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 امللخص

اثسػػػ ات اثااةعوػػػت ااةسػػػتعا ت اةالعاثوػػػت ااثعاتػػػػت  ػػػوف اثسػػػ ات اثااةعوػػػت ااةسػػػػتعا ت  اثػػػػ اثتعػػػ ؼ  إثػػػ هػػػاؼ اث  ػػػث 
 .أسوااةالعاثوت ثاى ةع ي ك ة اثسلت اث شا كوف ةي  طاثت غ ب 

 ػػوف ااتػػس اثسػػ ات اثااةعوػػت ااةسػػتعا ت اةالعاثوػػت اكػػتثؾ  ػػوف  إ صػػاةوتا عاتػػت تات اةثػػت اتػػا اةتػػ ض اث ا ػػث اعػػا 
 .أسوااثس ات اثااةعوت ااةستعا ت اةالعاثوت ثاى ةع ي ك ة اثسلت اث شا كوف ةي  طاثت غ ب 

 استخاـ اث ا ث اث اهج أثاصلي  أسلاب اثا اسات اإل ت اطوت ث اء ته اط وعت اث  ث.
اث قا ػػت ةػػي ااثػػت اثعػػ اؽ اةػػي  أسػػوا( ةعػػب ثكػػ ة اثسػػلت ااث شػػا كوف ةػػي  طاثػػت غػػ ب >8 ػػس اث  ػػث  ػػف  تػػأثؼ  عت

%  ػف  عت ػس اث  ػثي  وػث تػـ اسػت عاا اثل وػؽ 8>أي  اسػ ت  اً ( ةع ػ>7  اةظت اهاؾ ت اواًا. اتا تأثلػت عواػت اث  ػث  ػف  
 اإلو ااي  س ب اثلغت.

س اثسػػ ات اثااةعوػػت ثل وا ػػووف اث صػػ ـ  ػػف ت ػػؿ     ػػا  سػػف عػػااي(  قوػػااه ػػا   قواسػػوف  قااػػوفاسػػتخاـ اث ا ػػث 
( اأعا صػا ته اثع  وػت ;><6( ةي عاـ  Thomas. A.Tutkoا قواس اةستعا ت اةالعاثوت ا عه ةي األصؿ تا اس أتتكا  

اثصػاؽ اثػتاتي اثعل وػت  ػف  األسػسك ػا تػاـ اث ا ػث  اوعػاا  .(=><6    ا  سف عااي( ا    ا اثع  ي شػ عاف( ةػي عػاـ  
 ااثث ات ااث ا اعوت ثل قواسوف

ثك ة اثسلت اث قا ت ةي ااثت اثع اؽ اةي   اةظػت اهػاؾ ت اوػاًا.  أسوااخاؿ  طاثت غ ب  7262 زو اف  9ا تا وخ  
 ( ةع ًا ثك ة اثسلت ااث شا كوف ةي اث طاثت.>7اث اثغت عااهـ   األساسوتتـ تط وؽ اث قواسوف عل  عوات اث  ث 

 عا ػػػؿ اة ت ػػػاط اث سػػػوط  ,اةا ػػػ اؼ اث عوػػػا ي , اثاسػػػط اث سػػػا ي اآلتوػػػت اإل صػػػاةوتاـ اث ا ػػػث اثاسػػػاةؿ اتػػػا اسػػػتخ
   اإل صػػاةيتػػـ ت لوػؿ  وااػػات اث  ػث  اسػػتخااـ اث  اػا ج اثاسػػ ت اث ةاوػت( ا   , عا ػؿ اةخػتاؼ  , اختوػا ات  ت( ,   و سػاف(

spss ) 
 افوت تعػ أسػواكػ ة اثسػلت اث شػا كوف ةػي  طاثػت غػ ب ةع ػاا  اف ا ف خاؿ ع ض اثاتػاةج ا ااتشػتها اسػتاتج اث ا ػث

 وت تعاف  صلات شخصوت عاثوت اثاوهـ اثس ات اةوعا وت ثلااةعوت. األ طاؿ اثس ات اثااةعوت اةوعا وت ااف اث وا ووف 
تا ػػت  طػػاةت  وا ػػوت ثتلع وػػؿ اتػػا أاصػػ  اث ا ػػث  اثع ػػؿ علػػ  تطػػاو  اثسػػ ات اثشخصػػوت  ػػف خػػاؿ ةػػتر اا ات ااع

أة ػؿ اث سػتاوات اث وا ػوتي ااختوػا  اثاع ػوف األكلػاء ثت ثوػؿ  إث اثس ات اثشخصوت ثلاصاؿ  اةسو ااثعااب اثالسي ثاع وف 
 اث اتخب اثاطاي اتثؾ ثت قوؽ اإلاعازات اث  وزة .

 كرة السمة  -االستجابة االنفعالية-الكممات المفتاحية:السمات الدافعية
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MOTIVATION TRAITS AND ITS RELATIONSHIP WITH EMOTIONAL 

RESPONSE FOR THE BASKETBALL PLAYERS PARTICIPATING IN THE 

WEST ASIAN CHAMPIONSHIP 

Assist. Prof. Dr Maeyof thanon hntosh 

Abstract 

The aim of the research is to identify the features of the motivation and emotional 

response and the relationship between attributes of motivation and emotional response to the 

basketball players participating in the West Asian Championship 

The researcher assumed the existence of a statistically significant relationship between 

the reality of personality motivation and emotional response as well as between personality and 

motivation, emotional response to the basketball players participating in the West Asian 

Championship. 

The researcher used the descriptive approach with relation studies for it's suitability to the 

nature of the research. 

The research community consisted of(37) basketball players and participants in the West 

Asian Championship held in the State of Iraq and in particular at province of Dohuk. The 

research sample consisted of (27) player by 73% of the research community, where the Iranian 

team was excluded because of the language.  

The researcher used two standard scales of motivation for athletes designed by 

(Mohammad Hassan Allawi) and the measure of emotional response and put it in the original 

Thomas Ottko (Thomas. A. Tutko) in (1976) and re-image Arabic (Mohammad Hassan Allawi) 

and (Mohammad Arab, Shimon ) in (1978). As the researcher to find scientific bases of index of 

reliability , objectivity and consistency of the two measures  
On June 4, 2010 and during the West Asian basketball championships in the State of Iraq 

and in particular the province of Dohuk. Scales were applied to the amount of basic research 

sample number (27) players for the basketball and participating in the tournament.  

The researcher used the following statistical methods (mean, standard deviation, 

coefficient of simple correlation (Pearson), t.Test , coefficient of variation, percentage) research 

data were analyzed using the statistical program (spss)  

By viewing and discussion the results the researcher concluded that basketball players 

who participate in the West Asian Championship features have positive motivation and athletes 

heroes have high personal qualities and have the positive features of the motivation.  

The researcher recommended that work on the development of personality through the 

opening of the sessions and the establishment of sporting events to activate the psychological 

aspect of the players and especially personality to reach the best levels of sports, selecting 

players qualified to represent the national team in order to achieve outstanding achievements 

Key words: Motivation Traits- Emotional Response- Basketball 
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 البحث وأىميةالمقدمة  1-1
اثتػػا وب ي كػػ ة اثسػػلت اث تقػػا وف اث وا ػػت وتطلػػب  ػػف اثاع ػػاألثعػػاب ةػػي  اث تقا ػػت اث سػػتاوات إثػػ ثلاصػػاؿ 

 هػا اوػرث  ةوهػا اهػتا اثتلاعػؿ ة  اث اتظـ ااث ست   ثلت ات ز اوت طاولتي ااثاعب وتلاعؿ  س اث وةت اثتي وعوشػها اوتػأث 
اثتػػا وب  أثاػػاء ةػػي  ة اثسػػلت اث تقػػا وفةع ػػاا كػػوقتصػػ  علػػ  اةسػػتعا ت ةػػي اث ااتػػؼ اث وا ػػوت اث ختللػػت اثتػػي و ػػ   هػػا 

 اف اثاعب وا ؾ ااه وت تس   ها ات  ااوت اخططوت االسوت عاثوت.  ؿااث ااةسات 
 لهػػـا اثااةعوػػت ااةسػػتعا ت اةالعاثوػػت  ػػف خػػاؿ اث طػػاةت كػػ ة اثسػػلت ةعػػب اةػػي اث عػػاؿ اثتااةسػػي وكتسػػب 

ااثسػػوط ة علوهػػا  اةالعػػاةتهػػت   ةأاػػه وتصػػا ع  ػػسكًا سػػل ًا ااث سػػا قات اثتػػي وشػػا ؾ ةوهػػا. ةعاػػا ا و ػػا س اثاعػػب سػػلا 
اثع اعوػػت اثتػػي تكثػػ  ةوهػػا اة تكاكػػات  ػػس اث ااةسػػوف اثل صػػاؿ علػػ  اثلػػاز ةػػي كػػ ة اثسػػلت ااف  األثعػػابةػػي  اةسػػو ا

ااثخسػا ة عسػو ت تتعلػؽ  ػاثلاز أ  ا   إث اثسل وت عاا اث وا ووف تراي  ةاةالعاةتكاات اث  ا وات تات أه وت عاثوت 
سػ ات اثشخصػوت ااثسػلاكوت تثػؾ اثوعكػس ا ةف هاؼ اثاعب ها ت قوؽ أك   عاا   كف  ف اثاقػاط ةػي سػلت اثخصػـ 

