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  rafanhas@yahoo.com   /البريد االلكتروني:وصل/العراق/كمية التربية الرياضية/جامعة المالعموم الراياضيةفرع *

 ( 2172  أب 22......... القبول  2172 حزيران 71)االستالم  

 اوملخص

 الى التعرف ىدف البحث
 كرة الطائرة لمكميات العممية واإلنسانية .اللدى العبي  الرياضي دافعية االنجازمستوى   -
نسانية كرة الطائرة لمجموعتي الكميات العممية مجتمعة واإل اللدى العبي  الرياضي دافعية االنجازالفروق بين مستوى   -

 .مجتمعة
كرة الطائرة لمفرق الرياضية لمكميات العممية وبين العبي الفرق اللدى العبي الرياضي  دافعية االنجازالفروق بين مستوى  -

 .اإلنسانيةالرياضية لمكميات 
( فرق لكل من المجموعة 3فرق لكميات جامعة الموصل بواقع ) ستةالعبا يمثمون  (60) وقد شممت عينة البحث           

الذي أعده )محمد  الرياضي دافعية االنجازن مقياس وواستخدم الباحث( العبين لمفريق الواحد، 00العممية واإلنسانية وبمعدل )
سابي واالنحراف انات لمحصول عمى الوسط الحالحقيبة اإلحصائية لمعالجة البي مااستخدفضال عن (. 0998، ن عالويحس

 )ت(، وتحميل التباين.المعياري واختبار
 ن إلى مايأتي:وض النتائج ومناقشتيا توصل الباحثوبعد عر   
 كرة الطائرة لكميات جامعة الموصل.اللدى العبي الرياضي  دافعية االنجازارتفاع مستوى  -
 واإلنسانية. العممية كرة الطائرة لمجموعتي الكمياتاللدى العبي  الرياضي النجازدافعية الم تظير فروق ذات داللة معنوية ل -

 ن بما يأتي:وأظيرتو نتائج البحث يوصي الباحث وبناء" عمى ما
 .زيادة دافعية االنجازتعزيز الثقة بالنفس و  التأكيد عمى الجوانب النفسية لما ليا من اثر في -
 بمعبة الكرة الطائرة. الخاصة لبدنية بشكل عام والتركيز عمى تطوير عناصر المياقة البدنيةاالىتمام بتطوير عناصر المياقة ا -
 إجراء بحوث مشابية لفعاليات رياضية متنوعة. -

 جامعة الموصل - الكرة الطائرة  -الكممات المفتاحية: دافعية االنجاز 
Comparative study of achievement motivation in sports for volleyball players in the 

scientific and humanitarian colleges of the University of Mosul 
Lecturer. Dr. Rafie A.A. Ghafoor      A. Malik Marwan  Mohamed Basil 

 

Abstract 

The research aims to 

- Identify the level of motivation of phsical achievement for volleyball players in the scientific and 

humanitarian colleges . 

- Identify the differences between the level  of motivation of phsical achievemen for volleyball 

players of  both scientific group and humanitarian group of colleges. 

  2176 –( 36) –العدد  –( 72) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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- Identify the differences between the players of  both of  scientific and humanitarian colleges. 

            The sample incluled (60) players representing six teams of colleges of the University of 

Mosul, by (3) teams of each of the scientific community and humanity at a rate of (10) players 

from each team, the researchers used  measure of motivation of phsical achievemen which was 

prepared by (Mohammad Hassan Allawi, 1998). The researchers used the bages (spss) for 

statistical data processing to obtain the arithmetic mean, standard deviation and t-test, analysis of 

variance. 

  After viewing the results and discussed them the researchers found the following: 

- There  were  high level of motivation of phsical achievemen for volleyball players of colleges of 

the University of Mosul. 

- There were  no significant differences  of  motivation of phsical achievemen  for volleyball 

players for the two sets of college science and humanity. 

Acording to these results the researchers recommended  the following: 

- Emphasis on the psychological aspects because of its effect in promoting self-confidence and 

motivation of  achievement. 

- Pay aHention  to the development of elements of physical fitness in general and focus on 

developing the components of fitness for a game of volleyball. 

- Conduct similar  research in a variety of other games. 

Keywords: Achievement Motivation - Volleyball - University of Mosul 
 التعريف بالبحث - 3
 المقدمة وأىمية البحث 0 – 0

اصبحت مزاولة االلعاب الرياضية تحظى باهتمام واسع من  عنعوب العنالم با بنة لمنا ل نا من  اهمينة بال نة 
فننب بءنناص الصننحة العامننة لحفننرد ولححفنناظ نحيننر سننحيما منن  االنننراا البدءيننة والءفسننية فاالهتمننام الواسننع الننذ  تعنن د  

دفننع المصتصنني  فننب مرنناة الرياضننة الننى التفليننر الرنند  والعحمننب لت يلننة مصتحنن  الرواءننب التننب االلعناب الرياضننية 
الرياضننب الحاصننة فننب مصتحنن   الت ننور( وا  56  2102منن  صهل ننا يملنن  ت ننوير الرياضننة راننزاة  واصننرا    

