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 امللخص

 :إلىالتعرؼ تيدؼ ىذه الدراسة 
عف  فضالً  ت جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقية،لالعبي منتخبادافعية االنجاز مستوى و  ،مستوى المناخ النفسي واالجتماعي

 دافعية االنجاز لالعبي منتخبات جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقية.عالقة المناخ النفسي واالجتماعي ب ىإلالتعرؼ 
منتخبات  ياستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي باألسموب اإلرتباطي لمالءمتو لطبيعة البحث، وتكونت عينة البحث مف العب

، وقد تـ جمع البيانات باستخداـ اً (العب75البالغ عددىـ )و  (3123-3122الفرقية لمعاـ الدراسي) لأللعابجامعة الموصؿ 
وتـ معالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحثوف مناخ النفسي واالجتماعي ومقياس دافعية االنجاز الرياضي ال يمقياس

واستنتج  (نة واحدةاختبار)ت( لعيو  االرتباط البسيطمعامؿ و  االنحراؼ المعياريو الوسط الحسابي و النسبة المئوية ) باستخداـ
 ما يأتي: وفالباحث

 يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة مف المناخ النفسي واالجتماعي الذي ينشأ مع اإلنساف منذ طفولتو. -
ذلؾ المتالكيـ قناعات ذاتية التي تتحقؽ عف و يمتمؾ أفراد عينة البحث مستويات جيدة مف دافعية االنجاز الرياضي  -

 طريؽ انجازاتيـ.
جامعة الموصؿ  ظيور عالقة معنوية بيف المناخ النفسي واالجتماعي ودافعية االنجاز الرياضي لدى العبي منتخبات -

 باأللعاب الفرقية.
 منتخبات جامعة الموصؿ  -االنجاز الرياضي  -الكممات المفتاحية: المناخ النفسي 
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Abstract 

This study aims to identify: 

      Level of psychological and social Climate and achievement motivation for Mosul 

University Varcity players of Team games, as well as to identify the relationship of 

psychological and Social Climate with achievement motivation for Mosul University Varcity 

players of Team games. 

      The researchers used descriptive method with correlated style for its relevance to the 

nature of the research, and the research sample consisted of Mosul University Varcity players 

of Team games for academic year (2011-2012) who are (64) player. The data were collected 

using psychological, social Climate and sporting achievement motivation measurements, and 

the data obtained by the researchers was treated by using (percentage, arithmetic mean, 

  2172 –( 01) –العدد  –( 71) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(



 املناخ النفسي واالجتماعي وعالقته بدافعية االجناز الرياضي لالعبي.....

392 

 

standard deviation, simple correlation coefficient and T-test for one sample) and The 

researchers concluded the following: 

- Members of the research sample have good levels of psychological and social Climate, 

Which originates with man since his childhood.  

- Members of the research sample have good levels of sporting achievement motivation, that 

is because they have personal convictions Which was a result of their achievements.  

- There is significant relationship for psychological and social Climate with sporting 

achievement motivation for Mosul University Varcity players of Team games. 

Keywords: Psychological Climate - Sporting Achievement - Mosul University Clubs  

 
      :التعريؼ بالبحث -2
  :المقدمة وأىمية البحث 2-2

لممجتمعػات المتحضػرة يهػي  ةممالتي تقـو عميهػا عمميػة الوهػوض ال ػا األساسيةالمرتكزات  ىإحدتعد الرياضة 
المبا ػر  التػثييرذات  واألوظمػة واألسػسوتفاعمهـ يي المجتمع مػف الػ ؿ مجموعػة مػف القػواويف  األيرادتعبر عف سموؾ 

يػرص لمموايسػة  تكػويفتعبػر عػف روح الرياضػة ودورفػا يػي التػي يي توجيه الع قة بيف الرياضييف يي صورة اجتماعية 
 .الريفاآلوالترويح والتعاوف مع 

وفسيًا كما يدركه،  ل عبا االذي يعيش ييهالمتطمبات الرياضية  مف أفـالمواخ الوفسي واالجتماعي يعد و  
يي صحة ال عبيف الوفسية  مهماً عامً   عد، كما ي  ل عبالتي تتصؿ با وي مؿ األ ياء واأل الاص واأليكار

ية إف المواخ الوفسي واالجتماعي الذي يعيش ييه وقد أكدت االتجافات الحدي ،واتجافاتهـ وحو الفريؽ وأدائهـ
 مف يـؽ إوتاجًا أوير وأيضؿ وي عر ال عبوف بالطمثويوة واليقة، و يحقلتال عبوف وي ارؾ ييه مجموعة مف الزم ء 

يموحهـ القدرة عمى التكيؼ والرضا عف األداء وكؿ فذا مرتبط بمؤ رات تتضمف الكيير مف العوامؿ غير المادية 
دايعية االوجاز أحد المتغيرات "كما تعد (، 62 ،6002، عميعر واألحاسيس داالؿ الفرد وأعضاء الفريؽ)كالم ا

األساسية التي تحدد مقدار ما يقـو به الفرد مف أداء  ويفترض أف الفرد حيوما يبدأ بممارسة أي و اط ياوه يهدؼ مف 
باالوجاز وعدـ تحقيؽ الهدؼ يمكف أف يطور واف غياب ال عور  ،ذلؾ الوصوؿ إلى مستوى أو درجة مف االوجاز

وعميه يمكف القوؿ باف المواخ الوفسي واالجتماعي ذات  (5، 4996)قطامي،"م اعر سمبية كاإلحباط واالوسحاب
أفمية بالوسبة ل عب الذي يواجه مواقؼ بيئية صعبة وتحت ظروؼ معيوة وعميه البد أف يكوف لدى ال عب إدراؾ 

األلعاب الفرقية يحاوؿ دورًا كبيرًا وحاسمًا يي تحسيف وتائج الفريؽ الف  يؤدياالجتماعي ألوه عاؿ بالمواخ الوفسي و 
مكاوياتهـ ب كؿ جماعي مف اجؿ تحقيؽ أداء أيضؿ، يالرياضي يوفالرياضجميع  ييها الذي يتسـ  إدراؾ قدراتهـ وا 

والططية مف اجؿ تحقيؽ أفداؼ الفريؽ يبذؿ أقصى ما يمتمكه مف قدرات بدوية ومهارية ومعريية  االوجازبدايعية 
ف االفتماـ بهذه المتغيرات الوفسية يي مجاؿ عمـ وا ،واجتماعياً  ووفسياً  الذي يكوف له دور كبير يي ومو الرياضي بدوياً 

 عبي موتالبات الجامعة والذيف يميموف قيمة اجتماعية زيد مف البحث العممي والسيما لالوفس الرياضي بحاجة إلى الم
وبيف الط ب أوفسهـ، ومف فوا تكمف  -التي تسودفا الع قات االجتماعية والوجداوية بيف المدرس والطالب عالية

الع قة بيف المواخ الوفسي واالجتماعي بدايعية االوجاز الرياضي ل عبي موتالبات  الىأفمية البحث يي التعرؼ 
وتائج فذه الدراسة عووًا ل عبيف والقائميف عمى  أف تكوف أللعاب الفرقية سعيًا مف الباحييف ييجامعة الموصؿ ل

 العممية التدريبية يي فذه الفعاليات الرياضية لموصوؿ إلى األفداؼ المو ودة.
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  :مشكمة البحث 2-3
افتمػػامهـ عمػػى الوػػواحي  يوصػػبغمػػب المػػدربيف أف أ ايػػي المجػػاؿ الرياضػػي الحظػػو  يفمػػف الػػ ؿ البػػرة البػػاحي
، مػػػف حيػػػث تكػػػويف لػػػدى ال عبػػػيف فتمػػػاـ بالجواوػػػب الوفسػػػية واالجتماعيػػػةاال بعيػػػدا عػػػفالبدويػػػة والمهاريػػػة والالططيػػػة 
التعػػاوف الجػػاد والمحبػػة وريػػع  عػػف يضػػ ً الارجػػه  ـت االجتماعيػػة سػػوءا داالػػؿ الممعػػب أالع قػػات والتفػػاع ت والم ػػاركا

التكػػػت ت والصػػػراعات  يعػػػاووف مػػػف الرياضػػػية حػػػظ إف فوػػػاؾ بعػػػض الفػػػرؽوم إذ ،روح المعوويػػػة بػػػيف ال عبػػػيف أوفسػػػهـ
 ،الوصػوؿ إلػى مسػتويات ضػئيمة من ثمن ووالم ك ت االجتماعية والوفسية داالػؿ الفريػؽ، ممػا يػؤدي إلػى ضػعؼ األداء 

وصػوؿ إلػى أعمػى مسػتويات مػف ال مػف ال لػهوػتمكف قػد  مواخ وفسي واجتماعي صحي وايجػابي كاف فواؾ إفيي حيف 
فوػاؾ قمػة افتمػاـ الدراسػات السػابقة بموضػوع  عمػى حػد عمػـ البػاحيوفف جاوػب أالػر و دايعية االوجاز فػذا مػف جاوػب ومػ

م ػكمة البحػث يػي تسػميط  ، ومػف فػذا الموطمػؽ تكمػفيي المجاؿ الجػامعي المواخ الوفسي واالجتماعي ودايعية االوجاز 
معػة الموصػؿ موتالبػات جا ل عبػيي واالجتمػاعي ودايعيػة االوجػاز المواخ الوفسػالع قة بيف طبيعة  الى متعرؼلالضوء 
 .تواجه الفريؽ الرياضي قد محاولة لحؿ بعض الم ك ت الوفسية واالجتماعية التيك الفرقية لأللعاب

