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التفكیروالموضوعیةبینالریاضيالمیدانفيواألداءالنتیجةعزوأسالیب
الخرافي

بسكرةجامعة،الریاضیةوالتربیة البدنیةقسمحمانيكمال
.ملخص

الواضح علي تھدف ھده الدراسة إلي التعرف علي مفھوم العزو في المیدان الریاضي نظرا ألثره
علي توقع مستوي األداء المستقبلي إضافة إلي معرفة ودافعیة االنجاز وعلي مستوي الحالة االنفعالیة

ه سواء كان األداء الجید أو السیئ أو األسالیب العزو الممیزة للریاضي التي من خاللھا یقوم بعزو أداء
.الفوز والھزیمة
.الریاضي، الحالة االنفعالیة ، العزو:الكلمات الدالة

Summary.
Aims this topic study to identify the concept of attribution in the athletic field

due to its impact is clear on the achievement motivation and at the level of
emotional situation and to anticipate future performance level in addition to the
knowledge of special athlete attribution methods by which the attribution of
performance, whether good or bad or victory and defeat performance.
Keywords: assignment, emotional situation, Sports.

.مقــدمــة
تطور واسعین إال وللتفكیر أھمیة كبرى في حیاة اإلنسان، فلم یصل إلى  ما وصل إلیھ الیوم من تقدم

طرق التي یستخدمونھا وبفضل تفكیره وعقلھ ویختلف األفراد في قدراتھم على التفكیر حسب  عدد األفكار
یختلف األداء والسلوك لكل فرد من موقف آلخر، ونالحظ أن عملیات التفكیر ذات في وقت واحد، لذا 

أھمیة بالغة في تفسیر وفھم وتغییر السلوك اإلنساني ،  فھي عملیة دائمة التطور وأن التفكیر الیوم أصبح لھ 
وقد استطاع اإلنسان عن طریق التفكیر الحفاظ على وجوده عن طریق االستفادة .أصول وقواعدومنھج

من تجارب األجیال السابقة وفي التكیف مع البیئة التي یعیش فیھا ، وتطویر أسالیب التعامل معھا ، وتفسیر 
یره یتأثر وتعدیل البیئة من اجل خدمتھ ومما ال شك فیھ أن لكل فرد أسلوبا خاصاً في التفكیر یختلف عن غ

. بمستواه التعلیمي وقدراتھ والبیئة المحیطة بھ
وتظھر بین قسم من الناس الكثیر من األفكار غیر المنطقیة والمعتقدات غیر الصحیحة والحقائق 
المشوھة ، والتي تبعد الفرد عن العقل والمنطق واألحكام الصحیحة واللجوء إلى  أسالیب ووسائل، مثل 

ان، والكشف عن أسرار الغیب، والتفاؤل والتشاؤم في رؤیة بعض األشخاص، أو التنجیم ،وقراءة الفنج
.)نمط التفكیر الخرافي ( العلماء استخدام بعض األرقام، وھذا ما یطلق علیھ 

وھذه األفكار الخرافیة تحتم على الفرد التمسك بمعتقدات غیر صائبة تنتھي بھ إلى  فھم بیئتھ على 
كل من یعترضھ في حیاتھ على نحو غیر واقعي، بعید عن العقل، والمنطق وتجعلھ نحو خرافي، وأن یفسر 

مما ینعكس على قدرتھ في تفسیر الظواھر الموجودةتفسیرات غیر صحیحة. .یفسر كل األحداث من حولھ
ویبدو أن ما أفرزتھ الحیاة المعاصرة من سلبیات وفي مقدمتھا الضغوط التي یتعرض لھا مجتمعنا من 

الحصارات والحروب والوضع األمني ،قد یكون لھا األثر في تكوین أسالیب العزو معینة لدى خالل 
فأن األفراد یفسرون أسباب األحداث بعوامل . األفراد وعلى اعتبار أن مجتمعنا شرقي وعربي ومتدین 

