

الرياضة وخاصة الرياضة التنافسية" (.)2

وبم عنى أخر "عندما يواجو الرياضي خبرات عديدة خالؿ المنافسة الرياضية التي تتسـ بالنجاح فإف ذلؾ يدعـ لديو

اإلحساس بالكفاية ويقوي لديو الحاجة إلى المزيد مف التفوؽ" (.)3

 . 2التجارب البديمة المأخوذة مف النماذج :إف الكثير مف االستجابات المعرفية واالنفعالية واالجتماعية تكتسب مف خالؿ
مالحظة األنموذج الذي يركز عمى مالحظة الشخص لسموؾ األخر" ( ,)4فعند مالحظة الالعب العباً أخر أو المدرب

الرياضي وىو يؤدي ميارة حركية بنجاح أو مشاىدة الالعب المنافس الذي لـ يسبؽ لو المنافسة معو مف قبؿ ,في مثؿ

ىذه المواقؼ فإف فاعمية الذات ال تت أسس عمى الخبرات الذاتية السابقة لالعب ألنو لـ يسبؽ لو أف مر في مثؿ ىذه
الخبرة وانما اعتمد عمى الخبرات البديمة التي أطمؽ بعض الباحثيف عمييا مصطمح التعمـ بالنمذجة () Modelingوىو
األثر الذي يؤدي إلى االرتقاء بفاعمية الذات لدى الالعب" ( .)5وىذا ما دعمتو نظرية باندو ار مف قبؿ فيمتر 1979

وينبرج  1982إذ وجدوا باف إناث الجامعة تعمموا ميمة الغطس لمخمؼ وانيـ نجحوا ولدييـ توقعات فاعمية أعمى تحت

تأثير معالجة األنموذج (.)6

 . 3االقناع المفظي :يعد االقناع المفظي احد المصادر التي ترفع مف توقعات الفاعمية الذاتية بالرغـ مف كونيا اضعؼ
المصادر لكنيا تتميز بالسيولة وانيا جاىزة ومتوافرة ( ,)7وىذا ما نالحظو كثي ًار في المجاؿ الرياضي أف المدرب يقوـ

باستجابات لفظية ومحادثات شفيية مع العبو ألجؿ إقناعو بأنو يمتمؾ قدرات واستطاعت لمواجية أداء معيف بنجاح او

ال وىذه المحاوالت يطمؽ عمييا في إطار نظرية الفاعمية الذاتية
قدرتو عمى تخطي ارتفاع معيف في الوثب العالي مث ً
مصطمح (اإلقناع المفظي) .وقد اشار فيمتز () Feltsإلى وجود طرائؽ متعددة لإلقناع المفظي ومنيا:

(1) Bandura. A, Social learning theory, Inc Englewood cliffs, N J, prentice Hill, 1977, p79.
( )2اسامة كامؿ راتب؛ عمم النفس الرياضي – الميارات والتطبيقات( ,القاىرة ,دار الفكر العربي ,)1997 ,ص.94
( )3اسامة كامؿ راتب؛ المصدر السابق ,ص.87

( )4ممدوح عبدالمنعـ ؛ سيكولوجية التعمم وأنماط التعميم ,ط ,1الكويت ,دار الفالح لمنشر والتوزيع ,1992 ,ص.513

( )5محمد حسف عالوي ؛ عمم النفس الرياضي( :القاىرة ,دار الفكر العربي ,)2221 ,ص.279-278
(6) Gould. D & and weis. M.R, The efficacy of model similarity and model talkan
selfefficay and muscular endurance, Journal of sport psychology , 1990, p29.
(7) Bandura. B, Self-efficacy toward unifying theory o'behavioral change, psychological
Review, 1977, p191.
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 التصور  :Imageryويقصد بالتصور (العقمي) انعكاس االشياء او المظاىر التي سبؽ لالعب ادراكيا في خبراتو
السابقة والتي ال تؤثر عميو في لحظة التصور ,فالتصور إقناع مرئي تصوري لكنو في المجاؿ الرياضي يمكف اف ينطوي

تحت رجاء اإلقناع المفظي في فاعمية الذات" (.)1

 . 4االستثارة االنفعالية :اف االستثارة االنفعالية ىي مصدر أخر لممعمومات التي تؤثر عمى الفاعمية الذاتي في المواقؼ
الميددة ,اذ يعتمد الناس في جزء مف حياتيـ عمى االستثارة االنفعالية بالحكـ عمى قمقيـ وضعفيـ في الجيد .وفي
دراسة لػ البي () Labbeأكد عمى أف القمؽ يسيـ في تحديد توقعات فاعمية الذات لدى الالعبيف فقد ىدفت الدراسة إلى
التعرؼ عمى القمؽ وفاعمية الذا ت وعالقتيما باالنجاز الرياضي ,وتوصمت الدراسة إلى اف المتسابقيف ذوي الفاعمية

الذاتية البدنية االعمى قد أحرزوا درجات قمؽ اقؿ مما ىو لدى المتسابقيف ذوي فاعمية الذات البدنية الواطئة" ( .)2وىناؾ

حاالت وظيفية أخرى مثؿ التعب أو اإلجياد أو االلـ التي تجعؿ الالعب ب حالة وظيفية عالية والتي يمكف اف تؤثر في
تقدير الالعب لمستوى فاعمية الذات لديو أي اف الفاعمية الذاتية ترتبط بنوع التفسيرات التي يقوـ بيا الالعب عف طبيعة

حالتو االنفعالية قبؿ لحظة األداء أو قبؿ لحظة بداية االشتراؾ في المنافسة" (.)3
 3-1-2الفاعمية الذاتية في المجال الرياضي

لقد وضع باندو ار ( ) 1977آراء ودراسات في نظرية الفاعمية الذاتية في المجاؿ الرياضي والتنافسي ,فمف خالؿ دراسة

" (تأثير معالجة الفاعمية الذاتية عمى ميمة منافسة التحمؿ العضمي)" ظير إف عنصر ميـ في األداء الرياضي القصوى