 .(99ي :722  اهيي  ااثاااةس ااث غ ات عاا اث وا ي
 األ طػاؿااةعوػت اعاتتهػا  اةسػتعا ت اةالعاثوػت ثػاى ةع ػي كػ ة اثسػلت اثس ات اثاتك ف أه وت اث  ث  ا است 

 .أسوا شا كوف ةي  طاثت غ ب ااث
 مشكمة البحث  1-2

ع لوت اإلعااا اثالسي هػي اث عػ  األسػاس ةػي تكػاوف اثاعػب اث ثػاثي ا ػف اعػؿ اثػت كـ ةػي اةالعػاةت  إف
اثاع ػوف ةػي  أفاثتي وتع ض ثها اث وا ي ةي اث ااةسات اثقط وت ااثااثوت ااث صاؿ عل    اكز  تقا ت اعا اث ا ػث 

ااثخططوػت اثتػي تػرث  سػل ًا  األساسػوتةقػااف اث هػا ات  إثػ   ػا وػراي  أعصا هـوت ولقااف اثسوط ة عل  اث طاةت اثعاث 
اث ااةسػػػات  وػػػث ولقػػػاهـ اثتػػػاازف اثالسػػػي ا سػػػف  أثاػػػاءةػػػي ةاةالعػػػاؿ هػػػا اثعػػػاا اثلػػػااا ثاع ػػػوف  اث  ػػػا اةعلػػػ  اتػػػاةج 

ؿ تػػػأثو  اثسػػػ ات اثااةعوػػػت اعاتتهػػػا اثتصػػػ ؼ اعػػػاـ  روػػػت  ع وػػػات اث ااةسػػػات ا ػػػف هاػػػا  ػػػ زت  شػػػكلت اث  ػػػث  ػػػا 
 .األ طاؿ اةستعا ت اةالعاثوت ثاى ةع ي ك ة اثسلت 

اث عتػػ ؼ  هػػا  ػػف ت ػػؿ اةت ػػاا اثػػااثي  كػػ ة  اث طػػاةت اثعاث وػػت إ ػػاىهػػي  كػػ ة اثسػػلت  أسػػوااأف  طاثػػت غػػ ب 
 اثسلت ااف  شا كت اثل ؽ تعطي  اثاًة عاث وًا ا  لوًا.

 البحث  ىدفا 1-3
 .أسوااثااةعوت ااةستعا ت اةالعاثوت ثاى ةع ي ك ة اثسلت اث شا كوف ةي  طاثت غ ب اثس ات  اث تع ؼ اث 6-8-6
اثااةعوػت ااةسػتعا ت اةالعاثوػت ثػاى ةع ػي كػ ة اثسػلت اث شػا كوف ةػي  طاثػت اثسػ ات اثعاتت  وف  اث اثتع ؼ  6-8-7

 .أسواغ ب 
 فرضا البحث 1-4
اثااةعوػػػػت ااةسػػػػتعا ت اةالعاثوػػػػت ثػػػػاى ةع ػػػػي كػػػػ ة اثسػػػػلت  اثسػػػػ ات  ػػػػوف صػػػػاةوتإ عاتػػػػت تات اةثػػػػت اعػػػػاا  6-9-6

 .أسوااث شا كوف ةي  طاثت غ ب 
 
 البحث.مجاالت  1-5 
 .7262سات  أسواك ة اثسلت اث شا كوف ةي  طاثت غ ب  ةع ا :اث عاؿ اث ش ي 6-:-6
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  7262 زو اف  :-7اث اة  ف : اث عاؿ اثز ااي 7-:-6
 .اهاؾ عا عت كلوت اثت  وت اث وا وت ةيث  لعب ك ة اثسلت اثتا سكااي: اث عاؿ اث  8-:-6
 :المصطمحاتتحديد  1-6
 السمات الدافعية: 1-6-1

 روتهػػا   اشػػ ة أا ػػا هػػي  ػػاةت ةػػي اثكػػاةف  و كػػف ثوسػػت تػػاى أاهػػااف اثسػػ ات اثااةعوػػت ثوسػػت شػػوةا  ااوػػا أي 
اث اثػت اثتػي تثوػ  اتاشػط  أاهػاا هػي  اثػت ا اء اثسػلاؾي أي اث ي وستاتج اعااها  ف أا اط اثسلاؾ اثتي اا ظػهي إا ػ

 (.6>ي 7222(   اتبي 769ي =<<6اتاعه اثسلاؾ السه اتع ؿ عل  است  ا وته  عاايي 
 االستجابة االنفعالية: 1-6-2

 هػػي كػػؿ اشػػاط اا ةعػػؿ وصػػا  عػػف اثكػػاةف اثع ػػاي اوػػ ا  ػػه علػػ  اث ا ػػه اثػػتي  ػػا س ةعلػػه علوػػه ااثػػ  ةوػػه
 .(88ي <<<6 عاايي 

 الدراسات النظرية والمشابية  -2
 الدراسات النظرية  2-1
  Motivationمفيوم الدافعية 2-1-1

اث ػػا ثوف ةػػتك اا تاااثاهػػا عػػاة ثلااةعوػػت اعػػا إف هاػػاؾ  لػػاهوـ عػػاة  ػػف خػػاؿ إطػػاع اث ا ػػث علػػ  تعػػا وؼ 
( او ػػوف اثػػا اغ 86ي 6;<6يyoung " أاهػػا  اثػػت اسػػتثا ة اتػػات  ااخلػػي تثوػػ  سػػلاؾ اتاةعػػه إثػػ  ت قوػػؽ هػػاؼ  عػػوف "

"أاها    كات ثلسلاؾ اا هات ثه اهتا وعاي اف اثاااةس هي  اةت السوت اا عس وتي اوركػا اثزواػي  ااهػا  ثوػ  ااخلػي 
واثػػا اثتػػات  او ػػ ؾ سػػلاؾ اثكػػاةف اث ػػي اواصػػله اواعهػػه ا ػػا هػػاؼ  عػػوف اوخلػػض اثتػػات  اوعوػػا اثتػػاازف ةاثااةعوػػت 

( اةػي  ػوف 76ي >=<6ؿ  اظـ ا تسـ اها اث صاؿ عل  اثلاز ااثصػ ت اث اواػت"   اتػاشي اثالسوت ثل وا ي هي ةع
 أاها "ع لوت ااخلت تاعػه اشػاط اثلػ ا ا ػا هػاؼ ةػي  وةتػهي اثػوس  ػف اثثا ػت اف اعػا كػؿ  (ع ا اث عوا  اصا  وتك  

ا اثػ   ف عػاس  أاهػا ( وػتك  ع ػ9;6ي ><<6اث وا ووف  اةاعوف  ا عت عاثوػت اا  تسػااوت"  عػاات علػي انخػ افي 
" ع اعت  ف اثظ اؼ اثااخلوت أا اثخا عوػت اثتػي ت ػ ؾ اثلػ ا  ػف اعػؿ إعػااة اثتػاازف اثػتي اختػؿ ةاثػااةس  هػتا ث لهػـا 
وشػػو  إثػػ  ازعػػت ثلاصػػاؿ إثػػ  هػػاؼ  عػػوف اهػػتا اثهػػاؼ تػػا وكػػاف إ  ػػاء  اعػػات ااخلػػت اا  غ ػػات ااخلوػػت " عػػاسي 

خلوت ةي اثل ا تستشو  سػلاكهي اتع ػؿ علػ  اسػت  ا  هػتا اثسػلاؾ اتاعػه ( و ى ثطلي سالاير هي  اثت اا:67ي 7222
( ةي  وف وع ةها اثق طااي  أاها ع لوػت أا  ػاةت اثااخلوػت أا اثخا عوػت :6ي 7222ا ا ت قوؽ هاؼ  هوف  سالايري 

ا ي ثلع ػػاوت اثتػػي ت ػػ ؾ اثسػػلاؾ اتاعػػه ا ػػا ت قػػؽ هػػاؼ  عػػوف ات ػػاةظ اسػػت  ا وته  تػػ  وت قػػؽ تثػػؾ اثهػػاؼ  تطػػ
 (.:<6ي 7227اعاسي 

  ػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػاؿ إطػػػػػػػػػػػػاع اث ا ػػػػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػػػػ  اثتعػػػػػػػػػػػػا وؼ اثااةعوػػػػػػػػػػػػت ةااػػػػػػػػػػػػه و كػػػػػػػػػػػػف اف وع ةهػػػػػػػػػػػػا اظ وػػػػػػػػػػػػا ا 
ع لوت ااخلوت ت لز اث وا ي اتع ؿ عل  تقاوت إ ااة اتعزز ثقته  السه ا اآلخ وف   وػث وكػاف تػاا ًا علػ  تػاثي   أاها 

 (.ى عاؿ   سراثوت اثل وؽ اث وا ي ااثاهاض  ه ا ا األة ؿ ات قؽ  ستا 
 ػػػ ط  ا اثتصػػػ وـ ا اثثقػػػت  ػػػاثالس ا اوػػػ ى عػػػااي اف اثسػػػ ات اثااةعوػػػت ثل وا ػػػووف هػػػي  اث اعػػػت ث اعػػػاز