 :أىداؼ البحث 2-4
 :الى لتعرؼايهدؼ البحث 

 .ات جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقيةمستوى المواخ الوفسي واالجتماعي ل عبي موتالب -
   .ت جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقيةمستوى دايعية االوجاز ل عبي موتالبا -
 .دايعية االوجاز ل عبي موتالبات جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقيةالع قة بيف المواخ الوفسي واالجتماعي و  -
  :البحث فرضية 5 -2
ات جامعػة الموصػؿ توجد ع قة ذات داللة معوويػة بػيف الموػاخ الوفسػي واالجتمػاعي ودايعيػة االوجػاز ل عبػي موتالبػ -
 .أللعاب الفرقيةل

  :البحث مجاالت 6 -2
وكرة  والكرة الطائرة وكرة السمة )كرة القدـ موتالبات جامعة الموصؿ لأللعاب الفرقية االعبو  :المجاؿ البشري 2-6-2

 .كرة القدـ لمصاالت(و  اليد
  (. 6046/  3 / 9) ولغاية( 6046/  6 /62) ابتداءً : ألزمانيالمجاؿ  2-6-3
 .التربية الرياضية، جامعة الموصؿ قاعة األلعاب الفرقية، كميةممعب جامعة الموصؿ و : انيالمجاؿ المك 2-6-4
  :المصطمحات تحديد 7 -2
"فو الجاوب الكيفي مف الع قات ال الصية المتبادلة الذي يتجمى كمجموع  :المناخ النفسي واالجتماعي 2-7-2

 6044 ،الحيالي) والتطور ال امؿ لمفرد يي الجماعة" إجمالي لألوضاع الوفسية ويسهؿ أو يعوؽ األو طة الموتجة
الدرجة التي يحصؿ عميها ال عب عود االستجابة عمى مقياس المواخ الوفسي  : بثوهإجرائياويعريه الباحيوف  (46،

 واالجتماعي. 
فدؼ الذاتي  الجيد وتحقيؽ الوجاح، وفو األداءالرغبة يي  " بثوها( 4991)الدرعة  اعريه :دافعية االنجاز 2-7-3

الدرجة التي  بثوها إجرائياالباحيوف  اويعريه (43 ،4991 ،الدرعة")ة لموجاحمف المكووات المهمويوجه السموؾ ويعتبر 
 دايعية االوجاز .مقياس  فع)المفحوص(  عميها ال عب يحصؿ
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: -3
 اإلطار النظري: 3-2 
 تماعي:المناخ النفسي واالج 3-2-2

غػػرس االتجافػػات االجتماعيػػة واالفتمػػاـ  ف  إمحػػور الػػدوايع لػػدى اإلوسػػاف، إذ  الموػػاخ الوفسػػي واالجتمػػاعييعػػد  
ؤدي إلػػى الف ػػؿ يسػػاعد يػػي حػػؿ الم ػػاكؿ اليوميػػة واف االيتقػػار إليػػه يػػ اً همػػم بػػاآلالريف ال يعػػد مجػػرد ضػػرورة بػػؿ عػػام ً 

 .واألضرار بالمجتمع
 وتماسػػكاً  بػػذلؾ ارتباطػػاً  أو )يكػػوف(د م ػػاعر األيػػراد يوحػػ ألوػػهة عػػيريقيمػػة اجتماعيػػة  عػػدي   والموػػاخ الوفسػػي واالجتمػػاعي 

ويظهػر دور  ،يػي المجتمػع موصػفاً  يسمكوا سموكاً  أفالقادريف عمى  األيرادعود  بيف أعضاء المجتمع، وفو يبرز واضحاً 
رد يػي كفاحػه االجتمػاعي واالوسػجاـ مػع يػي التفاعػؿ مػع األيػراد اآلالػريف ومػدى وجػاح الفػ  المواخ الوفسػي واالجتمػاعي

(، وت ػػػير األدبيػػػات إلػػػى إف الموػػػاخ الوفسػػػي Crandall, 1986, 88-90) االجتماعيػػػة األمػػػورالوػػػاس ومعريػػػة 
واالجتمػػاعي يػػؤير تػػثييرًا كبيػػرًا يػػي سػػموؾ ال عػػب ويػػي أدائػػه الرياضػػي، ومػػدى تقدمػػه ووجاحػػه يػػي الوػػادي، واف الموػػاخ 

ب الع قػة بػػيف ال عػيميػؿ  قة ال عب وذاته وذلؾ بمحاولة يهػـ رغباتػه وقدراتػه، ومػف يػـ ع يميؿالوفسي واالجتماعي 
 .التي يتطمب معرية بالسػموؾ المواسب مػف أجؿ التوايؽ مػع اآلالػريفوأقراوه اآلالػريف يػي الوادي، 

(Cilmer , 1975 , 68) 
عمومًا، يقػد أ ػار  واالجتماعي يي حياة الب ر وي ير العديد مف الف سفة والموظريف إلى أفمية المواخ الوفسي 

إلى أفمية المواخ الوفسي واالجتماعي مف ال ؿ تثكيده عمػى إف المجتمػع لػيس مجػرد مجموعػة مػف (6004عبد اهلل ، )
 46 ، 6004) عبػػػد اهلل ،  األيػػػراد، بػػػؿ فػػػو مجموعػػػة مػػػف األيػػػراد تػػػوظمهـ ع قػػػات اجتماعيػػػة مسػػػتقمة إلػػػى حػػػد بعيػػػد

اوػه يظهػر موػاخ الفريػؽ مػف كيفيػة إدراؾ ال عبػيف لمع قػات بػيف أعضػاء  ( إلػى6006، الحفػيظ وبػافيعبػد ) ويؤكد(،"
ف المواخ و الجماعة  يف يػي إطػار الفريػؽ مػدى تماسػؾ وتفاعػؿ أل عبػ يعبػر عػفلمفريػؽ الرياضػي  واالجتمػاعي  الوفسيا 
كػػػف تغيػػػر بعػػػض عوامػػػؿ موػػػاخ اوػػػه يم ( الػػػى6009( ويضػػػيؼ )جػػػابر، 26، 6006)عبػػػد الحفػػػيظ وبػػػافي،  الرياضػػػي

يمكػف أف تػؤير عمػى األداء الفعػاؿ لمجماعػة ومػف فػذه العوامػؿ:  غيرفا مف العوامػؿ إال أوهػا جميعػاً  دوفالفريؽ بسهولة 
يزداد أداء الفريؽ يػي حالػة قيػاـ الع قػات بػيف ال عبػيف عمػى  ،والتميز، والعدالة، والت ابه الدعـ االجتماعي، والتقارب،

وأاليػػرًا يػػذكر)الالولي، (، 3، 6009)جػػابر، "درجػػة تزيػػد مػػف قيػػاـ فػػذه الع قػػات عمػػى أسػػاس توايسػػيأسػػاس تعػػاووي ب
( إف يكػػوف مػػف مسػػممات الرياضػػة صػػعوبة يػػوز يريػػؽ رياضػػي يفتقػػر إلػػى التماسػػؾ والتػػرابط والوحػػدة، ذلػػؾ الف 4992

ة والتعػاطؼ والتوحػد وروح الفريػؽ البديؿ العكسي لمتماسؾ فو التحمؿ والفرقػة والتفسػ ، يػالمفروض إف م ػاعر الم ػارك
تقود إلى أيضؿ تعاوف ممكف بيف أعضػاء الفريػؽ، األمػر الػذي يػوعكس يػي  ػكؿ أداء رياضػي أكيػر يعاليػة لمفريػؽ يػي 

 (633، 4992)الالولي،  .مقابؿ الفريؽ الموايس
 طبيعة ومكونات المناخ النفسي واالجتماعي: 3-2-2-2

وجاءت المحاوالت لذلؾ قميمة، يقد  مواخ الوفسي واالجتماعي وتفسيره قائمة،مازالت الحاجة إلى يهـ طبيعة ال     
ركزت األبحاث الحديية عمى المواخ التوظيمي ب كؿ اكبر مف افتمامها بالمواخ الوفسي واالجتماعي لمفرد، وفذا يؤكد 

 .  ( مف إمكاوية يهـ طبيعة المواخ الوفسي واالجتماعي مف ال ؿ4969ما ذفب إليه ) البادي،
 .تكويف اإلدراؾ والصور الذفوية 
 .رؤية وم حظة الفرد لأل ياء 
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 .طبيعة الفرد مف حيث العاطفة والموضوعية وصفاته ال الصية 
  ييها ويتعامؿ معها. ثطبيعة البيئة التي يو 
  وأمزجتهـ والبراتهـ. يراداألاالت ؼ حاجات 

ه الوفسػية مكووػا أالػر يػاف اتالػاذ الفػرد الموقػؼ أو ت ػكؿ مواقػؼ الفػرد أو اتجافاتػ الرفذا مف جاوب ومف جاوب آ      
اتجاه وفسي كوجهة وظػر يكووهػا الفػرد لمتكيػؼ مػف الػ ؿ ردة يعمػه أو االسػتجابة لموقػؼ معػيف يػثتي كاوعكػاس لمصػورة 

داء الذفوية التي يكووها إدراؾ الفرد وليس اوعكاس لمواقع ومف يـ قد يعبػر الفػرد عػف فػذا الموقػؼ واالتجػاه أمػا لفظيػا ب بػ
 (41، 4969)البادي،  .الرأي أو يعميا بسموؾ معيف أو قد يكتب فذا الموقؼ أو االتجاه وال يعبر عوه

 دافعية االنجاز: 3 – 2- 3 
يػػارة الفتمػػاـ الوػػاس جميعػػا، يقػػد يعػػد موضػػوع الدايعيػػة واحػػداً  أكػػد  مػػف أكيػػر موضػػوعات عمػػـ الػػوفس أفميػػة وا 

ف وأ ى أفميػػػة الدايعيػػػة وتحميػػػؿ عواصػػػرفا ومفافيمهػػػا وطرائػػػؽ وماءفػػػا،المعاصػػػريف عمػػػ ـعممػػػاء الػػػوفس سػػػواء األوائػػػؿ أ
و اإلحجػػاـ بالوسػػبة لموقػػؼ مػػا مػػف مواقػػؼ اإلوجػػاز، ويػػي المجػػاؿ أ لإلقبػػاؿدايعيػػة اإلوجػػاز تعػػد بميابػػة اسػػتعداد الفػػرد 