ة الرياضنية األءع ة الرياضية ما هو إال حصنيحة ببحناث ودراسنات ور نود نحمينة مصتحفنة سناهمت فنب تكندم الحرلن
وتفانحننت العحننوم الرياضننية مننع بعضنن ا الننبعا منن  ارننة تحكينن  االءرننازات   تكنندماو واسننعاو نحننى رميننع األصننعدة 

البدءيننة لحفننرد اللبيننرة فننب مصتحنن  األءعنن ة الرياضننية  اذ انتمنندت هننذ  االءرننازات نحننى نوامننة ندينندة مء ننا الحيابننة 
األداص الم ار   لما يعد مراة نحم النءفس الرياضنب احند هنذ  الكاندة األساسية لتعحيم وت وير  دالرياضب التب تع

المراالت الم مة فب الءعا  الرياضب التب تحتاج الى دراسنة وتعمن  لبينر لمنا لنر من  منيورات حيوينة لبينرة نحنى 
 األفراد  ف و نحم ازدادت الحارة لر فب السءوات األصيرة والسنيما فنب المرناة الرياضنب لمنا لنر من  تنلوير فعناة فنب
العمحيننة التدريبيننة ف ننو احنند العحننوم الم مننة ذات التننلوير المباعننر فننب ت ننوير مسننتور األداص وتحسننيءر نءنند الرياضننب 

 (.051  2112ريوءس   
وارة بهميةموضونات نحم الءفس  بلورم   واحدا  (Motivation)يعد موضوع الدافعية و  الهتمام الءاس  وا 
لحرياضننة حتننى يتسننءى لننر ا  يسننت ح ا فننب  اإلفننرادوافننع ممارسننة ف ننو ي ننم المربننب الرياضننب فننب معرفننة د  رميعننا

المبلنري  او المحندوي  منء م فبيءمنا لنا  نحمناص النءفس  بلندولكند   األفضنةنحنى الءحنو  بدال مزهم نحى ت وير يحفت
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حدراسنة ل حيوينا مينداءام 0101فنب لتابنر رنحنم النءفس النديءاميلب( ننام ( يكتنرح Wood Worthر.س.وودورث  ر
    (Motivology)او رنحنم الدافعينةMotivational) (Psychology )( ةءفنس الدافعيننحينر رنحنم   حن ي لبحنثوا

حم النءفس سنو  تعنر  ية م  ت ور نتآلبد تءبل بل  الحكبة ا 0151ام ن (Fayniki) لب(يفايءو.ب. لما ءرد ا  ر
  (.00  2102رالحور   والعزاو   بعصر الدافعية

  اءرناز رياضنب  بنحنىهنب فعنة منءظم ومسنتمر لححصنوة نحنى الفنوز وتحكين   فالدافعية الءفسية لحرياضنب
يملننن   وسنننحولر وا  الننندوافع تءعنننل نننن  نوامنننة داصحينننة وصاررينننة بننند ال بفعالنننرفالرياضنننب هنننو المسنننيوة نننن  لافنننة 

 . األحيا السي رة نحي ا فب بعا 
ع االءرناز الرياضنب  ف نو دوافن بهنمموبن  المءافسنة الرياضنية من   ب وفب المراة الرياضنب يملن  انتبنار 

 دافعية االءرناز الرياضنب إلى لإلعارةموب  ءونب ويستعمة اللوير م  نحماص الءفس الرياضب مص حح التءافسية 
  (.215  2102رحمد   
 ب لم يبدب فب تعحم هذ  الحعبة من  تحكناص ءفسنر وللن  البند اللرة ال الرة لسالر األلعاب المءظمة ا  النب و 
لصاصننة التننب يننتم تعحيم ننا لهنبنني  صننفات ا البدءيننة وم ارات ننا األساسننية اوا   فعننر الننى ذلننش.هءنناش عننبص ديلننو  

الحيابنة البدءينة ال يملن  الدافعينة و  تصبح الكاندة األساسنية التنب يبءنى نحي نا مسنتور الهننب فنب المسنتكبة وبندو ل
ام ال رنوم الءنارح والندفاع او حتنى فنب الص  ية ل ذ  الحعبة م  حيث الكيام بم و الهنب م  بداص الم ارات الفءية 

 (22  0111اإلملاءية نحى االستمرار فب الحعب الذ  بد يستمر لصمسة بعوا  رحسءي    ونبدالمءعم  
لننندر دافعينننة االءرنناز الرياضنننب توضننح مننن  صنننهة دراسننة ومنن  هنننذا المء حنن  فنننا  بهمينننة البحننث الحنننالب ت

التب تعد اضافة نحمينة معرفينة رديندة يىة برامعة الموصة الءساءفب بعا اللحيات العحمية وا لرة ال الرةالالنبب 
 لملتبات التربية الرياضية فب العرا .