 (.88ي =<<6اثالس اثتا و وت(  عاايي 
 مفيوم االستجابة االنفعالية  2-1-2
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اثسػػلاؾ ك ػػا تعػػ ؼ اةسػػتعا ت  ةػػيهػػي اػػاع  ػػف اثتغووػػ  اثػػتي و كػػف  ا ظتػػه  (Responseاالستتتجابة  
 Response )تغو ًا  ست  ًا اا ظاه ًا وط أ عل  اثغاا اا اثع ات ثاى اثكػاةف اث ػي ثا ػر وعا ػه هػتا اثكػاةف   أاها

اثتكوػػؼ  ػػف عاوػػا اةقػػا ثل ا ػػاع  إثػػ ةاث ا ػػه وػػرث  ةػػي اثكػػاةف اث ػػي اوػػاعا   ي عػػوف  ا ػػهاوػػاعكس هػػتا اثسػػلاؾ اتوعػػت 
 (78ي 2<<6ؽي  ع ا اثخاث اثعاوا اثااشئ عف ةعؿ اثتا وه ااإلثا ة"

اهااؾ أاااع عاواة  ف اةستعا ات اثتي تصا  عف اثكاةف اث ي و كػف  ا ظتهػا عػف اتوعػت اشػاط اثلػ ا اا 
 سلاكه 

 أاااع اةستعا ات 
كت  وؾ أةع وف ت اعوت أع اء عس ه ااث  كات اثتػي  هػا ةػي أثاػاء أااةػه ثل هػا ات اثهعا وػت  استجابات حركية :-1

 اتت اثعوف اف تسلط علوها  اء شاوا ااثاةاعوت اا ااق اض  
 سراؿ واعه إثوؾ  عفكاث ا استجابة لفظية:  -2
 (Frontajisاا تقلص ع ات اث عاة اا اثتات  ع لت اثع هت  يكا تلاع  غط اثاـاستجابات فسيولوجية:  -3
 كاثل ح عاا س اع سا ي اا اث زف عاا س اع خ   سوئ اا  رثـ استجابات انفعالية:  -4
 اهي  ا و اا  ها كسب  عا ؼ اا أةكا  كاثتلكو  ااثتتكو يااثتعلـ(جابات معرفية: است -5
 عاا س اع خ    عوف. كاثتاتؼ عف اثسو  اا اثتلكو استجابات بالكف عن نشاط:  -6

 (782ي <<<6 ع ا اثخاثؽي 
 السمات االنفعالية  2-1-3
 (Desireالرغبة   -1

 ياا هي اثااةس ثلاعاح  ف اثكلاح  ػف اعػؿ اثتلػاؽ ااة توػاز يا ي" هي اثااةس اثشخصي ث زااثت اثاشاط اث و
 (>7ي =<<6 عاايي  اتعا  قواسا عل   اى   ااثت اثاعب ااف وكاف األة ؿ اا وراي أة ؿ  ا عاا "

ة ثا ةعػب اثكػ ة اثطػاة ة اثػتي و تلػؾ  غ ػت عاثوػت ةػي   ا سػتها اعػا  أكثػ  ت وػزًا اتلاتػًا  ةػي أااةػه ا ها تػه 
 خ و ط وت ااثخططوت ااع ػ از اثاعػاح ااثسػوط ة علػ  اثػالس ااث ػ ح اظهػا  اث غ ػت ثاوػه ةػي  ػتؿ اث زوػا  ػف اثعهػاا.اثلا

 (.:<ي ==<6اسك ي 
 (Assertivenessاإلصدار  -2

اث عقاثػت  اتشػو  إثوػه اث خػاط  ي"ها اثشػعا   ػاف اثاعػب وسػتطوس اف ولعػؿ ةػي   ا اتػه شػوةًا  ػا و ػاث تغوػ اً 
اثطػ ؽ اثسػهلت ااإلصػاا  اثسػلوـ وت ػ ف  ع ةػت اثاعػب ث ػااا ي  إثػ اثاعػب  ػس عػاـ ثعاةػه اثػااةـ  اثتي وعػازؼ  هػا

 عػػػااي ا  ػػػاافي اة ثصػػػعا ت اث ااةسػػػت ثت اوػػػا ط وقػػػت أااةػػػه "  يااثخ ػػػاع عاػػػا اث ػػػ ا ة  ػػػس عػػػاـ اثسػػػ اح ةع ػػػوف
اثاعػب وقػـا  صػاها ةو ػا وقػـا اثاعػب اكثو ًا  ا و اث إف ةع ا وقـا  ك س اثكػ ة إة اف اث ػااةس أي ( 7=9ي >=<6

 .السه  ك سها   ة أخ ى ا قاة اهتا اثوؿ عل  إصاا  اثاعب اثكا س عل  تسعوؿ اثاقاط
 (  Sensitivityالحساسية -3

" اهػػي اثقػػا ة علػػ  اث صػػاؿ علػػ  اث تعػػت  ػػف األااء اث وا ػػي  ػػف غوػػ  اف وتاػػاب اثاعػػب اةكتةػػاب اثشػػاوا 
اا اثتكوػػؼ  ػػس  ياهػػي اث ػػ ح ااثاشػاط ااثقػػا ة علػ  اثتلػػاؽ  ػػس اآلخػ وف ي تكػػب األخطػاءعاػا ا وخطػػئ اا  تػ  عاػػا ا و

 (8=9ي >=<6 عااي ا  اافي اثظ اؼ اث  وطت" 
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 (Tension Controlضبط التوتر  -4
"اهي اثقا ة عل  اثتغلب  لاعلوت عل   ػا وعتػ ي اثاعػب  ػف تلػت ا عاثعػت اث ػغاط اةالعاثوػت اثقاوػت  ط وقػت 

اء  اها  ػػا وػػرث  علػػ  األايهػػت  اثسػػ ت  اعػػااة عاػػا أكثػػ  اثاع ػػوف ت ػػؿ  ػػاء اث سػػا قات اثكػػف  ا عػػت  تلااتػػتاوعا وت"ا 
 (>7ي =<<6ا اها  ا وزوا  ف اعاح األااء  عاايي 

 (Confidenceالثقة  -5
تاتػهي اهػي  ع ةتػه  اػاا ي  ي"اهي إو اف اثاعب  قا ته اثقته ةي  ااه ه اتق ؿ اثت اوات اثتػي تخت ػ   ػااا 

ااسػػػتخاا ها ع وعػػػا ةػػػي اثاصػػػاؿ إثػػػ  أة ػػػؿ اثاتػػػاةج أي إف هاػػػاؾ اسػػػتعاااًا ث ااعهػػػت أي عق ػػػات ةػػػي  ػػػااا تػػػا ات 
ةاثاعػػب اث وا ػػي اثػػتي وتسػػـ  هػػت  اثسػػ ت وتصػػؼ  اثثقػػت اثاا ػػ ت ةػػي ( 8=9ي >=<6 عػػااي ا  ػػاافي  اثاعػػب"

ؼ  اثصػػاؽ ااثااتعوػػت اة و ػاا علوػػه اا اثقلػػؽ اا السػه اةػػي تا اتػه ا ها تػػه اوكػػاف ثاوػه  لهػػـا اوعػػا ي عػف تاتػػه اوتصػ
ااثخػاؼ ااسػ   ياتا أكا   ي ك اف( إف "اثاع وف اثتوف تعازهـ اثثقت ةي اثالس وقعػاف ة وسػت ثللشػؿ ياثخاؼ اا اثت اا

  ػػػا وػػػراي إثػػػ  اة ػػػط اب اثالسػػػي  سػػػ ب اثػػػاقص اثع ػػػاي ااإله ػػػاؿ ااثػػػ ةض  يثتصػػػا اتهـ اثسػػػل وت أثاػػػاء اث  ػػػا اة
 (.>7ي =<<6 عاايي  ط ةي إع اثه   ااة اثتعاوضااإل  ا

 (Personal Accountabilityالمسؤولية الشخصية   -6
" اهػػي ت  ػػؿ اث سػػراثوت اثشخصػػوت عػػف أااء اثاعػػب ةػػي اث  ػػا اة اهػػي اإل ااة ةػػي  اعهػػت اثاعػػب  شػػعاعت 

 ( اث صا  اثسا ؽا تؿ اثعها ةي اث  ااثت اثعااة ثتص ور هت  األخطاء" يألخطاةه
 (  Discipline Selfالضبط الذاتي   -7

 سػتاى اإلتقػاف طػاؿ  إثػ اهي  اثت اةستعااا ثتطاو  خطت اثلعب ااةثتزاـ  ها ااةاا اج ةوها ااثاصاؿ  هػا 
ااثث ات اثكاةي اثتي وعكس هت  اثقا ة ات ثوؿ هت  اثس ت اثقا ة عل  اث لػاظ علػ  خطػت ياثاتت  اث  اات اثكاةوت ثتغو ها

  اث صا  اثسا ؽ(.ا كاات صاث ت اا اثتخلي عاها ةقط  عا ث ات عاـ صا وتهااثلعب طاث 
 الخبرات االنفعالية المرتبطة بالنشاط الرياضي  2-1-4

وػ ت ط اثاشػاط اث وا ػي ا ت اطػًا  اةالعػاةت اث تعػااةي ك ػا وت وػز  قػاة عات وتػه اةالعاثوػت   ػا وشػكؿ األسػػاس 
اثلػػػ ا ااثخ ػػ ات اةالعاثوػػػت ةػػي اثاشػػػاط اث وا ػػي ع ػػػا ة عػػف االعػػػاةت سػػػا ة اا اةوعػػا ي علػػػ  شخصػػوت  اث هػػػـثلتػػأثو  