داد ال عػػب ت ػػير إلػػى "اسػػتعيػػاف دايعيػػة االوجػػاز فػػـ مواقػػؼ اإلوجػػاز، أالرياضػػي يعػػد موقػػؼ الموايسػػة الرياضػػية مػػف 
حجاـ تجاه موقؼ مف مواقؼ اإلوجاز الرياضي وبصفة الاصة مواقػؼ الموايسػة الرياضػية كمػا يػدالؿ يػي و األأ لإلقباؿ

وتعتمػػػد الدايعيػػػة لتحقيػػػؽ (، 651-656، 4991)عػػػ وي ، وطػػػاؽ فػػػذا التحديػػػد رغبػػػة ال عػػػب يػػػي التفػػػوؽ والتميػػػز "
ي تكػػػويف ع قػػػة عمػػػؿ جيػػػدة، واال ػػػتراؾ سػػػوية يػػػي تحديػػػد اإلوجػػػازات أحياوػػػًا عمػػػى مػػػدى وجػػػاح المػػػدرب والرياضػػػي يػػػ

سػموب الػدكتاتوري المسػيطر الػذي يتبعػه بعػض المػدربيف يػي التعامػؿ مػع رياضػييهـ فداؼ والعمؿ عمى تحقيقهػا، ياألألا
راء بػيف إعطاء الحرية المطمقة يي عممية اتالاذ القرارات له مساوئه أيضًا، لػذا يػاف التفػافـ وتبػادؿ اآل أفله عيوبه، كما 

الرياضػػييف والمػػدرب والتثمػػؿ بعوايػػة عوػػد تالطػػيط البػػرامج التدريبيػػة يػػؤدي إلػػى تكػػويف ع قػػة ميمػػرة ييمػػا بيػػوهـ وتحقيػػؽ 
أف حاجة الرياضػي لم ػعور باالقتػدار واإلوجػاز فػي السػر "كما ، (32،  6004)المسالمة ، إليهافداؼ التي يصبوف ألا

روؽ أساسية يي الصائص كؿ مف الموجز العػالي و الموجػز الػواطا يالعديػد وراء مقدرته الكاموة عمى الوجاح، وتوجد ي
ممف يتصفوف باإلوجاز الواطا لػديهـ المقػدرة الكاموػة عمػى اإلوجػاز ولكػوهـ وظػرًا لعوامػؿ بيئيػة و الصػية ال يسػتطيعوف 

الػػذ ثلػػألداء الػػذي ي ألتقييمػػيال ػػعور المػػرتبط بػػاألداء  يتضػػمفدايعيػػة اإلوجػػاز كتكػػويف ايتراضػػي  ، وتعتبػػرتحقيػػؽ ذلػػؾ
قصػػى جهػده وكفاحػػه مػػف اجػػؿ الوجػػاح أمػػؿ يػػي الوجػاح، والالػػوؼ مػػف الف ػػؿ( الػػ ؿ سػعي الفػػرد لبػػذؿ مسػاريف فمػػا )األ

، وأف دايعيػة االوجػاز ظػافرة ومائيػة تػزداد وضػوحًا بتقػدـ العمػر واف (5،  4992)قطامي ويوسؼ ،     يضؿ"وبموغ األ
ـ وحػػو تحقيػػؽ تجوػػب الف ػػؿ المصػػاحب لعػػدـ االوجػػاز لػػذلؾ يالتمػػؼ األيػػراد األيػػراد يالتمفػػوف ييمػػا بيػػوهـ مػػف حيػػث سػػعيه

الف وتػائج االوجػػاز  ، بتوجهػاتهـ يمػوهـ موجهػوف وحػػو دايػع الوجػاح وفػػؤالء يتطػور لػديهـ دايػػع االوجػاز أكيػر مػػف غيػرفـ
وػرافـ يبػذلوف أقصػى جهػد  لها تثيير ايجابي عميهـ أي أف فذه الوتائج ال تتعارض مع الالبرات السابقة تعارضًا كبيرًا لذا

ال عػب الرياضػي لمواجهػة مواقػؼ الموايسػة الرياضػية ومحاولػة التفػوؽ واالمتيػاز يػي مسػتوى أو  إلى مف اجؿ الوصوؿ
قدر كبير مف الو اط والفاعمية والميابرة كتعبيػر عػف  إظهارمعيار مف معايير أو مستويات التفوؽ واالمتياز عف طريؽ 

   .(360، 4991 مف اجؿ التفوؽ واالمتياز)ع وي، الرغبة يي الكفاح والوضاؿ
 العوامؿ المؤثرة عمى دافعية اإلنجاز: 2- 3-2-3

مػف ضػمف فػذه العوامػؿ التػي ، و واميكيػة لتػؤير عمػى مسػتوى اإلوجػازفواؾ مجموعة مف العوامؿ التي تتفاعػؿ بصػورة دي
 ي:ثتدايعية الفرد ما ي ييتؤير 
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 ليقاية والعادات والتقاليد السائدة(تراث المجتمع الذي يعيش ييه الفرد )ا.   
 .الصية الفرد والبراته يي مواقؼ معيوة  
 .التعمـ االجتماعي لمفرد 
 .االعتبارات االجتماعية، الوظـ االجتماعية، المعايير والقيـ والتوقعات االجتماعية 
 .ووعية الو اط الممارس 
 (43-46،  6005، ألفضمي).صعوبة المهارة وجاذبيتها لمفرد 

 اإلنجاز:  يةؽ زيادة دافعائطر  3-2-4
 تي:ثاإلوجاز إلى ما ي يةدايع ييتهدؼ برامج التدريب 

ساسػػية )كاالعتمػػاد عمػػى الػػوفس ، وتقبػػؿ المسػػؤولية ال الصػػية وحػػو مػػا يترتػػب ت ػػجيع االلتػػزاـ بػػالقيـ االجتماعيػػة األ -
 ل زمة(.عمى أيعاؿ ال الص، ومحاولة السيطرة عمى أيعاؿ ال الص لتحقيؽ مستويات التفوؽ ا

يػػتـ توميػػة تحمػػؿ المسػػؤولية عػػف طريػػؽ توضػػيح المفػػافيـ المتعمقػػة بػػدايع اإلوجػػاز، ودراسػػة العواصػػر ال زمػػة لمقيػػاـ  -
سػػاليب لتحقيػػؽ فػػذه الالطػػة فو)المبػػادأة، واالعتػػداؿ يػػي المجازيػػة، واسػػتالداـ التغذيػػة يضػػؿ األأالطػػة عمػػؿ مػػا، و  ب عػػداد

 .(643 ،4912 ع ـ،بو أ). الراجعة المحددة(
 الدراسات السابقة: 3-3
 (3122)عمي عبدااللو ، الحياليدراسة  3-3-2

بوػػاء يهػػدؼ البحػث إلػػى  (دايعيػة الكفػػاءة المدركػػة وع قتهػا بالموػػاخ الوفسػػي واالجتمػاعي لػػدى العبػػي كػرة اليػػد)
واسػتالدـ  ،رة اليػدكػب لمعػراؽ يػي الموطقػة ال ػماليةالدرجػة الممتػازة  أوديػةمقياس المواخ الوفسػي واالجتمػاعي لػدى العبػي 

بكػرة لمعػراؽ ال ػمالية يػي الموطقػة  أودية الدرجػة الممتػازة وقد تكوف مجتمع البحث مف العبي ، الباحث الموهج الوصفي
 توفيػػػذ إجػػػراءات البحػػػث عمػػػيهـ  ، وقػػػد تػػػـتسػػػعة أوديػػػة يميمػػػوف اً ( العبػػػ466وبواقػػػع )كركػػػوؾ( و  وسػػػميماوية )أربيػػػؿاليػػػد 

 (402) وقػػد بمغػػت عيوػػة البوػػاء الع ػػوائية )القرعػػة(بالطريقػػة  ـتػػـ االتيػػارفو ،  لمتطبيػػؽ ـمػػوه اً بوصػػفهـ عيوػػة لمبوػػاء وجػػزء
التطبيػػؽ ، وقػػد بمغػػت عيوػػة الع ػػوائية )القرعػػة(عيوػػة التطبيػػؽ يقػػد تػػـ االتيارفػػا بالطريقػػة  مػػف مجتمػػع البحػػث، أمػػا العبػػاً 

)الوسػػػبة  لمحصػػػوؿ عمػػػى( SAS)و( SPSSواسػػػتالدـ الباحػػػث الحقيبػػػة اإلحصػػػائية )العبػػػًا مػػػف مجتمػػػع البحػػػث،  (61)
االتبػار وتحميػؿ التبػايف و  االتبػار)ت(و  (بيرسػوف)معامػؿ االرتبػاط البسػيط و االوحراؼ المعيػاري و الوسط الحسابي المئوية و 

إف ياعميػة مقيػاس الموػاخ الوفسػي واالجتمػاعي واستوتج الباحػث  ومربع كثي وتحميؿ المسار( المتوسط الفرضيو  (دوكف)
 رجة الممتازة يي الموطقة ال مالية لمعراؽ بكرة اليد.لدى العبي أودية الد

 (3116دراسة الغريري، وفاء تركي ) 3-3-3
الممتػػاز والوالبػػة  التوايسػػي لػػدى العبػػي الػػدوري ) الفاعميػػة الذاتيػػة وع قتهػػا بدايعيػػة االوجػػاز الرياضػػي والسػػموؾ