اث االیجابیة ، فضال عن توقع أحداث سلبیة نتیجة إستقراریة األسباب، ویفسرون األحد)القدر(خارجیة مثل 
...). الحظ،الصدفة،(بعوامل خارجیة أیضا مثل 

بینما وفي المجال الریاضي یمكن للمدرب الریاضي مالحظة اختالف األسالیب الممیزة لالعبین 
للطرق واألسالیب والعادات التي یستخدمونھا للغزو أو للتعلیل السببي وعما إدا كانت ھده األسالیب تتفق أو 

ع الموضوعي للنتائج ، وكذلك  أن ھناك األنماط من الالعبین الدین یحاولون بصورة ال تتفق مع الواق
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مستمرة أو شبھ ثابتة غزو نتائج األداء إلى أسباب معینة والتي یمكن تشبیھھا بعملیات التبریر التي یحاول 
.فیھا الالعب تفسیر سلوكھ الخاطئ ببعض التبریرات التي یعتقد أنھا معقولة 

. لعزو الریاضيمفھوم ا. 1
یرى العدید من أن العزو الریاضي ھو نتاج  السلوك أو األداء والذي یمكن اعتباره من العوامل الھامة 

.المؤثرة  على شدة الدافعیة لذي الفرد وعلى مستوى وطبیعة األثر االنفعالي الذي ینتابھ
التعلیالت السببیة المدركة من طرف الریاضي " أن العزو ألسببي یقصد بھ)1972( كما یرى ویتر 

." لنتائج أداءه في المنافسة الریاضیة خاصة في حاالت النجاح والفشل أو حاالت الھزیمة أو الفوز
.)2004،125إخالص دمحم عبد الحفیظ وآخرون،(

تحت بینما تشیر ملیكة حمدان إلى استخدام النظریة بمفھوم دراسة السببیة المدركة وقد وردت 
أي نسب السبب إلى مصدر ما (مصطلح نظریة التنسیب، ویقصد بالتنسیب إدراك أو استنتاج األسباب 

والفكرة العامة منھ ھي أن الناس یفسرون السلوك في ضوء أسبابھ حسب اعتقادھم وان ھذه التفسیرات ,)
)2004،308دمحم حسین عالوي،.(تلعب دورا مھما في تحدید استجاباتھم للسلوك

أن العزو الریاضي ھي األسباب التي تحاول تفسیر أو شرح أو فھم الدكتور دمحم حسن عالويیريو
نتائج سلوك ما في ضوء افتراضات، إلى انھ عقب حدوث نتیجة معینة النجاز أو لسلوك ما، فان الفرد 

ارف السابقة انطالقا من التع. ینشغل في محاولة التعرف على سبب حدوث ھذه النتیجة  أو محاولة تفسیرھا
:یري الباحث الحالي أن العزو الریاضي ھو

؛ھو محاولة الالعب الریاضي تحدید أسباب فوزه أو ھزیمتھ أو أسباب نجاحھ أو فشلھ- 
.ھو الدراسة السببیة المدركة، ویقصد بالسببیة إدراك واستنتاج األسباب- 
التعلیالت التي یقوم بھا الفرد بصفة عامة یمكن القول أن  مصطلح  العزو الریاضي  یقصد بھ و

ینظر لھذا المصطلح على أنھ تفسیر الالعب للنجاح الذي حققھ في والریاضي نتیجة للسلوك أو ألداء ما،
وھو على العموم األسباب التي ال یدركھا الالعب بنفسھ من خالل , المنافسة أو الفشل الذي تعرض لھ فیھا

.)2004،309حسین عالوي،دمحم.(سلوكھ الذاتي وكذلك سلوك اآلخرین 

.مبادئ العزو الریاضي. 2
المحاوالت -.التعلیل یتیح لالعبین وتفسیر نتائجھم في ضوء الكشف عن كثیر من إمكانیاتھم الدافعیة - 

فیھا یتصل بمقیاس البعد العملیة لقیاس التعلیل السببي لالعب ینبغي  أن یستخدم النظام مفتوح النھایة
؛ألسببي
؛خلي أفضل من مركز التحكم الخارجيالتحكم الدامركز - 