  مشكمة البحث 2 – 0
الرمانيننة تحتنناج الننى ورننود مواصننفات معيءننة يرننب ا  تتننوافر  اب الرياضننية سننواص الفرديننة مء ننا اما  االلعنن       

لة ننن  تحننش ا مصتحنن  االر ننزة التدريبيننة المسننيو صننفات تسننعى ل ننفننب النبي ننا وا  نمحيننة السننعب الننى تننوافر هننذ  ال
تعد لعبة اللرة ال الرة م  األلعاب التنب تحتناج النى بداص بندءب صناا بمزاولت نا لنذلش يرنب نحنى الهننب الفر   و 

 ب  يتمتننع بكنندرات بدءيننة وءفسننية ناليننة تننيد  الننى زيننادة الر نند المبننذوة والع نناص المومننر الننذ  بنندور  بنند يننيد  الننى
وا  معرفنة الهنننب لمننا يتمتننع بنر منن  بنندرات ءفسنية وم اريننة يننيد  الننى  دافعيننة االءرننازلوكننة بننالءفس وزينادة زينادة ا

زيادة الر د المبذوة والع اص المومر صهة سانات التدريب وتحكي  الفوز فب المباريات حيث يزداد الععور بالوكة 
ا    الكنننوة لننندر الهنبننني  والعمنننة نحنننى تءميت نننا والتعنننوالءرننناح ممنننا يسننناند المننندربي  نحنننى التعنننا  ءكنننابنننالءفس 

دافعينة  التسناية االتنب هنة هءناش فنرو  فنبلحة البحنث فنب من  هءنا بنرزت معن  الصنعوبات والعمنة نحنى معالرت نا
 لرة ال الرة للحيات رامعة الموصة.  اللدر النبب  االءراز الرياضب
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   أىداف البحث 3 – 0
  ىالتعرف عم ييدف البحث الى      

 .للحيات العحمية واإلءساءيةفب بعا االرة لرة ال اللدر النبب  الرياضب دافعية االءرازمستور   -
لننرة ال ننالرة لمرمننونتب اللحيننات العحميننة مرتمعننة اللنندر النبننب  الرياضننب دافعيننة االءرننازالفننرو  بنني  مسننتور   -

 .معةواإلءساءية مرت
رة ال نالرة لحفنر  الرياضنية لحلحينات العحمينة وبني  النبنب الفنر  لناللدر النبنب  الرياضب دافعية االءرازمستور  -

 .اإلءساءيةالرياضية لحلحيات 
 البحث اضفر  2 – 0
ال تورد فرو  ذات داللة معءوينة بني  متوسن  دررنات النبنب لنرة ال نالرة لمرمنونتب اللحينات العحمينة مرتمعنة  -

 واإلءساءية مرتمعة .
متوس  دررات النبب لرة ال الرة لحلحيات العحمية فيما بيء ما والنبب لنرة  التورد فرو  ذات داللة معءوية بي  -

 ال الرة لحلحيات اإلءساءية فيما بيء ما.
 مجاالت البحث 5 – 0

بندور   المعنارلي  لرة ال الرة لنبعا فنر  اللحينات العحمينة واإلءسناءية لرامعنة الموصنةال: النبو المجال البشري 
 . 2100/2102الرامعة لحعام الدراسب 

 مهنب لحية التربية الرياضية برامعة الموصة . المجال المكاني :
         ولغاية 0/31/1033: برريت ترربة البحث صهة الفصة الدراسب األوة لحفترة  المجال الزماني

 2100/2102م  العام الدراسب   10/1/2112
 تحديد المصطمحات  6 – 0

 ."ة اسننتوارة وتننوتر داصحننب تسننتوير السننحوش وتدفعننر الننى تحكينن  هنند  معنني حالنن بلء ننا"( Young: نرف ننارالدافعيةةة 
 (02  2102الحور    والعزاو   ر

تعءنب اسنتعداد الهننب الرياضنب لموار نة موابن  المءافسنة الرياضنية ومحاولنة التفنو  واالمتيناز ": دافعية االنجةاز
تينناز ننن   رينن  إظ ننار بنندر لبيننر منن  فننب ضننوص مسننتور او معيننار معنني  منن  معننايير او مسننتويات التفننو  واالم

الءعا  والفانحية والموابرة لتعبير ن  الرابنة فنب اللفناح والءضناة من  ارنة التفنو  واالمتيناز فنب موابن  المءافسنة 
   (. 215  2102رحمد  "الرياضية

 .هب الدررة التب يحصة نحي ا المستريب م  صهة اإلرابة ن  المكياسالتعريف اإلجرائي: 
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 سابقةطار النظري والدراسات الاإل – 2
 اإلطار النظري 0 – 2
 مفيوم الدافعية  2-0-0

    فب العالم الصاررب معيءا سحولاتعد الدافعية  ابة لامءة فب اللال  الحب تعمة نحى استوارتر ليسحش      
ووضع هذ   لر فب نمحية تليفر مع بيلتر الصاررية وظيفياالمفيدة  رابةستاال اري ري  اصت ن  ويتم ذلش

  مما يءتج نءر إعباع حارة معيءة او حى ايرها م  االسترابات المحتمحةن األسبكيةاالسترابة فب ملا  
تصورءا ن  الدافع المحدد  اإلءساءبوبدراسة الدافعية فلءءا ءضي  الى ف م السحوش  الحصوة نحى هد  معي  

يفلرو   األفرادف م سحوش الفرد فب مرتمع م   لح د  الذ  يضعر الفرد لءفسر   وبذلش ءص و ص وة واسعة ءحو
 ويءاضحو  ويحككو  ويفعحو  .