الفاعميػة الذاتيػة ودايعيػة  الػىالتعػرؼ  ة يضػً  عػفبوػاء مقيػاس الفاعميػة الذاتيػ فػديت الدراسػة إلػى بكرة اليد يي العراؽ (
وهج مػػاالوجػػاز الرياضػػي وسػػموؾ الموايسػػة الرياضػػية لػػدى العبػػي دوري الوالبػػة بكػػرة اليػػد يػػي العػػراؽ، اسػػتالدـ الباحػػث ال

( واديػػًا،  66الوصػػفي، وكاوػػت عيوػػة بوػػاء المقيػػاس العبػػي أوديػػة الػػدوري الممتػػاز بكػػرة اليػػد يػػي العػػراؽ والػػذي تضػػمف )
معامػؿ و  وحراؼ المعياري والمتوسػط الفرضػيواال الوسط الحسابيو لوسبة المئوية اتالدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية )اسو 

ع قػػػات ارتبػػػاط معوويػػػة بػػػيف الفاعميػػػة الذاتيػػػة ودايعيػػػة االوجػػػاز  ورظهػػػإلػػػى وقػػػد اسػػػتوتج الباحػػػث ، االرتبػػػاط البسػػػيط (
 .الرياضي ألودية الوالبة ماعدا وادي كرب ء الرياضي
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 إجراءات البحث: -4
 .الموهج الوصفي باألسموب اإلرتباطي لم ءمته لطبيعة البحث وفاستالدـ الباحي :منيج البحث 4-2
)كرة  الفرقية وفي باأللعابي موتالبات جامعة الموصؿ تّكوف مجتمع البحث مف العب :وعينتو البحث مجتمع  4-3

 فـوالبالغ عدد 6044/6046لمعاـ الدراسي  كرة اليد(و  لمصاالت وكرة القدـ والكرة الطائرة وكرة السمة Soccer القدـ
تـ و  ،األصمي%( مف مجتمع البحث 96.44يميموف وسبة ) االعب (26يقد تكووت مف )عيوة البحث أما  ،اً ( العب21)

يراد عيوة أ( يبيف بعض المعمومات عف 4والجدوؿ )، العبيف لم اركتهـ يي التجربة االستط عية (6استبعاد )
 البحث.

 
 (2الجدوؿ )

 مجتمع البحث وعينتو والالعبيف المستبعديف ونسبيـ المئوية 
 الوسبة المئوية المستبعديف العدد الفعالية
 42 6 11.11% (Soccerكرة القدـ )

 %13.33 6 40 كرة السمة
 %400 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 46 الكرة الطائرة

 %400 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 46 كرة القدـ لمصاالت
 %400 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 46 كرة اليد
 %96.44 6 26 المجموع

 وسائؿ جمع البيانات: 4-4
يقد تطمب استالداـ االستبياف  ودايعية االوجاز ،لوفسي واالجتماعيوظرا ل مولية الدراسة عمى قياس المواخ ا

 كوسيمة لجمع البياوات.
 )وصؼ المقياس وتصحيحو(: الجتماعيلنفسي واالمناخ امقياس  4-4-2

وقد احتوى  (6044)الحيالي،  أعدهالذي ( 4)الممحؽ لوفسي واالجتماعي المواخ ااستالدـ الباحيوف مقياس 
 ،األفداؼاالوجذاب وحو و  ،ذا المقياس ستة أبعاد في)االتصاؿويقيس ف ،( يقرة جميعها ايجابية61المقياس عمى )

، 40، 9، 1، 6التحفيز( وبواقع )و  ،التوجه وحو الذاتو  ،المعرية القاوووية والتوظيميةو  ،التكامؿ الوفسي واالجتماعيو 
ب دة،  موايؽ) يقرات المقياس مف ال ؿ المسة بدائؿ وكاوت اإلجابة عف( يقرات لكؿ محور عمى التوالي 1، 2

بدائؿ لمفقرات  اـ المسةويتـ تصحيح المقياس مف ال ؿ استالد ، محايد، غير موايؽ، غير موايؽ ب دة(موايؽ
، 3، 6، 5)، محايد، غير موايؽ، غير موايؽ ب دة( موايؽب دة،  موايؽ)إذ تعطى أوزاف الدرجات لمبدائؿ  االيجابية

( أما اقؿ درجة يهي 660مقياس ككؿ في )أعمى درجة ال وبذلؾ بمغت ( عمى التوالي لجميع الفقرات االيجابية،4، 6
( يبيف محاور المقياس 6والجدوؿ ) (64 ،6044)الحيالي،  (466ي )تبمغ قيمة المتوسط الفرض( يي حيف 61)

                                   .كؿ محور ويقرات
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 (3الجدوؿ )

 كؿ محور مقياس المناخ النفسي واالجتماعي وفقرات محاور أبعاد

 المجموع الفقرات محاور المقياس ت
 6 6، 2، 5، 6، 3، 6، 4 االتصاؿ 4
 1 45، 46، 43، 46، 44، 40، 9، 1 األفداؼاب وحو االوجذ 6
 9 66، 63، 66، 64، 60، 49، 41، 46، 42 التكامؿ الوفسي واالجتماعي 3
 40 36، 33، 36، 34، 30، 69، 61، 66، 62، 65 المعرية القاوووية والتوظيمية 6
 2 60، 39، 31، 36، 32، 35 التوجه وحو الذات 5
 1 61، 66، 62، 65، 66، 63، 66، 64 التحفيز 2

 61 المجموع الكمي
 )وصؼ المقياس وتصحيحو(: دافعية االنجازمقياس  4-4-3

 (Willis,1982قاـ بتصميمه جو وليس )الذي و  (6 الرياضي )الممحؽ مقياس دايعية االوجاز ـتـ استالدا
بعض  إجراء ده بعديموتع ريؼ المقياس واالتصارهبتع (4991، ع وي)قاـ وقد يقرة  (60مف ) باألصؿوالذي يتكوف 
ويقيس فذا ( يقرة يقط، 60يي البيئة المصرية ليصبح المقياس بصيغته الوهائية يتكوف مف ) األوليةالتطبيقات 

( 2لكؿ محور، إذ كاوت موها ) ( يقرات40بواقع )و ( بعد دايع تجوب الف ؿ، بعد دايع الوجاح) ياس بعديف فماالمق
، جداً  )بدرجة كبيرة مف ال ؿ المسة بدائؿ يقرات المقياس وكاوت اإلجابة عف يقرة ايجابية، (46يقرات سمبية و)

ويتـ تصحيح المقياس مف ال ؿ استالداـ المسة بدائؿ  (بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جداً 
، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة ، بدرجة)بدرجة كبيرة جداً لمفقرات االيجابية والسمبية إذ تعطى أوزاف الدرجات لمبدائؿ 

( عمى 5،6،3،6،4( عمى التوالي لمفقرات االيجابية وتعطى أوزاف الدرجات )5،6،3،6،4)قميمة، بدرجة قميمة جدًا(، 
، 4991ع وي، ) ،(60( أما اقؿ درجة يهي )460التوالي لمفقرات السمبية، إذ كاوت أعمى درجة لممقياس ككؿ في )

 المقياس ويقراته االيجابية والسمبية. بيف محاور( ي3والجدوؿ ) (.414-413
 (4الجدوؿ )

 مقياس دافعية االنجاز الرياضي وفقراتو االيجابية والسمبية محاور

 المجموع الفقرات السمبية الفقرات االيجابية محاور المقياس ت
 40 46، 1، 6 60، 41، 42، 46، 40، 2، 6 بعد دايع الوجاح 4
 40 49، 46، 44 45، 43، 9، 6، 5، 3، 4 بعد دايع تجوب الف ؿ 6

 60 المجموع الكمي لمفقرات 
 
 :المناخ النفسي واالجتماعي ودافعية االنجاز الرياضيالمعامالت العممية لمقياسي  4-5

 ـوتـ تطبيقهتتمتع بمعام ت صدؽ ويبات عالييف  الحاليالبحث  المقاييس المستالدمة ييعمى الرغـ مف أف 
تطبيقه عمى البيئة ءه و قاـ ببوا لمقياس المواخ الوفسي واالجتماعييبالوسبة ، قية يي دراسات سابقةعمى البيئة العرا

 (6006مف قبؿ)الحمداوي،  بالوسبة لمقياس دايعية االوجاز يقد تـ تطبيقه وكذلؾ، (6044مف قبؿ )الحيالي، العراقية 
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مف مدى صدؽ ويبات  لتحقؽإلى ا وفالباحيذا عمد ل ،المعام ت العممية لممقياس إجراءبعد  العراقيةعمى البيئة 
 .ا وعمى الوحو اآلتيملتثكد مف ص حيتهألجؿ ا مقياسيفال
  الصدؽ: 4-5-2
 ،ا يي األداة التي يعتمدفا أي بحثيعد صدؽ األداة مف الالصائص األساسية المهمة التي يجب توايرف     

أف المقياس الصادؽ أداة تقيس الوظيفة التي يزعـ أوها  ويقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما وضعت لقياسه ، بمعوى
اوه ر كً  مف )الزيود وعمياف( إلى "( و ي ي663، 6000ممحـ، ) بدال عوه أو إضاية إليه الرآئا تقيسها وال تقيس  ي

ار يمكف أف يعد االالتبار صادقا إذا تـ عرضه عمى عدد مف الالبراء وذو االالتصاص يي المجاؿ الذي يقيسه االالتب
المواخ ولمحصوؿ عمى صدؽ مقياسي  (416، 4991، ميافوحكموا بثوه يقيس ما وضع لقياسه بكفاءة " )الزيود وع

يي مجاؿ  (*)االالتصاصو  الالبرة تـ عرضهما عمى مجموعة مف ذوي الوفسي واالجتماعي ودايعية االوجاز الرياضي
%( وبهذا اإلجراء تـ 400يغها تبيف وجود وسبة اتفاؽ )وبعد جمع استمارات االستبياف وتفر ، العمـو الرياضية والوفسية

 التثكد مف صدؽ المقياسيف المستالدميف يي البحث الحالي.                        
 :الثبات 4-5-3