وقف مبدأ  التغایر فان النتائج التي تتفق مع أداء اآلخرین تؤدي عادة إلى تعلیالت خارجیة بینما النتائج 
؛داخلیةالتي ال تتفق مع أدائھم عادة ما تكون تعلیالت

استجابة وقعة وتعلیالت غیر مستقرة یمیل الالعبون إلى تقدیم تعلیالت مستقرة استجابة للنتائج المت- 
؛للنتائج الغیر متوقعة

؛یدمر تقدیر الالعب الناشئ لذاتھتعلیل الفشل بأسباب داخلیة مستقرة  قد - 
لدى الالعب تعلیل النجاح إلى أسباب داخلیة ومستقرة كالقدرة على تعلیل جید لتنمیة الثقة بالنفس - 

؛خاصة مراحل الناشئین
ن لتعلیل نتائجھم إلى أسباب داخلیة مستقرة یمكن التحكم فیھا بشكل اكبر من تفسیرات یمیل الفائزو- 

؛المنھزمین
اتیجیة غیر عادة ما یكون الالعبون غیر منطقیین في تعلیل أدائھم وھم كثیرا ما ینشغلون بإستر- 

؛منطقیة لحمایة الذات
جیة فقط یمكن أن یعلل من الدافعیة تعلیل الالعبین لمشاركتھم في الریاضة إلى المكافآت الخار- 

؛الداخلیة لدیھم
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تشجیع على .  المكافآت الخارجیة من الثناء ، الجوائز التي یراھا الالعب تقدیرا المتیازه في األداء- 
؛یة  وتزید من الدافعیة الداخلیةمزید من المشاركات التنافس

غازي صالح .(امج الشباب والریاضة إن نمو الدافعیة الداخلیة للریاضي ھي الھدف لنصائح لبر- 
.)2013-212، 2005محمود،

.أھمیة دراسة العزو الریاضي. 3
أي , عادةً ما تعالج دراسات وبحوث ألتعلیل ألسببي أو العزو  في ألریاضة من منظور اجتماعي 

ا علم النفس باالستفادة من ألنظریة في علم ألنفس أالجتماعي مما فرض على ألریاضة مفاھیم جدیدة یعالجھ
ألتعلیل ( وقد وردت النظریھ كما سبق ذكره تحت أسم بما یقابلھا في ألعربیة معاني كثیرة مثل .الریاضي

إن المصطلح یشیر إلى أنواع ).إدراك أألشیاء أو استنتاج األسباب, ألتعلیل , العزو ألسباب معینة , ألسببي 
أن الناس یفسرون السلوك في ضوء أسبابھ وأن ھذه والفكرة ألعامة ھي , عدیدة ومختلفة من المشكالت 

التفسیرات تلعب دوراً ھاماً في تحدید استجاباتھم للسلوك، ولعل أھمیة دراسة ألتعلیل ألسببي أو العزو في 
:الریاضة ترجع إلى عدة تساؤالت نوردھا فیما یلي 

إلى ما یعزو الریاضي نجاحھ أو فشلھ في أألداء التنافسي؟- 
القة نظریة ألتعلیل بدافعیة االنجاز ألریاضي؟ماھیة ع- 
ماھیة العوامل المؤثرة في النتائج السلوكیة في المنافسة الریاضیة؟- 
للریاضي؟) الخارجي –الداخلي (ماھیة ألعوامل ألمؤثرة في مركز ألتحكم - 
ھل ھناك عالقة بین أنماط التعلیل وتوقع األداء في المستقبل ؟- 
غازي صالح (المستقرة وغیر المستقرة في تفسیر النجاح أو ألفشل ؟ ماھیة العوامل - 

.)2004،201محمود،

).الریاضي(أسلوب العزو الممیز لالعب . 4
لقد أشار بعض الباحثین إلى وجود فروق ثابتة نسبیا في نوع العزو إذ قد یتسم فرد ما بأسلوب معین 