 االعاةت غو  سا ة اترث   صا ة اوعا وت اا سل وت عل  اثعل وات اث واثاعوت ااثااا ي اثسلاكوت ثلل ا.
 : وأتياو كف تلخوص أهـ اثخ  ات اةالعاثوت اث  ت طت  اثاشاط اث وا ي ةو ا 

اثااتعػػػت  ػػػف اثتغوػػػ ات اثاا ػػػ ت ألااء اثاعػػػب ةػػػي أثاػػػاء   ا سػػػت ثلاشػػػاط اث وا ػػػي ةاثع ػػػؿ  اثخ ػػػ ات اةالعاثوػػػت .6
 –ةػػي األ ػػااؿ اثط وعوػػت  –اثع ػػلي اثزاةػػا  ػػف  وػػث هػػا عا ػػت   وػػزة ا ػػ ا وت ثلاشػػاط اث وا ػػي وػػ ت ط ااة ػػا 

اة اثتعػػب اثالسػػي اا   اثػػت  ػػف اث تعػػت ااث ػػ ح ااثسػػ ا  ااإل سػػاس  اة توػػاح ااث  ػػا ااإلشػػ اع إ ػػا ةػػي  اثػػت زوػػا
اثع ػػلي اثااتػػس علػػ  كاهػػؿ اثلػػ ا ةػػاف تثػػؾ وػػ ت ط  اةالعػػاةت غوػػ  اثسػػا ة كاث ػػوؽ ااثكػػا  ااإل سػػاس  اثتعػػػب 

 ااإلعواء ااإل هاؽ 
اثخ  ات اةالعاثوت اثااتعت  ف اكتساب اثصلات اث ااوت  اثلواتت اث ااوػت( كػاثقاة اثع ػلوت ااثسػ عت ااثت  ػؿ ااث شػاتت  .7

ف اث سػػت ب اف وشػػع  اثلػػ ا  قا اتػػه اث ااوػػت اتا تػػه اثع ػػلوت اسػػ عته  شػػاتتهي اتا تػػه علػػ  اثت  ػػؿي ااث  ااػػتي ة ػػ
اأف و س  قا   عػوف  ػف اثتلػاؽ ااة توػاز ثتػااة  اثقػا ة ثاوػه أااء األاشػطت اث وا ػوت اثتػي ت تػاج إثػ  اث زوػا  ػف 
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األ ػػ   قصػػا ًا علػػ  أ سػػاس اث ػػ ء  قا اتػػه  اثقػػاة ااثسػػ عت ااثت  ػػؿ ااثتػػي ة وسػػتطوس اثكثوػػ اف اثقوػػاـ  هػػاي اثػػوس
 ؿ وتعاى تثؾ إث  تقاو  اآلخ وف ااظ تهـ إثوه اظ ة  لرها اإلععاب ااثتقاو ي اعل  اثعكػس  ػف تثػؾ ةػاف ياث ااوت

ت وز اثل ا   عؼ اثلواتت اث ااوت اعاـ اثقا ة عل  اثت  ػؿ اا اث ػعؼ اثع ػلي  ػف اثعاا ػؿ اثتػي تسػتاعي  عػض 
 وت غو  اثسا ة كاثخاؼ ااثقلؽ اعاـ اثثقت ةي اثالس اثخ  ات اةالعاث

اثخ ػػػ ات اةالعاثوػػػات اثااتعػػػت عػػػف إتقػػػاف اث هػػػا ات اث  كوػػػت اثتػػػي تتطلػػػب اث زوػػػا  ػػػف اث شػػػاتت اا اثتػػػاازف اا اثتػػػي  .8
تتطلب اثشػعاعت ااثعػ أة إت اف إ سػاس اثلػ ا  قا تػه علػ  أااء  ثػؿ هػت  اث هػا ات اث  كوػت اث وا ػوت  ػف اثاػاا ي 

اثتػػي تسػػتاعي اثخ ػػ ات اةالعاثوػػت اثسػػا ة ثػػاى اثلػػ ا اظػػ ًا إل سػػاس  ػػاثت وز ةػػي أااء  ثػػؿ هػػت  اث هػػػا ات   ػػتاث ه
اث  كوت اث وا ػوت اثتػي تتسػـ  صػعا تها ااتتهػا اخطا تهػا ااثتػي ة و كػف اثكثوػ اف  ػف أااةهػاي اعلػ  اثعكػس  ػف 

عػاـ تا اتػه علػ  األااء   ػا وسػتاع  اثخ ػ ات تثؾ ةاف ةشؿ اثل ا ةػي أااء  عػض اث هػا ات اث  كوػت اث وا ػوت اا 
 اةالعاثوت غو  اثسا ة 

اثخ  ات اةالعاثوت اث  ت طت  اا اؾ ع اؿ اثتاتوػت ااإلوقػاع اث  كػي اثػتي اةػي  ػاء تثػؾ اةالعػاؿ علػ  ااػه  اثػت  .9
غاثوػػا عػػف شػػعا وت تاتوػػت ةػػي اثكػػاةف اث ػػي تصػػ  ها تغوػػ ات ةسػػواثاعوت ااخلوػػت ا ظػػاه  تع و وػػت خا عوػػت تػػا تع ػػ  

 (.;6ي :722 اث اهيي ااع اةالعاؿ 
ا ػػػف  وػػػث  اثػػػت اثتػػػات  اثعا ػػػت ثلخ ػػػ ة  ياو كػػف تقسػػػوـ اةالعػػػاةت  ػػػف  وػػػث ا عػػػت تػػػأثو  علػػػ  اشػػػاط اثلػػػ ا

 اثالسوت ثلل ا إث  ااعوف ه ا: 
 :)كاثل ح ااثس ا  ااأل ف ااث ب ااثاعاح ااثلاز اغو ها  انفعاالت ايجابية سارة 
 كاث زف ااثخاؼ ااثقلؽ ااثغ ب ااثك اهوت ااةازعاج اغو ها. ر سارة(:انفعاالت سمبية  غي 
 الدراسات المشابية  2-2

 ة ػًا عػفهااؾ ث ت ا اسات ا  اث أع وت عف اثاااةس اث  ت طػت  اثاشػاط اث وا ػي اا اث  ا سػت اث وا ػوت 
اثع  وػت اثتػي ثهػا عاتػت  اث  ػث  اتا اطلػس اث ا ػث علػ  اثعاوػا  ػف اث  ػاث ياثا اسات اثتي تخص اثلعاثوات اث وا وت

 ثإلةااة  ف  عض األساثوب اث ستخا ت اع اً ثل  ث اةو ا وأتي ع ض  اعز ث عض  ف هت  اث  اث اث شا هت:
  1987دراسة عصمت محمود سعيد محمود  2-2-1

 التايكواندو(و لمبارزة اعية الرياضية لدى العبات رياضية  مقارنة لمداف
  وػزة ثاع ػات  وا ػوت اث  ػا زة اثس ات اثااةعوت اث وا ػوت اث اث  اه اثتع ؼ  اع ي اث  ث ةي  ص  اثهاؼ

( ةع ػت ةػي >6( ةع ػتي  =7اثتاوكااااا ااثل اؽ  واهـي اختا ت اث ا ثت عوات اث  ث  اثط وقت اثع اوت ا لغت اثعواػت  ا 
ااةا ػػ اؼ اث عوػػا ي ااخت ػػا ات (ةع ػػت ةػػي  وا ػػت اثتاوكاااػػااي ااسػػتخا ت  اثاسػػط اث سػػا ي 66 وا ػػت اث  ػػا زة ا  

ثللػػ اؽ  ػػوف ةع ػػات اث  ػػا زة ثلسػػ ات اثااةعوػػت ةػػي اثقوػػااة ااثعػػاااف ااثثقػػت  ػػاثالس ااثػػت كـ اةالعػػاثي ااثتصػػ وـ ااثثقػػت 
 (99>-87>ي >=<6ي    اا  . اآلخ وف اصا ت اثعاا

 1994عالوي  حسن دراسة محمد 2-2-2
  دوافع المستويات الرياضية العميا(

 اث تقا ػػػتاثػػػاااةس اثاشػػػاط اث وا ػػػي ثل سػػػتاوات  اثػػػ اث  ػػػث ةػػػي  صػػػ  اثهػػػاؼ  اػػػه   ااثػػػت اثتعػػػ ؼ  أعػػػ ى
ثاع ػػوف ااثاع ػػات اثػػتوف أ ػػ زاا   اكػػز  تقا ػػت ةػػي  طاثػػت اثع ها وػػت األثعػػاب اث وا ػػوت كاةػػت ا لغػػت عواػػت اث  ػػث 

وػػت ااة ت ػػاط  و سػػاف ا ػػف أهػػـ اثاتػػاةج ؿ إ صػػاةوت عاوػػاة  اهػػا اثاسػػ ت اث ةا ااسػػتخاـ اسػػاة ي( ةع ػػت6<( ةع ػًا ا <> 
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 ثوػػؿ اثتػػي تاصػػؿ إثوهػػا اث  ػػث ا ػػتاؿ  ع اعػػت اااةػػس اث كاسػػب اثشخصػػوت اث  ت ػػت األاثػػ   اػػوف ا ع اعػػت اثػػاااةس اثت
 (<>6-:>6ي 9<<6اثااثي اث  ت ت األاث   اات. عاايي 

 2222دراسة غازي صالح محمود  2-2-3
 العقمية وعالقتيا بالمعرفة الخططية""االستجابة االنفعالية وبعض القدرات 