عمػى عيوػة (6046/ 61/4بتػاري  )استالرج الباحيوف يبات المقياس بطريقة إعادة االالتبار، إذ طبػؽ المقيػاس 
تيروا بطريقة ع وائية مف طػ ب كميػة التربيػة الرياضػية جامعػة الموصػؿ، يػـ أعػاد البػاحيوف اال طالب( 45) مكووة مف

( إلػى " أف المػدة بػيف التطبيػؽ األوؿ لػألداة Adams، إذ ي ػير )د مرور أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿتطبيؽ المقياس بع
وبعػػد جمػػع اسػػتمارات ( Adams، 1964 ،85والتطبيػػؽ اليػػاوي لهػػا يوبغػػي أف ال تتجػػاوز أسػػبوعيف أو ي يػػة أسػػابيع " )

واليػػػاوي  األوؿباسػػػتالداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط البسػػػيط )بيرسػػػوف( بػػػيف درجػػػات التطبيػػػؽ  إحصػػػائياالمقيػػػاس تمػػػت معالجتهػػػا 
يبمػغ معامػؿ يبػات دايعية االوجاز الرياضػي  أما (0.14)لمقياس المواخ الوفسي واالجتماعي يبمغت قيمة معامؿ اليبات 

( إلػػى أف " قيمػػة معامػػؿ 4999)عويس، يػػذكر إذعتمػػاده يػػي تطبيػػؽ األداة ( وفػػو يبػػات عػػالي يمكػػف ا16,0المقيػػاس )
 (26،  4999)عويس،  ( كاف ذلؾ أيضؿ"64,0اليبات كمما كاوت أعمى مف وسبة )

 -:التجربة االستطالعية 4-6
 تجربةالتـ توفيذ  ،ةيسالرئ تجربةتفاديها يي الومف اجؿ  وفلموقوؼ عمى السمبيات التي ستواجه الباحي

 ايدالمو لـ و ، مف مجتمع البحث األصمي يف( العب6عمى عيوة مكووة مف ) 6046 / 6 / 49 بتاري  ستط عيةالا
 .لممقياسيفضمف التطبيؽ الوهائي 

 وكاف الهدؼ مف الدراسة ما يثتي :
 .يفيقرات المقياس لمفردات عبيفواستيعاب ال ووضوح تفهـ  مدى -
 .فو ي تواجه الباحيمعوقات العمؿ الت -
 .يفالمقياس عف وجدت واحتساب زمف اإلجابة إفاإلجابة عف االستفسارات والتساؤالت  -

                                                 
( ).السادة الخبراء الذين تم عرض المقياس عليهم 

  /كلية التربية الرياضية._  جامعة الموصل  /علم النفس الرياضيأ.د ناظم شاكر  الوتار 

 كلية التربية الرياضية. _ جامعة الموصل  /علم النفس الرياضي /ا. م .د زهير يحيى محمد علي 

 كلية التربية الرياضية._  جامعة الموصل  ضي/علم النفس الريا /ا. م .د مؤيد عبد الرزاق حسو 

  مديرية التربية الرياضية والفنية. / جامعة الموصل/إدارة وتنظيم /م.د محمد ذاكر 

 الرياضية والفنية.مديرية التربية _  جامعة الموصل / علم النفس الرياضي/م. وليد ذنون يونس 
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وقد بمغ معدؿ  يفوقد أظهرت وتيجة التجربة أوه ال يوجد أي غموض يي الفقرات أو استفسار حوؿ يقرات المقياس
 .يفيقرات المقياس ف( دقيقة لإلجابة ع30 -66الوقت المحدد )

 : النيائي لممقياسيفتطبيؽ لا 4-7
الوفسي  مواخ)الصدؽ واليبات( ألداتي البحث مقياس ال مف فات العممية المطموبةبعد التحقؽ مف المواص

باالستعاوة  9/3/6046 -62/6بتاري   تـ تطبيقها عمى عيوة البحث ،دايعية االوجاز الرياضيومقياس واالجتماعي 
 وجود الباحيوف.بمدربي موتالبات الجامعة ومساعديهـ وب

( يي استالراج Version 12) Spssتـ استالداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية : الوسائؿ اإلحصائية 4-8
 الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:

 الوسط الحسابي. -
 االوحراؼ المعياري. -
 .قاووف الوسبة المئوية -
  (15، (أ)6005قاووف المتوسط الفرضي. )الغريري،  -
 .ار )ت( لعيوة واحدةاالتب -
 .)بيرسوف(معامؿ االرتباط البسيط -
 :النتائجعرض وتحميؿ  -5

، وبعد ـ الحصوؿ عميهالمبياوات التي ت اإلحصائيةالتحمي ت  إجراء، وبعد مف أجؿ تحقيؽ أفداؼ البحث
ه ومواق ة تمؾ يي البحث الحالي وعمى ويؽ أفداي إليهاالوتائج التي تـ التوصؿ  يتـ عرض، سلبحثا تاتطبيؽ أدا

 .الوتائج
 باأللعابلدى العبي موتالبات جامعة الموصؿ  المواخ الوفسي واالجتماعيمستوى  إلىالتعرؼ  :األوؿاليدؼ  5-2

 .الفرقية
 ( 5الجدوؿ )

 لمقياس المناخ النفسي واالجتماعي ( المحسوبةtالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ المتوسط الفرضي و) األوساطيبيف 

 تغيرالم
عدد 

 الالعبيف
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 (تقيمة)

 41.99 466 49930 419916 26 المواخ الوفسي واالجتماعي
 (6)( الجدولية = t( قيمة )23درجة حرية ) وأماـ( 0905) ≥معووي عود وسبة الطا *
 :األتي( تبيف لوا 6مف ال ؿ م حظاتوا لمجدوؿ ) 

( وعوػػد 49930(  وبػػاوحراؼ معيػػاري )419916قػػد بمػػغ ) لمموػػاخ الوفسػػي واالجتمػػاعي الحسػػابي  إف المتوسػػط
( وفػي اكبػر مػف قيمػة 41999( المحتسػبة )t( ظهرت قيمػة )466مقاروة الوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي البالغ )

(t( الجدوليػػة البالغػػة )ممػػا يػػدؿ عمػػى معوويػػة23( وعوػػد درجػػة حريػػة )6 ) وجػػد إف  إذح الوسػػط الحسػػابي، الفػػروؽ لصػػال
أيراد عيوة البحث مف ال عبيف الذيف تػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػيهـ يتمتعػوف بدرجػة عاليػة مػف الموػاخ الوفسػي واالجتمػاعي 

 إلى أف والتي ت ير الوظرية، األطر يي إليه أ ير ما مع جدًا وتتفؽ موطقية وتيجة وفيالمعتمدة، ويقًا لمعايير القياس 
 موػذ اإلوسػاف مػع يو ػث الوفسػي الموػاخ ف"إ إذ، الفػرد داالػؿ تت ػكؿ االجتمػاعي الوفسػي الموػاخ لمكووػات ليػةاألو  العوامؿ
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)عػودة، . مرحمػة" كػؿ يػي الومػو متطمبػات وحسب المالتمفة وموه مراحؿ يي بالفرد المحيطة ب تى العوامؿ ويتثير طفولته
بثوػه قػادرًا  يتصػؼ الوفسػي االجتمػاعي الموػاخ مقيػاس عمػى مرتفعة درجات عمى الذي يحصؿ ال عبي (456، 6004
وجازاته، أفدايه إدراؾعمى   تسػود العدالػة وأف لػه الجماعػة بتقػدير معهػـ، وي ػعر التواصػؿ عمى قدرته يي اليقة ولديه وا 

( 6044)الحيػالي،  أكػدهوالتجديػد، فػذا مػا  االبتكػار عمػى القػدرة لديػه وأف والمسػاودة، الػدعـ لهػا تقػدـ التػي فذه الجماعػة
ل عػػب الػػذي يمتمػػؾ موػػاخ وفسػػي واجتمػػاعي جيػػد  يمكػػف مػػف ال لػػه تكػػويف ع قػػات اجتماعيػػة بػػيف أعضػػاء الفريػػؽ ا أف

ويزيػػػد مػػػف الدايعيػػة ال زمػػػة وحػػػو االوجػػػاز تحقيقػػػا لألفػػداؼ والغايػػػات التػػػي تسػػػعى إليهػػػا الفػػػرؽ  أدائهػػػـويحسػػف مسػػػتوى 
الوفسػػي واالجتمػػاعي الػػذي يمكػػف إف يكػػوف صػػحيًا  يهػػو  إف الموػػاخويػػرى البػػاحيوف  (62، 6044)الحيػػالي،  الرياضػػية

الموػػاخ الػػذي يجػػػب إف ي ػػبع الحاجػػػات الفرديػػة ل عبػػيف ويومػػػي م ػػاعر الوجػػػاح والم ػػاركة لػػذاتهـ يػػػي وضػػع الالطػػػط 
وجػود القػواويف والمعػايير الوفسػية واالجتماعيػة التػي توسػجـ مػع  كاوة االجتماعيػة بػيف الػزم ء مػع وتوفيذفا وال عور بالم

   .تقاليد الفريؽ
 باأللعابلدى العبي موتالبات جامعة الموصؿ  دايعية االوجاز الرياضيمستوى  إلى: التعرؼ اليدؼ الثاني 5-3

 .الفرقية
 ( 6الجدوؿ )

 الرياضي دافعية االنجازلمقياس  ت( المحسوبة)قيمة  الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ المتوسط الفرضي و األوساطيبيف 

 المتغير
عدد 

 الالعبيف
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 (تقيمة)

 44.19 20 40.49 65.45 26 دايعية االوجاز الرياضي
 (6)( الجدولية = t( قيمة )23درجة حرية )  وأماـ( 0،05) ≥ معووي عود وسبة الطا*
 األتي:( تبيف لوا 5مف ال ؿ م حظاتوا لمجدوؿ ) 