الغزو الممیز للفرد  ھو الطریقة أو العادة وایرة،للعزو في حین یتسم بعض األفراد اآلخرین بأسالیب مغ
التي یقوم  فیھا الفرد لتفسیر النتائج التي تكون في المواقف المعتادة أو المألوفة شبھ ثابتة ،  وفي ضوء دلك 

.للفردیمكن اعتبار أسلوب الغزو على انھ نوع من أنواع خصائص الشخصیة الممیزة 
لفردیة في أسالیب  الغزو التي تربط ببعض المتغیرات النفسیة إلى أن الفروق اویرى ھانرھان

.)2005،120- 2004عبدلي فاتح ،(
إلى أن بعض السمات مثل االنعزالیة والخجل، واالكتئاب، ترتبط ارنولیتوكما أشار أندرسون

للغزو لدى بأسالیب معینة للغزو لدى الفرد ومن ناحیة أخرى ترتبط الدافعیة الداخلیة باألسلوب الممیز 
الفرد،  كما یمكن للمدرب الریاضي أن یالحظ أن ھناك األنماط من الالعبین الدین یحاولون بصورة 
مستمرة أو شبھ ثابتة غزو نتائج األداء إلى أسباب معینة والتي یمكن تشبیھھا بعملیات التبریر التي یحاول 

.أنھا معقولةبریرات التي یعتقد  فیھا الالعب تفسیر سلوكھ الخاطئ ببعض الت
ویقع على عاتق األخصائي النفسي الریاضي والمدرب التعرف على أسالیب الغزو الممیزة لالعبین 
وبصفة خاصة بالنسبة الستخدام األسالیب الخاطئة أو الغیر الموضوعیة ومحاولة تعدیلھا وتطویرھا 

.)2010،86ن،زینة عبد األمیر عبد الحس.(باستخدام أسالیب اإلرشاد والتوجیھ المناسبة

. النموذج العام للغزو. 5
أو أسباب نتائج أشار ركوكسي  وھیدر   إلى أن أسباب النجاح أو الفشل أو الفوز أو الھزیمةلقد
:األداء بصفة عامة ترجع إلى ثالثة أبعاد والسلوك
حھ أو یقصد بھا الوجھة التي یعتري إلیھا الالعب الریاضي بسبب فشلھ أو نجا:  وجھة  التحكم- 

مثل قدراتھ مھاراتھ أو ) داخل الالعب (ھزیمتھ أو فوزه وكما إذا كان ھدا السبب یعود إلى شيء داخلي 
ھي األشیاء التي لیست تحت سیطرة وشيء خارجي مثل مستوى قدرات المنافس  مھارات  المنافس

.الالعب
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حكم فیھا بصورة كاملة بالنسبة ویقصد بدلك األسباب التي یمكن لالعب الریاضي الت:  إمكانیة التحكم- 
لنتائج األداء أو السلوك أو الفوز أو الھزیمة أو النجاح أو الفشل، مثل مقدار الجھد الذي یمكن  لالعب أن 

بصورة تامة ) 1990،105,ثامر محسن(یبدلھ أو األسباب التي ال یمكن لالعب الریاضي التحكم فیھا 
.)،2005،106ثامر محسن ،(النجاح  والفشل مثل  الحظ والعزیمة ولنتائج أو السلوك أو الفوز،  الھزیمة 

یقصد بدلك الحالة التي یعزي إلیھا السلوك أو األداء بسبب النجاح أو الفشل أو سبب الفوز :  الثبات- 
والھزیمة ، وكما إذا كانت ھده الحالة سوف تحدث دائما في المستقبل مثل مستوى اللیاقة البدنیة لالعب أو 

وبالتالي یمكن .)مثل تحیز التحكیم  لصفقات الجمھور (ون قلیلة الحدوث وان ھناك احتماالت تغیرھا قد تك
.( القول أن ثبات أسباب السلوك أو األداء یتغیر حسب الفروق المحیطیة بالتنافسیة أو المحیطة بالالعب