 اػػاء  قوػػاس ثلتػػتكو   إثػػ ةػػي اثعػػ اؽي اهػػاةت اثا اسػػت  اثقػػاـ أع وػػت اثا اسػػت علػػ  أااوػػت اثا اعػػت األاثػػ   كػػ ة
( ةع ػًا  ػف  غػااا 622تأثلػت عواػت اث  ػث  ػف   ياثعاتت  وف اثقا ات اثعقلوػت ااع عػاا اةسػتعا ت اةالعاثوػت اث ااثتع ؼ 

 ي اكاف  ف اتاةج اث  ث  ا وأتي:اعاا ه ااستع ؿ اث ا ث اث اهج اثاصلي  األسلاب اث س  اش اؿ اثع اؽ
 ظه ت عاتات ا ت اط  عااوت  وف اثقا ات اثعقلوت ااع عاا اةستعا ت اةالعاثوت . -6
 ظه ت عاتات ا ت اط  عوات  وف أ عاا اةستعا ت اةالعاثوت ا وف اث ع ةت اثخططوت  -7
 (7222    ااي عااوت  وف اثقا ات اثعقلوت ااةستعا ت ااةالعاثوت ااث ع ةت اثخططوت ظه ت عاتات ا ت اط   -8
 إجراءات البحث   -3
   منيج البحث 3-1

 استخاـ اث ا ث اث اهج أثاصلي  أسلاب اثا اسات اإل ت اطوت ث اء ته اط وعت اث  ث. 
   :مجتمع البحث وعينتو 3-2

اث قا ػػت ةػػي ااثػػت اثعػػ اؽ  أسػػوااثسػػلت ااث شػػا كوف ةػػي  طاثػػت غػػ ب ثكػػ ة  اً ( ةع ػػ>8  تػػأثؼ  عت ػػس اث  ػػث  ػػف
%  ػػف  عت ػػس اث  ػػثي  وػػث تػػـ 8>( ةعػػب أي  اسػػ ت >7.اتػػا تأثلػػت عواػػت اث  ػػث  ػػف  اةػػي   اةظػػت اهػػاؾ ت اوااً 

 ( و وف  عت س اث  ث اعواته6  تـااثعااؿ   عاا اثل وؽ اإلو ااي  س ب اثلغت.است
 عواته(  عت س اث  ث ا  6   تـ اثعااؿ

 الدول المشاركة
 عينة البحث

 عدد 
 الالعبين

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 العمر

متوسط العمر 
 التدريبي

 متوسط
 الطول

متوسط 
 الوزن

 89 1.83 9 24.5 %27 12 العراق
 98 1.96 15 27.6 %24.3 9 سوريا
 122 1.88 12 25.6 %21.7 8 فمسطين
 95.7 1.89 11.3 25.9 %122 27 الكمي

 البحث: تاو أد 3-3
 :كاألتياه ا استخاـ اث ا ث  قواسوف  قااوف ثت قوؽ هاةا اث  ث 

 :لمرياضيين مقياس السمات الدافعية 3-3-1
( 6اث ص ـ  ف ت ؿ     ا  سف عااي(  قواس اثسػ ات اثااةعوػت ثل وا ػووف   ل ػؽ  قواس استخاـ اث ا ث 
 .(8اث ل ؽ   ة( يغو   تأكا يهي  اعـ ثإلعا ت(  ااةؿ 8( ةق ة اثكؿ ةق ة  97اوتكاف اث قواس  ف  

 مقياس االستجابة االنفعالية: 3-3-2
تا ػػػػػاس أتتكػػػػػا  األصػػػػػؿاسػػػػػتخاـ اث ا ػػػػػث  قوػػػػػاس اةسػػػػػتعا ت اةالعاثوػػػػػت اهػػػػػا  قوػػػػػاس  قػػػػػاف ا ػػػػػعه ةػػػػػي 

 Thomas. A.Tutko  اأعا صا ته اثع  وت     ا  سػف عػااي( ا    ػا اثع  ػي شػ عاف( ةػي ;><6( ةي عاـ )



 "السماث الدافعيت وعالقتها باالستجابت االنفعاليت لدي العبي كرة السلت ........
 

 - 8;< - 

أ ػػاًا(  ياػػاا اً  يأ وااػػاً  يغاث ػػاً  يهػػي  ااة ػػاً  ثإلعا ػػت(  ػػااةؿ :( ةقػػ ة اثكػػؿ ةقػػ ة  97وتكػػاف اث قوػػاس  ػػف  ا  (=><6عػػاـ  
 (.9  ل ؽ 

 األسس العممية لمبحث  3-4
 ػف خػاؿ ع  ػه ا علػ   ع اعػت  ػف  هػا قوػاس ثا اث ػاتأشا   إو ؿ( اف أ سف اسولت ثلت قؽ  ف صاؽ 

ي ات ػوف اف هاػاؾ إتلاتػًا علػـ اثػالس اث وا ػيةي  عاؿ  (6 اث ل ؽ  9/7262/ 79ا78 تا وخ  اثخ  اء ااث تخصصوف
ااه وعب عل  اث ا ػث اث صػاؿ علػ   إث " انخ افوشو   لـا  إتاثا است  األااتوف%(  اؿ صا وت 2=تا ًا ا اس ت  

 ( .;67ي 8=<6نخ افي %( ةأكث   ف ن اء اثخ  اء   لـا ا :>  أتلاؽاس ت 
 ػػػاتيإت كػػػاف  ػػػف خػػػاؿ اثعػػػت  اثت  وعػػػي ثلث خا وفتسػػػاث  وف قواسػػػثلصػػػاؽ اثػػػتاتي ك ػػػا تػػػاـ اث ا ػػػث  اوعػػػاا اث

اةسػػػػتعا ت اةالعاثوػػػػت ث قوػػػػاس ( اكػػػػاف اثصػػػػاؽ اثػػػػتاتي 6<.2 اثسػػػػ ات اثااةعوػػػػت ثل وا ػػػػووف اثصػػػػاؽ اثػػػػتاتي ث قوػػػػاس 
اثسػ ات اثااةعوػت ااةسػػتعا ت تت وػػزاف  صػاؽ عػاؿ ثلقوػاس اثػػتي ا ػعا  ػف أعلػه أة اهػػا  األااتػوف( اعلوػه ةػاف ;<.2 

 .اةالعاثوت ثل وا ووف
 التجربة االستطالعية:  3-5

 كػػ ة اثسػػلت  اث وا ػػي اث اصػػؿ اػػااي ةع ػػيتػػـ تط وػػؽ اث قواسػػوف علػػ  عواػػت  ػػف  7262 زوػػ اف  6 تػػا وخ  
 .ت اث وا وت ثاااي اث اصؿ اث وا ياةستطاع ةي اثقاع إع اءةع وف اتا تـ ( 62ااث اثغت عااهـ  

 اتا كاف اثهاؼ  ف اثتع  ت ها:
 اثتع ؼ عل  ةهـ اةع وف ااستوعا هـ ثل قواسوف .6
 اثتأكا  ف صا وت اث قواسوف اث ستخا وف.  .7
 اثتع ؼ عل  اثصعا ات ااث شاكؿ اثتي تااعه اث ا ث عف ع ض اث قواسوف. .8

 ا ف خاؿ اثتع  ت اةستطاعوت تاصؿ اث ا ث إث  صا وت اث قواسوف.
 ئيسة:التجربة الر  3-6

ثكػػ ة اثسػػلت اث قا ػػت ةػػي ااثػػت اثعػػ اؽ اةػػي   اةظػػت  أسػػوااخػػاؿ  طاثػػت غػػ ب  7262 زوػػ اف  9 تػػا وخ   .6
ثكػػ ة اثسػػلت ( ةع ػػًا >7اث اثغػػت عػػااهـ   األساسػػوتعلػػ  عواػػت اث  ػػث  وف قواسػػاثتػػـ تط وػػؽ اهػػاؾ ت اوػػاًا. 

 (  عا اثل ؽ اثع ؿ اث سااتا تـ ع ض اث قواسوف   ساعاة  ااث شا كوف ةي اث طاثت
 اإلحصائية:الوسائل  3-7

 اثتاثوت: اإل صاةوتاستخاـ اث ا ث اثاساةؿ 
 .اةا  اؼ اث عوا ي -7   .اثاسط اث سا ي -6
 اختوا ات  ت( -9  عا ؿ اة ت اط اث سوط   و ساف( -8
 اثاس ت اث ةاوت. -;   . عا ؿ اةختاؼ -:

 ( spss   اإلحصائيتم تحميل بيانات البحث باستخدام البرنامج 
 

                                           
 أس اء اثل وؽ اثع ؿ اث ساعا 

 خاثا    اا عزوز   ثؿ اثلعات اةاث  وت ةي   اةظت اوااىا. .6
  ا ب اثل وؽ اثع اتي ثك ة اثسلت. .7

  ا ب اثل وؽ اثسا ي ثك ة اثسلت. .8

  ا ب اثل وؽ اثللسطواي ثك ة اثسلت. .9
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 عرض النتائج ومناقشتيا  :  -4
 .ومناقشتيادافعية لدى العبي كرة السمة المستوى عرض نتائج  4-1

 دافعية لدى العبي كرة السمةال( نتائج مستوى 2  رقم الجدول
المتوسط  العدد السمات

 الحسابي
المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية
 ليةالجدو  المحسوبة