( وعود مقاروة الوسط 40949(  وباوحراؼ معياري )65945) تقد بمغلدايعية االوجاز ي إف المتوسط الحساب
( الجدولية t( وفي اكبر مف قيمة )44.19( المحتسبة )t( ظهرت قيمة )20الحسابي مع المتوسط الفرضي البالغ )

ف أيراد عيوة البحث وجد أ ،( مما يدؿ عمى معووية الفروؽ لصالح الوسط الحسابي،23( وعود درجة حرية )6البالغة )
ويقًا لمعايير القياس  وف بدرجة عالية بدايعية االوجاز الرياضيمف ال عبيف الذيف تـ تطبيؽ المقياس عميهـ يتمتع

لهـ وقد تحقؽ البعض  األفداؼ بثفميةلعيوة البحث الحالي المت كهـ قواعات ذاتية ذلؾ  ويعزو الباحيوفالمعتمدة، 
 إلى األالرىالجامعية مف ال ؿ الم اركات مع الفرؽ الرياضية ـ الرياضية يي البطوالت موها عف طريؽ اوجازاته

الرياضي فو تكويف  دايعية االوجاز أف " وقً  عف ع وي ارتفاع دايعية االوجاز لديهـ، وفذا يتفؽ مع دراسة )ييمي(
ل عب لمواجهة متطمبات الموايسة  كبراأل)فدؼ االوجاز( الذي يكوف ييها االفتماـ  األبعادومف فذه  األبعادمتعدد 
وها دورا مهما يي توجيه سموؾ  تؤديكما  (611، 4991المحددات الرئيسة لمسموؾ التوايسي")ع وي،  أفـمف  وا 

لتحقيؽ   الجهد ال ـزالجيد مف ال ؿ حيهـ عمى بذؿ  األداءتعمؿ عمى تو يط استيارة ال عبيف وحو  إذالرياضي 
الدايعية مفتاح الممارسة الرياضية عمى مالتمؼ مستوياتها كما  أف إلى( 6001الاليكاوي، يذكر) مستوى، إذ أيضؿ
دورا  تؤدي أوهالتحقيؽ االوجازات الرياضية العالية  يض  عف  حرؾ سموؾ الرياضيالذي ي أفمية األكيرالمتغير  أوها

الدايعية  أفكما  (645، 6001لاليكاوي، الرياضي لممهارات الحركية المالتمفة. )ا أداءمهما وبارزا يي تحديد مستوى 
  .والتفوؽف االمتياز التوايس يي مواقؼ تتضمف مستويات مل وجاز دايع يتولد لدى الفرد ويحيه عمى 
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لدى العبي موتالبات  الع قة بيف المواخ الوفسي واالجتماعي و دايعية االوجاز إلىالتعرؼ اليدؼ الثالث:  5-4
 .يةالفرق باأللعابجامعة الموصؿ 

 
 ( 7الجدوؿ )

 العالقة بيف المناخ النفسي واالجتماعي ودافعية االنجاز الرياضي والتوجو الرياضي  

 قيمة)ر( االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي عدد الالعبيف المتغير
 المواخ الوفسي واالجتماعي

26 
419.16 49.30 

0.60 
 40.49 65.45 دايعية االوجاز

 0.65قيمة )ر( الجدولية =  26=  حرية وأماـ درجة (0.05) ≤معووي عود وسبة الطث * 
الموػاخ الوفسػي واالجتمػاعي ودايعيػة إف قيمة ) ر ( المحسػوبة بػيف يتبيف لوا ( 2مجدوؿ )مف ال ؿ م حظتوا ل

 وأمػاـ( 26( أمػاـ درجػة حريػة )0.65( الجدوليػة والبالغػة )ر( وفػي اكبػر مػف قيمػة )0‚60الرياضي قد بمغػت ) االوجاز
ويعػزو البػػاحيوف  .( وذلػػؾ يػدؿ عمػى وجػػود ع قػة ذات داللػة معوويػػة بػيف فػذيف المتغيػػريف 0‚0 5)  ≥ مسػتوى معوويػة

العيوػػة المعتمػػدة  إلػػىظهػػور الع قػػات االرتباطيػػة المعوويػػة بػػيف الموػػاخ الوفسػػي واالجتمػػاعي ودايعيػػة االوجػػاز التػػي تعػػود 
والممتػػازة  األولػػىالدرجػػة  أوديػػةالبػػات الجامعػػة فػػـ العبػػوا مػػف اغمػػب ال عبػػيف الم ػػاركيف ضػػمف موت أف إذيػػي البحػػث 
الوػػػوادي حيػػػث يػػػدركوف ال عبػػػوف يػػػي المسػػػتويات العميػػػا موػػػاخ أوػػػديتهـ والوتػػػائج التػػػي يحققووهػػػا وتػػػثيير إدارات والوالبػػػة 

ة وفػذا مػاتـ والمدربيف يي اتصاالتهـ والذي يعد بميابة رسالة واضحة لديهـ وحو التفػوؽ والوصػوؿ إلػى مسػتويات متقدمػ
التعػاوف ييمػا بيػوهـ مػف اجػؿ تحقيػؽ التفػوؽ روح  إلىال عبيف زم ئهـ  ت جيعاوعكاسه داالؿ الفرؽ الجامعية مف حيث 

ؼ بقيامػػه كوحػػدة مترابطػػة افػػد( إلػػى إف وجػػاح الفريػػؽ وتحقيقػػه لأل4969وبهػػذا الصػػدد ي ػػير )أبػػو عبيػػة ،  واالوجػػاز ،
عمى مدى تعاوف  األيراد وحتى يػتـ فػذا التعػاوف عمػى أكمػؿ وجػه يجػب عمػى  تجمع  أيراده بميوؿ متقاربة ويتوقؼ ذلؾ
 أبػػو) سػػميـ ويػػي الوقػػت المواسػػب وليات الممقػػاة عمػػى عاتقػػه بتوفيػػذ يػػر المسػػؤ يتغبكػػؿ يػػرد مػػف أيػػراد فػػذا الفريػػؽ إف يقػػـو 

اخ الوفسػػػػي ( يػػػػي إف الموػػػػ6009، وبػػػػذالؾ تتفػػػػؽ فػػػػذه  الدراسػػػػة  أيضػػػػا مػػػػع دراسػػػػة ) جػػػػابر ، ( 61، 4969عبيػػػػة، 
واالجتمػػاعي يػػديع ال عبػػيف  باتجػػاه أفػػداؼ مالتمفػػة يػػ ذا سػػاد الموػػاخ ألتفػػوقي سيسػػاعد يػػي تحديػػد أفػػداؼ ال عبػػيف يػػي 
أبػػػراز الػػػذات ، بيومػػػا يػػػوحي الموػػػاخ االيجػػػادي بتوجيػػػه االفتمػػػاـ وحػػػو إتقػػػاف توفيػػػذ المهػػػاـ ، ويمفػػػت الوظػػػر فوػػػا إلػػػى إف 

أو بتسػاوي  ػديد  الػراآلقطبػيف معػًا بتفػوؽ ألحػدفما عمػى يهػي تحمػؿ دائمػا ال المواالات الوفسية ال تكوف أحادية القطب
التوجػػه وحػػو التفػػوؽ موالفضػػة وحػػو اإلجػػادة وعكػػس ذلػػؾ وموالفضػػة التوجػػه يػػي االيوػػيف معػػًا ومرتفعػػة ييهمػػا معػػًا أيضػػًا 

كػػػاف  أعمػػىي ذلػػؾ اوػػه كممػػا كػػاف مسػػتوى الموػػاخ الوفسػػي واالجتمػػاع، ( 46،  6009واألاليػػر يجػػد التفضػػيؿ) جػػابر ،
، كمػا تتفػؽ فػذه  لػألداءمسػتوى  أيضػؿجيدًا ويزيد مف دايعية ال عبيف عمى بذؿ جهػد كبيػر لتحقيػؽ  األداءاالوجاز يي 

تسػػتود عمػػى  ألوهػػالمدايعيػػة دورا كبيػػرا الػػ ؿ السػػموؾ التوايسػػي  إفيؤكػػد "  إذ( Bandura, 1994الوتػػائج مػػع دراسػػة )
 أفػػػدايهـ إكمػػػاؿسػػػموؾ معػػػيف ليػػػديموا جهػػػودفـ لحػػػد  إلػػػى عبػػػيف اتجػػػافهـ وضػػػع األفػػػداؼ التوايسػػػية ييكػػػوف فػػػؤالء ال

(Bandura, 1994, 226) البػاحيوف مػف العيوػة المعتمػدة  إليهػا، يض  عف كؿ ماسبؽ ذكره مػف الوتػائج التػي توصػؿ
توت ػػر  التػػيذو قيمػػة اجتماعيػػة عاليػػة مػػف بػػيف المجتمعػػات،  مػػف المجتمػػع )الجػػامعي( الػػذي ي عػػد يػػي البحػػث الحػػالي فػػـ

مػػف الػ ؿ التفاعػػؿ المسػتمر والجػػاد  أوفسػهـييهػا الع قػات االجتماعيػػة والوجداويػة بػػيف المػدرس والطػػ ب وبػيف الطػػ ب 
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الموايسػات والبطػوالت الجامعيػة التػي تقػاـ يػي بيئػات مالتمفػة فػذا مػا أدى يضػ  عػف تجمعػاتهـ يػي  ،طواؿ يترة الدراسة
 يعية اوجاز عالية. تكويف مواخ وفسي واجتماعي ايجابي ودا إلى

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات: 6-2

 موذ طفولته. اإلوسافالذي يو ث مع عيوة البحث مستويات جيدة مف المواخ الوفسي واالجتماعي  أيراديمتمؾ  -
التي ذلؾ المت كهـ قواعات ذاتية و  دايعية االوجاز الرياضي يمتمؾ أيراد عيوة البحث مستويات جيدة مف -

 .تتحقؽ عف طريؽ اوجازاتهـ
لدى العبي موتالبات جامعة  واالجتماعي ودايعية االوجاز الرياضي ع قة معووية بيف المواخ الوفسيظهور  -

 .الموصؿ باأللعاب الفرقية.
 التوصيات: 6-3

بيف ال عبيف مف ال ؿ تكويف ع قات اجتماعية الجامعية المواخ الوفسي واالجتماعي لمفرؽ الرياضية باالفتماـ  -
  .وبيف الكادر التدريبي أوفسهـ

لتعزيز  قبؿ مالتصيف يي عمـ الوفس الرياضيل عبيف مف لممدربيف و توظيـ دورات ومحاضرات عممية  ضرورة -
 القيـ االيجابية وتوظيـ السموؾ االجتماعي عود الرياضييف بما يتواسب لتحقيؽ األفداؼ المو ودة .