ىو مستوى الفاعمية الذاتية لال عب أو درجة الثقة بالنفس ,إذ يؤكد أف المدربيف والرياضييف لدييـ تأكيد عالي بأف الثقة
بالنفس ليا دور ميـ في األداء الرياضي ,وىذه الثقة ىي نتيجة الفاعمية الذاتية العالية عند الرياضييف ,واف لمفاعمية الذاتية
عالقة برياضة (رفع األثقاؿ) وىذا ما أثبتتو دراسة (نيس وباتيروف )1979 ,إذ تـ فحص العالقة بيف التوقعات الذاتية
واألداء الرياضي في رفع األثقاؿ لمذكور وقد أثبتت الدراسة أف رافع األثقاؿ يتأثر بقناعتو بمقدار الوزف الذي يمكف رفعو

والنتائج أثبتت اف الرياضييف الذيف رفعوا وزف أكثر مما اقتنعوا بأف يكوف أقؿ مف القيمة الحقيقية" (.)4

قد افترضت نظرية (باندورا) لمفاعمية الذاتية حساب التأثيرات المختمفة المصاحبة لألداء لمميارات الحركية كمعالجة
القمؽ في الرياضة" ,وىذه النظرية تفترض الفاعمية الذاتية كميكانيكية إدراكية شائعة وكاستجابات سموكية وسيطة تعتمد ىذه

عمى إجراءات نفسية بأي ص يغة كانت سوؼ تغير مستوى وقوة االعتقاد الذي يستطيع بو الالعب اف ينجز الفعاليات" (.)5

وقد تـ تطبيؽ نظرية باندو ار في المجاؿ الرياضي مف خالؿ مصادرىا األربعة (إنجازات األداء – التجارب البديمة –

االقناع المفظي – االستثارة الفسيولوجية) إذ اختبر (فيمتز )1982 ,تنب ؤات نظرية باندو ار لإلناث بمحاولة الغطس المتكور

لمخمؼ ,وأثبتت النتائج اف الفاعمية الذاتية ىي ليس العنصر التنبؤي الوحيد لألداء عمى الرغـ مف أنيا األىـ في األداء عمى
القمؽ الذاتي – اإليقاظ النفسي – وانجازات األداء المرتبطة بالماضي عمى أوؿ محاولة مف محاوالت الغطس االربعة ,فبعد
المحاولة األولى والتي سبقتيا محاولة قديمة.
فقد طبقت نظرية (باندورا) بأف ىناؾ عالقة تبادلية بيف الفاعمية الذاتية واألداء لكف ىذا التبادؿ ليس متساوي
باألىمية ,فإف األداء ىو مؤثر أقوى لمفاعمية الذاتي مف تأثير الفاعمية عمى األداء ,كما اف التجربة أثبتت عدـ وجود عالقة
( )1محمد حسف عالوي ؛ المصدر السابق ,1988 ,ص.282

(2) Labbe. E. et al, Op.Cit., 1993, p27-34.

( )3محمد حسف عالوي ؛ مصدر سبق ذكره ,ص.281
(4) Gould D. & Weiss. M., Effect of Model similarity and Modle ralk on Self-Efficacy
and Muscular endurance, Journal on Soprt Psychology, 1981. p29.
(5) Martens. R. & Landers D.M., Coaction effects on muscular endurance task. Research
Quarterly, 1969, p.40.
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تباديمية بيف الفاعمية الذاتية واالستثارة الفسيولوجية ,ألف أنموذج انجازات األداء الرياضي كانت مصدر أقوى لمعمومات

الفاعمية الذاتية مف االستثارة الفسيولوجية" (.)1

ومف خالؿ التجارب حسب تطبيؽ نظرية (باندورا )B-1977 ,فإف الفاعمية الذاتية تمثؿ وسيطًا بيف إحدى المصادر

لمعمومات الفاعمية (إنجازات األداء – االستثارة الفسيولوجية – اإلدراؾ الذاتي) والعالقة التبادلية بيف األداء والفاعمية الذاتية
وبيف الفاعمية الذاتية واالستثارة الفسيولوجية لكف ليس مف أداء الغطس لمخمؼ المسبؽ" ( ,)2وقاـ (ريكماف) بدراسة حوؿ
التعرؼ عمى عالقة الجاذبية الجسدية والفاعمية الذاتي البدنية عمى تقدير الذات ,ومف نتائج ىذه الدراسة ,إف الجاذبية

الجسدية والفاعمية الذاتية ليا عالقة ايجابية بمقياس تقدير الذات لدى الذكور واإلناث ( .)3وفي عاـ  1983أجرى (جيؿ)
بحثاً إليجاد صدؽ وثبات ال فاعمية الذاتية البدنية في المواقؼ التنافسية في المجاؿ الرياضي ,إذ تناوؿ ىذا البحث دراسة
الفاعمية الذاتية وعالقتيا باكتساب الميارة الحركية عند أداء بعض األلعاب الرياضية (.)4

 4-1-2ماىية دافعية االنجاز الرياضي

()5

يمكف تعريؼ دافعية االنجاز الرياضي "بأنيا استعداد الرياضي لبذؿ الجيد مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف" .

ويعرفيا (عالوي ) 1998 ,بأنيا :استعداد الفرد لمتنافس في موقؼ ما مف مواقؼ االنجاز في ضوء معيار أو مستوى
معيف مف معايير أو مستويات االمتياز وكذلؾ الرغبة في الكفاح والنضاؿ لمتفوؽ في مواقؼ االنجاز والتي نتج عنيا نوعاً

معيناً مف النشاط والفاعمية والمثابرة" (.)6

 5-1-2العوامل المؤثرة عمى دافعية االنجاز الرياضي

"إف أي رياضي يريد عمؿ شيء ما فإنو يحتاج إلى دافع لكي يقوـ بيذا االنجاز وىناؾ خصائص عامة تميز

الرياضيوف الذيف يتميزوف بدرجة عالية مف االنجاز في مناشط الحياة المختمفة ومنيا النشاط الرياضي ,وقد قدـ (اتكنسوف,
 )1974Atkinsionأنموذجاً مقترحاً لعوامؿ الدافعية وعالقتيا باإلنجاز الرياضي في األداء وىذه العوامؿ ىي:

 .1التفوؽ في األداء نتاج كؿ مف الخبرات السابقة وتأثير البيئة الراىية وتوقع النتائج في المستقبؿ.