 :هب وهث صصالاحدافعية ول
 األوليةوبد يعمة ذلش بعا الت يرات الفسيولورية التب ترتب  بالدوافع   ب الدافعية بت ير فب ءعا  اللال تبد-0

 .موة دافع الروع
ور ة  هب التب تورر سحوش الفردهذ  االستوارة و   ة ن  هذا الت يرتتميز الدافعية بحالة استوارة فعالة ءاعل-2

ذلش  إعباعوتستمر حالة االستوارة  الما لم يتم   ن  ورود دافع معي  حالة التوتر الءاعئ اصتزاةتحك   معيءة
 .الدافع

 إعباع يحك حوش الفرد هو ءتيرة تورر ما ب  ب  س  تورر السحوش ءحو تحكي  ال د  ء ابلتتميز الدافعية -3
 (262  2102  رحمد. الدافع

 التي تقوم عمييا الدوافع  أألسس 2-0-2
 التي تقوم عمييا الدوافع يمكننا ان نمخصيا فيما يمي : أألسسأن 
 فب الدوافع هو التلوي  الفسيولورب لحلال  الحب . األساسب  -0
ع رديدة لما تبي  لءا بالءسبة لحدوافع دواف دالما اإلءسا تتعدة وم  الممل  ا  يلتسب  اإلءسا ا  دوافع -2

 الواءوية او الملتسبة .
لححصوة نحى ال عام  دالمامعيءة فاللال  الحب يسعى  بهدا تيد  الدوافع الى تورير السحوش ءحو هد  او -3

 والماص والصدي  والمرلز والملاءة .
ما  فإذان   ري  البيلة    إعبان الو  اللال  الحب فب تفانة مستمر مع البيلة   اذ لدير دوافع او حارات ي-4

نادةهذا التوتر  إلزالةاللال  الحب فب حالة توتر ويصتة توازءر فيكوم بسحوش معي   بصبحوارت الحارات   وا 
 التواز  حتى يست يع التلي  مع البيلة .
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الدافع تيد  الى ندم  وله الحارة والدافع فب داصة اللال  الحب   واستوارة الى استوارة الدافع الحارة تيد -5
 استكرار اللال  الحب فيكوم بالبحث ن  حافز وهذا الحافز مورود فب الصارج ب  فب البيلة .

دو  ا  يععر    م  نحير تبكى تيور بء ابصبرات اير سارة فيسعى لمحاولة ءسياء ا   اير  اإلءسا يمر -6
 وتسمى هذ  الدوافع ر بالدوافع الهععورية ( .

هو حالة فب اللال  الحب يستحس  تسميت ا ربالدافعية(  إءمايمل  رييتر مباعرة    ماديا عيلاليست  الدوافع إ -7
                                                          ( 015  0192 ورهة   نهو ر.ش المصتحفة وم  ءعا  اللال  الحبالسحو  بءما ويستءتج ورودها م  
 وافع الى نوعين :كما صنف العمماء الد

  وءكصد في ا تحش الدوافع والحارات الرسماءية التب تفرض ا  األوليةتسمى لذلش بالدوافع الدوافع الفردية : -0
 .ومء ا الحارة الى الحرلة بنضالرووظال   اإلءسا  بيعة تلوي  رسم 

لحارات الملتسبة . اذ يلتسب ا وي ح  نحي ا لذلش الدوافع الواءوية وهب الدوافع او االدوافع االجتماعية : -2
ءتيرة لتفانحر مع البيلة وتستءد الدوافع االرتمانية نحى الدوافع الفردية   اير اء ا تستكة نء ا وتصبح  اإلءسا 

ل ا بوت ا التب تيور فب السحوش وتعمة نحى السعب المعءو  او االصهبب االرتمانب والسعب المعءو  التربو    
 (50 ،0980 ،لويسا).  والسعب م  ارة التلامة الءفسب ر بالموا ءةوالسعب المعءو  لحععو 

 سابقةال دراساتال 2-2
 (2009دراسة )عبدالحميم،  2-2-0

 دافعية االنجاز لدى ناشئى بعض األلعاب الجماعية وعالقتيا بمستوى ميارات االتصال لمدربييم
ب لرة السحة ولرة ال الرة ولرة اليد فضه ن  مستور دافعية االءراز بي  ءاعل الىهدفت الدراسة التعر       

التعر  نحى نهبة دافعية االءراز لدر ءاعلب لرة السحة ولرة ال الرة ولرة اليد بمستور م ارات االتصاة 
واالستماع لمدربي م   واستصدمت الباحوة المء ج الوصفب باستصدام االسحوب المسحب  وتم ت بي  البحث نحى 

سءة فب لرة السحة ولرة ال الرة ولرة اليد  ( 05رمرتمع المدربي  ومرتمع الهنبي  تحت  مرتمعي  رليسيي  هما
  تم استصدام بالمة دافعية االءراز الرياضب و ءاعبص  ا( النب11ور ا( مدرب26وتم اصتيار نيءة البحث م  ر

