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 ألستاذ / صولة طارق ا   التربوي     -ر-التنافسي _ن-ر-ن ةنيالسنة الثا        النفس الرياضي المقياس :علم
 /محاضرة 

 

 الحوافز في الرياضة
 مفهوم الحافز وطبيعته : -1

هو موضوع خارجي له وجود حقيقي مادي أو معنوي ، ويكون في صورة مكافأة يعلن عنها قبل  أو الباعثالحافز 
سلوك إصدار السلوك الرياضي الستثارته، أو أثناء السلوك لتشجيع استمراره وتوجيهه، كما يقدم الحافز أيضا بعد ال

 بهة.المرغوب لتدعيمه وزيادة احتمال ظهوره في المواقف التالية والمشا
ى والحافز بهذا المفهوم ليس مجرد مثير للدافع فقط، بل هو مصدر خارجي إلشباع الحاجة، أو الهدف الذي يسع

صول عي للحالفرد إليه، ألن الحصول عليه يؤدي إلى الشعور بالرضا واالرتياح، وتؤدي حالة الرضا واالرتياح هذه إلى الس
 قوي السلوك ويزداد معدل ظهوره فيما بعد.على الحافز مرة أخرى أو االحتفاظ به، وبذلك ي

 لعاليةاظاهرة الحوافز المادية حاليا في كثير من المجاالت الرياضية، وخصوصا في رياضة المستويات  تولقد انتشر 
 يين فيكفرق دوري الممتاز في األلعاب الرياضية الجماعية، ومهما كانت قيمة المبالغ النقدية التي تصرف على الرياض

لدى  لماديةيات مكافآت لفوزهم في البطوالت، فإن هذه الحوافز ما هي إال رموز للجهد والتفوق، وليس لسد الحاجة االمبار 
طلب الالعبين، فقيمة الحافز المعلن عنه قبل أي منافسة ما هو إال تعبير عن مدى أهمية المهمة، فأساس التفوق يت

 الحاجة إلى االنجاز الرياضي .
ا هي لحوافز مفي أي نشاط، وا أن القوى الداخلية هي الدافعة لهالتأكيد عليها في هذا المجال والحقيقة التي يجب 

ت لدراسااإال مثيرات لها، فالحاجة إلى االنجاز الرياضي لدى الفرد هي المعول األول في تفوقه، وهذا ما ثبت في معظم 
 ا للنجاح وليس فقط لسد حاجيات الحياة.التي أجريت عن التفوق في جميع المجاالت، فالمال كحافز أصبح رمز 

 وظيفة الحافز في السلوك الرياضي: -2
ستخدام فض في اتتحد وظيفة الحوافز في استثارة الدافع وتدعيم السلوك المرغوب، ولقد تباينت اآلراء بين التأييد والر  

 الحوافز، حيث ينصح بعض العلماء باستخدام الحوافز لألسباب اآلتية:
 النشاط الرياضي الذي يتجه نحو ممارسته. لستثارة دافع الفرد حو تساعد على ا -1
 تساعد على انتقاء سلوك معين، أي تحقيق الهدف من ممارسته الرياضية. -2

ارسه تساعد على توفير الرغبة في نشاط معين والتمكن فيه، عندما ال يجد الفرد في النشاط الذي يم -3
 مجاال إلشباع حاجاته.

 ع التي أشبعتها، وبالتالي تقوية السلوك الرياضي.تؤدي إلى تقوية الدواف -4

 : الحرص على عند استخدام الحوافز أو الحد منها بسببوينصح بعض العلماء بضرورة  -
  ة د المتعأن كثرة استخدام الحوافز في النشاط الرياضي قد تصبح غاية وليست وسيلة، ويؤدي ذلك إلى أن يفقد الفر

 من النشاط الذي يمارسه.

 لى توجه الفرد إلى تحقيق أهداف خارجية عن طبيعة النشاط الرياضي نفسه ) كتحقيق تجارة أو الحصول ع أنها
 ممتلكات على حساب الرياضة....(
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 ى يمكن أن تؤدي الحوافز إلى نجاح محدود إذا استخدمت مع مجموعة رياضية يوجد بينهم من تؤهله قدراته إل
 الحصول عليها بسهولة.

  و إلى والفريق، أ بزائدا غير مطلوبة، يمكن أن يخلق ضغط على الالع تهذه الحوافز إلى استثاراغالبا ما تؤدي
 االتصاف بالعدوان الزائد والتصرفات  العنيفة أثناء المنافسة .

 قد تؤدي الحوافز إلى إحباط بعض أفراد الفريق الذين يرون صعوبة الحصول على الحوافز وباألخص المادية 
 منها.

 استخدامها في م من تباين آراء العلماء في استخدام الحوافز بين المؤيد والمعارض، إال أنه ال غنى عنوبالرغ -
يذلك و المجال الرياضي خاصة بعدما أصفرت نتائج البحوث آثارها اإليجابية في استثارة وتعديل السلوك الرياضي، .