 إليهام اكمهـ التي يتعرضوف  الىالتعرؼ  ألجؿاعات دورية مع يرقهـ الرياضية ضرورة قياـ المدربيف بعقد اجتم -
تاحة ر ادفـالفرصة لهـ لمتعبير عف م اعرفـ بطريقة بواءة وتوجيههـ  وا   .وا 

 لمصادرا

، دار المعػػارؼ المصػػرية، 4، ط"بكػػرة السػػمة الحديثػػة األساسػػيةتػػدريب الميػػارات "(: 4969، محمػػد )عبيػػه أبػػو .4
 القافرة، مصر.

 ،دار القمـ لمو ر والتوزيع، الكويت. 6"، طعمـ النفس التربوي(: "4912أبو ع ـ، رجاء محمود ) .6
 .، القافرة، مكتبة االوجمو4، ط"مدخؿ إلى قياس المناخ النفسي لممؤسسات المعاصرة": (4969البادي، محمد ) .3
قتػػو بانجػػازىـ فػػي الػػدوري دراسػػة ظػػاىرة المنػػاخ النفسػػي لفػػرؽ كػػرة اليػػد وعال": (6009جػػابر، رمػػزي رسػػمي ) .6

 .، جامعة الوجاحياضية، بحث مو ور يي المؤتمر العممي األوؿ لكمية التربية الر "الفمسطيني الممتاز
النمػػاذج المعرفيػػة االجتماعيػػة لدافعيػػة االنجػػاز الرياضػػي لػػدى العبػػي "(: 6006الحمػػداوي، يػػامر محمػػود ذوػػوف ) .5

 التربية الرياضية، جامعة الموصؿ، العراؽ.، أطروحة دكتوراه غير مو ورة، كمية "كرة القدـ
دافعية الكفاءة المدركػة وعالقتيػا بالمنػاخ النفسػي واالجتمػاعي لػدى العبػي "(: 6044)اإلله الحيالي، عمي عبد  .2

 ، رسالة ماجستير غير مو ورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ."كرة اليد
الػػوطوي  سمسػػمة يقاييػػة  ػػهرية يصػػدرفا المجمػػس "الـ المعرفػػةالرياضػػة والمجتمػػع ، عػػ": (4992الالػػولي، أمػػيف ) .6

 .(، الكويت642لميقاية والفووف واآلداب، العدد ) 
، دار الضػياء لمطباعػة والتصػميـ، الوجػؼ، 4، ط"سػيكولوجية كػرة القػدـ"(: 6001الاليكاوي، عػامر سػعيد جاسػـ ) .1

 العراؽ.
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ة االنجػاز واالسػتجابة االنفعاليػة بنتػائج المباريػات عالقة مستوى الطموح ودافعي(:"4991الدرعة،  اكر يرفود ) .9
 ( جامعة اإلسكودرية، القافرة.46، بحث مو ور يي المجمة العممية لمتربية البدوية والرياضية، العدد )في كرة اليد

لمطباعة والو ر  ، دار الكتب6، ط"مبادئ القياس والتقويـ في التربية" (:4991فا ـ) وعمياف، وادر الزيود، .40
 .توزيع، عمافوال
    ، مركز الكتاب لمو ر، مصر.6، ط"االجتماع الرياضي(: "6006عبد الحفيظ، إال ص وبافي، مصطفى ) .44
العالقػػات االجتماعيػػة بػػيف طمبػػة الجامعػػة وصػػمتيا بػػالتوافؽ النفسػػي والتحصػػيؿ "(: 6004، رجػػاء ياسػػر)عبػػد اهلل .46

  د، جامعة بغداد.دكتوراه، غير مو ورة، كمية التربية ابف ر  أطروحة، "الدراسي
 .، دار المعارؼ لمطباعة والو ر، القافرة"مدخؿ في عمـ النفس الرياضي": (4991، محمد حسف )ع وي .43
أطروحػػػة دكتػػػوراه غيػػػر ، "متغيػػػرات البيئػػػة الصػػػفية وعالقتيػػػا بالضػػػغوط النفسػػػية": (6002، حسػػػف ب ػػػرى )عمػػػي .46

 .ية التربية لمبوات ، جامعة بغداد، كممو ورة
المنػػاخ النفسػػي االجتمػػاعي وعالقتػػو بالطمانيػػة االنفعاليػػة وقػػوة األنػػا "(: 6006سػػؼ إبػػرافيـ )عػػودة ، ياطمػػة يو  .45

 .، يمسطيف، رسالة ماجستير غير مو ورة، كمية التربية، الجامعة اإلس مية"لدى طالبات الجماعة اإلسالمية بغزة
 .، القافرةبي، دار الفكر العر "دليؿ البحث العممي": (4999س، الير الديف عمي احمد ) عوي .42
والجيػػد البػػدني فػػي بعػػض االسػػتجابات الضػػغط النفسػػي  تػػأثير: )أ((6005) مؤيػػد عبػػد الػػرزاؽ حسػػوالغريػػري،  .46

، أطروحػة دكتػوراه، غيػر مو ػورة، كميػة التربيػة لمسمات الشخصية السائدة لػدى العبػي كػرة السػمة اليرمونية وفقاً 
   الرياضية، جامعة الموصؿ.

الفاعميػة الذاتيػة وعالقتيػا بدافعيػة االنجػاز الرياضػي والسػموؾ التنافسػي ": (6005، ويػاء تركػي مزعػؿ )الغريري .41
ياضػية، غير مو ػورة ، كميػة التربيػة الر  أطروحة دكتوراه، "لدى العبي الدوري الممتاز والنخبة بكرة اليد في العراؽ

 .جامعة بغداد
مبػاراة وعالقتػو بالنتيجػة لالعبػي كػرة مقياس نفسي لمدافعية قبػؿ ال إعداد(: "6005صاـر  كيب) أيمف، لفضميا .49

 ، رسالة ماجستير غير مو ورة، كمية التربية الرياضية، جامعة ديالى، العراؽ.السمة
اثػػػر الجػػػنس وموقػػػع الضػػػبط والمسػػػتوى االكػػػاديمي عمػػػى دافػػػع االنجػػػاز لػػػدى طمبػػػة (: "4996قطػػػامي، وايفػػػة ) .60
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 (2الممحؽ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة الموصؿ   
       كمية التربية الرياضية

 المناخ النفسي واالجتماعي
 

 هديكـ تحياتوا                               ..... و....ال عب.عزيزي 
اجب  المواخ الوفسي واالجتماعي السائد يي الفريؽمجموعة مف العبارات التي تعبر عف رأيؾ حوؿ  يثتيييما 

موايؽ غير موايؽ، غير ( أماـ كؿ يقرة وتحت البديؿ)موايؽ ب دة، موايؽ، محايد، عميها وذلؾ بوضع ع مة )
جابات الاطئة يكؿ  الذي تراهو  ب دة( مواسبًا لؾ وبكؿ دقة وصراحة ،ووود أف وذكرؾ بثوه ال توجد إجابات صحيحة وا 

أجابه تعد صحيحة طالما أوها تعبر عف رأيؾ يي وفسؾ بصدؽ. عممًا أف إجابتؾ ال يطمع عميها سوى الباحث 
 وتستالدـ ألغراض البحث العممي 

) واحدة ( أماـ كؿ عبارة ووتموى لؾ بهذه المواسبة المويقية  م حظة: ال تترؾ أي عبارة بدوف إجابة وضع ع مة
 والوجاح .
 االسـ:
 العمر:
 الفعالية:

 
 الباحثوف
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 المناخ النفسي واالجتماعيمقياس 

 الفقرات ت
 موايؽ
 ب دة

موا
يؽ

 

حايد
م

 

غير 
 موايؽ

غير موايؽ 
 ب دة

ثثثثث المحور االوؿ: االتصاؿ

4 
تصػػػػاالت مسػػػػتمرة ييمػػػػا بيوهػػػػا وبػػػػيف أعضػػػػاء الفريػػػػؽ تجػػػػري أدارة الوػػػػادي ا

 لمواق ة ظروؼ الوادي.

ثثث
ثث

دارة الوادي.مف  6 ثثثثث السهِؿ تكويف ع قات مع أعضاء الفريؽ  وا 

ثثثثث يعطي الوادي يرصة ل عبيف ل تصاؿ بالهيئة اإلدارية.  3

6 
اصؿ ع قتي االيجابية مع أعضاء الفريؽ تسهؿ عمي عممية االتصاؿ والتو 

 معهـ.

ثثث
ثث

5 
أف وسػػيمة االتصػػاؿ يػػي الوػػادي تسػػمح ل عػػب بالحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات 

 الضرورية يي الوقت المواسب.

ثثث
ثث

ثثثثث ا عر باف االتصاؿ موجود بيف ال عب والمدرب يي الوقت الحالي. 2

6 
استالدـ أسموب االتصاؿ ال فوي مع المدرب والهيئة اإلدارية لموادي عود 

 الضرورة.