ال عف التأثير بكؿ مف عاممي
 .2تتأثر مقدرة الرياضي ودافعيتو لمتفوؽ بالخبرات السابقة في سنوات العمر المبكرة فض ً
الوراثة والبيئة.

 .3تعمؿ البيئة الراىنة (الموقؼ) دو ًار ميمًا كمؤشر عمى األداء ويتحدد ذلؾ في ضوء متطمبات وطبيعة األداء ىذا مف
ناحية وحالة االستثارة االنفعالية الخاصة بالرياضي مف ناحية أخرى.

ُ .4يعد مستوى األداء الرياضي ناتج كؿ مف القدرة والكفاءة المتميزيف لو.
ال معينًا سوؼ يؤدي إلى اليدؼ وقيمة الباعث الذي يقدمو اليدؼ.
 .5يتأثر مف االستمرار في األداء بعامميف ىما توقع أداء عم ً
ُ .6يعد الباحث مساعدًا في زيادة قوة الدافع واالختيار بيف البدائؿ إال انو ليس ىو العامؿ الوحيد.

(1) Nelson. L.R & Faurst. M.L., An Objective study of the effects of expectation on
Competitive performance, Journal of Psychology, 1972, p81.
(2) Deborah & Denise, Op.Cit., 1983, p267.
(3) Thornton. B & Ryckman. R, Relation ship between perceived physical ability and
indices ot aetual physical fithess , Journal of sport psychology. 1991, p85.
4
( ) Meauley.E & Gill, Reliability and valicliy of the physical sport psychology. 1983,
No5, 4410-414.
(5) Maddux & Lewis, Self – efficacy and adjustmet basic principles and lssues, In
Maddux ed, Self – efficacy adaptation and adjustment, plenum press, 1995, p110.
( )6محمد حسف عالوي ؛ االختبارات والمقاييس النفسية في التربيةة البدنيةة والرياضةية( : ,القػاىرة ,دار الفكػر العربػي,
 ,)1998ص.251
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 .7يمكف تحديد التفوؽ في األداء في ضوء محكيف أساسييف ىما مستوى األداء (قدرات) الرياضي وحدة الممارسة لألداء" (.)1
 6-1-2وظيفة دافعية االنجاز الرياضي:

"إف لمدافعية وظائؼ عديدة ,وتكوف ىذه الوظائؼ باتجاىيف:

االتجاه األول :ىو اف الدافع لو وظيفة توجييية وىي التي تشير إلى اختيار الالعب لمنشاط واالستمرار فيو وبناء األىداؼ
لتحقيؽ غايات كبرى ,يعني "أنيا تساعد الفرد عمى اختيار الوسائؿ لتحقيؽ الحاجات عف طرؽ وضعو عمى اتصاؿ مع

بعض المثيرات الميمة ألجؿ بقاءه" (.)2

االتجاه الثاني :لماذا يتبا يف أداء الالعب نفسو بالرغـ مف ثبات مستواه التدريبي والمياري وتفكيره الخططي ,ويبدو ذلؾ في

العوامؿ االنفعالية المؤثرة ايجابيًا والتي تعمؿ عمى إظيار قوة الدافعية الكافية لدى الالعب مثؿ االستثارة – القمؽ -الخوؼ
– وظيفة تنشيطية ( ,)3أي استمرار السموؾ طالما بقي الرياضي مدفوعاً أو طالما بقيت الحاجة قائمة" (.)4

"وتظير أىمية وظيفة دافعية االنجاز الرياضي عندما ندرؾ اف االنجاز في الرياضة يتطمب توافر ثالثة عناصر

أساسية ىي:

 .1استعداد مناسب ليذه الرياضة.
 .2التدريب الجاد لتطوير االستعداد.

()5

 .3كفاءة أداء الرياضي عند التقييـ .
وبمعنى آخر أف األداء ألي ميارة وفي أي وقت ىو ناتج تطوير االستعداد والقدرة عمى األداء الجيد في موقؼ
االختبار أو المنافسة.
ومف خالؿ ما سبؽ ندرؾ اف دافعية االنجاز الرياضي ال تعد العامؿ الوحيد الذي يؤثر في األداء الرياضي وانما

األداء الرياضي نتاج العديد مف المتغيرات المرتبطة بالموقؼ نفسو ونوع ومتطمبات األداء ذاتو" (.)6
 7-1-2العوامل البيئية والشخصية لدافعية االنجاز الرياضي

"إف حاجة الرياضي لمشعور باالقتدار واالنجاز ىي السير وراء مقدرتو الكامنة عمى النجاح وتوجد فروؽ أساسية في

خصائص كؿ مف (االنجاز العالي واالنجاز الواطئ) فالعديد ممف يتصفوف باالنجاز الواطئ لدييـ المقدرة الكامنة عمى

االنجاز ,ولكنيـ نظ ًار لعوامؿ بيئية وشخصية ال يستطيعوف تحقيؽ ذلؾ" ( .)7ويمكف" تمخيص الخصائص الشخصية لألفراد
لألفراد الذيف يمتمكوف حاجة قوية لالنجاز والتي اتفقت عمييا الدراسات ليذه الفئة مف الرياضييف تشمؿ في" (:)8
( )1أسامة كامؿ راتب؛ المصدر السابق ,1997 ,ص.82-79

( )2جوف وأيمي وأوالده؛ أساسيات عمم النفس التربوي  ,ترجمة محيػي الػديف تػوؽ وعبػدالرحمف عػدس ,عمػاف ,مطبعػة دار

جوف وأيمي ,1984 ,ص.141
( ) Duda. J.L., Toward a developmental Theory of children's motivation in sport,
Journal of sport psychology, 1987, p.135.
( )4جوف وأيمي وأوالده؛ مصدر سبق ذكره ,1984 ,ص.141
(5) Atkinsion. J.W, An introduction to motivation, N Y, D van, No strand company, 1964,
p73.
( )6أسامة كامؿ راتب؛ المصدر السابق ,1997 ,ص.74
3

( )7يحيى كاظـ النقيب؛ عمم النفس الرياضي ,الرياض ,مطبعة جامعة الممؾ سعود ,1992 ,ص.126

( )8محمػػود عبػػدالفتاح عنػػاف؛ سةةةيكولوجية التربيةةةة البدنيةةةة والتطبيةةةق والتجريةةةب ,القػػاىرة ,دار الفكػػر العرب ػػي,1995 ,
ص.139
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 .1إظيار مقدا اًر عالياً مف المثابرة عمى تطوير األداء.
 .2إظيار خصائص نوعية مف الميارات واألداء.