.)2008،129رمضان یاسین،

).لبعض الریاضیین (نماذج العزو الریاضي . 6
في السباعي عقب فوزھا بان أھم أسباب نجاحھا غادة شعاعصرحت البطلة االولمبیة السوریة - 

ھو إصرارھا على التدریب 1992وتفوقھا بعد أن كانت في المراكز المتأخرة جدا في دورة  برشلونة 
المتواصل ومحاولة تطویر نقاط ضعفھا في بعض المسابقات واإلصرار على االشتراك في اكبر عدد 

."ا أول میدالیة ذھبیة في تاریخھاممكن من البطوالت الدولیة وشعورھا الداخلي بأنھا سوف تحرز لسوری
یتضح مما سبق أن الالعبة تعزى نجاحھا إلى العوامل الداخلیة التي ھي تحت السیطرة:تعلیق - 

ھا الداخلي وتوقعاتھا المشاركة في البطوالت الدولیة ،إضافة إلى شعوروالمتمثلة في التدریب المتواصلو
.)2003،135,رمضان یاسین.( 

" عن أسباب عدم فوزه بما یلي 1996صرح العب الجیدو المصري الذي مثلھا في العاب أتالنتا -
القرعة ظلمتني حیث أنني بدلت جھدا كبیرا أمام بطل انجلترا ولكن الحظ  لم یحالفني وباإلضافة إلى فارق 

را أعطى إحساسا للحكام بانت أكثر ایجابیة مني وأنشط والجماھیر االنجلیزیة الخبرة والجمھور فبطل انجلت
.)1995،99محمود عبد الفتاح عنان،". (التي مألت الصالة ساعدتھ على ذلك

مما سبق یتضح أن الالعب عزى أسباب فشلھ إلى العوامل الخارجیة   لیست تحت سیطرة :تعلیق- 
. ،  الخبرةوالمتمثلة في حظ   الجمھور الحكام 

وبصفة عامة یمكن القول أن الالعبین الدین یحققون نتائج سلبیة یسعون دائما إلى عزو ھذه النتائج إلى 
.العوامل الخارجیة قصد عدم تأنیب الضمیر

. العزو الریاضيوالفرق بین التفكیر الخرافي. 7
. مفھوم التفكیر الخرافي والتفكیر العلمي. 1.7

مجرى من المعاني تثار في المجال الذھني عندما یواجھ اإلنسان مشكلة أو یقصد بھ : التفكیر- 
كما یمكن القول انھ مجموعة من العملیات العقلیة التي یسعى اإلنسان من خاللھا .محاولتھ القیام بعمل ما

.)105, 1995محمود عبد الفتاح عنان ،(حل مشكلة معینة 
العملیات العقلیة المنظمة وفق خطوات معینة ابتداء ھو عبارة عن مجموعة من:  التفكیر العلمي- 

االستقصاء إلى خطوة حصر المشكلة وتقدیم الحلول وبخطوة الشعور بالمشكلة ثم خطوة البحث
.)1995،105,محمود عبد الفتاح عنان.(المناسبة

ناس في الخرافة  أشار اسكندر إلى أن الخرافة من الكلمات المنتشرة بین ال:التفكیر الخرافي- 
محمود عبد الفتاح (األحادیث الیومیة وھي تشیر إلى الكذب ، الخیال أو البعد عن الواقع،

وكذلك التفكیر الخرافي  یقصد بھ االعتقاد الخاطئ لھ استمرار یفسر ظاھرة ما أو .)1995،112عنان،
.)120، 1992دمحم حسین عالوي،. (مشكلة ما یتكرر ظھورھا في حیاة الناس

).التعلیل  ألسببي الغیبي (  التفكیر الخرافينماذج. 2.7
؛اعتقاد بعض الناس أن ما یصیبھم من الھزیمة إصابة تعود إلى الحسد- 
؛ربط التفاؤل والتشاؤم ببعض الحیوانات والطیور- 
؛ربط التشاؤم باأللوان  مثل اللون األصفر للتفاؤل واألحمر للتشاؤم- 
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؛الحظقراءة البروج في الجرائد لمعرفة- 
؛التطیر- 
. نماذج من التفكیر  الخرافي لدى الریاضي. 3.7