ثثث
ثث

  األىداؼالمحور الثاني: االنجذاب نحو 
ثثث أيضؿ أف ي ترؾ معظـ زم ئي معي يي إيواء التمريف.  1

ثث

ثثثثث أقضي معظـ أوقاتي مع أعضاء الفريؽ. 9

40 
ا ػػػعر برغبػػػة يػػػي توفيػػػذ أي مهمػػػة رياضػػػية يمكػػػف أف أكمػػػؼ بهػػػا مػػػف قبػػػؿ 

 الوادي. 

ثثث
ثث

ثثثثث يؽ.اتفؽ مع زم ئي يي تحقيؽ أفداؼ الفر  44

46 
اعتقد أف فواؾ توايسا ايجابيا بيف أعضاء الفريؽ يي طمػوحهـ وحػو تحقيػؽ 

 األفداؼ.

ثثث
ثث

ثثثثث ارغب يي مساعدة أعضاء يريقي وحو تحقيؽ أفدايهـ.  43

ثثثثث إف أعضاء يريقوا متفقيف لتحقيؽ أفدايهـ الم تركة. 46

45 
يػؽ يػي إيوػاء التػدريب اعمؿ عمى أداء دوري المعطى لػي مػف قبػؿ إدارة الفر 

 والموايسة. 

ثثث
ثث

 المحور الثالث: التكامؿ النفسي واالجتماعي
ثثثثث ا عر باالوسجاـ مع زم ئي يي الفريؽ. 42

  ثثث يتجاوز مستوى طموحي طموح أعضاء يريقي. 46

41 
ا ػػػعر إف أعضػػػاء الفريػػػؽ يتحممػػػوف أي السػػػارة أو أداء ضػػػعيؼ مػػػف قبػػػؿ 

 الفريؽ.

ثثث
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 الفقرات ت
 موايؽ
 ب دة

موا
يؽ

 

حايد
م

 

غير 
 موايؽ

غير موايؽ 
 ب دة

49 
لسػعادة الكاييػة إيوػاء األداء يػي الوقػت الػذي يالصػص لػي مػف قبػؿ ا عر با

 المدرب لمعب.

ثثث
  

60 
إف طبيعة المهمة التي أكمؼ بها يي الفريؽ تموحوي الفرصػة الكاييػة لمعمػؿ 

 عمى تحسيف أدائي الرياضي.

ثثث
  

64 
ا عر بالراحة عود تكميفوا بواجبات تكتيكية تت ءـ مع قدراتوا البدوية 

 ة.والمهاري

ثثث

ثث

ثثث يتفهـ أعضاء الفريؽ مسؤولية كؿ موهـ يي أيواء المباراة. 66
ثث

ثثث تساعدوا إدارة الوادي يي حؿ م اكؿ ال عبيف. 63
ثث

ثثث تتـ مواق ة الم اكؿ والقرارات المهمة بصورة جماعية يي الوادي. 66
ثث

ثالمحورثالرابع:ثالمعرفةثالقانونيةثوالتنظيمية

ثثث برامج االتحادات الرياضية  أعماؿ المدربيف وتوجهها.تقود القواويف و  65
ثث

ثثث يقـو المدرب بوضع الطة تدريبية واضحة لمسار عممه. 62
ثث

ثثث يقـو المدرب بتحديث وتطوير البرامج التدريبية. 66
ثث

61 
تحرص إدارة الوادي عمى وضػع الالطػط واألفػداؼ لجميػع الفعاليػات ب ػكؿ 

 متوازف.

ثثث

ثث

ثثث وامجوا التدريبي التطورات الحديية التي ت هدفا الرياضة.يواكب بر  69
ثث

30 
تحػػػرص إدارة الوػػػادي التعػػػرؼ عمػػػى احتياجػػػات ال عبػػػيف التدريبيػػػة لتحسػػػيف 

 مستوى أدائهـ.

ثثث

ثث

ثثث تهتـ إدارة الوادي بتوضيح القواويف واألوظمة الرياضية. 34
ثث

ثثث لرياضية.تتابع إدارة الوادي تطبيؽ القواويف واألوظمة ا 36
ثث

ثثث تتواءـ األوظمة والقواويف الرياضية مع المبادئ الوفسية.  33
ثث

ثثث تعتمد مقاييس ومعايير موضوعية لمحكـ عمى األداء الرياضي ل عب. 36
ثث

 المحور الخامس: التوجو نحو الذات
ثثث أبادر بوفسي يي تومية أيكاري الرياضية. 35

ثث

ثثثثث اتالذ معظـ قراراتي بوفسي. 32

      احدد لوفسي االتياراتي يي التدريب. 36

ثثثثث احدد لوفسي أولويات التدريب الالاصة عدا ما يتعمؽ بعمؿ المدرب.  31

ثثثثث أتولى بوفسي وقتي الالاص بالعمؿ والراحة. 39

ثثثثث ا عر أووي  الص مهـ وأوا بيف زم ئي يي الفريؽ. 60

 المحور السادس: التحفيز
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 الفقرات ت
 موايؽ
 ب دة

موا
يؽ

 

حايد
م

 

غير 
 موايؽ

غير موايؽ 
 ب دة

    رة الوادي ال عبيف المميزيف بصورة متساوية وعادلة.تحفز أدا 64
ثث

ثثثثث تعطى الحوايز عمى أساس وقاط محسوبة ومتفؽ عميها مسبقا. 66

ثثث تميز إدارة الوادي ال عبيف ذوي االوجاز المميزة وتعمؿ عمى تحفيزفـ. 63
ثث

ثثثثث ازاتهـ. تكـر أدارة الوادي ال عبيف المتميزيف مف أعضاء الوادي حسب اوج 66

65 
حجـ المزايػا التػي يحصػؿ عميهػا ال عبػوف متسػاوية مػع حجػـ العطػاء الػذي 

 يقدمووه.

ثثث
ثث

ثثثثث وظاـ المكايثة يت ءـ مع االوجاز والوجاح. 62

      فواؾ تركيز عمى جاوب المكايثة أكير مف التركيز عمى جاوب العقوبة. 66

ثثثثث وقدراتي الرياضية. أجد ت جيعا مف الوادي إلظهار موافبي 61

 (3الممحؽ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة الموصؿ   
   كمية التربية الرياضية

     
 دافعية االنجاز الرياضي

 
 ..... وهديكـ تحياتوا ..... عزيزي ال عب

                               
اجب عميها وذلؾ بوضع ع مة  االوجازة دايعيمجموعة مف العبارات التي تعبر عف رأيؾ حوؿ  يثتيييما 

( بدرجة قميمة ، بدرجة قميمة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة ، بدرجة كبيرة جدًا ( أماـ كؿ يقرة وتحت البديؿ)موايؽ
جابات الاطئة يكؿ و  (جداً  الذي تراه مواسبًا لؾ وبكؿ دقة وصراحة ،ووود أف وذكرؾ بثوه ال توجد إجابات صحيحة وا 

صحيحة طالما أوها تعبر عف رأيؾ يي وفسؾ بصدؽ. عممًا أف إجابتؾ ال يطمع عميها سوى الباحث أجابه تعد 
 وتستالدـ ألغراض البحث العممي 

م حظة: ال تترؾ أي عبارة بدوف إجابة وضع ع مة ) واحدة ( أماـ كؿ عبارة ووتموى لؾ بهذه المواسبة المويقية 
 والوجاح .
 االسـ:
 العمر:
 الفعالية:

 
 الباحثوف
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 االنجاز الرياضي ةدافعي

 الفقرات ت
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة قميمة 
 جداً 

      أجد صعوبة يي محاولة الوـو عقب فزيمتي يي الموايسة. 2
      يعجبوي ال عب الذي يتدرب لساعات إضايية لتحسيف مستواه. 3
ألداء أيوػػػاء الموايسػػػة يػػػثووي احتػػػاج لػػػبعض عوػػػدما ارتكػػػب الطػػػث يػػػي ا 4

 الوقت لكي أوسى فذا الالطث.
     

      االمتياز يي الرياضة ال يعد مف أفدايي األساسية. 5
      أحس غالبا بالالوؼ قبؿ ا تراكي يي الموايسة مبا رة. 6
اسػػتمتع بالقيػػاـ بػػثي مهمػػة والتػػي يػػرى بعػػض ال عبػػيف اآلالػػريف أوهػػا  7

 مهمة صعبة.
     

      أال ى الهزيمة يي الموايسة. 8
      الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة اكبر مف بذؿ الجهد. 9
      عودما افـز يي الموايسة ياف ذلؾ يضايقوي لعدة أياـ. :

لػػػػدي اسػػػػتعداد لمتػػػػدريب طػػػػواؿ العػػػػاـ بػػػػدوف اوقطػػػػاع لكػػػػي اوجػػػػح يػػػػي  21
 رياضتي.

     

      اكي يي الموايسة.ال أجد صعوبة يي الوـو ليمة ا تر  22
      الفوز يي الموايسة يموحوي درجة كبيرة مف الرضا. 23
      ا عر بالتوتر قبؿ الموايسة الرياضية. 24
أيضؿ أف أستريح مف التدريب يي يترة مػا بعػد االوتهػاء مػف الموايسػة  25

 الرسمية.
     

      الموايسة. عودما ارتكب الطا يي األداء ياف ذلؾ يرفقوي طواؿ يترة 26
      أكوف واجحا يي رياضتي. جدا لكيلدي رغبة عالية  27
قبؿ ا تراكي يي الموايسة ال او غؿ يي التفكير عما يمكف أف يحدث  28

 يي الموايسة أو عف وتائجها.
     

      أحاوؿ بكؿ جهدي أف أكوف أيضؿ العب. 29
      الموايسة مبا رة.استطيع أف أكوف فادئا يي المحظات التي تسبؽ  :2
      فديي فو أف أكوف مميزا يي رياضتي. 31

 