 .3إظيار قد اًر مرتفعاً مف انجاز األداء في التدريب والمنافسة.
 .4التوجو نحو الميارة أكثر مف التوجو نحو الذات.

 .5تقدير المواقؼ والتعامؿ بواقعية مع مواقؼ الضغط والمخاطرة.
 .6يتميزوف بتحمؿ المسؤولية فيما ينتسب إلييـ مف مياـ وأعماؿ.
 .7لدييـ الرغبة في التعرؼ الفوري عمى النتائج والتقويـ المستمر لألداء.
 1-7-1-2العوامل الشخصية التي تحدد مستوى دافعية الرياضي:

()1

إف مف أىـ العوامؿ الشخصية التي تحدد مستوى دافعية الرياضي ىي :

 .1مستوى الطموح.
 .2الحاجة لمتفوؽ.
 .3الحاجة إلى االستحساف االجتماعي.
 .4الرغبة في تفادي الفشؿ أو النجاح.
 .5مستوى القمؽ.

 .6مصادر الدافعية الخارجية والداخمية.
 .7مفيوـ الذات.
 8-1-2السموك التنافسي:ة

إف التغير المستمر في مكاف وحالة وظروؼ المنافسة وموعد إجراءىا وكذلؾ تغير المتنافسوف وسماتيـ ودرجة

تحضيراتيـ ومدى معرفتيـ لبعضيـ البعض وىذا يتطمب مف الرياضي حؿ سريع لممياـ الجديدة وتقييـ الموقؼ واتخاذ
القرار المناسب تؤثر في سموؾ الرياضي واف أسبا السموؾ تكمف في الدوافع وخبرات التعمـ وتغيرات النضج.
ويشير عبد الرحمف عدس  2222إلى إف " ال سموؾ قصدي وليس عشوائي فيناؾ أغراض يسعى السموؾ أف يحققيا,

فإشباع الحاجات غرض يعمؿ السموؾ عمى تحقيقو" (.)5

أما السموؾ التنافسي "فيظير خالؿ اليجوـ والدفاع في المحاوالت الفردية التي يقوـ بيا الالعب دوف االعتماد

المباشر عمى زمالئو في الفريؽ بالرغـ مف إمكانية التعاوف معيـ" (.)1

فالمنافسة ىي مرحمة عميا في تركيب النشاط الرياضي فيي تسمح لمجميع بمشاىدة جوانب القوة والضعؼ في النواحي

البدنية والنفسية والميارية وتعمؿ عمى تنمية وصقؿ ىذه الصفات لدى الرياضي والتي تنعكس عمى السموؾ التنافسي لديو.

ويعرؼ عمى محمد مطاوع السموؾ التنافسي عؿ إنو " استجابة لتفاعؿ حافزيف في داخؿ الفرد ,الحافز األوؿ صاعدًا

لألعمى لمواصمة تحقيؽ قدرات الالعب والحافز لثاني لمواصمة تقييـ قدراتو والمنافسيف واالنفعاالت" (.)2
ىناؾ عوامؿ عديدة تؤثر عمى السموؾ التنافسي لالعب خاصة في المواقؼ التنافسية ومنيا:ػ

 - 1الفروؽ الفردية بيف الالعبيف :سواء في العمر أو الجنس أو الثقافة أو السمات الشخصية ,فيذه العوامؿ تؤثر عمى
ال الرغبة بالفوز في المنافسات تزداد مع زيادة العمر والمكافأة والشير تكوف مناسبة
سموؾ الالعب في المنافسات فمث ً

لمذكور أكثر مف اإلناث كما إف المستوى الثق افي لمعائمة أو البمد وما تحكمو مف عادات وتقاليد جميعيا تؤثر عمى
السموؾ التنافسي لالعبيف .أما السمات الشخصية فإف لكؿ العب سماتو الخاصة بو التي تميز سموكيـ.
( )1يحيى كاظـ النقيب؛ المصدر السابق ,1992 ,ص.125
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 - 2مكونات موقؼ المنافسة :إذ إف المنافسة تجعؿ الالعبيف يتميزوف بسموكيات مختمفة نتيجة لعوامؿ تتوقؼ عمييا مثؿ
التنافس داخؿ الجماعة يؤدي إلى مثير عالي يقود بدوره إلى تحقيؽ أفضؿ أداء ,كما إف الصراع داخؿ المنافسة
يؤدي إلى سموكيات تحدث مف اليدـ الذي يتـ خارج النظاـ والقانوف ,واف خسارة الفريؽ أو الالعب يؤدي إلى

اإلحباط واثارة الغضب والعدوانية خالؿ المباراة" .
 2-2الدراسات السابقة
 1-2-2دراسة وفاء تركي مزعل .2005

()3

()2

(الفاعمية الذاتية وعالقتيا بدافعية االنجاز الرياضي و السموؾ التنافسي لدى العبي الدوري الممتاز والنخبة بكرة اليد

في العراؽ)

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفاعمية الذاتية و دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي والعالقة بينيما لدى

العبي أندية الدوري الممتاز والنخبة بكرة اليد .واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي واشتممت عينة
البحث عمى ( )142العباً مف العبي دوري النخبة بكرة اليد لمموسـ ( ,)2225-2224أما أدوات البحث فقد استخدمت
الباحثة مقياس ا لفاعمية الذاتية ,ومقياس دافعية االنجاز الرياضي ,ومقياس السموؾ التنافسي .وتوصمت الباحثة إلى النتائج
بناء مقياس الفاعمية الذاتية في المجاؿ الرياضي ووجود عالقة ارتباط بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز الرياضي
والسموؾ التنافسي لدى العبي النخبة بكرة اليد في العراؽ.
 -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمة طبيعة المشكمة وأىداؼ البحث.