قبل سفرنا للعب في إحدى البلدان اإلفریقیة سمعنا " روى احد العبي الفریق الوطني المصري ما یلي
الكثیر عن أنواع متعددة من السحر الذي تقوم بھ الفرق اإلفریقیة للفوز بالمبارات وفي إحدى المبارات مع 

إفریقي الحظنا أن حارس مرمى یقوم بوضع حجاب خلف المرمى األخر الذي انتقل إلیھ وفي ھذه فریق
المباراة منعت العارضة أكثر من إصابة محققة لنا  كما أن حارس المرمى نجح في صد ضربة 

.)1992،130دمحم حسین عالوي،(."جزاء
یرجعون أسباب عدم تحقیق ) بونالالع(من خالل النموذج السابق یتضح أن الریاضي  :  تعلیق- 

نتیجة ایجابیة إلى الطقوس السحریة التي كان حارس المرمى یمارسھا وھناك تكمن أھم مساوئ التفكیر 
. الخرافي وھو التأثیر السلبي على إدراك وتوقع الریاضي مما یؤدي انخفاض مستوى االستثارة النفسیة

في إحدى المبارات أجبرنا على تغییر "ي ما یليروى احد العبي كرة الید لفریق الترجي التونس- 
في ھذه المباراة انھزمنا  ھزیمة غیر والقمیص الذي  نرتدیھ  بقمیص أخر نظرا لتقاربھا مع قمیص الخصم

."متوقعة مما جعلنا نخشى تغییر القمیص الذي نرتدیھ دائما كوننا نعتقد انھ سوف یؤدي إلى الھزیمة

االعتقاد السائد لدى العبي الفریق ھو أن لون القمیص بإمكانھ جلب الحظ مما سبق یتضح أن : تعلیق- 
السیئ مما جعل الالعبین یخشون تغییر لون القمیص وھدا ما یؤدي إلى التأثیر على معنویاتھم وطموحاتھم 

.في حالة تغییر لون القمیص وبالتالي تقدیم أداء دون المستوى وبالتالي الھزیمة
عندما علمت أن الحكم الذي سیقوم بتحكیم المباراة "بة القبائل بجریدة النھارصرح احد العبي شبی- 

فعال انتھت المباراة  والقادمة لنا أصبنا بصدمة ألننا نھزم غالبا في المباریات التي یحكمھا لنا  ھذا الحكم
."ابھزیمتنا  واعتقدنا أن ھدا الحكم ھو السبب الرئیسي لھزیمتنا في كل مباراة یحكمھا لن

یتضح من خالل ھده القصة أن الالعب یرجع أسباب الھزیمة إلى الحكم وبالتالي سبب :  تعلیق- 
خارج السیطرة وھدا قد یؤدي بالالعبین الذي یعتقدون ھدا االعتقاد بالالمباالة في ھده المباریات وبالتالي 

.)1995،99محمود عبد الفتاح عنان،.(تقدیم أداء ریاضي رديء وبالتالي الھزیمة 
.1996التعلیالت السببیة لبعض الالعبین المشاركین في دورة أطال نطا . 8

؛مشقة التدریبواأللموالتعبوالتدریب المتواصل- 
؛اإلصرار على االشتراك في العدید من البطوالت العالمیة- 
؛تطور نقاط الضعف عند الالعب- 
؛االرتقاء بمستوى المھارات- 
؛بالنجاحالشعور الداخلي - 
؛بدل الجھد، اإلرادة  القویة- 
؛الحظ،  القرعة- 
؛الخبرة  ،توتر األعصاب- 
؛الجمھور ، التحكیم- 
؛أسباب خارجة عن اإلرادة والتوقعات- 
؛نقص  اإلمكانیات- 
.)1992،130دمحم حسین عالوي ،.(ظروف مرتبطة بمكان المنافسة - 

).التعلیل السببي (تحیز العزو مفھوم. 9
إلى أن ھناك اتجاھات لدى عدد كبیر من الالعبین أو الفرق الریاضیة في مختلف ھانرھان أشار 