  الحاجة لإلنجاز
 
 
27 

17.3724  
 
16 

2,25573 3.157  
2.256 
   

 معنوي
 معنوي 4.313 2,23297 17.8519 الثقة في النفس

 معنوي 5.241 2.21773 18.2741 التصميم
 معنوي 4.54 1,69548 17.4815 ضبط النفس
 معنوي 4.523 2,25957 18.2593 التدريبية

 معنوي 6.476 7.2529 82 89.37 الدرجة الكمية
 ااةعوػت ثػاى ةع ػي كػ ة اثسػلت اهػـاثع وػس سػ ات  اعػاا ةػ اؽ تات اةثػت  عااوػت ةػي أعا وت وف  ف اثعااؿ 

ثلقو ػػت اثتاةوػػت   اثا عػػت اثكلوػػت لغػػت  ات  كػػًا  ػػف اث اعػػت ثإلاعػػاز ااثثقػػت ةػػي اثػػالس ااثتصػػ وـ ا ػػ ط اثػػالس ااثتا و وػػت
 (.:2.2( ا ستاى اةثت  ;7ت   وت  ( عاا ا ع;:7.2 ااث اثغت عااثوت ( اهي اك    ف اث;>9.; 

( ;><6(  ػػأف اث وا ػووف وت تعػاف  اثثقػت  ػػاثالس ااثكلػاح أ ػا   و ػاف كاتػػؿي :><6وركػا   تػاو في  اهػتا  ػا
 ( <7ي >=<6.   اتاشي اث سراثوتثاوهـ اثثقت  اثالس ااثعاوت ات  ؿ  اث وا وافةوركا اف 

ف اثصػػػلات اثشخصػػػوت ثل وا ػػػووف تظهػػػ  ثػػػاى ةع ػػػي اث سػػػتاوات اثعاثوػػػت ك ػػػ ط اثػػػالس اوعتقػػػا اث ا ػػػث ا
 ااثثقت  اثالس. ااإلص ا 

 
 
 
 
 

 .ومناقشتيا مستوى االستجابة االنفعالية لدى العبي كرة السمةعرض نتائج  4-2
 نتائج مستوى االستجابة االنفعالية لدى العبي كرة السمة( 3 رقم الجدول 

تاسط اث  اثعاا اثس ات
 اث سا ي

اث تاسط 
 اثل  ي

اةا  اؼ 
 اث عوا ي

 اثاةثت اثقو ت اثتاةوت
 اثعااثوت اث  سا ت

  اث غ ت
 
 
 

72.8<29  
 
 
6= 

8.7:><= 8.<<=  
 
 

7.2:; 

  عااي
  عااي 7.667 9.8:826 =>>>.<6 اإلص ا 
  عااي 8.688 9:98:.9 >92>.72 اث ساسوت

  عااي ;;=.8 8>9.686 96>76.2 اثت كـ ةي اثتات 
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  عااي   679.: 626=;.8 ;<7;.76 >7 اثثقت
اث سراثوت 
 اثشخصوت

  عااي >6:.: 66:6:.7 >;;;.72

  عااي 9.266 9>8<=.9 =>>>.76 اث  ط اثتاتي 
 معنوي 12.343 9.86114 126 145.6296 الدرجة الكمية

 عااوػػت ةػػي ع وػػس سػ ات اةسػػتعا ت اةالعاثوػػت ثػػاى ةع ػػي وت ػوف  ػػف اثعػػااؿ أعػػا  اعػػاا ةػ اؽ تات اةثػػت 
ك ة اثسلت اهـ عل  اثتااثي اث غ ت ااإلص ا  ااث ساسوت ااثت كـ ةي اثتات  ااثثقت ااث سراثوت اثشخصػوت ااث ػ ط اثػتاتي 

( ;7وػت  ت    عاػا ا عػ( 2.256 ( اهػي اك ػ   ػف اثعااثوػت اث اثغػت 12.343اتا  لغت اثا عت اثكلوػت ثلقو ػت اثتاةوػت  
 (.:2.2ا ستاى اةثت  

( اف اثسػ ات اةسػتعا ت اةالعاثوػت كااػت  عااوػت  سػ ب اثتػا وب اث تااصػؿ 8  تـ ف اثعااؿ  ت وف   ا تقاـ 
 إا اؾوركا    هػاي اعػـ(  ػأف سػ عت اةسػتعا ت ةػي اث لعػب تعت ػا علػ  سػ عت   ف ت ؿ اثاع وف اثلت ة طاولت اهتا  ا

 .(>6ي ==<6اثتك وتيي اث ااتؼ  
( اف اةسػػػػػتعا ت هػػػػػي ااعكػػػػػاس >><6( ا كػػػػػاازاؾي =><6( ا كػػػػػااسي >><6ي اوركػػػػػا كػػػػػًا  ػػػػػف  ةشػػػػػت

علػػ   اإلاسػػاف( ةوقػػاؿ اف اةسػػتعا ت هػػي تػػا ة >><6 كهوسػػكيي  أ ػػااث سػػوت ثل ػػرث ات اثااخلوػػت ااثخا عوػػتي  األع ػػاء
 (  ;7ي >=<6اةستعا ت ثل رث ات اث  وطت  ه.  اتاشي 

 دافعية و االستجابة االنفعالية لدى العبي كرة السمة .البين  عرض نتائج العالقة 4-3
 االستجابة االنفعالية لدى العبي كرة السمة .دافعية و الالعالقة بين (نتائج 4 رقم الجدول 

معامل  العدد العالقة
 االرتباط

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 دافعية االنجاز
    االستجابة االنفعالية 

27 2.421 2.322 2.262 
 

عالقة 
 معنوية

اةسػتعا ت اةالعاثوػت ثػاى ةع ػي ااةعوػت ا اث سػ ات  ػوفتات اةثت  عااوت عاتت وت وف  ف اثعااؿ أعا  اعاا 
( :7عاػػػا ا عػػػت   وػػػت  ( 2;7.2 ( اهػػػي اك ػػػ   ػػػف اثعااثوػػػت اث اثغػػػت 7.782ثقو ػػػت اثتاةوػػػت  اكػػػ ة اثسػػػلت اتػػػا  لغػػػت 

 (.:2.2ا ستاى اةثت  
اف اثػػاااةس اثشخصػػوت هػػي اثتػػي ت تػػؿ ( ةػػي ا اسػػته ثػػاااةس اث سػػتاوات اث وا ػػوت اثعلوػػا 9<<6وركػػا  عػػاايي 

( اف اث وا ػػووف ==<6( ا  هػػاي اعػػـي :><6( ا تاو ػػافي 2><6( ا عػػاايي 2=<6اث  ت ػػت اةاثػػ  ا ػػا  اثطاثػػبي 
 .اثااةعوتتا س ات وت تعاف  صلات شخصوت عاثوت ا ستاى اةستعا ت اةالعاثوت ا  األ طاؿ

وت تعػاف  سػ ات اثااةعوػت اثػاوهـ اسػتعا ت االعاثوػت عاثوػت اتوعػت اثتػا وب  األ طػاؿاوعتقا اث ا ث اف اث وا ػووف 
 اث ست   اثلت ة ز اوت طاولت.
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 وأتي :  اء اثاتاةج استاتج اث ا ث  ا ةي
 األ طػاؿ اثسػ ات اثااةعوػت اةوعا وػت ااف اث وا ػووف  أسػوااث شا كوف ةػي  طاثػت غػ ب  وت تس ةع ا ك ة اثسلت 6-6-:

 وت تعاف  صلات شخصوت عاثوت اثاوهـ اثس ات اةوعا وت ثلااةعوت.
اسػػػتاتج اث ا ػػػث اف هاػػػاؾ عاتػػػت تاوػػػت  ػػػوف اثسػػػ ات اثااةعوػػػت ااةسػػػتعا ت اةالعاثوػػػت ثػػػاى ةع ػػػي كػػػ ة اثسػػػلت  6-7-:

 ت غ ب نسوا .اث شا كوف ةي  طاث
 التوصيات  5-2

 وأتي : ةي  اء اثاتاةج اثتي تـ اثتاصؿ إثوها واصي اث ا ث  ا
تا ػػػت  اثع ػػػؿ علػػػ  تطػػػاو  اثسػػػ ات اثااةعوػػػت 7-6-:  وا ػػػوت ثتلعوػػػؿ اثعااػػػب   طػػػاةت ػػػف خػػػاؿ ةػػػتر اا ات ااع

 .أة ؿ اث ستاوات اث وا وت إث صاؿ ثلا  اثس ات اثااةعوت اةسو ا ثاع وفاثالسي 
 ثت قوؽ اإلاعازات اث  وزة  اتثؾاثاطاي  ثوؿ اث اتخب ثت ف اثاا وت اثالسوت األكلاء  اثاع وفاختوا   7-7-:
 أعل   ف اثاا وت اثالسوت. ستاوات  إث  اثاع وف  ثا تقاءا س خطط  ستق لوت  7-8-:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر العربية واألجنبية:
: 6ي طةسػواثاعوا ا اللاعوػا اث وا ػت اطػ ؽ اثقوػاس ااثتقػاوـ: (><<6 أ ػا اثعػا ا  ػا ع ػا اثلتػاح ا   ػا صػ  ي .6