 2-3مجتمع البحث وعينتو

اشتمؿ مجتمع البحث عمى () 53العبا شارؾ في بطولة أندية العراؽ لمشباب بالمبارزة بكمية التربية الرياضية جامعة

بغداد -الجادرية لمفترة مف 2211/3/12_3/9واختيرت العينة بالطريقة العشوائية التي بمغت ()42العبا يمثموف نسبة
( ):75‚5مف مجتمع البحث.
 3-3وسائل جمع المعمومات المستخدمة بالبحث

استخدـ الباحث الوسائؿ التالية لجمع المعمومات الخاصة بالبحث:
 -1المصادر العربية واألجنبية

 - 2المقياس

 - 3استمارة استبياف الفاعمية الذاتية لدى العبي المبارزة ,ممحؽ (.)1
 - 4استمارة استبياف دافعية االنجاز لدى العبي لمبارزة ,ممحؽ (.)2
 - 5استمارة استبياف السموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة ,ممحؽ (.)3
 4- 3التجربة االستطالعية
لغرض إيجاد األسس العممية (الصدؽ والثبات والموضوعية) فقد قاـ الباحث بإجراء التجربة االستطالعية عمى عينة
العبي محافظة ديالى لممبارزة والتي بمغت ( ) 15العبا حيث قاـ الباحثاف بتوزيع استمارة االستبياف الخاصة بالفاعمية
الذاتية ودافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي يوـ السبت 2211/2/12وأعيد االختبار عمى نفس العينة بعد أسبوع
السبت.2211/2/19

383

العدد7/

آيار0220/م

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

وكاف معامؿ الثبات لمفاعمية الذاتية ( )2‚82ومعامؿ الصدؽ الذاتي ()2‚92أما معامؿ الثبات لدافعية االنجاز
الرياضي ( )2‚87ومعامؿ الصدؽ الذاتي ( ,)2‚88أما معامؿ الثبات لمسموؾ التنافسي ( )2.85ومعامؿ الصدؽ الذاتي
( ,) 2.92أما موضوعية الثبات فاف فقرات المقياس فكانت سيمة وواضحة وخالية مف الغموض.
 5-3تصحيح المقاييس:
 1-5-3مقياس الفاعمية الذاتية:

()1

قائمة الفاعمية الذاتية صممتيا وفاء تركي لقياس الفاعمية الذاتية لالعب كرة اليد ,وتتكوف القائمة مف ( )22عبارة

نصفيا ايجابي في اتجاه الفاعمية الذاتية والنصؼ اآلخر سمبي في عكس اتجاه الفاعمية الذاتية ,ويقوـ الالعب الرياضي
باالستجابة عمى عبارات القائمة عمى مقياس خماسي التدرج (ال تنطبؽ أبدا عمي ,تنطبؽ بدرجة قميمة عمي ,تنطبؽ بدرجة

متوسطة عمي ,تنطبؽ بدرجة كبيرة عمي) ,وذلؾ بوضع عالمة صح أماـ العبارة التي تنطبؽ عميو طبقاً لمفاعمية الذاتية

نحو المنافسة الرياضية وسموكو قبؿ وأثناء أو بعد المنافسة الرياضية ..وقاـ اختار الباحثاف بتعديؿ بعض فقرات المقياس

ليتناسب مع العبي المبارزة .واجراء األسس العممية لو.
تصحيح المقياس:
أرقاـ

العبارات

االيجابية

ىي:

.22/17/16/15/12/11/9/6/5/3

وأرقاـ

العبارات

السمبية

ىي:

.19/18/14/13/12/8/7/4/2/1
ويتـ جمع درجات الالعب عمى جميع العبارات وكمما اقترب مجموع الدرجات مف الدرجة العظمى وقدرىا ()122
درجة كمما تميز الالعب بالمزيد مف التوجو التنافسي.
 2-5-3مقياس السموك التنافسي:

()2

قامت دورثي ىاريس ببناء مقياس السموؾ التنافسي لمتعرؼ عمى السموؾ التنافسي لالعب الرياضي الذي يحتاج إلى

الرعاية والتوجيو والى التدريب عمى الميارات النفسية ف ويتضمف المقياس في صورتو األولية ( )52عبارة يجيب الالعب
عمييا عمى مقياس ثالثي التدرج (دائماً ,أحياناً ,أبداً) ,وقد قاـ محمد حسف عالوي باقتباس المقياس وتعريبو واختصاره إلى

( )22عبارة فقط.

تصحيح المقياس:
يأتي

يتضمف المقياس العبارات االيجابية وىي 17/13/12/11/12/8/6/3/2 :وعند تصحيحيا يتـ منح درجاتيا كما
(دائمًا

3

درجات,

أحيانًا

درجتاف,

أبدًا

درجة

واحدة).

أما

العبارات

السمبية

فيي:

 22/19/18/16/15/14/9/7/5/4/1وعند تصحيحيا يتـ منح درجاتيا كما يأتي (دائمًا درجة واحدة ,أحيانًا درجتاف,

أبدًا  3درجات.

ويتـ جمع درجات العبارات وكمما ارتفعت الدرجة الكمية لالعب الرياضي كمما دؿ ذلؾ عمى حاجتو لمتدريب عمى

الميارات النفسية وأعمى درجة لممقياس ىي ( )62درجة وأقؿ درجة ( )22درجة.
 3-5-3مقياس دافعية االنجاز الرياضي:

()1

قاـ جوف ولس ببناء مقياس نوعي خاص بالمجاؿ الرياضي لمحاولة قياس دافعية االنجاز الرياضي المرتبطة

بالمنافسة الرياضية ,وتضمف المقياس ( )42عبارة  12عبارة لمجاؿ دفع القدرة ,و 15عبارة لمجاؿ دفع النجاح ,و13
عبارة لمجاؿ تجنب الفشؿ ويقوـ الالعب الرياضي باالستجابة عمى عبارات المقياس خماسي التدرج (بدرجة كبيرة جدًا,
درجة كبيرة ,درجة متوسطة ,درجة قميمة ,درجة قميمة جدًا).