 رلمحمد حس  نهو ( اصتبارات م ارات االتصاة لحمدرب الرياضب وبالمة م ارات االستماع لحمدرب الرياضب
  ومعامة المتوس  الحسابب  واالءحرا  المعيار : اآلتية  الوسالة اإلحصالية لحبحث واستصدمت الباحوةللدوات 

لححصوة نحى  بيرسو  (رر رتبا الومعامة ا L.S.Dبحاد  االترا   وابة فر  معءو   االلتواص  وتححية التباي 
 .تءتارات والتوصياتءتالج البحث وتوصحت الى العديد م  االس

  إجراءات البحث - 3
 : منيج البحث 0 – 3

 .تر المسحية لمهصمتر  بيعة البحث  المء ج الوصفب بدراسو انتمد الباحو
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 وعينتو مجتمع البحث 2 – 3
( فرينن  للحيننات رامعننة الموصننة المعننارلي  بنندور  الرامعننة لحعننام الدراسننب 21تلننو  مرتمننع البحننث منن  ر      
فنب  المرعنحي  لحمرححنة الواءينة واإلءسناءيةفر  لحلحينات العحمينة   ستةوتم اصتيار نيءة البحث م    2100/2102
فنر  للننة منن  اللحيننات  وهوننة  ريكننة الكرنننة   وبند تننم تكسننيم نيءنة البحننث إلننى مرمننونتي  بصنورة مءتظمننةبالندور  
 تفاصية ذلش. ( يبي 0ر ربم ( النبي  للة مء ما والردوة01وبوابع ر واإلءساءيةالعحمية 

  (0ر رقم جدولال
 عدد أفراد العينة عمى وفق الكمياتيبين 

 الكميات اإلنسانية الكميات العممية
 المجموع

 عدد الالعبين اسم الكمية عدد الالعبين اسم الكمية

 21 00 لحقوقا 00 األسنانطب 

 20 00 التربية 00 اليندسة

 20 00 العموم السياسية 00 تقانات البيئة

 60 30 المجموع 30 مجموعال

( 211والبالغر األصحبم  مرتمع البحث  % (21رويموة ءسبة  ( النبا51وبذلش يبحغ مرموع نيءة البحث ر
لوء م  حبة رامعة بعد ب  تم العيءة م  فلة نمرية متكاربة  بفرادبءظر االنتبار با  رميع  األصذوبد تم   النب 

 ية الرياضية.استبعاد المرازي  دراسيا والنبب األءد
 أداة البحث  3 – 3
)محماذ حناه ماه ببا   المعار ( و3111ل )جاو ولاي    الرياضا  دافعياة انوااا ن مقياا  استخذم الباحثو     

 (.0111  عالوي 
 سوصف المقيا 0 – 3 – 3

ويتضنننم  المكيننناس  عينننة االءرننناز الرياضنننبداف( لكيننناس 012 0111  رمحمننند حسننن  ننننهو وضنننع المكيننناس      
 ارة ولما يلتب: ( نب21ر
 .بعد دافع اءراز الءراح( نبارات ل01ر
 .لبعد الصو  م  الفعة ( نبارات01ر

 ( يبي  تفاصية ذلش .2ر ربم سحبية والردوة ات( نبار 5( نبارة" ايرابية  ور02ويتلو  المكياس م  ر
 (2) رقم الجدول

 دافعية االنجاز الرياضيالعبارات السمبية وااليجابية لمقياس يبين  

 العبارات االيجابية العبارات السمبية لعباراتا
 20، 08، 04،06، 02، 00، 8، 6، 4، 2 04،  8،  4 دافع انجاز النجاح

 09، 07، 05، 03، 00، 9، 7، 5، 3، 0 09، 07، 00 دافع تجنب الفشل
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 أسموب تصحيح المقياس 2 – 3 – 3
ة إذ تع ننى بوزا  النندررات ات االيرابيننة والسننحبييننتم تصننحيح المكينناس منن  صننهة اسننتصدام صمسننة بنندالة لحفكننر      
( 0   2   2  2   6ر(بدررننة بحيحننة رنندا  بدررننة بحيحىننة  بدررننة متوسنن ة  بدررننة لبيننرة  بدررننة لبيننرة رنندارلحبنندالة

 ت السحبية والمبيءة فب الرندوة( لحفكرا6   2   2   2   0نحى التوالب لحفكرات االيرابية وتع ى بوزا  الدررات ر
لندررات  دءنىاأل( والحد 21ر الدررة الء الية لحمكياس هب مرموع دررات رميع العبارات االيرابية والسحبيةو  (.2ر

لدافعينة االءرناز  ( دررة ولحمنا زاد ابتنراب الفنرد من  هنذا الحند دة مف ومنر وتكندير  االيرنابب العنالب011المكياس ر
 .لدير
 المعامالت العممية لممقياس  4– 3