 يمية والتنافسية الرياضية. ن سمات المواقف التعلم -خصوصا المعنوية منها –أصبحت الحوافز 
  :مبادئ استخدام الحوافز -3

دعيم تيتوقف االستخدام األمثل للحوافز في الرياضة على مهارة المربي الرياضي التي يستقيها من دراسته لمبادئ 
 السلوك وكيفية تشكيله، وفيما يلي بعض المبادئ التي تساعد على استخدام األمثل للحوافز الرياضية:

 لحوافز الموجبة والحوافز السالبة:أوال: ا
شئين عن السلوك الناجح، والحوافز السالبة عن السلوك الخاطئ، ولكن في مجال النا ةتقديم الحوافز الموجب -1

 يحبذ تجاهل السلوك الخاطئ وحفز السلوك الناجح.
تعبر  عن النجاح الذي يؤثر بدوره في زيادة الرضا عن األداء والثقة بالنفس، بينما ةتعبر الحوافز الموجب -2

 الحوافز السالبة عن الفشل الذي ينجم عنه عدم الرضا واإلحباط  وفقد الثقة في األداء.

 ثانيا: الحوافز المادية والحوافز المعنوية :

يرها، مار وغتقديرا ماديا، مثل النقود وشهادات االستث تتمثل الحوافز المادية في تلك المكافآت التي تقدر قيمتها -
ع التشجيو بينما تتمثل الحوافز المعنوية في تلك المكافآت التي تقدر قيمتها تقديرا معنويا، مثل عبارات المدح 

 وغيرها. تاللفظية وغير اللفظية، وشهادات التقدير والميداليا
لمعنوية وافز اعند تحقيقهم األهداف النهائية، بينما تتمثل تقدم الح تقدم الحوافز المادية للكبار فقط، وبحرص شديد -

 عند تحقيقهم األهداف المرحلية.

 لبنات.تتفوق الحوافز المعنوية عن  الحوافز المادية في استثارة الرياضيين الصغار عن الكبار، والبنين عن ا -
 

 ثالثا: حوافز األداء وحوافز النتيجة :
ن تيجة عل جهد يقوم به الرياضي في اتجاه الهدف الحركي المطلوب بينما تقدم حوافز النتقدم حوافز األداء عن ك -

 تحقيق الهدف من األداء، ومن ثم فإن حوافز األداء يجب أن تسبق التي تقدم عن النتيجة.
 لتدريبليستطيع الرياضي أن يتحكم في أدائه أكثر من تحكمه في النتيجة، ولهذا فإن حوافز األداء هي المفضلة   -

 الرياضي للناشئين.
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 رابعا : توقيت الحوافز : 
 اإلعالن عن الحوافز قبل إصدار السلوك المطلوب، أكثر تأثيرا من مفاجأة الرياضي بالحافز بعد تحقيق -1

 الهدف.
 يمكن الوعد بالحافز قبل تحقيق الهدف، ولكن ال يمكن تقديمه إال بعد تحقيق الهدف. -2

لوعد االتنفيذ الدقيق بتقديم الحافز بعد تحقيق الهدف، يعطي المصداقية المطلوبة للمربي الرياضي عند  إن -3
 بتقديم حوافز أخرى عن أهداف الحقة.

 يزداد تأثير الحافز كلما تم تقديمه بسرعة عقب تحقيق الهدف مباشرة. -4

طوة من خطوات هذا السلوك عند تشكيل سلوك حركي مركب، يقدم الحوافز عقب النجاح في أداء كل خ -5
 الحركي المركب.

 خامسا : قيمة الحافز :
لضعيفة، انتيجة يستمد الحافز قيمته الحقيقية من مدى مناسبته لقيمة األداء أو النتيجة، فالحافز القوي لألداء أو ال -

 أو الحافز الضعيف  لألداء أو النتيجة القوية، ال تؤثر التأثير اإليجابي المطلوب.
 ن كلمةعم ومقادير الحوافز المعنوية، مثل اختالف قيم ومقادير الحوافز المادية، فالميداليات تختلف تختلف قي -

 عظيم أو ممتاز، أو أحسنت أو صحيح.

ها م قيمتالحوافز اللفظية الموجبة مثل عبارات المدح أو التشجيع، أو الحوافز السالبة مثل التوبيخ واللو  تأخذ -
شديد  الحقيقية من طريقة إلقائها، حيث يمكن أن تقدم بفتور وحماس، وبسعادة بسيطة أو سعادة غامرة، أو بغضب

 أو بسيط.