األنشطة الریاضیة لعزو نجاحھم إلى العوامل الشخصیة الذاتیة في حین یعز الفشل إلى العوامل الخارجیة 
.)1997،192یحیى كاظم النقیب،.(أو العوامل البیئیة 
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ثین  في علم النفس الریاضي إلى أن تكرار عزو الالعب نجاحھ إلى العوامل وقد أشار العدید من الباح
ویقصد بھ تكرار، إرجاع الالعب ألسباب . الخارجیة التي یصعب التحكم فیھا بشكل ما یسمى تحیزا للعزو

وتكرار إرجاع فشلھ إلى العوامل) أو الثابتة (نجاحھ في المنافسة الریاضیة إلى عوامل التحكم الداخلي 
.التي ال یستطیع التحكم فیھا وھي العوامل الغیر الثابتة أو الخارجیة

.الفشل ، الفوز والھزیمةواآلثار النفسیة لخبرات النجاح. 10
وقد یكون دلك األثر سارا مثل الفرح، السرور، البھجة، الطمأنینة وقد یكون أثار : األثر االنفعالي- 

.)2003،120مصطفى سامي عمیرة ،. (التعصب العدوانسلبیا مثل الحزن الغضب الخوف القلق 

حیث تؤثر الخبرات السابقة على مستوى طموح الریاضي بدرجة كبیرة  : اثر على مستوى الطموح- 
ومستوى الطموح یقصد بھ المستوى الذي یضعھ الالعب لنفسھ كي یبلغھ مستقبال في اختصاصھ حیث تأثر 

مصطفى سامي عمیرة (.الذي یتوقعھ الریاضي بلوغھالخبرات السابقة على مستوى المستقبلي
،2003،121(.

لقد أشار العدید من الباحثین في علم النفس الراضي أن خبرات النجاح، : الثقة بالنفس علىاثر - 
الفوز من بین أھم العوامل المؤثرة على ثقة النفس لالعب حیث یمكن أن تكون اثأرا والفشل، الھزیمة
.، فالخبرات االیجابیة قد تؤدي إلى تقویة الثقة بالنفس والعكس صحیحایجابیا أو سلبیا

. إرشادات  تطبیقیة. 11
:من خالل الدراسة النظریة والتحلیلیة للعزو الریاضي یوصي الباحث  ما یلي 

تدریب الریاضي على العزو االیجابي لخبرات نجاحھ وفشلھ ودلك قصد معرفة األسباب الحقیقیة -
؛راحل القادمةالنجاز وبالتالي إصالح النقائص في الموراء ھدا ا

توجیھ الریاضي من طرف األخصائي النفسي الریاضي نحو االبتعاد على األسلوب الخرافي في - 
؛عزو النتائج  واألداء الریاضي

؛ي تعلیل مستوى األداء والنتائجاستخدام األسالیب الصحیحة ف- 
انفعاالت الفرد والتي تؤثر بدورھا على السلوك أالنجازي المستقبلي كون أثره على والتعلیل ألسببي - 

.أن بعض  االستجابات االنفعالیة مرتبطة بالنتیجة المسجلة

.خالصة
في تفسیر وفھم وتغییر سلوكھ ،  وكبرى في حیاة اإلنسانھمیة أمن خالل ما سبق یتضح أن للتفكیر 

منھج وأصول وقواعد،  من خاللھا إستطاع اإلنسان أن یتطورالیوم أصبح لھوفھي عملیة دائمة التطور
كما تبین أن  تعلم أسالب التفكیر خاصة التفكیر االیجابي   في المیدان الریاضي .یسخر بیئتھ في خدمتھو

تنمیة دافعیة االنجاز إضافة إلي دفع  الریاضي إلي وأمر بالغ األھمیة  كونھ یودي إلي تقویة الثقة بالنفس
توقع مستوي واإلصرار علي بدل المزید من الجھد  خالل العملیة التدریبیةوح النقائص والمثابرةإصال

.األداء المستقبلي
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