وقاـ محمد ح سف عالوي بتعريبو وتطبيقو عمى البيئة المصرية وتـ االقتصار عمى  22عبارة وعمى بعديف ىما دافع

انجاز النجاح ودافع تجنب الفشؿ.
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تصحيح المقياس:

عبارات دافع انجاز النجاح االيجابية ىي 22/18/16/12/12/6/2 :أما السمبي فيي  .14/8/4أما عبارات دفاع

تجنب الفشؿ االيجابية ىي ,15/13/9/7/5/3/1 :أما السميبة ىي  .19/17/11و تصحيح العبارات االيجابية كما يمي
بدرجة كبيرة جداً  5درجات ,بدرجة كبيرة  4درجات ,درجة متوسطة  3درجات ,درجة قميمة درجتاف ,درجة قميمة جداً درجة

واحدة .أما العبارات السميبة فيكوف تصحيحيا كما يمي :درجة كبيرة جداً درجة واحدة ,درجة كبيرة درجتاف ,درجة متوسطة

 3درجات ,درجة قميمة  4درجات ,درجة قميمة جداً  5درجات.
 5-3تنفيذ التجربة الرئيسية

قاـ الباحثاف بتوزيع استمارة االستبياف عمى عينة البحث خالؿ مشاركتيـ في بطولة أندية العراؽ لمشباب لمفترة

مف 2211 / 3/12 -3/19التي أقيم ت في قاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية ػ جامعة بغداد  /الجادرية ,ومف ثـ تـ
جمعيا بعد ممئيا مف قبؿ عينة البحث.
 6-3الوسائل اإلحصائية

استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية

 - 1الوسط الحسابي
 - 2االنحراؼ المعياري
 - 3معامؿ ارتباط بيرسف
 - 4معامؿ االرتباط الجزئي
 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1- 4عرض نتائج مقياس الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز والسموؾ التنافسي لعينة البحث وتحميميا:
جدوؿ رقـ ()1
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز لعينة البحث
االختبار

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الفاعمية الذاتية

56‚625

5‚982

دافعية االنجاز

71‚825

9‚212

السموؾ التنافسي

42.7

4.47

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ) 1اظيرت النتائج واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس الفاعمية الذاتية ودافعية
االنجاز لعينة البحث .إذ بمغ الوسط الحسابي لمفاعمية الذاتية ( )56‚625واالنحراؼ المعياري ( ,)5‚982إما الوسط
الحسابي لدافعية االنجاز قد بمغ ( )71‚825واالنحراؼ المعياري ( ,)9‚212أما الوسط الحسابي لمسموؾ التنافسي فقد بمغ
( )42.7واالنحراؼ المعياري (.)4.47
2-4عرض نتائج ا لعالقة بين الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا:
جدوؿ ()2

يبيف قيمة (ر) المحسوبة والجدولية بيف اختبار الفاعمية ودافعية االنجاز لعينة البحث
المتغيرات

قيمة (ر) المحسوبة

الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز 2‚521

قيمة (ر) الجدولية

مستوى الداللة

2‚275

معنوي

*قيمة (ر) الجد ولية بمستوى داللة ( )2‚25درجة حرجة 2‚275=38
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مف خالؿ الجدوؿ ( ) 2أظيرت النتائج قيمة (ر) المئوية بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز لعينة البحث إذ بمغت
( )2‚521بمستوى داللة ( ) 2‚25ودرجة حرجة ( )38وىي اكبر مف (ر) الجدولية البالغة ( )2‚275وىي ذات داللة
معنوية وىذا حقؽ ىدؼ وفرض البحث.

يعزو الباحثاف سبب ذلؾ الى انو اغمب العبي المبارزة لدييـ فاعمية ذاتية عالية نحو تحقيؽ االنجاز في البطوالت.

مما زاد مف دافعيتيـ نحو الوصوؿ الى ىدؼ االنجاز.
 3 -4عرض نتائج العالقة بين الفاعمية الذاتية والسموك التنافسي لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا:
جدوؿ ()3

يبيف قيمة (ر) المحسوبة والجدولية بيف اختبار الفاعمية ودافعية االنجاز لعينة البحث
المتغيرات

قيمة (ر) المحسوبة

قيمة (ر) الجدولية

مستوى الداللة

الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي

2‚453

2‚275

معنوي

*قيمة (ر) الجد ولية بمستوى داللة ( )2‚25درجة حرجة 2‚275=38
مف خالؿ الجدوؿ ( ) 3أظيرت النتائج قيمة (ر)المئوية بيف الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي لعينة البحث إذ بمغت
( )2‚453بمستوى داللة ( ,)2‚25ودرجة حرجة ( ,)38وىي اكبر مف (ر)الجدولية البالغة ()2‚275وىي ذات داللة
معنوية وىذا حقؽ ىدؼ وفرض البحث.
يعزو الباحثاف سبب ذلؾ إلى انو اغمب العبي المبارزة لدييـ فاعمية ذاتية عالية نحو تحقيؽ االنجاز في البطوالت,
والذي أثر عمى سموكيـ التنافسي مع بقية الالعبيف المشاركيف في البطولة نحو الوصوؿ الى ىدؼ االنجاز.
 3-4عرض نتائج عالقة االرتباط المتعدد بين الفاعمية الذاتية وكل من دفاعية االنجاز الرياضي والسموك التنافسي معاً
وتحميميا

جدوؿ ()4

يبيف قيمة (ر) المحسوبة بيف الفاعمية الذاتية مف جية وكؿ مف دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي معاً لعينة
البحث

ت

المتغيرات

1

عالقة التوجو التنافسي وكؿ مف دافعية
االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي

قيمة (ر) المحسوبة
2.581

قيمة (ر) الجدولية مستوى الداللة عند 2.25
2.275

معنوي

قيمة (ر) الجدولية بمستوى داللة  2.25ودرجة حرية (2.275 = )38
يوضح الجدوؿ ( )4قيمة (ر) المحسوبة لالرتباط المتعدد بيف الفاعمية الذاتية مف جية وكؿ مف دافعية االنجاز
الرياضي و السموؾ التنافسي معاً مف جية أخرى إذ بمغت ( )2.581عند مستوى الداللة ( )2.25ودرجة حرية ( )38وىي
أعمى مف قيمة (ر) الجدولية ( )2.275وىي ذات داللة معنوية.