 الصدق 0 – 4 – 3

التحك  م  صد   ل را( 225   0111دة   يعير إلى بدرة األداة فب بياس ما وضعت م  ارحر رنو      
( فب مراة نحم الءفس الرياضب والمكاييس 0ر ى ندد م  السادة المصتصي  المحح نرضر نحتم المكياس 

توبيت تعديهت م حوة بعا الءفسية لألصذ بآرال م حوة مدر تموية فكرات المكياس لحصفة المراد بياس ا ومراناة 
لم  بلءرالفكرات لتلو  بلور وضوحا وبس ة ف ما وبعد رمع االستمارات م  السادة المصتصي  وتفري  ا تبي  

 %.011يحدث ب  ت يير نحى فكرات المكياس باللامة اذ بح ت ءسبة اتفا  المصتصي  
 الثبات     2 – 4 – 2

ا  النداصحب لحمكيناس   وذلنش باسنتعماة معامننة الفننا لروءبنناخ   بحساب الوبات ن   ري  االتسنو بام الباحو 
(Cronbachis Alpha Coefficient)  لتحدينند االتسننا  الننداصحب نحننى نيءننة البحننث ءفسنن ا   فكنند بحننغ معامننة

 ( .012   0119رراتب   1.15الوبات 
 : لححصوة نحى   (SPSS)  الحكيبة اإلحصالية لحعحوم التربويةو استصدم الباحوالوسائل اإلحصائية : 5 – 3

تححيننة و   معامننة الفننا لروءبنناخو   اصتبننار رت(و   الءسننبة الملويننةو   االءحننرا  المعيننار و   الوسنن  الحسننابب ر
 (التباي  باترا  واحد

 عرض ومناقشة النتائج: -4
  اءاتد رمع البيالبحث وتوضيح األسباب التب لاءت وراصها ولتفسير الءتالج وبع ضاب ية تحكي  بهدا  وفر      

  بمعالرت ننا برننداوة إحصننالية وفكننا لترتيننب تحننش األهنندا  والفننروا فظ رتننا نحننى وفنن  الصننورة و فكنند بننام البنناحو
 :اآلتية
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 (3) رقم الجدول
 لكميات العممية واإلنسانيةا لدى العبي لدافعية االنجاز الرياضيالقيم اإلحصائية يبين  

 

 
 

 
 
 
 

 ( 58درجة حرية ) وأمام (0.05الدالة عشوائية عند نسبة خطأ> )         
معينننننار   ( وبننننناءحرا  51,622( ا  بيمنننننة الوسننننن  الحسنننننابب لحلحينننننات العحمينننننة ر2الرننننندوة ربنننننم ر يتبننننني  مننننن    

(   ونءننند 9,202ر ( وبننناءحرا  معيننار  بننندر 91,611ر اإلءسنناءية( وا  بيمنننة الوسنن  الحسنننابب لحلحينننات 5,110بنندر ر
الحسابية لهنبب الفر   األوسا ( يتبي  ا  51رمكارءة األوسا  الحسابية مع *المتوس  الفرضب لحمكياس والبالغ 

الهنبي  يمتحلو  م  المتوس  الفرضب وهذا يدة ا  رميع  حىبن واإلءساءيةالرياضية لمرمونتب اللحيات العحمية 
 فو  الوس . دافعية اءراز

 (4) رقم الجدول
 لكميات العممية واإلنسانيةا لدى العبي دافعية االنجاز الرياضييبين الفروق بين متوسطات درجات 

 

                
 
 

 ( 58وامام درجة حرية ) (0.05عشوائية عند نسبة خطأ> )الدالة
وبنننننناءحرا  معيننننننار   (51,622حميننننننة ر( ا  بيمننننننة الوسنننننن  الحسننننننابب لحلحيننننننات الع2الرنننننندوة ربننننننم ر يتبنننننني  منننننن    
( ونءند مكارءنة 9,202( وبناءحرا  معينار  بندر ر91,611راإلءسناءية( وا  بيمة الوس  الحسابب لحلحينات 5,110ربدر 

الردولينة والبال نة  رت(( وهب اص ر م  بيمة 0,192المحسوبة والتب  تساو  ر ت(الحسابية مع بيمة ر األوسا 
معءوينننة ورنننود فنننرو  ذات داللنننة  ( وهنننذا يننندة نحنننى نننندم61( ودررنننة حرينننة ر1.16( نءنند مسنننتور داللنننة ر0.11ر
  واإلءساءيةنتب اللحيات العحمية لدر النبب الفر  الرياضية لمرمو  دافعية االءراز الرياضبل

 ندد الفكرات xمرموع البدالة وس  الفرضب = ت* الم
 ندد البدالة                             

 العدد المجاميع
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف
 ياريالمع

 المتوسط الفرضي

 5,110 51,622 21 الكميات العممية
51 
 9,202 91,611 21 اإلنسانيةالكميات  

 العدد المجاميع
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

داللة  قيمة   ت
 الجدولية المحسوبة الفروق

الكميات 
 العممية

21 51,622 5,110 

  0,192 
 

 
0.11 
 

 اير معءو 
الكميات  

 االنسانية

21 
91,611 9,202 
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  (5) رقم الجدول
 االنسانية العبي الكميات العممية والكمياتلدى  لدافعية االنجاز الرياضين تحميل التباين لدرجات يبي