 . ص اا  اثلك  اثع  يي اثقاه ةي
   .اثقاه ة ي ص  ي اا  اثلك  اثع  يي علـ الس اث وا ت(::<<6 أسا ت كا ؿ  اتب  .7
  7ي طاثت  وػػػػػػػػػػػػػػػػػت اث  كوػػػػػػػػػػػػػػػػػت ثلطلػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: (7=<6 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػب أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أاػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ا اثخػػػػػػػػػػػػػػػػػاثي  .8

 ة ي  ص  .اثقاه  ي اا  اثلك  اثع  يي
ا اؾ اث ػػػس : (=<<6 إو ػػػاف   ػػػا أشػػػهاب .9  –  اػػػا ج  قتػػػ ح ةػػػي اثت  وػػػت اث  كوػػػت ث ةػػػس  سػػػتاى اثقا لوػػػت اثتهاوػػػت ااع

 أط ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ي ي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااات :-9  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 / كلوت اثت  وت اث وا وت.عا عت  غااا 
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وػػاؼ  اتػػاش ي  ط عػػت اا  اث ع ةػػت ي ت ع ػػت سػػلو اف علػػي  سػػف ا عع  ػػاز األعهػػزة ثل عػػاؿ: (==<6  ا  ػػاف  .:
 عا عت اث اصؿ ي اثع اؽ . ثلط اعت ااثاش ي

  كػي ا سػتاى –تأثو  اثتا وب اثتهاي عؿ تطاو   عػض  تغوػ ات اإلا اؾ اث ػس : (7222 خلوؿ إ  اهوـ اثعزااي .;
   اثع اؽ.  ساثت  اعستو ي عا عت  غااا / كلوت اثت  وت اث وا وتيي   األااء ثتعلوـ  ها ة اثكب عل  اثعقلت

  كي اعاتته   ستاى األااء ةي  ااة اثس ا ت ثطل ات كلوػت اثت  وػت  –اإلا اؾ اث س : (6<<6 س   ع ا اثعزوز .>
 :  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثت  اعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ي عا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اثزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازوؽ /اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت

 . ص  كلوت اثت  وت اث وا وتي 
ااء اث هػا ي علػ  أعهػزة   كي ا سػتاى األ –اثعاتت  وف  تغو ات اإلا اؾ اث س : (:<<6  سهاـ   ااثاعو ات  .=

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثت  اعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ي اثعا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األ ااوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت / ي  اثع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز اثسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواات
 .اة اف كلوت اثت  وت اث وا وتي

 علػت اثت  وػت ي  ثػاى ةع ػي اثكػ ة اثطػاة ة –تص وـ اتقاوف اخت ا ات اإلا اؾ اث ػس : (7227  عا   ع ا  سعاي .<
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يي عا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااا / كلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اثت  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي اث اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت

 اثعاا األاؿي(  
  6ي طةسػػػػػػػػػػػػػػػػواثاعوا اثع لوػػػػػػػػػػػػػػػػات اثعقلوػػػػػػػػػػػػػػػػت ةػػػػػػػػػػػػػػػػي اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػت: (7222 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػا اثسػػػػػػػػػػػػػػػػتا  ع ػػػػػػػػػػػػػػػػا اث ػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  .62

   ع اف ي اة اف . ي اا  اثلك  ثلط اعت ا اثاش  ااثتازوسي
 ي 6ي ط اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعت اةخت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ات اثالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ثل وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووف: (=<<6 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاايي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف .66

  ص .يه ة ي اثقا  ي  ط عت اا  اثلك  اثع  ي
  ي 9ي طعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: (<<<6 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاايي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف .67

 اثقاه ة ي ص  .  ط عت اا  اثلك  اثع  يي
 ي 7ط اثكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة اثطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ة اث عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة: (7222  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا  انخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اف .68

 اثقاه ة ي  ص .  كت ت ا ط عت اثغاي
 سػاثت  ي علػ  تعلػـ سػ ا ت اثصػا :  كػ –أث  تا وت  عض  تغو ات اإلا اؾ اث س : (=<<6  ع   عااؿاث ااي  .69

 .اة اف  اعستو ي اثعا عت األ ااوت / كلوت اثت  وت اث وا وتي
 ا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػت ت لولوػػػػػػػػػػػػػػػػػت ثلعاتػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوف تػػػػػػػػػػػػػػػػػا ات اإلا اؾ : (2<<6 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػػػػػػػػػياثسػػػػػػػػػػػػػػػػػك ي  .:6

 . ص  : أط ا ت اكتا ةي عا عت  لااف / كلوت اثت  وت اث وا وتي  كي ةي  وا ت اث  ا زة –اث س 
  ص .ي   كز اثكتب ثلاش ي اثقاه ة ي 6ي طاثااةعوت اظ وات اتط وقات: (:722 اا واا ش لي  صطل   اهي .;6
أث  اثتا وب اثعقلي اث صا ب ثلتا وب اث هػا ي علػ  تطػا  : (;<<6     ا علي أ ا اثكشؾ ا ازف  زؽ  ت اثت .>6

 علػػػت ي ث وا ػػػوت  كػػػي علػػػ   سػػػاط اث  كػػػات األ  ػػػوت ثطل ػػػت كلوػػػت اثت  وػػػت ا – عػػػض  تغوػػػ ات اإلا اؾ اث ػػػس 
 ا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث اثت  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي 

 .اثع اؽ عا عت اث ص ة / كلوت اثت  وت اث وا وت اثعاا اثسااسي
 ي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: (>=<6  عوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش  .=6

 .اث اصؿ ي اثع اؽ يعا عت اث اصؿ ط عت  
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 اثع اؽ . غاااي طا س عا عت ةي ك ة اثسلتي األساسوت: اث  اائ  (==<6  هاي اعـ اثتك وتي .<6
 ي اا  اث ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: (8<<6   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿاكااثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوس اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  اثطاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  .72

  غااا ياثع اؽ. ثلط اعت ااثاش ي
 ع افي اة اف ي ي اا  اثلك  ثلط اعت ااثاش ي6ي طأصاؿ اث  ث اثعل ي ا ااهعه: (7227 اعوه  عاب  .76
إل صػػاةوت ااسػػتخاا ات اث اسػػاب ةػػي   ػػاث اثتط وقػػات ا: (<<<6  سػػف    ػػاااثع وػػاي ااوػػس واسػػوف اثتك وتػػي  .77

 ي اا  اثكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ثلط اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  اثت  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اث وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت
 .ي عا عت اث اصؿ ي اثع اؽااثاش ي

23. Max Meie(1994): Movement dynamicl in volley ball with young players: (volley ball 
technical hournal no. 1, April,). 

24. Thorn dike, R(and others)( 1991): Measurement and Evaluation in psycholog and 
Education 5th ed: (Max Well Macmillar International 
 editions,). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبراء صالحية المقياسيين(أسماء 1 رقمالممحق 
  كاف ع له اةختصاص اسـ اثخ و  ت
 وت اث وا وت / عا عت اث اصؿكلوت اثت   علـ اثالس ا اوا وكااوؾ أ.ا ااوس واسوف    ا اثخلوؿ 6
 كلوت اثت  وت اث وا وت / عا عت اث اصؿ اثقواس ااثتقاوـ أ.ا هاشـ ا  ا سلو اف 7
 كلوت اثت  وت اث وا وت / عا عت اث اصؿ علـ اثالس اث وا ي أ.ا ااظـ شاك  اثاتا  8
 اث اصؿ/ عا عت  األساسوتكلوت اثت  وت  علـ اثالس اث وا ي أ.ـ.ا عكلت سلو اف علي 9
 كلوت اثت  وت األساسوت / عا عت اث اصؿ اثقواس ااثتقاوـ أ.ـ.ا سعا ةا ؿ اث  اااي :

 
 

 مقياس السمات الدافعية لمرياضيين:(2  رقم الممحق
(  ػااةؿ ثاعا ػت هػي  اعػـي غوػ   تأكػاي ة( اا عػات هػت  اث ػااةؿ 8( ةق ة اثكػؿ ةقػ ة  92وتكاف اث قواس  ف  

( :  ػػاعـ( تتػػور اثل صػػت ثاعػػب اثتع وػػ  عػػف اتعاهاتػػه ةػػي   ثإلعا ػػت( 8ا عػػت   اأعلػػ   ػػا( ( ث عا ػػت 6أتػػؿ ا عػػت  
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سػػػ ات  الصػػػلت تات تػػػأثو  ةػػػي  عػػػاؿ اثااةعوػػػت ثل وا ػػػووف اهػػػي  اث اعػػػت ثااعػػػازي اثثقػػػت  ػػػاثالسي اثتصػػػ وـي  ػػػ ط 
 اثالسي اثتا و وت(.