 4-4مناقشة النتائج:

يتضح مف جدوؿ ( )2وجود عال قة ذات داللة معنوية بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز الرياضي إذ بمغت

( )2.521وىي أعمى مف الجدولية ( )2.275بمستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( ,)38ويرجع ذلؾ إلى أف العب
المبارزة يسعى عمى التنافس والفوز بالمنافسات ويحاوؿ دائماً تطوير مستواه وتحسينو عف أداءه السابؽ ويبذؿ أقصى جيد
ممكف في األداء لتحقيؽ الفوز ,وىذا ما يؤكده محمد حسف عالوي  1998بأف " الالعب الرياضي يشترؾ في المنافسة
بيدؼ الفوز والتغمب عمى الخصـ مع محاولة مقارنة مستواه بمستوى انجاز اآلخريف وتجنب اليزيمة قدر اإلمكاف مما

يجعمو يبذؿ المزيد مف الجيد في مواجية الفشؿ ومحاولة المثابرة عمى تطوير األداء نحو األفضؿ ".
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كما ويرجع الباحثاف إف العبي المبارزة يتنافسوف في ضوء قدراتيـ وامكاناتيـ ,إذ إف طبيعة المبارزة تحتـ عمييـ
المواجية المباشرة مع المتنافسيف يتبارى كالً منيـ لمحصوؿ عمى أكبر عدد مف الممسات خال ؿ المباراة مف أجؿ الفوز ,لذا

نجد الالعبيف يركزوف عمى مستوى األداء الشخصي وتطوير القدرات والميارات الحركية والميارية والسمات النفسية الالزمة

لممنافسة التي يجب أف يتـ تطويرىا أوالً عمى ضوء التوجو الشخصي لقدرات العب المبارزة والرغبة في التنافس والسعي

لمنجاح في المنافسة ويشير محمد حسف عالوي  2229إلى أف "التوجو يرتبط بمحاولة الالعب الرياضي االشتراؾ في
المنافسة الرياضية بيدؼ الفوز بالميداليات أو البطوالت والتغمب عمى منافسيو ومحاولة مقارنة مستواه بمستوى اآلخريف
وتجنب اليزيمة بقدر اإلمكاف ويشعر بالفخر والزىو عند ال فوز إلدراكو بقدراتو العالية ولكنو يحزف عندما ينيزـ إلدراكو بأنو

يمتمؾ قدرات منخفضة"(.)2

كما يؤكد اسامة كامؿ راتب  2225بأف "المستوى األمثؿ لمدافعية يكوف في موقؼ المنافسة الذي يتطمب مستوى

مالئـ مف االستثارة ,إذ إف لكؿ العب مستوى مالئـ مف االستثارة حتى يحقؽ أفضؿ األداء في موقؼ المنافسة"(.)3

كما يتضح مف الجدوليف ( )3و ( ) 4وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي إذ بمغت
( )2.453وىي أعمى مف الجدولية ( )2.275بمستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )38وكذلؾ وجود عالقة ذات داللة
معنوية بيف الفاعمية الذاتية مف جية وكؿ مف دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي معاً مف جية أخرى إذ بمغت

( )2.581وىي أعمى مف الجدولية ( ,) 2.275ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى إف خبرات النجاح والفشؿ ليا دور كبير في تعيف
الفاعمية الذاتية لدى العبي المبارزة ,إذ تولد خبرات النجاح ال شعور بالتفوؽ مما يولد لديو مشاعر ايجابية بكفاءتو باألداء
وبالتالي ارتفاع دافعية االنجاز الرياضي لديو وىذا ينعكس ايجابياً عمى السموؾ التنافسي لديو ,إذ إف مف الضروري أف

تكوف ىناؾ دافعية انجاز لدى الالعب ألداء ىذا السموؾ الذي يتأسس عمى توقع نتائج األداء أي اعتقاد العب المبارزة إف
سموكو التنافسي سوؼ يؤدي إلى نتيجة معينة .ويشير محمد حسف عالوي  1998إلى إف " ىدؼ االنجاز الذي يكوف فيو

االىتماـ األكبر لالعب لمواجية متطمبات المنافسة واف مف أىـ المحددات الرئيسية لمسموؾ التنافسي"(.)3

كما تؤكد دراسة (بندور )1994إف " لمدافعية دو ًار كبي ًار خالؿ السموؾ التنافسي آلنيا تستند عمى وضع األىداؼ

التنافسية فيكوف اتجاه ىؤالء الالعبيف إلى سموؾ معيف ليديموا جيودىـ لحد إكماؿ أىدافيـ"(.)1

كما يشير محمد حسف عالوي  2229إلى " إف نتائج السموؾ أو األداء تعزى إلى القدرة العالية يقوـ الفرد بتقييميا

ذاتيًا عمى إنيا خبرة نجاح وبالتالي ينتج عنيا أثر انفعالي ايجابي ,وتوقع النجاح المستقبمي في المواقؼ المشابية .وعمى

العكس مف ذلؾ فإف نتائج السموؾ أو األداء التي تعزى إلى القدرة المنخفضة يدركيا الفرد عمى أنيا فشؿ وينتج عنيا أثر

انفعالي سمبي وتوقع انخفاض المستوى في المحاوالت المستقبمية لمتفوؽ"(.)2
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

توصؿ الباحث مف خالؿ نتائج البحث إلى ما يأتي:

 - 1توجد عالقة معنوية بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي المبارزة (عينة البحث).
 - 2توجد عالقة معنوية بيف الفاعمية الذاتية والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
 - 3توجد عالقة ارتباط معنوية بيف الفاعمية الذاتية ودافعية االنجاز والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة.
 - 4إف لمفاعمية الذاتية تأثير إيجابي عمى االنجاز الرياضي لالعبي المبارزة الشباب.
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 2-5التوصيات

يوصي الباحث بما يأتي:

 - 1ضرورة االىتماـ بتعزيز الفاعمية الذاتية و دافعية االنجاز الرياضي والسموؾ التنافسي لدى العبي المبارزة لتحقيؽ
مستوى االنجاز الرياضي المطموب منيـ.
 - 2ضرورة إجراء بحوث مشابية عمى العبي المبارزة المتقدميف حسب نوع السالح (شيش ,سيؼ المبارزة ,السيؼ
العربي).