 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الكميات المشاركة 
 قيمة ف

 الجدولية المحسوبة

 الكميات العممية

 53869 683300 00 طب االسنان

 53420 683600 00 اليندسة 2.83 03008

 93672 683700 00 تقانات البيئة

 الكميات االنسانية

 2.83 23394 43962 743200 00 حقوقال

 53598 693700 00 التربية

 93299 673600 00 العموم السياسية

  683300( ا  بيمننننة االوسننننا  الحسننننابية لحلحيننننات العحميننننة بح ننننت نحننننى التننننوالبر6ر ربننننم يتبنننني  منننن  الرنننندوة     
الحسنننابية  األوسنننا ( وا  بيمنننة 93672  53420  53869( وبننناءحرا  معينننار  نحنننى التنننوالب ر683700  683600

  43962( وبنناءحرا  معيننار  نحننى التننوالب ر673600  693700  743200لحلحيننات االءسنناءية بح ننت نحننى التننوالبر
لاءنت تسناو  والتنب  واإلءسناءية( ونءد مكارءة بيمة ر (  المحسوبة لحمرمنونتي  لحلحينات العحمينة 93299  53598

( نءند مسنتور 2.12الردولية لحمرمونتي  والبال ةر ( ر( وهب اص ر م  بيمة 2.212   1.111نحى التوالب ر
ذات داللنة معءوينة بني  النبنب  (  للة مرمونة  وهذا يدة نحى ندم ورود فنرو 25ودررة حريةر (1.16داللة ر

فنننب تحكيننن    و وهنننذا ييلننند ماذهنننب الينننر البننناحو   واإلءسننناءيةلعحمينننة الفنننر  الرياضنننية لمرمنننونتب البحنننث لحلحينننات ا
لدر رميع النبب الفنر   ر دافعية االءرازية وذلش لتكارب مستو بعدم ورود فرو  ذات داللة معءو الفرضية الواءية 

نننندادهمالرياضنننية  دءب البننن اإلننننداد( ا  260  2111  اذا ييلننند رراتنننب   والءفسنننية الريننند مننن  الءاحينننة البدءينننة وا 
العننامة الننذ  يتضننم  ت ننوير رميننع الصننفات البدءيننة الهزمننة لت ننوير الحالننة البدءيننة لحرياضننب منن  بننوة  وسننرنة  

فضننه ننن  تكننارب  دافعيتننرتننر بءفسننر   وتكنندير  لوتحمننة  ومروءننة  ورعننابة  وتننواز   تسنناند الرياضننب نحننى بءنناص وك
 لهنبنني ننن  االصتيننار الصننحيح منن  المنندربي   فلننات م العمريننة لننوء م يموحننو  مرححننة دراسننية ل حبننة رامعننة فضننه

يموحنو  الءصبنة بني   حبنة الرامعنة  ولندي م الرابنة والدافعينة فنب تحكين  االءرنازريندة  الحذي   يمتحلو  بندرات بدءينة
 م  الءاحية البدءية.
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 االستنتاجات والتوصيات – 5
 االستنتاجات: 0 – 5

 ن الى مايأتي:وثض النتائج ومناقشتيا توصل الباحبعد عر      
 لدر النبب لرة ال الرة للحيات رامعة الموصة. دافعية االءراز الرياضبارتفاع مستور  -
لدر النبب لرة ال الرة لمرمونتب اللحيات العحمية  لدافعية االءراز الرياضبلم تظ ر فرو  ذات داللة معءوية  -

 . واإلءساءية
 التوصيات: 2 – 5

 ن بما يأتي:وائج البحث يوصي الباحثنت أظيرتوبناء" عمى ما      
 .زيادة دافعية االءرازتعزيز الوكة بالءفس و  التلليد نحى الرواءب الءفسية لما ل ا م  اور فب -
االهتمام بت وير نءاصر الحيابة البدءية بعلة نام والترلينز نحنى ت نوير نءاصنر الحيابنة البدءينة الصاصنة  -

 بحعبة اللرة ال الرة.
 لفعاليات رياضية متءونة. ارراص بحوث معاب ة  -

 المصادر:
مرحننة نحميننة .دوافننع ممارسننة الءعننا  الرياضننب لنندر  حبننة لحيننة صضننور ( 2115ابننو  ننامع  ب رننت احمنند ر -0

 رمعية لحيات وببسام ومعاهد التربية الرياضية  المراد الواءب   نما   االرد .
حلرة ال الرة و نر  الكيناس والتكنويم  (األسس العحمية ل0119حساءي    محمد صبحب   نبد المءعم حمد .ر - 2
   مرلز اللتاب لحءعر   الكاهرة. 0 
 .( نحم الءفس الرياضب  دار العراب لحدراسات والءعر والتررمة  سوريا2102حمد  حامد سحيما ر – 2
( االنننداد الءفسننب لحرياضننيي   دار اللتنناب الوكننافب  2102الحننور   نلحننة سننحيما   والعننزاو   لامننة نبننود ر -2