ند لالعب عاة اجتماعية، فكلمة " برافو" مثال، التي يسمعها  تقديمه بطريقة إعالمي نتزداد قيمة الحافز كلما كا  -
 ل منظمأدائه أمام زمالئه أفضل من أن يسمعها منفردا، وتقديم الميداليات في نهاية الموسم الرياضي أثناء حف

عالمية.   بحضور األهل والمسئولين، أفضل من تقديمها  في ظروف غير اجتماعية وا 

 الرياضي أثناء ممارسة النشاط الرياضي  الحوافز والتدعيم السلوك-5
 معنى تقويته أو تعزيزه فيزداد معدل ظهوره في المواقف .يقصد بتدعيم السلوك الرياضي  
راءات وهو عبارة إج يفي الحصة التربية الرياضية بالمدرسة أو لالعبين بالنادالسلوك الحركي الرياضي للتالميذ  إن

ح في الرتيافسية . فا لتدعيم عملية نفسية تتمثل في تحقيق الهدف أو في حالة الرضا واحركية  هادفة إلشباع حاجاتهم الن
 السلوك الناجح وبهذا يزيد التدعيم من احتمال ظهور السلوك من أجل الرضا .

دم ي واستخمن خالل التجارب التي أجراها في أحد أقطاب المدرسة السلوكية في التعلم اإلجرائ سكينرو العالم األمريكي 
 عقب السلوك المرغوب فيه فقد استطاع أن يستخلص مجموعة من النتائج مؤداها أن –طعام  –خاللها مثيرات مشبعة 

عقب  –صدمة كهربائية  –رات منفرة الحاجة تؤدي إلى التعلم عن طريق إشباعها  أو تزايدها  وبعض التجارب ومثي
به السلوك الخاطئ في تجارب أخرى .كما أ، إحساسه بالخوف من الصدمة الكهربائية أدى إلى تعلمه السلوك الذي يجن

 األلم الناتج عن السلوك الخاطئ وبذلك استطاع أن يسلك السلوك الناجح أو المرغوب فيه .
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تدعيم ال –نوعين من التدعيم كالهما يؤدي إلى تعديل السلوك هما التدعيم الموجب  سكينروعلى ضوء هذه النتائج يرى 
  –السالب 

ليمية توفرها  في المواقف التع ةومكن هذا المفهوم في عملية التدعيم .أصبحت الحوافز أحد الشروط الهامة و الواجب
عديل تعلم و لتعليمي عملية التدعيم محور عملية التللمهارات الحركية الرياضية وخطط اللعب . كما يعتبرها علماء النفس ا

 السلوك .

 ي المدرسي لرياضتوجيهات تطبيقية للمربي الرياضي عند تقديم المكافأة أو التعزيز األداء التلميذ للنشاط ا -6
  يجب عدم توقف التدعيم عندما يتعلم التلميذ المهارة جيدا 

  تفقد المكافأة ) التعزيز( قيمتها اذا لم يحسن استخدامها 

  اذا ما تأخر المكافأة أو التعزيز ألداء التلميذ )مكافأة مرجأة( سوف يكون الدافع ضعيفا 

  مباشرة بعد السلوك الصحيح في بداية التعلم يجب إعطاء المكافأة 

 ته لألداءتقدم المكافأة عندما يستحق التلميذ ذلك لتنشيط سلوكه وتهيئ 

 ومتوقع  ال تظهر تعاطفك مع التلميذ عندما يكون أدائه ضعيف وتعامل معه من منطلق أن ذلك الشيء طبيعي
 .أثناء الممارسة الرياضية

  على المربي يعرف نوع المكافأة التي يفضلها التلميذ أو يرغب فيها 

  التقدير  و –أغلب التالميذ يستجيبون ايجابيا للمكافأة الخارجية مثل التشجيع 

  إلثارة خارجي اأكثر من الدافع العلى المربي مساعدة التالميذ على أن يكون لديهم الدافع الذاتي اإلثارة على النحو 
التلميذ  لك ألنذوأنه من بالرغم من الفائدة المكافأة الخارجية فان المكافأة الداخلية تمثل قيمة وتأثير أفضل ويرجع 

ون له اضة تكلمكافأة الخارجية نادرا ما يحتفظ بالدافع لفترة طويلة . ويستمتع بالريالذي يمارس الرياضة من أجل ا
      في تحقيق التفوق و االمتياز في الرياضة الفرصة أفضل 

 
 السلوك المرغوب فيه مكافأة -7

 كيف يمكن تدعيم السلوك التربوي للتلميذ أثناء الممارسة الرياضية في النشاط الرياضي المدرسي 
  إن اإلجابة على هذا السؤال يتطلب المكافأة على أربعة حاالت هي

  مكافأة األداء 

  مكافأة الجهد 

  مكافأة الهداف المرحلية 

 السلوك االجتماعي االنفعالي   مكافأة 
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 مبادئ مكافأة السلوك المرغوب فيه
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تدعيم السلوك التلميذ

في النشاط الرياضي

المدرسي

مكافآة مدى تحقيق لتلميذ 
ألهداف األداء وليس التائج

مكافآة مدى انجاز التلميذ 
لألهداف المرحلية 

الموصلة األهداف (م.ق)
(م.ط)النهائية 

"  مكافآة السلوك المرغوب فيه 
السلوك االنفعالي و االجتماعي 

"للتلميذ 

مكافآة المجهود المبذول من 
التلميذ أكثر من النجاح