 
 
 
 

 ث وا وػػتتسػػػـ اثت  وت ا/  األساسوت كلوت اثت  وت/  عا عت اث اصؿ
 است ػػػػػا ة است وػػػػػػػاف 

 تحية طيبة .... 
 عزيزي الالعب ..................................................................المحترم

است واف. تت  ف  ع اعت ةق ات عل  شكؿ اسةلت اثكؿ سراؿ اختوا ات   ااةؿ(  ة وف واوؾ است ا  
( ت ت ا ا علوها  كؿ صاؽ اص ا ت اتثؾ  ا س عا ت   اإلعا تتت ثـ و عا اث ا ث ت اءة اثلق ات  ا

ع لي ي  إت اـ اكـ  ساعاتي ةي  أ عاي ثتا  إعا تةق ة  ف ةق ات اةست واف  ا  أياةختوا ات اعاـ ت ؾ 
 عل  هتا اةست واف ي إعا تؾ تخاـ اث  كت اثعل وت ااث وا وت .  اإلعا تاتثؾ 

 مع خالص شكري وتقديري
 التحصيل الدراسي : العمر التدريبي :                         عمر : ال

 الباحث
 
 
 
 

 
 استمارة االستبيان

 نعم العبارات ت
غير 
 متأكد

 ال

       أتدرب بجدية لكي أصبح أفضل العب في رياضتي 1

2 
اشعر بعدم الثقة في قدراتي وخاصة عند مواجية منتافس عمتد درجتة عاليتة 

 من المستوى 
      

       سواء كنت فائزًا او ميزومًا بفارق  بأقصد جيدأتنافس  3
       من الالعبين الذين يتميزون بشدة االنفعال  بأننييعتقد بعض زمالئي  4
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       بدقة كبيرة جدًا كل ما يطمبو المدرب مند  أنفذ 5
       انيزم في المنافسة  بجدية فقط حتد ال أتدرب 6
       اتي عالية بالمقارنة بزمالئي قدراتي وميار  7
         واضحةصعوبة في تنفيذىا بسرعة  أجدىناك بعض الميارات الحركية التي  8

9 
بستتترعة  اىتتتدأان  أستتتتطيع فتتتأننيالمنافستتتة عنتتتدما انفعتتتل بستتتبب متتتا  أثنتتتاء

 واضحة 
      

       يتحيز المدربون غالبًا لبعض الالعبين  12
       افسات القوية عن المنافسات السيمةفي المن أفضل مستوى 11
       ثقتي في نفسي كالعب رياضي ليست عمد درجة عالية جدًا  12

13 
متتا يمكننتتي متتن جيتتد ب تتض  أقصتتدان ابتتذل  أحتتاولفتتي المنافستتة الرياضتتية 

 النظر عن نتيجة المنافسة
      

       القمق والتوتر الذي قد اشعر بو قبل المنافسة يضايقني  14

15 
 ألخطتتاءالالعتتب وليستتت نتيجتتة  ألخطتتاءىبتتوط مستتتوى الالعتتب ىتتو نتيجتتة 

 المدرب 
      

       جيدي في المنافسة  قصارى ألبذل أننييبدو  األحيانفي بعض  16
       المنافسة  أثناءبصورة جيدة في المواقف غير المتوقعة  أتصرفان  أستطيع 17

18 
م بستيولة فتي  المنافستة عنتد اليزيمتة يمكتن ان يستستم التذيانا متن النتوع 
 بفارق كبير 

      

19 
فتتي انفعتتاالتي  أتحكتتمان  أستتتطيع فتتأننيفتتي المنافستتة  األمتتورعنتتدما تستتوء 
 بدرجة كبيرة 

      

       اشعر بان مدربي ال يفيمني جيدًا  22
       المستويات الرياضية  ألعمدابذل قصارى جيدي في سبيل الوصول  21
       انًا امتنع عن ابداء رائي لمدربي خوفًا من ان ينتقدني احي 22
       التدريب العادية  أوقات إلد باإلضافةاتدرب بمفردي  23
       المنافسة  أثناءانو من الصعوبة محاولتي التحكم في انفعاالتي  أجد 24
       احترمت كل مدرب قام بتدريبي  25
       حدي المنافس ت أوجوليس من طبيعتي ان  26
       العب واثق جيدًا من نفسو بأننيمعظم زمالئي يعتقدون  27

28 
طمب مني ان اخضع لجدول تتدريب قاستي بعتد انتيتاء الموستم الرياضتي  إذا

   أتضايق فأنني
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29 
يتتؤثر عمتتد  فتتي بدايتتة المنافستتة فتتان ذلتتك ال األخطتتاءعنتتدما ارتكتتب بعتتض 

 بصورة واضحة  أدائي
      

       اشعر بان مدربي ينتقدني بدون وجو حق  32
       التدريب الشاق لفترت طويمة ىو الطريق لمتفوق الرياضي  31

32 
فتتي  أدائتتياحيانتتًا تكتتون قتتدرتي عمتتد اتختتاذ القتترار ستتببًا فتتي ىبتتوط مستتتوى 

 المنافسة 
      

         اتدرب عمييا حتد اتقنيا تماما فأننيعندما اتعمم ميارة جديدة  33
       الاستطيع ان احفظ بيدوئي عندما يضايقني المنافس  34
       بعض المشكالت  أواجومدربي دائما عندما  استشير 35
       بصورة جدية   أتنافس ال أننيفي بعض المنافسات يبدو  36

37 
ان اعبر عن وجية نظري بتدون تتردد حتتد ولتو كانتت مختمفتة عتن  أستطيع

 المدرب  رأي
      

       نادرًا ما استمع في المران بعد انتياء فترة التدريب العادية  38
       المنافسة  أثناءبصورة نادرة  أعصابيافقد  39

42 
اعتقتتد انتتو يتختتذ  أكتتاد فتتأننيلتتم يشتتركني المتتدرب كاساستتد فتتي المنافستتة  إذا

 مند موقفاً 
      

 
 
 

 (3الممحق  
 مقياس االستجابة االنفعالية:

( وأعتتد صتتورتو 1976( فتتي عتتام  Thomas. A.Tutkoتومتتاس أتتكتتو   األصتلىتو مقيتتاس مقتتنن وضتتعو فتتي 
( 5( فقترة ولكتل فقترة  42( ويتكتون المقيتاس متن  1978العربية  محمد حسن عالوي( و محمد العربي شمعون( في عتام  

 بدائل لالجابة ىي  دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(.
( سمات منفصمة ذات 7( تتيح الفرصة لالعب التعبير عن اتجاىاتو في  5درجة   وأعمد( 1لبدائل أقل درجة  ودرجات ىذه ا

تتتأثير فتتتي مجتتال االستتتتجابة االنفعاليتتة لمرياضتتتيين وىتتتي  الرغبتتة، اإلصتتترار، الحساستتية، ضتتتبط التتتوتر، الثقتتتة، المستتتؤولية 
 الشخصية، الضبط الذاتي(.

 في  الرياضة  يشمل :إن مقياس االستجابة االنفعالية 
 
 

 جامعة الموصل / كمية التربية األساسية / قستتتم التربية الرياضيتتة
 استمتتتتتارة استبيتتتتتتتان 
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 تحية طيبة .... 
 عزيزي الالعب ..................................................................المحترم

ولكل سؤال اختيارات  بدائل(  أسئمةة فقرات عمد شكل بين يديك استمارة استبيان. تتضمن مجموع
( تحت احد عمييا بكل صدق وصراحة وذلك بوضع عالمة   اإلجابةيرجو الباحث قراءة الفقرات بدقة ثم 

عممي ،  إتماممنكم مساعدتي في  أرجو، لذا  إجابةفقرة من فقرات االستبيان بال  أياالختيارات وعدم ترك 
 ذا االستبيان ، إجابتك تخدم الحركة العممية والرياضية .عمد ى باإلجابةوذلك 

 مع خالص شكري وتقديري
 العمر :          العمر التدريبي :                التحصيل الدراسي : 

 الباحث
 

 
 استمارة االستبيان

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات ت
           ليمستوى  أحسنأعتبر لعبي لو قيمة ما لم يقترب من  ال 1
           يمتمكني الخوف من المنافس العدواني  2
           المباراة أثناء تركيزيالمضايقات البسيطة يمكن ان تشتت  3
             أثناء المبارياتىادئًا  بتفكيرياالحتفاظ  أستطيع 4
           في المباراة  األداءعمد  انا واثق كل الثقة من قدرتي 5
           غير موفق في المعب  أكوناو حينما  اخطأاعتذر عندما  6
           في خطة المعب قبل المباراة  أفكر 7
           بقصد الترويح  أساساالمعب  أمارس 8
بعتتض المالحظتتات عمتتد  لتتيكتتان  إذابصتتراحة  ابتتدي رأيتتي 9

 المباراة
          

           المباراة  أثناءد( قوية  من حدي أعصابيتكون  12
           الوقت الحرج من المباراة أثناءفي  تكثر أخطائي 11
           المباراة أثناء أدائيالثقة في  إلدافتقر  12
           المباراة  أثناء أخطاءاىتم بما ارتكبو من  ال 13
           العب ارتجااًل دون ان يكون في ذىني خطة المعب  14
           العب في الممعب  أحسن أكونان  أريد 15
          االبتستتتامة فتتتي مواجيتتتة غضتتتب المنافستتتين حرصتتتًا  أفضتتتل 16
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 عمد عدم تمادييم في ذلك
           في مستوى ادئد الرياضي  اآلخريناتاثر باراء  17
             أدائي أثناء أعصابيفي  أتحكمان  أستطيع 18
           وز في المباراة الف أتوقع 19
             أيامفي المباراة تجعمني في حالة سيئة لعدة  أخطائي 22
           التزم بنظام ثابت سواء في التدريب او في المباريات  21
 عبين التذين ال يجعمتون متن المباريتاتالمعب مع الال أفضل 22

 صراعًا 
          

           المعب  المسئولية كاممة في أتحمل 23
           المباراة  أثناءاالة بيمتمكني الشعور بعدم الم 24
           "نرفزتد" تؤثر عمد ادئي في المباراة  عصبيتي 25
           اخشد اليزيمة حتد قبل ان تبدأ المباراة  26
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