 االرد .اربد  
 نحم ءفس الرياضة المفاهيم والت بيكات   دار الفلر العربب. (0119راتب  اسامة لامة ر -6
   دار الفلر العربب  الكاهرة.2نحم الءفس الرياضب  مفاهيم وت بيكات   (0111ر راتب  اسامة لامة – 5
ار الفلنر العربنب   مرناة الرياضنب  د( .تدريب الم نارات الءفسنية ت بيكنات فنب ال2111راسامة لامة راتب    -9
   الكاهرة .0 
االتراهات البحوية المعاصنرة فنب نحنم النءفس الرياضنب   دار الوفناص لندءيا ال باننة  (2111ر نبدالححيم  مءى -1

 والءعر  رامعة اإلسلءدرية  مصر.
   مصر.   دار المعار الرياضبلءفس التربو  نحم ا (0192رورهة   سعد   نهو    محمد حس  -1

 مرلز اللتاب لحءعر   الكاهرة.مصر.  مدصة فب نحم الءفس الرياضب (0111ر نهو    محمد حس  -01
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   .  الكاهرةر( موسونة االصتبارات الءفسية لحرياضيي   مرلز اللتاب لحءع0111نهو    محمد حس  ر –00
  دار االمنة لحءعنر والتوزينع  اربند    2الكياس والتكويم فب العمحية اتدريسية   (0111ر احمد سحيما نودة  -02

  االرد .
نهبننننة بعننننا اال ننننواة لحكياسننننات الرسننننمية بنننناهم الم ننننارات  (2102ايوننننار نبننننداللريم   واصننننرا  راننننزاة    -02

االساسية لبعا النبات رامعنة الموصنة بالريعنة ال نالرة رالبنادمءتو (   مرحنة الرافندي  لحعحنوم الرياضنية   العندد 
  ية الرياضية   رامعة الموصة( لحية الترب61ر

 .( نحم الءفس الرياضب  م بعة رامعة الموصة  العرا 0110الويس  لامة  ر ر – 02
 .( نحم الءفس الرياضب  م بعة رامعة الموصة0112الويس  لامة  ر  وال الب  ءزار ر -06
ت اللنرة ال نالرة العنا لية   دراسة مكارءة فب الذات الم ارية بني  النبنب والنبنا (2112ر يوءس  وليد ذءو  -05

 . 2112لسءة  (25(  العددر01مرحة الرافدي  لحعحوم الرياضية   المرحدر
 

 
 (0الممحق )

 ثبت بأسماء السادة االختصاصيين لبيان مدى صالحية المقياس
 

 مكان العمل االختصاص االسةم ت

 ضية / جامعة الموصلكمية التربية الريا عمم النفس الرياضي   ناظم شاكر الوتار. د أ  -0

2- 
3- 

 أ . م . د  زىير يحي
    اعبدالرضعصام محمد  دأ . م .

 عمم النفس الرياضي
  عمم النفس الرياضي       

 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل عمم النفس الرياضي أ . م . د نغم محمود                     -4
 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل عمم النفس الرياضي  قعبد الرزاأ . م . د  مؤيد  -5
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 (2الممحق )
 قائمة االتجاىات النفسية

 تصميم : جو ولس      تعريب : محمد حسن عالوي
بدرجة  تاراةةةةةةةةالعب ت

 كبيرة جدا
 بدرجة

 رةكبي
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

      اجد صعوبة في محاولة النوم عقب ىزيمتي في منافسة 0
      يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات اضافية لتحسين مستواه 2
عندما ارتكب خطأ في االداء اثناء المنافسة فانني احتاج لبعض  3

 الوقت لكي انسى الخطأ
     

      از في الرياضة اليعتبر من اىدافي االساسيةاالمتي 4
      احس غالبا بالخوف قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة  5
استمتع بتحمل اية ميمة والتي يرى بعض الالعبين االخرين انيا  6

 ميمة صعبة
     

      اخشى اليزيمة في المنافسة 7
      يدالحظ يؤدي الى الفوز بدرجة اكبر من بذل الج 8
في بعض االحيان عندما انيزم في منافسة فان ذلك يضايقني لعدة  9

 ايام
     

لدي استعداد لمتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي انجح في  00
 رياضتي

     

      ال اجد صعوبة في النوم ليمة اشتراكي في منافسة 00
      الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا 02
      اشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية 03
افضل ان استريح من التدريب في فترة ما بعد االنتياء من  04

 المنافسة الرسمية
     

      عندما ارتكب خطأ في االداء فان ذلك يرىقني طوال فترة المنافسة 05
      لدي رغبة عالية جدا لكي اكون ناجحا في رياضتي  06
اشتراكي في المنافسة ال انشغل في التفكير عما يمكن ان قبل  07

 يحدث في المنافسة او عن نتائجيا
     

      احاول بكل جيدي ان اكون افضل العب 08
      استطيع ان اكون ىادئا في المحظات التي تسبق المنافسة مباشرة 09
      ىدفي ىو ان اكون مميزا في رياضتي 20

 