 - 3ض رورة إجراء اختبارات بالجوانب النفسية المختمفة لزيادة الثقة بالنفس لدى العبي المبارزة خالؿ المنافسات.

المصادر
المصادر العربية

 اسامة كامؿ راتب ؛ عمـ النفس الرياضي – الميارات والتطبيقات( :القاىرة ,دار الفكر العربي.1997 ,
 جوف وأيمي وأوالده؛ أساسيات عمـ النفس التربوي  ,ترجمة محيي الديف توؽ وعبدالرحمف عدس ,عماف ,مطبعة دار جوف
وأيمي.1984 ,
 قاسـ حسيف صالح؛ الشخصية بيف النظرية والتنظير والقياس ,جامعة بغداد ,مطبعة التعميـ العالي,1988 ,
 محمد حسف عالوي ؛ عمـ النفس الرياضي( :القاىرة ,دار الفكر العربي)2221 ,
 محمد حسف عالوي ؛ االحتبارات والمقاييس النفسية في التربية البدنية والرياضية :القاىرة ,دار الفكر العربي.1998 ,
 محمود عبدالفتاح عناف؛ سيكولوجية التربية البدنية والتطبيؽ والتجريب ,القاىرة ,دار الفكر العربي.1995 ,
 ممدوح عبدالمنعـ ؛ سيكولوجية التعمـ وأنماط التعميـ ,ط ,1الكويت ,دار الفالح لمنشر والتوزيع.1992 ,

 ىوالند وآخروف؛ التعمـ بالمالحظة ,باندو ار في نظريات التعمـ ,ترجمة عمي حسيف حجاج( :الكويت ,المجمس الوطني
لمثقافة والفنوف واآلداب ,سمسمة عالـ المعرفة ,العدد  ,128ج.)1986 ,2
 يحيى كاظـ النقيب؛ عمـ النفس الرياضي ,الرياض ,مطبعة جامعة الممؾ سعود.1992 ,
المصادر األجنبية

 Maddux-et,al , Self – Efficacy theory and research, Applications in clinical and
counseling psychology, NY, 1987, p39.

Shere et al, Self – evaution soial, construction and validation. Psychological 
 Duda. J.L., Toward a developmental Theory of children's motivation in sport, Journal of
sport psychology, 1987, p.135.
 Atkinsion. J.W, An introduction to motivation, N Y, D van, No strand company, 1964,
p73.

 Gould. D & and weis. M.R, The efficacy of model similarity and model talkan selfefficay
and muscular endurance, Journal of sport psychology , 1990, p29.
 Bandura. B, Self-efficacy toward unifying theory o'behavioral change, psychological
Review, 1977, p191.
 Gould D. & Weiss. M., Effect of Model similarity and Modle ralk on Self-Efficacy and
Muscular endurance, Journal on Soprt Psychology, 1981. p29.
388

م0220/آيار

 جامعة بابل/مجلة كلية التربية األساسية

7/العدد

 Martens. R. & Landers D.M., Coaction effects on muscular endurance task. Research
Quarterly, 1969, p.40.
 Nelson. L.R & Faurst. M.L., An Objective study of the effects of expectation on
Competitive performance, Journal of Psychology, 1972, p81.

 Deborah & Denise, Op.Cit., 1983, p267.
 Thornton. B & Ryckman. R, Relation ship between perceived physical ability and indices
ot aetual physical fithess , Journal of sport psychology. 1991, p85.
 Meauley.E & Gill, Reliability and valicliy of the physical sport psychology. 1983, No5,
4410-414.
 Maddux & Lewis, Self – efficacy and adjustmet basic principles and lssues, In Maddux
ed, Self – efficacy adaptation and adjustment, plenum press, 1995, p110.
 Schwarzer.

Ralf,

General

perccived

Self

–

Efficacy

in

(14)

http:11www.Yorku.co 1 foulty acoelmic 1 schwarzer 1 word 14.htm. 1998.

cultures

–

 Regeh. C. Hill, J & Glancy,.G. Individual predictors of traumatic placations in fire fighters,
Journal of Nervous and Mental Diseuse, Vol (188) No6. 2000, p.p333-339.
 Mavis, B, Self-efficacy and OSCE, performance among Second Year Medical students,
Journal of Advances in Health science Education, Vol. (6), 2001, p.p 93-102.


Ralf. S & Mathias. J, General perceived Self – Efficacy , 1993, Inc, fu-herlin. de/
gesund/…/ hauptteil.. general – perceived – self. Htm-22k-cached-mor from this site.



Mcauley et al, Modeling and Self – Efficacy atest of Bandura s Model, Journal of sport
psychology, 1985, p283-295.



David Yukelson & Allen. J, The effect of preexisting and manipulated Self-Efficacy oon

a competitive muscular and urance task, North Taxas stuts University, 1981, p321.
 Bandura, Efficacting change theory partlctacal modeling, Inc, J. D, krum Bolts & C, E,
(eds) cannseling methods, New York, 1976, p205.


Bandura, Social foundation of thought and action: Asocial cognitive theory, Engwood
cliffs, N.J, prentice Hill, 1986.



Bandura. A, Self – efficacy mechanism in physiological actibation and health promoting
behavior, N.J, prentice Raven, 1991, p10.



Bandura. B, Self-regulation of motivation through anticipatory and self-regulatory

mechanism Lincoln, University of Nebroske press, 1991, p69.


Lent. R, Career, self-efficacy: Empirical status and future directions, Jordan, 1987, p11.



Bandura. A, Social learning theory, Inc Englewood cliffs, N J, prentice Hill, 1977, p79.

389

